
Акт
осiннього огляду житлового будинкуо

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 11-А

Хижкова В .с.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Киева)),
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженераБагiнськоi М.С., iнженера 1кат ГIодбел ьцевоi с.г. майстра техдlльницl

2з.09.2022 23.09.2022
(лата початку огляду) (дата завершення огtrяду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 1 1-А
l встановили таке:

1, Житловий будинок, заг€цьна площа якого становить 7О12,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - l43 штук.
На прибудинковiй територii розмiщу€ться 1 дитячий майданчик

перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд чаС проведення о|лядУ житлового будинку Ne 11-А на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила .ruн n".y^r"i та огороджувЕrльних конструкцiй,
зовпiшнi та внутрiшнi стiни,_ стики, nonpirn,o, пiдлоry, 

"i**ru, 
д"aрi, системи I-{O,гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, елекiрообладнання, дитячпй майданчик та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

(

J\!
зlrт

Найменування елемента
нкl бкцкон

Висновок про технiчний стан
елемента Koll ll дб

Примiтка

1 Фундаменти В заловiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

Хижковоi В.С.



4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту
(поточний ремонт до 2 поверху:
2,Зпiд'iздiв проведено у 2020 роцi
1,4пiд'iЪдiв проведено у 202l
роцi)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоажiй)

В заловiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажув€Iльнi клапани
10.04,2020)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопровiд потребуе вiдновлення
l,2,3 пiд'iЪди

l2 BiKHa В заловiльному cTaHi

Потребують замiниlз {Bepi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi.
Поточний ремонт : 2,Зпiд'iЪдiв
проведено у 2020 роцi
1,4пiд'iЪдiв проведено у 2021 роцi

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують капiтального
ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеЕтрального
опzLпення

В задовiльному технiчному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cтaнi

21 Прибудинкова територiя В задовiльному технiчному cTaнi



(благоустрiй, асфальтове
покриття)

(поточний ремонт у 2021 рочi)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному технiчному cTaнi,
цегляна огорожа потребу€
вiдновлення цементноi стяжки
кагli,гальний монт 2021 цl

Спортивнi майданчики
(обладнанвя спортивних
майданчикiв

Висновки KoMicii: житловий бчдиttок на вул. MaDшма Тимошенка. l1-A_
знаходиться в задовlльно мч технlч HoMv llпD ии л, атацiТ во експлу
осiннiй перiод2022 року.

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

Голова KoMicii:

Головний iuженер

Члени Koмicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 2з.09 .2022

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Хижкова В.С,


