
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

ро}ташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-.Щ

Бог нова о.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керl.tоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киевa)),
од_503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися ,комiсiя у складi : головного iнженеDа Багiнськоi
N4.C.. iнжевера I катего о ll ч вiлкiноТ Л.М. . маистDа техдlльни lI Боглановоi о.В..

02.11.2020 02.1 1.2020
( дата початку огляду) (дата завершення оглял_ч)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. l -Д
l встановила таке:

l . Житловий будинок, загальна площа якого cтaнoBltTb 7246,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прrrбудпнковоi територii:
Пiд час fiроведення огляду житлового булинку Ns 1-Д на вул. Maprr_ra,ra

Тилtошенка комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€шьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
t tsП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

Найменування елемента i Висновок про технiчний стан Примiтка
зiп консIрудцц)ФlинýL елемента конс кцi1 о дин
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,l
висновки kolricii: житпarR ии r}чпин ок н вчл. М Тим 1-д -
знахоilятьс я в задовlлы{омч технlчномч cтaнl l пDидатнl до в осlннlи
пеоiод 2020 року.

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД-503

Чтени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

Щата ог,чяду 02.1 1.2020

(оцiнка технiчяого стак},, висновок про готовпiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Багiнська М.С.

Ччвiлкiна Л.М.

%-- Богданова О.В.


