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2. Технiчний стан я(итлового булинку та його прпбудипковоi терпторi[:
Пiд час проведеннrI огляду житлового булинку ЛЬ 1l на 

"ул. 
йаршала

малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувrrльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанIUI та прилеглу
територiю.
При цьому виrIвлено:

провела огляд житлового будинку за адре сою: вул. Маршала Ма.,rиновського. l 1

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 89з2,60 кв. м, кiлькiсть
квартир- l19шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються
.Щитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Ns
зlrt

Найменування елемента
(конструкцi i) будинку

Висновок про технiчний стан
цll дибелсмента конс

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни Поr,ребують поточного ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Мундир Н.М.

(П.I.П. майстра)

l-



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля По,r,ребуе капiтального ремонту

Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(25. 03.2020-заваренi)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачаннrI

BiKHa Потребlтоть замiни

lз Щверi Потребують замiни

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cтaнi

16 ЕлектрообладнанюI
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕrльного
опалення

Потребус капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

Потребус капiтального ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

потребуе капiта.ltьного ремонту

22 ,Щитячi майдаrтчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaнi

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

7

|2

Потребуе капiтального ремонту



висновки koMicii: технiчний стан житлового бч ку на вул. МаршаJIа
Мал овського. 1l. дитяч ого майданчика зад,овiльний. Житловий бч ок

тнии до експлуатацii в осiннiй д2022 ооку.перlо
(оцiнка технlш{ого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:

Iнженер 1 категорii

майстер техдiльницi

.Щата огrrяду 02.09.2022р.

Багiнська М.С.

Подбсльцева С.Г.

Мундир Н.м.

Голова KoMicii:
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