
А к,г
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 15/3

м пр II.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева
од 503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пlдписaшися, комlсlя у скJIадi:
н.м.. маистра

начаJIьника ОД 50З
Бутанец М.В., майстра техдlльни цl м р техдlльн ицl

05.05,2022о. 05.05.2022р,
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маошал
1 встановила таке:

а Малиновського. 15/з

l. Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить 8756,5 кв. м, кiлькiсть
квартир- 14l шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються -дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стаЕ житлового будинку та його прибудинково[ терпторii:
Пiд час проведеншI огляду житлового будинку ]ф l5l3 на вул. Марша.па

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaulьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлеIlо:

Jф
зlл

Найменування елемеЕта
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cтaнi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни Потребують поточного ремонту

Томашевськоi Н.В.



4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту( 1,2,4,4пiд.до
2лов.202

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

10 Смiттепроводи (клагrани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
07.04.2020-зава ено

l1 Смiттсзбiрнi камери
водоп овlд

Потребуе вiдновлення
водопостачання

BiKHa В задовiльному cTaHi

13 !Bepi Потребують замiни

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
1,2,З,4лtд -2020

Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова знаходиться в
задовiльному технiчному cTaHi

17 Лiфти (мш;иннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

рацюють в паспортному режимi
3пас-п мо

п
еб € поточного

18 Системи центрЕUIьного
опалення

отребують поточного ремоЕтуп

19 Системи гарячого
водолостачання

отребують поточного ремонтуп

20 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

ують поточного ремонтуПотреб

2| Приб
(благо

удинкова територiя
устрiй, асфа.пьтове

по

тальний ремонт асфальтового
покриття виконано-2020року
Капi

22
(обладнання дитячих
.Щитячi маЙданчики

майдан.пlкiв )

задовiльному cTaнiв

2з портивЕi майданчики
(обладнання спортивfi rх
майдан.лакiв

с

I

Покрiвля

В задовiльному cTaнi

l,,

l"



Висновки KoMicii: TexHiчнии стан житлового б на вчл. Маош€UIа
15 маи чик - вии

ец М.В

ундир н.м.

томашевська Н.в

к
пDидатний до в весня ний перiод 2022 року.

(оцiнка TexHiчного cTElHy, висновок про готовнiсть до експлуатацii х<илого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Начальник ОД 50З

Члени KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щатаогляду 05.05.2022р.

Бсп(


