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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маршала
Ма,rиновського, l, спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняний перiод
2020 року.

(оцiнка технiчпого cT;lнy. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З агiнська М,С.

Члени KoMicii:

Засryпник нач€шIьника
з благоустрою

майстер техдiльницi

.Щатаогляду 27.0З.2020.

,аlё/ ^ Кузнецова Н.В.

Зарiчна Л.I.
й
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5 Пiдлога Потребуе ремонту

6 Покрiвля Потребуе ремонту

7 Водостоки Потребують ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребlтоть
поточного ремонту в 1-4 пiд'iЪдах

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балковiв i
лолжiй)

Ганки вхiдних груп потребують

ремонту в 1.3,4 пiд'iЪдах

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують ремонту

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вi.цновлення
водопостачан ня B1,2,4 пiд'iЪдах

|2 BiKHa Потребуюr,л ремонту

1з .Щверi Потребують ремонту

Потребуютr, ремонту

Потребують ремонry

14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi

l7 Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaHi

Не вiдновлено благоустрtй пtсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвенерго>

18 Системи центраJIьного
опалення

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа:rьтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

z-, Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потрiбен peI\{oHT огорожi

I



Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1

Зарiчна Л.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_503

(назва виконавця постryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: г,t)Jl овного iнженера Багiнськоi
М.С.. заступника начальника з благоустрою КузнецовоТ Н.В. маЙстра

2,7.0з.2020
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою;
i встановила наступне:

27.0з.2020
(;1ата завершення огляду)

вJд-Маршала Малиновського, 1

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого стаI{овить 14864,80 кв. м, кiлькiсть
квартир- 251штук.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жптлового будинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду житлоtsого булинку Ns 1 по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних
конструкцiй. зовнiшнi та BHyTpimHi стiни. cTt,lKlt, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, с.лектрообладнання, спортивний
маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан Примiтка
eJlcMeHTa K0l{c кцii) б дин

Фундаменти В задовiльно;vу cTaHi

Фасади В задовiльl,o:rry cTaHi

Стiни [Iо,гребуют" ремонту

л!
з/п

найменчвання елемента
кц1l динкон б

l

2

з

4 Ге метизован1 стики Пощ_еýу9]_l: )смо

техдiльницi ЗарiчноТ Л.I.


