
Акт
осiннього огляду жптлового буди нку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 6-Б

Цуцдпр Н.М.
(П.1.11. майстра)

КП <Керlrоча компанiя з обслуговування
Житловою фонду Оболонського райоЕу м. КиевФ),
Qд:503

(невва викояавця посл}т)

Ми, що нижче пiдписа,rися, комiсiя l, складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С..iнженера l катего ll iлкiноТ Л.IVl.. майстра техдiльницi. Мундир Н.М.

15. i0.2020 р. 15.10.2020 р.
(дата початку огляд1,) (лата завершtення оглялу)

провела оIuяд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Ма,lиновськоl-о, 6-Б
l встанов1,1ла таке:

i. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6297 кв. м, кiлькiсть
квартир - 52 штуки.
На прибудинковiй територii розмirrцrються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(птлового будинку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведення огJuIду житлового булинц Ns б-Б на вул. Маршапа

Мшtиновського комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa. дверi, системl.r L{O,
ГВП., ХВП, канацiзацii. лiфти, е,пектрообjIаднання та прилеглу територiю.
IIри чьому виявлено:

' .]\Ъ Найменування елемента Висновок про технiчний стан I1римiтка
з/п елемента кон ll б ди]{

Фундаменти В задовiльному cTaHi

.) Фасади

Стiни Потребують поточного ремонry

I'ерметизацiя стикiв Потребують поточного ремоIIту

В задовiльному cTaHi
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6 Покрiвля

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi

Ба-чкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба.rконiв i
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0 Смiттсп роВоди (клапани,
]

]ст_+-- овбури. шибери)

i Смiттезбi pHi камери
водоп вlд

) BiKHa

J

4

6

.Щверi
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Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфшtь,гове
покриrтя)

2 Дитячi майданчики
(обладнанuя дитячих
маи,iIанчикlв
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Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребутоть капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
( l 0.04.2020-заваренi)
Потребуе вiдновлення
водопостачанЕя
потребують замiни

В задовiльному cTaHi

Потребутоть поточного ремонту
1-2 пiд.

Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

Електрощитова поT 
ребуе

поточного ремонту
Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Потребують поточного ремонтуСистеми центрмьного
опа,чення

Потребують поточного peNtoнTyСистеми гарячого
водопостачаI{ня

Потребують поточвого ремонтуСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cтaнi

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)
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Влсновки KoMicii: lедцiчвцй стан житлового бчдинку на вул. Маршала
Ма;iиновського. 6-Б * задовi-цьний . Житловий бчдинок гtоилатний до експлYаl,ацlI
в осlннlи перlод 2020 poKv.

(оцiнка технiчного стану._-, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у яасryпний перiод)

Голова комiсii: головний iнженер ОД-503
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Члени KoMiciT: iнженер I категорii

Майстра техдiльницi

.Щата огляду 1 5.10.2020 р.

Багiнська М.С.

Ччвiлкiна Л.М.

Мундир Н.М
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