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Провела огляд житлового булинку за адресою:
l встановила,а саме:

BYlt Прир iчна,19-В

1, Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 4778,60 кв.
м, к!лькiсть
кчартир -1lб штук.
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Технiчний стан житлового будинку та його прибуллrнковоi територii:
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Вйсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку j\Ъ 19-В на вул. Прирiчнiй,
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2021 -2022 poKiB.

(оцiнка технlчного стану, висновок про готовнlсть до експлуа,I,ацiТ житлового булинку наступний
у
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi
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