
Акт
загальноrо огляду жилого булинку,

розташованОго за адресоrо: вул. Дрхипенка Олександра, l0-B

Бiло кпи н rt ш ька Л.Г.
(П.I.11. майстра)

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

од-501

з 05.09.2022

(HtBBa викоttавця гtослуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника ВангородськоТ Я.П,,
iнженера з органiзашii експлуатацii та ремонту 1-оi ка.гегорiТ Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Бiлокриницькоi Л.Г,
застуIlник нач€цьника з благоустрою KoBalreHKo В.В.

р по 09.09.2022 р.
(дата ltочатк1, оглядч)
провела огляд жил
i встановила таке:

(дата завершення огляду)
ого будинкУ за адресою: вул. Дрхипенка Олександра, l0-B

2, Техпiчttий стан житловог., булинкч та його прибудинковот територii:Iliд час проведення огляду житлового булинку л9'l0:B на вул. Дрхипенка
Олексаrlлра, комiсiя перевiрила с.ган несччих ,rа огороджувыIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоr.у, BiKHa, дверi, системи цо; гвп,xBi-I, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик l,a прилеглу
територiю.

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8486 кв. м,
кlлькlсть квартир - 140,
IIа прибудиlrковiй тер и,горii розмiщено дитя.tий майданчик.

(Ilepe:IiK c,re rteH,t,iB б-lагоr,стрсlttl )

tI и цьом виявлено:
N!
Ji Il

C'Tir lи В заlltlвi"rtы rом}, с,ганi

l lo 1,1lсбr кl t l, llоI()tlног() ре\lоIIт),
_l

6

Найменування елемента
(конс KuiT) б дllн к

Висновок про технiчний стан
e.,reMeHTa (конс динкбкцll

Примiтка

Фунда менти В задовi,-lыtому cтaHi

Фаса,lll В за,,(tlвi,-tы ttlM!, c,I,aHi]

I Ii:,T crl а В заловi:tьнtlмл, с,ганi

l Iокрiвля В задовiльномч cTaHi

7 []одос,t,оки I Io t,pcбr,Kl,t,b по l-()tIII ого pc\,loll г\,

l eprt c-l пзоваlti cTltKrt

_)



8 сходовi клiтки. сходовi маршi В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджilL, ганки
одження балконiв i лоджiйo1,o

в задовiльному стапi

l0 Смiттспроводи (ютапани,
сl,ов и ш и

Потребують замiни шибери

lI Смiттсзбiрнi камери
Еодо в

Потребують поточного ремонry

12 BiKHa В задовiльному cTaTrr

lз flBepi В задовiльному cTaHi

l4

l(l

Козирки вхi.шrих груп

Електрообладнання ( щитова.
динкове освlтлення

Вхiлнi груrпl

ежi

В задовiльному cTaHi

В задовrльному cTaHi

1,7 Лiфти (машиннi примiщення, дверi
маlltинних им l щень

Працюють в паспортному режимi

l8 системи це ого опалення в задовiльном cTaHl
l9 системи га ого водопостачання в задовiльно cTaHt
20 системи холодного

водопостачання i каналiзацii
В задовiлъному cTaHi

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфffIьтове
по иття )

В задовiльному cTaHi. Асфальтове
покриття потребуе поточного-
ямкового e}to

.Щитячий майданчик(обладнання
дитячих майданчикiв)

2l

))

I5

Висновки KoMiciT: технiчн
Олексанлра, l 0-В, дитячий

В заловi,тыrому caHiTapHo-
TexHi.THoMy cTaHi. Потребуе
доукомпле кryвання сучасними
елементами

ий стан житлового булинку на вул. Архипенка
майданчик - задовiльний.

Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий
перiод 2022 - 2023 р

(оцiнка технiчною стану, в готовнlсть до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: начальник О.Щ 0

Члени KoMicii: заступник нач ьника

iнженер 1-oi категорii

майстер тех. дiльницi

б инку у н tlп loд)

дська я.п

KoBaneHKo В.В.

_ Пазюра Ю.Г.
,/

!ата огляду <09> вересня 2022р

Бiлокриничька Л.Г

В задовiльному cTaHi


