Акт
загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-А

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,

Qд_501

(назва виконавця пос;гу..г)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,l.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l-i категорii Шембель Т.М., майстра
технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

по

з 10,03.2020р.
(дата початку огляду)

lЗ

,03.2020р.

(.taTa завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28-А
l встановила таке:
1.Житловий булинок, загальна площа якого становить 90З2,80 кв. м, кlлькlсть
квартир - 144
Наприбудинковiй територii розмiщено спортивний майданчик
(перелiк елеменr,iв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nl 28-А по вул. Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несг{их та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,, дверi, системи I_{O,
гвп, хвп, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
2.

прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Найменування елеN{ента
Ns
(конструкцiТ) булинку
з/п
l
Фундамент

Висновок про технiчний стан
| слеt,е,t,, а ( констр1 кчii) бl.rиrrку
В заJовi.rьноrtl c,t,aHi

Примiтка

|

2

Фасад

В задовiльноп,r1, cTaHi

з

Стiни

В задовiльном1, cTaHi

4

Стики

Потребують поточного
l
В задовiльномlу cTaHi

ремонlу

)

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Потребус каrliтапьного ремонту
IIотребують поl оч ног() ре\'ltlнт),

8

Сходовi tстiтки, сходовi

Потребую,гь капiтапьного ремонry-

I

|

},1аршl

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiтгспроводи (юrапани,
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

В iKHa

Поr,ребую,t,ь заr,Ii ни

{Bepi

В задовiльному cTaHi

1,+

I3хiлнi групи

Поrребують поточIIого ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

lб

Елеtсгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)
Системи центр&lьного

Електрощитова в заl]овiJыIому
cTaHi. Електромерелti потребую
капiта,rьного ре}Iон,tу
Праtlюють в паспортному реrкимi

9

10

ll
l2

lз

|,7

l8

l9
20
21

22

Потребують поточного ремонцПотрсбl,юr,ь заrIiни шибери

I

опzL,Iення

I

Потрсбуют,ь каttir,аUtьногtl peMoI]l,y
I

Систеьtи гарячого
водоllосl,ачаннrl
Системи холодного
водопостачання i канап iзацiТ
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапь,гове
покритгя)
Спортивний майданчик
(обладнання)

Потребують капiтального ремонту

Потребують капiтального
peNlo1lTy

Асфальтове покри,l,tя по,гребуе
капiтацьного pe}toHTy
Потребуе капiтального ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Маршала Малиновського 28-А, спортивний N,Iайданчик - незадовiльний,
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

Шчмiк Л.I.

Голова Koмicii: головний iH;KeHep ОД-501
Члени KoMicii: iнженер

l-i

категорiТ

Майстер технiчноi дiльницi
.Щата

огляду <l3> березня 2020р.

kpt

Шембель Т,М.

Сорочинська Т.В.

