
Iлларiонова А.О

КП <Керlточа компанiя з обсJryговуваЕня житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,
од-50б
, (назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра т.дiльницi IлларiоноваА.О.

по 2З.09.2020р.
(дата завершеяпя огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Прiорська За,корп.2._i
встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 2248,З кв. м,
кiлькiсть квартир - 45 штук.
На прибудинковiй територii розмirrryT оться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудпнково[ територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку JФ 3а,кор.2 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:
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зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примi
тка

l Фундаменти
потребують поточного ремонту

2
Фасади

J тlни
в задовlльному cTaнl

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребуе поточного ремо

6 Покрiвля
потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки

Акт
загального огляду жилого будпнку,

розташованого за адресою: Прiорська 3аrкорп.2.

з2З.09.2020 р.
(дата початку оглялу)
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отреб},ють капiтального ремонту
1-3 пiд.

8 ходовl клlтки, сходовl
аршi
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l0 мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
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екiрообладнання (щитова,
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благоустрiй, асфальтове

iя

чi майданчики
обладнання дитячих

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул,Прiорська

3а.корп.2, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в

осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технi.*rого cтalнy, висновок про готовнiсть д' 
будинку у насryпний перiод)

о експлуатацii жилого

..,,-

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

' майстер тех. дiльницi

,Щата огляду (_ > 2020 р.

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

Iлларiонова А.О.
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