
Акт
загал ьного огля/lу житловоr.о були нку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка,4-Б

ю Dец ь Т.В.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлово

о
го фонду Оболонського району м. кисва)),
-50l

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис.rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачiт експлуатацii ia ремонту l -i категорii Шъмбель Т.м.,
майстер технiчноi дiльницi Юрець Т.В.

з 05. l 0.2020о по 09.10.2 020р.(дата початку огляду) (лаr,а завершення оглялу)

На прибулинковiй територii розмiщеrrо спортивний та дитячий майданчики
перелlк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житJrOво го булинку та його прибудинковоi териr.орiТ:Пiд час проведення оIлялу житлового булинку J',lЪ 4-Б на вул. Олександра
Архипенка, комiсiя перевiр ила стан несучих та оI.ороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi cTiHи, стики, покрiв.ttю, пlдлогу, BlKHa, дверi, системи
цо, гвll ХВП, каналiзацii, лiфти, електро обладнання, дитяч l, спортивнl
майданчики та прилеглу територiю
п и цьо виявлено:

В задовiльному cTaHi
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зlп
Найменування елемента
(конс Jll нкцi б

Висновок про технiчний стан
кцiт) будинкелемента (конс

Прим iTKa

2

Фундаменти

Фасади

В задовiльному cTaHi

В задовi"цьномч cTaHi

3 Стiни

.+ Герметизованi стики В задовiльномч cTaHi

5 П iд;lоr,а

6 Покрiвля Потребус поточного рем()н.гу

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 4-Б
i встановила таке:
l, Житловий будинок, заг€цьна площа якого становить 6585 кв. м,
кiлькiсть квартир - 126 .

В задовiльному cTaHi



7 Водостоки ГIотребl,ють поточного peI,1oHTy

8 ходовi клiтки, сходовi маршiс В задовiльному cTaHi

9 Бмкони, лоджii. ганки
(огородження бшконiв i
лоджlи

В задовiльноvl,станi

l0 ттспроводи (клапани.CMi
и, ши и)стовб

Потребус замiни шибери

ll Смiтгезбiрнi камери
водоп ()вlд

ll В iKHa

В задовiльному cTaHi

алюзi поrребують замiниж

l2 !Bepi отребують встановлення на
сходовlи клlтинl
Il

lз Вхiднi групи

l4 Козирки вхiлних груп

отребують поточного ремонту

сlтребують поточного ремонту

iI

ll

l5 екгрообладнання 1urитовi,
динкове освiтлення

Еl'l
\,1 ежi, б

ектроrцитовi потребують
Ilо,tочного монт
E.lr

lб машиннi примiщення,Лiфти (

i машинних п им iщень
рацюють в паспортному режимiгI

1,7 истеми центрального
опапення
с

ують поточного ремонтуПотреб

]8 Системи гарячоЙ
водоiIостачання ують поточного ремонтуПотреб

I9 Системи холодного
водопостачання i KaHa.,liзaItii'

ують поточного ремонтуПотреб

рибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
IIок ит-гя

п Асфаlьтове покри ття в задовi,,lьномч
стан. Порушено б;lагоустрiй
<китвтеплоене го))висновки koMiciii технtчний стан житлового булин ку на вул. ОлександраАрхипенка, 4-Б спортивний та дитячий майланчики за.tlовr;tьний.житловий будинок придатний до експлуатацiТ в осiнньо-з имовий перtодоцlнка технiчного стану, висново к про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

булинку у наступний перiод)

f'олова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: lнженер l -i кате го

2020-202lр.р

сьКОГ0 Шембель'I.М,
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!ата огляду <09> тiовтlrя 2020 я

К)реrrь'Г.В.
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lIlyMiK Л.I.


