
Акт
заrального огляду жилого будинку,

розтаlлованого за адресою: Прiорська,9

(Iлларiонова А.О)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговувЕlннlI житлового

фонду Оболонською райоIry м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

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

з 28.09.20 по 28. 09.2022 р.
(лата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: вул.Прiорська,9 i встановила таке:

1. Житловий будинок, загaшIьIIа площа якого становить 920,,5 кв. м, кiлькiсть
квартир - 18 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жплого булинку та його прпбудиЕковоi територii:
Пiд час проведення огляду жиJIого будинку Jф 9 по вул. Прiорська комiсiя

перевiрила стаЕ Еес)лих та огородкувыIьних конструкцiй, зовнiшнi та
вrrугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзадii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlrt
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльн ому cтaнi

2
Фасади

в вlльЕому стан1
J Стiни

задовlльно cTaHl
4 Герметизованi стики (

5 Пiдлога
потребуе поточIlого ремонту

6 Покрiвля
Потребуе капiта-rrьного ремоIIту

7 Водостоки
Потребують капiтаьного ремоЕту



8

ЕUIкони, лоджii, г€u{ки
оюроджеIrня ба_тrконiв i

10 мiттспроводи (клапанц
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
водопровiд)

12 lKHa

13

14 хlдн1 групи

15 озирки вхlдних гр)/п

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове В задовiльно стан1

|7 фти (машиннi
имlщення, двер1

18 истеми центрzшьIlого
п€UIеЕня п еб капlтЕUIьного емо

19 истеми гарячого
допостачаншI

0 истеми холодного
допостачаннrI i каналiзацii

2| рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

2 яч1 маиданчики
обладнання дитячих встановrr ено новий.Щr4 2021р

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Прiорська,9, -
задовiльний. Житловий будинок придатний до екс атацii в ociHHbo-
зiмовий перiод 2022 -202Зроку.

до l жилого
перiод)

Спч

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

ахно С.М.

Соловян В.М.

,Щата огляду <(_ ) 2022 р

'-й/- Iлларiонова А.О.

Сходовi клiтки, сходовi
маршr В задовiльному стану

9

потребують капiтшtьного ремонтy

В задовiльному стаЕу
Дверi

В задовiльному стану

В задовiльпому стану

В задовiльному стану

потребують капiтального ремонту

по,требують капiтапьного ремонтy

(оцiнка технi.*rого стаЕу, висновок про
булинку у


