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Ми, що
Багiнськоi М.С.,

нижче пiдписалися,
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(дата почажу огляду) 05. 09.2022р.

(дата завершення огляду)

л., l|o".nu огляд житлового будинку за адресою:
t встаIIовила таке: Ма овського 1з-Б

1, Житловий будинок, загальЕа площа якого становить l 1938,50 кв. м, кiлькiстьквартир-21б штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються -спортивний майданчик

(перелi к елемен.гiв

2. ТехнiчпцЙ стан яtитлового булинку та його прибудпнковоiтериторii:

N4#H"ЖJ:"::ffily_::r:1{ ,*,,nouo.o будинку Ns 13-Б ,u 
"у,,. маршаrrа

зовнiшнi."";r,рi;;;;'Н?#Ц:#.ffi ;:lffi #,Н:Н:Н.:rТНа#',fr,rfiЁf,jХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладпЬппr ru прилеглу територiю.При цьому виявлено:
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з/п

енування елемеЕта
дб1

Найм
кон

исновок про технiчний стап
кцll б

в
елемента кон

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади задовiльному cTaHiв

J Стiни
ують поточного ремонтуПотреб

4 Герметизацiя стикiв ують поточного ремоЕтуПотреб



5 Пiдлоrа Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребlrоть капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту
(поточний до 2 пов. l -4 пiд. до 2-
пове х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджrи

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуrоть поточного ремонту
27.0З.2020-зав но

11 Смiттсзбiрнi камери
водо вrд

Потребус вiдновлення
водопостачаннr{

\2 BiKHa

13 Щверi По,гребують замiни

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
1-4 пiд. 2020

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

iб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребус капiтального ремонту

17
машиЕнихдве lщень

Працюють в паспортному режимi

18

опалення
Потребутоть капiтального
емон

19 Системи гарячого
водопостачанюI

Потребують капiтального
емо

20 Системи холодного
водопостачанЕя 1

каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

2з Спортивнi майданчики
(обладнаrrня спортивних
майданчикiв

Потребутоть капiтальцого
ремонту

I

I

2020р)

i Потребують замiни

Лiфти (машиннi примiщення,

Системи центрЕrльного



Висновки KoMicii:

ек
(оцiнка

чнии с,ган житл
иновс кого l3-Б сп маи Qвiл о

в осiннiй ) п)) оlo
технlчного стану, виснов ок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний перiод)

на Ма шaUI

о

Голова KoMiciI:

Головний iнжепер ОД-50З

ILпепп Koмicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

!атаогляду О5.О9.2022р.
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Багiнська М.С.

Подбеlrьцева С.Г.

Мундир Н.М.


