
Акт
загального огляду жилого будпнку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвська,4\7

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоIry м. Киево>,

дiльшиця-50б
(нщва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсй у складi: юловного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl -i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.

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

провела огляд жилого будинку за адресою: вyл. Мукачiвс ька,4\7 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загапьЕа площа якого становить 2002,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -40 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуrоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведенЕrI огляду жилого будинку Ns 4\7 по вул. Мукачiвська,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувaшьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕнJI, дитяtli, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 енти
задовlльно cT€lH1

2
Фасади

задовlльн cTaHl
_) ни

поточного емо
4 ерметизованl стики

5 ога

поточного мо
6 окрlвля

еб капlт€lльЕого мо
7 одостоки

Потреб)rють поточного ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiтшtьного ремоЕту
(1-2 пiд.)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa
потребують замiни - |,2 пiд.

lз ,Щверi
В задовiльному cT.mi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

17 Лiфти (машиннi
примlщення, двер1

18 Системи центрального
опалення

потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачЕtння i каналiзацii потребують потоtIного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе ремонту асфальтового
покриття

22 .Щитячi майдаIrчики
(обладнання дитячих
маЙдаrтчикiв)

Знаходиться в задовiльному cTaнi,
потребуе дооблаштування

Впсновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Мукачiвська
,4\7, дитячих майданчик - задовiльний, Житло ок цридатний до
експлуатацii в осiнЕьо-зимовий пер iод2022- 3 року.
(оцiнка технi.*rого cTaITy, висновок про 1

булинку
Голова KoMiciT: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi

го

Сахно С.М.
Соловян В.М.
Ка.пиновська H.I.

.Щата огляду (<_ )) 2021' р.
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