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l встановила, а саме:

flр осп. Геротв Стал 1н
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1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6204,10 кв. м, кiлькiсть
квартир -l07 штук.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 38 на просп. Г.Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп'
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стан
житлового
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на
просп. Г.Сталiнграда задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiт
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021року.

-

(оцiнка TexHi чного стану, висновоК про готовнiсть До експrryатацii Житлового будинку
у
llаступний перiод)
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Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
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