
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул, Мукачiвська,5-а

Левченко H.I.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

д iльниця-506
(назва виконавця послуг

ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера сахно с.м,,
ir;;;p; 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех, дiльницi Левченко H,I,

провела огляд жилого будинку за адресою: вул, Мукачiвська,5-а i встановила

таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить З 1 61 ,4 кв, м.,

кiлькiсть квартир -67 штук.
Ёч пр"Оулrппо"iй ,"p"ropii розмiщуються l дитячий майданчик

iiерелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 5-а по вул, Мукачiвська,,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцlи, зовнlшнl

та внутрiшнi 
"rinr, 

.r"*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,

хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
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Висновки KoMlcll: технiчний стан житлового будинку по вулиця

Мукачiвська ,5а, дитяч их майданчик - задовlльни

в осiнньо-зимовий 20
й. Житловий будинок

20-2021року.
придатний до експлуатацtl

(оц iHka технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого

будинку у наступ ний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер но С.М.
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорtt рунечь В,М

ченко H.I.
Майстер тех.дiльницi

Дата огляду ((_ ))
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