
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка 3-А

Юрець Т.В.
(l I.I.П. майс гра)

КП <Керуюча 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.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель ТМ.,
майстер техIriчноi дiльницi Юрець Т.В.

з 30.03.2020р. по 02.04.2020р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка 3-А
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить l8l63,60 кв. м,
2. кiлькiсть квартир - 324
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

2. Технiчний стан жилого булннку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng 3-А по вул, Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
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зlп
Примiтка

l
2

Найменування елемснта
(KoHcTpyKuii) будинку
Фундамент

Фасад

3 Стilrи

Висновок про r,схнiчний стан
еJIемента (констрl,кчii) булинку
В задовiльпому cTaHi

В задовiльноr,rу cTaHi

В задовiльному cTaHi

4 Стики Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

(перелiк елементiв благоустрою)



8 Сходовi юriтки. сходовi шrаршi Потребують капiтального ремонту
1-6 пiд.

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лолжiй)

В задовiльнолtу cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури. пIибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

Поrребують замiни пrибери

По,гребують peNIoI,ITy l -6 пiд'iзд.l1

12 BiKHa Потребують заlriни 1,2,4,6 пiд'iЪд

13 Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi. будинкове освiтлення)

Елекгрощитова та елеюромережа
потребуе капiтального ремонту

|,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Праuюють в паспортному режимi

18 Системи центрального опалення Потребую,rь капiтацыlого ремонту
19 Системи гарячоI,о

водопос,I ачаItня
l lо,r,рсбую,l ь каlli,гiL,Iыrоtu peMoIiTy

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфа-rьтове
покрrrтя)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального peMoHly

.Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльном1 caHiTapHtl-
технiчrrому cTaHi., потребуе
доукомплектування сучасними
е-lементам и. Потребуr, замiни
елементiв

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

(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr,овнiсть;lо експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду <02> квiтня 2020р.

Шумiк Л.I.

Юречь Т.В
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Шембель Т.М.

W.
l,/


