
Акт
загального огляду жилоl,о будинку,

розташованого за адресою: вул. Марпrала Малиновського, 28

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послlт)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начмьни ка Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi категорiТ Пазюри Ю,Г., майстра техдiльницi
Юрець Т.В.

з28.0З.2022 р. по 0l .04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Марrrrала Малиновського, 28
i встановила таке:
l.Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5862,10 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудиrпковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 28 на вул. Марша_,.rа Малиновського
комlсlя перевlрила стан несучих та огородж}ъilльних
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa. ;1Bepi,
каналiзацii, лiфти, електрообладнанrrя та прилеглу терrtторiю.
п и цьо виявлено:

Висновок про ,гехнi.tний стан
елемента (конс,г ,к tll б дин

конструкцiй., зовнiшнi та
системи ЦО, ГВП, ХВП,

Nq

з/п
Найменування елемента Припriтка
конс кцii) б дин

l

)

J

4

ФУндамент

Стики

Фасади

Стiни

В задовiльному cTaHi

Потребують поl,()чl]ого ремонту

В задовiлыtому с raHi

В задовiльному с raHi

)

6

,7

Пiд,-tога

Водостоки

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

Потребують поl,()чll0го ремонту

Потребують пот()чIItrго ремонту

8

9

l0

Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному с raHi (в квартирi
Ns 95 ба.,1конi гlлttтlt потребують

клапани. ПоСмiттсп оводи еб ють замiнlr пrибе I1

сходовi клiтки. сходовi маршi Потребують поl ()tlII()го pe\loнTv

за\1l l | и



стовбури. шибери)
ll Смiтгсзбiрнi камери

(водопровiл)
l2 BiKHa

lJ flBepi

l.+ Вхiлнi групи

1_5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центр:rльного опilлення
l9 Системи гарячого

водопостачаtI tIя

20 Системи холодного
водопостачання i кана-riзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

В заловiльному сrанi

Потребують замiни

Потребують замiни виходу на
покрiвлю

Потребують п()l,(}l]llого ремонту

В задовiльrrому сl aHi

Електрощитова l а слектромережi
IIо еб ть KaIIl l,aulьного e}lo
Працюють в пасlIортному режимi

В задовiльном ( I aIlI

В задовiльному cl,aHi

В задовiльному с TaHi

В задовiльному с ганi

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будилtкl, rla вул. Марша,rа
Малиновського, 28 -задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весня t.tо-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMiciТ: начальник ОД-5

Члени KoMiciT: iнженер l -оТ ка

маистер техдlль

ька я.п.

ра Ю.г.

Юречь Т.В.

.Щата огляду к01> квiтня 2022р.


