
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Архипенка Олександра,8-Б

Бiлокрини цька Л.г.
(П.I.П, майстра)

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

од-501

з 1|,04.2022о.

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.п.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi БiлокриницькоТЛ.Г.

по l5.04.2022p.
(дата початку огляду) (да,га завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 8-Б
l встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого становить 652l кв. м,
кiлькiсть квартир - |26 .

На прибулинковiй теритоpiT розмiщено спортивний майданчик.

2. Технiчний стан

(перелiк елементiв благоустрою)

житлового булинку та його прибудинковоi територii'.
Пiд

.час 
проведеНня оглядУ житлового булинку Nlr 8-Б на вул. Архипенка Олександра,

комlсlя перевlрила стан несучих
внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю.

та огороджув€чIьних конструкцiй, зовнiшнi та
пiдлогу, BiKHa, дверi, системи Цо, ГВП, хВП,

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивниti майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
J\ъ

з/п
Найменування елемента
(конс линкцi б

Висновок про Texl tiчttий стан
диtlкKuii) бе"цемснта (Kortc

Примiтка

1 Фундаменти В задовirьному cTaHi

2 Фасади В задовiльномч cTaHi

J Стiни В задовi,rьному cTaHi

1 Герметизованi стики Потребують по,t,оLIного ремонту

5 I Iiдлога В заддовi.-tьному с.ган i

6 Покрiвля ують поl,очного ремонтуПотреб

7 Волостоки гIотребують по].оLlного ремонту
l



8 шlСходовi клiтки . сходовl ма
9

дженюr ба,rконiв i лоджiй(ог
l0 Смiттспроводи (клапани,

стсrвб и.ш Il

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водо овiд)

12 BiKHa

lз lBepi

|4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб

|7 Лiфти (маrrrиннi приплiщення.
лts l машинних п имlщень

l8 системи це ьного опаlення
19 Системи гарячого

волопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацiТ
2l Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
по иття

22

II ть капll, 1_ 1ьtIого \lo
[} задt,lвi.rьн cl vу с l;ttli

Ilотребус запriнlr r tибери

В задовi.rьному cTaHi

Жалюзi потрсбу,кl гь ремонту та
замlнIt
Потребчють замiни та встановлення
на сходовiй клir,иlri.
Потребують l]oTotl }ltrго ремонту

Потребують lIотоrlllого ремонту

Електрощиr,ова Tit ел ектромережi
п капllаJIыIого }lo
працюють в паспортtiому режимi

IIо еб ють капll,il,.Iьного }tO

Потребують потоIlного ремонту

В задовi.lьному cTaHi

Асфальтове ltокри шя потребус
капiтального pevottly. Порушено
б,rаго с iй КП <}l.иТвтеплоене го)>

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинк}. на вул. Архипенка
Олександра, 8-Б, спортивний майданчик - задовiльнtлl't.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняtlо-лiтнiЙ перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готt-lвнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо,л)

Голова KoMicii: начальник ОД-5

Члени KoMicii: iнженер 1-oi категорi

маистер техдlльниI,I,1

а

ра Ю.Г.

Бi;rокриничька Л.Г.

ffaTa огляду <l5> квiтня 2022р.

Балкони, лоджii, ганки

Електрообладнання (щитова,

дqlежi. будинкове освiтлення)

Спортивний
майданчик(обладнання
спортивних майданчикiв)

я.п.

\


