
Акт
з:lгальIIого огJIяду )ti}tтJ(rвого б,t,.ltt rt t.,.r ,

розтllшованого за адресою: просп. ГероТв Cr,:r.lriIrгpa;t:r, 52

Заго о А.п.
(П.I.П, lraIicTpa)

Наl:tлrенуванltя еле\IеIIта
конс к цll о диtlк

КП <Керl,rоча комltанiя з
обслy го Bl,Bat tl Iя )(l,tтлового

фонлу Оболоtlського райоrrу
м. Kltctla>,
од_505

(llillBil Rl lKol] аtsl tя tItlc;tvt )

:l il

Копliсiя ОД-505 у складi: головного irrrKeHepa Bo-,lclIшtttIclТ [l.VI.. irrltcHepa i-i
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загоро,,tньоТ Д.I1,

з l8.04.2022p. rro ]2.04.2022
(:lar а початк1, оl,ляду) (]{aтa завсlrulен ня ог-пял1,)

IIровела огляд житлового будIrнку за адресоlо: осп. I-e rlTtl L"t,a.lr iH 5]
l ttc,I,11I tOl}l{,rla:

l. Житловий будинок, 3агальна площа якого cTaHoBltl ь Б(.,l58,80 ltlr. lt. Ki.tLKicTb
квартир - 143 штук.

2. Тсхlriчнlrii cтatl ,кlrтлового булинку та його lt рllбулtt tl titl trrlT Te;rltTtlpiT:
Пiд час проведення огляду житловоI о б\/ltи I IK). Nl 5 2

Ita Ilpocll. Героiв Сталirtграда комiсiя перевiрила стан llccvllll\ ,гll olol]o.t)K_vl.]i1]Il,t.lrlx
КОНструкuiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики. noKpiBllto, Iri,,цrol у, BiKtIlt. .tllepi,
СИСТеN{И ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообlIit1lна]Illя TiL llpllJlel]iy
територiю.
11ри rtboMy виявлеЕо:

N9

зlп
Ви с новок
елеN,Iента lioIIc liIll 0ýу .l(] l] l li
В задовiльном cTat1l
В задовiльно cTaIll
В задовiльно c,1,IltI

В задовi.пьноlt Cl,ilI l

В задовi-п bttobtv cтatti
В задовiльнопt

про l,extti.tttl.tii с,гаl { l1рllл,li-гltа

)

l__
i

сl,а t! __L_
[IoT еб IloтoLlH( )гоjt,моttту_._
Потребують потоL]н()г() рем()tI,гу

c,l Il l1. l'ilIllil l

]

2.

_,)

ФуIлдаменти
Фасади
CTiHlr

4 ]-l.,p]] етIlзоваt t i с1,1.1ttи

Пiдлога
6

]
Пок lB.,Irl

I]одостоки
.\ Сходовi клiтки, сходовi

\1а Ii Il

jiалконrl, I,altKllод)(9 В заjlовi.цыtолt
---.,]

ш

i





потребуIоть потоtIl IoI,o l)r,\IOl lTv

В задовiльгlом), cl,al Ii

IlиclloBKll Koпricii: технiчний стан жи,г.:lсll]оt,о бl,лиrlкч N!] 5]
IIа просп. Героiв.Стмirlграда - задовiль}IIjй. )tит.,ttlt;ttй б),.,tин,llt пpll.'Ilt'l'ttttii до
aксtt.,tl,атirцii в весtIяно-лiтнiй перiол 2022 року.

( огород)кення ба,,тконiв
iлолжiit

В задовiльному с,гпrti

завантаiкувал ы,t i
25.0З.2020 р.)

(зltва1:lеtti

li] li.t I lllI]ll
Смiттепроводи
стовбури, ulиберlr)

(клltпанlл.10

В задовiльному c,i,at riСмiттсзбiрнi камери
(водоп ровiд)

]l

В iKHa12 овlльному c,l,atll

В задовiльному cTarri
В зад

lз Щверi
14 ]]хiднi групlл

l5 KIi t}хl/tних групКозир
lб Е.пек,грообладнання

(цllтовtt, irtepe;lci, будинкове
(]сI}iтлснllя)

Потребують поточ lIого
|,2,з.
В задовiльному cтat ri

Потребуrо,гь ll ото tl ll( ) t,t] |]c\,1()tll,\/

Гlрачrоrоть в паспор,I,1l()Il\ l)e )к llr\li

'г\,
l)cN.tOI l

|,7 Лiфти (lrашиннi прltлtiпtення,
.Ii]el]I \Illш !l н tIrIx прIl}llщен ь

В задовiльному cтarriСtrстеп,tи
опалення

1,1е}l1l)алLrlогоl8

l9 ct tстелtи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTatri

В задовiльному cтatIi]0 слtстетrли холодного
водопостачання
iканалiзацii

]1 Прrлбу,цtлнкова
(благоl.стрiй,
покриття)

територlя
асфа.ltьтове

(oI1itrKa техttiчного стану, висIlовок про го,говнiсть д(l cKcll;lvtL,tltrtii-,lilI,I,jll.)t{ol'() б\.'Ull{li\')'
IlастчIIниII п

l-олова Koпricii: головний iюкенер О.Щ-50

Члени ttollicii: iняtеltер l -i категорii

Майстер техдiльницi

l]tl. Itlll tirrtlr I l.N,'1

-] llrllllctl,t,t,cBl, 'I'. l

Загоllодrrя A.I-1.

оЕспуго

f{aTa огляду <22> квi,гня 2022 р.
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