Акт

загального огляду iкитлового будиrlку,
розташоваllого за адресою: просп. Героiв С.г:l.пirrгрдла,46-А
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Комiсiя ОД-505

у

складi: головного iHrKeHepa ВолоIпиноТ FI.M., iнженера l -i
категорii Л аврентьевоi T,I, майстра техдiльницi Загородньоi А.П
з 18.04.2022o.
(даr,а

по 22.04.2022

початку огляду)

р

(rtaTa ЗаВСlltllСН НЯ Оr',.lЯl1)

провела огляд житлового будинку за адр ecoto: просп. Ге poiB CTzuliH
гра.rl
l вста}Iовила

i.

Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 47З9,
квартир -1 16 штук.

l0 кв.

-А

пт, кiлькiсть

2, Технiчний стан ,китлового будинку та його прибудltIlковоi
територiТ:

Пiд час проведеншI огляду *иrпЬuоiо булинrtу J\!
на просп. Героiв

46-А
Сталiнграда комiсiя перевiрила Стан HecyllI{x та огороl(жувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу,
BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, Хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання
тц прl]леглу

терl.tторiю.
При цьому виявлено:
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Найменування
елеr{ента
конс
Ktll I б диFI
Ф ндаменти
Фасади
Стiни
Ге метизованi стики
Пiдлога
По lвля
В одостоки
Сходовi клiтки, сходовl
\4а IIll

9

Балкони, лоджii,

(огородження балконiв
i.,toдiKil"t

ганкLт

Висновок

про
елеN{ента (конс

В задовiлыlо
В задовiльно

TexHl!IIlIll1

c.l.aI

KIll l о l(t I }l
стан l

в задовiльном

cTaHl
cTaHl

В задовiльному

стаrI

Пот еб с поточного e]Jo] I
В задовiльном cTart i
В задовiльнопл cTaIl l
По еб ють потоtIного eM()I IT
Потреб ують поточного peМotlтy
i

I

1-Iрим iTKa

l

(клапани,

В задовiльному

cTaHi,

10

Смiтгепроводи

11

Смiттсзбiрнi камери

завантажувальнi
1 8.03 .2020
Водопостачанrrя вiдсутrIе

I2

водо
BiKHa

в

стовбури, шибери)

lз

14

l5
]6

овlд

Две

пи

Вхiднi

п
Коз ки вхlдних
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

1,7

Лiфти (машиннi
,цtsе

18
19

20

2|

примiщення,

(заваренt
к"rlilгIаIIlt

vl

п lд.

cтatl1
cTaHl

задовiльнопл

В задовiльном
По еб ють поточного емо
В задовiльнопл cTarl l
Потребують поточItого ремонту
Працtоtоть в паспортному peжllмl

i ьIашинних п иit'IrЩенЬ

центрального В задовiльному cTatri
Системи
опаленЕя
В задовiльному cTa}Il
гаряLIого
Системи
водопостачання
холодного В задовiльному cTaTri
Системи
водопостачання
iканалiзацii
територiя Частково потребус вiлttовлення
Прибудинкова
(благоустрiй,
]lок итгя

асфальтове

пiсля розкритгя КТС

ку N9

46-Л
житлового булlrн
стан
задовlльнии, Житловий будиноrt прилатний до
на просп.Героiв,Сталiнграда,
експJryатац11 в веснJIно- лiтнiй перiод 2022 року.
(очiнка техtлiчного стану, висновок про го ToBHicTb дО експлl,атацii ;кllтлового булинку у

висrlовки

копt

icii: технiчЕий

наступн ий псрiол)

Во.rопrина Н.М

I-олова Koпlicii: головний iнженер ОД-505
аIлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

Щата огляду <22> квiтня 2022 р.
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Лаврентьева T.I
Загородrrя А.П
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