
лкт //!{
загалыlого оfJIяду жиJlого буltиrlку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвська,4\7

Левченко l{.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жиl,лового

фонлу Оболонського район1, м. Кисtза>.

.l iл ьн и ця-506
(назва llлtкоttавllя пос"1),г )

ми, шо rtижче пiдписа_,rися, комiсiя у склалi: головного iнженера сахно с.м.,
iнжеtiера 1-i категорii Березовець !.В., п,rайстра тех. дiльницi ЛевчеrIко H.l.

гrо l5. 04.202lp.
(дата завершсrtrIя ог.,lяду )

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Мукачiвська.4\7 i встановила

таке:

Найменування еле]\,Iента исновок про технiчний стан Примi

l. Житловий булинок, загалыIа площа якого стаitовить 2002,8 кв, м,

кiлькiсть квартир -40 штук.
На гrрибулин ковiй r,ериr,орii розмi rrtуrоться l диr,яч и.й майдагtчи к

( ttcltc tltt t,.l(,\l\,ll l ll) l l IilI t,\ с t n(,lt, )

2. Технiчний стан жилого булиllку r,a його прибудипковоi,гериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 4\7 по вул. Мукачiвська,,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнittlнi

та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвIl.
XBII, каналiзачii, лiфти, електрооб.rаднання, дитячi, спортивнi маЙданчики та

приJеглу територitо.
При цьому виявлено:

9

,зlп 9дq_IрукtФ буд,Lп *у . _ _
елемен1, аfдqнстLYдцl б1,.чинк1,к

у ндаме Ilти

Фаса,itи
]I] щдqв!лцноцу_стqц!

ка

2

,l lHtl
задовl"rlьно aHl

задовiльному cTaHi або
ГlО'I'РеО}'lО t ], е N.IoI I

7

Герметизованi стики

Пiд.пога

Покрiвля
задовIльном cTaI1l

l jo,r, еб € IIоl,очtlого eN{oIt,

6

Водосто ки

[По,lребуrоr ь поточI]ого рeNloI,1 L

з 15.04.2021р.
(дата початку оглялу)



Е

Смiттсllроводи ( клапани,
товбури, шибери)

l0

1l Й iттсзбiрнi камери

1KIla

1во,rопровiл)

ю,гь замiни - 1,2 пiд.о о
l2

в задовiльном стан l
lз

сходовi клiтки, сходов потребукlт,ь кап i,гал ьного ремонту
мар lл i 1-] Iri;t.

Ба;кони. -rод;кii, ган ки
(огороitаtен trя балкогriв i

задовlл ьном с l,aIll
,к lи

Bepl

l4 Вхiлrri r,рl,пи
В задовiльном cl,aHl

l5 Козирки вхiдних груп
[] зa-toBi-It,tltlrtr с tlttti

lб E.lte ктрооблалнан ня (Lцитова, Е'llекr^рооб;lа.:tнан ня в заловlльноlчlу
мережi, булинкове TaltI.

|7 iфти (машинн
пр имtшtен}Iя, дверl

задовlл ьном cl,aIl l

fr

0 l]cTeNlrl хо.]оllного
водопостачання l каналlзаllll еб lо,гь поточного e\,1otI

о експлуатацll жилого

Il

|) ttб1,,,tи tt кова тери,l,орlя
(благоустр
rtокритr,я )

iйl, асфалы,ове

l to r,ребус pel',loll'ry асtРаllьтового
пок иття

нахоли,tься в задовi.rrьному cTaHi,

tlo еб с дооблаш Batl tIя

Висновкlt копriсiТ: техrti,tний cTali )китлового булинку по вул.Мукачiвська

,4\7, дитячих маЙданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експ.ltуатачii в весняно-лiтнiй перiол 2021 року,
(ouiHKa r,ехrtiчr{ого clat{),. висновtlI( пр(l го,говнiс,гь д

булинку у наступниii trерiол)

Голова KoMicii: г<lловниi,t iняrеtлер

дilrьницi -506
Члени KoMricii: iHжetrep l-T ка-геr,орii

Майсr,ер тех.дiльницi

[атаогляду ulý, 0/ 202l р,

Сахно С.М.
('orrpyHerlb 13.M.

J lcB,letr ко lI.[.

истеми центрального
палення

l8

l9
cTaHlзадовlл ьном

Систешtи гарячого
допостачання

(облалнання дитячих
тячl маllданчики2

айданч и KiB)

l

l


