
Акт
загального огляду житловоl,о будинку,

розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександраr4-А

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа-,,rися, комiсiя у складi: нач€Lп ьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Юреuь Т.В.

з 14.03.2022р. по 18.03.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вl.л, Архипенка Олександра, 4-А
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12664кв. м,
кiлькiсть квартир - 216.
на прибудинковiй територii розмiщено спортивний та 2 дитячi майданчики.

(перелiк е.цементiв б.паl,сlус,грою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового будиrrку Л! 4-А на вул. Архипенка

Олександра, комiсiя перевiрила стан несriих та огороджув.tльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю' пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивний майданчики
та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновок про Text tiчний стан
елемента (конст KI tiT) б ди

В задовi;lьному с ганi

В задовi"rьноrлу c,t aHi

в задовirьномч с latti

Потребують потоtIIIого ремонту

[} задовi.-rьноr,tу с latti

J,,l'!

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасади

3 С,гiни

.{ Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 I lокрiвля Потребус поточ ного ремонту

I



7 Водостоки

8 Сходовi клiткил сходовi маршi

9 Балкони. .lIоджii. ганки
(огородження ба,rконiв i лолжiй)

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури. шибери)
Смiттезбiрнi камери
водо овiд)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil2 BiKHa

lз [Bepi В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiлних груп В задовi;rьному с,ганi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення) Il ть поточ ного \1о

Працк,lttlть в пасп()р1,Il0My режимi

в заловi-rьноrt с Iittll

1,7 Лiфти (машиннi примiцення,
две l N,IаIlIинних имiщень)

l8 системи tteH &lIьного опалення
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують потоtlпого ремонту

В задовi;lьному cTaHi

Асфальтове покри гтя потребус
капiтального ремон1,) . Порушено
благо с iй КП кКиIвтеплоен го))

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфапьтове
по иття)

22 ,Щитячий, спортивний
майданчик (обладнання

дитячих, спортивних
майданчикiв

Потребують потоrlного ремонту

Потребують капiта_п ьного ремонту
1,3,4 пiл
В заловiльному с,ганi

Потребус замiни шибери

В задовi.;lьному санi,гарно-
технiчному cTaHi. /|иr,ячий
майданчик потребус замiни на

acHl c"leN|eHTtI

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бу,lинк1, на вул. Архипенка

Олександра, 4-А, дитячt (2 шт.) та спортивний N{айданчики - задовlльнии,

Житловий будинок придатнии до експлу атацiТ в весняtrо-лiтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану , висновок trpo готовнiс,гь ,цо експлуатацli жилого
бу

Голова KoMicii: начzlльник ОД-50

Члени KoMicii: iнженер l -oi к

маистер техдl

llac
ська Я.П.

цицl

ю.г.

Щата огляду <18> березня 2022

Юречь Т.В.

ll

Електрощиr,ова та ел екгромережi

ь.


