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Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука
С.Д, iнженера 1 кат. Овчаренко Д.В., провiдного iнженера Терещенка В.М.
з20.04.2022р.

по 21.04.20?2о.

(лата початку оглялу)

(дата завершення ог,rялу)

провела огJIяд жилого булинку за адре сою: пDосп. Марша;tа Роко ссовського.
2

l встановила таке:
l. Житловий будинок, запцьна площа якого становить l3352,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 252 lлтук., пiд'iздiв - 2, поверхiв - l6.
2. Технiчний стаЕ жплого булпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nэ 2 по просп. Маршала
Рокосовського комiсiя перевiрила стан нес)пrих ^rа огороджувtIльних
конструкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи цо, гвп, хвп, кана.,,liзацii, лiфти, електрообладнання та
прилегJry територiю.
п и цьо вия влено:
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В задовiльно
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Потребують поточного ремонту
1,2 пiд.
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В задкlвiльному cTaHi,
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поточного мон
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Пiдrога
В задовiльном cTaHl
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Потребуе капiтального ремон ту
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Водостоки
Потребують поточного ремонту
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Потребують капiтального
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Потребують поточного ремонту
1,2 пiд.
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Системи гарячого
водопостачання

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електроцитова потребуе
мон
часткового поточного
Працюють в паспортному
режимi. ,Щверi та примiщеЕня в
задовiльному cTaHi. зачиненi на
замки.
В задовiльному cTaнi,
потребують капiтального
мо
В задовiльному cTaHi,
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2l

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт
Прибудинкова територiя

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi
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Дитячi майданчики

Вiдсутнi

Електрообладнання
щитова. мережi- будинкове
освiтлення)
(

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8

Системи центр€rльного
опtUIення

(благоустрiй. асфальтове
покриття )
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
Рокоссовського, 2 - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiод 2022 року

(оцiнка технiчного стаЕу. висновок про готовнiсть до ексшIуатацl' жилого
булинку у насr,упний перiол)

Голова KoMicii: головний iH;KeHep ОД-508
Члени KoMiciT: iнженер

l

кат

провiлний iнженер

lIIевччк С.А.
Овчаренко А.В.
Те рещенко В.М.

