
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою; вул. Олександра Архипенка 7/5

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii т а ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

з 06.04.2020р. по 09.04.2020р,
(дата початку огляду) (лата завершення огляду))

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Олексанлра Архипенка 7/5

l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг:Lпьна площа якого становить 1З422,,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 216
На прибудинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчика

(перелiк елемен,t,iв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ,ф 7/5 по вул. Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
лъ
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний с,ган

елемента (конструкцii) булинку
Примiтка

Фундамент В задовiльном1, cтaHi
2 Фасади В задовiльноплу cTaHi
3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
5 Пiлlога В за,lовi,-lьноrt1, cтaHi
6
,7

По lвля
Водостоки I[отрсб1 кl,гь IIот()чн()I о pc\,loII,[},

c,|,aHlВ задовiльном

Сходовi клiтки, сходовi маршi | Потребують капiтального ремонту
I t.з-о пiд.

о Ба,rкони, лодrкii. ганки В задовiльно

Микитенко В.Г.
(П.LП. майстра)

1

8

с,гаIIl



(огородженrrя балконiв i

лолжiй)
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Потребують замiни rлибери

11 Смiтrезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному с,ганi

12 В iкла

В задовiльному cTaHi13 lBepi
|4 Вхiднi групи В за;lовiльном1, cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В заловiльноvу, cTalti

16 Елекгрооблалнання (шитова"
мереясi, будинкове освiтлення)

Fiлек,гроши,t,ова в за,,lовi;rьнолtу
cTaHi. Електромережi потребують
капiта.rьного рсмонту

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

Прачюють в паспортному режимi

l1отребукlr,ь Kat tir ilrtы tогtl ремо]ггу18 Системи центрtшьного
oпa..1,IeHHJl

19 Системи гарячого
водопостачання

I lотрсбую,гь Ilо,t,очноI,о рс\,1онту

20 Системи холодного
водопостачаншI i каналiзацii

Потребукэть по,tоч}Iого ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-,rьтове
покриття)

В заловi.пьному cTaHi

22 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивI]их
майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Олександра Архипенка 7/5, спортивних майданчикiв - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiо:)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501 Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii -//ы - Шембель Т.М,r
Майстра технiчноi дiльницi

.Щата огляду < 09> квiтня 2020р.

Микитенко В.Г,

Потребують замiни 1,3,4,5,6 пiд'iЪд

| 

ПотеOrють капiтапьного ремонту 
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I


