лкт э5

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Полярнаr8Г
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киева>> ОД-507

з обслуговування житлового фонду Оболс,.iэького

(назва виконавrц пос.lryг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника iiзIlальника
благоустрою КозловоТ Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з \З.04,3022р.

з

по 13.05.2022р

(дата початку ог.ляду)

(дата ]авершенш ог"lя,iу)

провела огJuIд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

вуллlця Полярна.8Г

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 75

квартир- l28.

l3 кв. м,

KlJIbKtcTb

На прибулинковiй територii розмirrry.rоться 1 дитячий майданчик. ] цтайданчлtк
для дорослого вiдпочинку, майданчик дIя стоянок уашин, лави вiдпочtljlкч, !-рни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчrrий стан rr(плого булпнку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\l! 8Г по вул, Полярнiй комiсiя
перевiрила стан нес)лих та огороджувaLпьних конструкчiй, зовнilui;i т,а BHyTpiruHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
Висповок про технiчний стан
кон
t) дин
В задовiльнолtч cTaHi

елемента Прилtiтка

зlп

Найменування елемента
(констрlкцii) будинку

l

Фунламенти

1

Фасади

В задовiльному, cTaHi

_)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребlтоть частков()i герметизацii

5

l

6

Покрiвля

Потребус капiтального ремонт},

7

Водостоки

Поцебlтоть прочищення (зовнiшнi,)

tt

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребlтоть капiтмьного ремонт},

N9

liдлога

Потребус ремонту

]

_]

---.]

9

l0

il

J, -r,;l,ни. лоджii_ ганки
( )горолження балконiв i
l;o джlи
сviттеrrроводи (клапани.
lи.ш
и
: L гlво
. Сrliт,гсзбiрнi камери
овiд)

В заловiльпому cTaHi, ганки потрбують
ремонту.

Потребують поточного ремонту
стовбури.
в заловiльному стшri

l1 iB

В заловiльному cTaHi.

j_]:"::
13

и

iJ

i хiднi rр!пи

Потребують поточного ремонту

.',,.)]ирки вхlдних груп

Потребують ремонту з l -го по 2-й пiд.

Електрооблалнаяrrя (шитова,
ll te
жi. б динкове освll,леннJI
-;1iф,; и (машиннi примirцення,
l \lаlIIинних п NtlUIeHb
Liiс,гемиценц)&IьItого

В задовiльному cTaHi

_----_---------

15
16

Потребують замiни з l -l бпов.в 1-2пiд.

Прачюють в паспортному режимi

В заловi,rъному cTaHi

j.;палевня

В задовiльному cTaHi

rlc геми гарячого

']l()Ilос'iачаяЕя
t'; IСI'lИ ХоЛоДНOГо
ьо.lопостачанЕя 1 кчtнлIlзацtl

В задовiльному cTaHi, каналiзацiйна
мережа потребуе часткового ремонту

1?-ГБб ди}rкова територiя

Асфальтне покритIя та вимощенItя
потребус асфа:rьтування

(б.,iагоустрi й, асфальтове
1о

18

иrтя

)

Дитячi м:tлiдан,тики (обладнанЕя
' tI'l

В задовiльному cTaHi.

яЧIlХ МДИДаНЧИКlВ

Висttоt.ки Koмicii: технiчний стан житлового будиЕку Ns8Г по вул. Полярнiй
дитячо,,о маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJIуатацiТ
в весIiяно_.l,,il.нiй перiол 2С22 року(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експпуатачiТ жилого

булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОЛ-507

.

Л. Козлова

Заступн, tK I{ачzutьника з благоустрою

ж.вдовиченко

майс rеп техдiльницi
,--::=::>\

ffaTa о "\|1|\,

<.

/а

)

Тiщенко

)

.5

2022р.

