
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка,4-А

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця пос,туг)

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

з З0.0З.2020 по 02.04.2020
(дата початку огляду) (laTa завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. О,,lександра Архипенка, 4-А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить l2664KB. м, кiлькiсть
квартир - 21 бштук.
На прибудинковiй територiI розмiцено спортивний та2 дитячi майданчики.

( перел iK елементiв б.lаl tli с гроtсl )

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 4-А по вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I\O,
ГВП, ХВП, каншriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивний
N.IаидаIIчики та п илегл те iro, П и цьо виявлено

Потребують капiта"тьного ремонту
1.2,3 пiд

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
еле]\,lен,га (констрl,кчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади

В задовiльному cтaHi

В задовiльлtому cTaHi

Стiлrи В задовiльному cTaHi3

В задовiльному cTaHi4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Покрiвля Потребус поточного ремонту

7 Водостоки Потребую,r,ь по,l,очного реý{онry

Схоловi к.ltiтки. сходовi
маршi

6

8



9 Балкони, лоджii, гаtrки
(огородrкенrrя ба,rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребус залtiни шибери

В задовiльному c,t,aHil1 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2 В iKHa В задовiльнолtу cTaHi

13 Щверi В задовiльнопtу cTaHi

Вхiднi групи Потребують поточного ремонry 1,3,4
пiд'iЪд

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

lб Елекгрообладнання
(щrгова, мережi, булинкове
освiтлення)

Влекгрощитова,га електромережi
потребують поточного ремонту

1,7 Лiфти (машиннi
примiщенrrя, дверi
машинних примiщень)

Працкlють в паспортноl\{у режимi

l8 Системи центрrL,Iьного
опалення

Потребують Kat tiгмьного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачаннJt

Потребують капiтапьного ремонту

20 системи холодного
водопостачаншI i кана,riзацii

Потребують капiтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

22 .Щитячий. спортивt.tий
майданчик(облалII ання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi. Потребус доукомплектування
с ас lItl \1и c]Ic\lcII l а\{ I,I

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка,4-А, дитячий (2 шт) та спортивний майданчики - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно - лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло екс ,гацll жилого
0удинку у наступнии перlо

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльницi

Щата огляду <02> квiтня 2020р.

Шумiк Л,I.

Шембель Т.М.
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FИz-
Юрець Т.В.


