
Акт
загального огляду жилого булин ку,,

розташованого за адресою: вул. Олексанлра Архипеllка 3

ю ць T.I].
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фон.цу Оболонського району м, Кисва>,

од-50l
(назва виконавця пос.гryг)

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

ir"ъr.рuзорганiзацiiексплуатацii таремонту 1-i категорii Шембель Тм.,

майстер технiчноi дiльницi Юрешь Т,В,

по 09.10. 2020р.з05 l0.2020p.
(дата початку оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:
1.Житловий будинок, загаJIьна площа якого

квартир-128

(laTa завершення оглялу)

вул, Олександра Архипенка З

становить 8785,40 кв. м, кiлькiсть

вlи тя N4 н

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибу дllнковоl TeptlTopll:

Пiд час проведення огляду житлового жилого будинку Nq З на вул. Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува,lьних констру klll и,

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa, дверi. системи [ [О,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячи й майданчик та прилеглу

територlю.
п и цьом виявлено i

иео

Висновок про ,гехнiчний cTall

елемента ( конструкцii) бу;tиttку

Потребують поточного ремоI],гу

Поr,рсбl,кrгr, Kat tir,а-lы lot,o pc\1Ol l1y

Ilриlrir,каНайменування елемента
кцii) будин(конс

Ns
зlп

Фундаментl

Фасад)

В задовiльному cTaHtСтiниз

Стики4 В задовiльному cTaHt

В задовiльнолrу cTaHiПiдлога)

Покрiв,tя6

Водостоки,7

Сходовi юriтки, сходовi lltаршt8

Потребус реNrон,гу

Потребус ремонту

Потребус капi,гмьного pc\I()lI l v

пiд. Ns3,4.



9 Ба,.Iкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовi.rьноrl1, cTaHi

l0 Смiтгепроводи (юrапани,
и)стовб и, шибе

Потребують залtiни шибери

l1 Смiтrсзбiрнi камери
(водоп вiд

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному с.гаtri

13

1.1 Вхiднi грl,пи

lBepi

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитtlва,
динкове освiтлення}Ie ежi, б

ектрощи,tова та елекrромереltti
ють каtliтального

E;I

п e\Io}lеб
1,7 Лiфти (машиннi примiценllя,

l машинних и\Il lцснь
Прачюють в паспорtI|о\r} рсжиrri

l8 Системи центраJIьного
опalJlенtUI

отребують IIоточIlого pe}rollT)/п

l9 Систелtи гарячого
водопостачання

ують капiтмьногоремонl.уПотреб

20 Системи холодного
водопостачання i KaHa,r iзацll

УЮТЬ IIОТОЧIIОГО РеМОIIТУПотреб

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок итrя)

22 !итячий лtайданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльномч с,гаt li

В задовi;rьномч c,t atti

В задовiльному c,t,atli

Асфаrы,ове IIокритIя rrотрсб1 t
кап l,t tLiI ьного peN,toH,l.\

В за.]овiльнопt1 caHiTapHo-
технiчному cTarti, потребус
доукомплекгуваI{Ilя с),часIIи\rи
елеNtентами

Висновки
вул. Олекс
Житловий
2021р.р.

koMicii: технiчний стан жит
андра Архипенка 3, дитячий
будинок придатний до експл

(оцiнка технiчног

лового булинку на
майданчик - задовiльний.
yaTauii в осiнньо-зимовий перiод 2020-

о стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

ШyrriK,lI.1.

Шембель Т.М.

Майстер технiчноi

!ата огляду <<09> жовтня 20

дl

ючА
я

л\'.

оБслуго8у
Дlльнш l

501

ъr

Фр

g]!rUлO,1,i

IОречь Т.В

l


