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(дата початьт огляду (дата завершенн огляду)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власецко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

)

провела огляд жилого будинку за адресою: .ar.l

1в овила так
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /2 /!о окв.м
кlлькlсть квартир - /+р штук.
На прибулинковiй териr.орii розмiщуються

?.14а- ел4) ".r.4orz; "ца) a,lz-te z"/ё/
(п iK елементiв благоустро

2. Технiчний стан жилоfо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення оl.J]яду жилого булинку ЛЬ JO по6* ,cl а- комlсtя перевlрила стан несучих та огоро них

к нструкцiй, зо нlшн1 та внутрlшн l стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електРообладнання, дитячi,
спортивнl маид анчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцll дб

Примiтка

1 Фундаменти &чоrхюZ|.. r--? сrп а-raa

2 Фасади
с! баtrи&'".ь*"-r erdalz.f

Найменування елемента
(конструкчii) будинку
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Ь rya;ezb"l'"lf
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i .тоджiiл)

Смiттепроводи (клагtани.

с,говбlри, шибери)
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Ь >аДо&'цьЁаl!// q2{а4l

Йuf"о &,,rooю t xorB/

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

BiKHa12

"JTo
,z4

,ЩверilJ
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Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи
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&*l"бt* Р*-1
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Ь ухr& ""r"r--"7
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e.2z а.d.lЕлектрообладнання (шtи,гова,

мережi, будинкове освiглення)

Лiфти (машиннi припtitчеtrня,

дверi машинних примilttень)
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l8 Системи центрального
оп€Lпення

l9 Системи гарячого
водопостачання S o".S.ay 

"r",r^ rr,rr-,-1
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii J 
"-r7"rЬб 

*,,* P.rr-*-<l
2l Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь 2uУ Ь' a..lo |La"//tt айа,л/,|

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячll\
майданчикiв)

Ь 1-1rа.'"rr, e",1a4J

в фl 4l

Висновки KoMicii: з
TrL

L'ОЦП-q Щq-- а_|_zюс/4а4.._t4 ,"-a.4.z-ё,zo<4

6
.:l)

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть ло експлуатацii яс-rлого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головнил] iHrKerrep

Члени KoMicii: заступник начал Власенко Т.о,

iнженер I-i ка,гего Гуменюк А.В.
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Бородавко В.О.
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