
Акт
заfального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипепкао4

(П.l.П. майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися,, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Кольга 0.I.

з 1б.OЗ.2020р. по l9.03.2020p.
(дата початку огляду) (да,r,а завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 4
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l l686KB. м, кiлькiсть
квартир - 21б шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiщено спортивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЪ 4 по вул. Олександра
Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, канмiзацii, лiфти, електрооблалнання, спортивний майданчик
та прилеглу територiю.
п и цьоNI вия влено:

Найменування елемента
коII Kllll б JU.lH

м
з/п

Висновок про r,ехнiчний с,ган

елемента (KoHcTpyKuii) булинку
Примiтка

l Фундаменти В задовiльном1, cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi2

В задовiльнолtу cTaHiз

В задовiльному cTaHi1 Герметизованi стики

Стiни

В задовiлыtом1, cTaHi)

6

Пiдлога

Покрiвля В задовiльному cтaHi

Кольга 0.I.

I

I

I



,7 Водостоки Г[отребують по,гочного часткового
ремонту

8 Потребують капiтмьного ремонту
(1,2,3,5,6) пiл.

9 Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородrкення ба.тконiв i
лоджiй)

Ганки потребують поточного

ремонту

10 Смiтгспроводи (клаttани.
стовбури, шибери)

Потребус замirlи шибери

В задовi.;tьному cTaHill Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

12 BiKHa В за:tовi;rьноvу, c,r,arri

,,JBcpi I} за,цовi.rьному cтattilз

l4 Вхiднi групи Потребують поточногоремонту
(1,2,5,6) пiл.

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточIlого ремонту
(1,2,6) пiд.

lб Електрообладнання (щитова,
мереяti, будинкове освiтлення)

Елскr,рощитова ttотребус
поточI]ого ремон,гу.
електромерех(i капiтального
ремон,Iу.

|,7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машиtIних примiщень)

Ilрачкlюгь I] пасIIор,I,ноNI\ рс;,ttи r.Ii

I-1оr,ребую,гь каtti,гап ыlогtl
ремонту

l8 Системи цеl{трального
опа[ення
Системи гарячого
волопостачання

IIо,гребують капiтального ремонту

I lоr,ребукlть каtri,га;lыltlгtl

ремон,гу

20 Системи холодного
водопостачання i каrrыriзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоус,грi й, асфа.;lьтовс
покриття)

В задовi;lьному cTaHi

22 Спортивний майланчик В задовiльнопtу cTaHi.

Висновки KoMicii: технtчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка, 4 спортивний майданчик - задовiльному cTaHi.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020року.

(очiнка r,ехнiчного стану. висновок про готовнiсть до сксплуатацiт жилого
булинк1, у наступний перiо:t)

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

Члени KoMicii: iня<енер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноТ дiльницi

.Щата огляду < 19 > березня2020р.

1

Кольга 0.I.

I

Сходовi tстiтки, сходовi маршi
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