
А к т ,?ё"1,/
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярна,8Г

€мельянова B,I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванЕя житлового фонду Оболонського
району м. Кисм) ОД-507

(назва викоltавця пос,туг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l-oi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Смельяновоi B.I.

з l3.10.2022p. по l4.10.2022p,
(лаrа початку оглялу) (лата завершення ог,,tялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Полярна.8Г
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого стЕlновить 75 13 кв. м, кiлькiсть
квартир- l28.

Hq,прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик, 1 майданчик
для дорослого вiдпочинку, майданчик дJIя стоянок машин , лави вiдпочинку, )aрни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булшшку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 8Г по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан нес)лих та огороджувtUIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп' ХВП, каналiзацiТ,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

м
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1 Фундаменти
В задовiльнолrу cTaHi

2 Фасади В задовi"тьному cTaHi

з Стiни В задовi,тьному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6

,7

Висновок про техпiчяий стан елемента Примiтка
(кон цii) б

Потребуе ремонту

Покрiв.пя Потребуе капiта.,,rьного peMoH,г1,

Водостоки IIотребlтоть проtlищенrц (зовнiшнi)

Потребують герметизацii

I



Сходовi lc,liTKи, сходовi маршi8 Потребують капiта,тьного ремонту

Баlжони. лоджi'r', ганки
(огоролження баlп<онiв i

В задовiльному cTaHi. ганки погребуоть
ремонry.

лоджlи
Потребують поточного ремонту
стовб и
В задовLrьному cTaHi

9

l0

ll

11 BiKHa В задовiльному cTari.

|2 .Щверi Потребуrоть замiни з 1-1бпов.в 1-2пй.

lз Вхiднi групи Потребlтоть поточного ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребlтоть ремонту з 1-го по 2-й пiд.

Електрооблалнання (uштова
мережi. будинкове освiтлення)

Елекгрощи.ова потребус капiтыrьного
ремоцг}. ejleктpoмepeжa потребуе
tI етяжкtl

15

lб Лiфти (rrаrrlиннi примiщеннял
дверi машинних примiщень)

Прашюють в паспортному режимi

1,7 Системи це н трalJшtого
опа".1ення

В задовiльному cTaHi

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе ремонту на загальному
коридорi

l9 Системи холод{ого
водолостачання i каналiзаrrii

В задовiльному cTaHi, каналiзачiйна
мережа потребуе ремонту

Прибулинкова територЬ
(благоус,грiй. асфальтове

Асфаьтrе покриття та вимощенпя
потребуе асфа,rьryвання

по

|7

18 .Щитячi майлапплки (обла,шrання

дитяtIих майланчикiв)
В задовiльнtlму cTaHi.

Висновкп KotliciT: технiчний стан житлового будинку Лф8Г по вул. Поляряiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 pol<y.

(ouiHKa технiчного стану. висновок пр готов ,килого
будинку у насryпн

Головний iнженер ОД-507

Iнженер 1-oi категорii

Майстер техдiльницi
2

Z1 1- о",,

.Шевчук

В.Тiщенко

f*

.Щата оглялу << ,/Э >>
/'о 2022р.

в.смельянова

Смiтrспровош.r (к;lапани,
стовбwи. шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)


