
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновськогоо 3-Б

Мундир.Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скrrадi: головного tнженера
Багiнськоi М.С. lнжене ра 1 категоp1l Подбель цевоi С,Г. , маис тра техдlльни цl
Мчнли р Н.М.

06,09.2022 р.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вYл. Мар
t встановила таке:

06.09. 2р.
(дата завершення огляду)

шала Малиновс ького, З-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого ст€Iновить |25g2,g0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 214 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбудинковоi терпторii:
пiд час проведення огляду житлового будинку J,,lb 3-Б по вул. Маршала

Mа.lrиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики , покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, кана;riзацii, лiфти,
територiю.
При цьому виявлено:

електрообладнання та прилеглу

м
з/п

Найменування елемента
конс цll динб

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцl1 б ин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни

4 Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту
емих квао

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту
l



6 Покрiвля задовiльному технiчному cTaHiI]

7 Водостоки Потребують капiтальноЪо
емо

8 Сходовi клiтки, с*одоui
ма шt

Il еб кап отaLпьнотр го оемують р нту
lJ5 п поточнlд ии о о2л в 2д 102

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaнi

10 Смiтгспроводи (клапани.
стовбури, шибери) 08.04.2020-зава Hl

оп еб ють оп чнто ого мотр у ре нту

11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Поr,ребус вiдновлення
8п.бп,7пово 5пводо

l2 BiKHa потребують замiни

13 Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи оточний ремонт 5-6 пiд, 07.2020п
ть мо7,8пiд -п

15 В задовiльному cTaHi

1б

Козирки вхiдних груп

Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
капlтаJIьного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних п мlцень

рацюють в паспортному режимiп

18 Системи центрЕrльного
опалення

Поr,ребують капiта.,rьного
eMotI

l9 Системи гарячого
водопостачаннJI

потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потребують капiтального ремоЕту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

тальний ремонт асфальтного
покритгя 2020р
Кагri

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

2з



висновки koMicii: технiчний стан житло вого нкY по вул. MaD шrша
м о ии, овий ок
екс тацii восiннiй перiод 2022 року.

(оцiнка технi,лlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового
булинку у насryпний перiод)

Головний iнженер ОД-50З

Члени KoMicii:

Iнженер 1 категорii Подбельцева С.Г.

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 06.09.2022о.

3-Б-з о

Голова KoMicii:

Багiнська М.С.

L/%' Мундир н.м.


