
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 30

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 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльничi Сорочинськоi Т.В.

з 10.03.2020р. по l 3.0З.2020р.
(дата початку огляду) (даr,а завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Малиновського З0,
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 593 1,30 кв. м, кiлькiсть
квартир- l08
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч 30 по вул. Маршапа

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

Найменування елемеll,га Виснсlвок ttpo r,схrIiчttий с,ган

KoIl кцiI) б ilиIIк е;rеп,tента (конс KliT) б лин
N9

зlл
Примiтка

i Фундамент В задовiльноrtу с,ганi

2 Фасад

Стirrи

В задовiльному с,ганi

В задовiльному cTaHi3

4 Стики В заловiльношtу cTaHi

Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують поточного ремонту
,7 Волостоки Потребують поточного ремонту

5

I



Сходовi клiтки, сходовi марrпi [} за.tовi;ыrоrt1, с,гаtti

9 Балкони,,цоджii, ганки
(огород>tсення бшконiв i лолlrtiй)

В задовiльноrtу cTaHi

10 Смiтгепроводи (ю,rапани, стовбури,
шибери)

Потребую,r,ь замirIи шибера

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa Потребують зашriни

Щверi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi rрупи I} заловiльному cтaHi
15 Козирки вхiдних груп В задовiль с I,aIIl

Електрощитова та електромережi
потребую,t,ь капi,гального ремонту

lб Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

1,7 Лiфти (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в IlаспортIIому режимi

I Iотрсбую,r ь пolotlнol о peNtoнTy18 системи це ального опitленItя
Системи гарячого водопостачання19 Потребують капiтапьного

ремонту
20 Системи холодного водопостачання

i каналiзацii
Потребують капiтапьного
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

22 .Щитячий майданчик (облалнання ) В за.lовiльноvу caHiTapHo-
технiчномч cTaHi.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Маршала Малиновського 30, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-"riтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного с],ану. висноl]ок про го,l oBHic,t ь до експлуатацiТ жилого
булинку v наступний перiо:t)

Голова Koмicii: головний iH;KeHep ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду < 13 > березня 2020р,

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М.

Сорочинська Т.В.
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