
Акт
весняного огляду жптлового булпнк},

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 3-Б

Мчндир.Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <КерlT оча компацiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м, Киево>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: начаJIьника од 503

Бутанец М.В., маи а техдlл ьниц i Мчндир Н.М .. майстра техдlльницl

05.05 022 05.05. 022о.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: шала Малиновсь кого, 3-Бвул.

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить |2592,90 кв. м, кiлькiсть

квартир - 214 шryк.

2. Технiчний стан житлового будинку та його п

Пiд час проведеншI огляду житлового буди
рибудинковоi територiТ:
нку N9 3-Б по вул. Маршала

комlсlя перевlрила стан Еес)лих та огороджувальних
BlKHa, двер1,
та прилеглу

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрlвлю, пlдлоry,

.""..r, цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання

територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
конс ll б дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

z Фасади В задовiльному cTaнi

з Стiни Поr,ребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв потребують поточного ремонту
о емих ква

5 Пiдлога

ТомашевськоТ Н.В.

малиновського

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Потребуе поточного ремонту



В задовiльному технiчному cTaHiПокрiвля6

емо
Водостоки7

потребутоть капiтального ремонту
поточний до2пов. 20215-8 пiд.

8 Сходовi клiтки, сходовi
шlма

В задовiльяому cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огоролження балковiв i
лод)I(lи

9

Потребують поточного ремоЕту
08.04.2020_ ен1

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

10

Потребус вiдновлення
во 5п бп,7п,8п.водо

1l Смiтгезбiрнi камери
водоп о

потребують замiниBiKHa|2

Потребують замiниЩверilз

Поточний ремонт 5-б пiд, 0].2020
7,8пiд -п еб мо

Вхiднi групи14

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп15

Електрощитова по,требуе
капiта.гtьного ремонту

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

lб

Працюють в паспортному режимl|,7
имrщеньl машинних

Потребують капiтального
мо

Системи центрЕIльного
опаленЕя

18

потребують капiтального ремоЕтуСистеми гарячого
водопостачання

19

потребують капiтального ремонтуСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

20

Капiтальний ремонт асфальтного
покритгя 2020р

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове

итгя

2|

.I[,итячi майданчики
(обладнання дитяtмх
мarидtшчикlв

22

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майдан.*rкiв

л!.э

Потребlтоть капiтальпого

Лiфти (машиннi примiщення,



Висповки KoMicii: технrчнии стан житлового по вул.

експлчатацii в весняний перiод 2022 рочv.
(aц"*" *-rt*r"го стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового

булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Начальник ОД 503

Члени KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду 05.05.2022р.

м.в

Мундир Н.М.

томашевська Н.в


