
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-Б

Соро чинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м, Кисва>,

од-501

по 06 .10.2020р.з 01 10.2020р.
(дата завершення огляду)

провели огляд житлоВого будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-Б

i встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить б9з6,80 кв. м, кlлькlсть

квартир - 21 6

На прибулинк овiй територii розмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою )

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

Пiд чаС проведення ошядУ жилого булинку м 28-Б на вул, Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкuiй,

зовнiшнi та внутрiшнi .rin", Ьr"*", покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I |O,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
е.]емента (кон дl lHбкцll

Найменування елемента
динбкцllкон

Фундамент
В задовiльному cTaHi2 Фасад

В задовiльному cTaHtJ Стiни
Потребують поточного ремонту,1 Стики
В задовiльному cTaHtПiдлога5

В задовiльному cTaHiПокрiвля6

Потребують поточного ремонтуВодостоки,|

В задовiльному cTaHiСходовi клiтки, сходовi маршi8

(назва виконавця послуг)

м", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера шумiк л,I.,

iH*bH"pa з органiзачiТ експлуатацiТ та ремонту l-i категорii Шембель Т.М.,

майстра технiчноi дiльницi СорочинськоТ Т,В,

(дата початку огляду)

N9

з/п

Примiтка

1
В задовiльному cTaHi



9 Балкони мiсць зага,rьного
користування (еркери)
потребують поточнqI,9!9 MoHTv

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибера

ll Смiтгсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa Потребують замiни

13 В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Елекгрооблалнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Елекгрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують

|,7 Лiфти (машиннi примiщення, лверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрtlл ьного опалення Потребують капiтального ремонту
l9 Системи гарячого водопостачання Поr,ребують капir,апьного ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
Потребують капiтального ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покриl,тя потребуе
капiтального ремонту

22 !итячий майданчик (облалнання ) В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, потребус
доукомплекгування сучасними
елементами

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового булинку
на вул. Маршма Мминовського 28-Б, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатачii в осiнньо-зимовий перiод
2020-2021р.р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l II IvMiK Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l -i кат Шембель Т.М.

Майстер технiчноТ Сорочинська Т.В.

2.Щата огляду <06> жовтня 020р.

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

flBepi

капiтального ремонту

21

0з!

оо.


