
Акт
, загального огляду жилого булинку.,

розташованого за адресою: вул. Полярна,8/J,

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жит,IовогО фонду обо,,tонського

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

з l5.09.2020p. по 15.10.2020р
(дата початку огляду)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.. заст,упника Hat-la.ilbниbia з

благоустроЮ КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii експ:lуатацiТ та ремонту l

категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi Сме-льянова B.I.

(дата завершення огля.tу)

провела огляд жилого булинку за адрссою: tsчлиця I [о.;rярна.8Д

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стеновить lЗ96З кв. м, Ki-rbKicTb

квартир - 249 штук.
на прибулинковiй територii розмiщуються лави для вi--lпочинку. }рни,

майданчик дорослого вlдпочинку.

2. ТехнiчниЙ стан ,килого булинку та його прибудинковоi тери,горii:

пiд час проведення огляду жилого булинку Лъ 8л по вул. llолярнili ktlltiililr

перевiрила стан нес}п{иХ та огороджув€lJIьних конструкцiй, зовнirrIнi 1,а в t] \,T]_,li lli jl i

.rin",'.rr*r, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО. ГВГt, XB[l, кана.lriзаriii.

лiфти, електрообладнання, стоянку для машин та пр!lлегл) територiю,

При чьому виявлено:

Найменування елемента Висно"ок про технiчний стан еJIемента Прилri,гка
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(водоп I]tд

L
ltz

Вхiлнi грl,пи [iот,ребують ремонту з 3по5 й пiд.

ПТТк". tирки вхlдних l,рчп

Е.пектрооблалнакня (щитова,
мережi. будинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення. I Iрачюють в паспортному режимi
;iBe l ]!1аII]IIн ни:{ л мiцень)
Системи цен,грfuIьнсго I llrr,ребуе ремонту, , е] :r,

lBcpi

Систеvи гарячсrгоIa

во.:l()постачаItчя
19

I iсlтребуrоть ремонry

Асфапьтне покриття та вимощення
r;o rребують асфальryвання.
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Системи холодного
ао,i(опостачання i канмiзацii

17 ] Прибулинкова тсриторiя
i (б.пагоустрiй, асфаrьтове
Ilокриття

Литячi майдан,iики (обладнання

Висновки KoMiciT: -l,ехнiчниЙ стан житловою будинку N98.Щ по вул. ПолярнiЙ
задовiльний. Житловий булинок прилатний до експJIуатацii в осiнньо-зимовий
.rерiол 2020 року,.

оu]:,кii lехtltчного с rcчу. ви(]новок про готовнiсть до експ.lryатацii жилого
булинку v насryпнлй перiол)

Гоl,tовний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застуl iник нач&lьника з благоустрою
IHNieHepa з органiзашiТ експлуатацiТ та
ремонry I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

е. Костюченко

/Z--=4a- в. емельянова

Потребують часткового ремонту
стовбури
По,гребують часткового ремонту, в
tiaJ{BlIocTl водопостачапня ( пiдлога)
В задовiльному cTaHi.
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