
(зАтв джую>
На ник од-508

. Паrrамарчук
АкТ -l/oo8

загального огляду жилого буди
розташованого за адресою: просп. Маршалаlо
нко Ю.А.

(П.l,П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського
раЙону м. Киева),
од-508
(аазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра техдiльЕицi Боryш Н.В., майстра техдiльницi
Зубенко Ю.А.

Зубе
косовського, 3-В

з 10.10.2020o. по 23.10.202 0р.
(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
3-в
1 встановила таке:
l. . Житловий будинок, загzцьна площа якого становить 7439 кв.м., кiлькiсть
квартир -2l4 lпт., пiд'iЪдiв-2, поверхiв-9.
На прибудинковiй теритоpii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроф
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiI:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Лb 3-В по про.п. 
-МuрЙ-u

Рокосовського, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzulьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання,
дитячого майданчика та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:

(дата завершення оглялу)
просп. Маршма Рокосовського.

JФ
зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
б дин

1 В задовiльном cTaHl
2 В задовiльно cTaHl
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Ге метизованr стики В задовiльном cTaHl

€ поточного емоп еб
6 По lвля моп еб с поточного
7 Водостоки Потребують поточного

емо
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма шl
Потребують капiтального

9 Балкони, лоджii, ганки
о дження балконiв i лоджiй

В задовiльному cTaHi

10 В задовiльному cTaHi, клапани
зава eHl

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуrоть поточного
ремонтy, водопостачання
вlдс с

1и цл
8эl

Примiтка

Фундаменти
Фасади

5 Пiдлога

ремонту

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)



l2 BiKHa ть емо 1,2 пiд.п еб
13 l В задовiльно cтaHl
l4 Вхiднi и В задовiльном
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного

емо 1 пiд.
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання та
електрощитова в задовiльному
cTaHi

|7 ЛiфТи (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Щверi та примiщення в
задовiльному cTaHi, зачиненi
на замки.

18 Системи центр€шьного
опalлення

В задовiльному cтaнi,
потребують капiтального
емо

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
емо

20 Системи холодного
водопостачан}UI l
каналiзацii eN,loH

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

В задовiльному cTaнi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
l\{аиданчикlв

В задовiльному caнiTapнo-
технlчному cTaнt.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
Рокосовського, З-В, дитячого майданчика - задовlль ний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в ociHHbo -зимовий перlод 2020-2021l року.

(оцiнка технiчного стану , висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого будинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

Члени KoMicii: майстер техдiльницi Боryш Н,В.

Зубенко Ю.А.

cTaHl

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтaшьного

майстер техдiльницi


