
Акт
осiннього огJlяду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 4

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киевa>>,

од-503
(назва виконавця пос,тrуг)

|6.09.2022
(дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М,С. iнженер а I категорii Подбсльцевоi С.Г. майстра техдlльницl
Наконечноi Г.В.

16.09.2022
(дата завершення огляду)

вYл. Маршала Тимошенка. 4

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить 942З,З0 кв. м, кiлькiсть
квартир - l80 шryк.
На прибудинковiй територii вiдсyTHi дитячий, спортивний майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап житлового будинку та його прибудипковоi територii:
Цiд час проведеншI огляду житлового булинку Ns 4 на вул. Маршала Тимошенка
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕrльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaнi

2 Фасади

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв II ь поточного ремонту

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Потребують поточного ремонry
(обстукування)



5 Пiдrrога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
( завантажувальнi клапани
заваренi)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному станi,потребуе
вiдновлення водопроводу
В задовiльному cTaHi12 BiKHa

1з Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(iцитова мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус капiтального ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi
(3 пасаж.)потребуе капiта.ltьного

ремонту
18 Системи центрЕrльЕоrо

опалення
Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребують капiтального
ремонту

Системи холодного
водопостачаннrт i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному станi,(ямковий
ремонт 2021)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

zз Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

14

20



Висновки KoMicii: TexHl стан на
4 к

в осlннlи пеDlод 2021 року.
(оцiнка технi.пrого стaшу, висновок про готовнiсть до

булинку у наступний перiод)
експrryатацii жилого

Голова Koмicii:

Головний iнженер

Члени KoMicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

,Щатаогляду |6.09.2022р.
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Подбельцева С.Г
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Наконечна Г.В.


