
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Маршала Малиновського 28-А

СоDочи нська Т.В.

50l

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*rrnouoio фонлу Оболонського району м, Киева>,

од-
(назва виконавця послуг)

Ми,щонижчепiдписалися'комiсiяУскладi:ГоЛоВноГоiнженераШУмiкЛ.I.'
;";;;р" з органiзачii експлуатацii та ремонry l-i категорii IIIембель Т,М"

майстрЬ технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т,В,

по 06. l0.2020p.
з 0l .l0 .2020р.

(ла,га завершення огляду)
(дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: Bylr. Маршала Малиновського, 28-А

квартир - 144.
ивний майданчикНа прибу ди HKoBl и територii розмiщено спорт

(перелiк елементiв благоустрою)

п и цьом виявJlено:

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 28-А "" "у_] ..Y1|,:т:
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцlи,

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,

iЪп, *""_i.u,,iT, ni6r", електрообладнання, спортивний майданчик та прилегJIу

територiю.

ПримiткаВисновок про технiчний стан елемента

(кон кцiТ) б динк
Найменування елемента

кцi динкбкон
N9
зlп

В задовiльному стан

В задовiльному cTaHt

Фундамен г

Фасал2

Стiни) В задовiльному cTaHt

Потребують поточного ремонтуСтики,+

В задовiльному с,ганtПiдлога)
Потребус каtriта.ltьного ремонтуПокрiвля6
Потребують поточного ремонryВодостоки,7

\toп eCl ють капlтаJIьногосходовi клiтки, сходовltt

l



9 Ба.лкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
и)стовб и. ши

В задовiльному cTaHi

Поr,ребуrоть замittи шибсри

ll Смiттсзбiрнi камери
(водоп вiд)

Потребують поточного ремонту

l2 BiKr,ra

13 !Bepi Потребують замiни виходy на
I I() l ts"l к)

l4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонry
lб Елекгрообладнан ня ( щитова.

мережi, будинкове
ocBlT"leH ня

Елекгрощитова в задовiльному cTaHi.
Електромережа пtl гребl r KatliTalьного

\l()l]
l7 Лiфти (машиннi примiщення.

1 машинних п ил.liщеньJBc
Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центральноI.о
оIIil.lення

Потребують капiтаrьного ремонту

l9 Системи гарячог()
во, {OпocTatIaI I IIя

Потребують капiтац ьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiза цii

Потребують капiтал ьного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по и,I-1я

Асфа"rьтове покриття по,гребус
капiтмьного ремонту

22 Спортивний майданчик
(обладнання

Потребуе капiтального ремонту

Висновки Koмicil: технiчний
Малиновського 28-А, спортив

стан житлового булиrrку lla вул. Маршала
ний майдаttчик - незадовiлыlий.

Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-
202l р.р.

(оцiнка TexHi чного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiоа)

Голова KoMicii: головний iнженер Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i ка Шембель'Г.М-

Майстер технiчноТ дiл

о

!s

),-о

то
SФ
:оё
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[ата огляду <06> жовтня 2020р.

Сорочинська Т.В.

маршl

Потребують замiни

Потребують поточного ремонту


