
Акт
зага.rlьного огляду жилого будинку,

розтацJованого за адресою: Прiорська,11

(Iлларiонова А.О)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жиl)lового
фонду Оболонського pat"loнy м. Киева>,
о -506

(назва виконавця посл) l )

Ми, що нижче пiдписалrtся, комiсiя у склалi: гоJtовноl.о iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорiТ Ссl.,tовян В.М., майс.I,ра,гех:,li;rьницi l.lr.llapioHoBa А.О.

З 26.09.2022 р. по 26.09.2022 р. _
(, tti l it Jill}cplllcllttя tlt,.lя]lу)(_laTa ] lo.laTK! оl,:tя.r),)

провела огляд жилого о\,JиlIку за адресоIо ir.l l io ы(lt ll i встановилаll
таке

Найменування e.,lc \lc lI I а исновоIi ttро технlчнии cTaI I риNll
кон кц11 б }l ll l(\/

J
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1I(),I е() rtl t,t, Katti,гiutl,H cl t,o c,NlotI

Il () l с,.) l(),I,1, liaIll,гaJlыlOI1) C\ll.)Il'i'
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Ior, cL) (, l(llI I 1,1,illl bl IoI,()
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одос,гоки

l IoT с,б I()
,I,b кап lтал!_l lоj9!сд olI

1. Житловий будинок, заl,аJIьна площа якого сl.ановить 95 1,5 кв. м. кiлькiсr-ь
квартир - 18 штук.
На rlрибулинковiй Teplr r opii розмiщуюr,ься

1rrерелiк елеменr,iв б.,tагоr с tlroKl)

2. Технiчний стан d\*ll":loго булинку та його llрибулинковоТ r,ериторii:
Пiд час проведення оI,-l]яду жилого булинку N9 lI Iro By;r. Прiорська

комiсiя перевiрила c],alI ltесучих та огороi l)I(y ваJlы Itlx r<онс,груrtrlili, зовнilхнi
та внутрiшнi стiни, cl,t.li,lI. ttокрiвлю, lti,,1.1tot.t,. BiKrra,:tBepi. сljс.ге\lI..l ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiф r,rr. L-.Iекl,рооблалнання. ,,tt.t l.я.ti, сItорr.ивнi ллайданчики .га

при.!ег.qу територiю,
При цьому виявлено:
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Балкони, лодlкii. i

(огородження ба.r

Сходовi клiтки, схtlловi
маршi

lllllill
l\t)lllt] I

Смiттспроволи ( ti:t:it tltttи,
стовбури, шибсрrr)
CMiTTe збiрнi Ka]\tcl)l l

( волопровiд)
[JiKHa

pl

Вхiднi групи

ltозlлркrl вхiдttlrr t 1lr lt

Електрообладн al1l l>t ( lцитова,
Mepeжi, будинкоrlс

Il сб IOl l, Iiil I]ll a.ll)llo

il

оitг

I(),I,], Iilll] ll a-l1,I l()I,() ремgдll _

llоl,рсбуlо,I,1, ttitt t i,гi.l.,tt,trо t о pe\1oIll,y

потребуlо,гь капiтал ьного рс' \1он

ll еб I() I L lill I I1,I it-,I l,lI () I,() Р.] \lolI

Системи центра]l bI loI,o
опмення поrребу,rо,r,t, Katti,l,a.ltbttoI,o p.*,onry |_

l9 Системи г?ряtlt)l tl
l]олопостачан Hrl

Системи холодllоi t)

допостачання l l(ltllа,llзацll

Прибулинкова,гс,рrl1,opiя
благоустрiй, ac(;lL, l b,1,oBe ttо-tреб;, to t t, ttaIti,ta.,tbrtottl 1lc\Io н

22 ТяЧl МаиДа}i tl l ll\ l l

обладнання ди,l я !ll1\

ВисrIовки KoMiciT:,t,cxl t i,lt tttй сl att iiill I,.,totltlt tl б по вул.[lрiорська,l l, -

незаловiльний,потребr,t ti:llti,l,a,ltbHoгt,l peпttl
(оuiнка техпiчноl 0 с l itll) . l]иcllol]0K tlро I

б1,;tлIrtкl,у Hilcl },l l l

tllll1 ;]ill_,lого

Голова Koмicii: головttllii irr;KeHep О/1-506 axl tcl ('.М.

Члеrrи KoMicii: iнженср l-T категорii ('r.l.tовяtt lJ,M

маистер l ех jilJlьницl Za-

ю
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!ата огляду (( _ ) 2022 р

Ilr",ra1l ioHoBa А.О
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