
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександра, 10-А

Бiлокоини цька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од_501
(назва виконавця послуг)

Мr,, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника Вангородськоi Я,П..,
iнженера з органiзацiТ експлуатаuii та ремонту 1-оТ категорii Пазюри Ю.Г.
майстра техдiльницi Бiлокриницькоi Л.Г,

з 11.04.2022 р. по l5.04.2022p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житловOго будинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,l0-A
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загчшьна площа якого становить t2528KB. м,
кiлькiсть квартир - 2l6.
На прибулинковiй територiТ розмiщено дитячий та спортивнии маиданчики.

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбулпнково'i територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку r\lЬ 10 -А на вул. Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огород7кувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa, дверi, системи I_!O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнан ня, дитячi, спортивний майданчики
та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновок trpo тeхнiчний стан
елемента (KoHcr кцi () динк},

В задовiлыtолt1, cTaHi

В задовiлыrопr1, cTalti

В задовiльнопл1, cTaHi

Потребують поl trч}lого ремонту

Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фаса.ttи

з Стiни

4 Герме,гизованi стики

) Пiдлога В задовiлыtолt1, cTaHi

I

I



6 Покрiвля

,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Балкони. лоджii, ганки
ого одження балконiв i лоджiй

l0 Смiттспроводи (к]апани.
стовб и. шиб и)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водоп овiд)

12 BiKHa

lз ffBepi В задовiльнопt1, cTaHi

14 Вхiлнi групи Потребують по,l,очtIого ремонту

Потребують поl,оч}Iого ремонту15 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiлыtопrу cTaHi

lT Лiфти (машиннi примiщення,
двер i машинних примiщень)

Працюють в паспOртному режимl

Потреб юl,ь flO tочного ремонту
Потребую 1,ь каtllтil..lьного ремонту

l8 системи це атьного опалеttня

19

20 Системи холодного
водопостачання i кана.гliзацii

Потребуюr,ь капiтапьного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове

Асфальтове покриття потребус
капiтального рсvонту

22 Спортивний, дитячий
майданчики(обладнання дитячих
маиданчикlв

В задовiлыtопt1, caHiTapHo-
технiчному cTarli

В задовiльнолt1, cTaHi

Потребують поl,оч}Iого ремонту

Потребують каrtiтацьного ремонту
1 пiд

В задовiльнопtу cTaHi

Потребус замiнtt шибери

В задовiльнолt1, cTaHi

В задовiльнопл1, cTatti

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинк1, на вул. Архипенка

Олександра, 10-А, дитячий та спортивний майданчиклl -,задовtльниЙ,

Житловий булинок придатний до експлу атацii в весняно-лiтнiй перiол 2022р

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовн icTb до екстlлуатацii жилого

будинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: начальник О.Щ

Члени KoMicii: iнженер категорii

l ська я.п.

Пазюра Ю.Г.

маист

Дата огляду к 15> квiтня

1-оi

t, -!
Бiлокриничька Л.Г,

Системи гарячого водопостачання

покриття)


