
Акт
весняного огляду житлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 7-А

Томашевська Н.В.

од-503

Бутанец М.В., маистра техлiльницi Наконечноt Г,В.. майстра техдiльницi

|2.05.2022р.

(дата початку оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:
7-А i встановили наступне:

12.05.2022р.

(дата завершення огляду)

вул. маршала Малиновського.

На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майдаячик
(перелiк слемен,r,iв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлового будинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведенЕrI огляду житлового булинку Ns 7-А по вул. Маршала

малиновського комiсiя перевiрила стан нес)л{их та огороджувальних
конструкцiЙ, зовrriшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, елекц)ообладнання, дитячиЙ
маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лъ
зlп

Найменування елемента
(конотрукцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльненому cTaHi

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового'фонду Оболонського району м. Киева>>,

(назва виконавця посrryти)

Ми, що нижче пiдп исаJlися, комiсiя у складi: начальника ОД 503

Томашевськоi Н.В.



5 Пiдлога

6 Покрiвля В задовiльненому cтaнi

7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтаJIьного
ремоЕту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапаяи,
стовбlри, шибери)

В задовiльному cтaнi
(заваренi завантажувальнi
клапани 04.04.2020р)

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують ремонту та
вlдновлення водопостачання

|2 BiKHa Потребlтоть замiни
(склоблоки та веЕтиляцiйнi
металевi решiтки)

1з .Щверi Потребують замiни

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують капiтального
ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi мшпинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕrльного
опалення

Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдан.тикiв)

В задовiльному cTaнi

Zз Спортивнi майданчики
(обладпання спортивних
майдан.rикiв)

Потребlrоть капiтального
ремонту

Потребуе поточноrо ремонту



Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бчлинкч по вул. Маршала
Мшtиновського. 7А - задовiльний.
житловий бчдинок придатнии до експлуатацrr в перiод 2022ооку.

(ouiHKa технi.*rого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Начальник ОД 503

Члени Koмicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

,Щатаогляду 12.05,2022

м.в

г.в.

томашевська Н.в

уюч А
ця

й




