Акт

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

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.
з 2 1 .03,20
(дата початку

по 25.0З.2022р.

огляду)

(..la1.a

завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка Олександра, 4
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1 168бкв. м,
кiлькiсть квартир - 2l6.
На прибулинковiй територii розмiщено спо ртивний майданчик.
(перелiк елементiв благоl строю)

2.

Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територi'i:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 4 на вул. Архиленка
Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик

та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
л! Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
з/п

Висновок про r,ехнiчний стан
елемента (конс трукчii) будинк у

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльном1, cTaHi

J

Стiни

В задовiльном1, стан i

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльном1, cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

Примiтка

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

()

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
С м iттепро води (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

10

l1

ll

Потребують капiтального ремонту
пiд. l,2,3,5,6
Ганки потребують поточного
ремонry
Потребуе замiнl.t пlttбери

В задовiльном1, cTaHi

В iKHa

В задовiльном1, стан

|2

lBepi

В задовiльном1, cTaHi

lз

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

i

(1,2,5,6) пiл.
|4

l5

lб
|7

Козирки вхiлних груп
Електрообладнання
(щитова, Mepeжi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення.' дверi
машинних примiщень)

Системи центр€}льного

Потребують поточного ремонту
(1,2,б) пiл.
Електрощитова в задовiльному,
електромережi потребують

капiтмьного ремонту.
Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

опаJIення

l8

20

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя

2|

(благоустрiй., асфальтове
покриття )
Спортивний майданчик

l9

В задовiльномl,станi
В задовiльном1, стан i
В задовiльном1, cTaHi
В задовiльном1, cTaHi

Висновки KoMicii: технtчний стан житлового будинку rla вул. Архипенка
Олесандра, 4 спортивний майданчик - задовiльнопr1, cr arli.

Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняtrо-:riтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуатачiТ жилого
I]eplo,,t

Голова KoMicii: начаrrьник ОД'-5 0
Члени KoMicii: iнженер l -оi категорii

дська я.п.
Пазюра Ю.Г.

Кольга 0.I.
.Щата

огляду

<<25>

березня2022

,.g

