
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошепкаr 2-Д

Кiрган I.B.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписzIJIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера I категорiТ Подбельцевоi С.Г., майстра техдiльницi
Кiрган I.B.

08.09.2022р.
(лата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

08.09.2022р.
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка.2-А

l. Житловий будинок, заг.rльна площа якого становить 9671,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 1б2 шryки.
На прибудинковiй терито piT розмiщусться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчнпЙ стап я(итлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Js 2_А на вул. Mup-arru

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огородкувlUIьних конструкцiй,
зовнiшЕi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,
гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
прилегJIу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
e-rIcIlcHTa конс ll б дин

N9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонтуJ Стiни

г метизацlя стикlв4

Примiтка

Потребують поточного ремонту



5 Пiдлога

i 1-3 пiд.в тамб
п еб € п чнотоотр гооу море нту

6 Покрiвля
у€ поточного ремонтуГIотреб

7 Водостоки п ботр ують оем нтФ
] J II о 2 гоtд д оп в 02 28 одовi клiтки, сходовi

шlм
Сх сходовi клiтини потреб5лоть

1-3 пiд, до 2-го поемо
9 они, лоджii, ганки

(огородження балконiв i

Балк

лоджiй

задовiльному cTaнiв

l0 тт€проводи (клапани.
стовбури, шибери)
CMi задовiльному cTaHi

(заваренi завантажувальнi
клапани З1.0з.202

в

0
11

водо вlд
См lттезб н1 екам ир р отребують вiдновленrrя

водопостачаншI
п

l2 BiKHa задовiльному cTaHiв

13 Щверi отребуrоть замiнип

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 озирки вхiдних групк задовiльному cTaHiв

16 ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Ел задовtльному cTaHiв

17 Лiфти (машиннi примiщенrrя,
l машинних имlщень )

рацюють в паспортному режимiп

18 истеми цеЕlрального
опаJIення
с

}aють поточного ремоЕтуПотреб

19 Системи гарячого
водопостачаIlня ують поточЕого ремонтуПотреб

истеми холодтiого
водопостачання i
с

канаJIlза ц1l

}.ють поточЕого ремонтуПотреб

21 Приб
(благо

удиЕкова територiя
устрiй, асфальтове

иттяпо

задовtльному cTaHi
(капiтальний ремонт 202lp.)
в

22
(обладнання дитячих
{итячi майданчики

майданчикiв
Zэ Спортивнi

(обладнання
майданчикiв

маЙданчики
спортивних

поточного

20



Висновки KoMicii: технiчний вогостан житло по вул. Маршала
Тимо 2-л. задовiльний.
Житл к

(оцiнка технi.шого
о екс

стану, висновок про готовнiсть до
булинку у наступний перiод)

2
експrryатацii жилого

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члени Koмicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду 08.09.2022

Багiнська М.С.

Подбсльцева С.Г.

Кiрган I.B.r'o ?/


