
Акт
осiннього огляду житловогобулинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 13-А

Мундир Н.М.
(П.I.П. майстра)

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

од_503
(назва виконавця послуг)

. Ми, що
БагiнськоТ М.С.,

нижче пiдписалися, комiсiя у складi:
iнженера 1 категорiТ Подбельцевоi С.Г.,

головного lнженера
маистDа техдiльницi

м н.м.

05.09.2022р. 05.09.2022р.
(дата завершення огляду)(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського. 1З-А
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загaulьна площа якого становить 13350,40 кв. м, кiлькiсть
квартир- 216 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду житлового булинку N9 l3-A на вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€tльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
e.lIeпlcrtl,a (кон цi б дин

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Пот,рсбують поточного ремонту

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l ФундамеIIти

2 Фасади

) Стiни

4 Герметизацiя стикiв

Примiтка

Потребують поточного ремонту



6

,7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту(поточний
ремонт до 2 пов.вик.2019р.)

9 Батlкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)
BiKHa

В задовiльному cTaHi

Гlотребують поточного ремонту
(25.0З.2020-завар eHi)
Потребуе вiдновлення
I]одопостачання
Потребують замiни

В задовiльному cTaHi
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11

|2

1з Щверi

|4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

[1рацюlоть в паспортному режим1

l Iотребують капiтального
MoHTv

Потребують капiта:rьного
емо

15

lб Електрообладнання
(щитов4 мережi, булинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверl мalшинних примiщень)

Системи цеfiтршIьного
опаJIення

17

l8

l9 Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

20 Потребують капiта.ltьного

ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)

22

2з

Пiдлога

Покрiвля

Водостоки

Гlотребус поточного ремонту

В задовiльному технiчному cTaнi

l Iотребують капiта,тьного
eNIo

Асфальтне покриття викоЕано
2020р.

11отребус доукомплектування,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майдаrт.плкiв

5
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Висновки KoMicii:
во

J

20(оцiнка технltшого 
"Turry, 

ви"но"о* rIро готовнiсть до
будинку у настчпний перiод)

експлуатацii жилого

Голова Koмicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члени Koмicil:

Iнженер l категорii

майстер техдiльЕицi

.Щатаогляду 05.О9.2О22р

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.


