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Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у скпадi:
Г.В.. май стра техдlль
Бутанец М.В., майстра техдlль ниц i Нак онечноl
Томашевськоi Н.В.
||.05.2022

||.05.2022

(дата початку оглялу)

(дата завершепня оглялу)

пр овели огJIяд житлового будинку за адресою:
шал Малин овськ ого.l-А встановили Еаступне:
вYл.
4391 кв, м, кiлькiсть
будинок, загдlьна площа якого становить
квартир - l17 шryк.
вн1 та дитяч i майданчики
На прибу динковiй територ 11 вlдсут н1 спорти
1. Житловий

(пере.пiк елеN{еliтlв благоустрою)
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Технiчнпй стан ,кптлового будинку та
Ns 1-А по вул, Маршала
Пiд час .rроu.д"rп". о,l"оу *"nouo,o булинку
стан нес)чих та огороджувальяих
малиновського комlсlя пеiевiрила
пiдлоry, BtKHa,
зовнiшнi ,u u,'y,pi,uni. стiни,.стики, покрiвлю,
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дверi, систем, ЦО, ГВП,Ъri,'iu"-i.uцiТ,
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майданчик та прилеглу територlю,
При цьому виJIвлено:
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з/п
1

Найменування елемента
б дин
кон

Висновок про те хнiчний стан
кц1l б
елемента кон

Фундаменти

В задовiльному cTaнl

z

Фасади

J

Стiни

4

Герметиз ацiя стикtв

Потребують поточного ремо Ету

Потребують поточЕого ремонту
Потребують поточного ремонту

Примiтка

5

Пiдлога

Потребуе поточного peмolrTy

6

Покрiвля

Г[отребуе поточного ремонту

,7

Водостоки

Потребують капiтального

8

9

емо

Сходовi клiтки, сходовi

м ш1
Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i

Сходовi клiтки потребують
]

кап1,I,ального

о
В задовiльному cTaHi

лоджrи
10

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11

Смiтгезбiрнi камери
водо
вlд

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 24.0з.202
В заловiльному cTaHi

l2

BiKHa

Потребують замiни

1з

Щверi

Потребують замiни

|4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонlry

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

16

ЕлектрообладнаЕIuI
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18

i9
20

21

Потребують капiтального
ремонту
Працюють в паспортЕому
ежим1

Системи центрzrльЕого

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачаЕня l
каналiзацii
Прибудинкова територiя

Потребують поточного ремонту

опшIення

(благоустрiй, асфальтове
по

22

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

2з

Спортивнi майдапчики

(обладнання спортивних
майданчикiв

Потребують поточного ремонту
Потребують капiтalпьного
ремонту

Впсновки KoMicii:

l

о
о

готовнiсть до експлуатацll жилого
про
(ouiHKa технiчного стану ! висновок
булинку у наступний перiол)

2

Голова Koмicii:

м.в

Начальник ОД 503

Членп Koмicii:
Майстер техдlльницl
Майстер техдiльницi

.Щата

огляду

11.05.2022

il

Наконечна Г.В.

томашевська Н.в

