
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: By.ll. Марulала Малиновського 32-д

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболоt{ського району м. Кисва>,

од-501

М", цо нижче пiдлисалися, комiсiя у ск:rадi: гоJIовllоI,о ittжeHepa ttlyMiK Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуа,гаrlii ,га peNloнTy l-T каr,егорiТ Шембель Т.М.,
майс,гра технiчноi дiлыrицi Сорочинськоi Т.В.

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

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського З2-
А i встановила таке:
l, Житловий будинок, загальна площа якого становить 8894,90 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44

2. Технiчний стан жилого булинку та його llрибудинковоi територiТ
Пiд час проведення огляду житлового булипку N,, 32-А на вул. Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих l,а огороджувальних
конструкчiй. зовнiшнi та вну,грiшнi стiни. сl ики. ltокрiвлю. пiллогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВIl. ХВП, каналiзачii, лirРти, електрообладнання та прилеглу
територiю.
п и цьоNl виявлено:

Примiтка
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2 В задовiльному cTaHi

кчii) б линк

Фасад

Висновок про технiчний стан

В задовiльному cTaHi

елемента (конс

.l

Стiни

Стики

В задовi-тtьному cTaHi

Потребус поточного ремонту
) Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

7

[lотребус поточного ремонту

Поr,ребують по],очного ремонту
8 Сходов! клiтки, cxo;1oBi маршi

Водостоки

9

(ого одження балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

(назва виконавця послуг)

Найменування елемен,га
(конструкцii) Фдинку,
Фундамент

ПотребуюT,ь капiтitльного ремонту



Потребують замiни шибериСмiтгспроводи (клапани,
стовб и, шибе и)

10

В задовiльному cTaHi1l Смiтrсзбiрнi камери
воДоП I}lд

ють замlнипBiKHal2
В задовiльному cTaHi[Bepi

c\I ()с поточногопВхiднi lllt1.1

Потребуе поточного ремонтуКозирки вхiдних групl5
Електрощитова в задовlльному
cTaHi. Електромережi потребують

cNtOHкаItlтальнOго

Електрообладнання ( щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

lб

Працюють в пасIlортному режимlЛiфти (машиннi примiщення.
l1\IllIteIIl,две l машинних п

|,7

В задовiльному cTaHiСистеми центрirльного опilленняl8

В задовiльному cTaHil9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHiСистеми холодного
опостачання i каналiзацiiвод

20

В заловiльному cTaHtПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
l loK ti,1"тя

2l

Висновки KoMiciI: технiчний стан жиl,лового булинку на вул. Маршала

Малиновського З2-А - задовiльний.
ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

202l р.
(очiнка технiчного стану, висновок про гото

булинку у наступний
BHicTb до експлуатацii жилого
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i ка,ге

Щата огляду <06> жов

lIlyMiK Л.l.

IIlсь,rбс:rь 
'f .М.

-Сорочинська Т.В.
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Майстер тсхнiчноi


