
Акт
осiнrrього оrляду жптлового будrrнку,

розташOваного за алресоrо: вул. Маршала Малиновського, 1l-Б

Кiрган. I В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболоl{ського району м. Кисво>,

од503
(назва виконавця послlт)

пiдписалися, комiсiя у складi: головного lнженера
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Ми, що
Багiнськоi

нижliе
tнженера I категоpll lлкrноr м.с,, майстра техдiльницiм.с

Кiрган I.B.

22. i 0,2020 р 22,10 .2020 р

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела оглJlд житлового будинку за адресою: вyл, Марша.,1а Ма;rиновс ького l 1-Б

квартир * 2lб шryк.
На прибудинковiй територii розмiшtу сться 1 спорти

(перелiк елементiв благоустрою

вний майданчик
)

2. Технiчший стан я(итлового будпнку та його прпбудпнковоi TeprrTopii:

Пiд час проведеЕЕя огляду-житлового булинку ]ф 1l-Б по вул, Маршала

Мапиновського KoMicb перевiрила стан Еесучих та огороджувЕtльвих

конструкцiй, зовнiшнi ,u "rуфi-ri стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,

.".r"*" Цо, гвп, ХВП, каваrriзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний

лlаitJанчик та прилеглу територiю.
ГIри шьолry виявJIено:

Прилriтка}ъ Найменування елемента
(ковструкцii) будинку

Висновок про технiчний с,ган

елемента (KoHcTpyKuii)
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б дин
Фундаменти

CTiHa

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Герметизаuiя стикiв

1. житловий б_л,динок, загальна площа якого стаЕовить 1-1668,60 кв. м, кiлькiс,гь
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| Потребують поточЕого
I

i DемонIry
, Потребують поточного

I lDeMoHTv l
-l
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Пiдлога

Покрiвля

Водостоки

сходовi клiтки,
сходовl м llli

Смiттепроводи
(клапани. стовбlри. шибери)

lз
1 -,|l-+ Вхiднi групи

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будипкове
освiт:rенвя)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cтaнi
(заваренi вантажувальнi
клапани 06.04.2020

В задовiльному cTaHi

01

Лiфти
(мапlцлlli примiщення, дверi
м:tшинних примiщень)

Прибудинкова територiя
(благоустрiлi, асфшtьтове

i18

2,

22
по

Потребус поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Потребують ремонту

В задовiльному cтaнi

Ба-чкони, лоджii, ганки
женяя бацконiв i лоджiй

9

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l1 Потребують вiдновлення
водопостачання
Потребу,rоть замiни12 |Bin,ra

!Bepi В задовiльному cTaнi
Потребують поточного
ремонry
В задовiльному cтaнiКозирки вхiдних груп
Електрощитова потребуе

ремонту., електричнi мережi
потребуrоть капiтального
ремонту
В 1,,2,З,5,6 пiд'iздах-
працюють в паспортному
режимi
В 4 пiд'iЪдi- потребуе
поточного ремонту
Потребуе капiтального
ремонту

Системи центрarльного
оПа.,'1ен ня

19 Системи гарячого
водопостачаннJi

Потребуе капiтального
ремонту

z0 Системи холодного
водопостачання i кана_пiзацiТ

Потребуе капiтального
ремонту

Потребуе капiтальноi замiни

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Спортивнi майданчики
(обладнанвя сIIортивних
Llаиданчикlв
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майланчикiв)



Виеновки KoMiciT: житловий будинок по вул. МаDшала Малино ького. 11-Б. та
спортивний майданчик знаходяться в задовiльному технiчнопту cTaHi iприда,гнi
до експлчатац11 в пеоiод 2020 ooKv.

(сlцiнка технiчвого стацу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпвий перiод)

Голова KoMiciT:

Головний iнженер ОД-503 м.с

Члени KoMicii:
IHlKeHep i категорii Чувiлкiна Л.М.

Майстер техдiльницi Кiрган I.B.

,Щата огляду 22.|0. 202ар


