
Акт
осiннього огляду яситлового будпнку,

розташованого за адресою: вул. Маршала МалиIrовського, 3-Б

Мчнли .н.м.
il1.I.IL майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс;ryговування
жит.lового фонду Оболонського району м. Киевa>>,

ол_503
(назва виконавця лослуг)

N{и що нлtяtче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С.. iнженера I категооii Ччвiлкiноi Л.М.. майстра техлiльницi Мундир l{.M.

09, t 0.2020 09. I0.2020
(лата початку огляд1,) (дата завершення оtляд1,)

irpoвe"]a ог"цяд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського. 3-Б
t BcTaHoB}lJIa таке:

1, Житловий будинок, загtLпьЕа площа якого становитъ 12592,90 кв. м, кiлькiсть
квартир* 2l4 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 3-Б по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несr{их та огородкувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзашii, лiфти, електрообладЕання та прилеглу
територiю.
При чьом1, виявлено:
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7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
.ма шl
Бшtкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

0 Смiттепроводи (клапани,

| стовбури. шибери)

Смiттезбiрнi камери
] (водоп овtд
BiKHa

19 Системи гарячого
водопостачання

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

,Щитячi майданчики
(обл4lна;ня дитячих
маидаI{чикlв
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Потребуе поточного ремонту

Потребутоть поточного ремонту

потребують косметичного
ремонту 5-8 пiд.

Потребують поточного ремонry
(08.04.2020-заваренi)

В задовiльному cTaHi

Потребуе вiдновлення
водопроводу 5п,6п,7п,8п.
потребують замiни

В задовiльному cтaнi

Поточний ремонт 5-6 пiд, 07.2020
7,8пiд -потребують ремонry

Козирки вхiдних груп

lз !Bepi

14 Вхiднi групи

l5 потребу+оть поточного ремонту

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

Електрообладн€rннrl
(щитова, мережi, будинкове
освiт.;rення)

16

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

Потребують поточного ремонту

потреб},ють поточного ремонту

Системи холодного
водопостачаншI i
каналiзацii

20 потребують поточного ремонry

Капiтальний ремонт асфальтного
покриття 2020р

Спортивнi майданчики
(обладнанrлr спортивних
майданчикiв)
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового бчлинкч по вyл. Маршала
Малиновського. 3-Б задовlльнии. житловий бчдинок идатний до
експпуатацll в осlннlи перiод 2020 оокч.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ житлового
булинку у настчпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50З Багiнська lt{.C.

Члени KoMicii: iнженер I категорiТ Чувiлкiна Л.М.

Майстер техдiльницi Мундир [I.Ir4.

.rl,aTa огляду 09.10.2020


