
Акт
загального огJlялу жиJrоI,о булинку,

розташованого за адресою: вул. Марulала Ма.llиновського, 28

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

о -50l
(назва виконавчя послуг)

М", що нижче пiдписалися., комiсiя у склаJli: гоJlовного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з 01.10.2020p. по 06.10.2020p.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського, 28
l встановила таке:
1.Житловий булинок, загальна площа якого становить 5862,10

кiлькiсть квартир - l08
кв. м

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nr: 28 на вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiриrIа стан несучих та огороджув€Lпьних конс,грукцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.llю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи I{O.
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладttаrt trя та прилеглу тсриторiю.
п и llboМ виявJIено:

Висновок про технiчний стан
c-lclveH I а KOIic кцii) б .{rl l l

м
з/rt

Найменування елеNlеIIта
(KoHcTpyKuii) булинку

I Iриir,riтка

l Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльношtу cTarri

3 В задовiльному cTaHi

.l Потребують поточного ремонту
)

6

Стiни

Стики

Пiдлога

[Iокрiвля

7 Водостоки

В задовiльному cTaHi

I lотребуюr,ь поточного ремонту

В задовiльному cTatti

8 сходовi клiтки. сходовi маршi

9 Бапкони. лоджiТ. ганки
одження балконiв i лолжiй)oI,o

Потребують поточного pe]!toHTy

В задовiльному cTaHi



Потребують замiни шибери
Смiтгепроводи (клапани,

стовб и, шиб и)
l0

В задовiльному cTaHtСмiттсзбiрнi камери
волоп овlд

ll
Потребують замtни

12 BiKHa

В задовiльному cTaHt
!Bepilз

\1оll еб ють поточногопиВхiднi
В задовiльномl,станtКозирки вхiдних груп

Елекгрощитова та електромережl
ють капlтального ltt ()ll

Ел
ме тл

ваояllаIl н щитообr a.f (екl,р
llе ltякн вс )оtt() J

lб

Прачюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi прим
i машинних п

iщення.

две имlшень
|,7

cTaIllВ задовiльномl8 альноI^о оп&lеннясистеми це
В задовiльному cTaHtСистеми гарячого

водопостачання
l9

Системи холодного
остачання i канаriзацiiводоП

20 В задовiльному cTaHt

В задовiльному cTaHlПрибудинкова територlя
(благоустрiй. асфальтове

по итrя )

21

Малиновського, 28 -задовlльнии,
ЖитловиЙ будинок пр"Йп"И до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

Висновки KoMicii: техн

202l р.р

iчний стан житлового булинку на вул. Маршала

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Шумiк Л.I.'.,--'
Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате

Майстер технlчноl д

tIIембель Т.М.

Сорочинська Т.В.

Щата огляду <06> жовтня 2020 р. iо

s
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