
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

l,rоз I,ашованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,2

Kiцr ан l.B.
(I .1.I I. ,"tайстра)

I(l I <b-epl,Kr-ra компarнiя з обсJtуговування
)кl,i,гJlсвог() l)оliду оболонського району м. киевФ),

9i]'; :ij03
( ;.{iIil.iii ви :{;) tIaBIu послуг)

]l(, нижче пlдписЕUIися, комlсlя у скJIадl: головного lнженера
,4.('.. iнженера I категорii Подбсльцевоi С.Г., майстра техдiльницi

Ml .

Iiaгiи;bKo,
Кiрган I.B.

08.09.2С22р.
(Jt;tT,e :tc..taTlt i, огj яду)

08.09.2022р.
(дата завершення оглялу)

l. )Ktt tповlr.i б чдинок, заг€шьна площа якого становuть |2166,70 кв. м, кiлькiсть
!:Ei],rl],l1]r - 1l.}4 лryки.
I1;: rtр ,, t;y;t,,r н к,lвiй територii розмiuцlеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. 'Гехнiчний стан яситлового булинку та його прпбудинковоi територii:
l-[j,,. ч;-с: пl]оведен}я огляду житлового булинку Ns 2 по вул. Маршала

-'-li ,tc,.t :^,iI(; к( мiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувмьних конструкцiй,
'l,_l i;, гti-, - , Li ,l:, вr.утрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи Що,
I'I:iП, ХВ] i., каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
IlJ)ll-],:)t rv rr,ри,,орiю.
II1:,tt itboMy ]!tявлено:

Jii
э;l

Гiаl:i rr lll1 вання елемента
,I)\ 1(цll б динк:ii;(]

l : )),}|l ti iм(.нти

Фесе,.14

t illj]

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) буди нку

Примiтка

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
(обстукування)
Потребують поточного ремонту

zl ['ерlлl.,ти ;ацiя стикiв

lIг|:}[ e,,r,I -)глiд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 2
i BcтatloBtl.;t,t н iIcTyпHe:



Пiдлога5

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi к.пiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa

13 [Bepi

14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машивнrх примiщень)

l8 Системи центрального
опаJ]ення

19 Системи гарячого
водопостачаннrI
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячлх
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребуе поточного реrr4 о нт):

Потребус поточного i]el ] iIT\,

Потребують капiта-,rьно го
емо

Потребують капiта,ть ноl,о

ремонтуз2по9поверх

В задовiльненому cTaHi
(заваренi за вантажув a,,t ь i t 1

Потребують капiтыtьного
мо (водо вiд)

Потребують замiни

Потребують замiни

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Працюють в паспорl tlolt1, режиьti

Потребують поточно го 
i : (lмol],I)/

Потребl,rоть поточIIо l-о ремон,ry

Потребlтоть поточно го pcмoнly

В задовiльному стан]
(капiтальний ремонт 202 1 р.)

]
]

Потребуе капiта-пьно го ]]емонту

_l

В задовiльному cTaHi

кJIапани 27.0з.2020

]
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I}иclll1.1,Kpt Kovicii: технiчний житлового бчдинкч по вyл. Маршапа
']-llvtrtt,:,-tt:,l 2.
Жtтl,:tllьиi;: t удинок придатний до експлуатацii в осiннiй перiод 2022 оокч.

(l).l iнKil технitп{ого стаЕу, висновок про ютовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiод)

l''rl.-ltl ,, t Krl, ic!i:

Голсlвчий i,rженер

II.,lel,,tll Kort ;cii.

lllx,:,r.[, l r атсгорii

IчIайt:l ер техдiльницi

f{aTa il, ля,l, 08.09.2022р.

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Кiрган I.B.


