
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: ву;. Полярна,8€

с мельянова B.L
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житjIового фонду оболонськогi>

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

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., зас,гупника нача.]ьника ,3

благоустроЮ КозловоТ Л.В., iнженера з органiза,tiТ ексгt:lуатацii та рс rtorlr,1, I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi Сме-пьянова B.I.

з l5.04. 2020р. по l5.05.2020p
(лата початt1 огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в\,ли ця По.,-lярна,8С

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загuшьна площа якого становить l8829 кв. м, Ki,IbKicTb

квартир - 234 шryк.
на прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячlrй майданчик, май]анчик

для стоянок машин, лави для вlдпочинок, },рни
(перлiк елемен-t,iв благоустрою)

2. ТехшiчниЙ стан жилого буливку та його прибудинковсli територii:
Пiд час проведенкя огляду жилого булинку Ns 8С гrо вул. Полярrr iй ко,lriс,я

перевiрила стан несучих та огороджувЕlJIьЕих конструкцiй, зовнiшtнi та B,ivTpilitHi

стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ilo, i,вп. ХВ[{, Kar Iа.,тiзацiТ"

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та пр и jle гJ) r е р и Topi ю,

При чьому виявлено:

Найменувавня елемента Висновок про технiчний cтail eJeNreHTa

конс б
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кон цi;) б динку

Фундаменти В заловiльному с,гаrti

Фасади В задовiльному cTaTri

Потребують ре tоцту

Герметизованi стики В задовirьному cтatti

Пiдлога В зацовi:lьному cTaHi

Покрiв,rя Потреб1 с ремонту

Водостоки Потребують прочиL(еI{IIя ( зовнi rrrпi )

Прилriтка 
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tt Сходовi клiтки. сходовi м lцl l Iотребують потоtIного De M()HTv



9 Бапкони, лоджii. ганки
(огородження бanKoltiB i
лоджiй )

В заlовiльному cTari

Смiтгепрово/lи ( клаI]al}lи. Il за.цовiльному cTaHi, стовбуриl t)

Смiттезбiрнi камери
(волопровfi)

частково о
В задовiльному cTaHi в наявностi
во.lопостачання, пiдлога потребуе

о

J[ерев'япi заскленi. потребують замiни.

В 2-х пiд'iздах потрiбно встановити
rIoBi :Bepi на сходових клiтинах з 1-го
lIo i 8-й пов.

l1 BiKHa

lBepi

Вхiднi групи Потребують ремонту

Козирки вхiдних груп
] 

IIотребують ремонту

Електрtrоб;rаlнаняя (пштова. [i.-rектрощитовi потребують
ллережi. б :IиIiкове,.lсвiт_пення) I(aj I1l,al.,lьного \1

Лiфти (машинlri пirимilцення, [[раltюють в паспортному режимi
маlпиItних t] имlщень

Системи центрiLIьного I Iотребують поточного ремонту

l1отllебують поточного ремонту
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истеми гарячоl,о
водоIIос,гачаtIiiя
Системи xo.rlo,]lн<r1,o

волопостачання i канатiзацii
Прибудинкова територiя
(бrrагоусrрiлi. асфал ьтове

]

i tB
и,гтя)

!итячi майданчики (облалнання
ди,гячих майланчикiв)

В заlовiльяому cTaHi.

l]tlсsовки Koмicii: гехнiчниЙ стан я(I{тпового будинку Ns8е по вул. ПолярнiЙ
.llитя,jого майданч)li{\,-- задовiльний. Жлtтловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2020 року.

В задовiльному cTaHi

Дс(lапьтне покриття та вимощення
Tl tl гребус асфа.,,тьтування.

1(lllir!Ki1 ге\нiчцt]i,о cТaнv. висl]овок про готовнiсть до експлl,атацii lкилого
бу,чинк;- у насryпнпй перiо:t)

i'-оловний iнженер ОД-507

Зас1),пник нача] ьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експ.пyатацii та
ремонту l категорii

\{айстер техдiльчицi

В. Тiценко

Л. Козлова

е. Костюченко

z]aTa оглялу << /!Г >> s? ZOZOp.
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li

r;!!]P]


