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iнженер l категорll

з 24,10.2022p, по 25.10 .2022о.
(лата початк7 оглялу) (лата завершенrrя оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бережанська. l4
l встановила таке:

1 . Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 7 464,,9 кв. М, кiлькiСТь
квартир - l1l шryк.

На прибулинковiй територiТ розмiuцrються лави для вiдпочинку, урни для
смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап жилтового булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 14 по вул. Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан несуlих та огороджуваIIьних конструкчiй,, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
( констрlтцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемеfiта
(констрlтцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному с,ганi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

1 Герметизованi стики Потребують герметизачiТ

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6

7 Водостоки Потребутоть ремонту

IIокрiвля Потребуе поточного ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтаrгьного ремонry
9 Бмкони. лоджii. ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

В заловiльному cTaHi

10 Смiттспрово,ша (клапани,
стовбури, шlбери)

Клапаяи заваренi, стовбури потребують
поточного ремонту

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

11 BiKHa В задовiльному cTmri

12 !Bepi | Потребують замiни (на поверхах)

l

1з Вхiднi групи 11отребус поточного ремовту

14 Козирки вхiдrих груп В задовiльному cTarri.

15 Електрооблалнання (щитова"
мережi. будrrнкове освiтлення)

Елекгрообладнання в задовiльному
cTaHi. а,rе потребус поточного ремонц,

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

|,7 Системи центраjIьного [Iотребуе капiтального ремонту
опапення

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребус капiтшIьного ремонry

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

I 11отребуе капiтального ремонry

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

Асфальтове покриття та вимощення
потребус ремонту-.

l8 Дитячi майдан.тики (облаляання
дитячих майланчикiв) l

i] lдс}тн 1и

17

Висновки Koмicii: технlчний стан житлового будинку Лb14 по вул. Бережанськiй -
задовiльниЙ ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацiТ в осiньо-зимовиЙ
перiод 2022року

(ouiHKa технi.lного cтzlнy, висновок про готовнiсть до експ го булинку у насryпний
перiол)
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