
Акт
загального оfляду жилоfо булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка, 2l12

Юрець Т.В.
(l1.I.П. лtайстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуr,)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноi дiльницi Юрець Т.В.

з З0.03.202 по 02.04.2020
(дата початку огляду) (дата завершення ог.-tяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: By"r. Олександра Архипенка,2l12
i встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 24540 кв. м, кiлькiсть
квартир - З 18штук.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк e.reMеHTiB благо1 строю)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л,] 2/12 по вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан Еесучих та огороджувальних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa. дверi. системи I_{O,

ГВП, ХВП, канапiзачii,, лiфти' електрообладнання., дитячий, спортивний
майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо вияв-пено:

ПримiтrtаNq

зlп
Найменуванttя елеме}Iта
(констрl,кцii) булинк1,

Висновок про тсхttiчний cTalt
елемента (KoHcrpyKuii) бl,аиlrк1,

1

2

3

Фундаменти В задовi.-tы tоrtv c-taHi

Фасади

С,гiни В заловi.,lьноvу с,ганi
ня lIrI t,lТкиKvBatIII ос l\

lIо,грсб1 с п()fочII()l о pc\loIII)

4 Герметизованi стики

Пiдлога

В задовiльнолtу cтaHi

I} задовiлыtолr.ч cтatri

6 Покрiвля Потребус поточIlого ремоII,гу

I

I

I

I

5

I



,7 Водостоки l [о,гребr,ють lIо,I,оч l{()l,() рс\lон-t}

8 Сходовi юriтки, схоловi маршi I} заловiльному cTaHi

9 Балкони. лоджii. ганки
(огородження батконiв i
лоджiй)

I} задовiльноrtу cTaHi

10 Спriтгсtrроволи ( юлаttаttи.

стовбури. пrибери)
Потребують замiни шибера( 1 -5пiл).

11 Смiтrсзбiрнi ка\{ери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльнtlму cTaHi

lз [Bepi [} задовi--lьноrt1, стан i

l4 Вхiднi групи Потребують Ilоточного ремонту

15 Козирки вхiлних груп l1о,гребу,ють потOч ного pe\loI ITy

Елек,rрооблалнанttя (пlи l ова. I,.;tcK l,роrrlи t otзi rrоlрсбукlть
]\,1 ежi. б динкове освiтлеttня Ilоl,оtIн()го eMoI l

16

|,7 Лiфти (машиннi примiщенtlя.
дверi лtашинних примiщень)

I'Iрачюють в паспорl,ному режимi

В задовiльному cTaHi18 Системи центрil,тьного
опа],Iення

l9 Систешtи гарячого
водопостачаннJI

Потребують капiтаrьного ре\rон,г),

Потребують капiтаrьного ремонту)n Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.:Iь,гове

покриrтя)

Порушено благоустрiй ПАТ
Киiвенерго

22 ,Щитячий та спортивний
майданчик(обладнан ня

дитячих майданчикiв)

IJ задовi,цьном}, cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка, 2l|2, дитячого та спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, tsисновок про готовнiсть до експлуа,I,ацii жилого
булинку у наступний перiо:t)

Голова KoNlicii: головний iHiKeHep ОД-50l Шчмiк Л.I.

Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду <02> квiтня 2020р.
\

Юреuь Т.В
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