
Акт
загал ьного огJrяду житлового булинку,

розташованОго за адресоЮ: By-lt. Архиllенка Олександра, 10-А

Бi;lок DиHIill ька Л.Г.
(П.I.П. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м, Кисва>>,

од-50l
(назва виконавця послуг)

йr, u.о нижче пiдписмися, комiсiя у складi: нач€шьника Вангородськоi Я.П.,

i"женера з органiзаuii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.

майстра техдiльницi Бiлокриницькоi Л,Г,
заступник начаJIьника з благоустрою KoBalteHKo В,В,

по 09,09.2022р,09.2022рз06
(дага пtlчатк1, tlг-,lяду)

провела огляд житлового будинку за адресоIо: вул, Архипе
(лата завершення ог-rя.лу,)

нка Олександра,iO-А

1

i всr,ановила r,aKe

)(итловий булинок, загальна площа якого становить 12528кв, м,

кiлькiсть квартир - 2l6.
На прибулинковiй териl,орtl розмiщено дtl l,ячий та сIlортивни й майданчики.

(перелiк e.,]eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будипку та його прибудинковоТ територii;

Пiд час проведення огляду житлового булинку N910 -А на вул, Архипенка

Олексанлра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувыIьних конструкцiй,

зовнiшнi ia внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,
гвп, хвп, кана.чiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивний майданчики

та прилеглу територirо.
п и ltboM вияl]лено:

[Jar-tlt et t1 BaHHrl e-,le\Iell,[tl
-ГВ,,a,,оuоп 

t tptl технi,tний cTatt

(конс I кцtl 0 динк e-lctleHTa ( конс IiItll () динк

В задовiлыtому cTaHi

11окрiв.lя В задовi.lыlort1, cTalti6

1

Nlr

з/tt

В задtlвi-tыttlлt}, cTaHiФr H.larteHTlt

В заловi,lt ыtоплу cTaHlcDaca,,U.t1

В задовiльноtчtу cTaHiС,гiнrt_)

Потребують поточного ремонтуl'ерлIеr,изованi стики.+

) ll l () l,алll

Во:ос,гоки l [о r ребr Kl,r ь по-гочtIого ре)lон,гу

При м iTKa

1

1

l I

l



Потребують капiтального ремонту

9 Балкони, лодкii. ганки В задовi,тьному cTaHi
одження балконiв i лоджiйo1,o

l0 Смiттепроводи (клапани,
стов }l u] и

ll Смiттсзбiрнi камери
вOдо Bl

Потребус замiни шибери

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз l|Bepi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групиl4

l5 Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонry

Потребують поточного ремонry

lб Електрообладнання (щитова,
динкове освlтленняl\I 0

Потребуrоть поточного ремонry

|7

l8 капlтального емоп
I9 По ь капlтального мо
20 Системи хо_;lодного

волопостачання i каналiзацii

Лiфти (машиннi примiщення. працюють в паспортному режимi
маши нних иNllщень

Системи це аj-IЬного опilлення
Системи ячого водопостачаннJI

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асф&цьтове
IIо иття

Потребують капiтального ремонry

Асфальтове покриття потребус
капlтaчIьного ремонry

В задовiльному caKiTapHo-
технiчному cTaHi

2l

))

висновкll lсoмicii
Олександра,l0-А,

сходовi клiтки. сходовi маршi

Спортивний, дитячий
майданчики(обладнання дитячих
маиданчикlв

8

: технiчний стан житлового будинку на вул. Архипенка
дитячий та спортивний майданчики - задовiльний.

Житловий будиrrок придатний до експлуатацll в oclнH,bo- зимовий перiол 2022- 2023р
(ouiHKa технiчною стану, висновок про BHl !l жилого

булинку у насгупний
Голова KoMicii: начальник О!-50 ородська яп

Члени KoMicii: заступник начtlль ика коваленко В,в

iнженер l -oi категорii Пазюра Ю.Г.

маЙстер техдiльницi

flaTa огляду <09> вересня 2022р

Бiлокриничька Л.Г.

1 l пiл)


