
Акт
загального огляду жилого булинку,

розт2rшованого за адрссоlо: ву,п. Архипенка Олексаплра l/12

iO ertb Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м, Кисва>,

од-50r
(назва виконавця послуг)

мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника вангородськоi я.п,,

in*e"epu з органiзачii експлуатачii та ремонту 1-оi категорiТ Пазюри Ю.Г., майстра

техдiльницi Юрець Т,в., заступник начальника з благоустрою Коваленко В,в,

по 04.10.20 22р.з 30.09. 2022р,
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

встановила таке:
Житловий будинок, загальна площа якого становить 9152,70 кв. м, кlлькlсть

(лата завершення огляду)

вул. Архипенка Олександра |l\2 i

l
квартир - l28
На прибул иtlковiйt територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоl,строю)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого бу.линку Nч |lI2 на вул, Архипенка

Олександра кЬмiсiя перевiрила стан несучих 1,а огороджувальних конструкцiй,,

зовнiшнi ia внутрiшнi с,iни, ст,оки, покрiвлrо, пiллогу, BiKHa, дверi, системи I-{o,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, е,lrек,грообладнанIlя, диr,ячий майданчик та прилеглу
,гериторiю,

Il и ltboМ виявJlено:

-+ С,t,ики

б lIокрiв,,lя

Г[отребус поточного ремонту

l lотреб1 с по-I оLlного pe\Iol]T)

7

N9

зlrl
Найлленування e.le]\leHTa BttcHoBtlK про технiчний с,ган

lioIIc кцiТ) б дtjIl c-le\IeII]a KOllc l{llll о динк

Фу,н.ламент В за:lовi"rьноu1, cTatti

Фасади В задовiльному cTaHi

IIpиrriTKa

1

)

_) CтiHrr В задовiльному cTaHi

] IIiд;lоt,а l} задовi"льrrоrrу cтaHi

I]tl-loc гокrt l lотребl,ють l loTorlI Iого ремонту



Потребують каtliтального ремонтуСходовi клiтки. сходовi марш8

['аlrки потребують поточного ремонту9 Ба.,lкоtrи. лоджii. ганКИ
ення бал KoHiB i лодiкiй )()го о/цж

Потребl,ють замiни шибериСмirтспроволи (клапани,
стовб и, шибе и)

lt)

Б задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi ка]\!ери

водоп ов
ll

Потребують замiни
12 BiKHa

l lо,I,рсбr,кl-r r, tsc,lalloBJIcHHri,l,a замlни
п()в clна техlIIчно]\l

!Bepil]

l Iотрсбr,кл,l, ll(),ll)tl tl() го ре\lонтуl4 Вхiлнi групи

l5

Електрооблалнаltня (tцитова,

мережi. булинкове освiт:ення) Е,лекr,рt,lмережа t tотреб.чс кагIlтtlльного

c\1Olll

l:-,leK,t 1,1tlttl.tгt tlBa l] задовlJыlо\l), стан
Козирки вхiдних груп

lб

l lрацttllоr ь I:} I]aclIopTIIoNl} реrки}4l.

l l() с() ють замiни
jIiфти (машиннi прим iшен ня.

/'ll]e l \Iаlш llI I HlIx п и [1l щен ь
|,7

\l (,)IIо еб ють капlта",lьногоьного оп{L,Iеннясистеми цен
Потребуюr,ь капiтального ремонтуСистеми гарячого

водопостачання
l9

l'tотребують капiтального ремонтуСистеми холодного
опостачання l каналlзацllI]оJ

20

Прибулинкова,гериторlя
(благоl,стрi й. асфа; ь,гсlве

lJ за.кltзi,rьtttlrt), c,t,aH t

l I l,T}Il l()

2l

]]

l8

!итячий майданчик (о

дитячих майданчикiв)

В зa.ltrBi.-lыlolt), санil,арно-технtчному
c,t,att i. ttоr,ребус замiни сучасними

бладнання

с.Ir,\1с lt l а \l l I

li и,гJIового булинку на вул. Архипенка

Олександра 1 l |2, дитячий майданчик - задовiлыlиЙ. ЖитловиЙ будинок прилатнии

до експлуатац ii в ociHHbo - зимоtsий пер tоl2022 - 2023р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацll )килого

будинку У нас I,\, ll I lepio.1)

Голова Koмicii: начшIьник ОД-50l ка Я.П.

Члени KoMicii: заступник начальн ка Коваленко В.В.

iнженер l -i ка,гегорt i

майс,гер тех.дlJlьницt

Пазюра Ю.Г.

Щата огляду <30> вересня 2022р

Юречь Т.В

I lo гребуюr,l, поточного ремонту


