Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Архипенка олександра 5-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начtulьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацiТ експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Микитенко В.Г.

ло

з 18.04.2022 р.

(дата початку огляду)

22.04.2022 р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Архлtпенка Олександра 5-А
1 встановила таке:
1 .Житловий будинок, заг€UIьна
площа якого становить 201 1 7 кв. м.,
кiлькiсть квартир - 378
На прибудинковiй терито pii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв блаr оустрою)

Технiчнпй стан жплого булинку та його прибулинковоii територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилогО булинку л,r 5-А Еа вул. Архипенка Олександра,
комlсlя перевlрила стан несучих та огородж\/ваJIьних конс трукцiй, зовнiшнi та
внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa, дверl, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти,, електрообладнання, дитячий майд:tнчик та прилеглу т ериторlю.
2.

п

и цьо
виявлено:
лъ
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) б Удинку
зlrl
l
Фундамент

Висновок про технi.tний стан
елемен,га (конст Kui'i) б дин

В задовiльнt,lму

с

raHi

2

Фасади

В задовiльгtому cTaHi

з

С,r,iни

В задовiльному с ганi

1

Стики

)

Пiдлога

Потребуютl, по1l)чного ремонту
В задовiльному cтaHi

6

Гlокрiвля

Потребуютr, пOт()чIIого ремонту

,7

Водостоки

Потребують

пo1,(}lIl

Iого ремонту

Примiтка

8

Сходовi клiтки. сходоБi маршi

п

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лолжiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

Ганки потребую] ь поточного
ремонту

В iKHa

Потребукlтr, реut)н

10

ll
l2

!Bepi

l4

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрального
оIlаIення
Системи гарячого

l9

Потребуютr, замi ни,uибери

В задовiльному сганi

;KZL,I t()з

lз

l8

уюгt, капl tа_lьного ремонту

I,\,

та замiни

l

Потребуютl, замiаи га встановлення
на сходовllх клll,itнах
Потребують поlI)чнOго ремонту
д г},ItI вихl 1
В задовiльtt,эму с TaHi
Електрощиr ова в за;tовiльному
cTaHi. Елек,l poMel)elI\a потребус
капlтаlьн(}l 9_P9J ottl
Працюють в п:rсllор,гному режимi,
Ilo ебчют ь заrtirtи З пiд.
В задовiльrrому cTaHi

В задовiльному cTaHi

водопостачанIUI
20

2l

22

системи холодного
водопостачаншI i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа;lьтове
покриття)
Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльном),сrанi
В задовiльttому

с

ганi,

В задовiльному caHi гарнотехнiчному cTaHi" потребуе
доукомплекгуваI|ня сучасними
елементамIr.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиiIку на
вул. Архипенка Олександра 5-А, дитячий майдан.tик _- задовiльний.

Житловий будинок придатний до експлуатацii в весI-1яно-лiтнiй перiод 2022р.
(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експrryатачii жилого
нлrй rtерiо,ц)
булинку у нас

в

Голова Koмicii: наччшьник ОД-501
Члени KoMiciT: iнженер l-оi кате

piT

?'.

[ата огляду

<

22> квiтня 2022р.

ька Я,П.

Пазюра Ю.Г.
,+

маистер техдlльн Ццt

н

у

Микитенко В.Г,

