Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Мукачiвськаr5-а
Лсв,Iспко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>,

дiлыlrllця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що tlи;кче rtiдtlисалися, комiсiя у скJIадi: rоловЕого iнженера Сахно С.М.,
iHxtctrcpa l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.
з 16.04,2020 р.
огляду)

по l6.04.2020p.

(дата лоча,t,ку

(дата завершення огляду)

провела оглял жилого будинку за адресою: вул. Мукачiвська.5-а i встановила
таке;

1.

Жит.llовлrй булинок, загЕ}льна площа якого становить 3161,4 кв. м,

кiлькiсть квартир -67 шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

1

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехlliчllиI't стап жилого будинку та його прибудинковоI територii:

Пiд час проведенrш огляду жилого будинку Ns 5-а по вул. Мукачiвська,
копtiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшrri стiпи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
XBl1, каrrа:riзацii, лiфти, електрообладнанвя, дитячi, спортивнi майданчики та

при:lсl)l), T,сри,l o1liro.
При цьолrу виявлено:
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В задовlльному cTaнl
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Потреб}тоть поточного ремонту
Потребус вiдновлення чи ремонту
чи в HalIBHocTi водопостачання
потребують замiни (1-4 пiд.)
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потребують капiтмьного ремонту
(щитова,
Електрообладнання
Електрощитовi потребують
Mepc;Ki, будинкове
поточного ремонту
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В задовiльному cTaHi

JIiфтrr (r"rашиннi
приNllщеltня, дверl

Crrc,r,c,rrlt центрЕIльного

olla.llelltlя

Системи гарячого
волопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
lриOчлинкова територiя
благоустрiй, асфальтове
итячi irtайданчики
об';lалttаtлrя дитячих
аиданчикlв

В задовiльному cтaнi
потребують поточного ремонту
потребують поточного ремонту
Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
Потребують замiни елементiв

I}исшовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулиця
Мукачiвська ,5а, дитячих майданчик - задовiльвий. Житловий будинок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй 2020 року.
(оцiнка технiчного стаку. висвовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у н аступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльниrti -5()6
Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi
.I|,aTa

огляду
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2020 р.

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

