
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка,12l3

Бiлокриницька Л.Г.
(II.I.П. плайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва)),

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзачiТ експлуатацii та ремонту l-i категорiТ Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Бiлокриницькоi Л.Г.

з 22.03.202lp. по 26.0З.202lр.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: О.Архипенка, l2l3
i встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€цьна площа якого становить 9640 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144.

п и цьо виявлено:
Nq

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади [J заловiльномч сr,анi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

.l Герме,гизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтал ьного ремонту пiл.
Nq 1.2.

9 Балкони, лоджii, ганки В задовiльному cTaHi

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns l2l3 на вул. олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzlJIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю. пiдлогу, BiKHa,, дверi,, системи I-[O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

2

В заловi';tьному cтarri



@ородж."н" балконiв i
лоджiй)

Потребують замiни шибериСмiттепроводи (клапани,

стовб и.ш и)
l0

Ь задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi камери
волоп овlл

ll

Ь задовiльному cTaHil2 BiKHa

Ь задовiльному cTaHilз flBepi

Ь задовiльному cTaHi

Ь задовiльному cTaHiКозирки вхiдних групl5

Електрощитова та елекrромереж1
потребуе капiтального ремонту

Електрообладнання (шитова,

мережi. будинкове
освlтjIення

16

Працюють в паспортному режимlЛiфти (маulиннi примiщення,
две i машинних п имiщень)

l7

Потребують капiтального ремонту18 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

Потребують капiта,rьного ремонтуСистеми холодного
опостачання l канiL,Ilзацltвод

20

Потребус капiтального ремонтуПрибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
пок иття)

2l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового
Архипенка,l2l3 - задовiл
Житловий будинок прида

ьнии.
тниЙ до експлуатацii' в весняно-лiтнiй перiод 202|р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер l -i кате

Шембель Т.М.

Пазюра Ю.Г.

Бiлокриницька Л,Г.
о рАйоiiу

Майстер технiчноТ

обспуговуючА
дlльницЯ

. ?,)

501
Щата огляду <26> березня

9о

о'

Llхiлrri rрупиl4

l9

булинку на вул. Олександра


