
лкт /jц,j"
загалыrого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвська15-а

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
li"r ьн lluя-506

@азва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М..
iнжеttера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

з 16.04.202l р по 1б.04.202 lp.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого бу.линку за адресою: вул. Мукачiвська.5-а i встанови-па

таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3161,4 кв. м,
кiлькiсть квартир -б7 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булllнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 5-а по вул. Мукачiвська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшlьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю' пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маliдаrrчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

римl
ка

Ns

з/п
Найменування еле]\tента
(KoHcTpyKuii) будинку

1 Фундаменти
В задовiльному cтaнi

2
Фасади

в задовlльно cTaHl

задовlльном cTaHl
J Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки
В задовiльному cTaHi

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) будинку



8 ходовl клlтки, сходовl
аршi задовlльном cTaHl

9 а-пкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i

lи задовlльно cTaHl
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери) от еб ють поточного eN,loHT

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення чи ремонту
чи в наявностi водопостачання

|2 BiKHa
потребують замiни (1-4 пiд.)

1з Щверi Потребуtоть замiни дверi в технiчне

пiдпiлля( 1 ,4 пiд.)
|4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп

потребують капiтал ьного ремонту
16 Електрообладнання ( щитова,

плережi, будинкове
Електрощитовi потребують
поточ ного el\1o

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

18 Системи центрirльного
опсцення п еб ють поточного e\,IoH

19 Сtлстеми гарячого
водопостачання по б поточ ного мо

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують поточного ремонту

2\ Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 !итячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

находиться в задовlльному cTaHl,
по еб е дооолашl I]aH ня

Висновки Koпricii: технiчний стан житлового бу.uинку по вулиця

Мукачiвська,5а, дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй 2021року.

(оцiнка технiчного cтally, висновок про готовнiсть до екс атацii жи-цого

буливку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльницi

,Щата огляду ,r lЩr, 0 Ц 202| р

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


