
Акт
осiннього оrляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, l-Г

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi : головного lнженера
Багiнськоi М.С.. iнженера 1кат. Подбсльцевоi С.Г.. майстра техдrльницl

провели огJuIд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-Г
1 встановили таке:

1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 66З2,8\ кв. м, кiлькiсть
квартир - 125 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns l-Г на вул. Марша.irа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
динкбllкон

Примiтка

Фундаменти

Висновок про технiчний стан

В задовiльному cTaнi

e.lIeMeHTa (конс динбкц11

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

Томашевська Н.В.

Томашевськоi Н.В.

26.09.2022
(дата початку огляду)

26.09.2022
(дата завершення огляду)
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4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
м шl

Потребують капiтального
емон

9 Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджrи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(заварено завантажувальнi
клапани 2з.Oз.2020

11

I Iаявностl
12 Поr,ребують замiни (склоблоки та

вентиляцlин1 металев1 шlтки
13

Смiттезбiрнi камери

!Bepi

водоп ов

Потребують замiни

Вхiднi групи В задовiльному cTaHi14

В задовiльному cTaHi15 Козирки вхiдних груп

Потребуе капiтального ремонту16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлеЕня

Працюють в паспортному режимi|7 Лiфти (машиннi примiщення,
имlще}Iь1 машиIlнихдв

Потребують поточного ремонту18 Системи центрмьного
опаJIення

Потребують поточного ремонту
(виконано поточний ремонт
uиркуляцiйного трубопроводу
2020

Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують поточного ремонтуСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii
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В задовiльному cTaHiПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок

21

22 ,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Поrребус ремонту, вода в

BiKHa

19



2з Спортивнi майдаrтчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового бчдинкy на вчл. Маошала
Тимошенка, 1-Г - задовiльний. Житловий бчдинок прид ло експлчатацrl в
осlннlи пер iод 2022ooKv.

(ошiнка технi.rного стiшу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З Багiнська М.С

Члени KoMicii:
Iнженер I категорiТ Подбельцева С.Г.

Майстер техдiльницi Томашевська Н.В.

,Щата огляду 26.09.2022р.
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