
Акт
загального огляду жил()го булинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександраr 8-А

ýi.тrокриницька Л.Г.
(П.I.П. майсr,ра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева)),

од-501
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: на.IаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
маЙстра техдiльницi Бiлокриницькоi Л.Г,

з |1,.04.2022р, по 15.04.2022р.
(Дата початку огляду) (:rа,га завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 8-А
i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить 1 2671 кв, м,
кiлькiсть квартир - 216.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибl.динковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N,8-А на вул. Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I_|O,

ГВП, ХВП, кана.,.Iiзацii, лiфти, електрообладнаltня та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

В задовiлыtому cTaHi

В задовiльrrому cTaHi

]ф
з/п

l

2

3

Примiтка

Фунламенти В задовiльrtому craHi

Фасади В задовiльгtому cl,aHi

Стiни В задовiльному cTaHi

(конс кцii) б ди елемен,га (KrrHcT лбKIIll

Найменування елемента Висновок пllо ,гехнiчний стан

Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

,7 Волостоки В задовiльному craHi

I I

I

4 Потребуюlr, п() l(llIlt()го ремонту 
|

I

I



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i лолжiй)
i0 Смiттепроводи (клапани.

стовбури. шибери)
ll Смiттсзбiрнi ка]\lери

(водопровiл)
12 BiKlra

lз !Bepi

1,1 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрооблалнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

l"| Лiфти (маlпиннi примiщення.
дверi пtапlинних примiщень)

l8 Системи центрtlл ьного опilJIення
l9 Системи гарячого

водопостачаItня
,) 

a\ Системи холодного
водопостачаннrl i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

В за.lоьi"lыr,эм cTaHi
В задовiльному сrанi

Потребус :raMiHrl шибери

В задовi,,lьном1, с rанi

В задовi,,tьном1, с тан i

В задовiльном1, с тан i

Потребують п0lI)чного ремонту

Потребукlтт, п()l()rIll()го ремонту

В задовi"r ьrt,lпt), t l aHi

Працюlоть в пасllортному режимi

В задовiльном cTaHl
В задовi.цьн,эмr t taHi

В задовiльн,эм1, с ганi

В задовiльrrому cTaHi

Впсновкп Koмicii: технiчний стан житлового бу. динку }Ia вул. Архипенка
Олександра,, 8-А задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацiI в весняrrо-лiтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,гt,lвнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку IlacтY]l llи lt п io.1)

Голова KoMiciT: нач.шьник ОД-50

Члени KoMiciT: iнженер 1-oi гор ll

,,Щата огляду < l5> квiтня 2022р.

ька я.п.

ю.г.

ницька Л,Г.цl ,

I1


