
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-503
(назва виконавця посrгуг)

Ми, що нижче пiдпи
Багiнськоi М.С. iнженера

комlсlя у склад1: головного 1нженерасаJIися,
I категоpii Подбельцевоi С.Г. май cTDa техдlльницl

|5.09.2022.
(дата початку огляду)

провела огJIяд житлового будинку за адресою:

i встановила наступне:

|5.09.2022
(дата завершення огляду)

вYл. МаDшала Тимошенка.6

l. Житловий будинок, загшIьна площа якого стаЕовить 25,9564 кв. м, кiлькiсть

квартир - 180 штук.
На прибулинковiй територii вiдсутнi дитячий, спортивний майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлоВого булинку та його прибудпнковоi TepiTopii: Пiд
час проведення огляду житлового будинку Jф б на вул.Маршала Тимошенка
комiсiя перевiрила стан несlпrих та огороджув.lльних конструкцiй, зоriнiшнi та
внутрiшнi стiЕи, стики, покрiвлю, пiдлоry,, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання,га прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

Висttовок про технiчний стан
eJIe]\,IeHTa конс б дин

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремон ту4 Герметизацiя стикiв

Наконечноi Г.В.

I



Пiдлога5

6

В задовiльному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaHi

7

8

Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального
емон

В задовiльному cTaHi9

Сходовi клiтки, сходовi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Покрiвля

Водостоки

ма шl

лоджrи
Взадовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
зава н1

10

11 Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

В задовiльному cTaHi, потребуе
вlдновлення водо ово

|2

13

BiKHa

Щверi

Потрсбують замiни

Потребують замiни

Потребують поточного ремоIIту|4

Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi15

Потребуе капiтального ремонтуЕлектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

16

|7

18

Працюють в паспортному режим1

Потребують капiтального

Потребують капiта.пьного
емо

емон

Лiфти (машиннi примiщення,

Системи центрального

Системи гарячого
водопостачаншI

1щеньмашинних п

опаJIення

дв

19

Потребутоть капiтального

ремонту
Системи холодного
водопостачаннrI i
каналiзацii

20

В задовiльному cTaHiПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

21

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

22

Спортивнi майданчики
(облалнаяня спортивних
майданчикiв

2з

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

I



чнии стан лового бу на
техн1 жит

Висновкш
л

KoMicii:
Тимошен 6 ,] овiльний. овии ок

BHicTb до експлуатацii жилого
перiод)

Багiнська М,С.

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члени KoMicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

,Щата оглялу |5.09.2022 р,

Подбельцева С.Г

Наконечна Г.В.

(очiнка технi.шого стану! висновок
булинку у наступний


