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05.09.2022р.
(дата завершення огляду)

л. Маошала Малиновського. 13
провела огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

На прибудинковiй терито pll розмtп{уються
(перелiк елементi

1, Житловий будинок, загальна площа якого cT€lHoB пть |8527 ,2Окв. м, кiлькiстьквартир -287 шryк.
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Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади задовlльному cTaHiв

J
ують поточЕого ремонту

Потреб

4 ерметизацiя стикiвг
ують поточного ремоцту

Потреб

05.09,2022р.
(дата початку огляду)

2. Технiчнпй стан rкптлового будинку та його прибудипково.i територii:
_ _ 

Пiд час проведеннlI огляду житлового (

малиновського комiсiя

11":iчт:".,rй;'#l;:r#Нl*i;#шннjтfu 
"-'",*-tа

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти. електр"";;;;;
при цьому ви""пa"J^-' 

"'Yrtr, vJrvl\ IрUUUJrалнання та прилеглу територiю.

Стiни



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту (поточний

ремонт до 2 пов.2020р.)

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

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(07.04.2020-заварено)

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачаннJ{

|2 BiKHa Потребують замiни

13 Дepi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
поточний ремоЕт 3,6,8пiд.-2020)

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
оп€UIення

Потребують капiтального
ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покршггя)

Капiтальний ремонт асфальтного
покриття 2020р.

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

L5 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

| 

В заловiльному cTaHi
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Впсновки KoMicii: технiчнии стан житлово гоб на Марш алановсько го 13 - з lльнии. Житловии к оек

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.

tlBосlннlи пеDlод 2022ооку.

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 05.09.2О22р,

(оцiпка технiтrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)


