
вул. М.Закаряна,25 відсутній послуга не надається 3380,05 0,2253553 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова,17 відсутній послуга не надається 1041,93 0,0885627 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова,25 відсутній послуга не надається 1091,34 0,1063057 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова,27 відсутній послуга не надається 634,14 0,0648176 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,4 відсутній послуга не надається 1515,72 0,1705178 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,6 відсутній послуга не надається 1405,82 0,1403747 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,7 відсутній послуга не надається 2681,70 0,2246463 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,8 відсутній послуга не надається 1414,26 0,1096950 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Ювілейна,4 відсутній послуга не надається 3121,30 0,2014256 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Ювілейна,6 відсутній послуга не надається 3078,82 0,1996294 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Ювілейна,8а відсутній послуга не надається 2741,60 0,2177715 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,23 відсутній послуга не надається 653,17 0,0714420 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,28 відсутній послуга не надається 1353,05 0,1090318 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,30 відсутній послуга не надається 1348,96 0,1156635 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,33 відсутній послуга не надається 2460,70 0,2171011 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,34 відсутній послуга не надається 3087,80 0,2272264 95-70 4,0/2,5 відсутній

пров.Заводський,4 відсутній послуга не надається 1993,74 0,1480741 95-70 4,0/2,5 відсутній

пров.Заводський,6 відсутній послуга не надається 1993,38 0,1472558 95-70 4,0/2,5 відсутній
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пров.Заводський,10 відсутній послуга не надається 1105,26 0,1139861 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Доломітників,15 відсутній послуга не надається 601,31 0,0648176 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Доломітників17 відсутній послуга не надається 1434,93 0,1409884 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Доломітників,19 відсутній послуга не надається 1077,98 0,1035297 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Доломітників,21 відсутній послуга не надається 1078,68 0,1032643 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Доломітників,23 відсутній послуга не надається 3117,62 0,2406040 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,1 відсутній послуга не надається 3588,95 0,3000646 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Молодіжна,5 відсутній послуга не надається 3126,60 0,2123574 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,31 відсутній послуга не надається 3853,00 0,2997652 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Енергетика,32 відсутній послуга не надається 3112,50 0,2456389 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Садова,40 відсутній послуга не надається 4189,47 0,2638999 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Садова,53 відсутній послуга не надається 2870,36 0,2206129 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова,28 відсутній послуга не надається 707,12 0,0818358 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Північна 2 відсутній послуга не надається 384,82 0,0488255 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Північна 6 відсутній послуга не надається 273,60 0,0529079 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Північна 39 відсутній послуга не надається 455,51 0,0742997 95-70 4,0/2,5 відсутній

пров.Дружби 7 відсутній послуга не надається 252,80 0,0540918 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова 3 відсутній послуга не надається 362,47 0,0564206 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Суворова 5 відсутній послуга не надається 371,07 0,0488255 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Сосюри 4 відсутній послуга не надається 375,47 0,0488255 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Сосюри 6 відсутній послуга не надається 872,71 0,0985945 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Сосюри 8 відсутній послуга не надається 634,63 0,0806682 95-70 4,0/2,5 відсутній

вул.Сосюри 10 відсутній послуга не надається 886,60 0,0985945 95-70 4,0/2,5 відсутній

Котельня № 36  вул.Північна 4 Б

Страница 2


