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N,I r.r. trttl r;t.t',tt,tc п iдllиса.Il1.1ся. ксl:лliсiя у cK.ra_ri: l ()ji()вlt()г() iruKcttclla llIсr;чук С'.А..
rlайс,lра l,'д JS ] Богуш Н.IЗ., га ltайстра т/д Ng З Муш,геГr I3.B.

з l7.()9.]()20p. по l9.1().2020p.
1,]aTtr заверrr|снtlя оl,tя.ilу )

,,/

(,]ата пOчаlк} оlJяду)

ГIровела огляд iкилого будинка за адресою: Il осп. Ма ul lа I)окосtlвського
tsсl ановила таке:
l. Жи'г,-lовий будинок, загальна площа якого сlанови,Iь l407 l кв. лl, Ki.,tbKicTb квартир
- .].48 rrlr,.. кiлькiсrr, пiд'iздiв - _j. кiлькiсть повсрхiв - 9.
l-ia прибулиr-rrlовiй r ерито pii розмiшуються 2 дит,ячих,га' сItор,гивниr маГtданчика

l()-A i

(Ilcpc,lIK е, ](J\lcll I lB l),lltl()\ с lp(,11) )

]. 'Геу.нi,rниii cl,aн лtилого булинку та його прибулинковоi територii:
[li.ц час Ilрове,,lення оr,-цяду jкилого бу:tинку JllЪ l()-A по просп. Маршала

I)oKoct,lBcbKtlгo копriсiя перевiрила стан нссучих та огород)кувалыl llx конструкrtiй,
roBttitttHi та BHyrpiutHi стiни. сtики. покрiвлю. пiллогу. BiKHa. .rBepi. сисгеми l-|O.
Гt]Il. ХВП, кана.,liзацiТ, лiфти, електрооб:lаjlttання, дитячi лrайданtlики та при.qеглу
t,е1-1и l tlpiKi.

_М,-: }lайменчваttilя eJle\{elll,a Виснt,lвок rtрtT,tехltiчниli с,ган IIриrrilка
( консl р),Krtii) !уддцду_ eJleMeнl,a ( ко}]!lpJ кцii) б ,'l}i !цу

,] Il

]

]
l],зlдtlвi"lыttlrtу cTatli

i Псlr,ребус поl,очного ремонl,уФасади

+

5

(_TiHlr В задовi"rыtсlму cTaHi

l-ерметизаtriя стикiв В задtlвiльному cTaHi

l Iiдлога

(, Ilокрil1.Iя il зlr toBi.ll,tt,,rir cr;iHi

]7 lloдrlcr c,b:it ПОТреб1'ltll ь пот()чн()го |)е\,онту
]в2пiд.

Ч (]холовi tl:ti,I ки. сходовi iТЙrреО"7ю-ть-псlючп-о.ор"r,оп.у
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9
(ol орtlд;ксtlня ба",t

лолжiй)
1() С мiттепроводи ( клапани,

)вбури. пlибери

Смiттсзбiрнi камери
( водогt вiд )

I]iKHa

В задовi-rыtоrlу cтalIi

В задовi;Iьнсlrlу cTalli. к"цапа lI r,l

водопостачаtI ttя

Потребують замiни 1-3 пiд

В l - 3 пiд'iз:Iах потрiбно
встановити HoBi .,чверi виходу на
по l l]- IIо

кон и. лод;кiТ. ганки
KottiB i

c,I,o

lJ !Bepi

Вхiднi групи --_+ --+ Потребують капiтального
pe\loII l\,
1-3 пiд

Козирки вхiдtlих груп

Е.llектрооб"ц a:f н ан ня
( щитова. мережi. булинкове
<lсвiтлення )

JIiфти (маrrlиннi примiшення,
лверi машинних примiшtень)

Потребуrо,l ь lI() гоtIIl()I,() рс\Iоli,Iу
З пiд
Електрообла.лнання в

заловiльному cTaHi.
Електрощитовi потребую,гь
tlоточl{ого c\rOIl

Працкlють в IIаспср1ному

ре;кимi. ffBcpi та примitцення в

заJовi. tыtоrtу cTaHi. зачинснi на

]

замки.
l8

l9

Системи llеIIтрального
о lla-ileltIlя

В задовi,,lьнопtу cTarri. потребус

В задt,lвi;tыlоrrу с ганI, rro грсбусСистеми гарячого
водопос,гаtlан н я капlтаjIьного peMol{Ty

Гr0 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовi.цьному cTaHi, потребус
капiтального peMolITy

]l

I

I

Прибудинкова територiя
1 блаr,оустрi й. асфа:tьтовс
l lокри,r,l,я )

Дитячi майланчики
( сlб"lадtrаttttя ]lи I ячих
rtайJаllчикiв)

Не вiдновлено благоустрlй
пiсля прове.леlrllя робiт
працiвникаrttr ПАТ
<КиТвеltерго>>. потребус
каIlil a-t ьногt,l p9y9t!l,y
В задовiльному caнiTapнo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами.

]з 1 Сгlортивнi майданчики В задовi. lbHtrrry с taHi

Висновки KoMicii: технiчний стан жит;lового булинку по IIросп. Маршrала

Рокосовського. l()-Д , дитячих та спортивних майданчикiв задовijlьний. Житловий
булинок придатний ао експлуатачiТ в ociHrrbo - зилtов!rй rtерiол 202() - 202 l poKiB.

[Uевчук ('.АГо;tова KoMiciT: Го",l. iH;KeHep ()Д-50tt

ч"rени KoMiciT: майстри т/д Богчш Н.В.
Мушrтей B.I}
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