
Висновки KoMicii: 2кишовий будинок по вyл, Марша"па Тимошенка, 3-В та
споптивний майланч ик - знаходJIться в овiльному технiчномy cTaHi i придатнi
до експ-цуатацii у весняний перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 3-В

Богданова о.В.
(П.I.П. майсrра)

КП <Керlюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,
од_503

(нiзваr виконавця послуг)

Ми,що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: гоlrовного iнженера Багiнськоi М.
застчпника начальни ка з благоyстрою кузнецовоi Н.В., маистра техдlльниц1

с.,

БогдановоТ о.В..

1 3.04.2020
(дата початку огrrяду)

Еровепа огляд житлового будинку за адресою: в шала Тимошен з-в
1 tsстановиJIа таке:

i. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9083 кв. м, кiлькiсть
riвартир - 143 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться i спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
iliд час проведення огляду житлового булинку ЛЪ З-В на вул. Маршала

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

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
при.!еглу територiю.
ilри цьоr.ту виявлено:

Фундаменти

зlп

1 _1_
Фасади

3 l Стiни

i

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
е-,]емента (конструкцii) булин ку

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребlтоть гiоточного ремонту

Потребують поточного ремонтуГерметизацiя стикiв

|3.04.2020
(дата завершеняя огляду)
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