
лкт /J/!
загального огляду жилого будинку,

розтаlлованоrо за адресою: Прiорська,11

(Iлларiонова А.О)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м, Кисва>,
од_50б

(llазва вItконавця послуг)

з l6.04.202l р.
(лата rrочатку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоIо: вул,прiорська, l l i встановtrла

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера сахно с.м.
i;;;;p; l -i категорii Сопрунечь В.М., пrайстра техдiльницi Iлларiонова Д.О.

таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 95 1,5 кв. м, кiлькiсть

квартир- 18 штук.
На приЪулинковiй територii розмiщуються

1riерелiк елемеtlтiв благоустрою)

2. Технiчншй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого бу,чинку Ns 11 по вул, Прiорська 
.

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцlи, зовнtшнl

та внутрiшнi "Ъi"",.r"*", 
пЪкрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,

ХВП, кЬныriзачiТ, лiфти, електрооблаДнання, дитячi, спортивнi майJlаl1,tики l,a

прилеглу тери,горiю.
При ttboMy виявJIено:

Примi
ка

о еб ть капlтаJIьгIого емон

исновок про техtliчнlrй стан
кцii б линкелемента кон

айменl,вання еле]\1ента

конст динбкцl lп

eNloHкап lталыIогопо еб
Фундаменти1

ють капlтал ьtlого el\loIlп еб
Фасади

Tl ни

ють капlтального емонl,ебпо
ермет1,Iзованl стики

ють капlтальilого el\,lo нгlо еб
lллога5

е капiтального емонот еб
окрlвля

ть капlтаJIьного eMoIlебо
одостоки

по 16.04.202l р. _
(дата завершснкя огляJtу)

1

]

4

6

,7



8 Сходовi клiтки, сходовi
аршl

алкони, лоджii, ганки
огородження ба,чконiв i

еб ють капlтального
9

по еб ь капlтмьrlого емон
10 CMiттепроводи (клапани,

товбури, шибери)
11 Mlттезбiрнi каI\1ери

(волопровiд)

l кна

пот еб ють капlтzulьtlого J\IoH

п еб ють капlтального емон

по б ють капlтального MoH,I,

1l

12

Вхiлrri групиlз

l4 оз}lрки вхlднI.tх груп
п еб ють капlтального

15 лектрооб
ережi, бу

ладнання (щитова,
динкове

Електрощитовi потребують
капlт€Lпьного NloH

16 iфти (машиннi
римlщення, дверl

|7 Ilстеми центрмьного
опален ня

18 llстеми гарячого
допостачаI]ня

19 Ilстеми холодного
водопостачаIrня i каналiзацii п еб ють капlталыIого емон

20 р IIоуди Ilкова тер llTo р l я
бл й, асфальагоустр l тов о еб ють капlтzLлыIого е]\,1он

21 тячi майданчики
(обладнання дитячих

п еб ють капi,гального е\,1он

висновки копtiсii: технiчний стан житлового будинку по вул.прiорська,l l, -
незадовiльний,потребуе капiтального ремонту.

(оцiнка технiчного стапу. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жи,пого
будlrtlку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головнlлй iнжеrlер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

майстер техдiльницi

Caxrro С.М

Сопрунець В.М

Щатаогляду "_Ц, а//

Iлларiонова А.О,

рем онту

lBepi

ремонl,у

2021 р.


