
Акт
осiннього огляду житлового будиньry,

розташовапого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 2/4

МчндиD н.м.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс.rryговування
житлового фондl Оболонського району м. Киевa>),
од-503

(назва виконавчя послу9

Ми що нижче
Багiнськоi М.С., iнжен
м р н.м.

07.09.2022 р.
(дата початку оглядl)
огляду)

пiдписа.,rися, комiсiя у складi:
ера 1 категорii Подбельцевоi С.Г.

головного 1нженера
май а льн

0,7.09.202 2D.
(дата завершенrrя

провела огляд житлового булинку за адресою: Вул. Маршала Тимош
l встановиJIа таке:

На прибудинковiй терито pll розмlпý/ються
(перелiк елементiв благоустрою)

Висновок про технiчний стан
елемента кон б

2. Технiчний стан ,,(итлового будинку та його прибудинково'i територii:Пц час проведенюI оЗ"ду житлового буЙ,rку Ns 2/4 nu uyn. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила Стан нес}пlих та огороджувzlльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, ст,ики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,гвп, хвгI, каналiзацii, лiфти, електрообл,аднання та прI'JIеглу теритЪрiю.
При rъому виявлеЕо:

eHKa.214

1. Житловий будинок, зЕгальна ллоща якого становить l2548,10 кв. м, кiлькiсть
квартир- 152 шryки.

l

Jф

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) бУДинку

Примiтка

l Фундаменти в задовlльЕому стан1

2 Фасади В задовiльному cTaнi

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв

J



5 Пiдrога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

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

в задовlльному cтaнl

10 Смiтгспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

заварено

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa в задовlльному cTaнl

13 .Щверi в задовlльному cTaнl

14 Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному стан1

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлепня)

в задовlльному cтaнl

17 Лiфти (маrпиннi
примiщенrrя, дверi
машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

l8 Системи центрЕrпьного
опЕtлеIlня

Потребують капiтального ремонту

19 Системи гаря!Iого
водопостачаЕшI

Подавальний трубопровiд потребуе
капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному технiчному
стан i( кап iталь ний 2020)

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

в задовlльному cTaнl

22 .Щитячi майдакчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

Zэ Спортивнi майданчики
(обладналня спортивних
майданчикiв)

I

Потребують поточного ремонту

11

I



висновки koMiciii стан
Тимо 2/4 ов Житлов ии ок до в

(оцiнка

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503

Членп KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльЕицi

{атаогляду О7.О9.2О22р.

технiчного стану, висновок цро готовнiсть до експrrJrатацii жилогобудинку у насryпrп.rй перlодi'

ська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.м.a'1 '


