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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
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1 встанови--lа tаке:

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - |з а

е<, штчк.
На прибудинковiй територii розмiпlуються

rп е

2. Технiчний стан жилого
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конструкцiй, зо lшнl та BHyTplmHl стlни, стики, покр lвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверl, системи цо, гв п, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Козирки вхiдних груп
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опа.цення

18 Системи гарячого
водопостачання
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19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа"тьтове
lrокриття)
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21 flитячi майданчики
(обладнання литячих
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Висновки KoMicii:

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,говнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iH епельський С.м

Члени KoMicii: заступник Власенко Т.о.

iнженер I-i Гчменюк А.В.
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