ВrлсновкIr KoMicii: житловий будинок на вул, Маршала Тимошенка, l та дитячий
майланчик - знаходяться вз ад овtльномY технlчному cтaнt l придатнl до
експлчатац11 ч веснянии перiод 2020 року.
(оцiнка техвiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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весняцого огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,

l

Богданова о,В,
(П.t.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503

(ltазва виконавця пос"rуг)

М",,що нижче пiдписа.lIися,комiсiя у склад i: головного iнженера БагiнськоТ М.С.,
засl,уfltiика начальника з благоустрою К узнецовоi Н.в.. майстра техдiльницi
Богдановоi о.В..
08.04.2020

08.04.2020

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l вс,Iановила таке:

вчл.

Мар шала Тимошенка.

1

]. }Китловий будинок, загаJIьна площа якого становить 23819 кв. м, кiлькtсть
квартир - 430 штук.
}Ja прибудинковiй територi? розмiщуеться 1 дитячiй майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його пршбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 1 на вул. Маршала
i'имошенка комiсiя перевiрила стан несгих та огороджув€uIьних конструкuiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-[O,
ГВГ!, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та
2.

прtiлег_riч територiю.
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