
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-Е

Хижкова В.С.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболоЕського району м. Киевa)),
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€tлися, комiсiя у складi: головного iнженера
iнженера l кат. Подбель цевоt с.г.. маистDаБагiнськоi М.С.,

Хижковоi В.С.
техдlль ницt

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

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 1-Е
1 встановила таке:

1. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого стаЕовить 79|3,З4 кв. м, кiлькiсть
квартир - 9б шryк.
На прибудинковiй територii розм iщусться l спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(итлового булинку та його прибудинковоi територii:Пiд час проведенЕя о|ляду житлового булинку Ns 1-Е Еа вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьI'их конструкцiй,
зовнiшцi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
кон кц1l б

исновок про технiчний стан
ll динбелемента кон

в Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

обс вання
п еб отоп очн гоотр омують ре нту

J Стiни отребують поточIlого ремонтуп

4 метизацlя стикlвг могI еб ють поточного

lин



Пiдлога

Покрiвля

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маидаfiчикlв
Спортивнi майданчики
(обладнаяня спортивних

5 Потребуе поточного ремонту

Потребуе капiтального ремонту6

7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

!Bepi

В задовiльному cTaHi

10 В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувЕ}льнi клапани
14.04.2020 р.)
Водопровiд потребуе вiдновлення

Потребують замiни

Потребують капiтального
ремонту

11

12

1з

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

1б Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребус капiтального ремонту

|7 Прачrоють в паспортному режимi

18 Системи центрального
оп€Lпення
Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaHi

19 В задовiльному технiчному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cTaHi

2| В задовiльному cTaHi
(поточний ремонт проведено у
2021 роцi.)

22

z5 Потребують капiтального
ремонту

маиданчикlв



Висновки KoMicii: житловий бу инок на вул. Мар Тимошешала нка. 1-Езнаходиться в задовtл ьномy технiчн ому cTaHi t до експлyатац llBосiннiй п lo 2022 (оцiнка технiчlого стапу, висIlовок про готовнiсть доексплуатацiТ жилого будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члепи KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

,Щата огляду 20,09.2 022

Багiнська М.С.

,Додбельцева С.Г.

Хижкова В.С.


