
Акт
загальноrо огляду жилого будинкУ,

розташовано.о ru uop",o,, uyi, Ap*,neliKa Олександра,1 2/3

(П.l.Гl. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування 
__

;;r;;;;i" фонлу Оболонського району м, Киева>,

о -50l
(Itat,]Ba виконавця поOjIуг

Ми, що нижче пiдписал ися, комiсiя у склаl( i: начальника ВангоролськоТ Я,П,,

iнженера з органlзацll експлуатацt l та peN,loнту 1-oi категорii Пазюри 1О,Г,,

майстра тех. дlльницl Бiлокриничькоi Л.Г,

заступник начаJIьника з благоустрою Ковал енко В.В.
по 09 .09.202 )n

,] 06.09. 2022р.
(даr,а завершення огляду)

да,га по.tатку огляду.)(

ровела огляд жилого булинку за адресОЮ:

гl и цьо виявлено:

Архипенка Олексанлра, 1 2/З

lJ заJtlвi"tьнtlrtr, с t artl

Ilотребуrоть капiтального ремонту пlд,

N91.2.

II

i встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна плоtца якого становить 9640 кв, м,

кiлькiсть квартир - l44, __.._л_лт _о_.,.гп ",

2, Технiчний стан ?ки'лового булинку та його прибудиtlковоi територlt:

l1iд час про""о.ппrЪ.п"оу *"rпоЪо.о булинкУ Nc l2lЗ На ВУЛ, АР*1:_'.1.|,1,*

о'ltександра, комiсiя перевiрила стап Itесучих та огоролжувальних конструкцlи,

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, гlокр]влlо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи Цо,

гвtl, хвп, пuп-i.uцii, пiбти, електрообладнання та прилеглу територiю,

lla-tас(г)

) lliдлога

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
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Примiтка
BtrcHoBoK про техн iчний стан е.;1е]иента

кцii) б JIIIlKKoll
[-lайменування елемента
(кон лиllокцll

N9

зitt

Фундамен,rи В задовi"пьному cTaHt

l} зa;ttlBi.lbHort1 ctattl

[] за.tсlвi--tьноrt) cr ilt tt
Стiни

l lo r,ребr ro гь ll() t()ttlI()I 0 pe\loHT)
l'ерметизоваt tt с гики

J

Гlотребl,с капiтаl ьного ремонтуПокрiвля

По,l,ребують поточноl,о ре\{онтуВодостоки

Бi.по кrrи tl и цька Л,Г,

l

l

]

п

l

]

l



Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

в задовiльному этанi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовirьному cTiiHi

l2 BiKHa В задовi.rьному cTaHi

lз {Bepi

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання (щитов4
мережi, булинкове
освiтлення)

В задовi.lьному cTaHi

Електрощитова та електромережi
потребуе капiтального ремонry

lб

l7 Лiфти (маш иннi примiщення,
дверi машинних примiщеrь)

працюють в паспортному режимi

l8 Снстеми цент:rльного
оlIалення

Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канмiзацii

Потребутоть кагliтального ремонту

2l Прибудинкова терrтгорiя
(благоустрiй, асфальтове

Асфальтове покриття потребуе
капlтzL,Iьного ремонту

llo итгя )

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку на вул. Архипенка
олекоандра,l2l3 задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo зимовий
перiол 2022 -202З р,

(оцi нка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у н ний перiол)

Голова Koм,icii: начrшьник ОД-5
1|

Члени KoMiciT: заступник начал|ника
\ 

,].

iнженер l-oi категорii 't.'t

маистер техдlльницl

лська я.П.

Коваленко В.В.ъ.

_-z

flaTa огляду <09> вересня 2022р

Бiлокриницька Л.Г.

9

В задовiльному cTaHi

Пазюра Ю.Г.
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