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Ми що нижче пiдписалися комlсiя у скrrадi: головноБагiнськоi М.С., 1Еженера 1 категорii Подбм н .м. ельцевоi С.Г., май cTDа
го iнженера
те льницl

01.09 .2022р.
(дата початку огляду) 01.09 .2022р

(дата завершення огляду)

. провела огляд житj
l встаЕовила таке: 

пового будинку за адресою; п. онський 7

1. Житловий будинок, заг€шьЕ
квартир - 2З4 штук.

а площа якого cT€lIloB цть 12216,2О кв. м, кiлькiсть
На прибудинковiй терйтор ll розм lщуються -дитячий майДанчик

перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жпт

пiд час проведення 
лового будинку та його прцбудинковоiтерпторii:
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майданчик таТериторiю. Аfl DlЧИИ МайДанчик та прилеглу
При цьому виJIвлеЕо:
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з/п
енування елемента

динкцi l 6конс
Найм

сновок про технiчний стан
кцll б

Ви
елемента кон

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади задовtльному cTaHiв

J Стiни
ують поточного ремонryПотреб

l



4 Потребу+оть поточного ремонту

5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини (|,2,3,4 пiд. до 2-
поверху-2020р)
2-9пов. капiтального емо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородхення балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
19.0З.2020-зава ено

11 Смiттезбiрнi камери
водо овlд

Потребуе вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa Потребують замiни

1з .Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремоЕту

1б Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
r машинних lщень

Прачюють в паспортЕому режимi

18 Системи центр€rльного
опаJIеЕня

Потребують капiтального
емо

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребутоть капiтального
eN,Io

20 Системи холодного
водопостачанIUI 1

каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по я

Капiтальний ремонт асфальтного
покриття виконано 202lp.

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

2з спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Герметизацiя стикiв

Покрiвля

10

15

22
пи



нськомч 7.дитячий м
чни стан

айд
ово б

пр тний екс Qвий бу окlBocl ннiй пеDl 2о22(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ.rryатацii жилогобу,динку у насryпний перiод)

Голова Koмicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члени KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 01.09.2022 р.

агlЕська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.

Висновки KoMicii:
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