
Акт
весняного огляду житлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 11

Мчндип Н.М

(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя v t{ачalпьника од 503
Бутанец М.В., майстра техдlльн Ицl МундиD

складl:
н.м.. майсmа техдlльницl

0З.05.2022р.
(лата початку огляду)

0З.05.2022р.
(дата почажу огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Мшlиновського, 11
1 встановила таке:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Ns
з/п

В задовiльному cTaнiФундаменти1

В задовiльному cTaнiФасади2

Потребують поточного ремонтуСтiниJ

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Томашевськоi Н.В.

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого стаtIовить 89З2,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 119 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються

2. Технiчпий стан ,кптлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведеннrI огляду житлового булинку Л! ll на вул. Маршапа

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.rльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладЕання та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки Потребують капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребують капiтального
емо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремоЕту
25.0з.2020- ен1

11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Потребуе вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa Потребують замiни

13 .Щверi ПотребlT оть замiни

Вхiднi групи В задовiльному cтaнi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 ЕлектрообладнаншI
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних lценьдв

працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕLIIьного
опаJIення

Потребуе капiтальцого ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребуе капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання 1

кана.пiзацii

Потребуе капiтального ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове

иття

потребуе капiтального ремонту

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Покрiвля

|4

zэ



Висновки KoMicii: технiчний сr,ан житлового бч на вул. MaDшаJIа
Малино всько 1l чого ика

lB сняни й п 1о

овий

Бутанец М.В

н.м.

томашевська Н,в

ок
тнии

(оцiнка TexHi

Голова Koмicii:

Начальник ОД 503

Члени Koмicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 0З.05.2022р.

чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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