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м", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.п., iнженера зорганiзаuii експлуатацii та ремонту 1-oT ка,гегорii Пазюри ю.i;;;;;ра техдiльницiКорж Т.О., заступник начальн и ка i Onuroy., рой, к";;;;;;; ь;.,""",",'

по l6.09
дата завершення огляду)

Ilровела огляд жиJlого будинку за адресою allcbкa 9_вI] "r. Ио

],}::::::: бУДиноц,загальна площа якого станови ть 7627кв. м,кlлькlсть квартир - 108.

мlщено дитячий та спо ртивний майданчики.
перелlк e"leMeIiTi в благоустрою)

2. l-схlIiчrIий c,l illl жLlTJl()t]OI. rr булиlrку ra його п рибули ll ковоi територii:Гiiп. час проведення огляду житлового булинку JVl 9-В на вул. Иорланськiй, комiсiяперевlрила стан несучих та огороджувальн их конструкцiй, зовнi шнt та внутрiшнi стiнис,гики, покрiвлю, пlдлогу! BtKHa, дверi, сисl,е\lи ЦО. I'BIl. Хвп каналiзаuiТ, лiфти,ел е ктрообл ад н а н ня, дитячий, сlIортивн ий майданчики та прилеглlI и цьом ви я влеIlо: у
,I,ериторlю.
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул
дитячогота спортивного майданчика задовiльний.

орданськiй, 9-В,

Житловий булинок придатний до експлуатацii в octHHbo - зимовий перiол 2022 -2023р.
(очiнка технiчною стану, висновок про гоmвнiсгь ло експлуатацii жилого

пн

голова koMicii: начальни -5

Члени комiсii: заступник нач?.],l Бн

iнженер l -oi категорii

дська Я,П

Пазюра Ю.Г

маистер техдlльницl

.Щата огляду <l6> вересня 2022р.

Корж Т.О

,-9 /
Коваленко В.В.


