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iвстаltовила:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8958,80 кв. t,t, кiлькiсть
KBapl,ltp - 143 штук.

)

2. Тсхrliчний cTatI )ltитлового булиrIку та його прибу/llrll кtl BllI теритоllii:
Лiд час проведення огляду житлового будиrrку Л!54 rra rlросп. ГероТв (].галiнграда

кбмiсiя перевiрила стан несччих та огороджувальн}.lх ttolrc.t 1-1vkttiit, зовнitшrri та
BHyTpirrrrri cтiHrt, стики, покрiвлtо, triдлогу, BiKHa, двсlli,.,,..,.iril LlO, r-BII. Xl]1,I,
каналiзацii, лiфти, електРообладнання та при_цеглч Te1ll I.t оlэilо.
l1prl rlьоп,rу вIlяв.цено :

лъ
зlп

найптенчвання еле]\1еIIта
(констр},кц ii) буд

Висновок про l,ext.t i,ttl tlй сl,а I l

елемента (кон cTlэy l(I l ii) бу.rtиrrку
l1риrl iTKa

l
] с[Iти В задовiльн c,],aI l l

В задовiльн cl,atil
В задовiльно cl,atll
гI пото!lIIоI,о c\l()Il1
В задовiльно cтaI ll

2 Фасади
_,) CTiHl-r
4 г N,Iетизованl стики
5 ll iдлога

]

6 llo l вля В задовiлыIолt cTatI l-l Водосr,оки еб поточt]()го с \l()
Сходовi клiтки, сходовi
\ta Il]I

потребчrоть капil,а_,l 1,1ttrго pci\IoHTl

__ .]





Електрообладнання
(rItитова, пlережi, булинковс

В задовiльному cтaгri

В задовiльному cTaHi
(заванталtувальнi клtttlаtl 1.1

смiтгепроводу заваllс, н i

3 0.0 j.2020
Водопостачання BiдcvTttc
в 1,2,З пiд,
В задовiльtlо c,I,il I ] l

В задовiльном cl,aIIl
Потребують потоLlногo ре]чIоtrгч в
2,З,4 пiд
В задовi.пьнопt cl,atll
Потребус поточного petvto tITy

Працlоють в паспор 1,Il()\lr 1le;tttrпli

l

()clllI'"IclIItrI
г

ГIотребчють пoTotIll() го pcN,l()tlTy

Потребують потоLI н()го l]eMotITy

Потребують поточн()го peMotlTy

l

В задовiльноплу cтarli. ac(la-,r ьтове
покриття потребl,с по,tочllого

C\toH

I}иclloBltll коплiсiТ: технiчний cTaLI жи.г.rI()l]()l,() будилrкч Л!]
Ita tIpOcI|. Героiв Сталiнграда - задовiльний. Житлоlrrlii бч,,tинок лрtrда.l,t;ий
с сttлr,а,г. r( ii в весняно-лiтгliй пepiolt 2022 року

54
llo

9

l0

Балкони, лоджii,
(огородження балконiв
i,ro.1ltiir)
Смiттспроводи
стовбури, шибери)

ганклi

(клапани,

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

12 l]irtrrn
lз !Bepi
l4 13хiдIri групи

l5 Itозиркlr вхiдних груп
lб

17

] 8

Лiфти (;rrаlлиннi прltrtiutення,

Сttс,гепли
оllаJlення

центl)альrIого
- ll1 с I \IaII]l l н Iп{х ll

]9 Сtlс,гепти
l]оло постааIання

гаряtlого

20 сrrстелtи
водопостачання
iканалiзацii

холоl(rIого

.)
] 11рllбудинкова

(благоустрiй,
ttокриття)

територiя
асфальтове

\

(orti lIKa техIIlчного стану, висновок про готовнiсть до експлr,аl.аltit'rкltт.ловоI.о бr,д11111iу 1,

ttac гl,пн и it псрiо:t)

ГЬлова KoMicii: головний iHx<eHep ОД-505 IJолоlлиlrа ILМ
Бслч;лLfлени KoпliciТ: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi
\

laBpeHTbeBa 'I'.I

Заl,ородня Д.П

l.{aTa огrrяду <05> травня 2О22 р

римiщень)

]


