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Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
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l-i категорii Гуменюк А.В.,

по

2

3

(дата початку огляду)

1

(дата завершення огляду

?Бroozr22-4

ёzg

провела огляд ж илого будинку за адресою:

a4

Jf. 29

встановила таке:

l. ЖитловиЙ будинок,

загЕ!льна площа якого

штук.
-Ф9
кiлькiсть квартир
На прибулинковiй територii розмiщуються

-

становить,!_g2/z:\Еlкв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
azzп iд час проведення огляду жилого булинку Ns а9= по

/2zaz

комiсiя перевi рила стан несучих та огороджуваJIьних
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дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:
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Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50
Члени KoMiciT: засryпник начальника
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