
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра дрхипенка 1/l2

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту l-i категорii Шембель ТМ.,
майстер технiчноi дiльницi Юрець Т.В.

по 02.04.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенкаll12
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9152,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 128
На прибудинковiй територiТ розмiщено дитячий майданчик

(пере.-riк елеплентiв благоустрою)
2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 l/12 по вул. Олександра
Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi. системи I-{O,

ГВП' ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом вияв"]ено:
N9

з/п
Найменуваrlня елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундамент

Висновок про технiчний с,ган

елемента (конструкчii) булинку
В задовi.ltьному cTaHi

В задовiльно:чtу cTaHiФасади

з Стiни В задовiльному cTaHi

4

5

Стики

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

В задовiльнопtу cTarri

В заловiлыtому cTaIli6 Покрiвля

Потребують поточного часткового
peN{oHl),

,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi п,rаршi I1отребують капiтального ремонту

Юрець Т.В.
(П.LП. майстра)

з З0.03.2020р.

2



9 Ба..,ткони, лоджiI, ганки
(огородження ба,rконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

Потребують peMoHтy l -4пrд1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

|2 В iKHa Потребl,ють залriни

13 [Bepi В задовiльном1, с,ганi

14 Вхiднi групи Потребують поточt{ого ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточtlого ремонту

16 Елекrрообладнанrrя (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Елекгрощитова в задовiльному cTaHi.
Е-rекгромережа потребус каttiта,rьного
ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Працюю,гь в паспортному режимi,
потребують залtiни

18 Системи центрального опа,цення Потребують поточного ремонту
19 Системи гарячого

водопостачання
Потребують по,гочIlоI,о ремонту

Потребують поточIIоI,о ремонту20 Системи холодного
водопостачання i кана,чiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному, с,ганi

22 .Щитячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)
В задовiльнопtу санiтарно-технiчному
cTaHi, потребус доукомплектування
сучасними елементами

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка 1l12, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до ексллуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оuiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть д
булинку у наступний перiо,l)

о експлуатацll жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л,I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi

,Щата огляду <02> квiтня 2020р.

Юрець Т.В
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