
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка 7/5

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-501
(назва виконавця посщт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадil головного iнженера Шумiк Jl.I.,
iнженера з органiзашii експлуатацii т а ремонту l -i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.г.

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

провели огJUIд житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка 7/5
i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1з422,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 21 6
На прибудинковiй територii розмiцено 2 спортивних майданчика

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Na 7/5 на вул. Олександра

Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики' покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi., систеNrи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
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6 Покрiвля Поr,ребчють поточItого ремонту
,7 Водостtlки

8 Сходовi кпiтки, сходовi маршi Потребують кап iтального ремонту
1,3-6 пiд.
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджlи

l0 Слtiтгепроводи (клапани,
и)стовб и, шибе

В задовiльному cTaHi

11оrребують замirtи tлибери

ll Смiттезбiрнi камери
водоп овiд)

В задовiльному cTaHi

\2 В iKrta отребують замiни l,З,4,5,6 пiд'i'здп
lз ffBepi

1,1 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
lб Елекгрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення )

Елекгрощитова в задовi,,lьному
cTaHi. Елекгромережi потребують
капlтыIьного мо

17 Лiфти (машиннi примiщення,
l N,IашинI{их им lщеньд

працюють в паспортному режимi

l8 Системи цен,IраJIьного
опапенltя

отребують KartiTa,rbHor.o peN{oHTyII

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiталыIого ремон.rу

Систелtи холодного
водопостачання i каналiза цll

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по итгя)

22 Спортивнi майданчики
(обладнанttя спортивних
майданчикiв
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Шумiк JI.I.

Шембель Т.М.

микитенко В.г

цlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатачii
булинку у нас гупний перiол.1

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l
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