
Акт
весняного огляду житлового будинку,

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

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

од_503

22.0з.202| 22.0з.2021
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12592,90 кв. м, кiлькtсть

квартир - 214 шryк.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду житлового булинку N9 3-Б по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан Нес}л{их та огородкувшIьних
конструкцiй, зовнiшнi та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, Хвп, канатriзачii, лiфти, електрообладнання та прилеглу

територiю.
При цьому виявJIено:

ПримiткаN9

з/п

В задовiльному cTaHil Фундаменти

В задовiльному cTaHi2 Фасади

Потребlтоть поточного ремонту3 Стiни

Ir( )требуrоть поточного ремонту
мих ква ио

4 Герметизацiя стикiв

потребуе поточного ремонту5 Пiдлога

6 В задовiльному cTaHiПокрiвля

}lчн:ир.Н.}I.
1П.1.1[. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С.. iнженера I категорii Чувiлкiноi Л.М.. майсmа техдiльницi Мундир Н.М.

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. МаDшала Малиновського. 3-Б

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) булинку



7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребlrоть косметичного
ремонту 5-8 пiд.

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребують поточного ремонту
(08.04.2020-заваренi)

l1 Потребус вiдновлення
водопроводу 5п,6п,7п,8п.

|2 потребують замiни

lз fBepi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи Поточний ремонт 5-6 пiд, 0'7.2020
7,8пiд -потребують ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова мережi, булинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального
опЕIлення

Потребутоть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потреб}.ють поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cтaнi

22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

BiKHa

17

l8

20



Висновки KoMicii: технlчнии стан житлового бyди нкY по вYл.

Малин овського. 3-Б овlльний. Житловий будинок придатний до

експлу атацlr в веснянии пеоiод 202 1 ooKv.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацi'i житлового

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicir' й iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Члени горll Чувiлкiна Л.М.

Майс Мундир Н.М.

Щата огляду 22.0З.202l р.
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