Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександраr12/3

Бiлокрини цька Л.Г.

(П.l.П. rrайстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра

техдiльницi Бiлокриницькоi Л.Г.
з 1 1.04.2022p
(Дата початку

по 15.04.2022р.

огляду)

(даr.а зiвершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: Архипенка Олександра,12lЗ
i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить 9б40 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144.

Технiчний стан житлового будинку та йоr.о прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Na l2i3 на вул. Архипенка
Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiд.-rог1., BiKHa, дверi, системи I (O,
2.

ГВП. ХВП. каналiзацii, лiфти,
п и цьом виявлено:

електрообладнан ttя та lI|1илеглу територiю.

з/п

Найменування елемента
(конструкчii) б удинкч

Висновок гtро технiчний стан елемента
(конс
кцll о динк

l

Фундаменти

В задовiльном5, cTatti

Nq

I

2

Фасади

В задовiльном1, cTaHi

3

Стiни

В задовiльном1, cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують

5

Пiллога

В задовiльпому cTaHi

6

Покрiвля

В задовiлыlом), cTalti

,7

Волостоки

Потребують поточIlого ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потреб5 юr ь каttitалl,нtlго ремон l у пiл.

л9l,2.

по,i]очн(lго ремонту

Прим iTKa

I
I

l2

Балкони, лоджii', ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

lз

lBepi

В задовiльному cTalIi

l4

Вхiднi групи

В задовiлыtом), cTaHi

15

Козирки вхiлних груп

В задовiлыlом1,

16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
С истеми центрal],I ьного

Електрощlrтовir" та с, tек,tромережi
потребус капiталыrоt,о ремонту

9

l0
1l

1,7

l8

опiL],Iення
19

20
21

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i канацiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

В задовiльном1,

с,гаrti

Потребують заrtiни tшибери

В задовiльному cTaHi
В задовiлыlоп,т), cTatri

cT;rrt

Працюють в паспор1

HoNry

режимi

Потребують каrtiталt,нсlt,о ремонту
Потребують каrtiтал

1,1lого

ремонту

Потребують каttiтiш l,нtlго ремонту
Асфальтове по криття потребус
капiтального ремон,tу

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будrrнкl,на вул. Архипенка
Олександра, 12l3 - задовiльний.

Житловий будинок лридатний до експлуатацii в весняItrl-л iтнiй перiод 2022 р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про r,отовнiс,гь ,1о експлуатацii жилого
булинку у наступний лерiод)

Голова KoMicii: начшIьник
Члени KoMicii: iнженер 1-oi
маистер

Щата огляду <15>

квiтня 2022р.

i]5

d

я.п.
ю.г,
Бiлокриницька Л.Г.

