
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоlо: вул. Архипенка Олексапдра, 8-А
Бiлок Ii Il ll bK:r Л.Г.
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
}китлового фонлу оболонського району м. Киева>>,

од-50l
(riазва виконавця послуг)
Mrl, що нижче пiдllисалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П,,iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oT категорiт Ёйр, Ь.г.,майстра техдiльницi БiлокриниuькоТ Л.Г.
заступник начальника з благоусr.рою Ковменко В.в.

з 06.09.2022р.
(Дата початку огляду) , ПО 09,09,2022р,

(лата завершення огляду)провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Архипен*u Оr.*."rдрul В-Дl встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l2671KB. м,кiлькiсть квартир - 2l6.

г

2. Технiчиlll"r cr.all iкrlтлового будпlrкy ,га l:iого прибудlrпковоi тсри,горiТ:I-Iiд час проведення оглялу житлового булинку Л1] 8-А на вул Арх и пенкаO.rI ександра., комiсiя перевiрила с,ган несучих та огородя(увальних конс Грукцiй,зовнiшнi та внутрitлнi стiни стики, покрiвлю, пiд.llогу, BiKHa, дверi, системи IJO,ГВГI, ХВП. каналiзацii, лiфти, елект,рообладгl аIlня та прилеглу територiю.
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l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

ll Смiтr,сзбiрнi камери В задовiль номч cтrtнl
(волоп овiд)

l2 BiKHa в задовiльному cTaki

lз {Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребуrоть поточного ремонry

l5 Козирки вхiшrих груп Потребують поточного ремонry

lб Електрооблалнання ( щитова,
ме ежl. динкове освlтленнJI

Потребуют,ь поточного ремснту

l7 Лiфти (машинкi примiщення,
дв l машинних имiщень)

Пращоють в паспортному режимi

l8 сlлстеми це aLчьного оп,цення В задовiльно стан1
l9 Системи гарячого

водопостачанюI
Потребутоть поточного ремонту

20 В задовi.lъному cTaкi

?.l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по и,ггя

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний
олександра, 8-А задовiцьний

стан житлового будинку на вул. Архипенка

Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - a""о"rr-,
перiод 2022 - 202Зр.

оцlяка технlчного стану, висновок про готовнiсть до ексллуатацii жилого
оудин ун п

Голова KoMiciТ: начaшьник -50 дська я.п

Члени KoMicii: заступник *{ачалurrи*

iнженер 1-oT категорii

маистер тех. дlльницl

!ата оглялу к09> вересня 2022р

0й./ Бiлокриничька Л.Г

коваленко В.в

Пазюра Ю.Г.

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii


