
Висновки KoMicii: житловий будинок на вул. Марша;lа Тимошенка, l-L
знаходяться в задовiльному технiчному cTaHi i придатнi до експлуатацii у
веснянии пеDl од 2020 рокч.

(оцiнка технi.шого стану" висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)
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Акт
вееняного оrляду житлового будинкуо

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-ff,

Богданова о.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi : го-повного iнженера БагiнськоiМ.С.,
:}асi1i,Illlика начальника з благо TDою кyзнецовоi Н.в.. майстра техдiльницi

09.04.2020
iдата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вyл. Маршала Тимошенка, 1-!
i встановила таке:

'l 
. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6552,20 кв. м, кiлькiсть

квартир - 126 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)
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ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) були н ку

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонтуГерметизацiя стикiв

iП.I.П. майстра)

БогдановоТ о.В..

09.04.2020
(дата завершення ог-,rяду)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф l-Д на вул. Маршала

Т't;мошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.Lпьних конструкцiй,
зоlзi;iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГЕП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанчя, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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