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]bit: L oBl,r : С ;;Iинок, загальна площа якого становить l4864,80 кв. м, кiлькiсть
,rl,]], ,':il rrrTyK.

Ill: , ,:,,v,ц],iIlк lвiЙ територiТ розмiщуеться 1 спортивниЙ маЙданчик
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iiаiiцанчик та
I11r tt uboMy чиl

(перелiк елементiв благоустрою)

тан 
'I(итлового 

будпнку та його прпбудпнковоi територii:
L.ведення огляду житлового будинку Ns 1 по вул. Маршала
t комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
)BHimHi та BHyT pimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
гвп, хвп, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний
lрилеглу територiю.
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Висновок про технiчний стан
елемента конс кцll диб

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Потребlтоть поточного ремонту

е капlтЕUIьного моп

стикlв

()

l



6 Покрiвля

7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,.rконiв i
лоджiй)

10 Смiттспроводи (клапшlи,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2 В iKHa

13

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центрального
опаJIення

19

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

22

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

2з

Водостоки

Щверi

Системи гарячого
водопостачаннjI

Потребус капiта;rьно ,с ],е\lс l 1

По,гребують поточн( -о )емог1 l)l

Потребукrть капiта_lt -: :, ,с

]\1онт

В задовiльненому с,г, Hi

В задовiльненому cTl Hi

(заварекi :завантажув t_Tl Hi
кпапани l9.03.2020)
Потребус вiдновлеrп
1,2,3,4 пiд.)

Потребують капiта;lt ltc, ,о

еп{о

По,гребуrоть капiтапl но ,о

N{oH

Потребують капiтаtl

-,, , ,---:
,i ]: ]/((,ii.: .)l}), ,

]

i.l ]

мон
Потребують KaпiTaI] ,lL| ,о

]t{oII

В задовiльному стан

Працюють в паспоrll t0,.!\, l)t]), иl\l

Потребують капiта"rrно,о
eIYIo

Потребують KaпiTant ;о ,,:

еп{о

Потребують капiталl чсr;,с

ремонту

Потребус поточного )еl iгJH,I,}

Потребують капiтаJI} ;o о

ремонту
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осlннlи п 1о 2022
(orliHKlt технiчного стану, висновок про готовнiстъ до експлуатацii жилоI.о

булинку у наступний перiод)

Iilлова Kouicii:

Головнtlй i -rж :нер Багiнська М.С.
о ьс л,/

Ч.перIи KoMJcii,

IнжеtIера l ка гегорii

!Iайt: lc;l л )(д льницi
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Подбсльцева С.Г.

Кiрган I.B.
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