
Акт
осiннього огляду жптлового будинку,

ро]lаulованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 7-А

[iillr ан I.B.
(I .l I l. иайстра)

Ii] I <<Ii,:p},Kl -ra <омпанiя з обслуговування
х:j._tлL)IrOг() iроr:ду Оболонського району м. Ки€вФ>,
()д-50з

(назlrit ви (онавця послуги)

Iia:t,iBil,Ko'
Iij эг;lrI I.[|

Мl{, що нижче пiдписtlлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
М С,, iнженера I категорii Подбельцевоi С.Г., майстра техдiльницi

12,0!l ]022р. |2.09.2022р.

(л;t,;.а тсчаl <r, ог. еlу)

Ill)оt]е.ли с,i,ля,I житлового будинку за адресою:
j'-r\ i встановlrли наступне:

(дата завершення огляду)

вYл. Маршала Малиновського.

1. )Ktl г.пtlвлtii б.члинок, загtLпьна площа якого становить 20169,10 кв. м, кiлькiсть
i.:E;|pItlr) j'78 rlTyK.
I{ll п1:,и бу:{rr нковiй територii розмiuдуеться дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

?,. lГехнiчllий стан житлового будинку та його прпбудпнковоi територii:
Пi,l: час п[ сведення огляду житлового будинку .hl! 7-Д по вул. Марша.ilа

l,jltлit.1,1вi:г,i,:ог, l комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних
ь:о trcTэ)zKr,ii-:, зсlвнiшнi та вкутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
(,? i]l,е!,и l]э, гвп, ХВП, кана.ltiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий
ллitiiдаrlчи < 

,]]а lIрилеглу територiю,
I1;rll itbllMy i]иrlвлено:

J,i lIi.йri,:H1 вeнHrl елемента
,Dv i(цl1 б дин

] {lчнltамчгlти

Фаса.ли

lr 1(консl
Висновок про технiчний стан

динб
Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
З пiд'iЪд

1 L ер|rети lацiя стикiв

] 3; ' Сгiнlt

I

елемента (конструкцii)



Потребуе поточного pet"co нт}

В задовiльному стан:

ПотребJтоть капiтыlt ног,:
о

Потребують капiтаirr.но,,о
мо

В задовiльному стан:

В задовiльному стан:
(заваренi завантажувtl,,I t.i{ i

кJIапани 04.04.2020
Потребують ремонц та
ВlДНОВЛеННЯ ВОДОПОС Гаr ;'i]:iI]ji

Потребlють замiни
(склоблоки та вентиляцiiiнi
метaLпев1 шlтки
Потребують замiни

В задовiльному стан

В задовiльному cTaHi

В задовiльному станl

Працюють в паспорт:{о},t), pei1 иьli

Потребують капiта,чт.ноr, :

емо

пол1 опiлен 2-3 пiл iзri)
Потребують капiта.llт. н oгo

ремонту

В задовiльному cTaTli

В задовiльному стан1

Потребують капiта;тr Hcli,,j

+

i

5 Пiдлога

Покрiвля

,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11

|2

13

\4 Вхiднi групи

15

16 ЕлектрообладнанЕя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центр€rльного
опа.J'lення

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодЕого
водопостачаннrI i
кана,riзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа;lьтове
покритгя)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнаяня дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

ремонту

6

BiKHa

Щверi

l

l

Козирки вхiдних груп

Потребують капiтыrьнсll,о

ремонту
(проведено замiну цrlркчл ял ii на



I}rtcHoBKt t Kcvicii: технiчний стан житлового будинку по вyл. Маршала
Iv'l;tли liовського. 7А _ задовlльнии.

очдлlнок пDидатнии до в осiннiй перiод 2022року.
(l)цiнк:l технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

l-rl.roBa KrllaiciT:

Гtlловний iнжl,нер Багiнська М.С.

ll.-temtl Kouicii:

ll t,Ke ,lep l r, атс горii

lvlйcrep гехдiльницi

f|irтаогля,rч 12.09.2022

Подбельцева С.Г.

И r, 
' 

Кiрган I.B.

,,-иы


