
Бiлок ]rиl l llllbKa jI.I-.
(П.l П, маiiс,гра)

КП <Керуюча компанй з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),

0:1-50l
(назва вtlконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нача.пьнрка Вангородськоi Я.П,,
iнженера з органiзачii експлуатацii та poмot{T} 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра тех,дiльницi Бiлокриницькоi Л.Г,
заступник начiUIьника з благоустрою KoBa.,reHKo В.В.

з 21.09.2022p по26 09.2022р
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу}

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,8-В
l встаlIовила таке:
l . Жит.rlовий булинок,'зага.llьна площа якого становить l 3682 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l6.

2. Технiчннй стан житлового будинку та його прибулицковоi територii:
Iliл ,rac проведення огляду житлового будинку Ng 8-В на вул, Архипенка

Олександра, коr,riсiя перевiрила стан ttес)л{их та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшlнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвJlю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи IJO,
ГВП, Xt]Il, кана,riзацii, лiфти, елекгрообладнання та прилеглу територiю.

и IlьqMJ виявлено
N!] Найменування елемента Висновок про технiчний стан
з/п (конструкцiТ) будинку e"IleMeHTa кон
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Фундаменти В задовiльному cTaHi
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I-'ерметизованi отики

Ili.ц.rога

В задовi;rьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребутоть Ilоточного ремонry

В задовiльному cTaHi
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6 |Покрiвля В задовiльному cTaHi

L
]

Примiтка

Волос,гоки [1отребутоть потОчного ремонry



tt Сходовi клiтки, сходовi маршl 11отребують капiтального ремонry
() Балкони, лодrкiТ, ганки

_(,qгородження балк'онiв i лодх(iй )

Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

В заловiльному cTaHi

Потребl,с замiни шибериl0

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

В заловiьному cTaHi

Потребують замiни ( 1, 2, 4 пiд.)

lз l]Bepi В задовiльному cTaHi

I5 Козирки вхiлних груп В заловiпьному ётанi

l(l Електрообладнанrrя (щитова, Потребус поточного рецонту
ме iKI н кове,освlтлення
Лiфти (машиннi примiщення, Праrцоють в паспортному режимi

l ]шашинtIих имlщень
l8 Системи центрального опаJIення 11отребують капiтального ремонry

В заловiльному cTaHi

l2 BiKHa

|4 Вхiлнi груп и

l"7

l9 Систелtи гарячого
водопостаllання
Системи хололtlого
водопостачаl|ня i каналiзацii

2l IIрибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
1,Io иття

Потребують поточного ремоriry

Потребутоть капiтального ремонry

Потребутоть капiтального ремонry
I
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(оцiнка технiчного стану, висно про lcтb до експлуатацll жилого
буд у

Голова KoMicii: начальник ОД 501

Члени KoMicii: заступник нач ltи ка

iнженер l -oi категорii Пазюра Ю.Г

маистер тех. дlльниц1

ька яп
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flaTa оглялу к26> вересня 2022р

Бiлокриничька Л.Г

Коваленко В.В.
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