
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева),

о -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа"rися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-оi rtатегорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiл ьн и цi Юреuь Т.В.

З |4.0З.2022р. по 18.03.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Архипенка олександра |l|2 i
встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9152,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 128
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грокl)
2. Технiчний стан жилого булинку та його приб}.дr{нково[ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\lЪ |l12 на вул. дрхипенка
Олександра комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлоIу, BiKHa, дверi, системи IJO,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьоN,I

В задовi".lьному с raHi

В задовiльному cTaHi

В задtrвiльному cl,aHi

Потребус поточн ого peN{oHTy

В задовi"rьном1,cтaHi

Потребус поточного ремонту

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l Фундамент

2 Фасали

3 Сr,iни

4 Стики

Пiдлога

6 Покрiвля

7 Волt,lстоки

l [рипriтка

Потребують по1I)чl]ого ремонту

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олексанлра ll12

Юрець Т.В.
(П.I.П. rIайс,r ра)

вияв.цено:

)

Висновок про технiчний стан
елемента (констрл,кцii) будинку



Схоловi клiтки. сходtlвi маршi

9 Балкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa

!,Bepilз

l4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання ( щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних прим iщень)

l8 Системи центр:rльного опалення
l9 Системи гарячого

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
2,1 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 [итячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)

Потребують капi rа.пьного ремонту
Ганки потребую,j ь поточного ремонту

Потребують замiни шибери

В задовiльном), с TaHi

Потребують замiни

Потребують вста новлення та замlни
на технlчно II(,

Потребую:r ь пO Iочного ремонту
Потребують поl,()чl{ого ремонту

Електрощиr,ова в задовiльному cTaHi.
Електромережа t lor ребуе капiтального

мон
Прашюють в пitсI{ортному режимi,
п за\,l l Ilи

п еб ють капl,гчtльного емо
Потребують капi гапьного ремонту

Потребують капi tа,rьного ремонту

В задовiльному с ганi

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi, потребус :замiни сучасними
елемен,tамIl

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинкl,на вул. Архипенка
Олександра |l12, дитячий майданчик - задовiльний. }Китловий будинок придатний

до експлу атацiТ в весняно-лiтнiй перiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiс:,гь д() експлуатац ll жилого

будинку у наступний перiо;$

Голова KoMicii: начальник ОЩ-5 ка Я.П.

Члени KoMicii: iнженер l-i к горl1, ТIазюра Ю.Г.

Майстер техдiльниц Юречь Т.ВЪЬ".
_,-,''*

flaTa огляду K l8> березня 2022р,"- , _--
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