
Акт
весняного огляду житлового булинку,

розташовапого за адресою: вул. Маршала Малиновськогоr 7

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од_503
(назва виконавця посlryг)

Ми, що Еижче пiдписалися, комiсiя у складi:
Наконечноi Г.В..

начальника ОД 503
майстDа техдiльницiБутанец М.В., маистра техдlльниц1

|2.05.2022 р.
(дата початку огляду)

вYл. Маршала Малиновського, 7

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1l891,30 кв. м, кiлькiсть
квартир * 216 шryк.
На прибудинковlй територ11 вlдсутнl спортивнl та дитячl маиданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
ГIiд час проведеннrI огляду житлового булинку Ns 7 на вул. Маршала

малиновського комiсiя перевiрила стан Еесrrих та огороджув€}льних

конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП,
територiю.
При цьоiчry виrIвлено:

кана;liзачii, лiфти, електрообладнання та прилеглу

ПримiткаВисновок про технiчний стан
ll белемента кон

Найменування елемента
диl 6кон

Ns
зlп

В задовiльному cTaHiФундаментиl

В задовiльному cTaHiФасади2

Потребують поточного ремонтуСтiни3

Потребують поточЕого ремоЕтуГерметизацiя стик lB4

Томашевськоi Н.В.

12.05.2О22 р
(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили таке:



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребутоть капiтального
емон

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтальtrого
ремонту 1,2,3 пiд'iЪд з 2-9 поверх
4 пiд. з 1-9 пов х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджrи

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 25.0з.202

11 Смiттсзбiрнi камери
водо вlд

Потребlтоть ремонту
волоп ов

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтального ремонту

|7
машинних щеньдв

Працюють в паспортIlому режимi

18 Системи центр€rльного
опалення

Потребують поточного ремонrry

19 Системи гарячого
водопостачан}UI

Потребують поточного ремоЕту

Системи холодного
водопостачання r

каналiзацii

Потребlтоть поточЕого ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по итIя

В задовiльному cTaHi
(капiтальний ремонт 202 Ip.)

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

I

lз

Лiфти (машиннi примiщення,

I

20



Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бчдинкч на вчл. МаDшаJIа

малиновського . 7 - задовiльний. Житловий бчдинок придатний до експлуатацl1
в весняfiии п iод 2022 рокч.

(ouiHKa технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Начальяик ОД 503 Бутанеu М.В.

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

faTa огляду 12.05.2022

\ )\_

Наконечна Г.В.

томашевська Н.в

Члени KoMicii:
\




