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Ми, що нижче пiдписалися,
ко мlсiя у складi: головного
iнженера
Сахно С.М., i нженера l-i категорii
СОПРуНець В,М., майстра техдiльницi
родаченко Л,в
з 02.05 )о)) р.
(J а],а поча,I.к\, оr.,,rяду)

по 03. 05.20 22р.

дата заверпIення oI Jяду)

Провела огляд жилого будинку
за адресою: вул. Двтозаводська.
встановила таке:

9-Д
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l._Житловий будинок, загальна
площа якого ст аНОВИТЬ 1800,3
кв. м,
КlЛЬкlсть квартир - 40 ш.гук.
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прилеглу.гериторiю.
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку п о вул.
Автозаводська,
9-Д, - заловiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатачii в
весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсtь
Jo eKct tлуатацii жи,,lого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
майстер техiльницi
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