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оболпrcь,саuц комiсiя перевiрила стан несучих та огоробкувальних
,,оп.rрr,пчiЦ ioffiiшнi та BHyTpimHi с,l,iни, сl,ики, покрiвлю, пiд-погу. BiKHa.
дверi, системи t{O, ГВП, ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, лиrячi,
сtlорти BFli маЙданчики та прилеглу територiю.
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