
Ак1,
.iIяду жилого инку,

роз

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписа.;lися. коrtiсiя r,складi: головного iнженера
Бородавко В.О., застугIника начальника О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,
l M,os.r,r,h. Ilo 22
(лата початку 6,1"r,,,l\) (дата завершення гляду)

загального ог
т_ашованого ]а адресою:
6 цuс t/-}

/9о кв. м'
кlлькlсть квартир - 9г штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(ttcllc.titi c,lerlcHTiB б,.rаr o1,cr poKr)

2. Технiчний стан жиJtOго булинку та його прибудинковоi територii:

Фундаменти

l .- I
кбнструкцiй, збвнiшнi та BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

найменчвання елемен,га Вttсгtовок про технiчний стан
б lK\ елемента (конс кцii) б динконст кцll .fllI

Пiд час пDоведення огля
фБб ф)пhь KoMic

.-lу;килого булинку Nl 74 
"о 4щ,

iя перевiрила стан несучих та огорUджуваJIьних

d 5.уэ &' rr-b r*ft Фtо.12l

Примiткалъ
зlл

l

2 Фасади
d у,уэ&ъь"о*? eh|a.z,l



J Стiни Ь 2*Хэ B)"rr"-,"r e,4a2r,,

4 Герметизованi стики $ aa,qa&'.z-b ro о2з| е|?, a"2

i:" Р..-*- 8 яJ*v
5 Пiдлога Ь баРе""эь"-*,7 

фl4,!

,fto*Ptr" r---"*v6 Покрiвля

7 Водостоки &*Рry--* r""*a
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
L

q,i r otL ,4о,7ьь Fz.//P* '"7...rarar,.-

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

&о |-r.,r-*.rт

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Jt,rа-r,а-rД еtцz' tа тп е фо

Жоr"ау-*,ь 
,

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

оLю ""У.Бб .,хъ |эелzэ эс,*лtr

\2 BiKHa

13 .Щверi юft>lА
^a2dKJfё", 7Ь1-а2д о

|4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

"lто-у\,оахъ ya1-ox-*f

{,*-У->а-л, r",r-*ч
15

16 Електрообладнання (ши,гова.
мережi, булинкове освiт:tення )

Лiфти (машиннi примiutення,
дверi машинних примiцень)

Ь аy В"'*л-.*rrt фlа4l

"Jiюl,wro""b 
В

jrrtr 
Ye."*lz"r"l

7la-c,rloPrr|..o -|7



18 Системи центраJIьного
опаJIення

Системи гарячого
водопостачання

Ь аодо 6r'*Ь.rое./r/ сrа a.Jц'

lЬ'rrrrr-*-- б na,o 
tZ 1,,

l9 d BoЮ&b o rzo e2z9| Ф2?a11,1

!ЬW"' В Vаэtzр

20 Системи холодного
водопостачання i каналi зацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаль,гове
покриття) VВ;iж**tr

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: &'оtь,са. J/a- n rou.ou"o
,Lc) 3

z1)'i 4 о@,.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний iнжен Боролавко В.О.

Члени KoMicii: засryпник нач Власенко Т.о.

iнженер I-i ка гег(] Гуменюк А.В.

!ата огляду << О l >> о9 2022 р.

аоД504

од_504

gЬ'/r"rr,оо, 8 kalfu

оД-504


