Виеновки KoMicii: технiчний стан житлового бyдинку по вул. Маршала
Тимошенка, 12 .дитячого майданчика - задовiльний Житловий будинок та
дитя.Iий лrайданчик лридатний до експлуатацii в весняний перiод 2020 року.
(оцiнка технiчяого стану, висновок про готовнiсть до експлуатаuii жилого
булинку у наступний перiод)
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весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 12
Ск би ькаЖ.М.
(П.l.П. майсrра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503

(назва виконавця пос"пуг)

Ми, що нижче пiдписfulися, комiсiя ч складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С., заступника
начальника
з благоустрою
Кузнецово1
Н. В. . майстра техдiльни цi Скубицькоi Ж.М.
0з.04.2020
(,1аl,а

03.04.2020

початку огляду)

(дата завершення огляду

tlрове,]а огляд житлового будинку за адресою
; Rстаilовила таке:

)

вул. Мар шала Тимошенка.

l2

Житловий будинок, загальна площа якого становить -6865 кв. м, кiлькtсть
квартир * t96 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються : дитячий майданчик
1"

(перелiк елемеtlt,iв б,чагоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнковоi терпторii:
Пiд час проведеЕЕя огляду житлового булинку Ns 12 по вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи L{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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