Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 28-Б

Юрець Т.В.

(П.I.П. майстра)

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

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начuLrIьника ВангородськоТ Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оТ категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Юрець Т.В.
з 28.0З.2022р.

по 01.04.2022р.

(дата початкУ ог,:iяду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Маршма Малиновського 28-Б
i встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого стаItовить 69З6,80 кв. м кlлькlсть
квартир - 216
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоус,троlо)

Технiчний стан жилоfо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J\Ъ 28-Б на вул, Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики' покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, lIи,]]ячий майданчик .l.a прилеглу
2.

територiю.
и цьо
виявлено:
ль Найменування елемента
з/п (конструкцii) будинку
1
Фундамент

Висновок про ,гехнiчний стан
елемента (когIструкuii) булинку
В задовiltьному cTaHi

2

Фасад

В задовilrьному cTaHi

3

Стiни

В заловi';rьноtuу cTaHi

4

С,гики

Потребують II,],Iочного ремонту

5

Пiдлога

В задовilrьному cTaHi

6

Покрiвля

В задовirьному cTaHi

1

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовiльнllму cTaHi

9

Балкони, лоджii, ганки

Еркери бit"пконiв в мiсцях

Примiтка

(огородження балконiв i лолжiй)

зага,тьного KoJ)l lсl,у,вання
потребують за rriH lr (торець
б динк
Потребують замiни шибера

|2

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

13

!Bepi

В задовiльноплу cTaHi

14

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

В задовi;rьном,у cтaHi

16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
капlтального eNIoH
Працюють в llacпopTнoмy режимi

10
11

1,7

l8
19

20

2|

22

В задовiльному cl,aHi
Потребують замiни

Лiфти (машиннi примiщення. дверi
имiщень)
Ntашинних
Потребують капiта,rьного рqм9ц]L
Системи центрального оп:lлення
Системи гарячого водопо стачання Потребують кlrпiтttльного ремонту
Потребують капiтального ремонту
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Асфальтове п()криття потребуе
Прибулинкова територiя
капiтального peNroHTy
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
В заловi.lIbHttм1 caHiTapHo.Щитячий майданчик (облалнання )
технiчному cTaHi, потребус
доукомплектуваннJr сучасними
елементами

стан

житлового tiудинку на вул. Маршала
Ма.пиновськОго 28-Б, дитячиЙ майданчиК - задовiльнИй. Житловий будинок

Висновки Koмicii: технiчний
придатний

до експлу атацii в весняно-лiтнiй перiол

(оцiнка технiчного cтalry! висновок про готовIl1сть до експлуатацll жилого
булинку у наступний г,ерiод)

ька Я.П.

Голова KoMicii: начаJIьник ОД-5

Пазюра Ю.Г.

Члени KoMicii: iнженер 1-оТ категор
майстер техдiльницi
.Щата

2022р.

огляду <01> квiтня 2022р.

.''

/

Юречь Т.В.

