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Висновки KoMicii: J 4.;orou*. Q- e-Lze oz|lJt-й

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настlтrний перiол)

голова koMicii: головний irtжене Боролавко В.О.

Члени KoMicii: заступник tlача"ч В"цасенко Т.о,

iнженер l-i катего Гчменюк А.В.
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