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Електрообладнання (цитова.
мережi, будинкове освiтлення )

Лiфти (машиннi примiщс.ння,
дверi машинних примirцень)
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21 Прибудинкова територiя
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22 Дитячi майданчики
(обладнанпя дитячих
майданчикiв)
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(оцiнка Texнi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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