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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
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ГIiд час проведення огляду жилого булинку J\bl4_ по Zцu.

о2Д4 ,|-l комlсlя перевlрила стан несучих та огоро H1.1x--:Т-г *
конслрукцlй, зовнlшнl та BHyTplIIIHI стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa'

дверi, систе\4и I_IO, I"ВП, XBII, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-

Члени KoMiciI: заступник начаJIьника О
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