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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОД-505 у склалi: I,oJloвtloI,o ituteHellir l]олоtлиноТ
Н.М., iнженера 1 -i категорii Лавренть€воi T.l, майс гра ,t,схдiльницi Х.rtсбн iKoBoi

в.о.

з 1li.0].2022p.

по 2().0,1.2022

(ltlTa початку оглялу)

(,,ta

Провела огляд житлового будинку за адресоlо:
l вста}Iовила, а caN,te:

).

га завершсння оl ля:t},)

вчл. П pllpi.ll]a.l9-B

1. Житловий будинок, загальна площа якого станови-гь 4778,60 кв. lt. кiлькiсть

квартир -1 16 штук.

2. ТехrriчlIиir c,l,a}r жrлтлового булинку та його прпб\,llllIll"оrlоТ-герllтrlрii:
| Пiд час проведення огляду житлового булинку J.]! l9-B Ila ]]\,л. Прирiчнiй, копtiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конс,груr<цir:i, зовнiшtli ,ta BHyrpiurHi
с,гittи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системIl IIО, ГВГI, XBl-[, каналiзацii,
лiфтлr, електрообладнання та прилеглу територiю.
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