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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера

Шепельського С.М., заступника начальника ощ-504 Власенко Т,О,, iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
я.оз 1,0

(даТа ПОЧаТI(:У ОГЛЯДУ )

провела огляд жилого будинку за адресою:

i встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить
штук.кiлькiсть квартир _ l/ь

На прибулинковiй територii розмiщуються
(

dl_сl2,1 Ze,ra-m4-L
(п iK елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого будинку та його прибулинковоi терпто pl l:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns /Ц по

e}FL,4 комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних

конструкц1 , зовнlшн1 та внутрlшнl стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

двер1, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзац ii, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

Примiтка

(

Висновок про технiчний стан
динбlIелемента кон

Найменування елемента
кцl1кон б
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Оиа)Ц

Герметизованi стики € 2сzеz"z-э<о -

5 Пiдлога

6 Покрiвля tr*Фt t.

7 Водостоки Йо"-VоЛч€ /k!,д,е"</

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ё,*уаV r".rr*aе

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

C>."/ S7 e rrr.", -7
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

d*fц-о""Ъ /-,r*,
11 BiKHa hа?

оrпа-а1'
&,

l2 .Щверi dа*N
а4йо44,с4

Вхiднi групи13

14 Козирки вхiдних груп
i,а"LБЦ.rо""rЪI U 

/u-|-uюх_)ч
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

6 а

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ФР>r4.оrо,,*
,iae-rof*t Ka,lz1

|7 Системи центраJIьного 1

4

Jr*-,Ftrо r""r"**7
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опа-Iення
е4,r1 aJ/J

l8 Системи гарячого
водопостачання ь ' elДzZ,C> *7

h g-1ztazzt

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

i 0?"
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6, o!-b/Dez,lxr

е4 44 CZ-|,{-,l

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ё а
/).
€-,

e14l аl4U

2| ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки Koмicii: Jla, eeLc),a,UlZ.l./
/

э-?4

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатац ll жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер О.Ц,-5

Члени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii ОЩ-50

,Щата оглялу ,, 42 ,, Uv 2020 р.

епельський С.м

власенко Т.о

Гуменюк А.В.
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