
(зАтв ДЖУЮ)
к О!-508

. Паламарчr,к

Акт ",/5З€l

загального огляду жилого б
розташовавого за адресою: просп. Марш окосовського, 4

з бенко Ю,А.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
раЙону м. Кисва)),
од-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписalлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра техдiльницi Боryш Н.В., маЙстра техдiльницi
Зубенко Ю.А.

з 05.05.202l р. по 15.05.202l р.
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: пDосп. Маршала Рокосовського. 4
1 встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 12136,18 кв. м,
кiлькiсть квартир - 21б шryк, пiд'iЪдiв - 4, поверхiв - 9.
На прибудинковiй територii розмiщуютьс я | дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жплого булпнку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4 по просп. Маршала
Рокосовського комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних
коЕструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_(O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання,
дитячиЙ маЙданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
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Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
кцllелемента конс

l Фундаменти В задовiльном v cTaнl
2 Фасади В задовiльному cTaнi
J Стiни В задовiльно cTaHl
4 Герметизацiя стикiв В задовiльному cTaнi
5 Пiдлога В задовiльно му cтaнi
6 Покрiвля
7 Потребують поточного ремонту

в 4 пiд.
8 сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребlrоть капiтального

_ремонту
Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi, клапани
eHlзава

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе поточного ремонту,
€ водопостачаннявlд

12 BiKHa Потребують замiни 1 ,2,З,4 пiд.
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будинку
Примiтка

Потребуе поточного ремонту
Водостоки

9



13 !Bepi в задовiльному cTaHi
|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

lб ЕлектрообладнанЕя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового поточного

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. [Bepi та примiщення в
задовiльному cTaHi, зачиненi на
замки-

l8 Системи центрЕцьного
опалення

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального

ремонту
19 Системи гарячого

водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi,
потребlrоть капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладцання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaнi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
Рокосовського, 4, дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацiт в весняно-лiтнiй перiод 202l року.

(ouiHKa технiч вого стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii: майстертехдiльницi

маистер техдlльницl Зубенко Ю.А

ремонту

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
ремонту

Шевчук С.А.

Боryш Н.В.


