
Акт
загал ьного огляду жиJIого булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 32-Б

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського 32-Б

i встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6973,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2lб
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку J"lЪ З2-Б на вул. Маршала
Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I]O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

ПрилriткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструKuii) булинку

N!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHil Фундамент

В задовiльному cTaHi2 Фасад

В задовiльному cTaHiСтiни

Потребують поточного ремонту.+

) Пiд;Iсlга

В задовiльному cTaHi6

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

Потребують капiтального р9ц9цrL8 Сходовi tсliтки. сходовi маршi
Балкони мiсць загального
користування (еркери)
по,требують поточного ремонту

9 Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у склалi: головного iнженера Шумiк Л.I.,

iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту l -T категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

(дата завершення огляду)

3

Стики

В задовiльному cTaHi

[lокрiв,-lя



l0 Смiтrспроводи (клапани.
стовб и. ши li

Потребують замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
водоII овlд

В задовiльному cTaHt

l2 BiKHa

lз Две i В задовiльном с,ганl

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Елекгрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережа потребуе
капlтального \,Io

l7 Лiфти (машиннi примiцення,
t машинних п иNllщень

Прачюють в паспортному режимl

l8 Системи центрalльного
опалення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшlьтове

Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на

вул. Маршала Ма.пиновського 32-Б - задовiльниЙ.

*итловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-

2021р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацii жилого

будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501 Шумiк Л.L

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiль Сорочинська Т.В.

!ата оглялу < 06 > жовтня 2020р.

Потребують замiни

покритгя)

ъ


