
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маршала
малиновського, 4 - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлyатацii в
веснянии пеDlод 2020 року.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатаuii жилого
булинку у наступний перiод)

Голо oMicii: головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

€lльника Кузнецова Н.В.пник нач по благоустрiю

стер техдlльницl. Мундир Н.М.

1 4.03.2020 р,
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5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують ремонту 1-2 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Ганки вхiдних груп потребують

ремоЕту

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребутоть поточного ремонту

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе ремоЕту та вiдновпення
водопостачання

l2 потребують замiни

lз Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи потребують ремонту

l5 Козирки вхiдних груп потребують ремонту

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова по,требуе
поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центраJIьного
опшIення

потребують ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

потребують ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потребутоть ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потребуе ремонту

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Працюють в паопортному режимi

8
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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 4

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi : головного iнженера Багiнськоi М.С.
заступник начальцlLка по благоустрiю. Кузнецовоi Н,В., майстра техдiльницi
м н.м.

24.0З.2020 р. 24.0з.2020
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вyл. Маршала Малиновського, 4
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6341 кв. м, кiлькiсть
квартир - 52 штуки.
На прибулинковiй територii розмiпцrються

2. Технiчний стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 4 на вул, Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaIльних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю. пiдлоry, BiKHa. дверi.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнаннJI та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Стiни

N9
| 
Найменування елемента

i (конструкцii) будинкузlп
Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii.1 будинку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J потребують ремонту

4 потребують ремонтуГе метизован1 стики

Мчндир Н.М.
(П.I.П. майстра)

(перелiк елементiв благоустрою)

Примiтка 
|

l


