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Висновки KoMicii:

(оцiнка технiчного стаЕу. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку, ч настt,пний перiод)

Голова KoMiciil головний iнженер О!-50 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник нача-цьника О

iнженер I-i категорii Ofl-5 Гчменюк А.В.
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Власенко Т.о.


