
Акт
весцяяого огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малпновського, 13-А

Мундпр Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-503

(назва виконавrц послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у начальника од 503Бутанец М.В., маистра техдlльн ицl Мчндир
скJIад1:

н.м.. маистDа техдlл ьницl

04.05.2022р, 04.05.2022р.
(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: Маршалвул.
l встановила таке:

а Малиновського. 1з_А

2. Технiчппй стан жптлового будинку та його прибудпнковоi територi'ii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 13-А "u вуrr. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€чIьних конструкцiй,
зовцiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елем е нта (конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cтaнi

_, Стiни

4 Герметизацiя стикiв Потребутоть поточного ремонту

Томашевськоi Н.В.

1. Житловий будинок, загiUIьна площа якого становить 13350,40 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2lб пrryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються -дитячий майданчик

Потребують поточного ремонту



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують капiтального
мон

монт до 2 пов.вик.201

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту(поточний

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
2.5.0з.2020- eHl

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

водопостачання
11 Смiттезбiрнi камери

до вlд
Потребують замiни|2 BiKHa

В задовiльному cTaHi1з Щверi

В задовiльному cTaHi|4 Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитовъ мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребус
капiтмьного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi( 1пас,потребуе
поточ. мо

18 Системи центрЕrльного
опалення емо

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
емо

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

Асфальтне покритгя виконаЕо
2020р.

22 ,Щитячi майдапчики
(обла,цнан ня дитячих
маидаЕчикlв

Потребуе доукомплектування

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивЕих
майданчикiв

Потребус вiдновлення

Потребують капiтального



висновки koMicii: технiчний стан rкитлового бчл на вул. Маршала
Малиновського. l3-A. маиданчи к задо Житловий будинок
пр до i в весняний перj,од2о22 року.

(оцiпка технiтrого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Начальник ОД 503

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 04.05.2022р.

о
ец М.В

н.м.

томашевська Н.в

Члени KoMicii:

Майстер техдiльницi


