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Iлларiонова А.О.

з l4.09.2020p. по |4.09.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 25 i
встановила таке:

)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9520,5 кв, м,

кiлькiсть квартир - l80 штук.
На прибулинкойй територii розмiщуrоться 0 дитячий майданчик

t iерелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого будинку та його прибудинковоi територii:

. Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Nq 25 по вул, Автозаводсъкiй,

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€UIьних консцукцlи, зовнlшнl

та внутрiшнi.ii"r, "rr*, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, кЪналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, Спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Двтозаводська

,25 - задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

зимовий перiод 2020-2021 року.
(оцiнка технiцrого стану, висновок про готовнiсть д

булинку у наступний перiол)
о експлуатацll жилого

ахно с.м.
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi-50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер те></дiльницi Ns5

Сопрунець В.М
Iлларiонgва А.О.
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