
Акт
загального огляду жилого бчдинкуr

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 30

Со очlrпська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування

житлового фонлу Оболонського раЙону м, Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера шумiк л.l.,

iнжънера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т,м,,

маЙстра технiчЕоi дiльничi Сорочинськоi Т,В,

по 06.1 0.2020р.з 01.10.2020p.
(лата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Ма,,]иновського 30,

1 встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 593 1,30 кв. м, кiлькiсть

квартир - 108

На прибулинковiй тер озмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоусr,рою)

п и цьом виявлено:
Висновок про технiчний стан l1риll iтKa

ejIeNtcHTa коIIс кчii) б ilиItк
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTalli

В задовiльному с,гаtti

Покрiвля По-гребукlть

-ГIоiребуБть

иторii р

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nl з0 на вул, Маршапа

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних KoHcTpyKrtiil.

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa,.,tBc,pi. сис-Iе\ltt l к), I t}l I,

хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнан ня. Jиr,ячиii rlaii.tatt,tttK r а Ill]Il]lct ,t\

територiю.

pc\loI I l,\

pc\tolIt}

Найменування елемеIlта
(кон ли}I()Klul
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з/п

Фундамен,гl

1
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Фасад

Стики

Стillи
Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

1

5 Пiдлога

6

7 Водостоки

по-t,очног()

lIоточlIоl о

(]ta ltt заtlсрLIlсння tll , |я. (\ l



8 сходовi юriгки, сходовi маршi В за,lовiльноltу cTalti

9

oI,o оДження балконiв i лоджiй
В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгспроводи (к.гrапани, стовбури,
шиб ll

Потребують залtiни шибери

l1 Смiттезбiрнi камери
водо овlд

В задовiльному cTaHi

12 I]iKHa Il к)ть за}llни
Потребують замiни виходу на
IIо l в- IK)

I] за.,lоtli,,IыIо cl,atI!
В задовiлыIом clitlI!

lз lBepi

l4 Вхiднi lI

l5 Кози ки вхiдних 1l

Елекгрообладнання (щитова,
п.1 erKi, б диIIкове освiт"лення )

Лiфти (машиннi примiщення. дверi
мапlин}Iих п имiщень)

tб

17

18 Системи центрального оIIаilеIIня В задовiльном cl,aril
19 Системи гарячого водопостачаншI В задовi.ltьному cTalri
20 Системи холодного водопостачаннlI

iкана-.,riзацii
В задовiльнопrу cTaHi

2| Прибулинкова територiя
благо lи, а аль,гове llo и1-1я

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячий майданчик (обладнання ) В за.tовi, tы lort1 catti,taplto-
1,ехнlчlIо c,l ан !.

Елекrроrци,гоtlа та е:Iектрсlмережi
l] фL*rц, кщr iтцьп tц rцс,.\ltll ll \

Висновки KoMicii: TexHi
вул. Маршала Малиновс
Житловий будинок п

працюють в паспортному режимi

чний стан житлового будинку на
ького З0, дитячий майданчик - задовiльний.

]

ридатний до експлуатацll в осlнньо-зим овий llерiоl 2020-202 lp.p.
(очiнка TexHi чного стану, висновок про t.o-1.oBHicTb до cKct t:l1,аr.ацii жи;rого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l-T кат

Майстер технiчно

!ата огляду < 06 > жовтня

Шумiк Л.I.

Шембе.rь Т.М.

Сорочинська Т.В.

Балкони, лодлtii. ганки
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