
Висновки KoMicii: житловий будинок на вул. Марша.,rа Тимошенка, 5 -
lJllа.холиться l] зал oB1.1I ьно мч техн l чно cтaнl l IIDидатнии до експлуатац11 у
веснянии пеDiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:

I-о:lовний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Ч,,lени ко

ьника
dbii - кузнешова Н.В

Богданова о.В.Майстер техдiльницi

7]ата огляду |4.04.2020
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В задовiльному cтaнi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонry
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Акт
весняного огляду жптлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 5

Богданова о.В
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Ки€ва),

од-503
(ttirзва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iHжeнepa Багiнськоi М.С,,
застчпника начальника з благочстрою Кyзнецовоi Н.в.. майстра техдlльницt

l4.04.2020 |4.04.2020
(дага початку огляду) (лата завершення огляду)

прове.па огляд житлового будинку за адресою: вул. Марш.rла Тимошенка, 5
! встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьЕа площа якого становить 7l28 кв. м, кiлькiсть
квартир - 106 шryк.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 5 на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальItих конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи I-{O,

ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
11ри цьому виявлено:

iNl
| з/п

Найменування елемента
(кон кцll б дин

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади

Стiни

В задовiJ-]ьному cTaHi

;J

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту4 Герrrrетизацiя стикtв

Богдановоi О.В..
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