
Акт
осiнпього огляду житлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Маршала Тимошепкаr 2-Б

наконечна г.в.

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головIlого iнженераБагiнсbKoi М.С. iнженера I катего ii По €ль евоi С.Г.м те iльНаконечноi Г.В.

19.09.2022
(дата початку огляду)

19,09.2022
(лата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул . Маршала Тим
1 встановила таке:

(перелi к елементiв благоустрою)

ошенка. 2-Б

l, ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить 12б35 кв. м, кiлькiсть
квартир - l92 шryки.
На ПРИбУдиНковiЙ територii розмiщуються : - 1 дитячий майданчик та _l
спортивний майданчик.

2, Технiчний стап житлового будипку та його прибудинковоi територiI:Пiд час проведення оглядУ *rrnouo.o будrп"*У lTs 2-в на
вул. Маршала Тимошенка комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огороджувzL,ьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, .riдrо.у, BiKHa, д"ерi,
системи цо, гвп, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, 

"пепrрооблчднання, дитячий,
спортивний майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(кqнструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
еJIеменl,а конс 1l дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують поточного ремонту
(обстукування)

J Стiни В задовiльному cTaHi

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житловоЮ фонду оболонського району м. Киеваr,
од-503

( назва виконавця пос-тryг)

гD:



Потребують поточного ремонту4 Герметизацiя стикiв

Потребуе поточного ремонту на
хахпс ших по

5

В задовiльному технiчЕому cTaнiПокрiвля6

Потребують капiтального
смо

7

Потребують капiтального
емо

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

9

В задовiльненому cTaнi заваренi
( l ,2п- 13 .04.2020р
З,4п-|5.04.2020

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi потребу€
вlдновлення водо во

Смiттезбiрнi камери
овводо

1l

Потребують замiни|2 BiKHa

Потребують замiви.Щверi1з

|4 Вхiднi групи

Потребують поточного ремонтуКозирки вхiдних груп15

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтального ремонтуtб

Працюють в паспортному режимi|7 Лiфти (машиннi примiщення,
мtlшинних имlщень

Системи центрzrльного
опмення

Потребують капiтального
мон

18

19 Системи гарячого
водопостачаЕня мо

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

В задовiльному cTaHi

.Щитячi майданчики
(обладнання дитя.птх
майданчикiв)

Знаходиться в задовiльному cTaHi,
потребують доукомплектацii

Пiдлога

В'одостоки

8

10

Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального

22



Спортивнi
(обладнання
майданчикiв

майданчики
спортивних

Потребус капiтfiльного ремонту

висновки koмiciii технiчний стан ововчл. МаршЕIла Тимо б нашенка. 2-Б з овiльний. Житло вий будинокекс ll в oclннlи перiод 2022 року,
до

(оцiнка TexHi

Голова KoMiciI:

Головний iнженер

Члени KoMicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

!ата огляду 19,09,2022 р.

Багiнська М.С.

подбсльцева С,г

Наконечна Г.В.
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