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Nlи, що ниrкче пiдписаJlися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iit ,lreHepa 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l8.05,2022p.
по 18.05.2022р.
(дата заверrrrення оглялу)
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{)l}ола оIлял )ь,илого булинку за адресою:прос пект Героiв Сfалiнг.рада, 4З
t ; с],ановила таке:
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iK erleMeHTiB благоустрою)

'liеrнi.tний сl-а н я(илого булинку та його прибудинковоТ територii:
]-'[iл час проведення огляду жилого бу.линку Ns 4З по просп.,Героiв
кl,tлiс]я перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй,
вiуlтiшг.i стiни' стики, покрiвлю, пiдlоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
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В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTeHi
потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири
В задовiльному cTaHi
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Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
В :задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

Е,лектрообладнання (щито

В задовiльному cтaнi

Систе:rмцентрального

Працюють в паспортному
режимi.
В задовiльному cTaнi

]{i{HKoBe ()свlтлення
Лiфти (мшlиннi примiщення,
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