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весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 7
Богданова о.В.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-503
(

HiL]Ba виконавIIя

послуг)

Ми, що нижче пiдписа.,rися, комiсiя у складi : головного iнженер Багiнськоi М.С.,
заст\/пника начаJIьни ка з благо ст D ою кузнецовот Н.в.. майстра техдiльницi
БоглановоТ о.В..
14.04.2020

14.04.2020

(да],а початку огляду)

(дата завершення ог;tяду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

вул. Марша;tа Тимошенка, 7

Житловий бl,динок, загальна площа якого становить 9996 кв. м, кiлькiсть
квартир - 14l штук.
1

.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан я(итлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час гIроведення огляду житлового булинку Nq 7 на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува.J,Iьних конструкцiй,
зовнiшнi та внчтрiшнi стiни, стики, локрiвлю, лiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП' каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, прилеглу територiю.
lIри цьому виявлено:
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