
Мчнди п Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
Житлового фонду Оболонського району м. Киева>),

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що
Бутанец М.

Еижче пiдписалися, комiсiя у начальника ОД 50ЗскJIад1:
н.м.. маистрав,, маистра техдlльницl Мчнлио ьниц1

Томашевськоi Н.В.

06.05.2022 р.
(дата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:

06.05.2022
(дата завершення огляду)

вчл. Маршала Малиновськ ого. 6-Б

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить 6297 кв. м, кiлькiсть

квартир - 52 шryки.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

ПримiткаВисновок про техЕiчний стан
ц1lконелемента 6 дин

Найменування елемента
дибкц1lкоЕ

Jф
з/п

В задовiльному cтaнlФундаменти1

В задовiльному стан1Фасади2

Потребlтоть поточного peMolrTy
Стiниэ

Потребlтоть поточЕого ремонтуГерметизацtя стикrв4

Акт
весняного огляду житлового булrrпку,

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

2. ТехяiчппЙ стан житлового булинку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 6-Б на вул, Маршала

малиновськоiо комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,

зовЕiшнi та внутрiшнi сriни, iTrn", покрiвлю, пiдIоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилегJry територiю,

При шьог"ry виявлено:



5 Пiдлога потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

Потребутоть капiтального
емо

7 Водостоки

мо
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма ш1
В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки

(огородженпя балконiв i
лоджlи

Потребують поточного ремоЕту
l0.04.2020- eHl

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе вiдновлення
водопостачання

11 Смiтгсзбiрнi камери
вlдводо

BiKHa потребують замiни|2

.Щверi Потребують замiни1з

Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

|4 Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

17 Працюють в паспортному режимi
llo еб капlтаJIьного мо

18 Системи центра',Iьного
опа-пення

Потребують капiтального
емо

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребують капiтального
мо

20 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтЕIльного

ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

zэ Спортиввi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Потребують капiта:tьного

I

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

I



висновки koMicii: технiчний стан житлового будинку на вyл. Маршала
Ма.линовського, б-Б задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняпий перiод 2022 року.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку 1 наступний перiод)

Голова KoMici[:

Начальник ОД 50З ец М.В

03Члени KoMici[:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

Дата огляду 06.05.2022 р.

н.м.

томашевська Н.в

/


