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кп <керlточа компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського
раЙону м. Киева),
о -508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.Я., майстра техдiльницi Боryш Н.В., майстра техдiльницi
Зубенко Ю.А.

з 05.05.2021 р. по 15.05.2021 р.
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Полярна.5-А.
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1 1510,78 кв.м.,
кiлькiсть квартир - 2|6 lлт., пiд'iЪдiв - 6, поверхiв - 9.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики та 1

спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 5-А по вул. Полярна,

комiсiя перевiрила стан несlпrих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячих та спортивного
маЙданчикiв та прилеглу територiю.
п и цьо
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з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти Ц 9адовiльному cTaнi
2 В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльно стан1
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

l та 2 пiд.
6 Покрiвля Потребуе капiтального

ремонту
7 Водостоки Потребують поточного

ремонту 1-6 пiд.
Сходовi клiтки, сходовi
маршl

В задовiльному cTaHi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi, клапани
заваренi

Пшtамарчук
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виявлено:
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
будинку

Фасади
J

8

9



11 Смiттсзбiрнi камери
водо вiд)

В задовiльному cTaHi

BiKHa В задовiльно стан1
1з _Щверi В задовiльно cTaHl
|4 Вхiднi групи, ганки В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребуютъ поточного
емо 1-3 пiд.

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова в задовiльному
cTaHi.

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. {Bepi та примiщення в
задовiльному cтaHi, зачиненi
на замки.

18 В задовiльному cтaнi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cтaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектування сучасними
елементами.

Висновки Koмicii: технiчний,стан житлового будинку по вул. Полярна,5-А
дитячиХ та спортивНого майданЧикiв - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка TexHiчного cTaнyl висновок про готовнiсть ло експлуатацiТ жилого будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-508 Шевччк С.А

Члени KoMicii: майстер техдiльницi Зубенко Ю,А.
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В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi.

маЙстер техдiльницi Богчш Н.R.


