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вул. Прrл рiчна, 27-В

l.

ЖИТЛОвиЙ бУДинок, загальна площа якого cTaнoi]llTb 4521,10 кв. м, кiлl,кiсть
квартир - 116 штук
2. Техlliчний cтarr житлового булинку та його прибуi tlr ll ко lзот тсритоllii:
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