
Акт
осiннього огляду житлового будшнку,

розт,ашованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1-А

Ki ган I.B.
1П.I.П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслy говчtsання
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,
о _S03
(назва виконавця посrryт)

Ми, що пiдписа_.rися, комiсiя у скJIадl: головного iнженера
Баl,iнськоi М.С. irrженера I категорii Чувiлкiноi Л.М. майсmа техдiльницi Кiоган

19.10.2020 р. 19.10.2020 р.
(дата початку ог,тяду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл. Маршала Малиновського l-A
l встаl{овипа }lастчпне:

1. Жи,гловий будинок, загальна площа якого становить 4З91 кв. м, KiJIbKicTb

квартир - l17 штук,
На прибудинковiй територ ii вiдсутнi спортивнi та дитячi майданчики

( перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стая я(итлового будиЕку та його пршбудпнковоi терптор[i:
IIiд час проведення огJIяду житлового булинку J\l! 1-А по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних
конструкцiЙ, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електообладнання,дитячиЙ
май.]анчик га прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ng
з/п

| 
Найменуваяня елемента Висновок про технiчний стан
конс 11 U ди елемента кон l1 б дин

Фундаменти В задовiльному стаяi

Стiни Потребують поточного ремонту

l

Фас

J

+

Примiтка

Потребують поточного ремонту

Герметизацiя стикiв [Iотребутоть поточного ремоЕту

I.B.
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l
l

I
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Пiдлога

Ба.пкони, лоджii, ганки
(огородження батконiв i
",tоджiй

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

i5

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaнi
зав eHi 24,03.2020

Покрiвля

9

Потребуе поточЕого ремонту

Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Iл
i L ходовl клlтки. сходовl
I

lмаршl
tl Сходовi клiтки потребують

капiтального ремонту

l0

В задовiльному cTaHi1l

Потребують замiни|2

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

BiKBa

!Bepi

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп

Електрощитова потребуе

ремонту

Працюють в паспортному
режимl

ЕлектрообладнаншI
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних прилtiщень)

lб

17

В задовiльненому cTaHiС истеми центраJ,Iьного
оl tале нЕя

В задовiльненому cTaHiСистеми гарячого
водопостачання

i9

В задовiльненому cTaHiСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

]0

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвен го))

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфыlьтове
покри,ггя)

,Щитячi майданчики
(обладtrання дитячих
майданчикiв)

:l

Спортивнi майданчики
(обладнмня спортивflих
майданчикiв)
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Виеновки KoMicii: житловий бчдинок по вул. шала Ма,чи новського. l-A
знаходиться в задовiльномy технiчномy cTaHi i придатний до експлуатацtii в
осiннiй перiод 2020 року.

(oIriHKa технiчного с,гаrт}, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилtlго
будинку у насту,пний перiол)

Го;rова KoMicii:

l-оловний iнженер ОД-503 нська М.С

Члени KoMicii:
lнженер I категорii Чувiлкiна Л.М.

Майстер техдiльницi Кiрган I.B.

.Щатаогляду 19.10.2020р


