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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярнаr8.|l

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева>> ОД-507

(назм виконавtu послуг)

Комiсiя у склалi: головного iнженера Шевчlка
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi €мельяновоi B.I.

С.А., iнженера 1-oi категорiТ

з 14.10.2022р. по l9.10.2022p.
(лата початку оглялу) (дата завершення огзпду)

1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 27 4Зl кв. м, кiлькiсть
квартир . 249 шryк.

На прибудинковiй територii розмiпдуються лави для вiдпочинку! урни,
майданчик дорослого вiдпочинку.

(перелiк елементiв благоустрою)

}lъ

з/п
Найменування елемента

LKoHcTpyTui'r) булинку
Висновок про технiчний cтalн e,:IeMeHTa
(конструrtцii) будицку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному стапi

2 Фасали Потребують ремонту (обстукування
плитки

_) Потребlтоть ремонry (виявлено
трiщини на сходових клiтинах в мiсцях
загальноtо ко ання.

4 Герметизованi стики llотребус герметизацii

5 Пiдлога В задовi,lьному cTari
6 Покрiвля Потребуе капiта,rъного ремонту

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Полярна,8д
1 встановила таке:

2. Техrriчнпй cтarr жилого булинку та його прибудивковоi територii:
Пiд час проведеннJI огJlяду жилого будинку J\Ф 8.Щ по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан нес)лих та огороджув:UIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацiТ,
лiфти, електрообладнання, стоянку дJut машин та прилеглу територiю.

При цьому виявJIено:

Сiiни



7 Водостоки [Iотребують прчllпення (зовнiшнi)

Сходовi юrliтки, сходовi маршr Потребують кагliтатьного ремоrrry

9 Бшrкони. лоджii', ганки
(огоролження балконiв i
лоджiй)

В задовi пьному cTmri

l0 Смiттепроводи (клшашr,
стовбури. шибери)

В задовiльному cTaHi

ll Смiтгезбiрнi камери
(волопровiа)

В задовiльному cTaHi

ll BiKHa

lBepi

В задовiльному стаяi.

l2 Потребус замiни дверi електропштовоi

lз Вхiдвi групи Потребутоть потоt{ного ремонту 4 й пiд.

|4 Козирки вхiдних груп В задовiльному стаяi. 2й пiд. потрФуе
ремонту (за.гriзо).

15 Електрообладнання (rrитовц
мережi. булинкове освiтлення)

Електрtrщитова потребуе капiтального
ремонт} електромережа потребуе
перетяжк!i

lб Лiфти (маlпиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

\7 Системи центрального
опa}лення

Потребус капiта.пьного ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребlrоть капiта,rьного ремонту

l9 системи холодного
водопостачан ня i кана.пiзацii

{ 
Потребlють капiтазъного ремоЕту

Прибулинкова територЬ
(благоустрiй, асфа.!ьтове
покриття)

Асфмьтне покриття та вимощення
потребуоть асфальтування.

l8 Дитячi майданчики (облаJцrшrrrя

дитячих майданчикiв)
Вiлсlтнiй.

Висповки Koмic[i: технiчний стан житлового будинку Nэ8.Щ по вул. Полярнiй
задовiльниЙ, ЖитловиЙ будинок придатниЙ до ексшryатацii в осiнньо-зимовий
перiол 2022-2023 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про жилого
булинку у н

Головний iнженер ОД-507 .Шевчук

Iнженер 1-oT категорii В.Тiценко

Майстер техдiльницi €, -/

/?,> /ОfaTa оглялу < ?-022р.

В.€мельянова
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