
дкт "lГ7J/J
загального оrляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: Прiорська,13

(Iлларiонова А.О.)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
од-50б

(lrазва виконавця послуг)

Ми, шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iHжettepa l-i категорii Сопрунеuь В,М., майстра техдiльницi Iлларiонова
А.о.

з21.04.2021р по 22.04.2021 р.
(лата початку огляду) (дата завершенttя огляду)

провела огляJl жилого булинку за адресою: вул.Прiорська,1З i вс,гановила

таке:

l. Житловий будинок, загzшьна площа якого становить 1103,4кв. шt, кiлькiсть
квартир - 16 штук.
На прибулинковiй територii розrrлiщуютьс_я

(перелiк елемеtrтiв благоустроIо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудиlrковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 1З по вул. Прiорська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнirrrнi

та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп,, каныriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майлан.tики ,t,a

прилеглу TepllTopito.
При uьому вltявлено:
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Висновки копliсii: технiчний стан житлового булинку
незадовiльний,потребуе капiтального реN{онту.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ек
оудинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iH;KeHep l-i категорii

майстер техдiльницi

,,Щата огляду " ?1 " а{ 2О21 р.

пtl вул,Прiорська,13, -

сплуатацii жи.пого

Caxlro С.М.

Сопрунець В.М.

Iлларiонова А.О.


