
(П.l.П. майста)
кп <керуюча компанiя з обслуговування жит:rового фон,лу оболонського

району м. Киево> ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко B.[I.. застl,пника нача-lьника :]

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiЗацii експлуатаrtiI та peMoHTr I

категорii'-Костюченко е.О., майстра техдi-rьницi Смельянова B,L

Акт
загального огляду жилого булинкуо

розташованого за адресою: вул. Полярна,бБ

по 15. 10.2020р,
(ла],а завершення огля.ц},)

провела огляд жилого булинку за адресою: ]. jlи я По;rя 5Б

l встановила таке:

вlдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою )

Висновок про техrliчний стан ejlelleHTa
(конс цii) бvK _ (l

Смельянова B.I.

з 15.09 , 2020р.
(пата початку оглялу)

Фундаменти

Фасади

Стiни

Герметизованi стики

1.ЖитловийбУДинок,заг€шьнаплоЩаякоГосlаноВить8998кв.шл.кiлькiсть
квартир - 150.' 

Ёа прибулинковiй територii розмiщ},ються 1лtайдан.lик для зайня,гтя

фiзкУльryрою,майданчикДорослоГовiдпочинкУ,диiячиli]\t]йДанЧ}tклавил"jя

2. ТехнiчнпЙ стан жплого будинку та його п рибудинкOвоi 
,rери,горii:

Пiд час проведення о.п"ду жилого булинку Nч бБ по By-T , I1о;rяонiй *l::i:]:

перевiрила стан нес)п{их та огороджувальних конс грукrtiii. 3oBIIlillнl ,!-а Bii]"Tpltljнl

.rirr,'.rr*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHb, дверi, системи ЦО: ГВП. XB[I. каналiзацiТ,

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

Приrriтка
HKv

Потребус ремонту (трiщина мiж iTa
2пiд.)
Потребус обстукування плитки

Потребlтоть капiтмьного
ремонт1,,(виявлено r,рiщини на схоjlових
клiтинаli в мiсцях загыIьвоrо

истування.)
Потребуюr,ь герме гизачiТ

В заJtовiльному cтaiii

ll емонт\(

Найменlъання елемента
динкб(ко

N,
зlп

2

-)

4

)

6 По l R,rIя

7 Водосr,оки

Пiдлога

Потребують IIрочиi]lення( з i)B}1lllI}l l }

l



Е-г сходовi к.тiгки, сходовi ма Ilo
Бацкони. лоджii. ганки
(огородження ба_rконiв i
.lолжiй)

lC j Смiтгспроводи (клапани.
овб ,I. шиOе }l, по г

Смiтгезбiрнi камери
(волопровi;r)

oIJ

Е} ла.ловiльному cTaHi

IJ заловiльношtу cTaHi, стовбури
час,гкоt]о о

l} задовiльному cTaHi в наявностi
водоIIостачання, пiдлога потребуе

l1

i5 l Е.rСктрtlоfiла.]нан ня / uитова,

о

i,i

Il
lttlli

\lO

,'f срсв'янi заскленi. потребують замiни.

!верJ l llитовоi потребують замiни

Вхiяпi групи Г[о,гребують рмоЕту з lго по 3й пiд.

Козtлрки вхiдних груп I [отребують ремонту з l-го по 3-й пiд.

I Iоr,ребуе поточного ремонту
\,с жi.6l
Лiфти (машинui примiщення, IIрашюють в паспортному режимi

l I{аU]иiIних tI имiщень)
1 l7 ; Систсми цептрfuIьного

BiKHa

|__il (.

l--]-
ll
| ls ] Системи гарячо.tl

.],опостачан}tя
1

Системи хоjtодного
водопостачаЕня l каналlзац1l
Прибудинкова територiя I} за.ловiльному cTaHi. вимощення

ttотребус асфальтування.] (б.пагоустрiй. асфапьтове
итr я)

!и,гячi rrайданчики (облалнаяня ,l {;rтячий та спортивний майдаячики
дитячих майданчикiв п()1, замlни

|по

Висновки Koмicii: технiчниЙ стан жиlлового будинку NsбБ по вул. ПолярЕiЙ
дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в ociliнbo - зиN,lовий лерiод 2020 року,.

(0цiнка гехнiчн()го стаяу. висновок про готовнiсть до ексrrпуатачiТ жилоm
бу,чинк_r, v насryпний перiод)

I'оловний iнженер ОД-507 . Тiщенко

Зас .,1,пник начаlьника з благоустрою
i лlжсtlера з органiзацii експлуатацiТ та
ремоЕту I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

У{>> /-о

I} заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

в зiцовiльному cTaHi, каналiзацiйна
цtер92qqцотребус поточного ремонту

;Jдта оглялу (< 2020р.

В. €мельянова

,

1-
Гr+

4{z:


