
Акт
за гального of.rrl/l}l ;\,It.]loI,o бl,t и н ку,

розташованого за адресою: Bv.r. АрхltгlсlIка Олександра 5-А

Микитенко В.Г.
(П.I.Il. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙон}, \r. liI.1(,BaD,

о -50l
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у ск.-rадi: Haчit.lbH1.1Ktl Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та pei\4otITy 1-oi катсr,орii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Микитенко В.Г, заступнl{к начi].-Iьника з благоустрою Коваленко В,В.

з 03.10.2022р. по 05.1 0.2022р.
(laTa початку огляду)
провела огляд жилого булинку за адресок)
i встановила таке:

(-lата завершення огляду)
Bvlt. ,,\гr.ittt,.:t lKa Олександра 5-А

l.Житловий будинок, загальна пJIoI_lla яко1-сl c,i-lul()B1 ,r ь ]ltr l : 
'/ кв

кiлькiсть квартир - 378
На прибулинковiй територii розмiщено /tиr,ячлtй uай;lд11.1цli

N1

(пере,liк e,rertclt гi tl б- lalrl,"-cTpotil )

2. Технiчний стан жилого булинку, та iill1,o п pttб\.lIltt KoBoi територii:
Пiд час проведення огляду жилого б1,,tинriч -]'{rr 5-,-\ на ву.л. Архипенка Олександра,

комiсiя перевiрила стан несучrlх та огоl]од,{i\ ]]a.lыIll\ конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, rIiдлоr) . BiKlta. лвt,пi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнirння, ди t,я чl,тi.т ,rtaii;talt,ltlK та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
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IIримiтка

Гаttки потрсбук),, ь II()тOtIного

реNIон,гу
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Смiттспроводи (клапани. По,гребчltlть заviнlt tllибери
стово и- IIIио tl

Смiттсзбiрнi камери В за.rt: iI ll lll, l i

водо овlд
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Kar,l,t а_ l1,1l.)] () Рl .,

ПраI lк,tt-l tt, l.. llircll()I] 1 ll()\Iy режимi,
пa]l .,.l;t _] пi;t.
в за;l()tslJIьн()t\,t\ с I aIl l
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: )vC
Ii асними

Впсновки Koмicii: технiчний cTitн жIllлJt]оI,о б)Jи}lк\, tla
вул. Архипенка Олександра 5-А. диrячиii rtаl'jдlttl.1и l< - tадовiльний.
Житловий будинок придатний до ексllл}аl,аItii в ociHr{1,o- зимовий
перiол 2022-2023р.
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Козирки вхiдних груп

Елекгрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Вхiднi групи

l7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)
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системи центрального

Системи гарячого
оIIal,,Iення

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
2l Прибулинкова територiя

(благоустрiй. асфальтове
покриття)
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(оцiнка технiчного cTaнv. вионl]
булинк

Голова KoMicii: нач€lльник ОД-5(l

Члени KoMicii: засryпник нача_r

iнженер l -оi категорii

майстер тех. дlльницl

() луатацll жилого

дська я.п,

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г.,a
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,Щата огляду < 03> жовтня 2022;l

Микитенко В.Г.
L


