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спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
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(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMiciI: головний i шепельський С.м

Члени KoMicii: засryпник Власенко Т.о.
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