
лкт /Jцf
загалыlого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвська,3\9

Левченко H.I

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
дiльниця-506

(назваЪиконавчя послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра тех. дiльницi Левченко Н.[.

по 15.04,2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоlо: вул. Мукачiвська.З\9 i встанови"rа
таке:

задовlJьно\l сl,ан l

N9

з/п
Найменуванtlя елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технi.tний стан
елемента 1констру Kuii; бl,лин ку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

1
Фасади

В задовiльному cTaHi
_) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля
Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки
Потребують капiтмьного ремонту

з 15.04.2021р.
(дата початку огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2002,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -40 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк e"reMeHTiB б.rагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булlrнку та його прибудипковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 3\9 по вул. Мукачiвська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП.,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:



потребують поточЕого ремон
го по х

ту

1-2 пiд. вище
i клiтки, сходовlСходов

аршl
8

cTaHlзадовlльно

икангжолl1 днкоал
вок налбняеж ноого др

оджiй)
на tlпалкивоп (€ дттN,lс ро

ибиш )llвбо рт ур
10

бiрнi камери
з9допровi.ч)
мlттсз11

1-2 пiд.п еб ють замlни
lKHa12

pl13

cTaHlзадовlльно
iiднi групи|4

cTaHlзадовlльно
озирки вх iдних груп15

лектрообладнання в задовlльному

aHl.
ектрообладнання (щитова,
ежi, будинковеер

16

iфти (машиннt
имiшення, дверр

|7

e\,loHеб ють поточного
Системи центрального

палення
18

емопоточного6о
истеми гарячого
допостачання

19

мопоточногоебо
гоонолхи от N1 дс1I

зацaJrканняач llстаопоод
0

cTaHlзадовlльноI{

яоитта еок в}l риоlt рду
евоьта,1и1с фгоалб тру

окриття)

1

тячi майданчики
обладнання дитячих
айданчикiв)

2

ВIЛСНОВКИ
Мукачiвсь
в весняно-лlтнlи
(оцiнка технiчного с

перiол, 202l року.

копriсiТ: технiчний стан житлового бу,чинку по вулиця 
:,-,

;;,;i;, ;"*"iльний. Житловий будинок придатний до експлуатацll

тапу, висновок
були

про готовнiсть до експлуат
нку у наступний перlод)

ацlr ого

Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -506
iл"п, *oMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

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

.Щата огляду ,, /5,, Р q 2021 р,
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