Акт /га/у
загальноrо огляду жилоrо будинку,
розташованоrо за адресою: Прiорська,15
(Iл,-rарiонова А.О.)

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

од-50б

(ltiBBa вllконавця посл),г)

мr,

що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.м,
iHжeltepa 1-i категорii Сопрунець В.М., пrайстра техдiльницi Iлларiонова А.О.
з 22.04.2021 о.

по 23.04.202l р.

(дата початкч огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адр ecoIo; вчл.П piopc ька,
таке:

1. Жит.товllй булинок,

l5

l встановила

загальна tlлоща якого становить l 078.З кв. rt. кiлькiсть

кварl,ир - 18 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються -

(гrерелiк елементiв б,лагоус,грою)

2. Технiчнпй стан жилого булllнку та його прибудинковоТ

територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ l5 по вул. Прiорська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальtlих конструкцiй,, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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висвовки копriсii: технiчний стан житлового булинку по вул.прiорська,l5
незадовiльний .потребус кап iтального ремонту.

(оцiнка технiчrtого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii iкилого
булпнку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ
майстер техдiльницi
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