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булинку за адре сою: вчлиця Геооrъ Днiпра. 3б-Б
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площа якого становить l3891,12 м2, кiлькiсть квартир

li )ибуцI.t|{ковiЙ r,ериторii розмiщуються
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сгlортивнlлii

,-:(.., l( c.IoMcHTiE б;rагоус,грою)

'|',lr.нiчншй c,l,aн яtиJIого булинку та його прибудинково'i територii:
I-[i;t час Iiроведення огJlяду жилого булинку Ns 36-Б по вул. ГероТв,Щнiпра коп.tiсiя
llc,:r p}r.jla стан несучих та огороджувaLпьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшtлiх
., i,t, :,гикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
'r l,Tib. елекrрообладнанrrя, дитячого, спортивного майданчикiв та прилеглоI територii.
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Потребуе поточного ремонту

l1окрiвля

Потребус поточного ремонту

Во,ц<lсl оюt

Потребlтоть поточного ремонту
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В i Kr-ra

Потребують замiни
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Щверi

Потребують замiни в смiттезбiрник в
l
2, 3,5 п., в пiдвал 1-6 п., на техIIов
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Вхiлнi грlгrи

Потребують поточного ремонту
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Коэиркlt вхiдних грул

Потребують поточного ремонту
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Систелrи Uентрального оII,шенн

В задовiльному cTaHi
Прачюють в паспортному режимi
Потребують капiтального ремонту
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СистепLl,t гарячого
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Потребують капiтального ремонту

Систелtи холодного
водопостачання i каналiзацiт

Потребують капiтального ремонту

IIрuбу.rивкова територiя
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вими та спо
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