
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенкаr1O-Б

Бiлокриницька 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 експлуаталii та ремонту l -i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноiдiльницi БiлокриничькоiЛ.Г.

з 2З.OЗ.2020р. по 26.03.2020р.
(даr,а початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка,10-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6600кв, м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.

2. Техпiчпий стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку л"9l0-Б по вул. олександра

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

Найменування е,[емента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
е,цемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 В заловiльному cTatti

3

Фасади

Стiни В задовiльному cTaHi

1 l-ерrtетизоваtti cтl.tKtt В за,,кltзi. rbHclltr cTatti

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В заловi.ltьному cTaHi

,7 Водостоки Потребують поточного
часткового ре\{онту



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTatti

9 Бtt-пкони, лодяlii, ганки
(оr,ородження балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребус замiни шибери

11 Сп,riттсзбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTaHi

12 В iKHa Жа,тюзi потребують ремонту

Потребують замiни та
встановлення на сходовiй
rоriтинi

l4 Вхiднi групи [3 задовiльноr.tу с ral ti

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Елекгрооблалнання (щитова.
Mepexti., будинкове освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. електромереrкi
потребують капiтацьного
peNIoHTy

|,7 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

Гlраuюють в паспортном),
режимi

18 Системи центрального
опалення

Потребують поточного
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточ}Iого ремонту

20 Системи холоJlного
волопостачанIrя i канацiзацi i

Потребують поточпого ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфальтове I1окритгя потребус
капiтапьного реNIон,гу

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул, Олександра
Архипенка, l 0-Б задовiльний.
житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у настчпний перiоL )

Голова KoMicii: головний iнженер О Д-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi

Щата огляду <?6> березня ]020р.

Бiлокриницька Л.Г.
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