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ПОВЦОМЛЕННЯ
КП <<Щнiпроводоканал)> щодо необхiдностi встановлення тарифiв

на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення
на 2021 piK

Вiдповiдно до tryнкту 1.9 Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоване водовiдведення, затвердженого постановою НКРЕКП вiд l0.03.20lб J\Ъ302 (далi за

текстом Порядок) в строк до 01 .06,2020 КП кЩнiпроводоканал> зобов'язане подати до НКРЕКП
розрахунки планових тарифiв на 2021 piK.

На виконання пункту 2.1 Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiцuень НацiональноТ
KoMiciT, що здiйонюе державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017 J\Ъ866, КП кЩнiпроводоканал) iнформуе про необхiднiсть
встановлення з 01.01.202| нових тарифiв на послуги централiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення, розрахунки яких вiдповiдали б плановим умовам ведення дiяльностi
пiдприемством у 2021 роцi.

Найменування тарифiв

Дiючi з

05.02.2020
тарифи за

постановою
НКРЕКП вiд
04.02.2020

Ns283
(з ПДВ),
грн./м'

Плановi
тарифи

на 202 l piK
(з ПДВ),
грн/мЗ

Вiдхилення планових
тарифiв на 202l piK вiд

дiючих з 05.02.2020

грн/мЗ о//о

LIецтпалiзоване водопостачання
. для споживачiв, якi с суб'сктами госrrодарювання у сферi

централiзованого водопостачання та водовiдведення
5,196 6"7994 1,6034 30,9

. для споживачiв, якi не с суб'сктами господарювання у
сфеоi шенmа.пiзованого водопостачання та водовiдведення

l2,780 I6,з2з4 з,54з4 )1 1

Централiзоване водовИведення
. для сtlоживачiв, якi е суб'сктами господарювання у сферi
ценmалiзованого водопостачаннrI та водовiдведення

4,116 5,4062 |,2з02 29,5

. для споживачiв, якi не с суб'ектами господарюван}ш у
сферi централiзованого водопостачаннrI та водовiдведення

8,640 l1,29з,7 2,653,7 з0,,7

Складовi планових тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення
на2O2Т piK наведенi у таблицi.

Планованi витрати за елементами

I_{ентралiзоване
водопостачання,

грt/м'

I_{ентралiзоване
водовiдведення,

грн/м'

l 2 3

складовi сеDедпьозважених тарифiв
ЕлектооенеDгiя 1.7227 2,2ll1
Придбання води/послчг водовiдведення в iнших пiдприемств 2,1з09 0.1080
Реагенти 1.0024 0.8768
Ремонти 1,0329 0.4457



Обrрунryвання причин необхЦностi встановлення тарифiв
на цеЕтралiзоване водопостачання та водовiдведення на 2021 piK

метою встановлення на 2021 pik тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення с

приведення тарифiв до економiчно обrрУнтованого рiвня, який забезпечить можливiсть фiнансування

пiд.rрr.*.ruо1,a витрат вiдповiдно до умов дiяльностi пiдприсмстьа у 2027 роцi, з урахуванняМ

вiдсутносТi реальноi'можливосТi оперативНого коригУвання встановлених НКРЕКП тарифiв на послуги

ценiралiзО"uпоrО водопос1ачаннЯ та централiзОваного водовiдведення для ведення лiцензованоТ

дiяльностi без збиткiв.

Головною причиною збiльшення панових витрат лiцензованих видiв дiяльностi по вiдношенню

до витрат, upu*ouu""' У дiючих тарифах, е те. що дiючi з 05.02,2020 тарифи встановленi НКРЕКП на

базi показникiв 2020 року, а планова BapTicTb pecypciB на 202l piK, виходячи з потреб пiдприемства, с

об'ективно вищою за-показники 2О2О року, зокрема, через збiльшення прожиткового MiHiMyMy" який е

основоЮ для розрахунку планового фондУ оплати працi та суми единого соцiального внеску, збiльшення

плановоТ 
"upio.ii 

закупiв.,ri ToBapiB, робiт, послуг, у тому числi i через наявнiсть iнфляцiйних процесiв в

YKpaTHi.
плановi обсяги реалiзацiт послуг централiзованого водопостачання та централlзованого

водовiдведення У 2021 рочi с бiльшими за фактичнi обсяги реалiзацiт послуг у 20l9 poui iменшими за

обсяги, якi викори.ruпiнкРЕКП для дiючих з 05.02.2020 тарифiв, встановлених постановою НКРЕКП
вiд 04.02.2020 м283 (по централiзованомУ водопостачанню зменшення на 2,аУо, по централiзованому

водовiдвеДеннЮ - на 4,|а/о), що такоЖ е однiсЮ з причин збiльшення тарифiв.

Iнформацiя щодо обсягiв централiзованого водопостачання та централiзованого воДОВiДВеДеННЯ

наведена нижче.

1 2 3

Витрати на оплату працi з.948,7 з"4617

0,87зз 0,7648

Амоотизацiйнi вiдрахування 0.44з| 0.з 109

Пiдкачування води 0,1 59 1

тпанспорryвання води /перекачування стlчних вод 0,0005 0.0226

Паливно-мастильнi матерiали та масла 0,з424 0,2291

Податки 0л1452 0,0798

lншi витрати 0;l544 0,4з41

Усього витрати повноi собiвартостi 12"555б 8"944б

Прибуток 0.3062 0,2182

компенсацiя витрат 0,2007 -0,0005

Сепедньозважений тариф без ШВ 13.0625 9,|623

пдв 2,6125 1,8325

СеDедньозважений тариф з ПДВ 15,б750 10,9948

Тарифидля споживачiв (з пдв)
Тариф 4пя споживачiв,
сферi центра,,Iiзованого
водовiдведення з шВ

якi с суб'ектами
водопостачання

господарювання у
та централiзованого 6,7994 5,4062

тариф для споживачiв, якi не е суб'сктами господарювання у
сферi uентралiзованого водопостачання та централiзованого
водовiдведення з ШВ

|6.з2з4 l|,29з,7

Обсяги реалiзаuiТ послуг

I_{ентралtзоване
водопостачання,

тис. мЗ

I {ентралl:зоване
водовtдведення.

тис. м

67 з64,50 52 з67,68



/

Планування витрат на202| piK проведене з урахуванням фактичних витрат пiдприсмства за
2019 piK та чинних договорiв 2020 року, норм чинних Галузевоi угоди та Колективного договору,
iнших положень законодавства.

Порiвняння загальних витрат, врirхованих у дiючих з 05.02.2020 тарифах, з плановими
витратами 2021 року наведене у таблицi.

Витрати повноi собiвартостi лiцензованих видiв дiяльностi. тис. гDн

Вид дiяльностi
У дiючих з

05.02.2020
тяпийях

План на 202l piK Рiзниця (план -
тарифи)

Централ iзоване водопостачання 696 422,065 845 801,665 149 379,600
I_{ентрал iзоване водов iдведення з74104",722 468 405"998 94 з0|,2,76

Разом l070 526.787 1 314 207.6бз 243 б80,87б

Бiля 94О/о загальноi суми планових витрат пiдпри€мства на 2021 piK складають витрати на
електроенергiю, rrридбання води/rrослуг водовiдведення, реагенти, ремонти та амортизацiйнi
вiдрахування, що с джерелом iнвестицiйноi програми пiдприемства, заробiтну пJrату з
нарахуваннями та компенсацi€ю ПФУ пiльгових пенсiЙ, пiдкачування води. перекачування стiчних
вод) паливно-мастильнi MaTepiilJlи та масла, сплату податкiв. Yci iншi витрати складають лише бiля
бО/о витрат повноi собiвартостi послуг лiцензованоТ дiяльностi.

пояснення щодо збiльшення основних складових витрат наведенi нижче.

Вид лiцензованоi дiяльностi
Факт за 2019

PiK,
тис.мJ

Обсяг.
врахований у

дiючих з

05.02.2020
тарифах,

тис.м3

плановий обсяг
на 202l piK,

тис.м3

рiзниця мiж плановим та
враховаяим у дiючих тарифах

обсягом

тис.м3 тис.м3

I_|,ентралiзоване
водопостачання 65 072,844 68 7з0.55 67 з64,50 1 366,05 -2,0аh

Щентра,riзоване
водовiдведення

50 85з,з68 54 5,78,49 52 з67,68 -2 210,81 -4,|olo

Загальне збiльшення запланованпхlла202| piK витрат лiцензованих видiв дiяльностi з централiзованого
водопостачання та централiзованого водовiдведецня по вiдношенню до витрат у дirочих з 05.02.2020

тарифах

Складовi витрат
Збiльшення(+)/змен

шення (-) витрат Причина збiльшення/зменшення
тис. грн о//о

Витрати
електроенергiю

21 5,10.з66 10,3%

Збiльшення BapTocTi активноi електроенергii та BapTocTi lT розполiлу при
зменшеннj обсягу використацня.
Плановий обсяг використання активноТ електроенергiТ у 2021 рочi у
розмiрi 9З,3 млн. кВт*год вiдповiдас обсягу iJ споживання за фактом 2019
року, у дiючих тарифах враховано 95,5 млн. КВт*год,

витпати на електпоенепгiкl

Показник Факт 2019

року

У дiючих з

05.02.2020
тапифах

План на 202l
piK

BapTicTb активноi та
реактивноТ електроенергii

(без ПДВ),
млн. гпн

210,4 2|0,2 231,8

Тариф л,lя l класу
напруги (без ПДВ),

гDн/кВт*год

1,9079
(середньозва

жений)
1,749з0 2,0l17l

Тариф птя l класу
напруги (без П!В),

грн/кВт*год

2,269].
(середньозва

rкений)
2.220з5 2,50795

Плановi тарифи на електроенергiю, що буде використовуватися у 2021
роцi, розраховацi на базi тарифiв, за якими ТОВ <[нiпровськi енергетичнi
послуги мае постачати пiдприемству активну електроенергiю у TpaBHi
2020 року, та IuIанового iндексу цiн виробникiв промисловоi пролукцiТ,



Витрати на
придбання
води/послуг
водовiдведення
в iнших
пiдприсмств

2 з26.45з |.6%

збiльшення витрат пов'язане iз збiльшенням тарифiв на послуги I1ри

одночасному зменшеннi обсяry закупiвлi послуг.

Обсяг закупiвлi питноТ воДи У iнших виробникiв зменшився на 2 4'70,9 тис.

мз або 7,5Yо(зззз2g,2 тис. м3 У дiючих тарифах до з0858.з тис. мз за

[ланом на 202l piK).

Одночасно серепнiй тариф закупiвлi збiльшився на 9Yо (з 4,251 грн/мЗ (без

пдв) у дiючих тарифах до 4,652 грн/мз (без пfв) за планом на 202l piK).

BapTicTb закупiвлi питноТ води збiльшилася на 1,9 млн. грн (без ПДВ) - з

l41,7 млн. грн до l43.6 млн. грн.

ПлановиЙ обсяг закупiвлi послуГ водовiдведеНня у 202l poui лорiвнюс

564,0 тис. м3 i вiдповiдас врахованому в дiючих тарифах" BapTicTb

збiльшилася на 0,5 млtl. грн (без ПЩВ) з 5,2 млн. грн до 5,7 млн, грн (без

П,ЩВ) за рахунок збiльшЬння тарифу з 9,2 грн/мЗдо 10,028 грн/мЗ (без

пдв)"

Покvпна вода та послyги водовiдведення

Показник
У дiючих з

05.02.2020
тапибах

План на
2021 piK

Рiзниця
(план -
тапифи)

IIентпапiзоване водопостачання

обсяг, тис. м3 зз з29.2 30 858.3 -2 4,7а"9

Серелнiй тариф,
гпн/мз

4,251 4,652 0,401

BapTicTb (без ПДВ),
млн. грн |4|,7 \4з,6 1,9

Ilентпалiзоване водовiдведення

обсяг, тис. м3 564,0 564.0
Середнiй тариф,

гпн/мз
о? 10,028 0,828

BapTicTb (без П!В),
млн. гон

5,,7 05

Витрати
реагенти

4а 56"l,524 55,7%

}бiльшення витрат IIов'язане iз зростанrrям обсягiв викори
,а збiльшенням поточних закупiвельних цiн на реагент
}иробникiв промисловоi продукцiТ.
}paxoBaHi У дiючих з 05.02.2020 тарифах обсяги викориl

{е враховують HuuIBHi на пiдприсмствi технологiчнi проuе

lбiльшення. 
,

ВикоDистання реагентiв ]

этання реагентlв
и на iндекс цiн

)тання реагентiв
си i потребують

показtrик
У дiючих з
05.02.2020
тапифах

План на
2021 piK

Рiзниrrя
(план -
тппифи]l

I Iентпалiзоване водопостачання

обсяг. т 2 848,014 з 452.55з 604.539
BapTicTb (без ПДВ),

млн. гDн
54"7 6,7,5 l2,8

[Iентпалiзоване водовiдведення

обсяг. т 1 з61.07l з 509.49,7 2148,426
BapTicTb (без ПДВ),

млн. ,,рн
18,2 45,9 )1 ,7

Разом
Обсяг. т 4 209.085 б 962.05 2 752.965

BapTicTb (без
ППR). м.пн. гпн 72о9 113,4 40,5

Витрати

ремонти
66 706,693 254,5%

3бiльшення витрат на ремонти пов'язане з трива,rим

НКРЕКП tIотреб пiдприемства щодо фiнансування ре
засобiв; значноЮ зношенiстЮ основниХ фондiв, якi гtотре{

ремонту. Частка ветхих та аварiйних мереж у водопос
воловiдведеннi - 22 Yо.

неврахуванням
монту основних
5ують поточного
rачаннi 43%о, у

Витоати на Dемонтиi млн. грн

Вид дiяльностi

У дiючих з
05.02.2020
тарифах,
млн. fDн

План на
2021 piK,
млн. грн

Рiзниця
(план -

тарифи),
млн. гDн

цвп l5.6 69.6 54.0

цвв l0.6 2з.з |2,7
Разом 26,2 92,9 66.7



Витрати
оплату прачi

53 605,957 lз,6%

Збiльшення витрат на оплату працi на 53,6 млн. грн по вiдношенню до
витрат, врахованих у лiючих тарифах, пов'язане з плануванням фонлу
оплати праui вiлповiдно до Iшанових показникiв прожиткового MiHiMyMy

на 202l piK, застосуванням положень Галузевоi угоди з урахуванням
дiючих змiн i доповнень до Hei, Колективного договору.

Планова штатна чисельнiсть персон€}лу лiцензованоi дiяльностi за rrланом

:нa2O2l piK в цiлому вiдповiдас фактичнiй середньооблiковiй чисельностi
за 20l9 piK i складае 2 408 штатних одиниць.

За планом на 202l piK
Показник цвп цвв Разом

Штатнi од, 1 406.55 l001,45 2 408.0
Середня зарплата"

грн/мiс
l5 760 15 085 15 419

Витрати на оплатч працi, млн. грн

вид дiяльностi
У дiючих з

05.02.2020
тяпиrlrяу

План на
2021 piK

Рiзниця
(п.пан -

тя пифи'|

цвп 2з5"6 266"0 ]04
цвв l 58.1 181,3 )\)

Разом 393.7 447.3 53.б

Витрати на
с11лату единого
соцiального
внеску та
компенсацiю
ПФУ пiльгових
пенсiЙ

l1 817,067 lз,6% Збiльшення планових витрат на
внеску пов'язане iз збiльшенням

202l piK на сплаry €диного соцiального
11ланових витрат на оtlлату працi.

Амортизачiйнi
вiдрахування

7 168,108 |8.4%

Збiльшення витрат IIов'язане iз введенням в дiю та реконструкцlсю
основних фондiв, що привело до збiльшення ix BapTocTi, яка

амортизу€ться.

Амортизаuiйнi вiдрахування, що враховуються у тарифах на

централiзоване водоtlостачання та централiзоване водовiдведення, €

джерелом фiнансування у 2021 роцi iнвестицiЙних заходiв, пов'язаних iз

придбанням та реконструкцiею основних фондiв.

Амоптизашiйнi вiлпахчвання. млн. гDн

Вид дiяльностi
У дiючих з

05.02.2020
тапифах

План
202l

на
plK

Рiзниця
(план -
таоифи)

цвп 2з.9 299 6.0

цвв 15,1 l6.3 |.2
Разом 39.0 46,2 11

Витрати
пiдкачування
води

l 690,461 -|з,6уо

Зменшення BapTocTi послуг пов'язане iз зменшенням кiлькос],i об'сктiв. на

яких здiйснюсться пiдкачування.

BanTicTb пiлкаччвання води. млн. грн

вил лiяльпостi
У дiючих з

05.02.2020
тапиrЬах

План на
2021 piK

Рiзниця
(план -
тяпийи)

цвп 12,4 l0,7 | ",7

Витрати
транспортуванн
я води та
перекачуваннrI
стiчних вод

з 1,8 14 a lоlLэ l /о

г через iнфляцiЙнi п
Амортизацiйнi вiдDахyвання, млн. грн

вид дiяльностi
У дiючих з
05.02.2020
таоифах

План на
2021 piK

Рiзниця
(план -
тапифи)

цвп 0.04 0.04

цвв 1.15 1.18 0,03
Разом 1.19 1,22 0.03

Збiльшення BapTocTi Ilослуг пов'язане плановим збiльшенням вартост1



Витрати
п€lливItо-
мастильнi
матерiали
масла

на

та

6,752,зз9 2з9%

Збiльшення витрат пов'язане з t{еврахуванням НКРЕКП при встаноtsленнl
дiючих з 05.02.2020 тарифiв на централiзоване водопостачаннrl та

чентралiзоване водовiдведення обсягу п€lливно-мастильних MaтepiaJliB, якi

фактrтчно використовуються пiдпри€мством з }рахуванням затверджених
норм.
У дiючих з 05.02.2020 тарифах НКРЕКП BpaxoBaHi витрати на piBHi

фактtтчних витрат пiдприсмства за 20l8 piK, якi не враховув€uIи збiльшення
парку автомобiлiв та механiзмiв, збiльшення цiн на ресурси.

витпати на паливно-мастильнi матеоiали та масла" млн. гDн
Вид

дiяльнос
Ti

факт 2019
року

У дiючих з
05.02.2020
тарифах

План на
2021 piK

Рiзниця
(план -
тя пя rlrи l

цвп 22,6 18.6 23.1 4.5
цвв 12,9 9,1 12,0 2.з

Разом J5.5 28.3 35.1 6.8

ВитDати паJlивно-мастильних матеDiалiв, млн. л

Факг 20l9
poIý

У дiючих з

05.02.2020
тапийах

План на
202l piK

Рiзниця
(план -

L,4 1,2 |,4 0-2

Витрати на
сплату лодаткiв

2 8,70,52,7 259%

Збiльшення планових витрат по вiдношенню до витрат, врахованих у
дiючих з 05.02.2020 тарифах, пов'язане з тим, що дiючi тарифи не

враховують особливостi нарахування, декJIаруванtuI та сп.лати рентноi
плати за спецiальне використання води, витрати на яку € складовою витрат
на центрiL,Iiзоване водопостачання i фактично декларуються та
сплачуються пiдприемством,

рентна плата за спецiальне використання води, млн. грн
Вид

дiяльнос
Ti

Факг 2019
року

У дiючих з

05.02.2020
тапифах

План
202|

на
piK

Рiзниця
(план -
таоифи)

цвп 9,4 6,2 9,2 з.0

Iншi витрати
з| 954,489 76,8оh

Збiльшення витрат пов'язане з застосуванням умов поточних договорlв та

планових цiн, врахування фактичних витрат 20l9 року у якостi основи для

розрахункiв за окремими статтями витрат.

lнпri витпати. млн.

вил дiяльностi
У дiючих з

05.02.2020
х

План на
202i piK

Рiзниця
(план *
тапиdи'

цвп
цвв
Разом

з l,3
10,3
41,6

50,8
11 1

1\5

19,5
12,4

31.9

Разом 243 680,876 22,8О/о

Вiдповiдно до пункту 2.11 Порядку у планових тарифах на 2021 piK BpaxoBaнi обiговi кошти за

рахунок планового прибутку (чистиЙ прибуток) у розмiрi 2olo вiд повноi плановоi собiвартостi
лiцензованих видiв дiяльностi та кошти на сплату податку на прибуток.

Прибyток" млн. грн

Вид дiяльностi
У дiючих з
05.02.2020
таDифах

План нл2O2t
piK

Рiзниця (план

- тарифи)

L[ентоал iзоване водопостачання 13,9 20.6 6,7

Централiзоване водовiдведення
,7.5

1 1.4 3.9

Разом 21,4 32,0 10,6

Збiльшення розмiру прибутку пов'язане, зокрема, iз збiльшенням запланованих на 202i piK
витрат повноi собiвартостi централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення

Запланований на 202I piK прибуток мае бути використаний за наведеними нижче
напрямками.



г
L

Напрямки використання запJаномного на 202l piK прибугку, тис. грн

показники Усього Щентралiзоване
водопостачання

Щентралiзоване
водовiдведення

Прибуток 32 053.84б 20 б29"309 ll 424,537

Чистий прибуток 26 284,153 1б 9lб,033 9 368,120

Податок на приброк 5,769,69з з,7lз,2,76 2 056,417

Виплати з чистого прибlтку на мiсцевому ptBHt 17 347,54l ll tб4.582 6 l82.959

do заzацьноzо фонф MicbKozo бюdэлсепу - l 526 чuспоzо прuбупку з 942,62з 2 5з7,405 I 405,2 l8
do цiльовоzо фонф лtiсько| padu - б0'% часmuнu прuбуmtry, u.1o

залulаа€пься пiсля опоdапllgлвання пха сплаmu do бюd:lrcеmу ] 5'% чuспlоzо
прuоуmку

13 404,9]8 8 627,177 4 777,741

Прибуток на поповнення обiгових коштiв, що
залиша€ться v Dозпорядженнi пiдпри€мства

8 936,б12 5 751,451 3 185,16l

Також у планових тарифах на 202I piK, вiдповiдно до п}.нкту 2.9 Порядку, BpaxoBaнi суми
компенсацii окремих статей витрат звiтного перiоду, яким € 2019 piK, а саме витрат на оплату працi
та сплату единого соцiального внеску (847,0 тис. грн), реагентiв на очищення питноi води (9 521',240

тис. грн), витрат на сплату податкiв (3 130,700 тис. грн) у загальнiй cyмi l3 498,940 тис. грн, Iцо на
8 О|4,262 тис. грн бiльше за суму 5 484,678 тис. грн, враховану в дiючих з 05.02.2020 тарифах.

KpiM того, у планових тарифах на централiзоване водопостачання та централiзоване
водовiдведення на 2021 piK не враховусться будь-яке коригування тарифiв, пов'язане з

особливостями виконання iнвестицiйних програм пiдприсмства. У дiючих тарифах на

центрiLтiзоване водопостачання таке коригування враховане НКРЕКП у вiд'смнiй cyMi 11 709,680
тис. грн.

Зауваження та пропозицiТ приймаються до 06.05.2020 за адресою вул.Троiцька, 2|а,
м.Щнiпро, 49101 (у письмовому виглядi) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com.

Вiдкрите обговорення (вiдкрите спухання) щодо необхiдностi встановлення тарифiв на

центрrrлiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення на 2021' piK вiдбудеться
l3.05.2020 о 10.00 в онлайн-форматi з використанням програмного забезпечення ZOOM.

Заявки на r{асть у вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) приймаються до
11.05.2019 за адресою вул.Троiцька,2|а, м.Щнiпро, 49101 (у письмовому виглядi) або на електронну
адресу vodokanal.dp@gmail.com з помiткою (Заявка на участь у вiдкритому обговорюваннi
l3.05.2020).

У заявцi для iдентифiкацii юридичноi,або фiзичноi особи необхiдно вказати П.I.Б учасника,
нч}зву юридичноТ особи (у разi, якщо r{асник представля€ юридичну особу) та адресу електронноi
пошти, на яку КП к,Щнiпроводоканал), пiсля пiдтвердження реестрацiТ учасника, надiшле
iнформацiю з посиланням на он-лайн вiдкрите обговорення (вiдкрите сл}хання). Щля участi на
lrерсонаJIьному комп'ютерi або смартфонi учасника повинне бути встановлене та нfu,Iаштоване

програмне забезпечення ZOOM.

Заступник директора пiдприемства
з фiнансово-економiчних питань Г,I.Григорко


