
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Олександра Архипенка,8-В

од-501
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т,м"

i;;;r;p. з органiзачii експлуатацii та ремонту_ 1-i категорii Пазюри Ю,Г,,

майстрЬ технiчноi дiльницi Бiлокриниuька Л,Г,

по 26.03.2 021р.
", )) 03.202 l р.

(дата завершення оглялу)
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Олександра Архипенка,8-В

i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 13682кв, м,

кiлькiсть квартир - 2l6.

п и цьом виявлено:

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 8-В на вул, Олександра

Др*ипен*аl' комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй,

зоЪнiшнi .1u 
"nyrpi1цni 

.rirr, 
"r"*r, 

покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I-|O,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конс диtIбкцll

Найменування елемента
KoIlc] кцii) б дин

Nq

з/п

В задовiльному cTaHiФундаментиl

В задовiльному cTaHtФасади2

В задовiльному cTaHi3 Стiни

Потребують поточного ремонту4 Герметизован1 стики

В задовiльному cTaHiПiдлога5

В задовiльному станiПокрiвля

Потребують поточного ремонтуВодостоки,7

Бiлокриницька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*"rno"oio фонду Оболонського району м, Киева>,

6



8 Сходовi клiтки. сходовi маршi Потребують капiтального ремо
9 Балкони. лоджii, ганки

(огородження ба,rконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

В заловi:tьноп,t), cTaHi

l2 Потребують замiни ( 1, 2. 4 пiд.)

lз flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Bxi;tHi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального опалення Потребують капiтального ремонту
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують капiтал ьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

2| Прибу,lинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Олександра
Архипенка,8-В- задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiод 2021р.

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

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMiciT: iнженер 1 -i кате ПазюраЮ.Г.
84

'al t 96t to}

Майстер технiчноi д

[ата огляду <?6> березня

Бiлокриничька Л.Г.

а

ro]/, ]90

BiKrla

z_-7- Шембель Т.М.


