
Бiлок ини ька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Бiлокриницька Л.Г.

з 21 .09.2020р. по 25.53.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення ог.llялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка,l0-А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l2528KB. м,

кiлькiсть квартир - 2l6.
На прибулинковiй територiТ розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоТ територi'i:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛаlO-А на вул. Олександра Архипенка'
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцlи, зовнlшнl та

внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii,
територiю.
п и цьо виявлено:

лiфти' електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу

I lримiткаВисновок про технiчний стан
елемента ( конструкчii) булинку

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHil Фундаменти

В задовiльному cTaHiФасади

В задовiльному cTaHi3 Стiни

Потребують поточного ремонту:1 Герметизованi стики

В задовiльному cTaHiПiдлога

В задовiльному cTaHiПокрiвля

Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка, 10-А

.I\ъ

з/п

2

5

6



,| Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiта,rьного ремонту l
пiд

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз ,Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHi

lб Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

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

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального оп:lлення Потребують поточного ремонту
l9 Системи гарячого водопостачання Потребу ють капlтi}льного ремонту

Потребують капiтального ремонту20 Системи холодного
водопостачанюl i канмiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 Спортивний. дитячий майданчики
(обладнання майданчикiв)

!итячий майданчик в задовiльному
caHiTapHo-TexH iч ному cTaHi.
Спортивний потребус капiтмьного
ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Олександра
Архипенка,10-А, дитячий та спортивний майданчики - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлу атацii в oci нн ьо-зимовий перiод 2020 -2021 р.р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер О,.Щ-50

Члени KoMicil: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльницr

l

BHlcTb до екс

к Л.I.

ембель Т.М.

\-j;z

7 Бiлокриницька Л.Г.

l4

l8

жилого

!ата огляду <25> вересня 2020р.


