Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського,

1

Кiрган I.B.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсrryговування

житлового фонду Оболонського райоку м. Кисво>,

од-503

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписЕrлися, комiсiя ),скJIадi: головного iнженера Багiнськоi М.С.
iнженера I категор1l Чув iлкiноi Л.М. майстра техдiльницi Кiрган t.B
30.03.202l

30.03.2021

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила наступне:

вчл. Маршала Мал иновського. l

Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить 14864,80 кв. м, кiлькiсть
квартир- 251 шryк.
На прибулинковiй територ ii розмiцу еться 1 спортивний майданчик
1

.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стап житлового булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 1 по вул, Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
систе;и цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний

2.

маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
(конструкцii) бу динку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

Ns

зlп

Примiтка

5

Пiдлога

Потребус ремонту

6

Покрiвля

Потребуе капiтального ремонту

7

Водостоки

Потребlтоть поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребутоть капiтального

9

м шl
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

В задовiльному cTaHi

лоджlи

peIvIoHTy

Смiттепроводи (клапани.

В задовiльненому cTaHi

|2

Смiттезбiрнi камери
вlд
водо
BiKHa

11отребують поточного ремонту

lз

[Bepi

Потребlтоть поточного ремонту

14

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

Потребують ремонту

16

Електрообладнання

Потребус поточного ремонту

10

стовбури, шибери)

1l

|7
18

(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (мшпинпi примiщення,
шень
l машинних

Системи центрального
оп€цення

19

20

Системи гарячого

(заваренi завантажув.Iльнi
кJIапани 19.03.2020
Водопровiд потребуе вiдновлення

Працюють в паспортному режимl

В задовiльненому технiчному
cTaHi

В задовiльненому технiчному

водопостачаннrI

cTaHi

системи холодного
водопостачання i

cTaHi

кана,чiзацii
21

Прибулинкова територiя

22

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маидчшчикlв

2з

Спортивнi майданчики

В задовiльненому технiчному
В задовiльненому cTaHi

(благоустрiй. асфальтове
покритгя)

(обладнання спортивних
маидrшчикlв

Потребус замiни сiтки <Рабiци>

на

вул. Маршала
.задовiльнений. житловий б удинок придатний до експлyат ацll
малиновського
кч.
в весняний п ер1 од202|

Висновки KoMicii : технlчнии стан житлового бу

.l

(оцiнка технi.*rого cTalнy, висновок про готовнlсть до експJryатацll жилого
будинку у насryпний перiод)

Голова KoMic[i:
Головний iнженер ОД-503

Багiнська М.С

Члени
Чувiлкiна Л.М

Iнж

Кiрган I.B

Май

Щата

огляду

З0.03.2021

