
(зАтв ДЖУЮ)
На ик ОД-508

. Паламарчук

дкт ,l/oo9
загального огляду я(плого буд )

розташованого за адресою: вул. Полярна,7
Зубенко Ю.А.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

раЙону м. Киева>,
о -508
(ншва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра техдiльницi Боryш Н.В., майстра техдiльдницi
Зубенко Ю.А.

з 10.10.2020 по 23.10,2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: л. Поля 7в

i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 18б32,5 l кв.м.,

кiлькiсть квартир 288 шт., пiд'iздiв - 8, поверхiв - 9.

на прибудинковiй територ1l розмl щyються l дитячий май чик та 1

спортивн ии маиданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7 по вул. Полярна, комiсiя

перевiрила стан нес}пlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячiй та спортивний
маЙданчик. та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
будинку

Jф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

cTaHlВ задовiльно1 ндаменти
В задовiльному cтaнi2 Фасади

стан1В задовiльноJ Стiни
стан1В задовiльно4 Герметизованi стики

Потребуе поточного ремонту
2,3та4пiд.

5 Пiдлога

cTaHlВ задовiльномl вляПо
cTaHlВ задовiльномВодостоки

Потребують капiтального
емо 5-8 пiд.

Сходовi клiтки, сходовi
Nla шl

8

В задовiльному cTaHiБшtкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiф

9

В задовiльному cTaHi, клапани
зава ен1

Смiттепроволи (клапани,

стовбури, шибери)
10

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

/.

/

6
,7

Потребують поточного
ремонry



l2 BiKHa Потребують замiни 6-8 пiд.

lз .Щверi В задовiльному cTaHi, але

п еб ть замlни
|4 Вхiднi групи Потребують капiтального

мо 1,2,5,6,7,8 пiд.

15 Коз ки вхlдних п В задовiльно стан1

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
Працюють в паспортному

режимi. .Щверi та примiщення в

задовiльному cTaHi, зачиненi
на замки.

18 Системи центрального
опалення

Потребу+оть капiтального

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

20 Системи холодного
водопостачання i
кана.пiзацii

В задовiльному cTaHi,
потребують кап iта.пьного

ремонту
2| Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покрrrгтя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнанвя дитячих
майланчикiв)

В задовiльному caHiTapнo-
технiчному cTaHi.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Полярна 7,

дитячого та спортивного майдаIГIика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлу атацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуата цii жилого будкнку у наступнlrй перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-508
-0!-*- Шевчук С.Аz,

Члени KoMicii: майстер техдiльницi

майстер техдlльницl аf,
Зубенко Ю.А.

Богуш Н.В.

ремонту
В задовiльному cтaнi,
потребують капiтального
ремонту

В задовiльному cTaнi


