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Ми, що нижче пlдпи саJIися, комiсiя у складi: : заступника начаJIъника ОД- 502

Попельнух О.М., 1нженер а 1-i категорii Рикало Н.В ., майстра техдiльницi Конопленко

В.Ф., майстра техдшьниц1 Караульноi Н.П.

з 09.2 1 27. 202l'
(дата початку огляду) (дата завершення ог,

провела огляд житлового будинку за адре
лядУ)

сою: проспект Героiв Сталiнграда" 39

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIъна площа якого становить 66З7,74 м', кiлькiсть квартир -
I27 lllT

1 дитячий майданчикНа вiй територiТ
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибупинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф З9 по гIросп, ГероТв Сталiнграда

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй , зовнlшнlх та

внутрlшнlх cTlH, стикlв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, хвп,

каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територlю.
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Висновки комiсii:технiчний стан

Сталiнграда, З9, дитячий майданчик

Житловий булинок придатний до екс

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii хситлового

булинку у наступнии перiод)

Голова KoMicii: засryпник начаJIьника ОЩ- 502 Попельнух О.М.

Члени KoMiciT: iнженерl 1-Т кате икало Н.В

житлового булинку

- потребуе замiни на

плуатацiТ у осiнньо-зим

по проспекту ГероТв

HoBi сучаснi елементи.
овий перiод 2021- 2022
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