
Акт
загального огJIяду ж(Ilтлового булинку,

розташоваlIого за адрес()ю: ву.п. АрхиIIеllка Олексанлра, 4-Б

К)ре lrb Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс.гrуговуван ня

житлового фонлу Оболонського райоrIу м. Кисва>i,

од-50l
(назва BиKtlttaBt 1я послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра тех.дiльницi Юречь Т.В,
заступник начальника з благоустрою Коваленко В.В.

з 06.09.2022р. rrо 09.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,4-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6585 кв. м,

кiлькiсть квартир - |26 .

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 4-Б на вул. Архипенка
Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй,
зовнitttнi та вну,грiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВIl. ХВП, каналiзацiТ, лirРiи. е:tекtрообладнання та прилеглу територiю,
п и цьо]\.1 l] ия B,leHo:
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTaHi

9

лоджlи )

В задовiльному cTaHi

Потребуе замiни шибериl0 Смiттспроводи (клапани,
сто и. ши и

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

ll BiKHa

|2 Потребують встановлення на сходовiй
к,liтинi

lз

|4

Вхiднi групи Потребутоть поточного ремонry
(лругий вихiд)

Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремонry

Потребуе кагriтального ремонryl5 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення )

lб Лiфти (машинкi примiщення,
машинних имiщень)

Працюють в паспортЕому режимi

l7 Системи центр,lльного
опalJIення

Потребують капiтального ремонry

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребутоть капiтального ремонry

l9 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребус капiтапьного ремонту

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття )

В задовiльному cтaнi. Порушено
благоустрiй КП кКиТвтеплоенерго)

l]исновки Koмicil: технiчний стан житлового будинку на вул. Архипенка
олександра, 4-Б задовiльний
Житловий булинок придатний до експлуатацl'l в oclнHbo- зимовий перiоД2022 - 202Зр.

(ouiHKa технiчною стану, вис готовнlсть до експлуатацIl жилою
були наст}пfl iод)

Голова KoMicii: начzrльник ОД-5

Члени KoMiciT: заступник нача-]rь

iнженер l -oi категорii

маистер тех.дlльницl

я.п

Коваленко В.В,

Пазюра Ю.Г.

Юречь Т.В.

Балп<они, лоджii, гаrтки
(огородження батrконiв i

!Bepi

flaTa оrляду к09> вересня 2022р.


