
Акт
загального оfляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олексанлра Архипенкаr 8-А

Бiлокр иницька Л.Г.
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Бiлокриничькоi Л.Г.

з 2З,0З.2020р. по 26,0З.2020р.
(дата початку огляду) (laTa завершення огляду)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку ЛЪ 8-А по вул, Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний с,ган
e"Ie\{eIITa оKoI Ic кцll ,IlИII

ПримiткаN9

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l Ф1,Ilлаr.tснr,lt В задовiльношtу cTaHi

В задовiльному cTaHi2 Фасади

СтiIlи3

Потребую,гь IIоточного peMoH,l,y4 Герме,гизованi стики

) Пiдлога В задовiльному cT,aHi

Покрiвля В задовiльному cTaHi6

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, заг:rльна площа якого становить 1267lKB. м, кiлькiсть
квартир - 21бштук.
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В заловiльноv1, cTaHi



,7 Водостоки

8 Сходовi к;riтки, сходовi маршi В задовiльному cTaIIi

В задовiлылому cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибера ( l -4)пiд.

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKtIa В задовiльнолtу cTaHi

13 ,Щверi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи В задовiльном1, cтaIIi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

В задовi;tыtо_rtу cTaHi

1,7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiцень)

Працюють в паспортному
реяtимi

l8 Системи центраrlьного опменIuI В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфачьтове покритгя поrребус
каttiтаlьного pe\loH г),

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Олександра
Архипенка, 8-А - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступн ий перiол)

Голова KoMicii: головний iH;KeHep ОД-501 vMiK Л.I.

Члени KoMiciT: iнженер l -i категорiТ Шембель Т.М,

Майстер технiчноi дiльницi у Бiлокриничька Л.Г.

.Щата огляду <26> березня 2020р.
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Потребують пот0Ilноlо ремонту 
|


