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провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила. а саме:

поосп. Геро iв Сталiнграда. 50

1. Житловий будинок, загЕUIьна площа якого становить 8838,10 кв, м, кiлькiсть
квартир- 143 шryк.
На прибулинковiй територii р озмiщусться 1 дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територi'i:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J.ls 50 на просп. Г.Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних консцукцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи

цо, гвп, хвп,

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан

житлового булинку

Ns 50

на

просп. Г.Сталiнграда та дитячогО майданчика - задовiльнИй. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй п ерiод 202l року.
(оцiнка технiчного cтalнy, висновок про готовнiсть до експ,туатацii житлового булин куу
наступний перiод)
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Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-50
LIлени KoMiciT: iнженер 1-i категорii
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[ата огляду <l5> квiтня 2021

р.

l:

волошина Н.м
0

д lл 5l-]

Лаврентьева T.I
Загородня А.П.

