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Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по l5.09.2022p.
(дата початку огляду) (лата завершення огl-tяау.*)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиlи Дубровицька Ль3
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 5216 кв. м' кiлькiсть
квартир - 216 шryк.

На прибудинковiй територii розмirrrуrоться 2 дитячих майланчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ?китлового будинку,та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинк7 Nc З по вул. Щrбровиuькiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячiай. майданчик та прилеглу r-ериторiю

При цьому виявJIено:
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