
Акт
заfального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипеllка,l2l3

Бiлокриничька Л.Г.
(lI.1.П. майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.itися, комiсiя у складi: головного iнженера UJyMiK Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатачiТ та ремонту 1-i категорiТ Шембель Т.М.,
майстра технiчноiдiльницi БiлокриничькоiЛ.Г.

з 21.09.2020p. по 25.09.2020р.
(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

провели огляд житлового
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9640 кв. м,
кiлькiсть квартир - l44.

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огля/lу житлового булинку Л!, l2i3 на вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи IlO,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики
та прилеглу територiю.
п и цьо ви яв"lеI to:

найменчвання елемента Висновок про r,ехнiчний стан елсмента I Iрипriтка
(конс кцii) б дLlн конст кцiТ) б динк

Фунламенти В заловi.пьнсlму с,ганi

булинку за адресою: Олександра Архипенка, l2l3
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l
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В заловiльнtlму cTaHiФасади

CTiH и В задовiльному cTaHi

.+ Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

П iд.lога В задовiльному cTaHi)

6 Покрiв;rя Гlотребують поточного ремонтч

Водостоки ГIотребукlть поточног() ремон,г),7



lt сходовi tсliтки, сходовi
маршi

По,гребуюr,ь капiтапьного ремонту пiд
л91,2.

9

лоджiй

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовб и. шиOе и

Потребують замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери
водоп овiд)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз flBepi В заловiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiлних груп

lб Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Влекгрощитова та електромережi
потребус капiтального ремонту

|,7 Лiфти (маrrrиннi приrtiщенrtя.
.]ве 1 ]\lашинних п илriщень)

Прашюють в паспортном}, режимi

l8 Системи центрirльного
опалення

Потребують капiтальноl,о ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтмьного ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i канаr,,Iiзацii

Потребують кап iTa:t bHoI,o ремон,г},

2| Прибу,динкова територiя
(б;агоус-rрiй. асфаIьтове
пок ll гтя

Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Олексанлра
Архипенка, l 2-3, - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експл уатацti в ocltlH ьо-зимовий перiод 2020-2021р.р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMiciT: iнженер 1-Т категорii

Майстер технiчноi дiльни

Шумiк JI.I.

[[Iембель Т.М.

л*]

ъ

ý

!ата огляду <25> вересня 2020р.

Бiлокриницька Jl. ['.

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i

В задовiльному cTaHi

l


