
Акт
загального огJtяду жиJlого булинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександра, 10

Бi;rокриницька Л.Г.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
}китлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(ltalBa виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатачii та peMot{Ty l-оI категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi БiлокриницькоТ JLl ,

заступник начальника з благоустрою Коваленко В.В,
з 05.09.]0]2р. по 09.09.2022р

(laTa початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 10

i встановила таке:
1.Житловий булинок, загальна площа якого становить 1283 l кв. м,

кiлькiсть квартир - 2l б.

2. Технiчний стан житлового будинку та його п рибуди нковоi територii:
Пiд час проведення огляду жит,цового булинку Ncl0 навул. Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несуч их 1 а огороджувмьних конструкцiй,
зовнiurнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи

ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю,
I,1 llbOM I]и я BJleHo:
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Смiттсзбiрнi камери
водо овiд)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi В 2 пiд'iздi потребують замiни

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiлнкх груп

lб

Потребують поточного ремонry

Потребують капiтального ремонry

Лiфти (машиннi примiщення,17

имl шеньдве l машинних
праrчоють в паспортному режимi

l8 системи це ного опiulення ють капlтального моп
l9 системи га ячого водопостачання капlтального о
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
Потребують капiтального ремонry

2.I Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,ътове

В задовiльному cTaHi

по иття
висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул, Архипенка
Олександра. l 0, задовiльний. ЖитловиЙ булинок придатний до експлуатачi'i
в oclнHbo зимовиЙ перiод 2022 -202З р

оцtнка технlчною стану, висновок про r оювнigгь до експл уатацii жилого
булин на перiод)

Голова Koмicii: начальник О!-50

(

Члени KoMicii: заступник нача-,,lь ика

iнженер l -oi категорii

маЙстер техдiльницi

.Щата огляду к09> вересня 2022р

дська Я.П.

Пазюра Ю Г.

Бiлокриничька Л. Г.

стовбури, шибери)
ll

Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

п

Z

Коваленко В.В.э
! -с


