
Мундп р II.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компацй з обслчгов ування
житлового фонду оболонського району м. Кисво>,

,-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пlдпис,шися, комlсlя уБутанец М.В., маисюа техдl.]Iь ницi м
начЕlльника ОД 50Зскладt:

н.м..иD майстD ате Ницt

04,05.20 22р.
(дата початку огляду)

l встаЕовила таке:

На прибудинковiй

04.05.2 022о.
дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: л. Маовч шала Малино вського. 1з

l, Житловий будинок, загЕцьна площа якого станов uть 18527 ,20кв. м, кiлькiстьквартир -287 шryк.
територ ii розмiщуються

(перелiк елементi в благоустрою)

2. Технiчнпй стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:Пiд час проведенЕя огляду житлового Ойr,6iйБ-;;';;;. маршалаМалиновськОго комiсiЯ перевiрила стан несучих та огороджув€lльЕих конструкцiй,зовнiшнi та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, Пдлоry, 
"i*nu, 

д".рi системи ЦО,гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообпчдпч"н" та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
конс динб

Висновок про технiчний стан
динелемента бконс ll

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Томашевськоi Н,В.



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують капiтального
ем он

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
калiтального ремонту (поточний
ремонт до 2 пов.2020р.)

9 Балкони, лоджii ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточногоремонту
07.04.2020-зав но

1l
водо вlд

Потребуе вiдItовлення
водопостачаннrI

l2 BiKHa Потребуrоть замiни

Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
монт 3,6,8пiд.-2020поточнии

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

1б Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних имrщень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центр€rльного
опаJIення

Потребують капiтального
емо

19 Системи гарячого
водопостачанюI

Потребують капiтального
емон

20 Системи холодного
водопостачаннlI l
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

апtтальний ремонт асфальтногок

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

zз Спортивнi
(обладпапня
майданчикiв

майданчики
спортивних

Смiттсзбiрнi камери

1з

покриття 2020р.



Висновки KoMicii: стан на вYл.
l

весняний перiод 2022року.

Голова KoMicii:

Начальник ОД 503

Членш KoMici[:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 04.05.2022р.

(оцiяка технi.пrого стану, висновок про ютовнiсть до експ.гryаrацii >юллого
булинку у наступний перiод)

%,/

м.в

Мундир Н.М.

томашевська Н.в

503


