
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 7

Хижкова В.С.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,
од_503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера 1кат. Подбсльцевоi

складl:
с.г., майстра техл lльницl

22.09.2022 22.09.2022
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановили таке:

1, Житловий будинок, заг.rльна площа якого становить 926з,20 кв. м; кiлькiсть
квартир- 14l штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

J\!
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Хижковоi В.С.

провелИ огJUIд житлоВого будинку за адресою: вчл. Маршала Тимошенка. 7

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведеннJI огляду житлового будинку Ns 7 на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, прилегJry територiю.
При цьому виявлено:



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Потребус поточного ремонту

7

Покрiвля

Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
м шl

Потребують капiтального
NloH

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaнi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажув€lльнi клапани
30.0з.2020

11 Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

ГIотребуе ремонту водопровiд

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз Щверi Поr,ребують поточного ремонту

\4 Вхiднi групи Потребуе капiтального ремоЕту.
Поточний ремонт 1,З пiд'iЪдiв

ведено 2020
15 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонry 2,4

пiд'iзди
Поточний ремонт 1,3 пiд'iЪдiв

оведено 2020
16 ЕлектрообладнаннrI

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Поr,ребуе капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машиннихд lщень

працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опа"пення

19 Системи гарячого
водопостачанIUI

В задовiльному технiчному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному технiчному cTaнi

В задовiльному технiчному cTaHi
(поточний ремонт у 2021 роцi ,

цlкапiтальний монт 2020
22 ,Щитячi майданчики

(обладнавня дитяч.rх
майдан.мкiв)

В задовiльному cTaHi
(майданчик встановлено у 2021
оцl

I

в задовiльному технiчному cтaнi



2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних

)маиданчикlв

Висновки KoMicii: жит овий бчдинок на вул. Маршала Тимошенка. 7
знаходиться в задовlльн ому технlч ному ст iiпр llBло експлуа

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члепи KoMiciI:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

(оцiнка технi,лrОго стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

ська М.С.

дбельцева С.Г.

Хижкова В.С.

осiннiй пеоiод 2022 покч-

.Щатаогляду 22.09.2022


