
Акт
загального оглялу жилого булинкуо

розташованого за адресою: вул. Олександра Дрхипенка 5-Д

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii т а ремонту l-i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноi дiльниui Микитенко В.Г.

з 06.04,2020р. по 09.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка 5-А
1 встановила таке:
1.Житловий будинок, загальна площа якого становить 20l l7 кв. м..,

кiлькiсть квартир - 378
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

и цьо виявлеllо:
лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинкry

Висttовок про технiчний стан
еJе}rен,tа (KoIrcTpyKr tii) б1,;lинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cT,aHi

Фасади В заловiльному cTarli

3 В задовiльнолt1, cTaHi

4

5 Пiдлога

Сr,iни

Стики

6 Покрiвля

Потребl,ють пtl,l,очного peMollTy

В заловiльному cTatli

В за;tовiльному cTaHi
,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
'r'_"#;:r.r" 

кап iта"тьного ремонту

( пере.riк елеlчtентiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 5-А по вул. ОлексаЕдра Архипенка,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

2



9 Ба.,rкони, лоджii, ганки
(огородження балкоrriв i

лоджiй)

В задовi;tьноrtу cTaHi

l0 Смiтгепроводи (юrапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни пrибери

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонту жалюзi12 BiKHa

lз {Bepi Потребують замiни та вс,l,аtIовлення
rIa сходових шtir,инах

|4 Вхiдlri групи I-Iоrребують поточного ремонry 1-3

пiд.(другий вихiд)
Козирки вхiдних гру,гt В задовiльном1, cTaHi

Елекгрообладнання (щитова,
Mepex(i, будинкове освiглення)

Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Електроrцитова в залоtri;r ьному
с,гаrri. [Jлектромсрех(а поrребус
кап I,tаllы I

IIрацюють в паспортному реяtимi,
поrребують замiни

|7

l8 Системи центрt}льного
опа-JтеншI

В задовiльному cTalli

19 Системи гарячого
водоIlостачання

В задовi;rьному cTaHi

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовi",lьном1, cTatti

Потребуе вiдновлення б.пагоустрою
пiсля прове.цеrrня робir,
праuiвниками
КП <Киiвтеп,пое}tерго)

2| Прибудинкова тери,горiя
(благоусrрiй, асфаltьтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовi.rьноrt1, caHir ар Htl-

технiчноNrу cTaHi, потребус
доукоN,lплектування сучасними
елементами.

Висновкп Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Олександра Архипенка 5-А, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технi.tного стану, висновок про готовнiсть,цо сксплуатачii жилого

Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii''

Майстра технiчноi дiльницi ця

Шеплбе,ть Т.М.

/Щата огляду < 09> квiтня 2020р

Микитенко В.Г.
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булинку у настуrrний перiол)

Голова KoMicii: головний iHrKeHep ОД-501


