лкт -r?

загального огляду r(илого будинку,
розташованого за адресою: вул. Полярна,8,Щ
вдовиченко Ж. о.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
районум. Киево> ОД-507

з обсrryговування житлового фонду Оболонэького

(назва виконавця посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко B.I1., засryпникз.
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з 1З.04.2022р.

I:-:ч!Lпьник1 з

по 13.05.2022р.

(дата завершеt]ня ol,,lx ,\

(.laTa початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

)

вулиця Полярна,8Д

Житловий будинок, заftшьна площа якого становить 27 4З1 кв. r,l. кiлькiсть
квартир - 249 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються лави для вiдпочинк\, t,i,чl,t,
майданчик дорослого вiдпочинку.
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi Tepr. 1,opiT:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 8fl по ByJ. По,],l. нiй комiсiя
перевiрила стан нес)лих та огороджувlulьних конструкцiй, зовнilil_li ,l внr,трiшнi
стiни, стики, покрiвчю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХГJIr. кана.riзацii,
лiфти, електрообладнання, стоянку для машин та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:
Найменування елемента

елеменlil

l

Фундаменти

Висновок про технiчний стан
(кон
11
о д}l нкV
в задовiльному cTarrl

)

Фасади

Потребують ремонту (обстукування

J

Стiни

4

Герметизованi стики

Потребують ремонт}, ( вияыrено
трiщини на сходових tсqiтинах в viLцях
загмьного ко истчвання.
Потребуе герметизацii

5

6

Пiдлога
Покрiвля

в задовiльно cTaHl
Потребуе капiта,rьного ремонту

7

Водостоки

Потребують прочицення (зовнitшri

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребують капiтапt ного ремонту

N9

зlп (конструкцii) булинку

l'pltrri-rKa

п,,lитки

г

)

-+_

--..............

9

i аj;кони, .,Iоджii. ганки

В задовiльному cTaHi

l0

, ,li,ородження балконiв i
-,ilл;кiй)
с ltiттспроводи (клапани.

В задовiльномч стшri

i

стlвб

и- ttrибе и

В заловiльному cTaHi

:-^лiтгсзбiрнi камери

:]

(в9ч)

l2

l{Bepi

Потребуе замiни дверi електрощитовоi

lз

В;:iднi групи

Потребують поточного рмонry 4 й пiд.

1(О:tНРКИ ВХlДНИХ ГРУП

В зацовiльному cTaHi, 2й пiд. потребуе
ремонту (за.,тiзо).
Електрообладнання в задовiльному

l

l

вiл)

Pi(пa

в задовiльному стшli.

]

]t+
15
l

б

l-*

]l 7

i

:,п.,ктрообладнан ня (щитова,

i,б

динкове освIтленIUI
(машиuнi примiщення,
i }tашинних II имlшень
, Сцс геми центаJIьного

cTaHl.

Сиl-теми гарячого
во,,lо остачапня
t (]иrэтеми холодного
Bt лопо aтачання l канаJllзацrr
]
llпибулиrrкова територiя

Потребують ремонry

]!t

Праuюють в паспортному режимi

l ,Тl ..ilr,и

Потребус ремонту

l)i,..i-i]еняя

г 1Е

i19
[__
i

i

Потребують ремонту

17

Асфа,тьтне покриття та вимощення
потребlтоть асфальтування.

rС.аг,lустрiй.асфальтове
I,гI,тя

l8

l_

Дитячi майданчики (облалнання
,дц ячих майланчикiв)

Вiлсугнiй.

Висповки Koмicii: технiчний стан житлового будинку

Nч8.Щ по вул. Полярнiй

задовi,.tьl Iий, ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експIryатацii в весняно-лiтнiй перiод

2022 por,",
(очiнка технiчного

стаlг}-1

висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
у насryпний перiол)

б_""линку

Головrтиi,r iнженер ОД-507

В. Тiщенко

Засту,пн,,lк л{ачil,,Iьника з благоустрою

Л. Козлова

Mal"lc

г

Ж.Вдовиченко

:р техдiльницi

д*^",Ёi
\

,14
\. /.a

а1-'

))

li

l

2022р.

