
Акт
загаJlыIогО оглядУ ж[lт.пового б1,:Ilt lt tiv,

розташоваtIого за адресоIо ; вул. Прll pi.r rra, 33

Заго дня А.П. КП <Керую.rа комtIаtriя з
обслчговуваl Iня житлового
фонду оболопського району
м. Кисва)),
о -505

(пазва виконавtt" послч.J

tto ]9.04.202 2р
(]Ia,t,a завеllпlен ня огJIяд},)

(П.I.П. майстра)

з 27.04.2022 р.
(лата початку огляду)

провела огляд житлового бу.аинку за адресою: вул. При pltIH
l вста}Iовила :

Висновок про l,ехнt.tний c,|,aI l lIрипriтка
елеN{ента коIIс кцii) б .,( l 1l i к
в задовiльнопл

В задовiльно стан i

гI ебують поточного pe\loH,l,),
В задовiльно cl,atI
в задовiльнопл стан I

ГIот еб потоtIFI()го р9щ_оlцу_
Потребуrоть поточн()го ремоrIту

а.3З

]\ I, кlлькlсть

2; Те-хнiчrlиl'i c'all житлового будинку та його прибу/l'llt ковоi TepltTolrii:
Пiд час проведення оглядУ житлового булинкуJ'Ф iЗ .,о uyn. Прирiчн iй, коплiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних коrrструr<цil:i, зовl;illlнi та вtrу.грiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи LIo, ГВП, ХВП, каrrалiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При I1boMy вияв.qено:

l

зlп
N! Найменування еле\,IеIIта

конс кцii) б диtI
I аменти

Фасади В задовiльно стан l
J Стiни
4 Ге л,lетизоваtti стиltи
5 Пiдлога
6 По lвля
7 Водостоки
S Cxo.toBi кл iтки, сходовi

lIIl

9 лоджii, rанки
балконiв i

Балкони,
(о о,IIжеIIня

В задовiльному cTarr i

i

i]

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi I-[.M., iIIrKellepa l-i ка,гегорiТ
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi jагоролньоi A.I1.

,l

стан l
2





лоджiй)
l0

Смiтгезбiрнi камери1l
(водоп овiд)

|2 В iKHa
lJ

па
Две i

Вхiднаl4
l5 Козирки вхiлних груп

lб Електрообладнання
(шtитова, мережi, будинкове
освi,глення)

Лiфти (машиннi прlтмiщення,
дверi машинних примiщень)

|1

l8

l9

20 Систепли
водопостачання
iкагrалiзацii

центрального

гарячого

холодного

Системи
опалення

Прlrбудинкова
(благоустрiй,
r:окритгя)

територlя
асфа:Iьтове

]l

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапаrtи
смiттепроводу заваренi
08.04.2020 .)

Водопостачання вlдtсутI{с

В задовiльному стагt i

в задовlльно arl l

Вхiдна г па в задовlльном у цqчl
Козирок вхiдноi
задовiльному cTaнi
Потребуе поточного 1)емонту

Працtоють в паспортIlомч pe)KllMl

Потребуе поточного ремоIIту

Потребують llоточн()го ремонту

Потребують поточlIого ремоrl,г)/
ка r tал iя в заJовiльtIоrtr,стаtli

Асфальтове покриття
капiта.tIьного ремонту

потребус

I}исповки KoпriciT: технiчний стан
задовiльний. Житловий будинок
перiод 2022 року,

на вул. Прирiчнiй

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житловог<l бl'линку 1

паступний перiол)

групи в

житлового булlrrIltу NчЗЗ
придатний до експлуатачii в вес ня Ho-JllTll l и

Голова Koпlicii: головний iнженер ОД-505 ' Б

LIлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльничi

I]о,rош,rи на 1,1.rVl

Лаврентьсва'I'.l

Заl,ороrня A.ll.

f{aTa огляду <29> квiтня 2022 р.

_]_

l

./

Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

С истеми
водопостачання


