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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А.., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра техдiльницi
J',l!5 Ходос H.I.

з q.п,,lоа 1rl,
,4u

) по
(дата початку оглялУ) (дата завершення огJиду )

провела огляд жилого будинку за адресою вулиця Максименка Федора, l4
1 встановила таке:

1 . Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 27 63 кв. м, кiлькiсть
квартир -34 штуки.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються - лави для вiдпочинку.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 14 по вулицi Максименка

Федора комiсiя перевiрила стан нес)лtих та огороджувчtльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи

ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, елекгрообладнання та прилегJry
територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцi'r) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Гермегизованi стики В задовiльному cTaHi .



Пiдлога В задовiльному cTiHi

6 Покрiвля В задовiльному стаЙ

7 задовiльному cTaHiв

8 с BIоход lткикJI I ]\laсходов ш I кап ITaJI ьно гоп о9 Бал кони, лоджii, ганки
ня балконiв i лоджlио

В задовiльному cTaHi .

смiттепроводи (клапани,
стов и шибе

задовйьному cTaHiв

l1 Смiттезбiрнi камери
водоп в

В задовiльному cTaHi

ll BiKHa Потребують замiни.

\2 lBepi В задовiльному стЙ
lз Вхiднi групи поточного peмo}rтy.Потребус

l4 Козирки вхiдних груп задовtльному cTaHiв

I5

б

Елеrгрообладна нн, (щrюва,
нкове освlтлення

Елекгрообладнан ня в задовйьному cTaHi.

lб
мlщень

Лiфти (машиннi примiщення,
две I машинних п

нема

l7 Системи опалення cTaHIВ задов
l8 Системи гарячоЙ

водопостачаншI
Потребують поточного ремонту

l9
водопостачанrrя i KaHa,ri зацI i
Системи холодного поточного ремоЕry.Потребуе

l7 рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

п юве покриття потребуе
капlтального ремонry.

Асфаль

l8 Спортивний
(обладнання
майданчикiв

майданчик
дитячих

Внсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинкупо вулицi
Максименка Федора,l4- задовiльЕий.. Житло виЙ будинок придатниЙ доексплуатацl1 в осlнньо-зиМовиЙ перlод 2020-202lр.р.

(оцiнка технlчного стfi{у, висновок про готовнiсть до експJryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50S Шевчук С.А.

!Iлени KoMicii: провiдний iнженер

МайстертехдiльЕицi J\!5

Терещенко В.М.

Ходос H.I.
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Водоgтоки

I0

нема


