лкт

,g

загального огляду жилого будинку.,
розташованого за адресою: вул. ПолярнаrбВ
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киева> ОД-507

з обслуговування житлового фонлу Обо.,,ttrн;ь;сог,о

(назва виконавrц послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника l-:i.{альника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з 13.04.2022p.

з

по 13..0520]?э,

(лата початку оглялу)

(дата завершення огля-ý

]

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Полярна.6в
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загЕrльна площа якого становить

квартир - 1l l.
На прибулинковiй територii розмiщуються

вiдпочинку,урни

76l l кв.

bi.rbKicTb

шr,

l дитячий майданчик.:lави

(перлiк елементiв благоустрою)
2. Техшiчпий стан жплого булпнку та його прибудинковоi тери,:,орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nc бВ по вул. I-Iолярнiй комiсiя
перевiрила стан нес)п{их та огороджувalльних конструкцiй, зовнiшнi
внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, XBIi, кана-цiзацii,
лiфти, електрообладнання , дитячий майданчик та прилегл} територiю.
При цьому виявJIено:

,

зiп
l

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
Фундаменти

Висвовок про технiчний стан елемента
(конс
ii) б динк
В задовiльному cTaHi

1

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребlrоть герметлIзацii

5

Пiдлога

Частково потребуе ремонту

6

Покрiвля

Потребус поточного ремон,] у

7

Водостоки

Потребують прочиutеIiня (зовнiшнi.1

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджrи

ll

N9

9

капlтаJlьного
мон
Балкони ocTaHHix поверхiв та ганки
потребують ремонту.

IIримiтка

_-1-

L

+

10

t_'].{iттепроводи (клапани.

ll

и. шибе и)
( мrттезOlрнl каNlери
( Еодо
овl.ц )

ll

|2
L-

lta
l5

L

lt 6

IIотрбують поточного ремонry
стовб
В задовiльному cTaHi.

Вiкна

Потребуrоть замiни.

/{r эрi

Потребують замiни з 1-1бй пов.

Вхi:яi грчпи

Потребус поточного ремонту

I

с;ирки вхiших груп

В задовiльному cTaHi

Е rtlктрообладнання (rrштова.
, м,- oe;Ki. б ,цинкове освlтлення

Лiфтлt (машиннi примiщення,

tщень

двер1 маliJи}tних
L i]стеми

Електрообладнання в задовiльному
cTaHl.

Прашюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

цен,граъного

( FjUIення

18 i Системи гарячого

l9
|7

пг

| всj.опостачання

Сllстеми холодЕого
водопостачання i канал rзацii
Прябулинкова територiя
1б,rагоустрiй. асфа,тьтове
lo иття
/lитячi майдан.тиlи (облмнання
JIlтячих майданчикiв)

Потребують поточяого ремоЕту, та
замiни запiрно'i арматури
Потребlтоть поточного ремонту
канаqiзацй,ХВП, та пожежний гйраtrг.
В задовirьному cTaHi, вимощення
частково потребуе асфальтуъання.
Потребус замiни на c1^lacнi елемепти.

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку NsбВ по вул. Полярнiй
дитячсгс майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii
в весi]-1,{.---|liтнiй перiод 2022 pol<y.
(оuiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до екстцrуатацii жl.шоm
булинку у насryпялй перiол)

Голtrвнрrй iнженер ОД-507

В. Тiщенко

ЗacT;v,-lt"rll начаJIьника з благоустрою

Л. Козлова

Ж,Вдовиченко

Майстер техдiльницi

\
,,Щата

о

цу

<<

/З

-r>

г\

2022р.

