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Акт
загального огляду житлового бу.t lt lltty,

розташоваIiого за адресоtо: просп. ГероТв ().га.,lirrграла, 28

Заго ня А.По
(IT.I.П. птаЁrстра)

КII <Керуlоча копtпанilt з
обслуговl,ваl Iня )tljтлового
tPol1,1rv ОболоIIського ра йоrrу
l,t. l(t te вп>,

од_505
(lt:tзва Bt tKoHaBt tя ttос,rчг)

N,rl с lя ОД-505 у складi: головного irrrKeHepa Bo.,lcllлtrrrtli LI. VI , itrlteHepa 1-i
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загоро,:1гrl,tlТ r\. П

з 25,04.2022р. Tto ?9.04.2022
(даr,а початку огляду) (,,taTa заве1llrlення ог.,r ял1,)

Ilpol]elIa ог,цяд )liитлового будинку за адресоlо: пl]ос1l l-e1loi'll CTlt,ltitl 1(
l1

l встановила:

. i. Житловий будинок, 3агальЕа площа якого становиl ь 8905,70 tttl. пt, кi.ltы<iсть
квартир-l44 штук.
I{a гrрl,rбудиrrковiй терlrто pii розмirrlчсться l литя.тий \titii;111;,1111;

(llерелiк елемеrrгiв б.lrагоl,с,r 1lо lti)

2; Техlliчний cтarI житлового булинку та його прибулrrIlковоТ TcpltTopiТ:
Пiд LIac проведеннrI огляду житлоl]()l.о булrлirrtу _Nl 28

IIа просп. Героiв Сталiнграда колтiсiя перевiрила стан riec\/rll.lx та огоро] Lжчt]|l,-lьних
конструкцiй, зовнiшнi та вну,грiпirri cTiHtr, стики, пottlliB:tto. п i,,1_пог1 , BlKtta. дtlерi,
систеI,Iи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, елекrрооб.та7{LlанI IrI, ;1итячиlii маiiданчиr<
та прилеглу територiю.

и llbo\,t виrIв.цено:

Висновок
елел{ента
В задовiльно:rт

про r,ex Hi.tH ий стаII ilp tt rl iTtta
KoI Ic liLiI

I cl,alEil
цфцlrrдL

В задовiльно cTilEll
В задовiльно cT|lI] l

Пот еб Iо,гь потоti Il() го \I()IITllc
В задовi c1,1II i I

В задовiлыtоп,t cl,atll
Гiо еб ю,гь капlт аль ного р_еI,IоЁIту
Потребують l(ап il,ал 1,1lo I,o pcNIollT)/

В задовiльlrоплу cтart i

В задовiльному с,гаrri (:заварепi
завантаrкувал bHi liлiiпаItli

N!
зlп

найпленчвання
(конструкцi будиrrку

елеN,IеIIта

l ндаменти(I)

2 Фасадп
_) Стirrи
1 Гt' l,rетI.Iзованl стики
5

6 По lв,ця

Пiдлога

7 Водостоки
8 сходовi клiтки, сходовi

Балкони, лоджii,
(огородження балконiв
i лоджiй)

\Ia ItIl

гаIIклI

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

-J. 04.2020р)
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Смiтгезбiрнi камери
lзодоп о вlд

Водопостачаlrня Bi}tc),Tttr 1, l, 3. 4
пiд.
гI еб ють капi,t,ал ьгttltrl i\IoIll,

ло iвлю 2,4 пiд.
В задовiльном cтaIIl
В задовiльноп,t cl,aI,I l

Потребують поточного pc\,1()ilTy

Працrоють в пасп ор,ll{о j\tl, 1le;tiltMi

В задовiльному c,r,atl i

В задовiльному c,l,atr i

В задовiльному стаrr i

В задовiльношлу cl,arri

В задовiльному стаrr i

BиclroBKlt rtoirricii: технiчний стан жи,г.IIоI]оI.() булиrrкч
Ila просп. Героiв Сталiнlрlда та дитячого маЁtдан.tиtiа за.lовiльниl:t
будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй rrс,рiод 2022 року.

Nц 28
)l{rrT,:rовий

l1

12 В iKll а
]з !Bepi

\4 Вхiднi групl.i
15 Козирки вхiдних груп
lб Електрообладнання

(щитова, лrережi, будинкове
освiтлення)

|7 Лi(lти (пlаrrrиннi ltрltпtiulення,
1Bepi маruинtlих rrримiщепь)

l8 сrtстеьти
опалення

центl)ального

l9 систеrrли
водолостачання

гарячого

20

2l

Системи
водопостачання
iканалiзацii
Прибудинкова
(благоустрiй,
покриrтя)

холоJ[ного

територiя
асфальтовс

?2 Дитячi
(обладнання
rtaГt.lalt,tltKiB)

майданчики
дитячих

(orri IIка техIIlчного стану, висновок про готовнiсть до експлr,атаltii jlil1-1л()вого б1,11ttttK1, 1,

настуrrний перiод)

Голова KoN,licii: головний iнженер ОД-505 Во.rtlлrина I [.\,l

LIлени KoMicii: ittxieHep l -i категорiТ

Майстер техдiльницi

l
J llLврсII,гьr;в_t'l'. l

Потребують замiни до пi.,tвil-lbHllx 
l

примiщень - 2 пiд.. Til вихоJ.\ lia

Загоро:trrя ,,\.I l.

Щата огляду <29>> квiтня2022 р.


