
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташовапого за адресою: вул. Маршала Малиновськогоr 3

Томашевська II.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,

ол-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: нач€шьника ОД 50З
Бутанец М.В,, маи техдlльни ц1 Наконечноi Г.В.. маистDа техдlльн ицl

||.05.2022р.
(дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

11.05.2022p.
(дата завершення огляду)

вул. Ма шала Малиновського. 3

l. Житловий будинок, заг.Lпьна площа якого становить 18064,90 кв. м, кiлькiсть
квартир - 284 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведенюr огляду житлового будинку Ns 3 по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€Iльних
конструкцiЙ, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнаннJI, дитячиЙ
майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висttовок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cтaнi

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв

Томашевськоi Н.В.

Потребують поточного ремонту



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремояту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту( поточний ремонт
проведено з 2-9 поверх в 2021р.)

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
кJIапани 19.03.2020)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Вода в наявностi

12 BiKHa Потребують замiни

13 .Щверi Потребують замiни

14 Вхiднi групи Потребуе поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортЕому режимi

l8 Системи центрального
опаJIення

Потребують поточного ремоЕту

19 Системи гарячого
водопостачаItнrI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
по я

Капiта.llьний ремонт виконано
04.2020 р.

22 ,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

z5 Спортивнi майданчики

8

I

I

I

I

I



Впсновки KoMiciI: технiчний стан житло вого бчдинкч по Маршала
Малиновського. 3 - задовiльний . Житловий бчдинок придатний ло експrryатацii

нянии п iод 2022 покч.
(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:

Начальник ОД 50З Бутанец М.В

в вес

Членп KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду ||.05.2022

Наконечна Г.В.

томашевська Н.в




