Акт

весняного огляду житлового будипку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 11-Б

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-503

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

комlсlя у склад1: начЕLпьЕика ОД 503
Бутанец М.В., маистра техлiльницi Наконечноi Г.В.. майстра техдiльницi
ТомашевськоТ Н.В.

Ми, що нижче

пlдпис€rлися,

13.05.2022p

13.05.2022р

(дата початку оглялу)

(дата завершення ог.пяду)

провели огляд житлового будинку за адр есою:вул. Маршала Малиновського
l встановили таке:

1

1-Б

будинок, загальна площа якого становить l1668,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 216 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l спортивний майдаЕчик
1. Житловий

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns ll-Б по вул. Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несrrих та огороджув.Iльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний
2.

майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундаменти

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

2

Фасади

II
ують поточного ремонту
По
ть поточного
он
Потребують поточного ремонту

п

6

Пiдлога
Покрiвля

Потребуе поточЕого ремонту

7

Водостоки

Потребують капiтального

8

Сходовi клiтки,
сходовl
шl

Ns
з/п

з
4
5

Стiни
Герметизацiя стикiв

еб € поточного ремонту

eNIoH

Потребують капiтального
мо
з 2-9 пове х

Примiтка

9

Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i лолжiй)
10

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11

Смiттезбiрнi камери

|2

(водопровiд)
BiKHa

13

.Щверi

|4

Вхiднi

и

16

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання (щитова,

17

Лiфти (машиннi примiщення,

15

мережi, будинцове освiтлення)

дверi машинних примiщень)
18

19

Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачанЕrI

20
21

В задовiльному cTaнi
(кв.34 потребуе поточного
ремонту)
В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувarльнi
клапани 06.04.2о2 0р)
Потребують вiдновлення
водопо9тачання (1-6 пiд)
По б ть замlни
п
бчють замiни
В задовiльненому cTaHi
В задовiльно
стан1
Потребуе капiтального ремонту

Працюють в паспортному
ежимl
Потребуе капiтального ремонту

Потребуе капiтального ремонту

Системи холодного
Потребуе капiтального ремонту
водопостачання i кана,riзацiТ
Прибудинкова територiя
В задовiльному cTaHi
(благоустрiй, асфа,тьтове
по иття

22

Z5

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчиriiв)

Спортивнi майданчики

(обладнання спортивнrтх
маидilнчикlв

Потребуе калiтального ремонry

Висновкп KoMicii: житловий будинок по

вчл. Мар шала Малиновського.
придатний до експ луатацii в весняний пеD iод 2022 року.
(оцiнка технi.шого стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii llсллого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

ýуганец М.В

Начальник ОД 503

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi
,Щатаогляду |З.05.2022

и

Наконечна Г.В.

томашевська Н.в

1

l-Б.

