Акт
загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8

БiлокриIlицька Л.Г.

(lI.I.ГI. rraiic гра)

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 органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-Т категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноiдiльницi Бiлокриничькал.г.
з 21.09.2020р.
(дата початку огляду)

по 25.09.2020р.
(дата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l l586 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l б.
На прибудинковiй територiТ розмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоI територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку

JtlЪ

8 на вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJI ьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю. пiллогу, BiKHa, лверi. системи
ЦО, ГВП' ХВП, кана.,,riзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик
та прилеглу територiю.

п

и цьом виявлено:
Ns
Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку
з/п

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuii) булинку

l

Ф}'ндаrtентlt

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В заловiльному cTaHi

1

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

)

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

6

Водостоки

Потребують поточного ремонту

,7

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

Прим iTKa

с ходо в l

8

KJl l 1,ки с х о ,rl о в l

]\,,

а IlI l

В задовiльном 0TaHl
Ганки потребують ремонту

|2

Балкони, лоджii, ганки
ого одж ення oa--IKoHlB l Jоджlи
Смiтгепроводи (клапани,
и
и! ши
стов
Смiтrсзбiрнi камери
(водоп вlд
BiKHa

lз

fiBepi

В задовiльному cTaHi

l4

Вхiлнi групи

Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiлних груп

Потребують поточного ремонту

lб

Електрообладнання (щитова,
\le ежi, б динкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiшення,
и мlщень
две l машинних
ilльного опалення
системи це
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
вод опостачання l канаJIlзацll
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по и,l1,я
,Щитячий майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Елеюрощитова та електромережl
N,lo
ють поточного
п
Прачюють в паспортному режимl
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ll

1,7

l8
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2l

пiд.

Nl

l

-6

Потребус замiни шибери

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

п

мо
ть поточного
Потребують капiтал ьного ремонту

Потребують капiтального ремонту
Асфальтове покриття (тротуар)
потребуе капiта,rьного ремонту

В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Олександра
Ар хипенка, 8 дитячий майданчик - задовlльнии,
2020-202lp,p.
Житловий бу динок придатнии до експлуатацll в осlнньо-зимовии пер iод
22

(оцiнка технiчного стану, виснов ок про готовнiсть до експлуатацll жилого
булинку у наступний перiод)

Шумiк Л.I.

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-501
Члени KoMicii: iнженер

и

l-i ка

Майстер технiчно

[ата оглялу к25> версзня

",
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Ф

Шембель Т.М.

iлокриничька Л.Г

