
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. МарШала Тимошенкаr 3-В

Хижкова В.С.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
о _503

(назва виконавця .rослу.)

Ми, що
Багiнськоi М.
ХижковоТ В.С.

нижче пlдписалися, комlсlя у складi: головЕого iнженера
с., lнженера 1кат. Подбель цевоi с.г.. майстра техдlльницl

2|.09.2022
(дата початку огляду)

21.09.2022
(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала
l встановили таке:

На прибудинковiй територll розмlщусться i спортивний майданчик
перелiк елементiв благоустрою)

Тимошенка. з-в

l. ЖитловиЙ булинок, загaшьна площа якого становить 8791,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 143 шryк.

(

2. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннrI оIляду житлового будинку Ns 3-В на вул, Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи IfO,гвп, хвп, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

N9

з/п
Найменування елемента
кон укцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (кон б1l дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cтaнi

2 Фасади В задовiльному cTaнi

з Стiни Потребують поточного ремонту

4 l Iотребують поточного ремонтуГерметизацiя стикiв



5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

Потребус капiта.ltьного ремонту6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребутоть
капiтального ремонту.
Поточний ремонт у 3 пiд'iЪдi
проведено у 2020 роцi до 2
поверху

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

В задовiльному cтaнi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi
(заваренi вантажувzlльнi клапани
03.04.2020)

11 Смiтrезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

13 Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують капiтального
ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

В задовiльному cTaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.rьтове
покриття)

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикtв

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майдаячикiв)

Потребус капiта_lIьного ремонту

I

Системи центрального
оI1€tлення

Потребус поточного ремонту
(капiтальний ремонт у 2020 роцi)



Висновки KoMicii: житловий бчдинок по вул. ала Тимошенка. З-в*
з вlльн
осlннlи од 2022 ооку.

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

хн lчно cтaнl l тнии ое

нська М.С.

ева С.Г.

Хижкова В.С.

lB

(оцiнка технiтlого cTally, висновок про готовпiсть до експ.rryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Ес п)/

.Щатаогляду 2|.09.2022


