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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника од-504 Власенко t,O., in*.n"pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,

)

провела огляд

l встано а таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 69бе бо кв. м'
кiлькiсть квёртир -: VLl штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

ilt У!i'Я 
U 
_' 

О""ку за адресою ; /

rrэпл_Ztl-zl\ е2ааЙ 22-1-
(r Iepc,-Ii к елементlв

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибуд и н ковоi
Пiд час ведення огляду жилого булинку J\!,!/а по

/.c 6
риторii:
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4._ комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних

к струкцlй, зо lшнl та внутрlшнl стlни, стики, покр lвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверl , системи цо, гвп, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
динелемента бкон кцii

Примiтка
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4 Герметизованi стики ё л*р"{*.**7U 0 o"aaZt

5 Пiдлога ь

6 Покрiвля Ь ищ&'
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,7 Водостоки еJffi*,uь4ючч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi
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l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Й-/"5У,о",,ъ Рr""*тll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
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|4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)
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lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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20 Прибудинкова територiя
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21 .Щитячi майданчики
(облмнання дитячих
майданчикiв)
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Висновки KoMicii:
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головн епельський С.м

Члени KoMicii: заступн ь+цка,О д-504 Власенко Т.о.
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