Акт
загаJIьного оглядJ. жЕ{тлового будпнIqF,
розташ:овапого за адресою; вул. ГероiЪ,Щпiпра, 32-А

Карачльна Н.rtr.
(П.I.Б. майстра)

по i4.09-2a2h

з |4.09.2021р.

1. Житловий будилск, ?агаJБFiа плоr-:а якогг' cтa:{oчтtTb,I352!r3.5 м2i.кiлькigгь.*,кварппl

288 шт.
На прибудинковй територii розйryеться 1 дитячий майданчrrк
(перлiк елемеятiв благоусттою)
2. Технiчний стан жптлового б,vдинry та Ёого lпрпбуппнковоi терпторiТ:
Пiд час проведення огJuIду житлового будиltку J\b 32-А по вул. ГероiЪ Днiггра
комiсiя перевiрила стан IIесгIт т? огородхryваJIьнIлD(
зовнiшнiх та
_конструrщiй,
внугрilшtiх cTiH, 'cT,aKiB, покрiвлi, пtдлоги, Bi.KoH, дверей, системи ЩО;, ri!ВГI, ХЕ}П,
КаНаЛiЗаПiТ, Лiфтiв. е-тектDооб.цадна.нr,я. J7,г.ячоIо, сr_16DтивноIю майда+чпкiв та
приjlеглоi територiТ.
виявлено:
Висновок про техпiчний стан
Найменування елемента
Прим,
J\ф з/
елем ента (конструкцtt) будинlсу
(конструкцir) будинку

-

1

Фундамент

./-

Фасад

В задовiльному cTaHi
Поттебус поточною ремоЕту

5

Стiни

Поmебують потоtIного ремонту

Герметизованi

А

+

5

I

(фарбування)

сти..$и

ква.

Пiдлога

6

Покрiвтя

7

Водостом

IIо,тпебують поточного ремоIrг},

8

СхОдовi lст.тпни, скодов:.,rrа.опi.l

lТс:тебlrоть поточног0 ремоЕry

9
10

1l

. | Баrlконrа,

лоду<il_ :,.Еки,

В

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери

Потребус вiдrовлення в 2 п

(водопровiд)

\2

BiKHa

13

Дверi

за.доьi.тьЕоIwу ста.rri

Потребуrоть_заrrцiни

Потребуютъ зДlrцiни дверi па
I
I

гппI/ттте

|4

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

Електрообладнання (тцитовъ

В задовiлъному cTmri

16

\7
18

19

мережi, будинкове освiтленвя)

Лiфзи (ма,,лшrчi

пlэимiще-rrня,

Jpepl машитrЕш{ причiщЬiiь)

Системи центрЕtльного опаленнrI
Системи гарячого водопостачаннr[

рхспмi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
ГIатребуоть поточного ремонту

20

2|

Пра,lю_,оть в паспортному

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

Ас фа_гrътове поцриття потребуе

ремонту

Потребуе ремоЕту цегJIяна кпадка
огсэожi, доукомItлекryвання
22
дитящх ма:lда_чwrкiв)
iгровими елемеIfiами
Впсновкп KoMieii: техriiчний стан житлового будинху по в.члицi Героiв Днiпра,
- задовirг,ниli. Жит-човlл.,"д булигIок пс.,{датчri .,]о ексIлуатацii. в осiн.g..ьо-зптчтовий
.Щитячi майданчики (облалнанIlя

пеоiод ?021-20?2

(оцiнка технi.пlого стш{у, висновок про готовнiсть до ексшryатацii хситлового
булинку у наступний

нз.

Голова KoMicii: lнженер
вуючА

S

Члени KoMiciT: заступн]ак начальника С'Щ-502
майстер техдiльницi

,Щата огJIяду

(

14 >

щiдд

2Q2l,р.

*

d<

иця

о.м
н.п.

32-А

