
А к т ,.,1;2,
загального огляду жплого будипку,

розташованого за адресою: вул. Полярна,бБ

емельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Оболонського
району м. Киеваr> ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-оi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельяновоi B.I.

з 0'7.10.2022р. по l0.10.2022p.
(лата початку огrrялу) (лата завершення ог,лялу)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: вчлиця Полярна.6Б
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7189 кв. м, кiлькiсть
квартир- 150.

На прибулинковiй територii розмirrrуrоться l майданчик для зайняття
фiзкульryрою, майданчик дорослого вiдпочинку, дитячий майданчик лави для
вiдпочинку, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прпбудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Гs бБ по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стаЕ нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, елек,трообладнання, дит ячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Потребlrоть герметизацii

Ns
зlп

Нйменуъанrrя елемента
кон ll диб

Примiтка

l ФУндаменти

2

В задовiльному cTaHi

3

Фасади

Стiни Потребують капiтzuтьного

ремонry,(вияв,rено трiщини на сходових
клiтинах в мiсцях зalг:lльного

и ання.)
4 Герметизованi стики

5 Пiдтога В задовi:rьному cTaHi

Висновок про техпiчний стан е.,]еiие.iта
(конструкцii) будинку

Потребуе обстукувЕlння плитки.
Потребуе ремонту (трiщина мiNi 1та
2пiд.)



Пок R,lя6 Потребуе капiта.rьяого ремонту
7 Водостоки В задовi:тьному cTaHi

каll!l,auIьного ремонту
В задовiльвому cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Бапкони. доджii, ганки

(огоролження балконiв i
лоджiй)

10 Смiттспровод.r (к.палшlи,
стовбури. шибери)

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребlтоть частково ремонту.

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

l1 BiKHa В залtlвйьному cTaHi.

12 .Щверi

Вхiлнi групи

Щитовоi пс,требують замiни

lз Потребlтоть ремонту з 1го по 3й пiд.

14 Козирки вхiдних груп Потребують ремонry з 1-ю по 3-й пiд.

l5 Елек,грообла.lнанrrя (пштова.
мережi- бчдинкове освiтлення)

Електрощитова потребу€ капiтального
ремонту електромережа потрбус
перетяжкIt

16 Лiфти (машиннi примiшення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспорному режимi

17 Системи центра,,Iьного

| 

Потеебус капiта.ltьного ремонту
опа]е}Iня

18 Системи гарячого
водопостачання

Потрбуе калiта.ltьного ремонту

Системи холодного
водопостачання i каrалiзацii

Потребус капiтального ремонту19

|7 Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфаьтове
покриття)

В задовiльноллу cTaHi. вимощення
потребус асфальтування.

l8 Дитячi майданчики (обладrання
дитячих майланчикiв)

.Щитячий та спортивний майданчики
па гребуоть замiни на cl"racHi елементи

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку NsбБ по вул. Полярнiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022- 2023 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про l жилого
оудиtlку у насryпн
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