
Акт
загальtlоI,о оI,Jrяду жилого будинку,

роз,I,:t lt] о ва н ol,o ]il iI.1ресOю: Br,.:r. N'Iapltla;a М a_,I rlновського 32

Со очинська'Г.В.

(),1-50l

(П.I.П. майстра)

КП <<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Кисва>,

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангоролськоi Я.П,,

in*br.pu з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра

техдiлiницi Сорочинська Т.в., зас,гупник начальника з благоустрою Коваленко В,в.

по 23.09.20 22 о.з20 09.2022 р
(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:

Il li цьоNl виявлено:
Nir

З,П

(дата завсршеltня огляду)

i встановила таке:

l. ЖитловиЙ будинок, загмьна площа якого становить 5948,70 кв. м, кlлькlсть

квартир - 108

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nl З2 на вул, Маршала. Малиновського

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкцlй, зовнlшнl та

внутрiшнi Ътiни, сl,ики, nonpiun,o, пiitлогу, BiKHa, лверi, системи цо, гвп, хвп,
каrалiзацiТ, лiфти, електрообладнання,га прилеглу територiю,

вул. Марша,,tа Малиновського З2

IJ ис l lotзtllt ltpo ,гехltiчний cl,aH

e"le\leHTa ( KoHc,I, rirtii) б ,tIIHIi

По,гребl,rоr,ь поточного ремонт)
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По,r,ребl,кrгь по,гочного peNloHTy

9 Ба,ltioHlr. -l o:l)li l l. гаIlк!l [3 за]tовi.tt,Itоrt1, cTarrl

ol,() о-1 rttення балксlнiв i lrодlкiй)

l0 С rt iтr-сltроводи (юIапани. По-греб1 roTb заrriни rплtбери

сr,овб и. urибе и)

I1aiirteHl,BaHHrl с-lе\lен га

JиIIKlu1(KOl lc I

L3 за,ltlвi.,t bHor,ry cTat,t tФунда:uеlt,гl

В заловi",lьному cTaHtФасirд2

В задовi.rьноrtу cTaHiСтirlиJ

Потребують поточного ремонтуСтиttлt

В заловiльному cTaHiIliд,,rога

в заitовiльному cTattt

Сходовi к.,liтки. схtrловi мrарutl

В задовt.-tьноrt1, cTaHt
Смiтrсзбiрнi камери
(воло овiд)
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По r,ребl,кlть залliни l-й rriл'ТзлВ iKHal2

В заловiльному cTaHlffBepilj
Потребуtоть потоtIного ремонту1,1 Вхiлrri грl,пи

В ,заловiltьному cTaHil5 I(озирки вхiдних груп

Пtl,гребl,tоть капiтального ремонту[lлектрооблалнаtt ня ( щlrтова.
динкове освlтjIенняN,t е ежi, б

lб

l8

Лiфти (шrашиннi ttримiшенttя. Прачкlttrt,ь в l lacl lор,гнсlll1у ре)кимl

B,la-ltlBi-tbHtlrt1 cтattt
,,lB i машинних п и rt irtteH ь )

Систсми центра],l ьног() опаJlення

Системи гарячого
водопостачання

В за,lовi" r ыlоrtr cTattt|9

В,заловiлыtоьл1, cTalttсистеми холодного
водоIlостачання i канмiзацiт

20

В задовi;tьношtу cTaHiПрибулинкова,l,ериторiя
(благоустрiй, асфальтове

2l

Il0 иття )

висновки lсoмicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Маршала

малиновського з2 - задовi
Жит.lовий булинок придаТ

льнии.
ний до експлу атацii в ociнHbo- зимовиЙ пер iод2022 -2023р.

1ouiHKa технiчного стану. висновок rrро го,говнiсть до експлуатацli жилого

булинк1, у наступний перiол)

Голова KoMicii: начмьник ОД

Члени KoMiciT: засl,уп ник нач

iнженер l -o'i категорii

маЙстер техдiльницi

!ата оглялу <2З> вересня 20)2р.

одська я.п.

KoBa.leHKo В.В.

Пазюра Ю.Г.

-Со рочинська Т.В.
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