
Акт
осiннього огляду я{итлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 12

Наконечна Г.В.
(П.LП. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

БагiнськоТ М.С. iнженера I категорiТ Подбсльцевоi С .Г. майстра техдiльницi
Наконечноi Г.В.

15.09.2022
(дата початку огляду)

15.09.2022
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. i2
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить -6865 кв. м, кiлькiсть
квартир - l96 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються : дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

}ф
зlп

Найменуванrrя елемента
конс i) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конс укцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

Потребують поточIlого ремонту
( обстукування)

Фасади

J Стiни

2

В задовiльному cTaHi

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Jф |2 на
вул. Маршала Тимошенка комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
територiю.
При цьоtry виrIвлено:



4

Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

I3 заловiльному cTaHi

В задовiльному
станi(завантажувальнi клапани
Заваренi 1,2,3,4,пiд.-
08.04.2020р,пiд,5,6-07.04.2020р)
В задовiльному станi,потребуе
вiдновлення водопроводу

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

12 R,iкна Потребують замiни

lз Щверi

Вхiднi групи

11отребують замiни

В задовiльному cTaHi|4

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
две машиIIних п 1щень

18 Системи центршIьного
опалення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

Щ,итячi майданчики
(обладнання дитячих

11отребуе поточного ремонту

[1отребуе капiта.пьного ремонту

Потребутоть поточного ремонту

Сходовi клiтини потребують
ttапiта:t ьltого ремонту.Поточний
емонт 1-4 п. водився 2020

11отребуе капiтальЕого ремонту

Iфачюlоть в паспортItому режимl

tIотребують капiтального
eMoIl

I Iотребують капiтального
емо

Потребl+оть капiтального

ремонту

В задовiльному cтaнi

I_{егляна огорожа потр

майданчикiв

ебуе

5

9

]

l капiтального ремонту.
22



лZ.э Спортивнi майданчики
(обладнання спортивцих
майданчикiв)

висновки koмicii: технiчний стан житлового бчл и на
вчл. MaDшала Тимошенка l2 задовlл bll ий овий бчдинок пD тнии до
експлч ll в осlннlи пеDlод 2022 року.

(оцiнка технi.лrого cтalнy, висЕовок про готовнiсть до експ;ryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Головний iнженер Багlнська М.С.

Члени KoMicii:

Iнженер I категорii Подбсльцева С.Г

Майстер техдiльницi Наконечна Г.В.

.Щата огляду | 5.09.2022р.

йr/


