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за адресою:

гзкlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та
Пiд час проведення огляду жилого б

комlсlя перевlрил
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Висновок про технiчний стан
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4 Герметизованi стики
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8 сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджiI, ганки
(огородження ба,,rконiв i
лоджiй)
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10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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11 Смiттезбiрнi камери
(водопро вiд)
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13 Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп fu"/rry"
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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18 Системи гарячого
водопостачання "r|"-VrS7'

19 Системи холодного
водопостачапrrя i
каналiзацii
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20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
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21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
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(оцiнка технiчного cTa}ry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)
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Члени KoMicii: засryпник начальника О,Щ- власенко Т.осБ

iнженер I-i категорii О.Щ-50
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Гчменюк А.В.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504


