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Акт
загального огляду житловоrо будиIlк}l

розташовацого за адресою: просп. Героiв С-га.lliнгр адаj46-Л

Загоро КП <Керуюча компанiя з
обслуговування )Itитлового
фо1,I;1у оболотIського райоrrу
м, I(иева>>,

(П.I.П. майстра)

(назва виконавIlя пос.llуг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волоtпlлноi н.м., iHx<eHepaкатегорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi ЗагороднLот А.п.
1-i

з 06.0 021
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адре
i встановила, а саме:

rrtl 09 202lrl
(лаr it заверuJення ог.llялу)

сою: ГероТв Ста-п lнграlI а,46-А

м, кlлькlсть,], _[итло""Yi 
буо"нок, заг€UIьна площа якого становит ь 4JЗ9,L 0 квквартир -l Iб штук.

Висновок
елемента

про технiчний стан

2, Технiчний стан житлового булинку та його прибулиllковоТ TepllTopi1:Пiд час проведення огляду житлового булинку J\J,r 46-Ана просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан нес\ LIих та огоро^жуваJIьнихконструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi cTiH., .r"*", ,onpiui,r,'rriono.y, BiKHa, дверi,системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглутериторiю.
При цьому виявлено:
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5 Пiдлога
6 lвля
7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовl

ма шl
9 лодж11, ганки
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iз/п (конструкцii) будинку

lr Фундаменти



l i лоджiй)
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

1I Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa
1з Щверi

14 Вхiднi груци
l 5 вхlдних

В задовiльному cTarIi, (заваренi
завантажувальнi клапани

одопостачання вiдс)..r.rrс, у l пiд

поточноI,о ремонту в

В задовiльному cTaHi

е )
поточноr,о ремонту

Вз овiльно

в

lщення Рець

18.03 .2020

Потребують
cTaHl

l]6
I

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

1 7 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних

18 Системи
опалення

центрального

19 Системи
водопостачання

гарячого

li,

20 Системи холодного
водопостачання
i кан

Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортноI\,tу режимi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

1 Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфа,тьтове

п

В задовiльному cTaHi
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Висновки
на просп.

житлового булинку J\b 46-А
будинок придатний доексплуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021-2

Житловий
022 poKiB.

(ouiHKa технiчного стану , висновок про готовнlсть до експлуатаttij'житлового булинку у
наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50 Волошина H.]VI

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Лаврентьсва T.I
]

Майстер техдiлъницi Загородня А.П

Щата огляду к09> вересня 2021 р
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