
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенкаr 8

Бiлокриницька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльничi Бiлокриницькоi Л.Г.

з 23.0З.2020р. по 26.03.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l 158б кв. м, кiлькiсть
квартир - 21бштук.
На прибудинковiй територii розмiцено дитячий майданчик,
(перелiк елементiв благоустрою)

п и цьом виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному с,ганi

В задовiльнопtу с,ганi2

3

Фасади

Ст,iни В задовi,,lьнолtу cTaHi

4 Герметизованi стики I Iо,гребукlть Ilоточного рсмонту

В задовiльному cTaHiПокрiвля

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N 8 по вул. Олександра Архипенка,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшrri та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

I

6

I



,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

8 Сходовi юriтки, сходовi маршi В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лодлtii, ганки
(огородження балкоttiв i лолжiй)

Ганки потребують ремонту
(пiд. Np 1-6)

l0 Смiтгспроводи (It,тапани.

стовб и. tпи и

Смiтrсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус замiни шибера ( 1-6)пiл.

В задовi.llьному cTaHi11

12 BiKrIa В задовi,,lьному cTaHi

13 .Щверi

l4 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання (щитова,,

мережi, будинкове освiтлення)
В задовiльному cTaHi

|,7 Лiфти (машиннi rtримiшlенt tя.

дверi машинних примiщень)
I1рачююr,ь в IIаспортному

реrкимi
l8 Системи центраrtьного oпa_ileHI Iя В задовiльноп,tу cTaHi
l9 Системи гарячого волоI lосl,ачання 11отребують капiтального

ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i канаliзацii
Потребують капiтального
ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаль,гове
покритrя)

В задовiльному cTatIi

22 .Щитячий майданчики (обладнання

д}ftячих майданчикiв)
В задовi;l ьному catt iTapHo-
технiчному cTaHi.

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка 8, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2020р,

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть iо експлуатацii жилого
бl линк1 у насгупний llcpitl:)

Голова Koмicii: гоJовний iнженер ОД-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шеrrбель Т,М.

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду <26> березня 2020р.

Бiлокриницька Л.Г.
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В задовiльному cTaHi
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