
Акт
весняпого огляду житлового будинlсу,

розташованОго за адресою: вул. Маршала Малпновськогоr 4

Мупдир н.м.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компацiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
о 03

назва виконавця послуг)

Ми, що
Бутанец М.В.,

нижче пlдписалися. комlсlя у нач€Lпьника ОД 50Зскладl:
н.м..майстDа техдlльни ц1 м ир маистра те lльницl

06.05.2022 D.
(дата початку огляду)

06.05.2 022р
(дата завершепня оглялу)

Малиновського 4.провела огляд житлового будинку за адресою: .Ма ш€Ulаl встановила таке;

На прибудинковiй територii розмiщуються
перелiк елеменr.iв благоустроюJ

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 634l кв. м, кiлькiстьквартир - 52 пrryки.

(

2. Технiчний стан житлового булинку та його прпбудпЕковоi територii:Пiд час проведенюI огляду 
.житлового будйrпi Л! 4 на фп. Mup--uмалиновського комiсiя перевiрила стан нес)лих -rа огороджув.rльних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, 
"i*"u, дu.рi,системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооблад"ч",r"'ru гrрилеглу

територiю.
При цьому виявлено:

м
з/п

Найменування елемента
(конструкцi i) будинку

Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточноIо ремонту

Томашевськоi Н.В,

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1



5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе капiтального peмolrTy

7 Водостоки
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребуrоть капiтального
емон 1-2 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовб и, шиб и

Потребують поточЕого ремонту

11 Смiтгезбiрнi камери
водо в1

Потребуе ремонту та вiдновлення
водопостачаннrI

|2 BiKHa Потребують замiни

Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи Потребутоть поточIlого ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточЕого ремонту

16 Електрообладнантrя
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електроцитова потребуе
капiтального peMolrтy

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних имrщень

працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕrльного
опалення

Потребують поточного ремоЕту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiта.пьного
емон

20 Системи холодного
водопостачання l
кана.пiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

отребус капiтального ремонтуп

z-, спортивнi майданчий
(обладнання спортивЕих
майданчикiв )

I

Потребують капiтального

13



Висновки KoMici[: lчнии стан житло
овського 4-з овiльний . Житло вий б

в нян п lo 022

Голова KoMiciii:

Начальник ОД 503

Членп KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльничi

!атаогляду 06.05.2022р.

(оцiпка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експ.rryатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

к о екс

утанец М.В

н.м.

в1

томашевська Н.в


