И

лкт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Полярна,бБ
Вдовиченко Ж.О.
(Л.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. КиевФ) ОД-507

з обслуговування житлового фонлу Оболс,нсокого

(назм виконавця посrryг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засry;-тilи{л i,a(ljlJibilиKa
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з lЗ.04.2022р.

з

по 13.05.2022р.

(лата початку ог;rялу)

(дата заsершення огля,r},)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

вYлиця Полярна,бБ

Житловий будинок, загальна площа якого становить 7189 кв. м. Ki:lbKicTb
квартир - l50.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1майданчик для зайняття
фiзкульryрою, майданчик дорослого вiдпочинку, дитячий майданчик _(а.Bri .1,пя
вiдпочинку, урни
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi териr,орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns бБ по вул. Полr,рнiй комiсiя
перевiрила стан несr{их та огороджувrulьних конструкu;й, зовнiшнi , знчlр!цlцi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, XBl l .-l:lнаiiзацii,
2.

лiфти, електрообладЕання, дитячий майданчик та лри.qеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:
зlп
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В задовiльному cTaHi
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В задовiльному cTari.
Щитовоi потребують замiни

Вхiлнi групи

Потребують ремонту з 1го по 3й пiд

Козиilки вхiдних груп

Потребують ремонry з l-го по 3-й пiд.

Зlrектрообладнання (щитова,
r.e:э:yKi. б ,1инкове освlтJення
iфти (маrпиняi примiцення,
- ] \i
имlUlень
С зстеми чентального

В задовiльному cTaHi

Системи гаряtlого
]ja,]опостачання
Слlс,геми холодного
t э,iоItостачанЕя l канаJIlзацll

Потребус капiтапьного ремонry

iрибlц"п*о"ч rериторй
(бзагоустрiй, асфа.пьтове
i

l8 iдj тячi
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В заловiльному cTaHi, стовбlри
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[Iотребують капiтаltьного ремонту
В заловiльному cTaHi

майданчики (обrалrrання
l .о",гя.мх майдапчикiв)

Працюють в паспортному режимr
Потребус капiта-,тьного ремонту

Потребуе капiта.llьного ремонту

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе асфальтування.
.Щитячий та спортивrп.rй майданчики

потребlтоть замiни

Вис вt'г r:ll Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\!6Б по вул. Полярнiй
дитячсгt\ майданчикт - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii
в весняно-лiтнiЙ перiол 2022 pol<y.
(очiнка технiчного стаяу. висновок про готовнiсть до експпуатацii lt<илого
булинку у насryпний перiод)

Голоьн. й iнженер ОД-507

В. Тiценко

Заступtl ик начальника з благоустрою

Л. Козлова

Майс;ср техдiльницi
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-Ж.Вдовиченко
2022р,

