
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

од-503
(назва виковавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у складi:
Бутанец М.В., маистра техдlльницi Наконечноi Г.В..

нач€шьника ОД 503
майстDа техдiльницi

Томашевськоi Н.В.

l|.05.2022
(дата початку оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

вул. Маршала Малилtовського, 1

l1.05.2022
(дата завершення огляду)

l. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 14864,80 кв. м, кiлькiсть
квартир- 25l шryк.
На прибудинковiй територii розмiщу еться l спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та Його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огJUIду житлового булинку Ns 1 по вул, Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила cTali Еесучих та огороджувЕUIьних

конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,

систейи цо, гвп, Хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний

майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
ll дибелемента конс

Найменування елемента
кон l дб

Ns
з/п

В задовiльному cтaнiФундаментиl

В задовiльному cTaHiФасади2

Потребують поточного ремонтуСтiниз

емопоточногоебпметизацш стикlвг4

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. КиевФ>,



5 Пiдлога Потребуе кацiтального ремонту

6 Покрiвля' По"r,ребуе капiтального ремонту

Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl емо
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльненому cTaнi
(кв. 122 потребуе поточного
емон

10 Смiтгепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

клапани 19.0з,2020

В задовiльненому cTaHi
(заваренi завантажувальнi

11 Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

Потребуе вiдновлення водопровiд
1,2,3,4 пiд.

|2 BiKHa Потребують капiтального
емон

1з Щверi
емон

Вхiднi групи Потребують капiтального
емо

15 Козирки вхiдних груп Потребують капiтального
емон

16 ЕлектрообладнаЕня
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтального ремонlry

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних п имrщень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального
емо

l9
водопостачання

Потребують капiтального
]!lo

20 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацiТ

Потребутоть капiта.пьного
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

Потребус поточЕого ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Потребують капiтального
ремонту

ГIотребутоть капiтального

Потребутоть капiтального

|4

Системи гарячого

LL
|,



Висновки KoMicii: технiчний cTatI житлового бчлинкч на вчл. Маоша.ltа
Ма;lиновського. 1- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняний перiод 2022 року.

(очiнка технi,шого стаЕу, висновок про готовнiсть до експтrуатацii жилого
булинку у насryпяий перiод)

Голова KoMicii:

Начмьник ОД 503 ец М.в

Члени Koмicii:

Майстер техдiльницi Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi томашевська Н.в

.Щатаогляду |1.05.2022

ниця
0з


