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загального огляду житлового буднIIку,
розташованого за адресою: вул. Прирi.llIа,l7-,Щ
Хлсбнiкова В.о.
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м. Кисва>,

(П.LП. майстра)
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Комiсiя ОД-505
категорii Лавренть€воТ
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(IIа]ва викоIlаsltя пофуг)
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скJIадi: головного iнженера RолошtиttоТ
T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

Н.М.,

з 18.04.2022р.

по 2|.04.2022р.

(дата початку о.-1яду)

(,]ата заверl]]еllIIя ог.lя.lу)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила, а саме:

irnKeHepa 1-i

вул. При pi.rrla. l7-Д

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить ll795,40 кв. м, кiлькiсть
квартир -179.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик
(перелiк елемеrtтiв благоустрою)

2. Технiчrlий стан житлового будинку та його прибудиtlковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового будинку N9 17-Д на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув;Iльних KoHcTpyKшiti, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрlвлю, пlдлогу, BtKHa, дверi, системll ЦО, ГВП, Хl]П, кана,]iзацiТ, лiфти,
електрообладнаннjI, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
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