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(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

На прибулинков,iй територii розмiщено 2 дитяЕIих та 2 спортивних майданчика
(перелiк елемеrrтiв благоустрою)

2. Т'ехнiчний стан жилого булинку та його пРибудинковоI територii:
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комiсiя перевiрила стан несучих та оI,ороджувzuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyT,pitrrHi стiни, стики, покрiвлltr, пiдлогу, BrKHa, дверi,.".r.*" цсi, гвп, хвп,
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