
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка l/12

Юрец ь Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,L,

iн*ънераз органiзацiiексплуатацii таремонту 1-i категорiт Шембель Тм,,

майстер технiчноТ дiльницi Юреuь Т.В.

по 09.10.20 20р.
з 05. 10.2020р

(лата початку оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

1.Житловий будинок, загальна площа якого становить 9152,70 кв, \t кlлькlсть

квартир - l28
На прибудинков iй територii розмiшено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибулин KoBoi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nч 1l1r2 gа вул. Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,

нiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрlвлю, пlдлогу], вlкна, дверl, системи цо,

(дата завершення оглялу)

вул. Олександра Архипенка | l 12

)

зов
гвп ХВП, каналiзацii , лiфти, електрообладнання , дитячий майданчик та прилеглу

територlю.
п и цьом виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конс кцl динб

лъ
зlп

Найменування елемента
цi динбкон

В задовiльному cTaHtФундамент
В задовiльному cTaHt2

В задовiльному cTaHtС,гiни3

Потребуе поточного ремонтуСтики.+

В задовiльнопл1, cTaHiПiдлога5

Потребуе поточного ремонту6 Покрiвля

Потребують поточного ремонтуВодостоки,7

Потребують капiтального ремонтуСходовi клiтки, сходовi маршi8

l

Фасади



Ганки потребують поточного ремонтуБалкони. лоджii. ганки
ння бa,rконiв i лоджiй)ого одже

9

Потребують замiни шибери

стовб и, шибе и
l0

Потребують ремонтуСмiттсзбiрнi камери
водоп овiд)

ll

Потребують замiниВ iKHal2

на технlчном пове
lBepilз

Потребують поточного ремонтуВхiднi групиl4
15 Козирки вхiлних груп

Елекгрощитова в задовlльному cTaнl.

Елекгромережа потребуе капiта.itьного

e}lo

Елекгрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

Прачюють в паспортному режимl,
Il сб ють замlни

|,7 Лiфти (машиннi примiщення.
i машинних пJB имiщень)

емонп еб ють поточногоl8 tlльного опа.Jlеннясистеми це
Потребують капiта,rьного ремонтуСистеми гарячого

водопостачання
l9

Потребують поточного ремонтуСистеми холодного
опостачання l каналlзацllвод

20

В задовiльному cTaHiПрибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по итl,я

2l

В задовiльному санiтарно-технlчному
cTaHi, потребус доукомплектування

асними елементамис

22 !итячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)

Архипенка 1lit2, дитячий майданчик - задовiльний,

Житловий булинок придатний до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2020-

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку на вул. Олександра

2021р.р.
(очiнка технiчного cTaity, висновок про гото

булинку у наступний
BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер о --ш yMiK Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-Т кате pll Шембель Т.М.

Майстер технiчноi иц1 Юреuь Т.В

.Щата огля.uу <09> жовтня 2020р.

Смiттспроводи (клапани,

Потребують встановлення та замlни

Потребують поточного ремонту

lб

]aо


