лкт

загальноrо огляду жилоI,о будинку,
розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександраr 8

Бiлокриницька Л.Г.
(I

I.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начiLпьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Бiлокриничькоi Л.Г.
по l5.04.2022p.

з |1.04.2022р.

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Архипенка Олександра, 8
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить 1158б кв. м,
кiлькiсть квартир - 21б.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий ллайданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинкl,Nq 8 на вул. Архипенка
Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува"lьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик

2.

та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Найменуванttя елемента
лъ
(конструкцii) булинку
зlп

Висновок про гсхнiчний стан
елемеIIта ( KoHcTpl,Krtii) булинку

I

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi сr,ики

Потребують поl,()чного ремонту

5

Покрiвля

Потребчс п()точllого pcN{oHтy

6

Водостоки

Потребують по1I)чного ремонту

,7

Iliдлога

В заловiлыtому cTaHi

Прилriтка

8

9

l0

ll

Сходовi клiтки, сходовi ма шl
Ба.лкони. ;lоджii. ганки
0
дження бмконiв i лоджiй
Смiттспроводи (клапани.
стовб и. шиб It
Смiттезбiрнi камери

еб ють капl tаlьного

IIо
ганки

eNto

ь ремонту

потребую,l

(пiд. J',lЪ 1-6
Потребус замiIrlr шибери

В задовiлыtому

с

TaHt

12

(во,lоп
BiKHa

lз

flBepi

В задовiльному cTaHi

1,1

Вхiднi групи

Потребують по-lI)чного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

Потребують п()1,()чного ремонту

lб

Електрообладнання (щитова,
l\l
ежi. б диIlкове освiт:tсння )
Лiфти ( машиннi примiшення.
l машинних п имiщень)
ьного опалення
системи цен
Системи гарячого
водопостачання
Системи хоJlодного
вод оIIостачання l каналlзацll
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
llO иття)
.Щитячий майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Електрощлt гова l]a електромерехl
б ють пот0 чI-1()го емон
II
Працюlоть в пасIIор,гному режимl

|7

l8
l9
20

2|

22

вiд)

В задовiльному cTaHi

По еб ють капiтапьного емо
Потребують капiтапьного ремонту

Поцебують капiтм ьного ремонту
Асфа,rьтове пoKpt1,1,1 я (тротуар)
потребус капiта- tl;ного ремонту

llil часнl елемс l,гI4
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового б,члинку на вул. Архипенка
олександра, 8 дитячий майданчик - задовlльнии,
Житловий бу динок придатний до експлуатацll в ве сняно-лiтнiй перiол 2022р.
(оцiнка технiчного стану. висновок про гоr,овнiсr ь
ип ер 1t)
булинку у ll

Голова KoMicii: начальник Off

.Щата

огляду к15> квiтня 2022р,

експлуатацii жилого

ська

01

я.п.

Пазюра Ю.Г,

Члени KoMiciT: iнженер 1-оi
майстер техд

]1о

--"t-

\=__

.--../

//
jЪiлокриничька
Л.Г.

