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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного
Шевчука С.А, iнженера l кат. Овчаренко А.В., майстра техдiльницi
Зубенко Ю.А.
з l5.09.2021p.

iнженера

по 17.09.202|р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
Рокосовського 3-А
i встановила таке:
1. . Житловий будинок, загальна площа якого становить,7261,13 кв.м.,
кiлькiсть квартир - 2|4 шт., пiд'Тздiв - 2, поверхiв - 9.
На прибудинковiй територii розмirrг.иоться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинково'f Tep1,1Topii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\b 3-А по просгt. Маршала
Рокосовського, комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних
2.

конструкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи Цо, ГВП, хВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання,
дитячого майданчика та прилегJry терлlторiю.
виявлено:
Jф
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
лIримlтка
зlrl (конструкцiТ) булинку
елемента (конструкцii)
ди
1
Фундаменти
В задовiльному cTaHi
2
Фасади
В задовiльному cTaHi
J
Стiни
В задовЛдному cTaHi
4
Герметизованi стики
В задовiльному cTaHi,
потребують поточного
ремонту
5
Пiдлога
Потребус поточного ремонту
6
Покрiвля
Потребу€ поточного ремонту
7
Водостоки
Потребують поточного
ремонту
8
Сходовi клiтки, сходовi
В задовiльному cTaHi,
маршi
rrотребутоть поточного
l

l

I

l

9

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

10

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(ю,rапани,

ремонту
Потребують капiта-пьного
ремонту
Клапани заваренi, стовбури
потребують поточного

l

l

11

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l2

BiKHa

13

Щверi

I4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

|7

ЛiфтИ (машиннi

примiщення,
примiщень)
машинних
дверi

18

Системи центр€tльного
опaLпення

19

Системи гарячого
водопостачання

20

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя

2|

ремонту
Потребують поточного
ремонту, водопостачання
вiдсутне
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного
ремонту
Потребують поточного
ремонту
Електрообладнання та
електрощитова потребуе
часткового поточного ремонту
Працюють в паспортному
режимi. ,.Щверi та примiщення в
задовiльному cTaнi, зачиненi
на замки.
В задовiльному cTaнi,
потребують кацiтшtьного
ремонту
В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi,
потребують кап iтального
ремонту
В задовiльному cTaHi

(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
Рокосовського 3-А, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 року

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii: iнженер l кат.
маЙстер техдiльницi

ruoJ:

Шевчук С.А.
Овчаренко А.В.
Зубенко Ю.А,

