
Акт
загального огляду жилоrо булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-Б

Сорочинська Т.В.
(П,I.П. майстра)

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

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 l 0.0З.2020р по 13.03.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршапа Малиновського 28-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить б936,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 21 б
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоусr,рою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 28-Б по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан Примiтка
ejleNIeIITa KOtIc Klll1 0 дин

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинк1,

1 Фундамент

2 Фасал

3 С,гiни

4 Стики I} задовiльному cTaHi

) I} задовiльноlчtу cтaHiПiдлога

6 Покрiвля l Iотребу,с каlIir,&lы tt,lt,o ре\,1онту
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

] В задовiльному cтaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

I



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTaHi
9 Балкони, лодiкii, ганки

(огородження ба,,rконiв i .,rолжi й)
В задовiлыtому cTaHi

10 Смiтгепроволи (к.ltапани,

стовбури, шибери)
Поrребують lIотоtIного ремонту

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребують заплiни шибера

l2 BiKHa По,гребують замirIи

В задовi.ltьному cтatti13 ,Щверi

l4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

В задовiльнол,tу cT,aHi

Потребl,ють IIоточt{ого ремонтуl5

16 Елекгрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електролrережi потребують
капiта,rьного ремонту

l1 Лiфти (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

Псl еб ють капIта[ьного eNlo

По еб юl,ь каl]l,гiUlыIо I,o eN'Io

l8 Системи центрального опапенIut
Системи гарячого водопостачання

20 Системи холодного
водопостачан}ш i каналiзацii

Потребують капiтzuIьного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриmя)

Нс вiдновлсrtий б.,rаl,оус,грiй пiсля
проведсння робiт lrрачiвниками

] 
Kl l ,rK цigr.r,,]ое}lер I о))

l Асфаl ы не Ilокри,lтя поlребусl,.
] капlтального ремонту

22 .Щитячий майданчик (обладнаlrня ) В задовiльному caHirapHo-
технiчному cтaHi, потребус
доукоN,tплектуванпя сучасними
елементами

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку
по вул. Маршала Малиновського 28-Б, дитячий маЙданчик - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатачiТ в весняно-лiтнiй перiод
2020р.

(ouiHKa технiчного стан},, висновок про готовнiс,гь ]lo експ,tуатацii жилого
булинк1 у насг1 llний ttcpirl,t)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.L

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

Майстер технiчноi лiльницi

[ата огrrяду <13> березня 2020р,

Праrrюють в паспортному режимi 
I

19


