
Акт /га/у
загальноrо огляду жилоrо будинку,

розташованоrо за адресою: Прiорська,15

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.
(дата початкч огляду)

(Iл,-rарiонова А.О.)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,
од-50б

(ltiBBa вllконавця посл),г)

провела огляд жилого булинку за адрecoIo; вчл.Пpiopc
таке:

п еб е капlтального ei\.to

еб с капlталыlого e]vlo ll

по 23.04.202l р.
(дата завершення оглялу)

ька, l 5 l встановила

1. Жит.товllй булинок, 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:

римl
l,ка
____.,]

N9

зlп
НайменуванlIя елеI\1ента
конс кцii б динк

ФУндаменти

исtIовок про техltiчгtltй стан
лемgtцлG.._цq:рrццtO_Ql ,лин к

о еб ють капiтального e]\,loH

1

2
Фасади

по еб ть капlтал ьного
_J Стiни

4 Герметизованi стики
еб ють капlталыlого еNlон,г

5 lдлога

6 По кр iвля

7 Водостоки
Пот еб ють капlтaцьного e}IoIi

ремонт\,

потребус капiта-цыrого pel\1oHTy



Сходовi клiтки, сходовi
маршl по о ють кап lTaJl LtIого eMoH,l,

9 алконll, лоджii, ганки
(огородження бшrконiв i п еб ють капlтального

l0 Mlтт€проводи (клапани,
товбури, шибери)

ll мiттсзбiрrri каN{ери
водопровiд)

ll lKHa

по о капlтаJlьttого eNloH
|2 1

пот еб ь кагIlтал ьного eMot{
lз хlдtll групи

по еб ють капir,ального мон
l4 озирки вхlднlrх груп

l5 лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

lб фти (машиннi
римlщення, дверl

|7 Системи центраJIьного
опалення

18 Ilстеми гарячого
допостачання

19 Ilстеми холодного
водопостачаl{ня l каналlзацli по б ють капlтаJlыIого емон1,

20 рибудигlкова територiя
благоустрiй, асфальтове по еб ють калiтаIыtого eNlotI

2| Ilтячl маиданчики
ооладнанt{я дитячих

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

ахно С.М.

Сопрунечь В.М.

!ата огляду 
" _Д" // 2О21 р

l:rларiогrова Д.О.

8

ремонту

Потребують поточного pe]\,IoнTy

потребують капiталыIого pe]\loHTy
с

с


