
Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою: вул. ОлексанДра дрхипепка,8-Б

Бiлокрини цька Л.Г.
(П,I.П. майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацiТ експлуатацiТ та ремонту l -i категорii ПЬюри Ю.Г.,
майстера технiчноiдiльницi Бiлокриницька Л.Г.

з 22.0З.202| р. по 26.03.202 lo.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. ОлексанДРа Архипенка, 8-Б,
l встановила таке:
l. Житловий будинок, заг:шьна площа якого становить б52l кв. м,
кiлькiсть квартир - 126 .

На прибулинковiй територii розмiцено спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi територii.
Пiд.чаС проведеннЯ оглядУ житловогО булинкУ Ns 8-Б на 

"yn. 
Оп"*"uплра Архипенка,

комlсlя перевlрила стан
внутрiшнi стiни, стики,

та огороджув€UIьних
пiдлогу, BiKHa, дверi,

конструкцiй, зовнiшнi та
системи ЦО, ГВП, ХВП,

несrIих
покрiвлю,

канмiзацii., лiфти, електрообладнаннJI, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
N9

зlrt
Найменування елемента

i)б лин(конс
Висновок про технiчний стан
елемента (конс динкцii) б

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

) ГIiллога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують поточного ремонту

1 Водостоки Потребують поточного ремонту

(лата початку огляду)



Il0Hть капlтаJIьногоI1llI\1 аох ()вс1l tlк Jо l}0 к]хс лlc

В задовi;rьному cTaHiБалкони. лоджll, ганки
ення балконiв i лоджiй(ого о,,lж

9

Потребус замiни шибериСмiттспроводи (клапани.

с,говб и. ши tl
10

В задовiльному cTaHtСмiттезбiрнi камери
(водоп овiд

1l

Жалюзi потребують ремонту та

замlни
BiKHa|2

Потребують замiни та встановлення

на сходовiй клiтинi.
13 flBepi

Потребують поточного ремонтуВхiлнi групиl4

Б задовiльному cTaHil5

Електроцитова та електромережl
ють капiтальногоIlo et) e\lo

Електрообладнання (щитова.
инкове освlтленняNle ежi. б д

16

Працюють в паспортному режимl1т Лiфти (машиннi примiщення,
i машинних пд имiцень)

el\loHть поточногоПоаJlьного опаленнясистепли цеl8
В задовiльному cTaHiСистеми гарячого

водопостачання
19

В задовiльному cTaHi20 Системи холодного
опостачання l каналlзацt1Rол

В заjlовiльному cTaHiПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

2|

В задовiльному cTaHtСпортивний
майданчик(обладнання

ивIIих маиданчикlвclI

22

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Олександра

Архипенка, 8-Б, спортивний
Житловий будинок придатни

Члени KoMicii: iнженер 1-i

(ottiHKa технiчного стаЕу. висновок про гото
булинку у наступний

- задовlльнии.
атацii в весняно-лiтнiй перiод 2021р.

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

Шембель Т.М.

азюра Ю.Г.

Бiлокриничька Л.Г.

майданчик
й до експлу

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

т!

"чжМайстер технiчноi говуючд
Ниця

э 01

.Щата огляду <26> березня 2

Козирки вхiдних tpyTt


