
8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують ремонту

9 Ба;lкони, лоджii, ганки
(огородженlIя ба_пкоrriв i
лоджiй)

потребують поточного ремонту

l1

l0 Смiттепроводи (клапани, заOлоковано
,:товб Ir, tuибе и

Сl,;iттсзбiрнi камери в ная BHocTl
(всдоп вi,ц)

12 BiKi;a потребують ремонry

i] tsе по о ють емо
|4 Вхrлнi lрупи в задовi.;tьному cTaHi

15 iiозrrрки tsхiдних груп потребують поточного ремонту

lб Елек,грообладнання ]

( ltiи I ова, мережi, булинкове
tlcl,r llert ня )

|7 jliфти (машиннi примiщенн
, ii].i)i м;- ill! ,iаих примiruень)

lii Системи центрirльного
,)Ilа]еiiня

1 9 С lic iеми гlрячого
3(].,]()ПОс iачання
Слtстеми холодноI,о
вtlл,ltrостачання i
каналiзацi'i

2l i'iрибуltинковатериторiя
(б. rar о1 ," грiй. асфаtы,ове

в заловlльному стан1

я, IIрацюють в паспортному
elKtlцri-

в задовiльному cTaHi

в задовlльному стан1

в задовlльному cтaнl

в задовl jlbHoМy cTaHl

20

l.'Kj-'lt'l'LI,

22,, _:l1lтl.:зrrлIй пtаiiдаttчик
l i l;j]l;ijl]t :iiIl l i,. ilI11 rltlиx

,liс-T я розрrtття КТЕ потребуе
вIilновлення

-vlal),iilatr (lltKiI]

вuснttпки rtrlrч,liсii:технiчний cTatl )kитлового булинку по вул.

MaJttt,,l,., i:,)ького, 27Б. литячого, спортивного майданчика - задовiльний.
Жит.r,,,,lt j i,).]iltrioK придатниЙ до експ.туатацii в весняно-лiтнiЙ перiол 2020

r,оку.
1t1,lit;;t.t i:xtli,tirогo cTally, виснс]]ок про гсrговнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

I-оловiI i:,lг,t i,., ii: засlуп ltll к tIачаJIьн}l ка ОД, 502 Попельнух О.М.

tl.ltени Kc,l,ticiT. ii-lжerrep'l-i категорii Рикало Н.В.

7,1at'a t,,'.iя2ц1 (\__))

маистер

2020р.

Шереметьев В.А.

I

l_--,

'r/
!_,



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.Малиновського, 27-Б

Шереметьсв В.А.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваtt;tя
житлового фонлу Оболонського pai:rolly t,'l. Киева>,

од-502
(назва виконавця послуг)

1\1и, шtl HlIrK.te пiдписшrися, комiсiя у склалi: заступника начiulьника
Попельrtух О.М., iнженера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Шереметь€ва
в.л.

з 2,,.04.2020р.
(дата почагку ог';tялу) (да,га завершення огляду)

IIрове.,iз (-}г.ilrIд ,;ки-qого будлrнку за адресою:вул. малиновського 27Б
: вс'[аIt(ll]иЛа Iаке:
l . Жи-гловий будинок, загaLльна площа якого становить 9481,1кв. м, кiлькiсть
квартир - l44TyK.
На пои(i"чдl rнкtlвiй територii розrrriщуються l спортивний майданчик,
1 дитячий майданчик

(rtepe;liK e..llelieH riB б;rагоустрою)

2. 'Теrнiчний c,t,aн жилого булинку та його прибудинковоi територii:
lliд час IIроведення огляду жиJlоi,o булинку Ns 27-Б по вул.

iVlаlин эвського комiсiя перевiрила сlан несучих та огороджуваJIьних
конс,грукцiй, зс;внiшвi та внуr,рiшнi cl iни,, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

лве1_1i. системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаIrii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики тд llриJl€г.I) replr,, rlрiю.

_]]р"t_ц.,_"уt_ в!lяЬjlсгIо
Npl

*,д_] ( коl{ст
I,1айменчвання елеме}tта

Ц1l динк
Висновtlк про технiчний стан

U eJ]eNleH't а кон кцl1 б динк

tD i,:tдал,t еtlти l] заловiльному cTaHil

(Dасади

rJ залO8iJIьном cTaHl
3 С гiни

.l i 
'cp.,.rtc 

гiл зtlBaHi стики

' В зtr,,tовiльному cTaHi

d задоl]!льному cTaнl

Го

!iiдlrоl,а потребl,с ремонту

7 [iодосток;л
lloI a ll () гоч ногоi ]ок l I]jl я ;с()

Примiтка

потребують ремонry
мон

по 24,0.1.2020р.


