
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнгр ада,42-В

Токар Ю.М КП <Керуюча компанiя з
обслу говуваIIня х(итJi ового
cllorI:ly Обололrського райогrу
bt. Klt{:Ba>>,

(П.I.П. майстра)

-505
назва виконавIIя послуг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера ВолоtlтиноТ H.N4., iнженера
категорii Лаврентъсвоi T.I, майстра техдiльницi Токар ю.N4.
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0.2 tto 07.1 0.2021р
початку огляду) (лаr,а завершення огляду)

огляд житлового будинку за адресою: Ге CTarri 2-вовила, а саме:

1, Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить l07з7,70 KI]. м, кiлькiстьквартир - l79 штук.
На прибудинковiй ii розмiщуються l дитячилi rа l спортивний майд4ц.lцлц

перелlк елементiв благоус гроrtl)

2, Технiчний стан житлового булинку та його прибl,лиtlttовоТ територiТ:пiд час проведення огляду житлового будинку м 42-вl

i ii]1,1О_li:__|_:О:1"__Чl-i"'РаДа 
КОМiСiЯ перевiрила стан нес,v""*,u огороII)I(уваJIьIIих

I itýонстРукцlи' зовнlшнl та внутРiшнi стiНи, стики' поitрiвлЮ, пiдпо.У, uir,iu, дверi,
l l ]*П:Т:,З9,_'"', ХВП, КаНаЛiЗацii, лiфти, електрообладнання, дитя.li, спортивнi
| 
] мацданчики та прилеглу територiю.
l Пр" цьому виявлено:

Висновок про ,l,cxl j lLIFIии cTarl 11римiтка
кон l,Krtii') бчЛин

В задовiльно с,га I Il

В задовiль стаFIl

Потребують капtта,,] ьного ремонту
Проведено поточнlлй 1-2 поверхiв

3 пiд.
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lШШ,illlill

rанки 1, З пiд.

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувапьнi клапани
06.04.202

В задовiльному стагii

В задо cTaFIl
Ви новки koMicii: технiчний стан житJIо]]оI,о булинку Jф 42-В
на просп. ГероiЪ Сталiнграда,
задовiльний. Житловий будинок придатний до ексI1.l\/аl,ацii в ociHHbo - зимовий
перiод 202|-2022 poKiB.

(огородження балконiв
i лолжiй)

01

]

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa
lз !Bepi

|4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

1
i

7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи
опаJIення

центр€tльного

19 Системи
водопостачання

гарячого

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибулинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTalti

В задовiльному cTatti

Водопостачання вiдсуr,не 7, З, 4, 5

Потребують потоrItIого ремонту
_- заш,tiнсlri в 202l р.

Потребують потоttl IoI,() 1leMoHTy 3,
4 пiд.

Потребують поточ I Iого ремонту

В задовiльному с,гittt i

Не вiдновлено б.llагоl,с,грiй пiсllя
проведення робiт п1-1ацiвtlикаNIи
кп <киiвтеплоене

iM пiдвалiв

]-о))

пlд.
cTilI,IlВ задовiльно

22 Щитячi
(обладнання
майданчикiв)

майданчики
дитяtIих

lI

I 2з Спортивцi майданчики

настчп

, Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

I

]

lillfrl

iIl
l

(ouiHKa технiчного стану, висновок про r. tl аrаttiт житлового булинку у

Волошина Lt.Nll

Лаврентьсва T.I

]

Щата огJIяду к04> жовтня 2021 р.

Токар Ю.I\4.

Потребують пoToLI l Iого ремонту


