Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка 3-А
Юrlе ць Т.В.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми,, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г.,

майстер технiчноi дiльницi Юречь Т.В.

з 12.04.202lp.

по lб.04.2021р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилогО булинкУ за адресою: вул. Олександра Архипенка 3-А
i встановила таке:
l . Житловий будинок, заг€IJIьна площа якого становить l 8 1б3,60 кв. м,
2. кiлькiсть квартир - 324
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду жилого булинку Ns 3-А на вул, Олександра
Архипенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I-{O,
2.

гвп, хвп,

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик

територiю.
п и цьо виявлено:
N9
Найменування елемента
зlп (конструкцi i) буди нкч
l
Фундамент
2

Фасад

Висновок про технiчний стан
e,,teMeHTa (конс
кuii) б лин
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

1

Стики

5

Пiдлога

Потребують поточного ремонту
В ,lадовi.ltьнопtу c,l aHi

6

Покрiвля

,7

Водостоки

Потребус поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

.l.a

прилеглу

Примiтка

8

9

Сходовi клiтки, сходовi м аршi
Балкони, лоджii, ганки

Потребують капiтального ремонту
В задовiльному cTaHi

|2

(огородження балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани.
стовб и. шибе и
CMiTTe збiрнi камери
воло
вiд)
BiKHa

Потребують замiни 1,2.4,6 пiд'iЪд

lз

flBepi

В задовiльному cTaHi

l4

Вхiлнi групи

l5

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

lб

Електрообладнання (щитова'
мережi. будинкове освiтлення)

l0

ll

Потребують замiни шибери

В задовiльному с,ганi

Електроцитова потребус поточного
ремонту, електромережа потребуе
капiтального ремонту
Працюють в паспортному режимi

Лiфти (машиннi примiщення,
дв l }tашинних примiщень)
l8
системи цен аrIьного опtLlення Потребують капiта,r ьного ремонту
19
Системи гарячого
Потребують поточного ремонту
водопостачання
20
Системи холодного
Потребують поточного ремонту
водопостачання i кана,riзацii
2|
Прибудинкова територiя
В задовiльному cTaHi
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
22
В задовiльному caHiTapHo!итячий майданчик
(обладнання дитячих
технiчному cTaHi. потребус замiни
майданчикiв)
сучасними елементами.
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
вул. Олександра Архипенка 3-А, дитячий майданчик задовiльний.
Житловий будинок придатний до екс плуатацii в весняно-лiтнiй п ерiод 202lp.
1,7

(оцiнка TexHi чного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер

ОД-50l 2;:-

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате
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