Акт

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

Юре ць Т.В.

(l1.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

од-501

Киева>>,

(назва виконавця пос,пуг)

М",

що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника ВангородськоТ Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -oi l<а.r:егорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.
з 28.0З.2022р.
(дата початку

по

огляду)

01

.04.2022р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28-А
i встановила таке:
l.Житловий будинок, заг€uIьна площа якого стаrlовить 9032,S0 кв. м кlлькlсть

квартир- 144,
На прибулинковiй територii розмiщено спортивний лtайданчик
(перелiк елементiв благоустрсrю)

Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку л9 28-А на вул. Маршала Ма;tиновського
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП.,
2.

каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
N!)
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан елемента Примiтка
(конструкцii) булинку
зlп
коIIст кцi L) ,диIlь.
l
Фундамент
В задовiльному cTaHi
I

2

Фасад

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

С,гики

\

Пiд-цога

Iокрiвля

6

I

,7

Е}ttдостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

9

|

Потребують поточного ремOн г)

В заловiльному cTaHi
Потребус капiта-,rьного ремонту
Потребують поточ1.1ого ремонту
Потребують KaltiTalt1,1ltlгo ремон,гу

В задовiльному cTaHi

I

лолжiй)

l0

Потребують заviни tuибери

l2

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

lз

!Bcpi

Потребують заьriни Irrlходу на покрiвлю

1,1

Вхiлнi групи

Потрсбують по гочtl(|l,о ремонту

l5

Козирки вхiлних груп

Потребують поточного ремонту

lб

Елек,грообладнання (щитова,
мережi, булинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрrlльного
опalлення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
Спортивний майданчик
(облалнання)

Електрощитова в задовiльному cTaHi.
Електромережа потребус капiтального
ремонту
Праttюють в паспорl,ному режим1

ll

|7

l8

l9
20

2|

22

Потребують поточного ремонту
Потребують заrriни 2.3,4 пiд iзд

Потребують

Kal

Iiт;шьнtlго ремонту

Потребують каrtiтzt"пt,ного ремонту
Потребують каrtiтального ремонту
Асфальтове покриття потребус
капiта,rьного ремонту

В задовiльному cTaHi. Спортивний

майданчик потребус капiтального
ремонту
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку 1,1a вул. Маршала
МалиновськОго 28-А, спортивниЙ майданчиК - заltовiлt,ний(огорожа потребус замiни),
Житловий будинок придатний до експлу атацii в весняно-"-liтнiй перiол 2022р.
(оцiнка технiчного cTztнy, висновок про готовнiсть до експлуатац ll жилого
булинку у наступни ],t пе iод)
ка Я.П.

Голова KoMiciT: начальник ОД-

Члени KoMiciT: iнженер 1-oi категорii
майстер техдlльниlп,

'..

.Ц,ата

огляду <01> квiтня 2022р.

Пазюра Ю.Г.

Юречь Т.В.

