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l. ]KIl г loBlrii б rдинок, заг.Lпьна площа якого становить 84l l кв. м, кiлькiсть
r.:г э"рrи;r * l39
I:il: rt1: ,fi,, 1t,riK rвiй територii розмitlдуеться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
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ii ; Talt яситлового будпнку та його прибудинковоi територii:
l, [j,,л ,r.,rc пtr оведення огляду житлового будинку J',lb 2-Г по вул. Маршала

',-lt иr:,rr ,],Ёiiii к( мiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй,
],::,гii ,,;: -,: Br v,qpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I{O,
I'l:,Гl, ,] ,:.l :rr.налiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
Il[ll.i.i1,I l-r' гl 1;и 'орiю.
L[:,и .,tt<lrr l ]I,1, влено:

J,ii I iaij r,tr,lllr вання елемеЕта Примiтка
,з il l,,,,t' 'Р\ i] lll дин

l i,\ Hli tM( нти

Висновок про технiчний стан
струкцii) будинку(елемента кон

В задовiльному cTaHi

Потребують поточЕого ремонту
(обсryкування)
Потребlтоть поточного ремонry

l ;*,l],4, ,lи ,ацiя стикiв; Потребують поточного ремонту



5 Пiдлога

6 Покрiвля

7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

9

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa

13 .Щверi

Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центрального
опаJIення

19

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.льтове
покриrтя)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитя.птх
майданчикiв)

Спортивнi майданчики
(обладнаlня спортивних
майданчикiв)

lJ

Водостоки

Системи гарячого
водопостачання

По'гребус: капiтаrr,нс (,l 1: \,it ] ,rr/

Потребуе капiталь}lо ,о 
,,ем{- ] }

Потребl,rоть капiтал,нt, го
емо

Потребуlоть цдllilа; 1 l1.1 ,l;

еN{о з2-9по
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\
В задовiльному cTal-t

В задовiльному стан
(заваренi завантзж} Е _; l ,I

кJIапани 25.0з.202о
Потребуе вiдновлеrtt я

водопостачанЕя
Потребу+оть замiни

Потребують замiни

В задовiльному cT,al{

В задовiльному стан

В задовiльному cTal-I

Працюють в паспор1 itlbt1, 1lr: i,r,ltпli

Потребус капiта,,1ьно,с ,:,]( ] .,

Потребуе капiта.тIьно ,о 
l]e\4o, i,. у

Потребус капiтально ,о oeмcrн-y

В задовiльненому с,гi Iii
(капiта;rьний ремонт 20l l р.)

В задовiлtьному стагI
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l}llclt tlвки koиicii: житловий бч по вчл. Маошапа Тим ошенка. 2-Г.
Iцl|';!I!],цji Io ,ксплчаташiт в перiод 2022D.

) :tlh i ,{ехнiчного с,гану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)
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[-ол(lв:.,ий iнж,:нер ька М.С,

rI. lel;ttl KtrM;ci'r
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l"lalir: r ср гехдlльницi
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