
Акт
загаJIьного огляду жплого будпнку,

розташованого за адресою: Прiорська 3аrкорп.2.

Iл;rарiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обсrryговуванЕя житлового

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Соловян В,М., майстра техдiльницi IлларiоноваА.О.

з2'7.09.2022 р. ло 27.09.2022р.
(дата початку оглялу) (дата завершення ог.тlядl)

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

1. Житловий будинок, заг.}льна площа якого становить 2248,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 45 штуlс.
На прибудинковiй територii розмiшцrються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булипку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час цроведення огляду жиlIого булинку Nч 3а,кор.2 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан нес}чих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.lпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, ,щrтячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територlю.
При цьому виrIвлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiта.пьного ремонту
1-3 пiд.

9 Балкони, лодrкiТ, гаЕки
(огородження ба.пконiв i в задовlльному cTaнl

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa
потребують замiни 1-3 пiд.

lз ,Щверi
в задовlльному стан1

14 Вхiднi групи потребують поточною ремонту
1-3 пiд.

15 Козирки вхiдних груп
в задовlльному cтaнl

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електроuдитовi в задовiльному
cTaHi

17 Лiфтy (машиннi
примlщеIrня, дверl

l8 Системи центрЕtльного
опЕшення В задовiльному cTaHi

l9 Системи гаряrIого
водопостачЕrння В задовiльному cTaHi

20 Системи холодноrо
водопостачtшня i кана.пiзацii В задовiльному cTaHi

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,lьтове В задовiльному cтaнi

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитя.Iих

Висновки KoMicii: технiчний стан китлового будинку по вул.Прiорська
3а.корп.2, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експrryатацii в
осiнньо-зiмовий перiод 2022-202З pol<y.

(оцiнка технi.пlого стану, висновок жилого
будинку у н пер1 од)

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-

tfuени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

Сахно С.М.

Соловян В.М.

,Щата огляду ((_ )) 2022р
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Iлларiонова А.О.


