
Акт
весняного огляду житлового булинку,

розташовапого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 3-А

Томашевська Н.В.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киевa>>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начЕuIьника ОД 503

Бутанец М.В., майстра техдiльницi Наконечноi Г.В.. майстра те lльниц1

12.05,2022 р,
(дата початку огляду)

12,05.2022 р.
(лата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського.3-Д
t встановили наступне:

l . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1 1902,54 кв. м, кiлькlсть
квартир - 21б шryк.
На прибудинковiй територii розмiщу сться 1 дитячий майдаЕчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехпiчниЙ стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку Ns 3-А по вул. Маршала

малиновського комiсiя перевiрила стан нес}пrих та огороджув€rльних

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

систейи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнавшI, дитячий

маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
ц1 дибел емента конс

Найменування елемента
динбllконс

Ns
зlп

В задовiльному cTaHiФундаменти1

В задовiльному cTaнlФасади2

Потребують поточЕого ремоIIтуСтiниJ

Потребують поточIlого ремонтуГерметизацtя стикtв4

Томашевськоi Н.В.



5 Пiдлога В тамбурах 1-4 пiд'iЪдiв вибита
цементна стяжка

Покрiвля В задовiльненому cTaнi

7 Водостоки
емон

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонry(поточний ремонт до
2 пов 2021'

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородхеiня балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 25.0з.2020

11 Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

Потребуе вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa Потребують замiни

1з !Bepi Потребlтоть замiни

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльненому cTaHi

16 Елек,грообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освlтлевня

Потребус капiтального ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центр€}льного
оп€UIення

Потребують капiтального
мо

19 Системи гарячого
водопостачаЕIUI

Потребутоть капiтальцого
емон

20 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

Спортивнi майданчиЙ
(обладнання спортивIlих
маиданчикlв

6

Потребують капiтального

I

I

2з



Висновки KoMicii: технiчний стан житло вого бч по вчл. шала

Малино ького. 3-А-задовiльний.
Житловий бчдинок пDидатнии о експлуа lB веснянии пеоiол,2022 Dокч.

(очiяка технi.пrого стану, висновок про готовпiсть до експлуатацii жилого
булинку у яаступвий перiод)

Голова KoMicii:

Начальник ОД 503

Членп KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду |2.05.2022

// Наконечна Г.В.

томашевська Н.в

/о п,,/ a

ец М.Вя
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