Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Олексанлра Дрхипенка, 12l3

Бiлокриницька Л.Г.
(П.I.П, майстра)

КП <Керуточа компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),
од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.L,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Бiлокриниuькоi Л.Г.
з 2З.03 .2020р.

по 26.0З.2020р

(дата початку огляду)

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: О.Архипенка,12l3
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загапьна площа якого становить 9640 кв. м, кiлькiсть
квартир - 144 штук.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 12l3 по вул. Олександра
Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
2.

п

и цьо
виявлено:
Ns Найменування елемента
зlп (конструкцii) будинку

Висновок про ,гехнiчний стан
ejleMeHTa (конструкчii) булинку

l

Фундаменти

В задовi.-tьному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

IJ задовi,rьному cTaHi

4

Герметизованi стики

[}

5

Пiд,rога

В задовi.,lьному cTaHi

6

Покрiвля

|В

Примiтка

задовi,rьном1, cTarli

заловiльному cTalri

I

,|

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребують поточного
часткового ремонту
Потребують капiтмьного
ремонту пiд. ЛЪ 1,2

I

В заловiльному cTaHi

\2

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i лодяtiй)
Смiттспроводи (клапани, стовбури,
шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

lз

lBepi

В задовiльному cTaHi

|4

Вхiлнi групи

I}

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльнолlу cтaHi

lб

Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтленrrя)

|,7

18

Лiфти (машиннi примirцеrIня, дверi
машинних примiщень)
Системи центраJчьного опtLтення

19

Системи гарячого водопостачання

Елекгроцитова та
e.rleKTpoMepeжi потребують
капiтального ремонту
Працюють в паспортному
режимi
Потребують капiта.,rьного
ремонту
Потребують капi,га,rьного

9
10
11

Потребують замiни шибери

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

I

задовiльномч с,ганi

р91\{9ry

Системи холодного водопостачання Потребують капiгального
i каналiзацii
ремонту
2I Прибудинкова територiя
В задовiльному cTaHi
(благоустрiй, асфальтове покритгя)
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Олександра
Архипенка, 12-З, - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.
20

I

(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Шумiк Л.I.

rLпени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi
,Щата

огляду <26> березrrя 2020р.

Бiлокриницька Л.Г.

