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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку п
9-Д, - заловiльний. Житловий будинок придатний до
весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсtь Jo eKct
булинку у наступний перiол)
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