
Акт
}агаJIьного огляду ?килоfо буди нку,

роз,t,ашованого за a/Ipecolo: вул. Архlrпенка Олександра, 8

Бi"rцкриllи цl,ка Л.Г.
(П.I.I I. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева),

од-501
(назва виконавця послуг)
ми, rцо нижче tliдписалися., комiсiя у складi: начальника Вангоролськоi Я.п.,
iHxteHepa з органiзачii експлуатацiТ та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi БiлокриницькоТ Л.l-,
заступник начzLпьника з благоустроtо Коваленко В.В.

з 2| .09.2022р. по 26.09,2022р
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
1,1ровела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 8
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 1l586 кв. м,
кiлькiсть квартир - 216.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк e.,relleHTiB благоустроrо)
2. Технiчний стан жIlтлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Л,, 8 на вул. Архипенка
Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлtо, пiл-цогу, BiKHa, дверi, сисl.еми
цо, гвп, ХВП, каналiзацiТ, лiфl и, еjlек'рообладнання, дитячий майданчик
та прилеглу територiю.
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на ByJl. Архипенка

Олександра, 8 дитячий маЙданчик - задовiльний,

Житловий булинок придатний до експлуа,гацii в ociHHbo - зимовий

llcp iод 2022- 202Зр.
(оцiнка технiчного стану.

Голова Koмicii: начшIьник о

Члени KoMicii: Заступник на

iнженер 1-оi категорiТ

Майстер тех. дlльницl

йс"ово,. про готовtliсть до експлуатацli жилого

б1,1ltнкr, l le l-) l0.1

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г.

Бiлокриничька Л.Г.

а Я.П.-501

альника,

.Ц,ата огляду <26> вересня 2022р,
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