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од-504
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ми, цlо нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника FIач€Lпьника О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера l-i
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L Жит.ltовий булинок, загальна IIлоща якого становить
кiлькiсть квартир - l7! ш,l,чк.
На rrрибуллlнковiй територii розмiщуються
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дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При ubo:rly виявлено:
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дверi rtаtuинних приlrirпень)
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8 Системи гарячого
воllопостачаl] tiя

l9 С'ttсl,еп.rи хоJlодного
водопостачання l

кана:riзаltii
20 Прибулинкова територiя

(б';rагоусrрiй. асфа-rrь.гове
покрlтття)

2 llит,ячi пtайданчики
(обладнання Jlи,l.ячих
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