загаJlьного огля* I;""""го будппlсу,
розташоваЕого за адресою; вул. Маршала Малпrrовського, 25

_Гайлук Т.В._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюri *оrru"iя з обс.гryювуваIшя хцгловоIо Фцry Оболонсъкого району
м. Ки€ва>>,

од_502
(назва виконавця послуг)

Ми, що ншкче

пiдписалися, комiсiя

у

сшrадi: заступника Еачальника

Попельнух О.М., iнженера Рикапо Н.В., майстра технiчноi дiльницi Гайдук Т.В.
06.09.2021р.
з 06.09.2021р.
(дата початку огляду)
(дата з.lвершепня огляду)
провела огJIяд житлового булинку за адресою: вул. Цlаршала М+лrповськог
i встановила таке:
Житловий будинок, загаJIьна ппоща якого становить 2104б,5 м2, кiлькiсть
квартир
304 шrг.
На прибудинковiй територii розмiшцуlоться 2 дитячID( та 1 спортивний
майданчика, майданчик "street workout".
(перелiк елементiв благоустрою
2. Техпiчпий стап жптлового будппltу та його прпбулппково[терпторiI:
Пiд час проведенЕя огляду житлового бущнlсу Ns 25 по вул. Маршша
Малиновського комiсiя перевiрила стан нес)пILD( та огороджуваJIьни)( конструкцiй,
зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, ,поrсрiвлi, iiiшrоги, BiKoH, дверей, системи ЩО,
ГВП, ХВП, канагliзацii, лiфтiв, елекгрообладнанЕя, дlтгячi, спортивIIий майданчик,
"street workout" та приJIеглу територiю.

по

-

виrlвлено:
Наймекування елемента

l

(конструкцiI) будинпу
Фундамекг

Висновок про технiчний gган
е{I9меЕга (конструкцiТ) будинку
В задовiльному cTmri

2

Фасад

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

Потребують поточного ремоrrry

4

Гермсгизованi стики

5

Пiшrога

J\b

зlп

В задовiльному cTmri

{Ili{..\

ý,:} 1r{}[,{}'

ll|}}irtr.,l,iltrK:{rli€}{

18l}rl

6
7

Покрiвля
Водостоки

Погребуе пOтоtIного ремоЕry
Потребують поточного ремоЕry

8

Сходовi ктtiтки, сходовi
маршi
Ба.гtкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лоджiй)
Смiтгепроводи (ктlапани,
стовбури, шибери)

Потребують потоIlного ремоЕry

9

10

В задовiльному cTaHi
Законсервовано

Примiтка

Смiтгезбiрнi камери

11

в

наявноgгi

I2

(водопровiд)
BiKHa

13

Дверi

Вхiднi групи

В зцдовiльному cTaнi
Потребують поточного ремоЕry

l5

Козирки вхiднlоt груп

Потребують поточного ремоЕry

16

Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машиннIд( примiщень)
Систсми центраJIьного
опtшенЕя
Системи гарячого

Погребують поточного ремоlrry
у пiд'iЪдах Ns 1, 12

l4

|,7

l8
19

водопостачанIUI
20

2I

Пращоють в пасцортному
режимi
Потрсбують поточного ремонту
Потребують поточноlо реlаоЁý

Системи холодного
водопостачання i
канапiзацii
Прибулинкова тери:горiя
(благоустрiй, асфа;rьтове

Потребують поточного ремоЕry

покри,ггя)

ремоЕry

Спортивний, дитячi
майданчики, "Street
workout" (обладнанrrя
дитячих майданчикiв)

22

В задовiльному cTaнi

Асфальтове поIФиття за
будинком потребуе капiтального

Згiдно з
термiнами
ефекгивноi
експrryатацiТ

Майданчики знаходяться в
задовiльному caHiTapнoтехнiчному cTaHi, але
потребують замiни або
доукомшIекгацii; потребуе
завезенЕя нового пiску,
"strееt workout" в задовiльному
cTaHi

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового булинlсу по вул. М. Малиновського,

задовiльний. Житловий булинок придатний до експJIуатацiТ в осiнньо-зимовий
перiод 202|-2022 р.
(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнigгь до ексшIуатацii жиJIого
будинку у наступний перiол)

25

-

Попельнух О.М.
Рикаilо Н.В.
Гайдук Т.В.

Голова KoMicii: Засryпник начilIьника
Члени KoMicii: iнженер
майстер техдiльницi

,Щата

огJIяду <0б> вересня202lр.
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