
Акт
, загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. По.пярна,8I'

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсlryговування житjIового фilнду Оболонського

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

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко B.I1., заступника начальнrlка ]

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii експ.lуатацii та ремоrrц, I

категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi €ме,тьянова B.I.

з 15 .09. 2020р. rrо l 5.10.2020
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця По.rярна.8Г
l встановила таке:

для дорослого вiдпочинку, майданчик для стоянок машин, "lаlви вlдllочинку, урни

(лата заi}ершсння огляду)

(перелiк елементiв благоусT рою)

2. ТехrriчнпЙ eтatl жплого булипку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведеЕЕя оглядУ жилого булинкУ Ns 8I- гrо вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан несу{иХ та огороджувЕUIьних конструкuiй. зовнiшнi та BHvTpilrHi

стiни, стики, поцрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо. гвп, ХВП. кана:riззitii,

лiфти, електрообладнання, дитячий маЙданчик та прlrлеглу територiю.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний cTaI j е.;Iемен,tа , IlplrMiTKa
кон кчiТ) булин

В задовi.rьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cтaHi

Пiдлога

Il

Потребl,с гермети,rачiТ

В задовiльному cтaHi

Потребус капiтшtьного ремонт\,

Потребують прочищенt{я (зоьнiшнi )

чють монтч

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Ns
зlп

Фунламентиl

1 Фасади

J Стiни

1 Герметизомнi стики

)

Покрiвля6

Водостоки7

8

9 Балкони. лоджii, ганки
Сходовi клiтки, сходовi ма UIl

В заllоrl,льнtrм l c,taнl. ганки п9]gе-буо,rь

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8З50 кв. м, кiлькiс,гь

квартир- l28.
на прибудинковiй територiт розмiщ,чються 1 дитя.tий мейланчик,l майданч;rlt

-_]



(огородiкення быконiв i
",lолжlи
Смiттсtiроводи (клапани.
стс,,вб и, ши и)
Смiттсзбiрнi каvери
(волопровiд)

а

В зzцовi,rьному cTaHi

[} задовiльному cTaHi

г

il

i:
L
l tз

L

Дверi
_]

Вхlлнi групll

_+---
| 1-1 | Козирки вхiдних груп

l5 j Електрообладнання (шитова В задовiльному cTaHi
| мережi. булинкове освiтлення)

l(l i Лiфти (vаrпиннi примiщсння.

Системи цен tратьного
сIliL]ення

г

1Е

l_--+
| 17 

l

Системи гарячого
водопостачitняя

а

8

Системи холодного
во.lопостачанвя i кана,riзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй. irсфа.,,Iьтове

!итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку Ns8Г по вул. Полярнiй
_litтг,qчого майданчику * задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2020 року.

(оцiпка тсхчiчноrо стану. висновок про гоювнiсть до ексrшуатацii жилого
бупинк1, у насryпний перiол)

I-о,,lовний iнженер ОД-507 . Тiщенко

Заступник нач€lльника з благоустрою
Iнженера з органiзашii експ.цуатацiТ та
ремонry I категорiТ

Майстер техдiльницi

Л, Козлова

€. Костюченко

ГIотребують поточного ремонту
стовбури.
В задовiльному cTaHi в HMBHocTi
водоIlостачанвя. пiдлога потребуе
рс\,онту.
Заскленi. Потребутоть замiни.

I'Iотребують замiни з 1-16пов.в 1-2пй.

I1отребlтоть поточного ремонту

I lотребують ремонту з l -го по 2-й пiд.

[{рацюють в паспортному режимi

В за.цовiльному cTaHi, кана.,тiзацiйна
rlережа по,гребус часткового ремонту

В задовi.,lьному cTaHi. вимощення
п отребус асфальтування

В зzцовiльному cTaHi.

2l[aTa огляду << /'r- ,> "/а 2020р.

в. Смельянова

!ремонту.

1ll

дверi машrlilних rrримiшснь) j

l покриття) 
|

ё-.r2


