
Акт
загального огляду жилого булинку"

розташованого за адресою: вул. Полярна,6

емельянова B.I.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жит,Iового фtlнлу, Об<l.lонського

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

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.П.. заступника нач&lьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзаlii експлуатацii та ремонт1, I

категорiТ Костюченко €.О., майстра техдiльницi Сме_цьянова B.l.

з l5.09.2020p. по 15.10.2020p.
(лата початку оглялу) (laTa завершенвя ог,rя-t1 )

провела огляд жилого булинку за адресою: л Поля нав 6

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загzlльна площа якого становить 9081'00 кв. м, Ki;lbKicTb

квартир- l50.
На прибулинковiй територ ii розмiщlтоться лави д.itя вiдпочинкуJрцц

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибули н ковоТ r,eplrTopiT:

пiд час проведення огляду жилого булинкч Л! б по вул, ГIолярнiii коlriсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьIIих консгрукцiй, зовнiшнi ,га внугрiLlнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВr1, ХВП, каналiзацii,

лiфти, електрообладнання та прилеглу тер иторiю.
При цьому виявлено:

Вионовсrк про технiчний с,гаl{ e.JIiJMeItTa Приплiтка
(конс цii) б дин

Фундаменти В задовi,T ьномч cTaHi

Фасади Потребус обстукування п.lrиr,ки

l_
Потребують поточrioго ремон,гу

Потребують герметt-тзацiТ

В задовiльном}, cTaHi

Потребуt, ремонт\

Потребус прочищення (зовнiшнi)

Балкони, лоджii, ганки
Гlо eo,v ють ремоцгу

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1

)

СтiниJ

,1 Герметизованi стики

) Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки. сходовi маршI
о

(о ння оilлконlв l

Потребус часткового ремонту
8



,](}джiй)

ТСr, t-."р""од, ( K.,larlа-*

13

Смiттсзбiрнi камери
(вOдоп

Bilcrra

flBepi

Вхiднi групи []tугребус ремонту з 1го по2- й пiд.

I} ,iаловiльному cTaHi

)

tr
I

2

Козирки вхiдних груп

Електросlб,,rаднанн я (щитова_
ве освiт:rення)

i 16 Лiф,ги (машиннi примiruення. Ilраtlюють в паспортному режимi
lBlддqцlцдццt] lIримlIш ень)
( истслtrt цен,гра.rIьного В задовiльному cTaHi
()IlаL,]сIltlя

Системи гарячого I} задовiльному cTaHi
tsо,:l()llос,l,ачання

[т

8

9 систеrtи холодного
водопостачання i ка

] 17 | llрибудиlrкова гериторiя
(благоустрiй, асфаль-rове
покриття)

18 !итячi майданчики (обладнання Вi,lсl,тнiй.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку.}li!6 по вул. Полярнiй
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2020 року.

(оuiнка гсхлiчвого стану, висповок про юmвнiсть до експдlатацii жи.лого
булинку _"" насryлвий перiол)

I'о.,lовний iнженер оД-507 В. Тiщенко

Заступник начiшьника з благоустрою
Iнженера з оргаЕiзацii експrrуатацii та

ремонту l категорii

Майстер техдilьницi

ýата ог;tяду ,, y'j-,

€/

Л. Козлова

€. Костюченко

в. Смельянова

В задовiльному cTaHi, стовбури

I lirгребус часткового ремонту в
наявностi водопостачання (пiдлога)

час,гкового ()lIll

flерев'янi засюrенi, потребують замiни.

IIlaToBoi потребують замiни

В заловiльному cTaHi.

I,-лектрообладнання в задовiльному
c-I,aHl.

В за.ловiльному cTaHi. вимощення
гltlтребують часткового асфальryвання.

-r'-a 2020р.
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i i ди,гячих майданчикiв) l
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