
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Маршала Тимошенка, 1-Щ

Хижкова В.С.

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного 1нженера
Багiнськоi М.С. 1нженера 1кат. Подбсльцевоi С.Г. , майстра техдlльн ицl Хижковоi
в.с

20.09,2022 20.09.2022
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адре соIо:вул. маршала Тимошенка,l-Д
1 встановили таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна rrлоща якого становить 7246,,7О кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жиlлового будинку Nч 1-Щ на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи IJO,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1

}lъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

J Стiни Потребуlоть поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_503
, (яазва виконавця послуг)

|В 
заловiльному cTaHi

I



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус капiтального ремонту

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi BaHTaжyBMbIli клапани
31.03.2020 р.)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопровiд потребуе вiдновлення

Потребують замiни
(склоблоки та вентиляцiйнi
металевi решiтки )

|2 BiKHa

13 Щверi Потребують поточt{ого ремонту

11отребують поточного ремонту14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтленrrя)

Потребуе капiта.ltьного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 В задовiльному технiчному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cтaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

Потребують поточного ремонту

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

2з Спортивнi майданчики
(облмнання спортивних
Майданчик

Системи центрального
Ьпалення

l



Висновки KoMicii: житловий бч к на вул. Маршала Тимошенка. 1-Д -
знаходиться в задовlльному технlчному cтaнl l до експлуатацll в
осiннiй перiод 2022 року.

(оцiнка технi,шого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Головний iнженер нська М,С.

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду 20.09.2022

цп
з

ева С.Г.

Хижкова В.С.


