Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Олександра Архипенка,4

Кольга 0.I.

(l1.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорiТ Пазюри Ю.Г.,
майстра технiчноТ дiльницi Кольга 0.I.
з 19.04.2021 р.

(дата початку огляду)

по 2З.04.2021 р.

(лата завершення огляду)

провела огляд жилогО будинкУ за адресою: вул. Олександра Архипенка, 4
l встановила таке:
l . Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить l l686KB. м,
кiлькiсть квартир - 2l6.
На прибулинковiй територii розмiщено спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ng 4 на вул. Олександра

Архипенка, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzUIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи
цо, гвп, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик
та прилеглу територiю.
II и цьо
виявлено:
Jф
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(конструкцiI) б Удинку
з/п
елемента (конс
цiт) б динк
l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi

8

Ira lпl

Балкони, лоджll, ганки
(огоролження балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани,
стовб и, шибе и
Смiттсзбiрнi камери
водоп вlд
BiKHa

9

l0
1l
1l

Потребують капiта.rьного ремонту
пiд. 1,2, J 5 6
Ганки потребують поточного
ремонry
Потребус замiни шибери

В задовiльному cTaнl
В задовiльному cTaHl
В задовtльному cтaнl

|2

Щверi

1з

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

14

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

l5

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних п имlшень
Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по иття
Спортивний майданчик

lб
|7

l8
l9

|,7

l8

1,2,5,6 пiд.

|,2,6 пiд.
Електрощитова в задовlльному'
електромережi капiта-,rьного
мон
Працюють в паспортному режимl

В задовiльному стан1
В задовiльному стан1
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному стан1

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
Ар хипенка, 4 спортивний майданчик - задовlльному cTaнl,

вул, Олександра

перlод 2021р.
Житловий будинок придатний до експлуатацli в весняно-лlтнlи

(оцiнка технiчного cтatнy, висIrовок про готовнiсть до експл уатацll жилого
д
будинку у rrаступ нии п

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i

Пазюра Ю.Г.

Май стер технlчноl
.Д,ата

огляду

<

23

>

квiтня 20

Кольга 0.I.

