
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Мукачiвськаrб

Кминовська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева)),

дiльнп ця -50б
(назва виконавця послlт)

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

з 06.09.2022р. по 07.09,2022
(дата початку огляду) (дата завершенпя оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Мукачiвська.б i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загiulьна площа якого становить 4482,4 кв. м,
кiлькiсть квартир -l19 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшцrються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчнпй стап жилого булинку та його прпбудппковоi TepиTopii:
Пiд час проведення огJlяду жилого булинry Ns б по вул. Мукачiвська,

комiсiя перевiрила стан несrIих та огородrý.в,lльних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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7 Водостоки Згiдно акга будiвельноi лабораторii
вiд 1 6.02,2016 року за Nэ l 89\98 м.
КиiЪ, забезпечити вiдведепня
поверхових вод вiд cTiH булинку.
виведення лоткiв здiйснити в
зливову каналiзацiю;провести
ревiзiю та при необхiд. ремонт труб
водонос. та водовiд,комунiкацiй.

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiта-пьного ремонту
(1-2 пiд.)

9 Балкони, лоджii, гшrки
(огородження ба.irконiв i
лоджiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребутоть замiни - 1,2 пiд.
|2 BiKHa

lз .Щверi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове В задовiльному cTaHi
17 Лiфти (машиннi

примlщенЕrl, двер1
l8 Системи центр€шьЕого

опuшення В задовiльному cTaHi
19 Системи гаря.Iого

водопостачаннrI В задовiльному cTaHi
20 Системи холодного

водопостачання i канапiзацii В задовiльному cTaHi
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покрит!я)

22 ячl маиданчики
обладнання дитячих

в
Знаходиться в задовiльному cTaHi,
потребус дообл_ашrування

Висновки KoMicfi: технiчний cTElH житло
дитя!Iих майданчик - задовiльний. Житло
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 20

во
будинок

2 023 року.
експлуатацii

. Мукачiвська,6,
ий до

Сахно С.М.
Соловяц В.М.
Ка;lиновська H.I.

(оцiнка технi,пlого стаЕу, висновок про готовнi сть го
будинку у

Голова KoMicii: головпий iнженер
дiльницi -506 h
Члеци KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльницi
.Щата огляду ((_ > 2022 р. ,

од)

Потребуе капiтального ремонту
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