
Акт
загаJIьно го огляду житлового будпнlсу,

розташJсваксго за адБ}есох8: вул. Героiв,.Щпiпра, 32

Караульна Е[.Ш.
(П.I.Б. мшlстра)

, "цоове.та, оглядlкитпQво-с бУдиг.,ткуза адrесзIо :вV
1 встановила таке:

1. Житловий будиi:ок, загеIIьна ILToщa якого стаповить 152З\75 м2, кiлькiстъ
квартир-2|6пrt. ;, .:

На не дI4тяII1, майдштчшоr

2. ТехпiчЕЕй ст8ц ?ltgт.чового будннку Tg йаго прибулинковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду житлового булинку ЛЬ 32 по вул. ГероiЪ,Щнiпра комiсiя

перевiрила стан несrшх та огороджув€lльних конструIщiй, зовнiIшriх та внугрirшliх
cTiH, стикiв, покрiвлi., п:.длом. BiKoH, дверей. скстеми ЦО, ГВП, ХВЦ канаlriзацiь
лiфтiв, елекцоообладналня та прилеглоi територii.
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Потребуе поточною ремонту

Ilоттебте тесurоqеогового
капiтаqьного ремонтуПокрiвля

Примiтка
Ns

НайменуванЕrt елемента
(конструкцii) будинку

Фасад
.ili1. LIIJ_Y б a-1-1-t-i.;)

з Стiни
Потребуrоть пототIного ремоFrry

Герметизованi стиr.i4 [Тотреб.лт.,сть ремонту oKpeMi квартирр4

5 l

l

Пот.оебус поточноп) ремоЕтуПiдлога

Потребують поточного ремонту7 Водостоки
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Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують поточного ремонту9
Законсервованi, потребують
ПОТОЧI!ОГО POI}IOHTY

l0 Смiтгепроводи (клапаrrи,
стовбури, lшrбери)

Потребуе вiдновленЕя в 2-5 пiд.11
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cтaнiBiKHa

8
Сходовi клiтиrти, с:{одовi

Дверi

Потребують поточного ремонlу

В 1.2.5 з";'Ъ;: потрiбно вста.новlrм HoBi
дверi _в гliдва;t. 1 -6,гr.. дверi в cMi гr,езбiрниц
1-6 п. дверi на горище
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15
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Висновкп KoMlciT: технiчний стан жIJтлового булzнку по вул. ГероЪ Щнiгtра" 32
,задовiльний. Хtz.т;товиlYl 5удпнок пррi;етIтиI"{.ý{) ексl:lлуатаuil в осi.нньо:зiдп,lОвиЙ пеЬiоД
202|-2022 року.

(очiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експJrуатацii хсrтлового
бу,щrнку у

Голова KoMicii: Iнженер н.в.

Члени KoMicii: заступник начальника о.м.

майстер техдiльницi Караульна Н.П.

1-б пiд. потпебують ремонту|4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп Потребуютъ капiта.rrьного ремонту
I

16
Електрообладrанн,ч (щrюва
Mepexi, будлнкове освiтлення)

Потребуе капiтатrъпого ремонту

..Лiфти (машиrrпl гри-чi.тrrgшr-я.

дверi машинних зрим,щень)
Потребують капiтаьною ремонту18 Системи центр€Lльного опЕlJIення
Потребlтоть капiта.пьного ремонтуl9 Системи гарячого водопостачан]

Потребуrоть капiтшьЕою ремоIrry2а
Системи холодного
водопостачанЕя i кана.пiзацii

Асфагlьтове покриття потребуе
ремонý*

2| ПрибулиЕкова територiя
(благоустрiй. асфальтове покриття)

,,Щата огJIяду ( 14 ) щр9ýнд 2аДр
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