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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського с.м., заступника начаJIьника од-504 Власенко т.о., iнженера
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ПроВела оrуожилого булинку за адресою: +// аhГ б Фkr2{Ь
l встановила таке

1. Житловий будинок, загальна IIJIоща якого становить
кiлькiсть квартир - /// штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуrоться
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(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п pii:
Пiд час |дення огляду жилого булинку
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констру зовнlшн l та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:
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Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

Системи ого
6 ar'?'



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер
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Бородавко В.О.

власенко Т.о
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