
Акт
загшrьного огляду жплого будппку,

розташованого за адресою: Прiорська 3аrкорп.2.

Iлларiонова А.О

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м, Ки€ва).,
о -50б

Еазва викоЕавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

з 27.04.2022 р. по 27.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершепня огля,ry)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: вул. Прiорська За,корп.2._i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загauIьна площа якого становить 2248,З кв. м,
кiлькiсть квартир - 45 штук.
На прибудинковiй територii розмiшlутоться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого будипку та його прибудшЕковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будинку Л! За,кор.2 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила Стан нес)лtих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовЕiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладЕанюI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

Ns
з/п

Наймеrrуван ня елемента
будинкукон

исновок про технiчний стан Примi
тка

1 енти

2
асади

в овlльно стан1
3 тlни

задовlльIl cTaHl
4 ерметизоваII1 стики

задовlльЕо cTaHl

(

5 длога

6 окрrвля

в задовlльному ст€lн1

елемецта (конструкцii) будинку

потребують поточного ремонту

в

потребуе поточного peмolrTy



7

Рооо"о*"
8 |Схоловi клiтки, сходовi

щаршl
по,требують капiта.пьною ремоЕту
1-З пiд.

9 ýалкони, лоджii, ганки
l, -
|(огородження оалконlв l в задовrльном]/ cTaнr

10 |Смiтгепроводи (клапани,
|стовбури, пллбери)

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

l2
lBiKHa потребують замiни 1-3 пiд.

13

|Депi в задовlльному стан1
|4

fхiлнi 
гпхпи потребують поточного ремонту

1-З пiд.
15

[<озипки 

вхiдних груп
в задовlльЕому стан1

16 Рлек,грообладнанtlя ( щитова,
|мережi, будинкове

Електрощитовi в задовiльному
cTaHi

17 |Лiфти (машиннi

|примlщення, дверl
18 |Системи центаJIьного

рпаJIення В задовiльному oTaHi
19 |Системи гарячого

|водопостачання В задовiльному cTaнi
20 ристеми холодного

|водопостачанЕя t каналlзацI l В задовiльному cTaHi
21 Щрибудинкова територiя

|t 
благоустрi й, асфа.гtьтове В задовiльному cTaHi

22 дитячi майданчики

|(облалнання.дитячих

Впсновкп KoMiciI: технiчний стан житловою будинку по вул.Прiорська
3а.корп.2, - задовiльний. Житловий будинок придатний до ексшryатацii в
весняно-лiтнiй перiол 2022 pol<y.

(оцiнка технi.пrого ста}ry, висновок про готовнiсть до експлуатаlii lоллого
булияку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

tIлени KoMicii: iнженер l-i катеюрii

майстер техдiльницi

.Щатаогляду(_ > 2О22р.

ахно С.М.

Сопрунець В.М.fu Iлларiонова А.О.


