Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованОго за адресоЮ: вул. Архипенка Олександра,8-Б

Бiлокрини цька Л.г.

(П.I.П, майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.п.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Пазюри Ю.Г.,

майстра техдiльницi БiлокриницькоТЛ.Г.

з 1|,04.2022о.

по l5.04.2022p.

(дата початку огляду)

(да,га завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 8-Б
l встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого становить 652l кв. м,
кiлькiсть квартир - |26 .
На прибулинковiй те рито piT розмiщено спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Пiд

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii'.

проведеНня оглядУ житлового булинку Nlr 8-Б на вул. Архипенка Олександра,
.час
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджув€чIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю. пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
Цо, ГВП, хВП,
каналiзацii, лiф ти, електрообладнання, спортивниti майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинк}. на вул. Архипенка
Олександра, 8-Б, спортивний майданчик - задовiльнtлl't.

Житловий будинок придатний до експл уатацii в весняtlо-лiтнiЙ перiол 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готt-lвнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо,л)

Голова KoMicii: начальник ОД-5

а

Члени KoMicii: iнженер 1-oi категорi
маистер техдlльниI,I,1
ffaTa огляду <l5> квiтня 2022р.
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я.п.

ра Ю.Г.

Бi;rокриничька Л.Г.

