Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: ву,л. Архипенка олександра 7/5

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду оболонського раЙону м. Кисва),

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач€L,Iьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонтУ 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Микитенко В.г.
з 18.04.2022р.

по 22.04.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

лровела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра 7/5
l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого cTaHoBLlTb 1з422,6О кв. м, кiлькiсть
квартир - 2lб
На прибулинковiй тер иторiТ розмiщено 2 спо ртивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибудllнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ]\! 7/5 на вул. АрхипJнка Олександра
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджчв€lr-Iьних конструкцlйl' зовнlшнl та
внутрiшнi стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
кана.,тiзацii,
лiфти, електрообладнанЕя, спортивнi майданчики та прилеглу
2.
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Потребують поточного ремонту

Примiтка
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Сходовi клiтки, сходовi маршi

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)
Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

l0

ll

Потребують капi lаlьного ремонту
1.3_6 пiд.
В задовiльному сганi
Потребують замiни шибери
В задовiльному сганi
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Потребують замiни l ,3,4 пiд'iЪд

lз
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Систепtи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачаншl i кана.пiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
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Працюlоть в паспор,гному режимi
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В задовiльному cTaHi
Потребують капi гапьного ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиlIку на
вул. Архипенка Олександра 7/5, спортивних l!rайда}l чикiв - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весt;яно-лiтнiй перiод 2022р.
( оцiнка

технiчного стану, висновок про готовнiсть до еttсплr,згаltii жилого
1.1и IIе t lo
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Голова KoMicii: начаJIьник ОД-50l

одська
азюра Ю.Г.

Члени KoMicii: iнженер l -oi катего ll
маистер техдlльниц i,

!ата огляду

<

22> квiтня 2022р,

я.п.

/Р,;

Микитенко В.Г.

