Акт

весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1l-Б
Кiрган. I В.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. КисвФ>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписшIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
БагiнськоТ М.С.. iнженера I категорii Чувiлкiноi М.С.. майстра техдiльницi
Кiрган I.B.
02.04.202|р

02.04.202l'р

(дата завершення ог:rяду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вYл. Мар шала М€rлиновського
l встановила таке:

l. Житловий будинок,
квартир - 2lб шryк.

заг€шьна

l l-Б

площа якого становить l lб68,60 кв. м, кiлькiсть

На прибулин ковiй територiТ розмiщу €ться

1

спортивниЙ маЙданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жптлового будинку та його прибудипковоi територii[:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 11-Б по вул. Маршала
малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний

2.

майданчик та прилегJry територiю.
При цьому виявJIено:

l

Найменування елемента
( конструкцiТ) бу.чинку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку
В задовiльному cTaнi

2

Фасади

В задовiльном

N9

зlп

cTaHl

Стiни
Герметизацiя стикiв

п

б

п

б € поточного

6

Пiдлога
Покрiвля

7

Водостоки

Потребlтоть ремонту

8

Сходовi клiтки,

_)

4
5

поточного ремонту
ilотребують поточного ремонту
емон

Потребуе поточного ремонту

1-6 пiд. до 2-го пове

Примiтка

сходовl марш1
Балкони, лоджii, ганки

9
10

(огородження ба.пконiв i лоджi й)
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

12

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

Щверi

1l

|4
15

16

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

17

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18

Системи центраJIьного

потребують поточного ремонту

I

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

(заваренi завантажувальнi
кJIапани 06.04.2020р)
Потребують вiдновлення
водопостачання ( 1-6 пiл)

Потребують замiни
В задовiльному cTaнi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaнi
Потребуе поточного ремонту
Працюють в паспортному
режимi
Потребуе капiтшIьного ремонту

опЕUIеннrI

19

20

2|

Потребуе капiтального ремонту
Системи гарячого
водопостачаннJl
Потребуе капiтального ремонту
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
В задовiльному cTaнi
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

22

.Щитячi майдаrтчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2з

Спортивнi майданчики

Потребуе замiни сiтки <Рябiца>

(обладнання спортивнпх

майлшчикiв)

Висновки KoMicii: житловий будинок по вул. Маршала Малиновського,

11-Б.

придатниЙ до експ.цуатацii в весняниЙ перiод 2021 Dоку.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ.rтуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
голо
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Багiнська М.С..
Ччвiлкiна Л.М.

Кiрган I.B.

