
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,,

од-501
(назва виконавця послуг)
мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м,,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -Т категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi СорочинськоТ Т.В.

з l5.0З,202lр. по l9.03.2021p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилогО булинку за адресою: вул. Марша,rа Малиновського, 28
l встановила таке:
l,Житловий будинок, загальна площа якого становить 5862,10
кiлькiсть квартир - l08

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його прибудинково'i територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\s 28 на вул, Маршала Малиновського
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
м
з/п

найменчвання елемента
динкукцi б( конс

Примiтка

Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Сr,iни В задовiльному cTaHi
.l Стики Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога В заловiльному cTaHi

6 IIокрiвля

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 сходовi клiтки. сходовi маршi Потребують поточного ремонту

9 Ба,rкони, лоджi't', ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi (в квартирi
ЛЬ 95 балконi плити потребують
замiни)

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

кв. м,

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

l

з

Потребують поточного ремонту



Потребують замlни шибери
Смiттспроводи (клапани,

стовб и. шибе и
В задовiльному cTaHtСмiттсзбiрнi камери

(водо овlд
ll

Потребують замiниBiKHa|2

В задовiльному cTaHt
[Bepilз

Потребують поточного ремонтуВхiлнi групиl4

В задовiльному cTaHtКозирки вхlдних груп15

Електрощитова та електромережl
ють капiтапьнсrгоп еб \1о

Еrектрообл а,шнання (щитова,
инкове освlтленняNre ежi, б л

16

Працюють в паспортному режимlJliфти (машиннl примlщення,

лве l машинних имiщень)
1,7

cTaHlВ задовiльномального опаJIеннясистелrи цен18
В задовiльному cTaHtСистеми гарячого

водопостачаншr
19

В задовiльному cTaHtСистеми холодного
опостачання l каналlзацllвод

20

В задовiльному cTaHtПрибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по иття )

21

Висновки KoMicii: техн
Малиновського, 28 -задовiльний,

iчний стан житлового булинку на вул. Маршала

Житловий булинок придатний до експлуатац
(оцiнка технiчного стану, висновок про гото' 

будинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMiciT: iнженер 1-i

Майстер технiч

Щата огляду < 19> березня

ii в весняно- лiтнiй перiол 2021р.

BHicTb до експлуатацll жилого
перiол)

Шембель Т.М.

Пазюра Ю.Г,

*hri
,"2%,
' ?оЬ"

lл

ос

l0

1

Сорочинська Т.В.


