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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
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провела огляд жилого булинку за адресою: 3О1 яа,_.-

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальЕа площа якого становить бd 91оо кв. м'
кiлькiсть квартир - ý5
На прибулинковiй територii розмiщуються
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2. Технiчний стан яiилого булинку та його прибудинковоi теритоpii:
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комlсlя перевlрила стан Еесучих та огороджувальних
поп.rрупцiй,Suпirпп t та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.,lю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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18 Системи гарячого
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