
лкт 5Z
загальпого огляду жилого булинку,

розташоваIlого за адресою: ByJt. Полярна,8-€

КЛ <Керуюча компанЬ з обслуговування житлового фонлу Обо,rонського

районум. Кисво> ОД-507
(назва виконавчя послуг)

з 13.04.2022р. ло 1З.05.20]
=-Р:

(лата початку огляду) (дата завершення о.,]я I\ ]

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця Полярна.8С
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18829 tlB, .,*. кiлькiсть
квартир - 234 шryк.

На прибудинковiй територii розмiпrуються 1 дитячий майданчttк, :иэйданчик
для стоянок машин, лави для вiдпочинок, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчший стан жилого булинку та його прибудинковtri r-eplrTopiТ:
Пiд час проведення огJuIду жилого булиньry Л! 8€ по вул. По";_я,рtiiй комiсiя

перевiрила стан несrlих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi ia внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП" каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегл), територiю.

При цьому виrIвлено:

Висповок про технiчний стан елеменl,а Примir,ка
(кон динкуо

Щоколь потребус pe]lloнTy

В задовi.rьнолt1, cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребlтоть частково гiлрофобiзачii

Потребус час,гкового ремонту

Потребуе ре]\lоЕry

л!
зlп

Найменування елемента
(конструкшiТ) булинку

l Фунда,rенти

) Фасади

J Стiни

_+ Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребутоть прочищення (зовнirчнi )

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступнIlке fl,]t|альника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

Il



ггl
9

- \олIовl кJlтки. сходовr ма шl
, Бапкони, лоджii, ганки
i (огоролження башсонiв i
| ло:жil'r)

10 Сrriгтепроволи (клапани.
| сT с,в бу!и- шибе
t lr lT тсзбiрнi камери

вiд)
BlKHa

12 iДг9рi

В зааовirьному станi,ганки потребують
поточного ремонry.

Електрощитовi потребують
капiта,ъного ремонту (BepxHi). Нижня
шитова п поточного

Потребують поточного ремонту

| (в..,-tоп

1] i], ,ltHi гр}ти

l4 Козирки вхiдних груп

по ti,I-гя

lli- ек,tрооблалнанвя (щлтова-
,.reoeжi. булинкове освiтленяя)

] [б ' -li,,lTrr (1,1ашиннi примiщення,
]!Вц; I\{ашпнних 1цень

|7 Системицентального

l8 iiiстеми гарячого
Bl]_ iоi,зстачаIlня
L . jстеми хоjIодного
воJоIlостачаllня i каналiзацii

I7 i Прибулинкова територiя

' 
1 б.lагочстрiй, асфальтове

ll
8 fi lrтя.ii майданчики (об,.rаднання

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Л!8С по вул. Полярнiй
дит'l,-i:)i п ]\!аЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацiТ

u u..,,i;lg-.пiтнiЙ перiол 2022 року.
(ouiHKa техвiчного стану. висновок про ютовнiсть до експтryатаrrii жилою

булинку у насryпний перiол)

Головrtий iнженер ОД-507 В. Тiщенко

застуr,,llак вачаJтьника з благоустрою Л. Козлова

<,/Э _r>

)./,

Потреiфють капiта.,T ьного ремонту

В задовi;ьному cTaHi

В задовiльному cTaHi.

В задовiльному cTaHi

В 2-х пiд'iЪдах потрiбно встановити
HoBi дверi на сходових клiтинах з 1-го
по 18-й пов.
iIотребlтоть ремонту

Потребують ремонту

Працюють в паспортному режимi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Асфа,тьтне покритtя та вимощеЕня
потребуе асфальтування.

В заловiльному cTaHi.

fiaTa ol-, l/э 2022р,

-Ж.Вдовиченко

_-L

дзтя!мх уайданчикiв)

майстеР r7У ttицi


