
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександраr 8-В

Бiлокриницька Л.Г.
(П.l.П, майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева),

од-501
(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаjIьника Вангоролськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Бiлокриницькоi Л.Г.

з ||.04.2022р, по 15.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,8-В
t встановила таке:
1, Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 13682кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l6.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 8-В на вул. Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огород;кувz}льних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю' пiд,погу. BiKHa, дверi. системи ЦО,
ГВП, ХВП, кана,,Iiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом
N9

зlп
Найменування елемента
(конструкчiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (констр1 кчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади В задовi.,lьному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизtlванi стики Поrребують поточного ремонту

Пiл,Tога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

,7 Волостоки

В задовiльному cTaHi

[1отребують по]]оrIного ремонту

виявлено:

2

5



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтачrьного ремон
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородженttя балконiв i лолжiй)
В задовi.-tьноv1, cTaHi

Потребус заьtiнlr utибериl0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa Потребують замiни ( l. 2. 4 пiд.)

lз Щверi В задовi;rьному oTaHi

1,1 Вхiлнi групи Потребують потоrt}i(]го ремонту

l5 Козирки вхiдних груп В задовi;rьному cTaHi

В задовiльному cT,aHi

Працюють в пасп()р1,1Iому режимl

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
l маUIинних п имlщень

l8 Системи централь ного опмення ll еб ють капlтilfl ьного с l\t ()

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiта.r ьного ремонту

Потребують капiтапьного ремонту20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
l I() tлт,tя

В задовi"rьному с,ганi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку tla вул. Архипенка
Олександра,8-В задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлу атацii в весняtltl-,цiтн iй перiол 2022р.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнrсть .fo експлуатацtl жилого
булинку у настчп н

Голова Koмicii: начальник О.Ц,- дська я.п.

Члени KoMicii: iнженер 1-o Пазюра Ю.Г.кате

'1*"омайстер техЩл

.Щата огляду <l5> квiтня 2022р.

еа криницька Л.Г.цl "9-


