
лкт /536'
загального огляду жилого будинку,

розташовапого за адресою: Мукачiвська, 14-А

Ролаченко Л.В.

КГI кКеруюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Киева>,
о -506
(назва виконавця послl,г)

Ми, lцо нижче пiдписалися,, комiсiя
iнжеtrера l -i категорii Сопрунечь В

з 2 l .04.2021р

у складi: головного iнженера Сахно С.М,
М.. майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

по 22.04.2021р,
(лата початку ог,лялу) (лата завершення ог;tя;tу,)

гIрове.[а огляд жилого булинку за адресою: в л.М качlвськ
встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна ллоща якого становить 479З,7 кв. м,

кiлькiсть квар,гир - 8l штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елеьtентiв б.rагоустроlо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 14-А по вул. Мукачiвськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП,, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання., дитячi., спортивнi майланчики та
прилеглу територilо.
При uьому виявлено:

14-А i

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкuii) буди rrKy

l Фундаменти

Фасаllи Потребуе ремонту облицювальна
плитка

J Стiни
В задовiльному cTaHi

1 Герметизованi стики

) Пiдлога
В задовiльному cTaHi

б Покрiв;rя Потребус поточного часткового
peNloHTy

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

Висновок про технiчttиГl стан
елсмента ( констtэукцiТ ) бr:инк\

lIриvi
тка

В задовiльному cTaHi



8 ходовl клlтки, сходовl
маршI В задовiльном cTaHl

9 алкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i
оджlй задовlльном cTaHl

l0 Mlттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) задовlльном стан lll Смiттсзбiрнi камери
во.rопровiд) задовtл ьном стан l

l2 l кна
II еб ЮТЬ ГIОТОЧНОГО монт

lз Щверi В задовiльном cTaHl
1,1 хlднl групи В задовiльному cTaHi
I5 озирки вхlдних груп Потребують поточного ремонту
lб Е:Iектрообладнання (щи.гова,

brepe;Ki, будинкове
вlтJIення

Електрообладнання в задовiльнопlу
тан l.

l7 iфти (машинЙ
РИllrlЩення, дверi

\1ашигitIих п имlщень lI toтb в паспо Il oN,l ежимl
18 с исте]\,1и центрального

пацен tIя еб ь поточного \1о
I9 истеми гарячого

водопостачання Потребують поточного ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii отребують поточного ремоtIтч
2l рибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриr,тя) задовlль}tом стан l

22 итячl маиданчики

аиданчltкlв II еб е дообла l]ання

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул, Мукачiвськiй,
l4-A та дитячого майдаtlчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.
(ouiHKa технiчrrого стану, висllовок про го.говнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступниir перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoпriciT: iнженер I-T категорii

майстер техдiльницi

!ата огляду u .Цr, 0У 2о21 р.

Сахно С.М.

Сопрl,неuь 13.M.

Родаченко Л.В.

обладнання дитячих


