Висновки комiсii: житловий будинок на вул . Маршала Тимошенка, 3-А та

спортивний майданчик - знаходяться в задовiльномy технiчному cTaHi i придаr,нi
до експj-Iуатацit у весняний перiод 2020 року.
(оцiнка технiчного cTaITy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 3-А
Богданова О.В.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обс,туговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми,що нижче пiдписмися, комiсiя у складi головного iнженера Багiнськоi М.С..
застчпника начаJIьника з благо ст D ою Кчзнецовоi Н,В.. майстDа техдiльницi
Богдановоi о.В..
:

l

3.04.2020

(дат,а

13.04.2020

початку огляду)

(дата завершення ог.llяду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

вул. MapmuIJ,Ia Тимошенка, 3-А

Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 9741 кв. м, кiлькiсть
квартир- l43 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 спортивIrий майданчик
l.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стаII житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЪ З-А на вул. Марша.,rа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несr]их та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю' пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, кана,liзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглy територiю.
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