Акт

ЗаГального огляду жит,цового бу,,tи ll tc1,,
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IIрове.та ог,цяд житлового булlrнку за адресоlо
l встаIIовила:

просп. Г'ероiв Сталiн

. Житловий будинок, загaчIьна площа якого cTaHoBltTb
квартир -250 штук.
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Стiни
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Герплетизованi стики
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В задовiльному cTarli

хололного Потребуе поточного l)eMotlTy
територiя
асфальтове

В задовiльному cTarri

lJисllовки KoMiciT:

Texнi чний стан
житлоl]оt.о булиrrкч JY,] 48
I{a просtl. Героiв.Сталiнграда
- задовiльний. Житлоlзиl"l булиrlок прlIдатнllй ло
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(о rlit 1л1 1a*,,i чного стану, висtIовок про готовнiсть
до експл1 irt allii аil l,J Jl()t}()I.o бr,дtл н Kr, r,
Голова Koпlicii: головниЙ iнженер ОД-505,l'
Llлени KoMicii: itlNieHep

l-i категорii

Майстер техдiльЕицi
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огrtяду <25> квiтня 2022 р.
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Лаврен,гьсва T.I

загоllодttя А.П.

