
Висновкп Koмicii: житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 7-А та
Irtl,ячlи маидан чlк -знахо дяться в задовi.цьному технiчномy cTaHi i пDидатнi до
ексц]rу,атацiТ ч весняний перiод 2020 року.

(оuiнка технi.тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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весняного .}fiLrr"ового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,7-А

Богданова о.В
(П.I.П. майстра)

КГi <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, шо нижче пiдписа.,-Iися, комiсiя у скJIад i :головного iнженера Багiнськоi М.С.
застlпника начапьника з благочстрою Кузнецовоi Н.В., майстра техдlльницl
БогдановоТ о.В,.

l 5.04.2020 15.04.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

I1ровела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 7-А
i встановила таке:

I. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 96lб кв. м, кiлькiсть
квартир- 143 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елемеrrтiв благоустрою)

2, Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку М 7-А на вул. Марша,ча

Тиtчлоrпенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП. ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанн я,, дитячий майданчик та
при,qеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
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