Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенкаr 8-А

Бiлокр иницька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту l-i категорii Пазюри Ю,Г,,
майстра технiчноi дiльницi Бiлокриницька Л.Г,
з 22.0З.202|р.
(дата початку огляду)

по 26.03.2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8-А
i встановила таке:
м,
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 12671 кв.
кiлькiсть квартир - 2l6.

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 8-А на вул. Олександра
Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, кана.lliзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

2.

виявлено:
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Висновок про технiчний стан
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Висновки KoMicii: технlчн ий стан житлового
будин ку на вул. Олександра
Архипенка,8-А задовiл ьний
житловий б удинок п ридатний до експл
уатацii в весняно-лiтнiй пе рlод 202lp.
(оцiнка
тех нlчного стану. висновок про готовнi
сть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний п ерiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-50l

Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii
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