Акт

загального огляду х(илого будинки
розтаlлованого llil адреGою: Пр!орська,9
(IrT,rapioHoBa

А.О)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового
фонry Оболонського райоIry м. Киева>,

од-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорiТ Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова А.О
з 28,04.2022 р.

по 28.04.2022 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення ог:rя.ry)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул.Прiорська.9 i встановила таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 920,5 кв. м, кiлькiсть

квартир - 18 шryк.
На прибудинковiй територii розмirrlуоться

1 дитячий
(перелiк елементiв благоустрою)

майданчик

2. Техпiчпий

стан жплого будинку та його прпбудпшковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будинку J',lЪ 9 по вул. Прiорська комiсiя
перевiрила стан нес)лих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХЕlП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
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(огородження бшrконiв i
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

потребlтоть капiтального ремонту

п
13

.Щверi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове
Лiфти (мапrиннi
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Встановлено новий lЩ4 2021р

BttcHoBKп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Прiорська,9, незадовiльний, потребуе капiтального ремонту, дитяtIий майдакчик в
задовiльному cTaHi.
(оцiпка технiтlого стану. висновок про готовнiсть до експrryатацii >юrлого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Сопрунець В.М.

майстер техдiльницi
.Щата

оглядr

((_

>

Iлларiопова А.О.
2022р,

