
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярпа,б

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начаJIьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I

категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi €мельянова B.I.

по 14.05.202lp,
(дата початку ог,T яду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вYлиIц Полярна,6
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9081,00 кв. м, кiлькiсть
квартир- 150.

На прибудинковiй територii розмiщуються лави дrrя вiдпочинку,урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап я(плого булпнку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф б по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

При чьому виявлено:

}lb

з/п
Нйменрання елемента
(констрlтuii) булинку

Висновок про технiчний cтilн елемента
(констрlтцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребуе обстукування плитки

_) Стiни Потребують поточного ремонту.

4 Герметизованi стики Потребують герметизацii

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе ремонту

7 Водостоки Потребус проt{ищенЕя(зовнiшнi)

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребlтоть ремонту

Смельянова B.I.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компаIriя з обслуговування житлового фоЕду Оболонського

району м. Ки€ва> ОД-507
(назва виконавчя послуг)

з \4.04.202|р.



9 Ба.,rкони, лоджii, ганки
(огородження быrконiв i
лоджiй)

Потребуе часткового ремонту

l0 Смiттепроводи (клапшrи,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребlтоть часткового ремонту

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе часткового ремонту в
наявностi водопостачанЕя (пiдлога)

l1 BiKHa

1,2 ,Щверi Щитовоi потреб}тоть замiни

1з Вхiднi групи Потребуе ремонту з 1го по2- й пiд.

14 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi.

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи центрального
опалення

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребlтоть часткового асфа"rьтршrня.

18 .Щитячi майданчики (обладншrня

дитячих майданчикiв)
Вiлсрнiй

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsб по вул. Полярнiй
задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2021 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експгуатацiТ жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Заступник начzulьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

е. Костюченко

.Щата огляду n 1| ,, 2021р.

в. емельянова

В задовiльному cTaHi.

16 Працюють в паспортному режимi

18

Л. Козлова

,г


