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майданчикiв)

Висновки KtlMicii: а; ZZ}Z4)

(ouiHKa технiчного стануj висновок про 1,oToBHicтb до експ;tуатацii жилого
булинк1, у наступний перiо.l)

голова koMicii: головний i епельський С.м
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