
Акт
загального огляду жнлого булинку,

розташованого за адресою: вул. Олександра Дрхипенка, 2ll2

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я,П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii ПЬюри Ю.l'.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.

з l4.0З.2022 р. по 18.0З.2022
(дата початку огляду)

р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Архипенка Олександра,2/12
l встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€lльна площа якого становить 24540 кв. м,,
кiлькiсть квартир - 3 l8.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прrrбудпнковоi територii:
Пiд чаС проведення оглядУ житлового будинку- Ny 2ll2 

"u 
Ъуп. Дрхипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€LIIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, Пiд_;rоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,гвп. хвп. каналiзацii. лiфти, електрооблад tlaH ня, длr"riй, спортивний
майданчики та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
е.пеNrента коIIс Kuii) б ]Iин

В задовi_rьномr, cTatri

Потребус поточного ремонту
ос,г вання пrtитки)II

В задовiльному cTaHi

В задовi.,tьному с rанi

Потребус поточного ремонту

N9
зlп

Найменування елемента
(конс .ilинкцii о

Фундаменти

2 Фасади

J С,гiни

4 Герметизованi стики

_5 Пiдлога В задовi.-rьному с ганi

6 Покрiвля

7 Во;lостtlки IIотребують поточного ремонту

Примiтка 
|

l

l

,l



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтаqьного ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

о одження балконiв i лоджiй
Ганки потребують поточного ремонту

l0 Потребчють замillи lл ибери

Потребують потоtlн()го ремонтуll Смiттсзбiрнi камери
водо лровiд)

l2 BiKHa Потребують замiни

lз !Bepi Потребують замiни,га встановлення
на сходовiй клiт,иtri

1,1 Вхiлнi групи Потребують по,l,о.l tl()I,o ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

В задовi:rьному с,ганi

Прачюють в пасп()ртrIому режимi

lб Електрообладнання (цитова.
мережi, будинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрального опалення Потребують поl,оtl HoI,o ремонту
l9 Системи гарячого

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
2l Прибулинкова територiя

(благоустрiй. асфальтове
покриття)

.Щитячий та спортивний
майданчик(обладнанЕя дитячих
маЙданчикiв)

Потребують потоtIIl()I,о ремонту

Потребують поточного ремонту

в задовi.lьному санi,гарно-технiчному
cTaHi. flитячий маiiданчик потребус
доукомплектуванllя rа замiни
с часtlими елемеll IаN{ и

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Архипенка
Олександра, 2l|2, дитячого та спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсr,ь до експлуатацii жилого
булинку пниtl перiол)

Голова Koмicii: начальник ОД-5, 1 дська я.п,

i
Члени KoMicii: iнженер 1-oT ка!е азюра ю.г,

маистер техдtл

faTa оглялу <l8> березня 2022р.

Юречь Т.В,

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi .Порушено
благоустрiй ПрА'I <АК
<<Киiвводоканllл)))),га
КП <Киiвтеп.;rоенерI о))
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