
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиltовського 32

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва),

од-501
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з 01 . 10,2020 р. по 06.10.]020 р
(дата початку огляду) (- tll га }авсрll]сlltlя ()1,1я,t\ )

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського З2

i встановила таке:
l.Житловий будинок, загzшьна площа якого становить 5948,70 кв. пl, кiлькiсть
квартир- 108

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку М З2 на вул. Маршала

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

IJисновtlк ttpo r,ехlti.tttий с ган IIриrr ir ка

eJleNteHTa ( кон Kltii) б Jинк

В задовiльному cTarti

l1о,грсбl,кl гь по,tоtltlог() pc\I0l l,t)

]

]

N9

зlл
Найменування елемента
(KorrcTpyKчii) булинку

В задовiльному cTaHiФундаrtентl

В заловiльномч cтatti2 Фасад

СтiниJ

4 Стики

В задовiльному cTaHi) Пiдлога

6 Покрiвля 11отребую,гь поточного peNloHTy

Потребую,гь поточного peмotlTy,7
Водос,t,оки

8 Сходовi юriтки, сходовi маршi Потребують поточного pe\roHTy

В задовiльному cTarli9 Ба,rкони, лодлtii, ганки
(огородяtення ба,,rконiв i лолжi й)

i0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

По,гребують заrti trи шибсрl.t



11

|2

Смiтгезбiрнi кur.ри

BiKHa
водо вiд)

В задовiльнолtу cTaHi

l4 Вхiднi lрупи ують поточ}lоI.о peNroHTyПотреб

l5 Козирки вхiдних груп В задовi,,tьному cTaHi

lб екгрообладнання (шитова.
мережi, будинкове освiтлення)

]],,l екtрощитова в задовiльному
cTaHl eJIeKTpoMepelti потребують
капlтti.льного c\1OI ]

E.r

1,7 (машиннi гtримiпIення.Лiфти
и\rlIIIеIIь )ilB l машинllих

l8 системи центрального опzLлення
l9 Системи гарячого

водопостачання
в заловiльнопtу с.гаrri

20 Системи холодного
водопостачання i кана,riз ацll

В задовiльному cTaHi

21 рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
II

IIо иrтя)

В задовi,цьному c.t.aHi

В задовiльному cTaHi

I Iотребr,юr ь заrr il tlr

праllююl,ь в пасIlор,гно\r), режиrti

В за.lовi.,tьноrrv cr alti

исновки koпricii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маршала
Малиновсько го 32 - задовiльний.
житловий будинок придатн ии до експлуатацii в осiнньо-зимовий п

(оцiнка технiчного стану, в
ерlод

исновок про готовнiсть до експлуатац

в

2
Il ){(и.lого

020-2021 р.р.

буJ(инкч ч настyltний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50I

Члени KoMicii: iнженер l -i кате

Майстер технiчноi

Щата огляду <06> жовтня 202

Шумriк Л.I.

Шембель Т.М.

Сорочинська 'l-.B.

lз .Щверi


