Акт

загального огляду жплого будинку,
розташованого за адресою: вул. Полярпаr8!,
€мельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киева>> ОД-507

з обсrryговування житлового фонду Оболонського

(назва виконавru пос,туг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту

з
I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi Смельянова B.I.

по l4.05.2021p.

з 14.04,2021р.

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
1 встановила таке:

вчлиlц

на.8Д

Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 1396З кв. М, кiлЬкiСть
квартир - 249 штук.
На прибудинковiй територii розмirrгуrоться лави для вiдпочинку, урни,
майданчик дорослого вlдпочинку.
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булипку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\& 8.Щ по вул. Полярнiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувЕцьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
2.

лiфти, електрообладнання, стоянку для машин та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

l

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
Фундамепти

Висновок про технiшrий стан елемента
(констрlклii) булинку
В задовiльному cTmri

)

Фасади

3

Стiни

4

Герметизованi стики

Потребl.rоть ремовry (обсryr<ування
плитки)
Потребlтоть ремонту (виявлено
трiшини на сходових клiтинах в мiсцях
загального користlъання.)
Потребус герметизацii

5

6

Пiдлога
Покрiвля

В задовiльному cTaHi
Потребуе ремонту

7

Водостоки

Потребlтоть прочищення (зовнiшнi)

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Ба.пкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Потребl.rоть ремонту
В задовiльному cTaHi

N9

з/п

9

Примiтка

1l

лоджiй)
Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

Потребутоть часткового ремонту
стовбури
Потребlтоть часткового ремонту, в
наявностi водопостачllнЕя ( пiллога)
В задовiльному cTaHi

12

flBepi

В задовiлъному стшri

lз

Вхiднi групи

Потребують ремонry з 3по5 й пiд.

l4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному стшri

l5

Електрооблалнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

lб

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрального

Електрообладнання в задовiльному
стшli. Електощитова потребують
капiтального ремонту
Працюють в паспортrому режимi

l0
1l

17

l8

l9
|7

18

опzL,]ення

Систсми гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i канаriзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа",lьтове
покриття)
.Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребус ремонту
Потребують ремонry

Потребують ремонту
Асфа,тьтне покритIя та вимощення
потребують асфальтування.

Вiдсутнiй.

Впсповки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ8.Щ по вул. Полярнiй
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до екс[ц/атацii в весняно-лiтнiЙ перiод
2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло ексшrуатацii жилого
булинку у насryпний перiоп)

Головний iнженер ОД-507

В. Тiщенко

Засryпник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

е. Костюченко

Майстер техдiльницi

в. емельянова

.Щата

огляду

u

t!__l,

о)

202|р.

