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ПРОВеЛа ОГJUIД ЖИТЛОВого булинку за адресою: просп_J_сроiв Сталiнlрала. 36
l встаЕIовила, а саме:

1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6096,00 кв. пл, кiлькiсть
квартир -107 штук.

ибулинковiй розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоl,сr"роlо)

2. ТеХнiчниЙ стан житлового булинку та його прибt,дlлlttсовоi територiТ:
пiд час проведення огляду житлового булинку Л9 зб

на просп. ГероIв Сталiнграда комiсiя перевiрила стаtl lIссyчих та огороджувальl]их
КОНСТРУКЦiЙ, ЗОвнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, lroKpi}JJllo, пi;lлогу, BiKHa, лверi,
СИСТеМИ ЦО, ГВП, ХВП, Каналiзацii, лiфти, електрооб"ltа/(ltаtння, дитячий майданчик
та прилеглу територiю.
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7 Водостоки
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a
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висновки koMicii: технiчний стан житJIоI]()I,о булинку ЛЪ Збна просп. Героiв Сталiнграда та дитячого майданчrtка - задовlльн ий. Жит.rtовийок придатнии до тац11 в oclнHbo -зимовий псрlод 2021-2022 poKiB
(оцirrка технiчного стану, висновок про готовнiсть

.ar lrItiT житлового будинку унаступний

orio"u KoMiciT: головний iнженер ОД-505
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