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провела огляд житлового будинку за адресою:
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Висновок про техн iчний став
б
елемента коЕс
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Фундаменти

В задовiльному стан1
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Фасади

В задовiльному стан1
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J

Стiни

4

Герметиз ацiя стикiв

Потребують поточItого ре монту
Потребlтоть поточItого р емоЕту

Примiтка

5

Пiдлога

потребуе поточЕого ремонту

6

Покрiвля

В задовiл ьному технiчному cTaHi
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Водостоки
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Сходовi клiтки, сходовi

Потребlтоть капiтального
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Потребують капiтального

9

ма ш1
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

В задовiльному cтaнi

Смiттепроводи (клапани,

п отребують поточЕого ремонту

eN,loH

лоджlи
10

стовбури, шибери)
11

Смiттезбiрнi камери
водо
вlд

|2

BiKHa

10.20l9-зава Ео
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Потребутоть замiни
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!Bepi

Потребують замiни

14

Вхiднi групи
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Козирки вхiдних груп

Потребують поточЕого ремоЕту
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Потребують поточного ремонту
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Потребуе поточного ремонту

п рацюють

в паспортному режимi

Потребуе поточного ремонту
капiтальний 202
Потребуе поточного
емон
капiтальний 202
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