
Акт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: Мукачiвська, 14

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обс.тryговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>,

од-50б
(назва викопавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з |9.09.2022р по 20.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: вчл. М ька ,14 r встановила
таке

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 4065,1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 64 штук.
На прибудинковiй територii розмiulуеться 1 агiтацiйний майданчик.

(перлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булппку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведенЕя огJIяду жилого будинку J$ 14 по вул, Мукачiвськiй,

комiсiя перевiрила стан Еесучих та огородкувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоy, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, канапiзацii, лiфти, електрообладнаннrl, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При цьому виlIвлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В зqдовiльному cTaHi

9 Ба_тrкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба;lконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, rшrбери)

l l Смiтгезбiрнi каl\.{ери
(водопровiд)

BiKHa В задовiльно му cтaнi
13 .Щверi В задовiльному cTaHi
14 Вхiднi групи потребlтоть ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребlтоть поточного ремонту
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

|7 Лiфти (машиннi
примlщення' дверl
машинних примiщень)

l8 Системи центрЕrльного
опалення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гаряrIого
водопостачанЕя

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачЕIння i кана_тliзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

висновки koMicii: технiчний стан
Мукачiвська,14 та агiт-майданчику -

придатний до експJryатацii в осiнньо-зимо

Голова KoMicii: головЕий iнженер О.Щ

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

l
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будинку по вул.
Житловий будинок
2-2023 року.

rr жилого

i Сахно С.М.

Соловян В.М,

житловою
задовlльнии.

перlо
(оцiнка технi.лrого cTaнyt висновок про BHicTb

булинку у перiод)

.Щата огляду (( _ )) 2О22 р.

Родаченко Л.В.
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