Акт

загального огляду rкилого булинку,
розташованого за адресою: вул. ОлексанДРа Архипенка 5-д

Микитенко В.Г.
(П.1.Il. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

ми' що нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: головного iнженера Шембель Т.м,
iнженера з органiзацiТ експлуатацii т а ремонту l -i категорii Пазюри Ю.Г.,, майстра

технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.
з 09.03.202lp.
(дата початку огляду)

по

12.03.202lр.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилогО булинкУ за адресою: вул. Олександра Архипенка 5-А
l встановила таке:
l .Житловий будинок, загaulьна площа якого становить 20 l 17 кв. м.,
кiлькiсть квартир - 378
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоI територi'i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jъ 5-А на вул. Олександра Архипенка,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzUIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
м
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(конс
з/п
будинку
e.rIeMeHTa
конст
кцii)
б
укцii)
дин
l
Фундамент
В задовiльнолtч cTaHi
2

Фасади

В задовiльному cTaHi

_)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стики

5

Пiдлога

Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

6

Пtlкрiв,,Iя

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

о

ходовl клlтки. сходовl маршt

8

ують капlтального ремонту

Ганки потребують поточного
ремонту

12

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи
Смiттспровtlди (клапани.
стовб и. пlиб tl
Сrriттсзбiрнi камери
вlд
водоII
I]iKHa

lз

!Bepi

l4

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiлних груп

Потребують ремонту та замlни
жLпюзl
Потребують замiни та встановлення
на сходових клlтинах
Потребують поточного ремонту
гий вихlл
В задовiльному cTaHi

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережа потребус

9

l0

ll

|7

l8

Потребують замiни шибери

В задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,
и},lцень
дв l машинних
Системи центрального
опilJlення

l9
20

2|

капlт;L,lьного eN,lo
Працюють в паспортному режимl,
замiни З пiд.
lIo
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачанюr
Системи холодного
вод опостачання l каналlзацll
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа"rьтове
по иття
Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному станi.Порушено
благоустрiй КП <Киiвтеплоенерго)

В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi, потребус
доукомплектування сучасними
елементами.
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на
вул. Олександра Архипен ка 5-А, дитячиЙ маЙд анчик - задовlльнии.
Житловий будинок прида тний до експлуатацiТ в весIUlно-лiтнiЙ перiол 2021t р.

22

(оцiнка технiчного ста}ry, висновок про гото BHicTb до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Шембель Т.М

Голова KoMicii: головний iH
,х

Члени KoMicii: iнженер 1-

а

Майстра технiчноiдiльни

.%

,Д,ата

огляду < 12> квiтня 202

Пазюра
]Ё

уh0

Ю,Г.

Микитенко В.Г.

