
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Маршала
Тилtошенка. 6-А .споотивного майланчи ка - задовiльний. Житловий будинок .та
сtrортивний майданчик придатний до експлyатацii в весняний перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,гупний перiод)

Го"цова KoMiciT: головний iнжен Багiнська М.С.ё. t
'я

Чj-Iени KoMicii:

[iu.rynrrrn начrLlьника з благоустрою

Майстер техдiльницi

flaTa огляду 06.04.2020 року

Кузнечова Н.В.

Скубицька Ж,М./fufu4
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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б-А

Скубицька Ж.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ск коiЖ.М.б

06.04.2020
(дата початку огляду)

06.04.2о20
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл. Марша-,rа Тимошенка, 6-А
l встановила ,гаке:

1. Житловий будинок, загаJ,Iьна площа якого становить -8З42,52 кв. м, кiлькiсть
квартир - 162 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються: 1 спортивний майданчик

(перелiк e'lreMeHTiB благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинково[ терпторii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку .hl! 6-А по вул. Марша.,rа

Тимошенка комiсiя перевiрила спортивний майданчик,стан несучих та
огороджув€}льних констрчкцiй,, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,
пiдлоц, BiKHa, дверi, системи Цо, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
е:lектрообладнання та при_,lеглу територiю.
При цьому виявлено:

В задовiльному cTaHi

Nc
зlп
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ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1 конструкuiТ) булинку

Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни Потребують flоточного ремонту

Фундаменти

М", що нижче пiдписа,чися, комiсiя у складi: головного iнженера БагiнськоТ
lvl.C. заступника начапьника з благоустрою Кузнецовоi Н.В.,майстра техдiльницi
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