
Акт
загальпого огляду жплого булинку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвськаr3\9

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду ОболоЕського району м. Киево>,

дiльнпця-50б
(назва виконавця послуD

з 06.09.2022р. по 07.09.2022р.
(дата початку огляду) (лата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Мукачiвська.3\9 i встановила
таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2002,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -40 шryк.
На прибудинковiй територii розмiIщлоться 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булппку та його прпбудппковоi терпторii:
Пiд час цроведення огляду жилого будинку Ns 3\9 по вул. Мlкачiвськц

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвJпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладЕанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.



8 Сходовi кlтiтки, сходовi
маршi

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огороджен ня балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa
Потребують замiни 1 t-Z пiл.)

13 .Щверi
В задовiльному cTaHi

14 хlдн1 групи
В задовiльному cTaHi

15 озирки вхlдних груп
В задовiльному cTaHi

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

Електрообладнання потребуе
поточЕого ремонту

17 iфти (машиннi
римlщенЕя' дверl

18 Системи центрального
опаленнrI потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канаlliзацii п б поточного емо

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа;tьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi
22 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулиця
MvKaчiвська ,3\9' задовiльний. Житловий будинок атнии до експлуатацl1

в осiнньо-зlлr,rовий перiод 2022-202З pol<y.

(очiнка технi.пrого стану. висновок про готовнiсть експлуатачii
булинку у я

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506

перiол)

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii
Майстер тех.дiльницi

о С.М.
овян В.М.
иновська H.I.
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