
Акт
загального огляду жилого будипку,

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-50 l
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м,
iнженера з органiзацiТ експлуатацii т а ремонту l -i категорii tiазюри Ю.Г.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

з 09,03.202l р l2.03.2021p.по
(лата початку огляду)

На прибулинковiй територlt розмiщено 2 спортивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан,килого булпнку та його прибудинковоi територi'i:
Пiд чаС проведеннЯ 9глядУ жилого булинку лъ 7/5 nu uyn. Олександра

Архипенка комiсiЯ перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних *оп.rру*цiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiдло.У, BiKHa, дверi, системи l-{O,гвп, хвп, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Jt
з/п

Найменування елемента
(конс линбкцll

Висновок про технiчний стан
елемеtIта конс кцll диllкб

Примiтка

l ндаментФ В задовiльно cTaHl
2 Фасади В задовiльном cTaHl
3 Стiни В задовiльно cTaHl
4 метизованl стикиг По ть поточного емоб
5 Пiдлога В задсrвi,-lьноrt cTaHl
6 lв",IяПо емонп еб ють поточного
,7

Водос,гоки Потребують поточного ремонту

(дата завершення огляду)

провела огляд жилогО булинкУ за адресою: вул. Олексанлра Архипенка 7/5
l встановила таке:

l , Житловий будинок, загмьна площа якого станов ить 1З422,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 216



ti Сходовi клiтки. сходовi маршi Потребують капiтаllьного ремонту
1,3-6 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa Потребують замiни 1,З,4,5,6 пiд'iЪд

lз flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiлних грl,п Потребують поточного ремонту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
капlтiulьного

l,| Лiфти (машиннi примiщення,
две l }rапIинних

Прашююr,ь в паспортном), режимi

l8 Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачанt{я

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачанtul i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
IIок иl"tя

В задовiльному cTaHi

22 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

Потребують капiтального ремонту

Впсновкп Koмici[: технiчниЙ стан житлового будинку на
вул. Олександра Архипенка 7/5, спортивних майданчикiв - задовiльниЙ.
Житловий бу
(оцiнка технiчн

динок придатний
ого стану, висновок

до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202|р.
про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: iнженер l-i

Майстра технiчноТдiльни

l Шембель Т.М.

пазюра Ю.Г.l

о9]!

,?

Щата огляду < 12> квiтня 20

Микитенко В.Г.

ремонту

примiщень)
Системи центраJIьного
опiUIення

)


