лкт

//

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Полярна16

в овиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя
районум. Киево> ОД-507

з обслуговування житлового фонду Оболоllського

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника Iiачальника
благоус,трою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi ВдовичеlIко Ж.О.
з 1З.04.2022р.

по l З.05.2022

(лата початку оглялу)

(дата завершення огля,I1

провела огJUlд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

;

вулиця Гlолярна,б

1. Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить

-

7l89 кв. r,

l50.
На прибулинковiй територii розмiщуються лави для вiдпочинк),._r

квартир

з

.

.tl-KicTb

l,;,-и

(перелiк елементiв благоустр,lю)

2. Техшiчший стан жилого буливку та його прпбудивковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J',{b б по вул. По-,,,,,,l ,iй комiсiя
перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкцiЙ, зовнiuir-]i ,з ;rнlтрiшн!
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, XBll, кана-riзацii,

лiфти, елек,грообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

елемента ilt

Найменрання елемента
з/л (констрlкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
конс
ii) б динк

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

)

Фасади

Потребус обстукування плитки

Стiни

Потребують поточноI,о pelloHTy.

1

Герметизоваri стики

Потребують герметизацii

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус капiтапьного pe]lloнTy

7

Водостоки

Потребус прочищення (зовнiшнi)

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

N9

)

KaI]

lTaJIbHoI,o

имi,гка

--..r---------------

()lI

В задовiльяому cTaHi.

Ь]аlкони. лоджii, ганки

9

(о -ородженвя ба.:Iконiв i

;rолжiй

1

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребlтоть часткового ремонту.
В задовiльному cTaHi

Liмiттспроводи (клапани,
Jl, )во и. шиб
( rrii. гсзбiрнi камери
1l
i (ао.rопровiд;
10

t
',

В задовiльному cTaHi.

11

B,l_rra

1?

,Щьерi

Щитовоi потреб)тоть замiни

1э

Эl.i.ltяi грiтlи

Потребус ремонту з 1го по2- й пiд

14

i,.Lr

В задовiльному cTaHi.

}ирки вхiлних груп

Електlэообладнання (щитова,
ежi. б ,iинкове освlтлення
6 .i!,r1 ;и (машиrrнi примiцення.
имlщень
lT
{
л,,:гелtи
це}Iтра!тьного
I
].liен}lя
1
Сястеми гарячого
в э;опостачаЕЕя
19 i Слостеми холодного
i.
i во]ltlпостачання i кана-пiзацii
i7 j ilрпбули::кова територЬ
, ,,.., :гоуотрiй, асфальтове
15

18

с.

шття)

i ,Щитячi майдан.мки (обладнання

Електрообладнання в задовiльному
cTaHl
працюють в паспортному режимi
Потребуе капiтапьного ремонту

Потребус капiтального ремонту
Потребуе капiта,rьного ремонту

В задовi,rьному cTaHi, вимощення
потребlтоть асфа.тьryванвя.

Вiлсlтнiй

,1!rгячих мtмданчикlв

Висновки Koмieii: технiчЕий стаЕ житлового будинку Nэб по вул. Полярнiй
задовi.:tьriиli. ]Китловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
j.Jj_].a],_
(оцiнка технi.tного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
бупинку у насryпний перiол)

В. Тiценко

Головлiиli iнженер ОД-507
Застулни;l нач€lльника з благоустрою

озлова

Майстер техдiльницi

--

/z
.Щата о

,\*lЗ_!,

/

La

{

2022р.

Ж.Вдовиченко

