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(дата завершення огляду)

(да та початку огляду)

провела огляд житлового будинку
за адресою: прос п. ГероiЪ
Сталiн
t встановила :

бз

Житловий будинок, загальна площа
якого становить 1t2lб,9 кв. м, кlлькtсть
квартир - l79штук.
На прибудинковiй те итор llp
р
7 дцтячий майданчик
1

(лерелiк елементiв благо
устрою)

2. Технiчпий стан житлового
будипку та його прибудпнковоi тершторii:

пiд час проведення огляду житлового
на просп, Героiъ Сталiнграда комiсiя перевiрилабудинку л! бз
стаЕ несучих та
огороджувальних коIrструкцiй, зовнiш_нi
*
пiдлоry, BiKHa,
""r;piry_li-i"i"r,^.rr-i,'"**pbno,
дверi, системи

ЦО, ГВП,
каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячого
майданчикч ru rрrп""пу територiю.
При цьому виявлено:
лl!
з/п

l

Най менування елемента
конст кц б пн
Фундамеrпи

2

Фасади

3

Стillи

4

г ерметизованi

5

Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
с ходовi клiтки, сходовi

6
7
8
9

стики

м ш1
Бал кони, лоджii ганки
ого дження балконiв i

в исновок

ХВП,

про техпiчний стан

елемента конст
б
в з ад о вlль но му cTalI
в з ад о вlльн о му cTaHl
в зад о в lл ь н о Iy стан
п
б
поточного ремо
в зад о в 1-rI ьн о }I у с,ган1
в з ад о Bl,rI ь н о му стан
в з ад о вlльн о м у ст aHl
Потреб ують капiтмьного ремонlу

В задовiльному cTaHi

Примiтка

10

лоджiй)
смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l

Смiттсзбiрнi камери

12

водоп овiд)
BiKHa

1з

lBepi

l4
l5
16

|7

18
19

20

2l
7)

Вхiднi групи
Козирки вхiднlл< груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтленЕя
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних
имiщень
Системи центрarльного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiттепроводу заваренi
з1.0з.202
Водопостачаrшя вiдсугне

пiд
В задовiльно Mv cтaнl
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту в
2,3,5 пiд.
В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремоrгry
в 2,3,5

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi.

иття

.Щитячий майданчик
(обладнання майданчика)

Потребуе поточного ремо}rry

Висновки Koмicii: технiчний стан

житлового будинку Ng бз

на просп. Героiъ Сталiнграда, та дитячого майданчика - задовiльний . Житловий
будинок придатний до експrryатацii в весняно-лiтнiЙ пе
рiод 2022 року.
(оцiнка TexHi 1Iного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Чпени KoMicii: головний iнженер

Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii

Лаврентьсва T.L

Майстер техдiльницi

Загородня А.П.

ffaTa огляду <29>

квiтня 2022 р.

