
Акт
загального огляду жиJrоrо будинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка, 2l12

Юрець Т,В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l-i категорiТ Шембель Т.М.,
майстра технiчноТ дiльничi Юречь Т.В.

з 05.10.2020p по 09.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата заверпlення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул.Олексанлра Архипенка,2/l2
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого станови,гь 24540 кв. м,
кiлькiсть квартир - 3l8.
На прибулинковiй r,ериторii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку т,а його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 2ll2 на вул. Олексан2lра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувал ьн их конструкчiй,
зовнiшнi та BHyTpiпrHi с,гit,tи, с,гики, покрiвлю, пi.lrлогу, BiKHa, лверi, сис,геми L{O,
ГВП, ХВП, каналiзаrtii, лiфти, елекr,рооблалнання. ди,гячий. спорr,ивний
майJанчики га прилеглу територiю.
II и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан елемента I[риrriтка
( кон кцiТ) б линк

N,
зlп

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

l Е} задовiльному cTaHi

2 Фасади

)

.+

)

Герлtетизованi стики

Пiд"rога

6 Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

Потребус капiтального ремонту

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

l Ipo куванrIя IIлитки

7 Водостоки I [О гребl"ю,гь IIо,гоtIн()го peN,loHT),

Фl'н,,1п11.,,r"

Стiни



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгспроводи (юrапани.
стовбури, шибери)

ПоTребують замiни шибери

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa

!Bepi

В заловiльному cTaHi

В задtlвiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

lз

l4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Елекгрощитовi поr,ребують поточного

ремонry

Праttюють в паспортному режимl

lб Елекгрообладнан ня ( щитова.
мережi, будинкове
освiтлення)

1,7 Лiфти (машиннi примiшення.
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрального
опалення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
волопостачання

В задовiльному cTaHi

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

Порушено благоус,грiй КП
<Киiвr,еплоенерго> [IрАт <КиТвводокана-,l>

В задовiльному сан iтapHo-TexH iчному
cTaHi. I lотребу€ /loyKOM плектуван ня

с часними елемснl,ами

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття )

!итячий та спорr,ивний
майданчик(обладнання
дитячих майданчикiв)

22

В заловiльноrtу cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Олександра
Архипенка, 2l12, дитячого та спортивного майданчика - заловiльний.
Житловий будинок придатний до експлу атацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2020-202 lp.p.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiс,l,ь до експлуатацii жилоI,о

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

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii Illембс"rь'I'.М.
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501[ата огляду <09>жовтня 2020р.
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