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од-504

(назва виконавlrя пос"туг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi:
Шепельського С.М., заступника начаJIьника
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l. Житловий будинок, загальна площа якого становить f
кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмl щу,ються

кво м,
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спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
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Лiфти (машиннi примiщення,
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l8 Системи гарячого
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l9 Системи холодного
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(благоустрiй, асфальтове
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булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний t IIIепельський С.М

4 Власенко Т.о.

Гуменюк А,В.
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