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1. 7300000

3BiT
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету станом по 31 .12.2О17 porry

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(кпквк мБ)

2. 7310000
(кПквк N,лФ

J- 7з1 7500

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (КММ)
(найменування вiдповiдального виконавця)

0411 lншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(кпквк мБ) (кФквкх1)

за бюджетною

(найменування бюджетноi програми)

4. та

5.обсяги

за звiтний

за звlтнии та

бюджетноi Вiдхилення
заrальний фонд спецiальний фонд разом загальний фонд спецiальний фонд разом загальний фонд спецiальний фонд разом

1 2 4 6 7 8 9
33 8з8.700 1 080,900 з4 919,600 27 092,359 974,з20 28 066,678 -6 746,341 -1 06.580 -6 852,922

N9з/п кпквк кФквк Пiдпрограма/завдання
бюджетноi програми (2)

3атверджено паспортом бюджетноТ програми на
звiтний перiод

KacoBi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

Вiдхилення
Пояснення щодо причин вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецlальни
й фонд разом

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ,l1 12 13 14

731 7500 о411

Науково_методичне та аналiтичне
супроводження процесу
планування
соцiально+кономiчного розвитку
MicTa, залучення коштiв до
спецiального фонду мiськоrо
бюджеry

33 838,700 ,l 080,900 34 9l9,600 27 092,359 974,320 28 066,678 _6 746,341 .l06,580 -6 852,922

1 731 7500 041 1

Органiзацiя та проведення заходiв з
питань зовнiшньо-економiчного
спiвробiтництва, пiдготовка
матерiалiв

4 455,000 4 455,000 3 891,2э4 3 891,234 -563,766 _563,766

Економiя коштiв за результатами проведення
процедур закупiвель, не проведення деяких
заходiв за рахунок неможливостi участi у рядi
заходiв у зв'язку iз щiльним графiком
керiвництва.
Листом вiд 30.10.20'17 Nq 050/02-9013
Делар]амент економiки та iнвестицiй звертався
s проханням при пiдготовцi змiн до рiшення
КиТвсько'i Micbкoi ради (Про бюджет Micтa Киева
на 2О17 piKD врахувати зменшення вiльних
асигнувань по КПКВ 73'17500 (lншi заходи,
пов'язанi з економiчною дiяльнiстюD.

? 731 7500 041 1

Пiдготовка iнформацiйних матерiалiв
щодо економiчного потенцiалу та
iнвестицiйних моюивостей Киева

1 37з,400 1 з7з,400 7з7,1 з8 737,1 38 -636,262 -6з6,262

Економiя коштiв за результатами проведення
процедур закупiвель, не проведення деяких
заходiв за рахунок неможливостi участr у рядi
заходiв у зв'язку iз tлiльним графiком
керiвництва.
Листом вiд 30.10.2017 N9 050/02-9013
Департамент економiки та iнвестицiй звертався
в проханням при пiдготовцl змiн до рiшення
Киiвсько'i Micbкoi ради (Про бюджет Micтa Киева
на 2017 piKD врахувати зменшення вiльних
асиrнувань по КПКВ 7317500 (lншi заходи,
пов'язанi з економiчною дiяльнiстю>.



J 731 7500 04,11

lнформацiйне супроводження
монiторинry та аналiзу
соцiально-економiчного розвитку
м.Кисва, s т.ч. в розрiзi районiв, та
оцiнки дiяльностi районних в м.Киевi
державних адмiнiстрацiй

50,000 50,000 24,144 24,144 _25,856 _25,856

коштiв пов'язано з тим, що вiдпала
в аналiзi локазкикiв стосовно пiдготовки

диференцiацiТ соцiально- економiчного

районiв Micтa (зазначена робота
до Тематичноrо перелiку

та дослhно-конструпорських
комунальнот науково-дослiдноi установи

розвитку Micтa) на
за бюджетнi

у повному

4 731 7500 041 1

Розробка незалежного комплексного
рiчноrо звiry Micтa Кибва за
попереднiй звiтний pik

5,107,000 5 1 07,000 2 940,000 2 940,000 -2 167,000 _2 167,000

коштlв пояснюеться тим
2017 року проведено вiдкритi

яких найбiльш економiчно

iнстиryт iнформатизацij та

,щоу
торrи, в
вигiдною

у повному обсязi

економiки>

- бз7 тис-

пропозицiю учасника

5 731 7500

у зв"язку з залежнiстю вiд суми
Прокураryрою у 2017

декiлька позовних заяв про стягнення
до найбiльших боржникiв за

що е васлiдком економГi коштiв за
напрямком. Також значна кiлькiсть

на 20'18

точно спроrнозувати

пайовоi участi в
04,11

Юридичне забезлечення
iнвестицiйних договорiв та доrоворiв
пайовоi участi

2 800,000 2 800,000 1 013,400 1 013,400 _1 786,600 _1 786,600



ь 731 7500 и11

3абезпечення розроблення
про,ноэних та проrрамних документiв,
пов'язаних з соцiальнФекономiчним
розвитком Micтa

19 718,700 19 718,700 ,18164,424 18 1м,424 -1 5il,276 ,,l 554,276

7з1 7500 041 1

Забезпечення розробки та
висвiтлення цiн/тарифiв у вiдповiдних
сф€рах

290,600 290,600 290,25з 290,253 -0,з47 -0,з47
Економiя коштiв у зв'язку iз проведенням
процедури закупiвлi

8 7з1 7500 041 1

Забезпечення придбання обладнання
та предметiв довrострокового
коOисwвання

1 080,900 1 080,900 974,з20 974,320 _1 06,580 106,580
Економiя коштiв за результатами проведених
процодур закупiвель

9 731 7500 041 1
Стратегiчнi напрямки розвитку Micтa
Ки€ва до 2025 року

44,000 44,000 31,765 3 1,765 -12,235 -12,2з5 Економiя коштiв за результатами проведених
процедур закупiвель

Разом 33 8з8,700 1 080,900 з4 9l9,600 27 092,з59 974,з20 28 066,678 -6 746,з41 -,| 06,580 -6 852,922

6.Видатки на в межах за звlтнии тис,I

Назва
регiональноi цiльовоТ програми та пiдпрограми

Затвердхено паспортом бюджетноi
лрограми на звiтний перiод

KacoBi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

Вiдхилення
Пояснення щодо причин вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальни
й фонд разом

1 2 4 5 6 7 8 о 10
,l1

Усього

показники

показники

та аналiз jх виконання за звiтний

Одниця
вимiру Джерело iнформацi'i

3атверджено паспортом
бюджетноi програми на

звiтний лерiод

виконано за звiтний
перiод (KacoBi

видатки/наданi кредити)
ВiдхиленняN9з/п кпквк

економlки та lнвестицlи

2018 - 2020 роки, що було
Департаменry в cyмi 1200,0 тис. rрн.
КНДУ (НДlРоМD вИповhно змiн до
перелiку на 2017 piK, затверФкених

тим, що у березнi 2017
вiдкритi торrи, в результатi

чином вiдхилення виникло

та iнших робiт, спрямованих на
проблем соцiально-економiчного

,141,3 тис. грн. виниmо

наукових

та
рахунок

на 2017 piк в

повному
щонапрямках,

врахувати зменшення
кпкв 7317500 (lншi

7201 piKD

по

пiдвiдомчо'iвитратах
по виконанню

грн

до
Mlcтa

насryпним:

дiяльнiстюD.

бюФкетних коштiв по

вiд

до виконання

економiчно вигИною

у повному обсязi

процедури закупiвлi.
30.,10.2017 м



и мlж ними та показниками

631

вкаи пiзацiя та ведення заходiв з питань зовнilлньо.економiчногоо1

-563,800з89 l,200тис. 4455,000
1 7500

та проведення заходiв з питаньвитрати на

ряOi захоdiв у зв'язку iз шiльнuм zрафiком керiвнчцmgа-
форуму Micma mа за рахунок неможлчвосmimа факmччноео прUйняmmя пофуе

пов'язанi з економiчною diяльнiсmю>.зменшення вlльнuх

у

по КПКВ 7З17500 <lншi

вiO6улась за резульmаmамч

2,000 _з,000
внррiшнiй облiк

5,000
l |zзlzsоо

кiлькiсть мiжнародних та локальних виставково-ярмаркових
заходiв, у яких взято участь l"o

спiльно з Кuiёською школою на

l 945,600 l084,б00861,000
731 7500

витрати на участь в ]
1

mа оплаченчх 2 захоOiв бiльше нiж

- l 50,000l 50.000
2 731 7500

витрати на участь в одному короткостроковому

взяmч захоdiв

внугрiшнiй облiк
l,000 -1,000

мlж

м|ж

мlж

та

та

тамlж

та

ми показниками

показниками

пояснення показниками

ми показниками

Пояснення щодо п вними показниками

Пояснення iцодо показниками

щодо и мlж

та

та

та

на безоплаmнiй ocHoBiпо э школоюmа
якостl

l2.600
Розрахунок

1 03.000 l l 5,600
1

Iiемпи зростання експорry м. Киева порiвняно з попереднiм

|роком7317500

зi збiльшенням

щодо економiчного
зана на

2 та нвестицiЙних можливостеЙ Кисва
затрат

_6з6,з00

рiшення Киiвради

l з7з,400 7з7,|00
|Витрати на пiдготовку iнформацiйних матерiалiв, оновлення

|та супровiд бази даних, веб порталiв та iнших заходiв,

|спрямованих на пiдвищення рейтингiв та iмiджу Micтa Кисва

|на мlжнароднlи аренl731 7500
тис.
грн.1

7 piK>
lззахоdiвзаdеякчх уучасmi зв'язкууряОiрахунокнеза провеdеннякошmiв резупьmаmамu

MlcbKol бюdжеm 201KueBa наMlcmaв 0озмlн KuiъcbKoi оПро30.Bi0 710.201 050/02-901 3N9 eKoHoMlKU mа проханням пidеоmовцiпрu paOuрiщенняДепарmаменm lнвесmuцlч зверmався
по КПКВ 7317500 (lншi захоOч, пов'язанi з економiчною аiяльнiсmюу.зменшення вiльнчх

продукry
_ l ,00040,000внутрiшнiй облiк 4 l,0001 |7з1 7500 кiлькiсть первинних оголошень про iнвестицiйнi конкурси lод

оеолошення по о2олошенням

2 7317500 кiлькiсть пiдготовленоj iнформацiйноi продукцii lод внутрiшнiй облiк 750,000 750,000

3 7317500 Кiлькiсть iнвестицiйних веб-порталiв lод внутрiшнiй облiк l,000 1,000

4 7317500
Кiлькiсть програмних модулiв, що пiдляrають розмiщенню, ьпiдтримцi, супроводженню внYтрiшнiй облiк

2,000 2,000

5 7з17500
Кiлькiсть виготовлених промо-роликiв про iнвестицiйнi
можливостi MicTa Киова ь внчтрiшнiй облiк

l,000 l,000

6 73,17500
Забезпечення просування iнвестицiйного iмiджу Micтa Ки€ва
через iHTepHeT та медiа ресурси l"o внутрiшнiй облiк

l2,000 l 2,000

7 731 7500 KiлbKicтb розроблених концепцiй |од. внутрiшнiй облiк l,000 l,000

1 7з17500
середнi витрати на розмiU]ення ] оголошення про
iнвест.конкурси

lтис.

|,on. Розрахунок
2,642 , ýýý _0,087

снення lлодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

874 52

затрат



Пояснення lлодо

Пояснення щодо п

Пояснення шодо

та

тамlж

таMl){

тамlж

м|ж

мlж

ми та

ми та

та

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

оеолошення по

е |rз,, rsоо
середнi витрати на виробництво /лiдготовку'l од.
iнформацiйних MaTopianiB

|тис.
lrDн. РозDахчнок 0,266 0,264 -0,002

кошmlе за
витрати на супровiд та оновлення

l 50,000 l 36,400 _ l з,6007500

уmочнення на mа за

+ |zзr zsоо
Середнi витрати на розмiщення, пiдтримку, супровiд одного

|тис.
lгрн.програмноrо модулю Розрахунок l 53,050 57,500 -95,550

понесёнi на розмiшення проерамнчх моOулiв на сорверному зне
на кпайова

вчнчюа в
mазOiйснювалося в о6'екmчл

0оzовору на пiёmрuмку mа супровiО, в эв'язry з

l lСереднi витрати на виготовлення одноrо промо_ролиry про |тис. l
5|73175о0 |iнвестицiйнi можливостi MicTa киева lгрн. lРоэрахч*о*

l99,000 86,000 _l l3.000

кошmiв за |пlвлl

6 731 7500

витрати на
iмiмy Micтa Киева

просування
через iHTepHeT та медiа

1.o.o""uro*
тис.
грн.

26,000 _26,000

вчсоi m л ювал ась вл асн u м ч

7 731 7500 Середнi витрати на розробку однiеТ концепцiТ
|тис.
lrрн. Розрахунок 99,000 99,000

1 7з1 7500
тёмпи зростання iнвестицiй в основний капiтал в м. Киевi
порiвняно з попереднiм роком l* Розрахунок l 20.000 l 22,500 2,500

майже Bcix BuOia

супровод|(ення монiторинry та аналiзу соцiально-економiчного розвитку ва, в т.ч. в та оцiнки
з д|яльностl в м.киGвi

затрат

1 7з1 7500 витрати на пiдготовку iнформацiйних матерiалiв
lтис.
l rpn, Рiшення Киiвради 50,000 24, l 00 _25,900

у повному обсязi запланованчх бюdжеmнчх кошmiв пов'язано з muM, що
районiв Micma (зазначвна робоmа еключона ёо Твuаmччно2о перелiку науковоaослiOнUх mа dослidно-консmрукmорськuх робim комунальноi науково-dослiОноi'усmановч

MicmaD на 2017 за бюdжеmнiщо

в сmосовно

продуrry
| |кiлькiсть пiдrотовлених iнформацiно-аналiтичних

1 |7317500 lматерiалiв, довiдок, звiтiв, пропозицiй од. l 95,000 l 93,000 _2,000

та

тамiж

мlж

мlж ми та

показниками

показниками

ми показниками

цодо

Пояснення цlодо

поmраба в аналiэi показнuкiв сmосовно пiOеоmовкч оцiнкч dчференцiацЛ соцiально- Темаmччно2о перелiку
Micma, на 2017

вююченарозвчmку
mа

2 731 75ОО |кiлькiсть розрахункових та проаналiзоватих локазникiв |од. |внррiшнiй облiк 456.000 444.000 _l 2,000

поmреба в аналiэi показнuкiв сmосовно пidеоmовкч районiв Micma робоmа вшючена dо Темаmччноzо перелiку
Micma, на 2017mа

l Izзlzsоо
|тис. llrрн. lРозрахчнок

середнi витрати на пiдготовку одного
lнформацiйно-аналiтичноrо матерiалу, довiдок, звiry 0,102 0,029 -0,073

обсfti koamiBе

2 7500 на показника 0,066 0,042 _0,024

якостi

та ьтативними показниками

якостl



97,850 _2,150l 00,000
1 7500

до
1

о

4 ка незалежного комплексного Mlcтa за попереднlи звlтнии

затрат

,1 Рiшення
-2l67,000

економiчно

2940,0005 l 07.000

mореu, в резупьmаmi якuх вuэначенозапланованuх кощmiв пояснюеmься muv, що у люmому 2017 рокуу повному
вuзнано пропозUцiю учаснuка ПрДТ (ДелоЙm енd Туш ЮСКD

0 mUс.

на розробку незапожного комплексноrо
звlтнииMicTa кисва за

якuх вчзначено

_,

облiк l,000
1 7500 незалежних звlтlв

2940,000
,l 7500

року

muс.

на
_2l67,000

економiчно

5l07,000

mореч, в

вUзнано пропозUцiю учаснuка ПрДТ <!елойm eHd Туш ЮСКл
у повному эапланованчх кошmiв пояснюсmься muм, Ulо у люmому

Yо Розрахунок
t00.000 t 00,000Пiдготовлених рiчних звiтiв до заrальностi кiлькостi

запланованих1 7з1 7500

Юридичне забезпечення iнвестицiйних договорiв та договорiв пайовоi участi5
затрат

-1786,6002800,000 l0lз,400iнвестицiйних доrоворiвна юридичне
паиовоl1 7з1 7500

mочно спро2нозуваmч розмiр суdовоео эбору у зе"язку э
на 201 8

сумч позовнuх заяв про сmя?нення
також значна кiлькiсmь

Прокураmурою у 2017 роцi
с наслidком економй' кошmiв эа вказанuмвнайбiльшuх пачовоlза

бз,зз7 l 3,33750,000
1 731 7500 на

пояснення показниками

lцодо п мlж

пояснення та вними показниками

пояснення показниками

мlж показниками
mочно з

1 1 7500 m"."r" ""дЫ no.o"*r, a""" loo, внуrрiшнiй облiк 56,000 l 6,000

и мlж показниками

пояснення п та ми показниками

та

та

та

та

та

задоволених позовних заяв до

зоmочно

80,000 80,000
у"1 7500

ння прогнозних та пов'язаних з соцiально-економiчним м Mlcтa6

_l 554,300
Рiшення киiвради l 97 l 8,700 l 8 l 64,400

Ir"".rо"
витрати на виконання розроблення прогнозних та
програмних документiв1 7з1 7500

економiчноео i соцiальноzо розвumку Micma кuева на 2О18 - 2О2О рокч, що було переОбачено кошmорUсом Депарmаменmу в cyшi 1200,0 muс.

запланованчх бюOжеmнчх кошmiв по 2 напрямках, чlоу поеному

економil кошmIв за0о темаmччноео на 2017 вuнuкло за

mа пояснюеmься

mае 141 З mчс.

Розробку mексmоаоri часmuнU проекmу Проzрамч
7змlнбidпобidно темаmuчноеоdо на 7201 23.06.201эабезпечено <НДlРоМу перелiку piK, заmверdженчхкнду

Кчевалмlсmапоказнuкlвосновнчх економlчноzозапланованuхобсязi кошmlвбюOжеmнчх по розвumкусоцiальноео<3diйсненнянапрямку проzнозуванняуНевчкорUсmання повному
найбiльшякчх вUеiOноюекономiчно вUзнано науково-OослiOнUй iнсmumуm2017 пропозчцiю учаснUка кДержавнчащоmчм, березнi року вidкрUmiпровеOено mорzu, резульmаmiу

mакuм вiOхuленнячuном завчнUкло637 mUс, muс. процеOурчрезульmаmамu закупiвлi.mа eKoHoMiKUDмоOелювання 2рн варmiсmьочiкувана 850,0 ерн.),0оеовору(варmiсmь
KueBaмlсmа 201наdоэмlн Kui'Bcbqoi' MlcbKol бюdжеm piK,eKoHoMiKU mа в пiOzоmовцi рiшення padu оПроз0,e/d 710.201 о5о/о2-90 3 iнвесmчцiй зверmався прuпроханнямN9 Депарmаменm

зменшення вiльнuх acueHyBaHb по КПКВ 7317500 аlншi захоOu, пов'язанi з економiчною

у вUmраmах пiOвiOомчо!- усmановч КНДY <НДlРоМь по вчконанню Hay\oBuX )ослiOжень
0iяльнiсmюD.
mа iHaux робim, спрямованUх на розв'язання проблем соцiально-економiчноео розвUmку м. KUeBa

вuконання безпосереdньо !епарmаменmом

l,000

lтис. l

lrp". |Ро.р"rу"о*

llJi. Ir,r""r"киiвради



1 731 75ОО |кiлькiсть доручень (завдань), якi плануеться виконати од 3BiTHicтb усrанов з 1,000 3 1,000

ефеrгивностi
Bapтicтb витрат на виконання одного доручення 63б,087 585,948

1

за 2оловнuм mа

_50,1з9

якостl

1 7з17500
|яинамiка кiлькостi виконаних доручень (завдань) в

|порlвняннl з минулим рохом Розрахунок
l 00.000 l 00,000

т ння та висвlтлення вlдповlдних
затрат

1 731 7500
|Витрати на розробку та висвiтлення цiн/тарифiв у
|вlдповцних сферах

тис.
грн. Рiшення КиТвради

290,600 290,300 _0,300

та показниками

пояснення

Пояснення tцодо

Поясноння щодо

Пояснення щодо п

Пояснення щодо

та

тамlж

мlж

мlж

мiж

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

показниками

мlж та ми

та

та

та

тамlж

Економiя кощmiв у зе'язку iз проееOенням процеdурч закупiвлi
продукry

1 7317500 |кiпькiстьогопошеньпровстановлення/кориryваннятарифiв |од. внутрiшнiй облiк 25,000 24,000 _ l,000

Публiкафя о2олошень за факmччно наявнuмч заmверdженuмч dокуменmамч

z Izз., zsoo
Кiлькiсть розроблених функцiональних вимог до
програмного модулю щодо розрахунку тарифiв l"o, внуrрiшнiй облiк l,000 l,000

l Izзl zsoo
середнi витрати на розмiщення 1 оголошення про
встановлення/кориryвання тарифis

lтис
l rо". Розрахунок 3,904 4,058 0,1 54

Публiкацiя оеолошень за факmUчно наявнUмU заmверOженчмu dокуменmамU

2 7з17500
Середнi витрати на розробку функцiональних вимог до
проrрамноrо модулю Ulодо розрахунку тарифiв

lтис. l

lrp". lPo.p"ry"o*
l 9],000 l 92,900 _0, l 00

якостl
1 731 7500 вiдсоток виконаних вiд эапланованих lъ lрозоахчнок l 00,000 l 00,000

8 Забезпечення придбання обладнання та предметiв довгострокового корисryвання
затрат

1 7317500 витрати на оновлення матерiально-технiчноi бази
]тис. |Розпорядження
l.p".; lкмдд

l 080.900 974,300 l 06.600

за
продукry

1 7з1 7500 кiлькiсть одиниць придбаного обладнання lод. |3BiTHicTbycTaHoB 54,000 52,000 _2,000

змlнч

ефекгивностi

1 731 7500 |""р"д"i."rр"r" на придбання одиницi обладнаяня lH. |rо.о"rr*о*
20,0l7 l 8,740 -|,271

Економiя кощmiв за резульmаmамч провеdенчх процеOур эакупiвель

якост|
,1 731 7500 piBeHb забезпеченостi обладнанням |"ъ Розрахунок l00,000 l 00,000

9 Стратегiчнi напрямки розвитку MiGTa Кисва до 2025 року
затрат

рiшення кмр,
Розпорядження 44,000 з l,765

1 7500 пов'язанi з виrотовленням

за

-12.2з5

продукrу
1 731 7500 Кiлькiсть пiдготовлено'i продукцil lод. внутрiшнiй облiк l 00.000 l 00,000

та



,l 7500 на Розрахунок
0,440 0,3l8 _0, l

кошmlо за
якостl

тТ?31ъоъ Тйо"йrJ.о"ленотпродукцiiдозапланованоi |"ь Розрахунок l 00,000 l 00,000

мlж та показниками

Усьоrо:

Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацii
iнвестицiйного проекryПлан звiтного перiоду Виконано за звiтний перiодKacoBi видатки станом на

1 сiчня звiтного перiоду
загальний

фонд
спецlальни

й фонд
Разомспецiальн

ий фонд
Разом загальний

фо}ц
спецlальн
ий фонд

Разом эагальний
фонд

спецiальн
ий фонд

Разом
Код Найменування дr<ерел надходжень кпкв

загальний
фонд

12 1з 14
,15

4 5 6 7 8 9 10 111 2 1

,l код функцiональноi класифiкацГi видаткiв та кредиryвання бюдхеry вr<азуеться лише у випадку, коли бюдхетна проФама нs подiляоться на пiдпроФами.
2Зазначаються yci пiдпрограми та завдання, затверменi паспортом бюдлетноi програми.
3Пункт 8 заповнюеться тiльки мя затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проекгiв (програм).

Дuрекmор Депарmаменmу

Начальнuк вiёOiлу бухеалmерськоzо облiку mа звimносmi -

еоловнчй бухеалmер

м633423
000009184

08.02.2018 17:27:4з
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