
лкт r'53f
загалыlого огляду ?ttllлого булинку,

розташоваlrого за адресою: Мукачiвська, l4

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу оболонського району м. Кисва>>,

од-ýOб
(назва виконавця послуг)

Ми, Iцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорiТ Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 20.04.202l по 22.04.202l р.
(лата початку ог.пяду) (лата завершення огляд1,)

прове.па огляд жилого булинку за адресою: вул. Мукачiвська,l4 i встановила
таке:

l. Жлtтловий будинок, загмьна площа якого становить 4065,1 кв, м,
кiлькiсть квартир - 64 штук,
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 агiтацiйний майданчик.

(перелiк елемен,гiв благоустроrо)

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 14 по вул. Мукачiвськiй,

комiсiя перевiрила стан IIесучих та огороджув€Lпьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лitРти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

ГIримi

lп ка
наl"tмеtrчвання елеl\lента
(констр укцii) будин к),

Фундаменти

Висновок про технiчrtий стаrl
елемента (констр) кчiТ) б1,.r lr r rK1

l

В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
3 CTiH и

В задовiльному cTaHi
1 Герметизоваtli стики

) Пiдлога
I] задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного часткового
ремонту

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльном у cTaнl

о Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

12 BiKHa

!Bepilз
l.+ Вхiлнi групи Потребують ремонту
l5 Козt.tрки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
lб Е;tектрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi
примIщення, дверl
Nlашинtlих примiщень)

l8 Сис,геми центрального
оп€Lпення

В задовiльному cTaHi

l9 Сис,гепл и гарячого
водоIIостачання

Сис,геtrли холодного
волопостачання i канал iзацiТ

В задовiльному cTaHi

20 Потребують поточного ремонту

2| Прибули нкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльноп,tч cTaHi

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
лrайданчикiв)

в задовiльном cTaHl

В задовiльном cTaHl

Висновки KoMicii: технtчний стан житлового булинку
мукачiвська, l4 та агiт-майданчику - задовiльний. Житловий
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.
(ouiHKa техttiчttого cтaIly. висtlовок про готовнiсть ]lo експлуатачii жилого

61:иttкi r tllc гr пttttit перiоJ)

Голова KoMicii: r,оловний iнженер ОД-506 Сахно С.М.

Члени Koпricii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М.

по вул.
булигrок

!,ата огляду ,, фL", ОУ 2о21 р

ZT- Родаченко Л.Вмайстер техдiльницi


