
Акт
загального оrляду х(илоrо будинку,

розтаlлованоrо за адресою: Прiорська,17

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. КиевФ>,
од-50б

(назва виконавця пос.ггуг)

Ми, що нижче пiдгпrсалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiонова А.О.

з 27.09.2022 р. по 2'7.09.2022 р.
(дата початку огляду) (лата завершення огlrя.ry)

провела огляд жиJIого булинку за адресою: вул.ПDiоDська.17 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 952,0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 18 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап л(плого булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 17 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувыIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
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ВисвовкИ KoMic[i: технiчниЙ стан житловОго будинЦ по вул.Прiорська,17, -

задовiльний. Житловий будинок пр атацii в ociHHbo-

зiмовий перiод 2022-202З року.
(оцiнка технi*tого стд{у, висновок готбвнiсть до

будrнку у перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ- 06 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Соловян В.М.

маЙстер техдiльницi

жилого

Iлларiонова А.О.

9

12 BiKHa
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Дитячi майданчики
(

Дата огляду ,( ,) 2022р.


