
Акт
загального огляду житлового бу.tпtlltl,,

розташоваlrого за адресою: вул. Пpllpi.rHa.' 37

Заго гrя А.П. КП <Керl,rоча комltаtriя з
обслуговування житлового
rьоlrдч оболоtlського райоrlч
м. I(исва>,
од-505

(П,I.П. плайстра)

(tta,ttla влiконi,ttзl tя lltlc]I\ I.)

КолIiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi ll.M., iH;IteHepa l-i ка.l.с,горiТ
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загоролньоi Д.П.

з 27.04.2022 р.
(лата початку огляду)

Ilрове.ца огляд житлового будI{нку за адресоIо: l]Yл. l ltl rltl

__по 29.04.2022 1l
(]liгга зttвсlrulен ня tlt,;tядч)

iчна.37 (з Iп<l 3 гIir.)
l вс,гаItовила :

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9зз6,80 кв. itt, кiлькiсть
квартир -208 штук.
На прибулинковiй територii розмi щ}rоться 1 дитячиЙr r,t lr ii,цаtt.t t l к

(ttорелiк елементiв благоус.r poro)

2. Технiчний c'atl житлового булинку та його прибу/tltttкrlвtlТ TcpltT.tllriT:
пiд час проведеннJi огляду житлового булинку N,r lz по Bylr. ГIрирiчlliй. копriсiя

rrеревiрила стан несучиХ та огороджуВальниХ KortcTpyrtrtiй. зовrliшнi l.il BIt\ l,piullti
стiни, ct,l,rKl-t, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сис,гемLl Il(). I,BIl, Х}]П. r<arra:riзartiT.
лiфти, електрообладнаннЯ , дитячий майданчик та прилсглу територirо,
Прlt ttboMv виявлено:lч ,

Висновок про тex1.1iчний cтillI l1ltrrliгltlt
елеNtеIlта коII vKrlii )б /j( 1.1Il к\,
В задовiльном ста}II
В задовiльно cTarI l

В задовiльно cTatl l

Потреб IoTb потоtIl lO

В задсrвiльно\,I\/ cTaI I

19 týц9!],у
I

_l

В зад c,1,1LIII

Пот с оточн()го peMotIl,Y
Потребчкlть кап iтал t,ного p.n,oriJ

JV9

зlrl
Найменуванttя

1,1t I(Korrc Il о
еле\,lеIIта

I аNIеII,гиq)

? Фасади
_) Стiни
4 Ге N,Iе,l,лlзова I I l стлIки
] Пi,цлога
6

]
S сходовi клiтки, сходовi

JIоджll. ганкrl
ба.lконiв i

]Ial IIIl

Пок l вля
Волосr,оки

.Iодiкlш

Балкоrtи,
(огородження

()
В задовiльttоплr, cTarl i

l





l0 См iттепроводи
стовбури, r-uибери)

(клtrпани,

l:

|2
lз

Водопостачання вiдсутtlс
в 1,2,3 пiд,

.Щверi виходу на cxoI(oBi пlaprrri

Сл,riттезб ipHi KaN,Iep}l

овlд

еб IoTb поточI{ого
ffBepi
В iKHa
водо

c,l,iltl]В задовiльно

п e\IoH
\4 Вхiдrri гр\/пIi
]5
]6 Б"rIектрообладнання

(пlи,гова, lTepexti, будинкове

Коз IiI] в\lлних п

освlтJIення
\7 Лiфти (;rrапlиннi приьtiпlення,

pi пrашинпих приьliщень)две
]8 С1.Iс,гелtlл

опалення
Llе}Iтрального

l9 Системи
водопостачання

гарячого

20 Системи
i]одопостачанI{я
iканалiзацii

хоJо;,(ного

21 Прибудинкова
(благоустрiй.

територiя
асфit-,tьтове

)lI()li l,,l,l

22 ffптячi
(обладнання
ллаtiданчикiв

майданчики
дитячих

В задовiльному cTarтi
(завантаrкувальнi клаIrаt t 1,1

смiттепроводу заваllсrti
09.04.2020

В задовiльltо c,r,atti

В задовi.цьно cl,art i

ПОтребl,е поточноI,о ])e\,1ol I1 у

Працtолоть в паспор,IuоN,l\. pe;KltM i

В задовiльном1. cTarri

В задовiльному cтarri

В задовiльному cTatti

В задовi"цьноN{)/ c,],a}l i

,Щитячий маL-Iданчик потребус
по,гочного ремонт)/

висновкrl копriсiт: технiчнлtй
технiчнrlй стан дитячого майд
lto експJIуатацii в весняtlо-лiтнi

claн житлового будинкч Nlr З7 на By:r. При1-1iчнir!,
анчика - задовiльний. }китловий будинок приltатний
й перiод 2022 року.

(оцitlка техlli.lного
настуrпlиli перiо21)

стану, висновок про готовнiсть до екстIлуаl.аl(ii лttлт,rовогtr бt,динкч ч

,z
l-олова Koпlicii: головний iнNrенер Оff-50

Ч.ttеllи Koпricii: iHlteHep l -i категорii

Майстер техдiльницi

5 []o.rorI rина I-j.Nl

jIaBpeHтbcBa'I'.l] Еспу io

7Щата огляду <29> квiтня_2022 р.
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13аr,оро.rня А.Гl.


