
                                       
А  К  Т    О Б С Т Е Ж Е Н Н Я
ДНЗ № 3

 
15 листопада 2011 року                                                                           с.Канора

      Нами, комісією у складі голови комісії – заступника селищного голови по виконавчій роботі Григи С.В., членів комісії – секретаря селищної ради Карпишинець О.М., інженера технічного нагляду Нахман В.І.,  директора АМ „Діамант” Ляшенко О.М.,  депутатів  Воловецької селищної ради Курах М.М., Мацовка Ю.Ф.,  завідуючої ДНЗ № 3 Павлович Н.М., в присутності  представника   „Сваляваміськбуд”   Палай В.,  проведено огляд Дитячого навчального закладу № 3 в с. Канора. 
       Комісією  на час обстеження встановлено та рекомендовано:
   1. підбити вітрову дошку;
   2. влаштувати водостічні  жолоби та труби;
   3. влаштувати карниз;
   4. встановити заповнення слухових вікон;
   5. влаштувати дощову  каналізацію ;
   6. поробити безпечні переходи на стиках і порогах ;
   7. встановити кришки на розподільчі коробки;
   8. в коридорі садка замастити  і закрасити тріщину на  потолку;
   9. добавити один електросвітильник в ігровій кімнаті;
 10. в кухонній кімнаті зробити безпечне огородження на виступ труби з полу;
 11. до бойлера на кухні зробити розетку;
 12. встановити в спальній кімнаті плінтус;
 13. відсутнє опалення в побутовій кімнаті;
 14. в туалетній кімнаті та кухні перенести розетку з під умивальника;
 15. утеплити люк виходу на горище;
 16. полакувати  плінтуси;
 17. в приміщеннях з покриттям керамічною плиткою влаштувати каблучок із цементного розчину на примикання стіни до підлоги;
 18. замінити  три склопакети  на вікнах;
 19. зробити ремонт замка вхідних дверей;
 20. встановити снігозатримувачі.
По благоустрою території :
1. Зробити пішохідну доріжку  до входу в садочок.
2. Відновити 25 м. зруйнованої огорожі та відремонтувати металоконструкції по периметру та покрасити.
3. Зробити бетонну стінку висотою 0,8 м. із сторони схилу та сформувати безпечний відкіс  з виконанням відповідної дренажної системи.
4. Завезти грунт на майданчик та посіяти декоративну траву .
5. Зобов”язати сусіда  Гуледза В.М. зробити  безпечне загородження колодязя біля садочка  та забрати гноївку  при вході в садок. 



      
 
                                                                                      С.В.Грига
                 
                                                                                      О.М.Карпишинець

                                                                                      В.І.Нахман
                                                
                                                                                       О.М.Ляшенко

                                                                                       М.М.Курах  
                                           
                                                                                        Ю.Ф.Мацовка

                                                                                        Н.М.Павлович   

