
Акт
осiннього огляду житлового будпнку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 7-А

Хижкова В.С.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанй з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киевa>),
од-50 3

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа_ltися, комiсiя у головного lнженера
iнженера l кат. Подбсльu eBoi

скJIадl:
с.г.. маистра техлlльницlБагiнськоi М.С.,

Хижковоi В.С.

22,09.2022 22.09.2022
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

l встановили таке:

1, ЖитловиЙ будинок, загаJIьна площа якого становить 9180,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 143 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан житлового будинку та його прибудинковоi територi'i:
Пiд час проведеншI огляду житлового будинку Ns 7-Д ца вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtlльllих конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
i) будинкукон

Висновок про технiчний стан
елемента конс б д

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни Потребують поточного ремонту

4 г метизацlя стикlв Потребують поточного ремонту

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 7-А



5 В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi.
(капiтальний ремонт у 2020 )

7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi
(заваренi вантажувzrльнi клапани
09.04.2020 р.)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус поточного ремонту
водопровiд

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

Щверi Потребують поточного ремонту

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

l] Лiфти (машиннi примiщення,
двсрi машин них примiщен ь)

Працюють в паспортIlому режимi

18 Системи цен,Iрfulьного
опzLпення

В задовiльному технiчному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cTaHi

21, Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,,rьтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладншlня дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi, потребуе
доукомплектування

lз Спортивнi майданчики
(обладншrня спортивних
майданчикiв)

Пiдлога

1з

| 
В заловiльному cTaHi

| 
(капiтальний ремонт у 2020)

I



Висновки KoMicii: житловий бчлинокна Маошала Тимошенка. 7-А-
знаходиться в заловlльному техн lчно мч стан1 l пDи латнии до експлчаташll в
осlннrи пеDl од 2022 ooKiB.

(оцiнка техпi.шого стану. висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ська М.С.

Члени Koмicii:
Iнженер I категорii цева С.Г.

Майстер техдiльницi Хижкова В.С.

,Щата огляду 22.09.2022
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