
Акт
осiнцього огляду я(итлового будинку,

розташоваЕого за адресою: вул. Маршала Малиновського, l3

Мундпр н.м.
(П.L11, майстра)

КП <Керу-юча компанiя з обслуговування
китлового фонду ОболоЕського району м. КиевФ),
од_503

(вазва виконавця послуг)

Ml.r, шiо нижче гiiдписалися, комiсiя у складi: головного iнжeнepa Багiнськоi
М.С. iяженера I категорii ЧувiлкiноiЛ.М.. майстра техдiльницi МlrrццрД,ItД

08.10.2020р. 08.10.2020э.
(дата поча,гку огrrяду) (l{aтa завершеЕня огляду)

провеjfа огJIяд житлового будинку за адресою: вyл. Маршала Малиновського, l3
l встановила таке

1 . Житловий булинок, загальна площа якого становить \8527 ,20 кв. м, кlлькiсть
квартир *287 штук.
На прибулинковiй територiТ розмirrц,тоться
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(перелi к елементiв благоустрою)

2. Технiчяий сташ житлового будинку та його прибудпнковоi терпторii:
Пiд час проведеншl огляду житлового булинку J\lb l3 на вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальяих конструкцiй,
зовнiшнi та вцчтрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи l{O,
ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти. електрообладнання та прилеглу територiю.
IIри шboIvry виявлено:

Np Найменування елемента Висновок про технiчний сган rlримiтка l

'. зlп кон ll о ди елемента кон б ди
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Фуядаменти

Фасадlr

Стiни

Герлtетизацiя стикiв

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cтaнi

Потребують поточного peмo}iry

+ Потребу+оть по,гочIIого pett{oнTy
I

I{)гаIi д.1

+

f]oT(LtцLoгgleM онт\,
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Покрiвля

0

Водостоки

Сходовi клiтки. сходовi
маршi

Балкони, лоджiТ, ганки
(огороджеяня балконiв i
лоджiй)

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
водоп овlд

iз

l+

15 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова. мережi, будинкове
освiтлення)

|7 i Лiфти (маптgццi примiщення,
l !1ашинних п и,\{lrцень

i8

l9

Прибудинкова територiя
(б-лагоустрiй, асфальтове

Спортивяi майдаЕчики
(обладншlня спортивних
rчrайданчикiв)

Сходовi клiтини потребують
косметичного ремонту

1

61

|,--1)

Потребус поточного ремонту

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
(07.04.2020-заварено)
Потребуе вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa Потребують ремонту

В задовiльному cтaнi!Bepi

Вхiднi rрупи В задовiльному cTaHi
поточний ремоЕт 3,6,8пiд.-2020)
(|,2,4,5,,7,пiд.-под,ремонту)
(3,б,8пiд,2020)
Електрощитова потребуе
поточного ремонry

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального
оIIаJення

Потребують поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточЕого ремонту

20 Системи холодного
водопостачання 1

каналiзацii

В задовiльному cTaHi

Капiтальний ремонт асфальтного
покриття 2020р.

,Щитячi майдакчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маrlшала
малиновського. l3 - задовiльний. Житловий будинок пDидатни и до ексIlлчаtаull в
осrннlи пе lo 202 о

(оцiнка rэхвiчяого стану, висновок пр готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова Kolricii: го.qовний iнженер ОД-503 Багiнська М.С,

Члени комiсii:iнженер I категорii Чувiлкiна Л.М,

Майстер техдiльницi Мундир Н.М.

,{атаогляду 08.i0,2020p.
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