
лкт ,rг/J/tr
загальноrо огляду жилого будинку,

розтаtлованого за адресою: Прiорська,17

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,
од-506

(Ilазва вIIконавця послу,г)

М", цо ниж.tе пiдписалися, коплiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М,
iHжettepa l-i категорiТ Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова
А.о.

з 22.04.202| р. по 23.04.202l р
(дата початку огляду)

провела огляд жилого буд
таке:

(дата завершення огляд1,)

инку за адресою: вул.Прiорська.17 i встановила

1. Житловllй булинок, загальна площа якого становить 952,0 кв. пl, кiлькiсть
квартир - l8 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться дит, майданчик -50кв.м

(перелiк c:reMettTiB благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булlrнку r,а його прибудиIlковоТ,гериr,орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 17 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маiiдаrtчики r,a

прилеглу територiю.
При цьому вltявлено:

Примi
ка

Jъ
з/п

Найменування елеl\tента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) б1 линку

Фундамеtlти
В за:]овiльному cTaHi

] Фасадлt
В задовlльномl,станi

J Стiни
В задовiльному cTaHi

(4 Герметlлзованi стики
В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

l



7 одостоки

задовlльном с,гаll l

8 ходовl клlтки, сходов1
аршi ,]a,rloB1.Il ьно\1 c,l,aIl l

9 ulnKoнll, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовlл ьном c,IalHl

l0 CMiтт€проводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l мiттсзбiрнi ка]\rери
волопровiд)

11 lKHa

задовlльном стан l

задовlльном cTaHl

12 pl

1з хlднl групи
задовl-,l ьно\1 стан l

l1 озирки вхlдних грчп

l5 ектрообладнанtlя (щитова,
ережi, будинкове

Електрообла,rнання в задовiльному
cTaHi.

1б iфти (машиннi
имiщення, дверi

|7 Ilстеми центрального
палення заilовlльном cTaHl

18 истеми гарячого
водопостачання задовlльном cTaHl

19 Сlrстеми холодного
допостачання l каналlзацll задовlл ьном cTaHl

20 рибудинкова територiя
благоустрi й. асфал ьтове задов1,1ьном с гаl] l

2l итячl маиданчики
обладнанtrя дитяч!lх

задовlльноv cTal] l

висновки koпlicii: технiчний стан житлового булинку по вул.прiорська,l 7, -
задовiльнлtй. Житловий булинок придатний до експлуатацiт в весняно-лiтнiй
перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацi'i жи,rого
булlrнку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головниt"t iнженер ОД-50б

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

майстер техдiльницi

!ата оглялу ,, ! J , 
'/ 

2о21 р

Сахно С.М.

Сопрунеuь В.М.

Iлларiонова А.О.
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в


