
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваtlого за адресою: вул. Маршала Малиновського 32-А

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацiТ експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юречь Т.В.

з 28.0З.2022р. по 01.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення ог:tяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршала Малиновського 32-А
l встановила таке:
1. Житловий
квартир - 144

будинок, заг€Lпьна площа якого стаItовить 8894,90 кв. м, кiлькiсть

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns З2-А на вул. Маршала Ма,rиновського
комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджув€LiIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьоп,1 вияв"lено:

Висновок про ,гехнiчний стан
елемента (KtlHc vKцii) б .lllI tl к

N!
зlп

Найменування елемента
(конструкuii) будинку

Примiтка

l Фундаrrент В задовiльному cTaHi

2 Фасад В задовi.lrьному cTaHi

3 Стiни В заllовiльному cTaHi

4 Стики

5 Пiдлога

6 Покрiв,,rя
,7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
t) Балкони, лоджii. ганки

(огородження балконiв i лоджiй)

Потребус потоqного ремонту

В задовi,:rьноплу cTaHi

Потребують поточного ремонту
ють капlт&,lьного ремонту

В заllовiльному cTaHi
Потребу

]0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Сrriттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В заllовi.;rьном) cTaHi

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

I

Потребу< поточного ремонт), 
I



l2 BiKHa
lз !Bepi

l4 Вхiлнi групи
l5 Козирки вхiдних груп Потребус поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтленгtя)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi, Електромережi потребують
капiтмыtого peNtoHTy

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
llR l маlllинних имlщень

Працюю-гь в 11аспортному режим!

l8 Системи центрiIльного опilr. ення В заltовilrьному cтaHi

В заловiльному cTaHiСистеми гарячого
водопостачання

20 системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

В заllовi,llьному cTaHi

В заltовi.;lьноплу cтaHi2| Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфальтове

llo еб ють замiни 1.2.З пiд'iзд
В заllовilrьному cTaHi

гl (,пот(jчtlого e\to

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Маршала
Малиновського З2-Д - задовiльниЙ. ЖитловиЙ буди1-Iок придатниЙ до експлуатацli

в весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.

Фцiнка технi.тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: начальник ОД-5 ка Я.П.

Члени KoMicii: iнженер 1-oT категор раЮ.Г.
l
\

майстер техдшьниIц ць Т.В.

[ата оглялу <01> квiтня 2022р.
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покриття)
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