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чi Акт
загального огляду ж(итлового бул инку,

розташованого за адресою: просп. Героiв (),гzr"пiнграла, 2[l

()д- 505
(назва вико

од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi н.м.
Лаврентъевоi T.I, майстра техдiльницi Токар IO.M.

KI1 <ItсруIоча компанiя з
обслуговуваIII{я жLtтлового
фоrlду оболотrського району
л.t. I(trcBa>,

HaBIIrI пос_тlуг)

, iHrtceHepa l-iсlя

по З0.09.202\ р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
1встановила, а саме:

1, Житловий будинок, загаJIьна площа якого станов}t-гь 8905,70 кв, ]\{,квартир -144 штук.
На прибулинковiй територii розмlщуеться 1 дитячий майданчик

кlлькlсть

перелiк елементiв благо. . грt,iý

fехнiчний стан житлово го будинку та його прибуlIлllltrlвоi територii:пiд час проведеннrI огляду житлового будинку Jф 28осп. Героiв С|талlнграда комlсlя перевlрила cTaI] несучих та огороджувальнихкоцструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стlни, стики, покрiв,тltо, пiдлогу, BiKHa, дверi,системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiз ацii, лiфти, електрооб.ша7днання, дитя.lий майданчикта прилеглу територlю
и виявлено:
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ВодопостачаннrI BiltcyTHc у |,З,4

I

]

фисновки KoMiciT: технiчний стан житJIо
$а просп. Героiв Сталiнграда та дитячого майдаrтчlrк

вого булинку JVl 28
а - задовiльний. }Китловий
перiод 2021 -2022 poKiB.

)0удинок придатний ДО експJý/атацii в ociHHbo _ зимовий

]lt Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa Пртребують капiталl,н ого ремонту
Щверi

|4 Вхiднi групи
15 групКозирки вхiдних

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

l

i

1 1 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центраJIьного
опалення

потребують замiнl,r до пiдвальнрIх
примiщень - 2 пi;t., гаt t]Llходч Ila

Потребують потоtl l I()l о [)еirloFIT}

Працrоють в паспортFIому peжilMi
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с

В задовiльном cIl
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опостачання
гарячого
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Системи

20 Системи
водопостачання
i каналiзацii

холодного

2т Прибулинкова
(благоустрiй,
покриття)

територiя
асфа-пьтове

22 Щитячi
(обладнання

майданчики
дитячих

)

В задовiлъному cTatti

В задовiльному cTatri

В задовiльному с,гltlt i

В задовiльному ст,аrti

(оцiнка TexHi ЧНОГО СТаНУ, ВИСнОВок про готовнrсть до екс]I",l)tlтаIIiТ;ки,глсlвого булиrrку у
наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50 I]о_цопltлна F{.N4

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Jiавреlr,гьсва'l-.I

Майстер техдiльницi Токар Ю.М
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