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05.1 1.2020 05.1 1.2020
(дата початку ог-lяду) (дата завершенtiя огляду)

провела огJ-iяд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. З-В
l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 8791,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - l43 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшryеться 1 спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан житлового булинку та його прпбудинковоiтерпторГi:
IIiд час проведення огляду житлового булинку J'{9 3-В на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtlльних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи L{O,

ГВП. ХВП, каналiзацiТп лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
при]lеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади

Потребуют,ь поточного ремонту

Герметизачiя стикiв Потребують поточного ремонту
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8 Системи центрarльного

l--
]19 Системи гарячого

всдопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i
каншiзацii
Прибудинкова територiя
(б.rагоустрiй, асфапьтове

и,гтя

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикrв

23 l маиданчики
я спортивних

l в)

Потребуе поточного ремонту

Потребlтоть поточного ремонry

Сходовi клiтини поточного
ремонту |,2,4 лiд'iзди
Поточний ремонт у З пiд'iЪдi
проведено у 2020 роцi до 2
поверху
В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi ванта)кувальнi клапани
03.04.2020)

Смiтгезбiрнi камери В заловiльному cтaнi

В задовiльному cTaHi

JBepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи Потребують ремонту

BiKHa

Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремонту

Електрообладнання
(Iшиr,ова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладнанюI в
задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльяому cTaHi

Асфальтове покриття потребуе
поточного ремонту

i Спортивн

Itоблалнанн
i ммданчикl

В задовiльному cTaHi
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Виснсlвки Koмicii: житловий бчдинок по вчл. Тимошенка. 3-В та
спортивниri майланчик - знахо_шIться в вiльномy технiчному cTaHi i прилатнi

осlннlи п
(ortiHKa технiчного стдIу, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
Головнийiнженер ОД-50З

Ччени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата ог;rяду 05.11,2020

Багiнська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Богданова О.В.


