
Акт
осiннього огляду житлового булпнку,

розтiLш(,l}аного за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1-А

Nlи, Lio цижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
liat,iBсl,Ko'' ]t4.('. ,iнженера I категорiТ Подбельцевоi С.Г., майстра техдiльницi
lli;эг":lrr l.!..

09.09 2022
(цitта заверrоr ttня оглядl)

09.09.2022
(дата початку огляду)

пtrювелI,l ог.lяд житлового будинку за адресою:
!D..LLI?pUlq Lд 1iлчиновського l-A l встановили настчпне:

]. lКп гловrr i б.,,динок, загальна площа якого ст€rновить 4391 кв. м, кiлькiсть
KEll.pl,]lp 1 i7 :лryк.
I{a прибуд1lнкllвiй територii вiдсутнi спортивнi та дитячi майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

i;. Тt:lilliчtlt ii т,ан житлового будппку та його прибудинковоi територiТ:
|-Ii.rl ча: пр )ведення огляду житлового булинку Jф 1-А по вул. Маршала

\4 ал ltll llвсьt:tlг,.r комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzl'tьних
l:c ilc,t,11,,цlii ', _сlвнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
l(El(lpi, {:ис,tзми l{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий
lтltГtда rlчи,< -а Iрилеглу територiю.
[,l :,tt _,t r:,u1,1 ji1., Brleнo:

]ф
зlrl

ГIай l..:Hl вання елемента

!Lцl9,i il{1l дин

()yH1.1.NI( цти

,2ac,t i и

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцll диб

Примiтка

В задовiльному cTaнi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонтуI t:pllt ти ацiя стикiв

Ш!_gliерук,,.rа r<омпанiя з обслугов)rвання
житлового rЬоl:ду Оболонського району м. КиевФ),
ш1ý!]
(: .xlri t B,;lк,эl,:tBl,я послуг)

I

C]Tir, и
I

l



5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

9 Ба,rкони, лоджii, ганки
(огороджсння балконiв i
ло;tiкiй)

С мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l0

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHal2

lз ,Щверi

Вхiднi групиl4

Козирки вхiдних груп15

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

lб

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17

l8 Системи центр€Iльного
опалення
Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

21 Прибуаинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 [итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маидаЕч икiв)

Потребус поточного )e},i,)H,I )

Потребуе поточного l]eM,],ItTy

Потребують капiталь lol ,

мо
Сходовi клiтки потре(iуи-,rь
капlтiLпьного емо
В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaнi
(заваренi зёвонтЕlж}вlлы,,
клапани 24.0з.202
В задовiльному cTaHi

Потребують замiни

Потребують замiни

Потребують поточноl о ,i] i)I'tol1-y

Потребутоть поточно -о )с v(]l,:),

В задовiльному cTaнi

Працюють в паспортl cl, ),

l
В задовiльному cTaHi

Потребують поточноl о p.Tt{o i,"гt/

Потребують поточно -о lз vс,] l )

Потребують капiталыrог t:

ремонту

I

19



lllлспil:зltt,: ко iticii: rlехнiчний стан житлового будинку на вyл. Марша:rа
Мltллtн овського l_A задовiльний .житловий ок пDидатний лоб
с,ксплч ата L.ll в lннlиос перiод 2022 ооку.

(clt1 ,ка гекнi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацiI жилого
булинку у насryпний перiод)

I'tl,to:t,it Krl, ,icl i:

Гtlловний iчженер

r{.itени Ko!t, cii:

lttlкенэр lKaTllгорii

lv!айст,ер гt:хдiльницi

Багiн ська М.С.

Подбсльцевоi С.Г.

Кiрган I.B

-----|

й-Z-----------v-

fdirтa огля,rу, 09.09.2022.


