
Акт
загальноrо огляду жилого будинки

розтац|ованоrо за адресою: Прiорська,17

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керу,rоча компаЕiя з обслуговуванЕя житлового
фонлу оболоItського району м. киевa>),
од-50б

(пазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова
А.о.

з 27 .04.202
(дата початку огляду) (дата завершення оглядч)

провела огJUIд жилого булинку за адресою: вул.ПDiорська.17 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить 952,0 кв. м, кiлькiсть
квартир - t8 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпryетьсi

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л!l 17 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огороджувальниr( конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, стrортивнi майдаrтчики та
прилегJry територiю. t

При цьому виявлено:

л!
з/п

нчвання елемента исновок про технiчний стан
кон l б емента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльному стан1

2
Фасади

ь задовlльному cTaнl
J

задовlльн cTaHl
4 ерметизован1 стики

задовlльно cTaHl
5 ога

ь задовlльно му стан1
6 окрlвля

задовlльно cTaHl

D. ло 27.04.2022 р.

Стiни

ь

ь



7

р
одостоки

задовlльно стан1
8 lc

|^'

ходовi клiтки, сходовi
аршi задовlльно стан1

9 lБалкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i задовlльно cTaHl

10 lСмiтгспроводи (клапани,

|стовбури, rшлбери)

ll Смiтгезбiрнi камери
водопровiд)

12

IBiKHa В задовiльному cTaHi
1з

lДвепi В задовiльному cTaнi
|4

fхiлнi 
тчпи

В задовiльному cTaнi
l5

fо.**" 
вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
lб Р,лекгрооблалнання (щитова,

|мережi, будинкове
ЕлекгрообладнЕшIt { в задовiльному
cтaнi.

1,7 |Лiфти 1машиннi
|примiщення, дверi

l8 lСистеми центрЕtльного
|опалення В задовiльному cTaHi

l9 |Системи гарячого

|водопостачантrя В задовiльному cTaHi
20 ]системи хололного|,

|водопостачання l канЕц lзацll В задовiльному cTaHi
21 |Прибудинкова територiя

|(благочстiй, асфальтове В задовiльному cTaHi
22 IДитячi майданчики

|(облалнання.дитячю(

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку по вул.Прiорська,l 7, -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiол 2022pot<y.

(оцiнка технi.пlого cTalнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: юловний iнженер ОД-506

Члепи KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

,Щата огляду ((_ > 2022 р.

Сахно С.М.

Сопрунець В.М,

Iлларiонова А.О.-р,/


