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КП <Керуюча компанiя з
житлового фонду Оболон

о -50l
назва виконавця послуг)

Акт

обслуr,овуван ttя
ського району м. Кисва),
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Y", *о нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,lнженера з органiзачii експлуатацii iu p"ronry i-ы *r".фiiпзiй;Бa., майстратехдiльницi Юречь Т,В, заступнип nu"-on"no з олагоустрою Коваленко В.В.

)

з 06.09 .2022р.
(.laTa початкл, огляду) по 09.0 9.2, 022р,

дата завершення оглялу)

i:r#J#iuyo.o булинку за аllресою: вул. Архипенка Олександра, 4-А
Житловий будинок, заг€шьна пJlоща якого с.гановить l 2664кв. мк lлькlсть кварти р - 216.

На прибулинковiй територii розмlщено спо ивний та 2 дитячi мрт айданчики.
перелlк елементiв благоустрою)

2, Техlriчний с-га Il ,liит.лового
Пiд час лроведення ol..JI

бу.линку ,га ,-iого прrtбудиlIковоi територiТ:яду житлового будинку ,Ц 4-А на ВУл. Архипенкао,це ксандра. комlсlя перевiр ила стан несучих та огородж уваJIьних конструкцiй,зовнlшн1 та внутрiшнi стiни сти ки покрlвлlо, лiллогу, в l Ktla дверt, системи IlO,гвп хвп , канацiзацii, лiфти, елект рообладнання. дитячl спортивний майданчикита прилеглу терито ptlo
п и цьоN{ виявJIено:
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l0 Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

Il Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовirьному cTaHi

tsiKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi В задовiльному cTaHi

Вхiлнi групи В задовilьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

|,| Лiфти (машиннi примiщення,
лверi плашинних примiцень)

Працюють в IIаспортному режимi

l8 Сис геми центрального олilлення
Системи гаря.{ого
водопостачання

В задовiльному cTaHi
l9 Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачаннJt i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.]ътове

Асфальтове покриття потебус
капiтального ремонту. Порушено

по иття) благо iй Кп <киiiвтеплоен го))

2l

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонry
3,4 пiд

Балкони, лоджii, ганки В задовЬному cTaHi
ого одженнJI балконiв i лоджiй

|5 Козирки вхiдшд( груп В задовi.,rъному cTaHi

lб Електрообладнання ( щитова,
i\,I ежl, динкове освiтлення)

22

l

f]итячий, спортивний
майданчик (обладнання
дитячих, спортивних
маилаlникlв

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, flитячий
майданчик потребус замiни на

часнl елементи
Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку на вул. Архипенка
Олексанлра,4-Д, дитячi (2 шт,) та спортивний майданчики - задовiльний.
Житловий булинок придатний до екс ctнHbo -зимовии перiол,2022 -202Зр

(очiнка технiчного стану, в HlcTb до експл уатацll жилого
бу

Голова Koмicii: начальник ОД-5

Члени KoMicii: заст}пник начаJI коваленко В.в

iнженер l -oi категорii Пазюра Ю.Г

маистер тех. дlльницl

ська яп

и
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.Щ,ата оглялу <09> вересня 2022р

Юречь Т.В
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