
Акт
загальноl,о огляду жи jlого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка 3-А

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-50I
(назва виконавця послуг)

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

iнженера з органiзачiТ експлуатацiТ та ремонту l-i категорiТ Шембель ТМ.'
майстер технiчноТ дiльницi Юрець Т.В.

з 05.10.2020p. по09.10.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. Олександра Архипенка З-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18l63,60 кв. м,

2. кiлькiсть квартир - З24
На прибулинковiй територ ll розмlщено литячии маидаIlчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його rIрибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ng 3-А на вул. Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, rlокрiвлю, rliдлогу, BiKHa, дверi, системи I lO,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанtrя, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьому виявлено:

Найменування елемента Висновtlк про технiчний стан
Kotlc кцiТ) б лиlI елемента (констру Krtii) булинку
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Примiтка

Стiни

Потребують поточного ремонту



В задовiльному cTaHtБацкони. лоджii. ганки
(огородження балконiв i
jlоджlи

9

Потребуrоть замi ttи tлибериl0 Смiттспроводи (клапани.
с,говб и. ши и)

По,гребуюr,ь ремонтуll Смiттсзбiрнi камери
водоп овiд)

Потребують замiни 1.2,4,6 пiд'iздBiKHa|2

lBepilз В задовiльному cTaHt

Потребують поточного ремонту1,1 Вхiлнi групи

В задовiльному cTaHi15 Козирки вхiдних груп

Елеюрошитова та електромережа
п \IOII Iеб (, капl l,&lьного

lб Елекгрообладнання (щитова,

динкове освlтJlенняi,б\l
Прачюють в IIасIlор,tном!, режимlЛiфти (машиннi прилtirцення.

две l машинних п имiшень)
|,7

\loп еб ють капlтil-]ьногоьного оп&]еннясистеми шенl8
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують капiтацьнt,lго ремонту

Потребують поточного ремонту20 системи холодного
водопостачання i каналiзацiт

В задовiльному cTaHi2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове

иl"гяIIо

часними елемента}rи.с

22 .Щитячий майданчик
(обладнання)

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на

вул. ОлексаНдра Архипенка 3-А, дитячиЙ майданчик - задовiльниЙ,

йитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

202 l р.р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiол)

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

Члени KoMicii: iнженер 1-I к Шембель Т.М.

Майстер технiчноi Юрешь Т.В

flата огляду к09> жовтня 20


