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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника Ofl-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
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спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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l8 Системи центрального
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бУлинку 1, наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер Бородавко В.о.

!Iлени KoMicii: засryпник началь Власенко Т.о.

iнженер l-i катего Гуменюк А.В.
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