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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого ]а адресою: вул. Маршала Тимошенка, 7-Б

Боr анова о.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
ж11тлс]вого фонду оболонського району м. Кисво>,
од-503

(пазва виконавця послуг)

Ми,rцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iнженера Багiнськоi М.С.,
зас,г\ пнLlка наL{аJlьника з благоvcTD ою Кyзнецовоi Н.в.. майстра техдiльницt
Богдаrтовоi о.В..

15.04-2020 15.04.2020
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

прове_iа огляд житлового будинку за адресою:
i встановиJIа таке:

] . 'Дlrт:rовий будинок, зага.lьна площа якого становить бl8l кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться l дитячiй майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
I-I ii1 час Ilроведення огляду житлового булинку Ns 7-Б на вул. Маршала

'['имоiпенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕLIIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,

ГВП. ХВП, каналiзацii, "пiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та
при.гlеглу територiю.
i-lpil l1ьому виявлено:

i Np i НайменуванЕя елемента
конст кцl l динб

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHi
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Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонтуметизацiя стикiв

вул. Маршала Тимошенка. 7-Б
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