
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенкаr1O-Б

Бiлокриницька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу 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 категорiТ Шембель Т.М.,
майстра технiчноТ дiльницi Бiлокриницька Л.Г.

з 21 ,09.2020р. по 25.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

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

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л!1O-Б на вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю. пiллогу. BiKHa. дверi. системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацi'i, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю
п и цьо виявJено:

}1ь

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

.l Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

) Пiдлога в задовiльному cTarti

6 Покрiвля Потребують поточного ремонту

1 Водостоки Потребують поточного ремонту

3



cTaHlв задовiльноСходовi клiтки, сходоBl ма шl8
Ъ задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки

ення бшtконiв i лоджiйого одж
Потребуе замiни шибериl0 Смiттепроводи (клапани,

стовб и. ши и
В задовiльному cTaHtl1 Смiтгезбiрнi камери

водоп вlд
Жалюзi потребують замiни|2

на сходовlи кJIlтинl .
lз ,Щверi

В задовiльному cTaHlВхiднi групи

В задовiльному cTaHtКозирки вхiлних груп

Елеюрощитова в задовtльному
cTaHi електромережi потребують

емокапlтаJlьного

lб Елекгрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)

Прачюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення,
i машинних пдве им lшень

моють поточногопьного опаленнясистеми цен
Потребують поточного ремонтуСистеми гарячого

водопостачання
l9

Системи холодного
опостачання l канtlлlзацllвод

20

В задовiльному cTaHi21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Олександра

атацii в осiнньо-зимовий пер

гоювнiсть до експлуатацii жилого

iод 2020-2021р.р.
Житловий будинок придатнии до експлу

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер О Д-50l

Члени KoMicii:

Майстер технiчноi дiriьницi

.Щата оглялу <25> вересня 2020р.

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М

Бiлокриничька Л.Г.

BiKHa

Потребують замiни та встановлення

14

15

|,7

l8

Потребують поточного ремонту

Архипенка, l 0-Б задовiльний.
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