
Акт
осiннього огляду житловоrо будппку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малпновського, 3-А

KirlraH I.B.
(П.I.П. майстра)

КЛ <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. КиеваD,

од-503
(вазва виконzrвця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Багirrськоi М.С.. iнженера I категорii Чувiлкiноi Л.М., майстра техдiльницi

Kipr"aH I.B

20.10.2020 р 20.10.2020э.
(дата початку огляду) (дата завершення огля.цу)

провела огляд житлового будинку за адресою; вул. Маршала Мали новського.з-А
1 встановила настчпне:

l . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l 1902,54 кв. м, кiлькiсть
квартир - 216 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинrсy Ns 3-А по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtIльних
констру,кцiЙ, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП' ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячий
rлайданчик та прилеl,Jу територiю,
При цьоrчrу виявлено:

найменчвання елемеЕта Висновок про технiчний стан Примiтка
конс цlt о дин eJeMeHTa конс 0 дин

j\ъ

з/п ll

1 lФунламенти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cтaнiасади

Сr,iни.| Потребl+оть поточного ремонту

1 Герметlrзацiя стикiв Потребують поточного ремонту

оПiдлога Вт 1-4 пiд'iздiв вибита
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1.1 хlдЕ1 групи
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18 Системи центршrьного
опалення

|19 Системи гарячого
остачання
ми холодного

водопостачання l

канаJIlзацll
Прибулинкова територiя
(б.лагоустрiй, асфаrьтове
покриття)

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячrх
майданчикiв
Спортивнi майданчики
(обладяання спор,гивних
майдан.rикiв)

цементна стяжка
Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту
Поточний ремонт 1-4 пiд'iЪдiв
проведено у 2020 рочi ло 2
пов х
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувмьнi
кJIапани 25.03.2020
Потребуе вiдновлення
водопостачанЕя
Потребують замiни

В задовiльному cTaHi

В задовi]-Iьному cTaHi

В задовiльненому cTaHiКозирки вхiдних груп

Електрощитова по,гребуе

ремонту

Прачюють в паспортному режим1

Електрообладнання
(щи,гова, мережi, будиtrкове
освiтлення)
Лiфти (машипнi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребують поточного ремонry

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонry

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками

В задовiльному cTaHi
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Висновки KoMicii: житловий будинок на вул. МаDшала Малиновського. З-А та
и,гячий май ик - знахо ться в з овlльно TexHllt но

експлуатацii у осiннiй перiод 2020 року.
(очiнка технiчяого стану. висповок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

I-олова KoMieii:

Гtrловний iнженер ОД-503

Члени Koмieii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

стан1 l

ська М.С

Чувiлкiна -Ц.М.

Кiрган I.B.

о

Дата огляду 20.10.2020 р.


