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2. Техвiчпий стан житлового будинку тайого прибудпнковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду *"nouo,o булинку Ns 9 на "!",i],9б:::т:i:y
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прилеглу територiю.
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Акт
осiннього огляду житлового булинку,
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маршi
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Потребуе капiтального ремонту

технiчний с,ган житлового бч на

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивltих
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в осlннlи п lo -2022
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