
Акт
заrальноrо огляду жилого будинку,

розтаlлованого за адреGою: Прiорська,15

з 28.09.20 по 28.09.2022 р.
(дата завершення огляду)(дата початку оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою:
таке:

л 1 1 5 i встановила

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1078,Зкв. м, кiлькiсть
квартир - 18 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiulуrоться -

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеЕюI огляд/ жилого булинку ]ф 15 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан Еесrlих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiЕи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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(Iлларiопова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обс.тrуговування житлового

фонду Оболонського райоIrу м. Киево>,
од-50б

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорiТ Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова А.О.

з



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi по,гребують капiта.тrьного ремонту

9 Ба;lкони, лоджii, ганки
(огородженrrя баllконiв i потребують капiтального ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiтгезбiрнi к€ll\,tери
(водопровiд)

12 BiKHa
потребують капiтаrтьного peмolrTy

1з .Щверi
потребують капiтального ремонry

14 Вхiднi групи
потребlтоть капiтального ремонту

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (щитова,
Mepexi, будинкове Потребують поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, двер1

18 Системи центрального
опzUIеIlня потребують капiта;rьного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каншriзацii потребують капiта.пьного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове потребують капiтального ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновкп KoMic[i: технiчний стан житло
незадовiльний,потребуе капiтального опту.

(оцiнка технi.шого стаIIу, висIlовок готоаfllсть до
булинку у н перiол)

Голова KoMicii: юловний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

о вул.Прiорська,15 -

жилого

Сахно С.М.

Соловян В,М.
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2022 р.

Iлларiонова А.О.


