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Ми, що нлtжче пiдписа.,rися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начапьника О!-504 Власенко Т.О.., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В.,

з/
(дата завершення гляду)
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дверl, системи цо , ГВП, XBl], каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl маиданчики та приJlеглу територiю.
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м
зlп

Найменування елемента
(констр укцii) бУдинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс Kuii) будинку

Примiтка

l Фундаменти d 6*gr& "rъ""*? Ф.r?lа.lz.l

2 Фасади
d rB"9**? err-f Q-zl-!



J Стiни
ь аtil"*--.? ф|сL4J

4 Герметизованi стики
Ь 6*хэФ*ъ"*,7 

e+*za:,,l

5 Пiдлога

Покрiвля

Водостоки

d a"rf4;.rb"-""t *
6 J*Prё

Jr*.P)xo
7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ir-luЦ p?r.b 

/l2аlrё,zо?4l

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)
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стовбури, шибери)
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Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiшень)
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Системи центрального

Системи гарячого
водопостачання

оп€UIення
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Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфапьтове
покриття)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання литячих
майданчикiв)
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голова koMicii: головний iнжене

!Iлени KoMicii: заступник начап

iнженер I-i катег
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