
АКТ +{:"/r
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярна,б

Смельянова B.I.
(П.l.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева>> ОД-507

(назва виконавtu посrrуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука С.Д., iH;KeHepa 1-оi категорii
В.Тiщенко майстра техдiльницi Смельяновоi B.L

по 06.10.2022p.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: в ли Поля 6
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загzrльна плоIца якого становить 7l 89 кв. м, кiлькiсть
квартир - 150.

На прибулинковiй територii розмiщуються лави дJuI вiдпочинку,урни
(перлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоТ територfi:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns б по вул. Полярнiй комiсiя

первiрила стан несучих та огороджуваitьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, кана.,,чiзацiТ,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан ejleмeitTa Примiтка

Фlъда,rенти В задовLпьному cTaHi

Фасади Потребуе обстукування плитки

Потребутоть поточного ремонту

Потребlтоть герметизацii

В задовi.lъному cTaHi

Потребуе кацiта,,lьного ремонт},

м
з/п

Найменування елемента
(констр}кцii) будинкч

l

2

,) Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребуе проtмщення (зовнiшнi)

з 05.10.2022р.

(констр}кцii) булинку



8 Потребlтоть капiтального ремонту
В задовiльному cTaHi.9 Балкони. лоджii, ганки

(огоролження бапсонiв i
лолжiй)

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери) l

В за,довiльному cTaHi. стовбури
потрбують часткового ремонту.

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

BiKHa В задовiльному cTaHi.1l

|2 .I]Bepi i Щитовоi потребують замiни
l

Вхiднi групи Потребус ремонту з 1го по2- й пiд.13

14 Козирки вхi.rних груп Потребують капiта,rьного ремоrry

l5 Електрообладнаяня (щитова"
мережi. булинкове освiтлення)

Електрощитова потребуе капiтального
ремонту електомережа потребуе
перетяжки

16 Лiфти (маrпиннi примiщення, Прашюють в паспортному режимi
дв 1 машиIIних
Системи центрального
опаjtення

Потребуе капiтмьного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

IIотребус калiта,rьного ремонry

Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацii

Потрбуе капiтального ремонту
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l9

17 Прибудrнкова територй
(благоустрiй. асфшьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребlтоть асфальц,ванIrя.

l8 Дитячi майданчиюr (обладнання

дитячlтх м айдшrчикiв)
Вiдс}тнiй.

Сходовi клiжи. сходовi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nчб по вул. Полярнiй
задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експJryатацii в осiнньо-зимовиЙ
перiод 2022-202З pot<y.

(ouiHKa технiчного стану. висновок про атацlt жилого
буликку у насryпн

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

В.Тiпrенко

Майстер техдiльницi z4-- в.емельянова

.?'2

оБ
уючА

Щата огляду ц /::4 ,, 2022р.
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Iнженера l- оi категорii


