
Висновки KoMicii: житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 1-€ та
сltортивний майданчик знаходяться в задовiльному технiчному cTaHi i прцдатнi
.{о експл етаU 11 весняний перiод 2020 року.

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

i-'o;roBa KoMicii:

I-оловний iнженер ОД-50З Багiнська М.С,
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застчлник н ьника rut Кузнечова I{.Bз благоу

lльницl Богдаrtова О.В.
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Акт
весняного огляду житловоrо будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенка, 1-€

Богданова о.В.
(П.I.II. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
iкитлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-503

(назва виконавuя послуг)

Богдановоi о.В..

i0.04.20200 10.04.2020
(дата лочатку огляду) (лата завершення огляttу)

лровела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-С
i встановила таке:

1 . Жит.повий будинок, загfu,Iьна площа якого становить 6205 кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 штук.
На прибулинковiй територii розмiщусться l спортивний майданчик

(Irерелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:
iii; .1зg проведення огляду житлового будинку Ns 1-€ на вул. Марша.,,rа

Тиллошснка комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувЕlльних конструкцiй,
зовнlшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,
ГВП, ХВП' канаliзацii, лiфти,, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилегjlу територiю.
Пои цьому виявлено:

}lайменування елемента Висновок про технiчний стан
(конструкц1l б дин елемента (кон кцll б ди
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