
Акт
осiннього огляду я(птлового будпнку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 7-А

(I1.1.П. майстра)
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КЛ <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од-503

(назва виконавчя пос",rуги)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя в складi: головного iнженера
Багiнськоi М.С.. iнженеDа I категор ii Чувiлкiноi Л.М.. майстер 1,ехдlльницl
Кiрган I.B,

2 l . 10.2020 2 l . 10.2020
{дата початку огляду) (дата завершеяня огляду)

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 20l69,10 кв. м, кiлькiсть
квартир * З78 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться дитячий майданчик

(пере:riк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан л(итлового будинку та його пршбудинковоi терпторГi:
IIiд час проведеrrня огляду житлового булинку Ns 7-А по вул. Маршала

Ма.циновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи r(O, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий
майданчик та прилеглу територiю.
При rrboMy виявлено:
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Найменування е-qемента i Висновок
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елемента
про технiчний стан Примiтка

,кц1 дивк\

Фундамеяти

конс цil б д

В задовiльному cTaHi1

2 l Фасади

4

C,TiHrl

Потребують поточного ремонту

Потребlтоть поточного ремонту

I

Потребlтоть поточного ремонтуГерметизацiя стикiв

Кiрган l.B.

провела огляд житлового будинку за адресою: вyл. Маршала Малиновського.
7-А i встанови:1а наступне:
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Пiдлога

6 Покрiвля

Водостоки
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Сходовi клiтки, сходовi
ма iiil
Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородлtення балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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1l Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

Електрообладнанrrя
(щитова. мережi. буlинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
лверi vаши нних при viшен ь)
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5 Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cтaнi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальнi клапани
04.04.2020р)
Потребують ремоЕту

BiKBa

.Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi

Електрощитова потребуе ремонту

В 2,3 пiд'iЪдах-працюють в
паспортному режимi
В 1 пiд'iЪдi потребуе поточЕого
ремоЕту

Системи центраJчьного

опыIен}UI
В задовiльному cTaнi

Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть поточЕого ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребl+оть поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфатьтове
покритгя)

Асфальтове покриття поточного
потребуе поточного ремонту

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

23 Спортивнi майданчики
(обладнання слортивнгх
майдан.мкiв)
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Виеновки KoMiciT: житловий будинок на вул. Маршала Малиновського, 7-А та
дитячий майданчик - знаходяться в задовiльномy технiчному cTaHi i придатнi до
експлуатацii у осiннiй перiод 2020 року (orliHKa техяiчного стану, висtlоl}ок про
готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:

Го;rовний iнженер ОД-50З нська М.С

Членп KoMicii:
lнженер I категорii Ччвiлкiна Л.М.

Майстер техдiльничi Кiрган LB.

.Щата огляду 21.10.2020 р.


