
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за алресою: вул. Маршала Тимошенка, 15

томашевська н.в.
(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 скJIадl: головного lнжене ра
Багiнськоi М.С. , iнженера i кат. По бсльцeBoi С.Г.. майстра техд lльниц1

26.09.2022
(дата початку огляду)

26.09,2022
(дата завершення оглялу)

1. Житловий будинок, заг.шьна площа якого становить бз 14,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 шryк.

(перелiк елеплентiв благоустрою)

2. Технiчнилi стап я(илого будипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Лч 15 Hi вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних 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:

Висновок про технiчний стан
eJteMeHTa конс ц1l б дин

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади [Iо,гребують поточного ремонту
об ня

ПримiткаJф
з/п

Найменування елемента
коЕ кцll динб

1

2

J Стiни В задовiльному cTaHi

ТомашевськоТ Н.В.

провели огJUIд жилого будинкУ за адресою: в}чл. Марша.па Тимошенка. 15
i встановили таке:



4 Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребутоть капiтального
мо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородженпя балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(заварено кJIапани смiттепроводу
07.04.202о

11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Потребують ремонту, вода в
наявност1

|2 BiKHa Потребують замiни

1з Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaнi

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтмьного ремонту

I] Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних пдве имiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центр€rльного
опалення

Потребують капiтального
емо

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
емо

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по я

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Герметизацiя стикiв

10

20

l



Висновки KoMici[: технiчний стан житлового бу на вYл. Маршала
15- задовiльний. Житловий бу пDидатний до в

осiннiй перiод 2022poK)L
(оцiнка техяiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiil жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT:

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMici[:
Iнженер I категорiТ

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 26.09.2022р.

м,с

Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.
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