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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаr,Iьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з "49 о 9. ,1.D,l- по Jо. og.aot
1ла.а "оЙi*ублял9 1даЙ заБрЙ7"" о.л"лу)

ацl. Фll,"ea, /fпровела огляд жилого булинку за адресою:
v

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить роР vc кв. м,
кiлькiсть квартир - /,lэ штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

tlz2z @ez cz.a an,a.O,K.
(перелiк елемен в благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns // no бql

О лс/,цi й комiсiя перевiрила сrан'несу-чи; 1д о.фйfr**"^-------Tn--- 
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конструкцlи, зовЕlшнl та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан

9дý]!ýцтq{ц9цс]рукч i'i) були н ку
Примiтка

1 Фундаменти а а*е"*з*t
2 Фасади d аf *"+-Ч

з Стiни ф А!ро{9"' a-Lc-rl., е.l2ч

(

(назва виконавця послуг)
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маршl
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Ь а"рС",*,,,1,Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i
лоджlи
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Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

ýоУll r+"|4 Р-"*/Смirгезбiрнi камери
водоп вlд

1l

ало& ezblp{ еиаiь ь
J.о{a,2t-l,|

^

BiKHa11
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будивкове
освiтлення)

15

cLLkю

"ч

ю,tи-ь ,8 ПаЛiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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Козирки вхiдних груп
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Системи гарячого
водопостачання
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ёСистеми холодного
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каналiзацii
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Прибулинкова територlя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)
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(облалнання дитячих
майданчикiв
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Висновки KoMiciT: а-- 21<zz

це а_,?"aе2 r_-

ласенко Т.о.

Гуменюк А.В.

а л,о

(очiнка технiчного стану, висновок про гото
будинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-504
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Члени KoMicii: заступник начшIьника ОД-504

iнженер I-i категорii ОД-504


