
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського 30

Со очинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г,,
майстра технiчнот дiльницi Сорочинськоi Т.в.

з l5.03.202lo. по l9.0З.202 l р.(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Маршала Малиновського З0,
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загilльна площа якого становить 593 1,30 кв. м
квартир - 108
На прибулинковiй теритоpii розмiщено дитячий маЙданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng З0 на вул. МаршалЪ Малиновського

комlсlя перевlрила стан несучих та огородж увЕrльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, Bi дверl, системи цо, гвп, хвп,кна
KaHa_,,I tзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилег лу територlю.
п и цьом виявлено:
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I1римiтка

ФУндамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад В задовiльному cTaHi

J В задовiльному cTaHi
4 Стики Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога В заловiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують поточного ремонту

l
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ll Смiттезбiрнi камери
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В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa По ть замlниеб
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l8 системи це aшьного опалення В за;lовiльнопt с,Iанl
истеми гарячого водопостачанняс В заловiльнtlму cTaHi
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В задовi

Висновки KoMicii : технiчний стан житлово го будинку на вул. Маршмалиновського З 0, дитячий майданч ик - задовiльний. Житловий булинок пРидатдо експлуатацii в весняно-лi тнiй перiод202lр,
(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
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