
Акт
загального огляду жилоr,о будинку,

розташованого за адресою: вул. Марlпала Малиновського 30

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

з28.0З.2022р. по 01.04.2022p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршма Ма.пиновського З0,
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5931,З0 кв. м, кiлькiсть
квартир - l08
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його приб},дlrнковоi територi[:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку Л! 30 на вул. Маршала Малиновського

комlсlя перевlрила стан несучих та огород}(уваlьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,, ГВП, ХВП,
канмiзацii, лiфти, електрообладнання,, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Потребують поточного ремонту

В заловiльному cTaHi

л9
з/п
1

Приплiтка
(к0II динкцll б елеменr,а (Ktlrt динкцiТ) б
Наймснування eJeMeHTa

Ф),н,ltамсtlт

Висновок про -гехнiчний стан

В за;цовi,llьному cTaHi

2

3

4

5

6

Фасал

l Iокрiв;Iя

С,l,illи

П iдлоI,а

С,I,ики

В задовi.rlьнtlму cTaHi

Потребують Ilоточного ремонту

В заllовiльному cTaHi

В заllовillьному cr:aHi

Потребуrоr,ь IIоточного ремонту

7 волостtlки

8 Сходовi клiтки. сходовi маршi

о Ба,rкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовilrьному cTaHi

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юречь Т.В.



l0 Смiтгепроводи (клапани, стовбури,
шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

В задовi:lьному cтaHi

l2 BiKHa Потребують замirrи 2 пiд'iЪд
lз [Bepi Потребують замiни виходу на

IIOKplB-lK)

В заловiльнопtл cr aHi
В заловi.пьном cl,att l

потребують капiтально го р9щ9ц]у
Працюють в паспортному режимi

1,1 Вхiлнi груrlи
l5 Козирки вхiдних груп
lб Електрообладнання (щитова.

мережi, будинкове освiтлення)
l1 Лiфти (машиннi примiшеннял дверi

машинних примiщень)
l8 Системи центрального опалення
l9 Системи гарячого водопостачання

20 Системи холодного водопостачання
iкана,riзацii

2l Прибулинкова територiя
(благо с lи, ас альтове IlO иття

22 .Щитячий майданчик (обладнання )

Потребують замitrи шибери

В задовiльнопл cтaHi
В задовiльному cтaHi

В задовiltьному cтaHi

В задовiльному cTaHi

В за.ttовiл bHtlM1 caHiTapHo-
техItlчном cTillIl.

Вшсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинк\, на вул. Маршала
Малиновського 30, дитячий майданчик - задовiльний, Житловий булинок придатний

до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: начаJlьник ОД-5 ька Я.П.

Члени KoMiciT: iнженер 1-oi категорii азюра Ю.Г.

Юреuь Т.В.

,Щата огляду <01> квiтня 2022р.

Електроtцитова,t,a електромережi

майстер техдiльницi


