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Kl I <ltэрl,к.,-rа rомпанiя з обслуговування
ж], IJt( tI}Oг() Iroi ду Оболонського району м. киевФ),
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'"{l ., що Еижче пiдпис€ulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Б:it,ittсыtо'' И.,)., iнженера I категорii Подбельцевоi С.Г., майстра техдiльницi
I(iэr,аrrr I.ý.
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(дата завершення оглялу)

j. ]Ки l ;.or.lt,] С rдинок, загальна площа якого становить 1l891,30 кв. м, кiлькiсть
кЕ iplll,I ll б lryK.
I:lll rr;: , i v,]t: ItK lвiй територii вiдсутнi спортивнi та дитячi майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. fохlliчlIt l'i . тап житлового будпнку та його прпбудинково[ територii:

|-lj , 'rr'c, ll )оведення огляду житлового булинку Ns 7 на вул. маршала
Llilллl, t.|iict,t:()l l комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних
к( tlc,{l], Kri; ,, :; rвнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
(tr,:;I,;l,,,, |-; 

'). I-ВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу
тe;: ll: rl:,itc..
I],:,и :.tbc; \и, :i,leнo:
]li 1li:,'rl

:l - ,'l:
)н) зання елемента

!l iцll б дин

l a)унд;lм{,нти

.]

4 | 
'ep:,lr, ти :ацiя стикlв

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) бу.ли н ку

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaHi

Потребlтоть 11оточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребус поточного ремонту|,а

Примiтка 
]

ill]cBc"lIt (,I-.lяjl житлового будинку за адресою: вул. Маршала Мминовського. 7
i г,,::l,:tItэвtl;t l TtKe:



6 Покрiвля

7 Водостоки

t] Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

\2 BiKHa

!Bepilз

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинншх примiщень)

l8 Системи центрмьного
опzLпення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2|

22 ,Щитячi майданчики
(обладнаlня дrrячrоr
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладналня спортивних
майданчикiв)

Потребують капiта.ll t Hcl ,о

емон
По,гребують капiтаtL но,,о

ремонту 1,2,З пiд'iЪд з 2.9'ttгB;:lrr.
4 пiд. з 1-9 пов

В задовiльному стан

В задовiльному cTal{
(заваренi завантажув lл t, it i

кJIапани 25.0з.2020
Потребують ремон,г\
водоп овlд

В задовiльному стан

Потребують замiни

В задовiльному cTai,I

В задовiльному станi

В задовiльному стагI

Працюють в паспорl ]о. t) рсr, tII\l:

Потребують поточЕс го l)емоч,ry
(3пiд, провелено за\{ н),

ляц1l на полlп )пi. IeH }

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Потребують поточ}lс -сt ]el\l() . t-},

Потребують поточнс:о , )ём0 :l)/

В задовiльному cTal{
(капiтальний ремонт 20 i, 1р. l

по

l4

-l

I

Потребус поточног(:) ]еl :JIl l,,

I

I

I

I

I

]

I



l}t.rcп ., t:l r rKt ,лiсiТ: технiчний стан житлового будинку на вул. Маоша_ltа
1,4алtt_l:llзсг, :оr о. 7 - житловий бчлинок до експлчатаuiт
в осlннlи (]D iод 2022 Dокч.I

(,r:;iHK,r ,гехнi.пrого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

I-rr,tозr Ktl, .ic''i:

[ilлсrlr rlй ' lж:нер

II.;teHlt tcolt cii,

lHiKeltep l r;aTc горii

|vl;ri'ir: r ,:il Il хд льницi

f]атаll,,ltя,1, 12.09.2022

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г,

Кiрган I.B.


