
А к,г
загалыrого ог.lrяllч :rill.lol () б"т,lинку,

розташованого за адресою: ву.-l. АрхIrпсtlка ()лександра 3-А

Юре ь Т.В.
(П,I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслугоl]ування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послчг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у cк.-taJ(i' l] tчiа_11 1]] л а Ва -tгородськоi Я,П.,
iнженера з органiзаuii експлуатацii та peNloFtl,\ 1-ot кliт,t-гоg.ii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Юрець Т.В,

з 05.09.2022р. по 0б.09,2022р.
(дата початку огляду) (.ritTa завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архrrпенка Олександра 3-А
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна II.поща якоI,() ,_, гаFtовilrь l81,53,60 кв, м,
2. кiлькiсть квартир - З24
На прибудинковiй територii розмiщено лLtl,rlч,: й lIajii..rt, иt:

(перелiк елементiв б;rаl ovc грокl)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прlrбу:lrнковоi територii:
Пiд час проведення огляд), жилого бlдrrнк1 Jф 3-А на вул, Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан Hec\ltil{x та ol ороltжувzulьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, пoкpiBJllo. пi;lлог1.. в;кна, дверi, системи I_[O'

ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, е.-lектрооб.]а.Iн.lння, дlrтячлпi майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
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Козирки вхiдних груп

Електрообладнання ( щитова.
мережiл будинкове освiтленrtrt
Лiфти ( плашrиннi примiщення.

Системи центр:}л ьного опzL,Iеtlня
Системи гарячого
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Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
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.щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В зltJtrlвi ll,l| (ll\|\ \itl,iTiц)Ho-
'I'exгIl' Ii: й 'l]"a . l i)т : {)бч€ замiни

Висновки KoMiciT: технiчний сl,ан жит.1()I}(lг: C)),.lli ri.,\ lta
вул. Архипенка Олександра 3-А, дитячиr"{ \Iai]дf,Ftttик -- lа,Jlовiльний.
Житловий будинок придатний д() експлуатаitli в ociH н ыr-з}iмовий перiод
2022р'202Зр.

с

(оцiнка технiчного стан\,. висновок ]1р(| l,() Ic,B liг,,l .lo е tсплуатацii жилого
булинку у t{acTvt] ill

Голова Koмicii: начальник ОД-501

Члени KoMicii: iнженер l -oi категорii'

маистер техдlл ьн}lцl

дська Я.П.

Пазюра Ю.Г.

Щата огляду <06> вересня 2022р.
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