
Мундир Н.М.
(П.I.П. майстра)

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

од-503
(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписа.llися, комiсiя у складi: головного iнженера БагiнськоТ
М.С..iнженера I категорiТ Чув iлкiноi Л.М.. майстра техдiльницi. Мундир Н.М.

26.0З.202| о. 26.0З.202| р.
(дата початку оглялу) (дата завершення ог,:rяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: л. Ма шала Ма.,rиновського 6-Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6297 кв. м, кiлькiсть
квартир - 52 шryки.
На прибулинковiй територiТ розмirцl. оться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 6-Б на вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджувtulьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан

i е.,rэмента (конструкцii) булинку
Примiтка

1 В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни Потребують поточного ремонту

4 Потребlтоть поточного ремонту

5 Пiдлога потребус поточного ремонту

лкт
веспяпого огляду житлового будинку,

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

Фундаменти

Герметизацiя стикiв



6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребl+оть капiтального
мо

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
водо овlд

Потребуе вiдновлення
водопостачаннrI

l2 BiKHa потребl,rоть замiни

lз [Bepi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

Електрообладнання
(щитовц мережi. будинкове

потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
iщень)дв мzlшинних п

Працюють в паспортному режим1

l8 Системи центрального
опaLпення

Потребlтоть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

23 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майдаrцлкiв

9

[iотребутоть поточного ремонry
( 1 0.04.2020-заваренi)

14

16

освiтлення)



Вшсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вyл. МаDшала

Голова KoMic iнженер ОД-503

Члени ко горlr

ська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Мундир Н.ММайстра

Щата оглялу 26. .202l р.

д

ОБСЛУГОВУЮЧА
1нженер

Малиновського. 6-Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до експл}rатацii
в весняний перiод 202l ро\у.

(оцiнка технi.*rого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)


