
Акт
загальноrо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Дрхипенка олександра 3

ю ець Т.В.
(l1.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

М", щО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.

з 14.0З.2022 р. по 18.03.2022 р.(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Архипенка Олександра 3
l встановила таке:
l, Житловий будинок, заг€L,Iьна площа якого становить 8785,40 кв. м,
квартир-128

кlлькlсть

На поибч инков й тео ToDll змlшено литяч I,{и п,Iаид ик
(перелiк елементiв блаr oycTpoKt)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибl,линковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку No З на вул, Олександра Архипенка

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджчвальних конструкцiй, зовнiшнi тавнутрlшнI стlни, стики., покрiвлю,, пiдло гу, BlKHa, двер1, системи I_{O, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лi фти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.п и цьом виявлено:

Потребус капiта,ltьного ремон.гу

В задовiлыtому cTaHi

Потребуе поточного ремонту

лl9

з/п
Найменування елемента

дин(Korr бкцIl
Висновок про технiчний стан
елемента (конст диII,KtliТ) б

Примiтка

Фундамент

2 Фасал

Потребус ремонту

Потребус поточного ремонту
(п ост вання II.1llтки

3 Стiни В задовiльному cTaHi
Стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля
,7

Водос,гоки потребують поl,()чного ремонту

4



Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтацьного ремоrrгу
пiд. Ns3,4.

9 Ба,rкони, лоджii', ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Екрани балконiв потребують
капiтального ремонту

l0 Смiттепроволи (клапани,
стово и, ши и)

Потребують замiни tшибери

ll Смiттсзбiрнi камери
водо овlд

В задовiльному cTaHi

В задовiльному craHi

В задовiльному cTaHi

l2 В iKHa

lз Щверi

l4 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

В задовiльrrому cTaHil5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
\1 i.б динкове освlтлення

Електрощитова ,l а електромережl
п ють капl,гаIьного e\to

Прачюють в пасI]ортному режимll7 Лiфти (машиннi примiщення,
две t машlинних п имiщень)

l8 Системи центрirльного
опаJIення

Потребують KaltiT;tltьного ремонту

Потребують каrriта.ilьного ремонту

Потребують по гочного ремонту

Асфальтове покри1,1 я потребус
капiтапьного ремоtпу

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
маиданчикlв аснliми елеNtенl амис

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на

вул. Архипенка Олександра
Житловий будинок придатн

3, дитячий майданчик
ий до експлуатацiТ в ве

- заловiльний.
сняно-лiтнiй перiол 2022р.

BHicTb до експлуатаuii жилого
перiод)

нго о ка Я.П.

азюра Ю.Г.

Юрець Т.В

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про гото
булинку у наступний

Голова KoMicii: начальник О.Щ

Члени KoMicii: iнженер 1-oi категорii

Майстер техдiльни

Щата огляду <18> березня 2022р.
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