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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
-l категорl1 Гуменюк А.В.,

по /6 ОЗ 2/hз ,/€,о3 1
(дата початкч ог"lядч баl "о за"ершбння огляду)
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провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить j4, 66 /о кв. м.

кlлькlсть квартир - ý3 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np /6Ь ло

ol територll:

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕuIьних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлоry, вlкна,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку
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Герметизованi стики

5 Пiдлога

"to*f,oavry""-r
6 Покрiвля ь а

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi "Л P""--*l

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrrконiв i
лолжiй)

-""rfa-Z|)ь
&.lt

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)
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l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
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l4 Козирки вхiдних груп d аr{:::rfl
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lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) фr.,ал"*-"ъ 6
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання ьр r* r*,л"{

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

J-.-7.rrЦ, /**.,-,ч
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)

2l ,Щитячi майданчики
(облалнання ди,гячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: &4UrO 9о.-- ezz-ou-ez9-1zaz
6 ее l.<P"rCZZ-r-:
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: голов

Члени KoMiciT: застч аgадýник
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