
8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують ремонту

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

в задовlльному cTaнl

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбl,ри. rrrибери)

заблоковано

ll | Смiттезбiрнiкамери
|(водопровiл)

в наявностl

l2 BiKHa в задовlльному cTaнl

lз Щверi в задовiльному cTaнl
14 Вхiлнi r,ругrи потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхlдних груп потребують поточного ремонry

16 Електрообладнання
(шиrова. мережi, будинкове
освiтленнl. )

потребус поточного ремонту

l8 СистемицентрЕrльного в задовlльному cтaнl
оIIаlеll]{я

l9 Сисiеми гарячого
водопос I ачаннJI

потребують ремонту

20 Системи холодного потреоують ремонry
, водоtlостачання i
канаJllз ацl l

2| iIриб5,ли нкова територiя
t благо1 с,грi ii. асфа";rьтове

потребуе капремонry

22 Спорти вний лrайдаtlчик
( об.iIаltltl;tня лlIтяr{их

ts,jarI(.)BlJlbнoMy стан1

майдаt,чlrкiв)

Виснtrвки lttlMiciT: технi.tний стан жит.цового будинку по вул.
МалиlloBcbKo]-il, 2-ý" дитячих., спортивного майданчика задовiльний.
Житлt:,виI"l б1,1tlrнок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2019

року,
(оцit; lilt r.хнiчriого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KobIi,:ii'. зас,ryпttIIк rIачаJIьника оД-502 Попелылух О.М.

Члени копriсiТ: iнженер l -i категорii Рикмо ll.B.

[ата оглял1 1< _)
маистер

2020р.
Шереметьев В.А.

17 Лiфти (машиннi примiщення, Працюють в паспортному
.1Bepii,,,ttrl,;i;ltrlnpиviuteHb) pelKIiпti

I



Шереметьев В.А.
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуваriня
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начаJIьника
Попельнух О.М., iнженера l-i категорii Рикало Н.В,, майстра Шереметьева
в.А.

з 24.04.2а2Oе. по 24.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела оглrIл ,к?].1ого будлrнку за адресою:вул. ма'rиновського 25
l встансвила таке:
1. Житловий будинок, загzLпьна площа якого становить 21046,5кв. м,
кiлькiсть кварт ир - 304тук.
На прибулиlrксвiй територii розмiщуються 1 спортивний майданчик,
2 дитячих майданчика

(перелiк елем;ентiв благоустрою)
2. Технiчний с,ган жилоrо будинку та його прибудинковоi територii:

lliд час гIровелення огляду жилого булинку ЛЬ 25 по вул. Ма,rиновського
комiсiя irеревiрила стан весучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi с,i,iни, стики, trокрiвлю, riiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП., каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п l цьоNI вияьJIеitо:
N9 Найменування елемента Висновсlк про технiчний стан
зlл конс ц1l б диf{к елемента кон цl1 б

Примiтка

Фундалtеlтти1

2 Фасалtl
l i В залов i.TtbHoMy cTaHi

I'ерме,гизirrзанi стики по,гребують часткового ремонту

Iliдлоl а В задовiльному cTaHi

; лотребус поточного ремонту

4

5

З i Стiни

6 Покрiвля
7 з покрiвлi потребують

llоточного ремонту
Водостоки

Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.Малиновського, 25

В задовiльному cTaHi

l В задовiльному cTaHi


