Акт

загальноrо оrляду жилоrо будинку,
розтаllJованого за адреGою: Прjорська,11
(Irr.пapioHoBa

А.О)

КП <Керуюча компанй з обсrryговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-50б

(назва виконавця посrr}т)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова А.О.
З 26,04.2022 р.
ог.пяду)

по 26.04.2022 р.

(дата початку

(дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул.ПDiоDська.1
таке:

1. Житловий будинок,

l i встановила

зaгaulьна площа якого становить 95 1,5 кв. м, кiлькiсть

квартир - 18 шryк.
На прибулинковiй територii розмiпц,rоться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй

стан жплого булинку та його прибудпнковоi терптор[i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l1 по вул. Прiорська
комiсiя перевiрила стан несr{их та огородrlq/в€ulьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана_тriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виrIвлецо:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Прiорська,l 1, незадовiльний,потребуе капiта.пьного ремонту.

(оцiнка технi,пlого стш{у, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого
булинку у паступшлй перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
LIтrени KoMicii: iнженер

l-i категорii

огляду

((_ ))

Сопрунець В.М
Iлларiонова А.О.

майстер техдiльницi
,Щата

Сахно С.М.

2О22 р,

