
Акт
загальноI,0 огJIялу жиJlого буlrинку,

розташованого за адресою, *у",I, Оп"*,чнлра Архипенка, 8-Б

Бiлок ин иuь ка Л.Г.
(П.I.П. майстра)

од -501
(назва виконавця послуг

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,L,

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т,м,,

;;;;Й; технiчноi дiльницi Бiлокриничька Л,Г,

по 25. 09.20 20
з2l' 09.202 (дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провели огляд житлоВого булинку за адресою: вул, Олександра Архипенка, 8-Б,

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 652l кв, м,

На прибу динковiй територll розмiщено спортивний майданчик.

(перелiк e.reMeHTiB благоустрою)

п и цьом виявлено

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii,

пiд час проведення о.,"оу *"rno"oro бул""*У Nc 8-Б На 
"У". 9::I::.:.aP^ 1_|i:,::,"Y

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуl]аJIьниХ КОНСТРУКuiЙ, ЗОВНlШНl Та

внутрiшнi .rin", .r"*"., nonpiunro, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,

каналiзацii,, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчики та прилеглу територlю,

Примiтка
N9

з/п

Найменування елемента

Ф.чндаменти

(кон ди}lоKLul

l В заловiльному с,ганt

В задовiльному cTaHt

ii) будинкуелемента ( lIKotlcTp },к

Висновок IIро ,гсхн iчttий cтaH

Фасади2

В заловiльному c,t,aHt
Стiни3

Герметизованt стики,t

)

6

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHl

Потребують поточнOго ремонту

Потребують поточного ремонту

Пiдлога

Покрiвля

Водостоки,7

)

кiлькiсть квартир - |26 ,



eI,IoHп ео ють капlтаJIьногоСходовi клiтки, сходовl ма UIl8
В задовiльному cTaHl

Балкони. лоджll, ганки
я балконiв i лоджiйого одженн

о

Потребуе замiни шибери
Смiттепроводи (клапани,

стовб и. шибе и)
10

В заловiльному cTaHt

водоп овlд
l1

Жалюзi потребують замtни
BiKHa|2

Потребують замiни та встановлення

на сходовiй клiтинi..Щверi13

В задовi.,lьному cTaHtВхiднi групиl4

В задовi.ltьному cTaHt
Козирки вхlдних груп15

Електрош]итова та електромереж1

ють капiтапьногоп еб емо
втоиняан а.що лб (адноЕл ктр

яннтJlсо ввкон )б диiKN{

16

Праuюють в пасIIортному режимlти (машиннi примiщення,
имlшеньl машинних плв

лiф|,7

cTaHlВ задовtльномtlльного опfulеннясистеми цеl8
В задовiльному cTaHt

Системи гарячого
водопостачання

19

В заловiльному cTaHtсистеми холодного
остачання l канilлlзацllводоп

20

Асфальтове покриття по,гре

капiтального ремонту

бус
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

пок иття

2|

В заловiльному cTaHt
Спортивний

обладнання)майданчи
22

висновки koMicii: технiчни й стан житл ового бул"п*у на вул. Олександра

Архипенка, 8-Б, спортивний майданчик - задовlльнии,

Житловий бу

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате

Майстер технlчноl дl

атацll в oclнHb о-зимовий пер

сновок про готовнiсть до експлуатацll

булин ку у наступний перiол)

Шумiк Л.I.

LtIембель Т.М.

Бiлокриниuька Л.[-.

динок придатний до експлу

(оцiнка технiчного стану, ви

iод 2020-202l р.р.
жилого

Ьвого
оЬОЛО

: Jr,

li
.Ц.ата огляду <25> вересня 2020

Смiттсзбiрнi камери


