
Акт
загаJr ьноl,о огляду жилого буди нку,

розташованого за адресою: вул. С)лексанлра Архипенка, 10

Бiлокриницька Л.Г.
(П.I.П. ллайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>,

од-50l
(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,,

майстра технiчноТдiльничi Бiлокриницька Л.Г.

з 2l .09.2020р. по 25.09.2020р,
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провели огляд житлового
i встановила таке:
1,Житловий будинок, заг.Lпьна площа якого становить 128З 1кв. м,,

кiлькiсть кварт,ир - 2l6.

2. Технiчний стан житлового булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\Ъl0 на вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи

ЦО' ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрооблалнан ня, дитячi. та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, l0

Примiтка}ф

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKui'i) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкчii) булинку

l Фундаменти В заловiльному с,ганi

2 Фасади В заловiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

.+ Герметизованi стики Потребують поточного ремон,tу

5 Пiдлога

6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi

I Iотребl,с tIоточного peNIoHT),

7 Водостоки Потребують поточног() ремонту



мOн1,капlт:lльногоебlIli Сходовi клiтки, сходовi ма шl
Ганки потребують поточного

\tOH
9 Балкони. лоджii, ганки

дження ба-цконiв i лоджiйо
Потребус замiни шибериСмiттспроводи (клапани.

стовб и. шибе и)
В задовiльному cTaHtll Смiттсзбiрнi камери

(водоп вiд
В задовiльному cTaHi|2 BiKHa

lз flBepi В задовiльному cTaHi

Потребують поточttого ремонтуl4 Bxi,lHi грl,пи

[Iотребують поточного ремонтуl5 Козирки вхiлних груп

Електрощитова та електромережl в

задовlльном c,l,aHl
lб Елекгрообладнання (щитова,

динкове освlтленняi,б\I

Лiфти (машиннi гtримiщення.
имlIllеньl маIUинних п

|,7 Прачюють в паспортному режимl

с \1()нть капlтальногоIlor,ajlbHoI,o опаIеннясистеми ценl8
Потребують капiта,rьного ремонтуСистеми гарячого

водопостачання
l9

Потребують поточного ремонтусистеми холодного
водопостачання i каналiзацij

20

Асфа,l ьтове покриття (тротуар)
потребус капiтального ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Ilo иття

2|

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул, Олександра

Архипенка, 1 0, задовiльний.
)IiитловиЙ будиноК придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

2021р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатац ll жилого

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

Члени комiсii: iнженер l-i кате LI]ембель Т.М.

Майстер технiчноi д Бiлокриницька Л.Г.

Щата оглялу <25>вересня 2020р
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