
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Архrrпенка ОлександраrlO-Б

Бiлокрини цька Л.Г.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>>,

о -501
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацiТ експлуатацii та ремонry 1-оi категорii Пirзюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Бiлокриницькоi Л.Г.

з l|.04.2022p. по l5.04,2022p.
(Дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,10-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6600кв. м,
кiлькiсть квартир - 126.

2. Технiчний стан жптлового булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nч1O-Б на вул, Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваIIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю. пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
п и цьому виявлено:

В задовiльномч cTaHi

В задовi.,rьномr, cTaHi

Потребують по гоtI]Iого ремонту

В задовiльному cTaHi

Потребують по,гочного ремонту

N9
зlп

Найменування елемента
(конст Kuii) б диtI

Примiтка

Фундаменти

Висновок про ,гехнiчний стан

В задовiльному cтaHi

.:l tl нелемента ( Kottc,t, ,кцii) б

) Фасади

3 С,гiни

"l Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребую,гь пO,t,очl Iого ремонту

l

I

I



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовlльномч cl,aHl
В задовiльному cтaHi9 Балкони. лоджii. ганки

( огородження балконiв i лоджiй)
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовб и.ш и)
Потребус замittи шибери

В задовiльному cTaHill Смiттезбiрнi камери
(водо овiд)
l]iKHa

lз !Bepi Потребують за пriни та встановлення
на сходовiй клiтинi .

l4 Вхiднi групи Потребують IIоточного ремонту

l5 Козирки вхiлних груп Потребуrоть Ilo гочl]ог0 ремонту

lб Електрообладнаrlня ( шитова.
мережi. будинкове освiтлення)

Електроulитова в задовlльному
cTaHi електромережi потребують
капlтаJыlOго е \loI I

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
две l маlIIинних

Прачюють в паспортному режимl

l8 системи цен ьного опzL,Iення Il ють поточного eIlo

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують llоl,очного ремонту

Потребують поточного ремонту20 Системrr хо.lод}lого
водопостачання i каналiзацii

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок иття)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального pe}loHTy

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Архипенка

Олександра, 1 0-Б задовiльний.
атацii в весняно-лiтнiй перiол 2022р.Житловий булинок придатний до експлу

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовн iс,гь до експлуатацi'i жилого

булинк

Голова KoMicii: начЕцьник ОД-5

.Щата огляду <15> квiтня 2022р.

ууц
дбька Я,П.

Члени KoMicii: iнженер 1-oi к горll Пазюра ю,г.

маЙстер техдiл

,./
'- Бiлокриницька Л.Г.ёицr

\., "(

Жалюзi пtlтрсбують ремонту та
замiни

|2

при мiщень)


