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загального огляду житлового будинкуо
просп. геротв сталiнграда,39
розташованого за адресою:
Конопленко В.Ф._
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од -502
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Киева>>,

(назва виконавця послуг)

заступника начаJIъника ОД- 502
:
Ми, що нижче пlдпи саJIися, комiсiя у складi:
Н.В ., майстра техдiльницi Конопленко
Попельнух О.М., 1нженер а 1-i категорii Рикало
В.Ф., майстра техдшьниц1 Караульноi Н.П.
202l'
27.
09.2 1
з
(дата початку

огляду)

(дата завершення ог,лядУ)

проспект Героiв Сталiнграда" 39
провела огляд житлового будинку за адре сою:
i встановила таке:
якого становить 66З7,74 м', кiлькiсть квартир
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житлового булинку по проспекту ГероТв
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замiни на HoBi сучаснi елементи.
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Голова KoMicii: засryпник начаJIьника ОЩ- 502
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