
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за алресою: вул. Оllексанлра Архипенка 5-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П, майстра)

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

од -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJlовt{оI,о iнженера tUyMiK Л.I.,

iнженера з органiзачiТ експлуатацii т а ремонту l-i категорii 1-IIембель Т.М.,

майстра технiчноi дiльниui Микитенко В.Г.

з 28.09.2020р. по 02.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провелИ огляд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Дрхипенка 5-Д

l встановила таке:
l.Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 20117 кв. м,,,

кiлькiсть квартир - З78
На прибулинковiй територii розмiпtено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його прибудинковоТ r,ериторiТ:

Пiд чаС проведеннЯ оглядУ житловогО будинку Л,] 5-А на вул, Олександра

Дрхипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй,

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи IJ,O,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання,, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
п и цьом виявлено:

найменчвання елемента Висновtrк про технiчний стан

кон Krrii) б динк елемента KoI l Kllll 'lllИН К

Е} заловiльному cTaHi

В заловiльномч с taHt
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з/п

ГIримiтка

Фундамент

Фасади

l

2

J В задовiльномl,станi

Стики Потребують поточного ремонту

Iliллога В задовiльному cTaHi

-+

)

6 Покрiвля Потребую,гь поточного ремонту

Водостоки Потребують поточного ремонry

с ходовl кJIlтки. сходовl маршl

,7

8 отреб ую,tь капlта[ ьного ремон,гу

С r iHtt



Ба"rкони" лоджll. ганки

(огородження бацконiв i

лоджlи

9

Смiттспроволи (клапани,

стовб и. шибе l1

l0

В задовiльному cTaHt
Смiттсзбiрнi камери
(водо Il овlд

ll
Потребують ремонту жалюзl

BiKHa|2

Потребують замiни та встановлення

на сход0вих KjllTиHax!,Bepilз

Потребують поточного ремонту
д гий вихiд

BxiaHi грl,пиl4

В задовiльному cTaHl
Козирки вхlдних групl5

Електрощитова в задовlльному

cTaHi. Влектромережа rrотребус
l\1о l]капlтаJlьного

Еле
мер

кгрообладнання (щитова,

ежi. булинкове ос вiтлення )
lб

\1()нllс оIIв ать уl() plll ацк)р
llJLll lдзаь }lK)I()еll

яllн\lиIlн II ll1ltllItllI рл (фт
ьнмlI tllc )IIнихl] llаш

|,7

В задовiльному cTaHt
Системи центральноI,о
опмення

l8

В задовiльному cTaHt
Системи гарячого
вOдоllосl,ачання

l9

В задовiльному cTaHl
Системи холодного

чання i кана-,llзацllводопоста
20

Прибулинкова територlя
(б.пагоустрiй, асфальтове
п() итгя

2l Порушено благоустр

В задовiльному caнlTapнo-

технiчному cTaHi, потребуе

доукомплекгування сучасними

<Киiвводоканм>

елементами.

iй ПрА1'

.Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

22

Висновки
вул. Олекс
Житловий
2021 р.р

В задовiльному cTaHt

Потребують замiни шtибери

KoMicii: технiчний Йан жrrлового будинку lra

андра Архипенка 5-А, дитячий майданчик - задовlльнии,

булинок прилатнии до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMictI: iнженер l-T к

Майстра технlчноl дlльни

Шумiк Л.I.

I Ilембель Т.М.

ý

о,

0g
[ата огляду < 02> жовтня

режимl

Микитенко В.Г.


