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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра
техдiльницi Ng5 Ходос H.I.

l8,10, l0ла. )з
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою вулиця Квiтки I-{iсик, 51-А
i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1698 кв. м, кiлькiсть
квартир - 24 шryки.
На прибулинковiй територii розмiшlуються - 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибудинковоI територii:

Пiд час проведення огляду жилого бу.чинку Ns 51-А по вулицi Квiтки
Щiсик комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувЕцьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, електрообладнання, дитячого майданчика та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку та дитячий

майданчик по вулицi Квiтки I-{iсик 51-А -задовiльниЙ . ЖитловиЙ будинок

до експлуат ацii в ociнHbo - зимовиЙ пер iод 2020-2021р.р.придатнии
(оцiнка технiчного стану, висновок про ioToBHicTb до експлуатацi l жилого

булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii: провiдвий iнженер

Шевчук С.А..

Терещенко В.М.

Майстер техдiльницi N95 Ходос H.I.

6

8

BiKHa


