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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Полярна,6В

м ьянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Ки€ва)) ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженера l-oi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельяновоi B.I..

з |1.10.2022р. по l2.10.2022p.
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: ВУЛИIЦ ПОЛЯрна.6В
t встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7611 кв. м, кiлькiсть
квартир - l1l.

На прибулинковiй територiТ розмirrryrоться 1 дитячий майданчик,лави
вiдпочинку,урЕи

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булпllку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огJIяду жилого булинку J\Ъ бВ по вул. Полярнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувЕцьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

м
зlп

Наймен}ъання елемента
(KoHcTplTuii) булинку

Висновок про технiчrшй стан елемента
(конст}кцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiФасади

з Стiни В задовi.lьному cTaHi

4 Герметизованi стики

Пiд.lIога5

6 Покрiвля

7 Водостоки

Потребують герметизаuii

Частково потребуе ремонry.

Потребують прчищеЕня (зовнi шнi)

Сходовi клiтки, сходовi шl

2

Потребуе потоtшого ремонту.

8 liотребlтоть капiтального ремонту



9 Бап<они. лоджii', ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроводи (клапшlи, Потребують поточного ремонту
стовб и. ши и стовб }l

Смiттсзбiрнi камери В задовiльному cTaHi.
водо

l1

11 Вiкяа В заловiльному cTaHi.

l2 lBepi Потребують замiни з 1_1бй пов.

lз Вхiднi групи Потребуе поточного ремонry

l4 Козирки вхiдних 1рул

Електрооб:Iаднання (щитова. Електрообладrання в задовiльяому
cTaHi.ме жi. б j]инкове освlтлення

Лiфти (rtашиннi примiщевня, праrцоють в паспортному pe>roшi

д имlщень
Системи центрального
опаlення

Потребус каrriтального ремонту

Системи гаряtIого
водопостачаЕня

Потребус капiта:lьного ремонту

системи холодlого
водопостачaшЕя i кшrа.пi зацii

Потребують капiтмьного ремонту

l5

lб

|,7

18

|7 Прибудинкова територй
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi, вимощення
частково потребус асфальтршrня.

18 Потребус замiни на сучаснi елементи.

Балкони остаrтнiх поверхiв та ганки
потребують рмонry.

.Щитячi майлапчики (обладн анЕя
дитячих маиданчикrв

Впсновки Koмicil: технiчЕий стан житлового будинку NsбВ по вул. Полярнiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до ексшrуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 року.

(оцiнха технiчного стану, висноаок пр жилого
булинк1, у насryпн

Головний iнженер ОД-507 .Шевчук

Iнженер 1- оТ категорii В.Тiщенкко

Майстер техдiльницi 4-,---,*,- В.€мелЬянова

/'а

КOlо

{

.Щата огrиду << /"/ >> 2022р,

Потребуе каrriтального ремонту

19


