Акт

загального огляду л(илого будинку,
розташованого за адресою: вул. ОлексанДра Архипенка.8

Бiло крин ицька Л.Г.

(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського
району м . Киева>,

о -50l

(назва виконавця послуг)

М',

що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель
Т.М,,
iнженера з органiзацii експлуатацii iu p."onry 1-i категорii
ПЬ.р, Ю.Г.,
майстра технiчноiдiльницi Бiлокриницька Л.г.
з 22.03.20 2'|,р.
(дата початку огляду)

по 26.03.20 21р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилогО булинкУ за адресою: вул. Олександра
Архипенка, 8
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить l l586 кв. м,
кlлькlсть квартир - 2l6.

На прибулинковiй те риторii розмi щено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територi[:
Пiд час проведення о|ляду житлового будинку.lъ в
ё)п.п"чпдрu
"yn. конструкцiй,
Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€U"u
Iьних
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи
цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооблuдпur"",, дrr"""й ййоч"*r*
2,

та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
лг9
Найменування елемента
(конструкцii) будинку
з/п

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

6

Водостоки

Потребують поточного ремOнту

7

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

Примiтка

с х () д о t]

8

9

l0
l1
12

кл т ки с х () д о в

itI а

IlIl

Балкони, лоджll, ганки
ог
дже ння балконiв i лоджiй
Смiттепроводи (клапани,
стовб и, шиб и)
Смiттезбiрнi камери
водоп вlд
BiKHa

В задовiльном cTaHl
Ганки потребують ремонту
( пiд. Ns 1-6

Потребус замiни шибери

В задовiльному cTaHi
Гзадовiльному cTaHi

lз

!,Bepi

Б задовiльноплу

14

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

lб

Електрообладнання (щитова,
i.б ди нкове освгtлення
Лiфти (машиннi примiщенrrя,
имiщень)
i машинних
д
:tJ.Iьного опil"tення
системи це

Електрощитова та електромережl
еб ють поточного eN{oH
II
Праttюють в паспортному режимl

lт
l8
19

20

2l
22

cTaHi

п

ео ють поточного емо
Потребують капiтального ремонту

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водо постачання t каналlзацll
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
п()к иття)
.Щитячий майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

Потребують капiтального ремонту
Асфа,rьтове покриття (тротуар )
потребуе капiтального ремонту

нас acHl елементи
Олександра
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.
Архипенка, 8 дитячий майданчик - задовlльнии,
перiод 202 1 р.
Житловий булинок пр идатнии до експлуатацl1 в весняно-лiтнiй
жилого
(оцiнка технiчного стану, висновок про гото BHicTb до експлуатацii
булинку у наступнии перlо д)

Шембель Т.М..

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер 1-i

/

оБо,

ъ

ý-

Майстер технiчноi'
,Ц,ата

огляду <2б> березня 2

ný
,

081Jпэ$

rý

юра Ю.Г.

Бiлокриниuька Л.Г.

