
Акт
весняЕого огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул, Маршала Малиновського, 13-Б

ипН.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування

*rrтroubio фонду ОболоЕського району м, Киева>>,

о -503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пlдписаJI ися, комlсlя у скJIадl: ЕачальЕика ОД 503

Бутанеч М.В., маи а ьни м н.м. маи

о4.05.2022D.

(лата початку огляду)

провепа огJUIд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

04. 05.202 2р.
(дата завершення огляду)

вул. шшIа иновськоМал го. 13-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1 1938,50 кв, м, кiлькiсть

квартир-216 штук.
й"'прrЪуоr"ковiЙ територii розмiщуються -€портивний майданчик

@релiк елементiв благоустрою)

2.ТехнiчнийстаЕжптлоВогобУДинкУтайогоприбуДпнкоВо][терtlторii:
Пiд час проведення о.п"ду *",nouo,o будинку Jllb 13-Б "" :уa.^__Ч|_т**="

М-"rоuau*ОгЬ комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьЕих конструкцlи,

зовнiшЕi та BHyTpimHi .rir,, ",*,, 
покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лве9r, систёми цо, гвп,

ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
дикц1l белемента кон

Найменування елемента
бкон

лъ
з/п

В задовiльному cтaнiФундаменти1

В задовiльному cтaнiФасади2

Потребують поточного peMoliтyСтiниз

Потребують поточного peMoliTyГерметизацtя стикrв4

Томашевськоi Н.В.

j

Примiтка



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капlт€шьного ремонту
(поточний до 2 пов.1-4 пiд. до 2-
llo х 202

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
27.0З.2020-зава ено

11 Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

Потребуе вiдновленrrя
водопостачання

|2 BiKHa Потребують замiни

1з {Bepi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
(1-4 пiд.202

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елек,трообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освrтленнJI

Потребуе капiтальцого ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних п 1щень

Працюють в паспортному режимi

18 Потребують капiтального
емон

19 Потребують капiта.пьного
емо

20 Потребують капiтального
ремо}iту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

z5 Потребують капiтального
ремонту

Потребують капiтального
ремонту

Системи центраJIьного
опаJIення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майдан.п.rкiв)



lчнии стан житл ового 6 л. Ма
Висповки KoMicii:

овс 13-Б

Голова KoMicii:

Нача.пьник ОД 503

Члепи KoMicii:

Майстер техдlльниц1

Майстер техдlльницl

,Щ,атаогляду 04.05.2а22р,

ий ма чик - вии

ексruryатшlii жилого

о

м.в
лця

Мунлир Н.М.

- Томашевська н.в

(ouiBKa технiчного стану, висновок Ilpo готовнlсть
булинку у наступний перiод)


