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1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить
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18 Системи гарячого
водопостачання
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19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
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20 Прибулинкова територiя
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21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii:

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504
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власенко Т.о

Гуменюк А.
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