
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярна,6В

емельянова B.I.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фон,rу, Оболонськот,о

району м. Киева>> ОД-507
(назва виковавrш посrryг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.Г1.. заступника Hai]aJbtii,lKa 'J

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii r а рс,мон,г1, l

категорii Костюченко €.О., маЙстра техдiльницi Смельянова B,I.

l5.09. 2020р. по 15.i0.2020p.з
(лата початку оглялу) (лата заверIrlеt]Ея огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою вчлиця [Iолярна,6В
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 76l 1 кв. м. кiлькiсть

квартир - 1l l.
на прибудинковiй територiт розмiщуються l дитячий майданчик.лави

вlдпочинку,урни
(перелiк елемен,гiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилоI,о булинк1, Ns бВ по вул. [Iолярнiij ксrriсiя

перевiрила стан несучиХ та огороджУвальниХ конструкuiй. зовнitпнi lLt Bli)/Tl]iUllti

.rirr, .rr*", поцрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гtsll, XB[I. канаri,rэrriТ.

лiфти, електРообладнаннЯ, дитячиЙ майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про техtriчний стан еле,,!rе}Iта Примiтка
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ВхIднi Iрутrи l 11отребус поточного ремонту

14 , Козирки вхiдних груп В зшовiльному cTaHi

Е;rектрооб-llаднанrrя (щитова,
\1 жi. б ,{иIIкове освiт-,lенвя

lf, i л;6r" (шtашиннi примiшення. [Iраrrюють в паспортному режимi
д lшснь
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,5 
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17 Систеltи l{ентра'tьного
опzlj]ення

llt ] Системи гарячого
| водоrlостачання

i Системи хоJIодного
.Ilопостачання l каIlалlзацIl

tТ:tп рибудинкова,rепиторiя
1 
(б.;Iагоустрiй" асфа.lь гове

В lадовiльному cTaHi

I [отребують поточного peмolrTy

iBo

lll()K итгя)
l8 .Щитячi мал"rданчики ( облlцнання

ли,гячих майданчикiв)
l Iо,гребус за,мiни на сучаснi елементи

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку МбВ по вул. Полярнiй
дитячого маЙданчик-у - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацiТ
в oc!I{ ньо-зи]чlовиЙ пзрiод 2020 року.

(оцiнха технiчн()го стану, висновок про гtlтовнiсть до експлуатацii жилою
бупинку у касryпнкй перiол)

Голl-lвний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Засi угlrtик tlачit'-lьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

с. Костюченко

Ма йстер техдi,цьницi в. Смельянова

IIотребують часткового ремояту, в
наявностi водопостач:lння (пiдлога)
7'[ерев 

" янi засюrен i. потребутоть за:r.tiни.

|lбаребl,rоть замiни з 1-1бй пов.

I;"lек,грообладнання в задовiльному
с гаItl.

I Ill l,рсбують поточного ремонту

Асфаrьтне покриття та вимощення
rrо гребують асфальтування.
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