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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iвженера

Боро.чавко В.О., заступника нач€шьника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,

о lIO ;8./о.я2},]
(;laтa rlочат оr-Iя- l} )

провела огляд жилого булинку за адресою: ц

l встановила таке:
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить ц 9О кв.м,

кlлькlсть квартир - Jl штук.
На прибулинковiй териr,орii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технi.lний стан )tiилого булllнкч r,a його прибуаинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лq J9 4 по

t комlсlя перевlрила стан несучих та ого джуваль

конструкцlи, зовнl Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВll, ХВП, каналiзачii, лiфти
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

, електрообладнання, дитячi,

найменчвання елеNtента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конс бкцl1 дин

Примiтка
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J Стiни

4
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6 Покрiвля ё д Qq/r&' eLbnoelql ea,ю"lt

JJЙ /Ьр, б аЪrcр
7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi "*,-rrltо."* r,"r*-^7

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i лоджiй) d 76о&'rзb-о*ч eйazzl

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)
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l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) ф.-vt86,ала /r-,r"-?

l2 BiKHa 6 aaop&'e2b<-oelzl/ фlаjzf

fulrlro !-',,о* {*rвр
lз flверi ё ь.?е'*-? е,аz.

Вхiднi групи Ь а Т 
Ф р.Uхо./,|а/ at2.e14-/

15 Козирки вхiдних груп
d YyOаr*rr*rv e.,la!.c.l

lб Електрообладнання ( щитова.
мережi. були н кове освiт.rсння_1 ё бУ{,'""Ь-*? Ф",а,...

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних припriшень)
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l8 Системи центрапьного
опалення
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l9 Системи гарячого

водопостачання
h 5аgЭ €)"lb/D.# c.,l2a/z,

JЬ-r.- F".rr,-,z-z" б r2/9}
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
94a4l

хэп В а2/3l
21 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфмы,ове
покри,гтя)
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.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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й,

а--

(

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: гоrIовний lнжене

Члени KoMicii: заступник нач.rл ника ()Д:504

iнженер I-i кате од-504

Щата огляду << а3 >> /о 2022 р.

од_504 Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.


