Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-А

сопочпнська Т .в.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
з

од-501

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
lнженера з органlзацll експлуатац1l та ремонту 1-Т категорii Пазюри Ю.Г.,

майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з l5.03.2021p.
(дата початку

по l9.03.202lp.

огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. МаршЕlJIа Ма.линовського, 28-А
i встановила таке:
1.Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 90З2,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44.

На прибудинковiй

територll розмlщено спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

ТехнiчпиЙ стан жилого булинку та його прибудпнковоТ територiI:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J,{ъ 28-А на вул. Маршала Малиновського
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лi фти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
2.

п

и цьом виявлено:
л9
Найменування елемента
з/п
к()н
KIlll [) лиI I
l
ФУндамент

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

_+

Стики

)

Пiдлога

Потребують поточного рем()нту
В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

7

Водостоки

Потребуе капiта.lьного ремонту
Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребують капiтального ремонту

\ta lпl
9

Балкони, лоджii. ганки

В задовiльному cTaHi

Примiтка

|2

(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовб и, шибе t.l
Смiттезбiрнi камери
водоп в
BiKHa

Потребують замiни

lз

!Bepi

Потребують замiни виходу на покрiвлю

l4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдltих груп

Потребують поточного ремонту

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освlт.lення
Лiфти (машиннi примiцення,
дв l машинних п имiщснь)
Системи центр{tльного

Електрощитова в задовiльному cTaHi.
Електромережа потребус капiтального
eMotl
працюють в паспортному режимi

l0
l1

|7

l8

оIIа_lеIlня

l9
20

2|

Системи гарячого
водопостачання
Системи хоJодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територй
(благоустрiй. асфальтове
п()

22

ll I tя

Ctlopr ивrrий майланчик
обладнання

Потребують замiни шибери
Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального ремонту
Потребують капiта,rьного

ре

монту

Потребують капiтального ремонту
Асфальтове покриття потребуе
капlтiL,Iьного ремонту
Потребуе капiтал ьного ремонту

Висновки KoMi cii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маршала
м irлиновського 28-А , спортивниЙ маЙданчиК - задовiльниЙ(огорожа потребу€ замiни),
Житловий будинок п ридатнии до експл уатацll в весня но-лiтнiй перiод 202l
р.
(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть
до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l
Члени KoMicii: iнженер 1-i кате
оЬСЛ0

Майстер технiчноi

{ата огляду

<

l 9>

березня

Шембель Т.М..
Пазюра Ю.Г.

-- Со рочинська Т.В.
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