
Акт
з:lгалыIого огляду жlлтловоfо бt,i t lr ll tt1,,

розтirшоваllоr,о за алрссоrо: вул. Пplrpi.rrr:r, l9-B

Х,цсбнiкова В.о.
(l1.I.П. MaйrcTpa)

КП <Керуюча коNIIIанiя з

обслуговуваIIня житлового
(lorrry Обо'lrонсIlкого район),
лt, I(исва>,

од-505

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОД-505 у склалi: I,oJloвtloI,o ituteHellir l]олоtлиноТ
Н.М., iнженера 1 -i категорii Лавренть€воi T.l, майс гра ,t,схдiльницi Х.rtсбн iKoBoi
в.о.

з 1li.0].2022p. по 2().0,1.2022

( tlазttlt tlltKtlllaBtlя Iltlc l\,г)

).
(ltlTa початку оглялу) (,,ta га завершсння оl ля:t},)

Провела огляд житлового будинку за адресоlо: вчл. Пpllpi.ll]a.l9-B
l вста}Iовила, а caN,te:

1. Житловий будинок, загальна площа якого станови-гь 4778,60 кв. lt. кiлькiсть
квартир -1 16 штук.

2. ТехrriчlIиir c,l,a}r жrлтлового булинку та його прпб\,llllIll"оrlоТ-герllтrlрii:
| Пiд час проведення огляду житлового булинку J.]! l9-B Ila ]]\,л. Прирiчнiй, копtiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конс,груr<цir:i, зовнiшtli ,ta BHyrpiurHi
с,гittи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системIl IIО, ГВГI, XBl-[, каналiзацii,
лiфтлr, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому в}IявлеIIо:

Hal"tttetI чвання елеN{ента Висновок про ,гехн i.tttий cTaIl [фй''iiiаlNq
з/п (конс Kuir) б диFI елеN{еIIта KoIIcT ч lill l i)б /д}l tt li

1 (I)асадI.i
В задовiльному cтaH i

В зад :lHl

В задовiльноtич cтaH i

В задовi.пьноьr c,l-a н l

В задовiльнолI сl,а|]|

п со l()1,L п оl,о
ПотребуIоть капir,а_rьного l)eMoHTy

В задовiльном1, cTatli (rанок
потребус поточIlого ремоIl,гу)

3 (]Tir rи

4Ге

7Rо

Nlет,lзоваIl l стики

iб IIок l в-.] я

достокI.1

9 Бал кони,
(огорол)кt,ння

лоджIl,
балконiв

l Футtдаменти

5 ГIiд"пога

lсходовi клiтки, сходовi
\1а Ill l

l.-Io!()lilIl

гаIlкlt

к\,

В задовiльноl4r с-га н i

'!lо_] 9_I]_9:19дIУ_
8





10 Сп,tiттепроводи
с,говбурlt. шлrбсрrl)

(клапани,

1 Смiттсзбiрнi камери
( водоп ровiд)

12 В iKl.ra В заловiльно cl,allIl
Потрсбуrоть потоtlного ремонту

() !NI дв й в NiIliлi:trla.r
lз l[Bepi

l4 Вхiднi гllупrr п сб поточIlого peNIoHTy
15 Козtлркtл вхiдних груп

Електрообладнання
(щиr,ова, л.tерелti, булинкове
освiтлен ня)

17 Лiфти (lrашиннi примiщення,
]ltlepi rtatп иlrнllх ttрилtiщсн ь)

l8 Системрl центрального
опаJIення

l9 CttcTeMlt гарячого
водопостачання
Слtстеми холодного
водопостаtIа}Iня
iкапалiзацii

В задовiльному ста н i ,

(заваltтаNlувалыli tt;tarlztt t tt

сN{lтгсп ово з[t I}it 1lc,rli l 8.0З.202 0)
Водоllостачаttня tri,,tcl,Tl tt,.

В задовiльному стан i

В задовiльному cTaHi

BпctloBKlI KorriciT: Texrti.Itt

- за;ltlrli.,tыrttii, )I(и,г.lrовий
ий стан житлового булинк1, .Yl l9-B на в\,гI. Прирiчrriй,
будинок придатниii до с l(c п-л}/а.гацii в весняtlо-.riтнil-r

перiод 2022 }эоку.
(оuiнка,гехнiчного стану,
перiо;1)

висновок про готовнlсть до експrl,агirttii rtttl l.iI()Bo1.o бlrиlrкi v ttltcrl ltHttit

Голова l<оп.riсii: головний iнженер од_505

Членлr KoMicii: iнженер l -i категорii

Mal'lcTep техдiльницi

о Б сл:r'

l]о;rошина Н.М

JIaBpeH,l,bcBa'J'.I

Х:rебнiкова I].().

дlлl

.Щата огляду к l9> квiтня 2022р.

в задовiльно NIy стацl
Потрсбус поточl I()I,o pel\,Iol I,гу

Пpatltoloтb в Ilаспоl),гItоI:ч 1-1c;,t; ttr,l i

I] задовiл ьнол,tу c,i,a r r i

В задовiльному c,r-aH i

2l l Прибулинкова територiя
] tблагоус грiй, асdlальтове

' l rlокриття)

\


