
загального "rjо};""го будинку,
розташованого за адресою: вул. О.Архипенка, 10-В

Бiлокрини цька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк JI.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Цiембель l'.м.,
майстра технiчноiдiльницi Бiлокриницька Л.Г.

з 21 .09.2020о. по 25.09.202 0р.(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, l0-B
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8486 кв. м,
кiлькiсть квартир - 140.
На прибудинковiй те

п и цьом виявлено:

риторii розмi щено дитячий майданчик.
перелiк елементiв благоустрою)(

2. ТехнiчниЙ стан житлового булинку та його прибулинковоi територii:Пiд чаС проведеннЯ оглядУ житловогО булинкУ Ns l0-B на вул. ОлександраАрхипенка, комiсiЯ перевiрила aru" n".y""x та огороджувальних конструкцiй,
11Ч'Ч* Та ВНУТРiШнi Стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи L{O'гвп, хвп, каналiзацii, лiфти,, електрооЬпuдruп"", дитячi, 

"nopr""ni майданчики
та прилеглу територiю.

м
з/п

айменчвання елемента
кон кцl1 дб

rI исновок про технiчний станв
динккчii) белемента (конс

Прим iTKa

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасали В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовilrьному cTaHi

1 Герметизованi стики отребують поточного ремонтугI

_5 Пiд.,rога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi



Потребують поточного ремонтуВодостоки

В задовiльному cTaHi8 Сходовi tс,tiтки, сходовi лrаршi

В задовiльному cTaHtБалкони, лоджii, ганки
ення балконiв i лоджiй)ог дж

9

Потребують замiни шибериСмiтгспроводи (клапани,
стовб и. llш

В задовiльному cTaHtСмiтгезбiрнi камери
(водо овiд

l1

Ь задовiльному cTaHiBiKHa|2

Б задовiльному cTaHi
.Щверilз

Потребують поточного ремонтуВхiднi групи

Б задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп15

Ь задовiльному cTaHiЕлекгрооблалнання (щитова,
инкове освiтлення)ме ежi, б д

lб

Праttюють в паспортному режимt
|,7 Лiфти (машиннi примiщення, дверt

машинних п имlшень
cTaHlВ задовiльномii!,lьного опаленняСистеми цеl8
cTaHlв задовiльномсистеми га ячого водопостачання

В задовiльному cTaHiСистеми холодного
опостачання l каналlзацllвод

20

В задовiльному cTaHtПрибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

2|

В задовiльному caHlTapHo-

технiчному cTaHi. Потребуе

доукомплектування сучасними

.Щитячий майданчик(обладнання
дитячих майданчикiв)

22

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Олександра

Архипенка,10-В.' дитячий майданчик - задовlльнии,

житловии оудинок прида
(ouiHKa технiчного стану, ви

тний до експлуатацll в ocl нньо-зимовий пер

сновок про готовнiсть до експлуатацll

iод 2020-2021р.р.
жилого

булин ку у наступний п

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльн

Шумiк Л.I.

1lIембель т.М./:l

.I|,aTa огляду <25>вересня 2020р.

Бiлокриницька Л.Г.

,7

l0

i4
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елементами

\


