
Акт
загального огляду житлового булинкуо

розташованого за адресою: вул. Олександра Дрхипенка,4-Б

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

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

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

На прибулинковiй територiТ розмiщено спортивний та дитячий майданчики.
(перелiк елементiв благоустрою)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 4-Б
i встановила таке:
Житловий булинок, загальна площа якого становить 6585 кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку N 4-Б по вул. Олександра
Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнlшнl та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю' пlдлогу, BlKHa, дверl, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi
майданчики та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено
Л9

зlл
Найменуваllня елемента
(конструкцii) будинку

Висrlовок про техtliчний cTalt
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

l

2

В задовi.rьному cTaHi

В задовiльноплу с,rанi

J

Фундаменти

Фасади

Стiни В задовiльномч cTatti

4 Герметизоваlri стики В задовi;tьному c-I,aHi

5 Пiдлога В задовiльному с,ганi

6 Покрiвля В задовiльному cтatli

1



7 Водостоки lIоr,рсбую,гь l]о,l,очного ремоII,гу

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

9 В заловiльнопrу c,raHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1оrребус замiни лtибери

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa Жапкlзi потребl,ю,t ь залtitrи

13 !Bepi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груIr В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання (щитова,
мерея<i, будинкове освiглення)

В задовiльному cTaHi

1,7 Лiфти (машиннi примiцення.
дверi машинних примirцень)
Системи центра..1.1ьного опаJlення

Працюють в паспортному реttсимi

Потребують tlоточного peNroHTyl8
19 Системи гарячого

водопостачання
По,гребуюr ь llотоttн()г() рсlмоI|,гу

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

По,гребують поточIIого peNroHTy

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щлrгячий, спортивний
майданчик(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

В заJовi.rьному caHiTapHo-
технiчttому cTaHi. 11отребус
доукомплектування сучасними
елементами.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Олександра
Архипенка, 4-Б, дитячий та спортивний майданчики задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно - лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас 11llний rrepiol)

Голова KoMicii: головний iнженер

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

Майстер технiчноiдiльницi

.Щата огляду <02> квiтня 2020р.

Юрець Т.В.
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