
Акт
загального ol,.lrlilv ifiIr.IoI о бl,,tинку,

розташованого за адресою: B1,"tl. Арlипенка Олександра з

Юрець Т.В.
(П.LП. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговуван llя
ll(итлового фонду Оболонського район1 м. Kltr ва>>,

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у cK_la,lti: Ilitча.Iьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та pCNl()t{.l ! l -оТ категоlliТ Пазюри Ю.Г.,
майстра технiчноТ дiльницi Юречь Т.В.
заступник нач€шьника з благоустрою KoBa.-tettKo В.В.

з 03.10.2022 р. по 05.10,2022p.
(дата початку огляду) (д] l а завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресок!: Архltпе ttKlt Олександра Зl.
l встановила таке:
l. Житловий
квартир-128

будинок, заг€шьна п.цоща я кого сталtовиr.ь 8785,40 кв м кlлькlсть

На поиочдинковlи TeDитооii оозмiпlе Htr ллtтячий ,rta _faHtltlK

2. тех нiч н и й ста н жил о го r!};fiЦЖ:,lli l; il;ir.l; l"]lo BnT терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого бу.,ltrнrсч -\fg _j Hi By;r. Олександра Архипенка

комlсlя перевlрила стан несучIlх та с,г )|l(),l,K\ -]а lI,Iit1\, к()нструкцiЙ, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю. IIiJt.lol,,\. tliKrlit. ;tlзcili, t,истеми I{O, ГВП, ХВП.,

п
каналiзацii,

и цьо
лiфти, електрообладнання, ди гя,l иit rtаiiлаttчи к 1 а прилеглу територiю.
виявлено:

BltcHoвoK про технiчниl:i стан
е. leМ с l rга_ ( конс гр) Kttii) б дrlн
По гребчr: рсvонт\

По,гребчr: потоtIнOг() peNloHTy

ipqc] ) ý) l]:l]lня пJt.iп(и)
в заiкlвi.ltьномrl cTatli

Пtl гр eiivс Kallira,TbHclt,o l)eMoHTy

В }a,l() tr i_ IL}l()[,!\ cTil]Ii

По греiiлс п() гочijог,) l)elloнTy

Пtуггебч lrrTb tI() I,()ч Il0го ремонту

Лrrгребчlотl, кап iTa,rb HtrI о ремонту
пi;r..пft

Л'9

зlrl
Найменування елемента
(конструкцii) булин

l

2

Фундамент

Фасад

3 С,гiни

4 Стики

5 Пiд.тога

6

,7

8 Сходовi клiтки, сходовi марrпi

Покрiвля

Водостоки

Примiтка
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Балкони. лоджii. ганки
(огородження ба.пконiв i

7Щитячий майданчик
(облалнання литячllх

EKpaHIt ба.lксrнiв по t ребl,ють
KitIllTa-,Ib{ lого pe]!I()II г}

лоджlи
Смiттспроволи (клапани. п o-rpeiii,ro гь заrtitltt trlибери

с,говб и. шиб tI

Смiттсзбiрнi камери B,raлoBi,tbHorI1 cтa t li

водOп Bl

l}iKHa I} ra:(cl Bi:l bHcl rt} ctarti

/{Bepi В la]ltlBi.tbHtlrtl с t attt

Вхiднi групи В lалtlвi. t bHtl rt1 сгаtli

Електрообладнання (щитова E.lcK гpotttltl i,Bil Ia c,]i\:K I l]ОМеРеЖl

\1 i.б динкове освiтленtt я l) c\loH

Системи центрального
опалення

['lо,гребl,1616 Kl,ttl ir а- t r,Hot о ремонту

Системи гарячого
водопостачання

I-1rl,гребуrоть Kilt ti,t а, tbHo1,o ремонту

Системи холодного По,гребуrотЬ Kittti t а. tt,Htlt,o ремонту
водопостачання l каналtзацll

АсtРалыtlве lIоKplIl lя погре бусПрибулинкова територlя
(благоустрiй. асфальтове
Il0 lII гя

JIiфти (машиннi примiшенrlя. ПрitrLюють в tlacllolr ltto]\ly режим1

i машинних п имiшень)

П,ltР.,,i', l" t, t:.t ц

Killl ll a.l ы l()Г() pcltlt)]I |\

_ l}llctl()B lIc Iь .,

В raJ,.tl Bi,t bHt, rt\ cit lll l ар| l()-

технiчIlс,llt1, cTatti. rto грсбу€ замlни

маиданчикlв с\,часl{IlIuII е. te\lL-I Il,il]\l и

Висновки KoMicii : технiчний cTatl )киl,jrового булинку на

вул, Архипенка Олександра 3, длtr,ячий \Ia йданчик,-,lа,цOt}i"l ьний,

Житловий будинок придатний ДО еКСПJI)а Га|lll В OCll]lll,() il t мови и

пер iод2022202Зр.
(оцiнка технiчного стан\ ()

бчдин

Голова KoMicii: начаJIьник O/1-50

Члени KoMiciT: засryпник начаjIь

iнженер 1-oi категорii

маЙстер тех. дlльницt

ацii жи",tого

ська Я.П.

Ковапенко В.В.

Пазюра Ю.Г.

Юречь Т.В

Щата огляду <03> жовтня 2022р,
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Козирки вхiдних груп В lа,ttоtзi. tbHort) с t alti

l].lc-l
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