
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28

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

од_501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацiI та ремонту l -i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т,В.

з 1 0.0З.2020р по 13.0З.2020р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28
i встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 5862,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - 108

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення ог!,uIду жилого булинку Л9 28 по вул. Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи I(O,
ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Найменування еле1,1ента Висновок про технiчний стан
(кон Krrii) б динк c.Icrtet It а ( конс KItiT) б . ttjtl

N9

з/п
Приrli,гка

l Фундамент В задовiльношtу cTaHi

2 Фасади В за,,lt,lвi;tьном), cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Стики l Iо,I,рсбукlr,ь потоr{II()го pc\1()lIl,),

5 В задовiльному cTaHi

6

Пiдлога

Покрiв"-rя Потребус капiтапьного ремонту

1 водостоклt Потребуютьпоточного ремонту

8

9 Ба..,ткони, лодлtiТ, ганки
(огородження ба,rкоrriв i

лоджlи

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

Сходовi кltiтки. cxoi]oBi маршi I] за;кlвi",lьноу), c,l,aHi

I

3

В за, ttlBi:t ьном1, c,t,aHi



l0 Смiтгепроволи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують запtitrи шибсри

IJ за.,1tlвiltыttlrt1, с t alti11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

|2 В iKHa Потребують замiни

13 flBepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп В задовiльному cтaHi

Елекгрощитова та e;reKrpoMepeжi
потребують капiтального ремонту

lб Елекгрообладнання (щитова.
мерея(i, будинкове освiтлеI{ня)

|1 Лiфти (машиннi примiшенt,Iя"
дверi машинних примiщеttь)

працюють в паспортно}lу режимi

В за.цовiльному cтaHil8 Системи центрального
опален}lя

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтапьного ремонту

l IоTребують поточного ремонту20 Системи холодного
водопостачання i кана;liзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покритгя)

Асфальтове покриття поrребус
капiтацьного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
по вул. Маршала Малиновського, 28 -задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу:инк1 у нас lуп н ий перiuirt

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi Сорочинська Т.В.

.Щата огляду <iЗ > березня2020р.
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