
загаJI ьного о.rr"fil'"rrого будпн ку,
розташовавого за адресою: Автозаводська, 9-А.

о -506
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у складl:
Сахно С.М,, iнженера
Родаченко Л.В.

1-i категорii Соловян В.М.,
головного lнженера
майстра техдiльницi

з |2.09,2022р. по 13.09.2022р.
(дата початку ог:rяду) (дата завершення огляду)

Провела огляд жилого будинку за адрес ою: вyл. двтозаво дська. 9-А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1800,3 кв.м,
кiлькiсть квартир - 40 шryк.

2. Технiчний стан эl(плого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенкя огJuIду жилого булинку Ns 9-А по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО., ГВП,
ХВП, канмiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:
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Родаченко Л.В.
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Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Двтозаводська,

9-А, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року.
(оцiнка технi.пrого стану. висновок про готовнi

бу,шлнку у наступн

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506, ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Соловян В.М.

майстер техiльницi
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Родаченко Л.В.
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