Акт
загального оrляду жилоrо будинку,
розтащованого за адресою: Прaорська,15
(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуточа компанiя

з обсл}товуваннJI житлового

фонду Оболонського райоIry м. КиевD,

од-50б

(назва виконавця послlт)

Ми, що нюкче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова А.О.
ло 28.04.2022 р.

з 28.04,2022 р.

(дата початку

огляду)

(дата завершення огляду)

провела оглlIд жилого будинку за адресою: вул.Прiорська.15 i встановила
таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 1078,Зкв. м, кiлькiсть

квартир - 18 штук.
На прибудинковiй територii розмiпцпоться -

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стая

rl(плого булинку та його прпбулпнковоi терпторii:
Пiд час проведеЕнrI огляду жилого будинку Ns 15 по вул. Прiорська
комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувЕrльних конструкцiй, зовнiшнi
та вЕутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП' каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,,спортивнi майданчики та
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Висповки KoMici[: технiчний стан житлового булинку по вул.Прiорська,l 5
незадовiльний,потребуе капiта-тrьного ремонту.

(оцiнка технiтrого стдrу, висновок пр готовнiсть до експ;ryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50б
Члени KoMicii: iнженер l-i катеюрii
майстер техдiльницi
.Щата

огlrяду

(<_ ))

ахно С.М.

Сопрунець В.М.
Iлларiонова А.О

2022 р.
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