
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярпа,8€

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

районум. Киево> ОД-507
(назва виконавrи послуг)

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

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

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

по l5.05.202lp.
(пата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Полярна,8С
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18829 кв. м, кiлькiсТь
квартир - 234 шryк.

На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик, майданчик

для стоянок машин, лави для вlдпочинок, урни

N9

з/п
Найменування елемента
(констрlкшii) булинку

Висновок про технi.rний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни Потребутоть ремонту

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

Покрiвля Потребуе ремонту

7 Водостоки Потребують прочищення (зовнiшнi)

Сходовi клiтки, сходовi маршt Потребують поточного ремонту

з |4.04.2021р.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ]Ф 8е по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан нес}чих та огороджувЕUIьних конструкцiЙ, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJry територiю.

При цьому виявлено:

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

6

8



9 Ба,ткони, лоджiI, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребlтоть частково ремонту.

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTmti в наявностi
водопостачання, пiдлога потребус

ремонту.
ll BiKHa В задовiльному cTaHi.

12 ,Щверi В 2-х пiд'iЪдах потрiбно встtlновити
HoBi дверi на сходових клiтинах з l-го
по l 8-й пов.

13 Вхiднi групи Потребують ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту

l5 Електрооблалнання (шштова,
мережi, булинкове освiтлення)

Електропштовi потребують
капiта.,rьного ремонту

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Праuюють в паспортяому режимi

17 Системи центрального
опtlлення

Потребутоть поточного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонry

19 Системи холодного
водопостачilння i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

17 Прибудинкова територЬ
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтне покриття та вимощеЕня
потребуе асфальтуваrня.

l8 .Щитячi майданчики (обладнання
дитячrтх майданчикiв)

В задовiльному cTaHi.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns8e по вул. Полярнiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021 року.

(очiнка технiчного cтaliy, Bt{cHoBoK про гоmвнiсть до ексrurуатацii жплого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступник начаJIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експJryатацii та
ремонту I категорiТ

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

е. Костюченко

,Щ,ата огляду 
"__{_Ь,

202lp.

В. €мельянова

аf


