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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начапьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,
с s/.oq 2R,А по At"O?, 2t
(дата початку оflлодб (дата завершення огляду )
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1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить кв. м,
кlлькlсть кваптип - J/6 штук
На прибулинковiй територii розмiщчються
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Пiд час проведення огляду жrl.цого булинку Ng &? по
D2!r"4Jй коN,llсlя I]сревlри.ца стан несу]их та огороджувальних
*о{rГrрупчй зовнiruнi та BttvтpirrtHi стiни, стлrки, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канаliзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилr,глу rериторiю.
При цьому виявлено
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Електрообладнання (щlлтова.

мережi, булинкове освiтлення)

Лiфти (машrиннi примiшеяня,

дверi машинних приллirчень)
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l8 Системи ценlрального
опаJIення ff r*"*,"*,/

l9 Системи гарячого
водопостачання
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,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: а- ероаз/.с->zz

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
б1,.tинк1 l нас,гупний перiол)

голова koMicii: головний lнжене Бородавко В.О
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