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1. Житловий будинок, загальна площа якого становить1 |902,54 кв. м, кiлькiсть

квартир - 2lб шryк.
На прибудинковiй територ ii розмiшlуеться l дитя.Iий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду житлового булинку Ns 3-А по вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системИ цо' гвп., ХВП, канаЛiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий
майданчик та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

ПримiткаНайменування елемента
дибконс

Jф
зlл

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному cTaHi2 Фасади

Потребують поточного ремонтуСтiни

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. КиевФ),
од_503
(назва виконавця посlryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М.С.. iнженера I категорii Чувiлкiноi Л.М.. майстра техдiльницi
Кiрган I.B..

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. МаDшала Малиновського.з-Д
i встановила наступне:

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцiТ) будин ку

l

J



5 Пiдлога В тамбурах 1-4 пiд'iЪдiв вибита
цементна стяжка

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребу+оть поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 С мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
кJIапани 25.03.2020 р)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачаннJI

12 BiKHa Потребlтоть капiтальноi замlни

1з lBepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльненому cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

18 Системи центрЕrльного
опtlлення

Потребlтоть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

,/- э Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребуе поточного ремонry

В 1-4 пiд'iздах- працюють в
паспортному режимi



Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Маршала
Мминовського. 3-А. заловiльний.
житловий будинок пDидатнии до експлyатацll в весняний пеоiол 202l оокч.

(оцiнка технiчного cTaIry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Чл
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