
Page 1

Page 1

Кодобл Населений пункт Отримувач

14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/000
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/000
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/002
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/002
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/002
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/012
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/012
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/012
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/012
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/110
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
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14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/140
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/170
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/170
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/170
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
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14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
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14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/221
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/221
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/221
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/222
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/310
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/310
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
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14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/500
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/00
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/00
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/17
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/17
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/17
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/31
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/31
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/50
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/0000
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/0000
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1303
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1306
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1308
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1308
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1308
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1308
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1706
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1706
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1706
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1901
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1901
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1901
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1901
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1901
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1906
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1906
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1909
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1909
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2104
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2207
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2215
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2215
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2216
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2220
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2401
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2401
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2401
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2401
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2402
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2404
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2413
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2413
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2413
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2414
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2414
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2416
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2416
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4203
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4203
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4203
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/5007
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/00000000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/00000000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010501
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11010800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11011001
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020301
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020501
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020600
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020601
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020701
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021001
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021301
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021601
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11021900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11022000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11022000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11024700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11024800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010102
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010301
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010302
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020401
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020501
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030102
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030501
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030502
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13030900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13031200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13031300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13060000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13080100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13080100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13080200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13080300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14020800
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14021000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14021300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14021300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14021900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14022000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14022100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14022100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14022300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14030100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14030200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14030300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14030400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14030600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14031000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14060900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14061000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14061100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/17060100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/17060100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/17060300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19060100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19060200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19090400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19090500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21011100
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21011100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21040000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21082000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21082400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21082500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21083000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21084000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012501
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22013000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22070000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22150100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22150200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22160100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22200000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24010300
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24030000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24040000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24061500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24061800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24061900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24063100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24063500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24111100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24130100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24130200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24130300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24140200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24140600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24160300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24160400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/31010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/31020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42030100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42030300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42030400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/50070000
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/00000
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/00000
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11024
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11024
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13031
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13031
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14021
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14022
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14031
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/17060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/17060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/17060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19090
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21082
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21082
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21082
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21083
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21084
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22013
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22070
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22150
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22150
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22160
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22200
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24063
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24063
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24111
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24140
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24140
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24160
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24160
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/31010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/31020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33020
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/50070
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/00
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/00
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/17
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/17
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/17
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/31
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/31
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/50
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Реквізити рахунків для обліку доход

римувача(ЄД Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) фікації доход

37992030                                            A7289999803334699980000141100000000
37992030                                            A7889999803334399990000141100000000
37992030                                            A5189999803133604040006141100263100
37992030                                            A5789999803133304050006141100263200
37992030                                            A6389999803133004060006141100263300
37992030                                            A4789999803133404500007141101201171
37992030                                            A5389999803133104510007141101201172
37992030                                            A8389999803133804520007141101201173
37992030                                            A8989999803133504530007141101201174
37992030                                            A6689999803130401750000141111010800
37992030                                            A3389999803130000630000141111011000
37992030                                            A6489999803130201370000141111011001
37992030                                            A0689999803130900020000141111020100
37992030                                            A7589999803331393120000141111020300
37992030                                            A1289999803130600030000141111020301
37992030                                            A8189999803331093130000141111020400
37992030                                            A1489999803331793140000141111020500
37992030                                            A2489999803130000050000141111020501
37992030                                            A2089999803331493150000141111020600
37992030                                            A5489999803130700060000141111020601
37992030                                            A2689999803331193160000141111020700
37992030                                            A6089999803130400070000141111020701
37992030                                            A6289999803331593180000141111021000
37992030                                            A9689999803130800090000141111021001
37992030                                            A1889999803331893200000141111021300
37992030                                            A2889999803130100110000141111021301
37992030                                            A6089999803331993230000141111021600
37992030                                            A7089999803130200140000141111021601
37992030                                            A4889999803131512080020141111021900
37992030                                            A2289999803131112080000141111021900
37992030                                            A0789999803131712190000141111022000
37992030                                            A0989999803131112190020141111022000
37992030                                            A7289999803130101760000141111024700
37992030                                            A1489999803130500680000141111024800
37992030                                            A2889999803331393540000141113010100
37992030                                            A7589999803331093390000141113010102
37992030                                            A3489999803331093550000141113010301
37992030                                            A3189999803331093680000141113010302
37992030                                            A7089999803331493570000141113020100
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37992030                                            A7689999803331193580000141113020300
37992030                                            A0989999803331893590000141113020401
37992030                                            A3289999803331493600000141113020501
37992030                                            A3889999803331193610000141113020600
37992030                                            A1989999803130400230000141113030400
37992030                                            A1189999803130000160020141113031200
37992030                                            A4189999803130700170020141113031300
37992030                                            A2489999803130001990000141113060000
37992030                                            A6189999803130800960000141113080100
37992030                                            A6389999803130200960020141113080100
37992030                                            A6789999803130500970000141113080200
37992030                                            A7389999803130200980000141113080300
37992030                                            A1089999803130700350000141114020100
37992030                                            A1689999803130400360000141114020200
37992030                                            A2289999803130100370000141114020300
37992030                                            A5289999803130800380000141114020400
37992030                                            A1489999803131812120000141114020800
37992030                                            A1989999803130101470000141114021000
37992030                                            A0589999803130801770000141114021300
37992030                                            A0789999803130201770020141114021300
37992030                                            A7389999803331493440000141114021900
37992030                                            A1089999803130401590000141114022000
37992030                                            A2089999803130500420000141114022100
37992030                                            A4689999803130900420020141114022100
37992030                                            A1189999803130501780000141114022300
37992030                                            A2689999803130200430000141114030100
37992030                                            A5689999803130900440000141114030200
37992030                                            A6289999803130600450000141114030300
37992030                                            A6889999803130300460000141114030400
37992030                                            A4989999803130801480000141114031000
37992030                                            A0689999803130600290000141114060100
37992030                                            A2989999803130200300000141114060200
37992030                                            A6589999803130600320000141114060300
37992030                                            A7189999803130300330000141114060400
37992030                                            A7789999803130000340000141114060500
37992030                                            A0889999803130801640000141114060600
37992030                                            A0689999803130900990000141114060800
37992030                                            A1189999803130801510000141114060900
37992030                                            A6289999803130301690000141114061000
37992030                                            A1889999803130601710000141114061100
37992030                                            A5089999803130701720020141117060100
37992030                                            A2489999803130301720000141117060100
37992030                                            A6089999803130701740000141117060300
37992030                                            A1189999803131812250000141119010400
37992030                                            A5089999803130901670000141119011000
37992030                                            A2189999803130000180000141119060100
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37992030                                            A5189999803130700190000141119060200
37992030                                            A1789999803130501520000141119090400
37992030                                            A7389999803130500710000141119090500
37992030                                            A2089999803130000740020141121010100
37992030                                            A1889999803130600740000141121010100
37992030                                            A7289999803130100790000141121010500
37992030                                            A9889999803130500790020141121010500
37992030                                            A5489999803131212090020141121010600
37992030                                            A5289999803131812090000141121010600
37992030                                            A6189999803130501230000141121010900
37992030                                            A5689999803131712200020141121011000
37992030                                            A3089999803131312200000141121011000
37992030                                            A3689999803131012210000141121011100
37992030                                            A6289999803131412210020141121011100
37992030                                            A6689999803130400780000141121040000
37992030                                            A7489999803130600900000141121080500
37992030                                            A2489999803130001020000141121080600
37992030                                            A0589999803130501070000141121080800
37992030                                            A6089999803130401040000141121080900
37992030                                            A9289999803130501050020141121081000
37992030                                            A6689999803130101050000141121081000
37992030                                            A9689999803130801060000141121081100
37992030                                            A2589999803130101210000141121081200
37992030                                            A2289999803130700800000141121081400
37992030                                            A2089999803130201660000141121081600
37992030                                            A2189999803130301850000141121081700
37992030                                            A2489999803130300750000141121081900
37992030                                            A7489999803131012180000141121082000
37992030                                            A6789999803130800700000141121083000
37992030                                            A5989999803131912020000141121084000
37992030                                            A1289999803130901700000141122010300
37992030                                            A2389999803130200560000141122011200
37992030                                            A5389999803130900570000141122011400
37992030                                            A5989999803130600580000141122011500
37992030                                            A6589999803130300590000141122011700
37992030                                            A5589999803130800250000141122011900
37992030                                            A6189999803130500260000141122012000
37992030                                            A9389999803130801190000141122012100
37992030                                            A1989999803130401200000141122012200
37992030                                            A2089999803130200690000141122012300
37992030                                            A6889999803331593240100141122012500
37992030                                            A3189999803131112010100141122012501
37992030                                            A2989999803131212010000141122012501
37992030                                            A7389999803130200010000141122012600
37992030                                            A2789999803332493000410141122012700
37992030                                            A0689999803130601260000141122012900
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37992030                                            A7289999803332693050000141122070000
37992030                                            A8689999803130000920000141122080100
37992030                                            A1989999803130700930000141122080200
37992030                                            A2589999803130400940000141122080300
37992030                                            A5689999803130901410000141122080500
37992030                                            A6689999803130700510000141122150100
37992030                                            A7289999803130400520000141122150200
37992030                                            A6289999803131612160000141122160100
37992030                                            A7489999803130001440000141122200000
37992030                                            A1189999803130201080000141124010100
37992030                                            A4189999803130901090000141124010200
37992030                                            A6489999803130501100000141124010300
37992030                                            A7089999803130201110000141124010400
37992030                                            A1089999803130701320000141124020000
37992030                                            A0389999803130901120000141124030000
37992030                                            A1189999803130800540000141124040000
37992030                                            A2189999803130001150000141124060300
37992030                                            A5189999803130701160000141124060500
37992030                                            A5789999803130401170000141124060600
37992030                                            A6389999803130101180000141124060700
37992030                                            A8589999803332492990000141124061500
37992030                                            A0989999803130900860000141124061800
37992030                                            A5589999803130801220000141124061900
37992030                                            A2689999803130201400000141124062000
37992030                                            A5689999803130601680000141124062200
37992030                                            A8189999803131412810000141124062400
37992030                                            A0889999803131812380000141124063100
37992030                                            A7989999803130200720000141124063500
37992030                                            A2889999803130400810000141124110400
37992030                                            A1289999803130301270000141124110500
37992030                                            A1889999803130001280000141124110800
37992030                                            A5989999803131612290000141124111100
37992030                                            A7389999803130201950000141124130100
37992030                                            A0689999803130901960000141124130200
37992030                                            A1289999803130601970000141124130300
37992030                                            A5389999803130901540000141124140200
37992030                                            A7189999803130001570000141124140600
37992030                                            A6889999803130301430000141124160300
37992030                                            A2489999803131312460000141124160400
37992030                                            A4889999803130701290000141131010100
37992030                                            A7189999803130301300000141131020000
37992030                                            A1889999803130301010000141133010100
37992030                                            A0989999803130601130000141133010200
37992030                                            A7789999803130001310000141133010300
37992030                                            A1589999803130301140000141133010400
37992030                                            A1689999803130401330000141133020000
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37992030                                            A2089999803131812830000141142030100
37992030                                            A8789999803131112820000141142030300
37992030                                            A3189999803130100950000141142030400
37992030                                            A8289999803131212300000141150070000
37992030                                            A2189999803334499980000143800000000
37992030                                            A2789999803334199990000143800000000
37992030                                            A7189999803331493400000143811010100
37992030                                            A5889999803331693460000143811010200
37992030                                            A1089999803331893420000143811010400
37992030                                            A7789999803331193410000143811010500
37992030                                            A1889999803331193380000143811010501
37992030                                            A1689999803331593430000143811010700
37992030                                            A1589999803130201750000143811010800
37992030                                            A0689999803130800630000143811011000
37992030                                            A1389999803130001370000143811011001
37992030                                            A5289999803130700020000143811020100
37992030                                            A2489999803331193120000143811020300
37992030                                            A5889999803130400030000143811020301
37992030                                            A5489999803331893130000143811020400
37992030                                            A6089999803331593140000143811020500
37992030                                            A9489999803130800050000143811020501
37992030                                            A6689999803331293150000143811020600
37992030                                            A0389999803130500060000143811020601
37992030                                            A9689999803331993160000143811020700
37992030                                            A0989999803130200070000143811020701
37992030                                            A1189999803331393180000143811021000
37992030                                            A4589999803130600090000143811021001
37992030                                            A6489999803331693200000143811021300
37992030                                            A9889999803130900110000143811021301
37992030                                            A0989999803331793230000143811021600
37992030                                            A1989999803130000140000143811021601
37992030                                            A9289999803131912080000143811021900
37992030                                            A9489999803131312080020143811021900
37992030                                            A7989999803131912190020143811022000
37992030                                            A5389999803131512190000143811022000
37992030                                            A4589999803130901760000143811024700
37992030                                            A6089999803130300680000143811024800
37992030                                            A7489999803331193540000143813010100
37992030                                            A4889999803331893390000143813010102
37992030                                            A0789999803331893550000143813010301
37992030                                            A0489999803331893680000143813010302
37992030                                            A1989999803331293570000143813020100
37992030                                            A4989999803331993580000143813020300
37992030                                            A5589999803331693590000143813020401
37992030                                            A7889999803331293600000143813020501
37992030                                            A1189999803331993610000143813020600
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37992030                                            A6589999803331493660000143813030100
37992030                                            A1089999803331593690000143813030102
37992030                                            A6589999803130200230000143813030400
37992030                                            A9589999803130900240000143813030500
37992030                                            A7189999803331193670000143813030501
37992030                                            A8289999803331093930000143813030502
37992030                                            A6489999803331993900000143813030700
37992030                                            A7089999803331693910000143813030800
37992030                                            A7689999803331393920000143813030900
37992030                                            A8189999803130800160020143813031200
37992030                                            A8789999803130500170020143813031300
37992030                                            A9489999803130801990000143813060000
37992030                                            A1089999803130600960000143813080100
37992030                                            A1289999803130000960020143813080100
37992030                                            A1689999803130300970000143813080200
37992030                                            A2289999803130000980000143813080300
37992030                                            A5689999803130500350000143814020100
37992030                                            A6289999803130200360000143814020200
37992030                                            A9289999803130900370000143814020300
37992030                                            A9889999803130600380000143814020400
37992030                                            A0789999803130300390000143814020600
37992030                                            A6089999803131612120000143814020800
37992030                                            A8989999803130901470000143814021000
37992030                                            A5389999803130001770020143814021300
37992030                                            A5189999803130601770000143814021300
37992030                                            A2289999803331293440000143814021900
37992030                                            A5689999803130201590000143814022000
37992030                                            A6689999803130300420000143814022100
37992030                                            A9289999803130700420020143814022100
37992030                                            A5789999803130301780000143814022300
37992030                                            A7289999803130000430000143814030100
37992030                                            A0589999803130700440000143814030200
37992030                                            A1189999803130400450000143814030300
37992030                                            A1789999803130100460000143814030400
37992030                                            A4789999803130800470000143814030600
37992030                                            A9589999803130601480000143814031000
37992030                                            A5289999803130400290000143814060100
37992030                                            A7589999803130000300000143814060200
37992030                                            A1489999803130400320000143814060300
37992030                                            A2089999803130100330000143814060400
37992030                                            A5089999803130800340000143814060500
37992030                                            A5489999803130601640000143814060600
37992030                                            A5289999803130700990000143814060800
37992030                                            A5789999803130601510000143814060900
37992030                                            A1189999803130101690000143814061000
37992030                                            A6489999803130401710000143814061100
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37992030                                            A9689999803130501720020143817060100
37992030                                            A7089999803130101720000143817060100
37992030                                            A0989999803130501740000143817060300
37992030                                            A1789999803331693620000143819010100
37992030                                            A2389999803331393630000143819010200
37992030                                            A2989999803331093640000143819010300
37992030                                            A5789999803131612250000143819010400
37992030                                            A9689999803130701670000143819011000
37992030                                            A9189999803130800180000143819060100
37992030                                            A9789999803130500190000143819060200
37992030                                            A6389999803130301520000143819090400
37992030                                            A2289999803130300710000143819090500
37992030                                            A9089999803130800740020143821010100
37992030                                            A6489999803130400740000143821010100
37992030                                            A4789999803130300790020143821010500
37992030                                            A4589999803130900790000143821010500
37992030                                            A9889999803131612090000143821010600
37992030                                            A0389999803131012090020143821010600
37992030                                            A1089999803130301230000143821010900
37992030                                            A0589999803131512200020143821011000
37992030                                            A7689999803131112200000143821011000
37992030                                            A0989999803131812210000143821011100
37992030                                            A1189999803131212210020143821011100
37992030                                            A1589999803130200780000143821040000
37992030                                            A2389999803130400900000143821080500
37992030                                            A9489999803130801020000143821080600
37992030                                            A5189999803130301070000143821080800
37992030                                            A0989999803130201040000143821080900
37992030                                            A3989999803130901050000143821081000
37992030                                            A4189999803130301050020143821081000
37992030                                            A4589999803130601060000143821081100
37992030                                            A9589999803130901210000143821081200
37992030                                            A6889999803130500800000143821081400
37992030                                            A6689999803130001660000143821081600
37992030                                            A6789999803130101850000143821081700
37992030                                            A7089999803130100750000143821081900
37992030                                            A4789999803131812180000143821082000
37992030                                            A6489999803130100040000143821082400
37992030                                            A0789999803130600120000143821082500
37992030                                            A1689999803130600700000143821083000
37992030                                            A0889999803131712020000143821084000
37992030                                            A5889999803130701700000143822010300
37992030                                            A6989999803130000560000143822011200
37992030                                            A0289999803130700570000143822011400
37992030                                            A0889999803130400580000143822011500
37992030                                            A1489999803130100590000143822011700
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37992030                                            A0489999803130600250000143822011900
37992030                                            A1089999803130300260000143822012000
37992030                                            A4289999803130601190000143822012100
37992030                                            A6589999803130201200000143822012200
37992030                                            A6689999803130000690000143822012300
37992030                                            A1789999803331393240100143822012500
37992030                                            A7589999803131012010000143822012501
37992030                                            A0489999803131912010100143822012501
37992030                                            A2289999803130000010000143822012600
37992030                                            A7389999803332293000410143822012700
37992030                                            A5289999803130401260000143822012900
37992030                                            A1789999803131112170000143822013000
37992030                                            A2189999803332493050000143822070000
37992030                                            A5989999803130800920000143822080100
37992030                                            A6589999803130500930000143822080200
37992030                                            A7189999803130200940000143822080300
37992030                                            A0589999803130701410000143822080500
37992030                                            A1589999803130500510000143822150100
37992030                                            A2189999803130200520000143822150200
37992030                                            A1189999803131412160000143822160100
37992030                                            A4789999803130801440000143822200000
37992030                                            A5789999803130001080000143824010100
37992030                                            A8789999803130701090000143824010200
37992030                                            A1389999803130301100000143824010300
37992030                                            A1989999803130001110000143824010400
37992030                                            A5689999803130501320000143824020000
37992030                                            A4989999803130701120000143824030000
37992030                                            A5789999803130600540000143824040000
37992030                                            A9189999803130801150000143824060300
37992030                                            A9789999803130501160000143824060500
37992030                                            A0689999803130201170000143824060600
37992030                                            A3689999803130901180000143824060700
37992030                                            A3489999803332292990000143824061500
37992030                                            A5589999803130700860000143824061800
37992030                                            A0489999803130601220000143824061900
37992030                                            A7289999803130001400000143824062000
37992030                                            A2589999803331293310000143824062100
37992030                                            A0589999803130401680000143824062200
37992030                                            A3089999803131212810000143824062400
37992030                                            A5489999803131612380000143824063100
37992030                                            A2889999803130000720000143824063500
37992030                                            A7489999803130200810000143824110400
37992030                                            A5889999803130101270000143824110500
37992030                                            A8889999803130801280000143824110800
37992030                                            A0889999803131412290000143824111100
37992030                                            A2289999803130001950000143824130100
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37992030                                            A5289999803130701960000143824130200
37992030                                            A5889999803130401970000143824130300
37992030                                            A0289999803130701540000143824140200
37992030                                            A4489999803130801570000143824140600
37992030                                            A1789999803130101430000143824160300
37992030                                            A7089999803131112460000143824160400
37992030                                            A9489999803130501290000143831010100
37992030                                            A2089999803130101300000143831020000
37992030                                            A6489999803130101010000143833010100
37992030                                            A5589999803130401130000143833010200
37992030                                            A5089999803130801310000143833010300
37992030                                            A6189999803130101140000143833010400
37992030                                            A6289999803130201330000143833020000
37992030                                            A6689999803131612830000143842030100
37992030                                            A6089999803131912820000143842030300
37992030                                            A0489999803130900950000143842030400
37992030                                            A3189999803131012300000143850070000
37992030                                            A9389999803334899980000143800000000
37992030                                            A0289999803334599990000143800000000
37992030                                            A4689999803331893400000143811010100
37992030                                            A0989999803331093460000143811010200
37992030                                            A5889999803331293420000143811010400
37992030                                            A5289999803331593410000143811010500
37992030                                            A9089999803331593380000143811010501
37992030                                            A8889999803331993430000143811010700
37992030                                            A8789999803130601750000143811010800
37992030                                            A5489999803130200630000143811011000
37992030                                            A8589999803130401370000143811011001
37992030                                            A0389999803130100020000143811020100
37992030                                            A9689999803331593120000143811020300
37992030                                            A3389999803130800030000143811020301
37992030                                            A0589999803331293130000143811020400
37992030                                            A3589999803331993140000143811020500
37992030                                            A4589999803130200050000143811020501
37992030                                            A4189999803331693150000143811020600
37992030                                            A7589999803130900060000143811020601
37992030                                            A4789999803331393160000143811020700
37992030                                            A8189999803130600070000143811020701
37992030                                            A8389999803331793180000143811021000
37992030                                            A9389999803130000090000143811021001
37992030                                            A1589999803331093200000143811021300
37992030                                            A4989999803130300110000143811021301
37992030                                            A5789999803331193230000143811021600
37992030                                            A9189999803130400140000143811021601
37992030                                            A4389999803131312080000143811021900
37992030                                            A6989999803131712080020143811021900
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37992030                                            A2889999803131912190000143811022000
37992030                                            A3089999803131312190020143811022000
37992030                                            A9389999803130301760000143811024700
37992030                                            A3589999803130700680000143811024800
37992030                                            A4989999803331593540000143813010100
37992030                                            A9689999803331293390000143813010102
37992030                                            A5589999803331293550000143813010301
37992030                                            A5289999803331293680000143813010302
37992030                                            A9189999803331693570000143813020100
37992030                                            A9789999803331393580000143813020300
37992030                                            A0689999803331093590000143813020401
37992030                                            A5389999803331693600000143813020501
37992030                                            A5989999803331393610000143813020600
37992030                                            A4089999803331893660000143813030100
37992030                                            A8289999803331993690000143813030102
37992030                                            A4089999803130600230000143813030400
37992030                                            A4689999803130300240000143813030500
37992030                                            A4689999803331593670000143813030501
37992030                                            A5789999803331493930000143813030502
37992030                                            A1589999803331393900000143813030700
37992030                                            A2189999803331093910000143813030800
37992030                                            A5189999803331793920000143813030900
37992030                                            A3289999803130200160020143813031200
37992030                                            A6289999803130900170020143813031300
37992030                                            A4589999803130201990000143813060000
37992030                                            A5889999803130000960000143813080100
37992030                                            A8489999803130400960020143813080100
37992030                                            A8889999803130700970000143813080200
37992030                                            A9489999803130400980000143813080300
37992030                                            A3189999803130900350000143814020100
37992030                                            A3789999803130600360000143814020200
37992030                                            A4389999803130300370000143814020300
37992030                                            A4989999803130000380000143814020400
37992030                                            A7989999803130700390000143814020600
37992030                                            A1189999803131012120000143814020800
37992030                                            A4089999803130301470000143814021000
37992030                                            A2889999803130401770020143814021300
37992030                                            A0289999803130001770000143814021300
37992030                                            A9489999803331693440000143814021900
37992030                                            A3189999803130601590000143814022000
37992030                                            A4189999803130700420000143814022100
37992030                                            A4389999803130100420020143814022100
37992030                                            A3289999803130701780000143814022300
37992030                                            A4789999803130400430000143814030100
37992030                                            A5389999803130100440000143814030200
37992030                                            A8389999803130800450000143814030300
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37992030                                            A8989999803130500460000143814030400
37992030                                            A9589999803130200470000143814030600
37992030                                            A4689999803130001480000143814031000
37992030                                            A2789999803130800290000143814060100
37992030                                            A5089999803130400300000143814060200
37992030                                            A8689999803130800320000143814060300
37992030                                            A9289999803130500330000143814060400
37992030                                            A9889999803130200340000143814060500
37992030                                            A0589999803130001640000143814060600
37992030                                            A0389999803130100990000143814060800
37992030                                            A0889999803130001510000143814060900
37992030                                            A8389999803130501690000143814061000
37992030                                            A3989999803130801710000143814061100
37992030                                            A7189999803130901720020143817060100
37992030                                            A4589999803130501720000143817060100
37992030                                            A8189999803130901740000143817060300
37992030                                            A6589999803331093620000143819010100
37992030                                            A9589999803331793630000143819010200
37992030                                            A0489999803331493640000143819010300
37992030                                            A0889999803131012250000143819010400
37992030                                            A4789999803130101670000143819011000
37992030                                            A4289999803130200180000143819060100
37992030                                            A7289999803130900190000143819060200
37992030                                            A3889999803130701520000143819090400
37992030                                            A9489999803130700710000143819090500
37992030                                            A4189999803130200740020143821010100
37992030                                            A3989999803130800740000143821010100
37992030                                            A2289999803130700790020143821010500
37992030                                            A9389999803130300790000143821010500
37992030                                            A7589999803131412090020143821010600
37992030                                            A4989999803131012090000143821010600
37992030                                            A8289999803130701230000143821010900
37992030                                            A7789999803131912200020143821011000
37992030                                            A5189999803131512200000143821011000
37992030                                            A8389999803131612210020143821011100
37992030                                            A5789999803131212210000143821011100
37992030                                            A8789999803130600780000143821040000
37992030                                            A9589999803130800900000143821080500
37992030                                            A4589999803130201020000143821080600
37992030                                            A2689999803130701070000143821080800
37992030                                            A8189999803130601040000143821080900
37992030                                            A8789999803130301050000143821081000
37992030                                            A1689999803130701050020143821081000
37992030                                            A9389999803130001060000143821081100
37992030                                            A4689999803130301210000143821081200
37992030                                            A4389999803130900800000143821081400
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37992030                                            A4189999803130401660000143821081600
37992030                                            A4289999803130501850000143821081700
37992030                                            A4589999803130500750000143821081900
37992030                                            A9589999803131212180000143821082000
37992030                                            A3989999803130500040000143821082400
37992030                                            A5589999803130000120000143821082500
37992030                                            A6489999803130000700000143821083000
37992030                                            A5689999803131112020000143821084000
37992030                                            A0989999803130101700000143822010300
37992030                                            A4489999803130400560000143822011200
37992030                                            A5089999803130100570000143822011400
37992030                                            A8089999803130800580000143822011500
37992030                                            A8689999803130500590000143822011700
37992030                                            A5289999803130000250000143822011900
37992030                                            A8289999803130700260000143822012000
37992030                                            A9089999803130001190000143822012100
37992030                                            A4089999803130601200000143822012200
37992030                                            A4189999803130400690000143822012300
37992030                                            A5089999803131412010000143822012501
37992030                                            A9489999803130400010000143822012600
37992030                                            A4889999803332693000410143822012700
37992030                                            A2789999803130801260000143822012900
37992030                                            A8989999803131512170000143822013000
37992030                                            A9389999803332893050000143822070000
37992030                                            A1089999803130200920000143822080100
37992030                                            A4089999803130900930000143822080200
37992030                                            A4689999803130600940000143822080300
37992030                                            A5389999803130101410000143822080500
37992030                                            A8789999803130900510000143822150100
37992030                                            A9389999803130600520000143822150200
37992030                                            A8389999803131812160000143822160100
37992030                                            A9589999803130201440000143822200000
37992030                                            A3289999803130401080000143824010100
37992030                                            A3889999803130101090000143824010200
37992030                                            A8589999803130701100000143824010300
37992030                                            A9189999803130401110000143824010400
37992030                                            A3189999803130901320000143824020000
37992030                                            A9789999803130101120000143824030000
37992030                                            A0889999803130000540000143824040000
37992030                                            A4289999803130201150000143824060300
37992030                                            A7289999803130901160000143824060500
37992030                                            A7889999803130601170000143824060600
37992030                                            A8489999803130301180000143824060700
37992030                                            A0989999803332692990000143824061500
37992030                                            A0689999803130100860000143824061800
37992030                                            A5289999803130001220000143824061900
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37992030                                            A4789999803130401400000143824062000
37992030                                            A9789999803331693310000143824062100
37992030                                            A7789999803130801680000143824062200
37992030                                            A0589999803131612810000143824062400
37992030                                            A0589999803131012380000143824063100
37992030                                            A0389999803130400720000143824063500
37992030                                            A4989999803130600810000143824110400
37992030                                            A3389999803130501270000143824110500
37992030                                            A3989999803130201280000143824110800
37992030                                            A8089999803131812290000143824111100
37992030                                            A9489999803130401950000143824130100
37992030                                            A0389999803130101960000143824130200
37992030                                            A3389999803130801970000143824130300
37992030                                            A5089999803130101540000143824140200
37992030                                            A9289999803130201570000143824140600
37992030                                            A8989999803130501430000143824160300
37992030                                            A4589999803131512460000143824160400
37992030                                            A6989999803130901290000143831010100
37992030                                            A9289999803130501300000143831020000
37992030                                            A3989999803130501010000143833010100
37992030                                            A3089999803130801130000143833010200
37992030                                            A9889999803130201310000143833010300
37992030                                            A3689999803130501140000143833010400
37992030                                            A3789999803130601330000143833020000
37992030                                            A1789999803131012830000143842030100
37992030                                            A1189999803131312820000143842030300
37992030                                            A5289999803130300950000143842030400
37992030                                            A0689999803131412300000143850070000
37992030                                            A7489999803334999990000143800000000
37992030                                            A4489999803334299980000143800000000
37992030                                            A9489999803331293400000143811010100
37992030                                            A8189999803331493460000143811010200
37992030                                            A3389999803331693420000143811010400
37992030                                            A2789999803331993410000143811010500
37992030                                            A6589999803331993380000143811010501
37992030                                            A3989999803331393430000143811010700
37992030                                            A3889999803130001750000143811010800
37992030                                            A2989999803130600630000143811011000
37992030                                            A6089999803130801370000143811011001
37992030                                            A7589999803130500020000143811020100
37992030                                            A7189999803331993120000143811020300
37992030                                            A8189999803130200030000143811020301
37992030                                            A7789999803331693130000143811020400
37992030                                            A8389999803331393140000143811020500
37992030                                            A2089999803130600050000143811020501
37992030                                            A8989999803331093150000143811020600
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37992030                                            A2689999803130300060000143811020601
37992030                                            A2289999803331793160000143811020700
37992030                                            A3289999803130000070000143811020701
37992030                                            A3489999803331193180000143811021000
37992030                                            A6889999803130400090000143811021001
37992030                                            A8789999803331493200000143811021300
37992030                                            A2489999803130700110000143811021301
37992030                                            A3289999803331593230000143811021600
37992030                                            A6689999803130800140000143811021601
37992030                                            A2089999803131112080020143811021900
37992030                                            A1889999803131712080000143811021900
37992030                                            A0589999803131712190020143811022000
37992030                                            A7689999803131312190000143811022000
37992030                                            A6889999803130701760000143811024700
37992030                                            A8389999803130100680000143811024800
37992030                                            A2489999803331993540000143813010100
37992030                                            A7189999803331693390000143813010102
37992030                                            A3089999803331693550000143813010301
37992030                                            A2789999803331693680000143813010302
37992030                                            A4289999803331093570000143813020100
37992030                                            A7289999803331793580000143813020300
37992030                                            A7889999803331493590000143813020401
37992030                                            A0489999803331093600000143813020501
37992030                                            A3489999803331793610000143813020600
37992030                                            A8889999803331293660000143813030100
37992030                                            A3389999803331393690000143813030102
37992030                                            A8889999803130000230000143813030400
37992030                                            A2189999803130700240000143813030500
37992030                                            A2189999803331993670000143813030501
37992030                                            A3289999803331893930000143813030502
37992030                                            A8789999803331793900000143813030700
37992030                                            A9389999803331493910000143813030800
37992030                                            A0289999803331193920000143813030900
37992030                                            A0789999803130600160020143813031200
37992030                                            A1389999803130300170020143813031300
37992030                                            A2089999803130601990000143813060000
37992030                                            A5989999803130800960020143813080100
37992030                                            A3389999803130400960000143813080100
37992030                                            A3989999803130100970000143813080200
37992030                                            A6989999803130800980000143813080300
37992030                                            A7989999803130300350000143814020100
37992030                                            A8589999803130000360000143814020200
37992030                                            A1889999803130700370000143814020300
37992030                                            A2489999803130400380000143814020400
37992030                                            A3089999803130100390000143814020600
37992030                                            A8389999803131412120000143814020800



Page 1

Page 41

37992030                                            A1589999803130701470000143814021000
37992030                                            A7489999803130401770000143814021300
37992030                                            A0389999803130801770020143814021300
37992030                                            A4589999803331093440000143814021900
37992030                                            A7989999803130001590000143814022000
37992030                                            A8989999803130100420000143814022100
37992030                                            A1889999803130500420020143814022100
37992030                                            A8089999803130101780000143814022300
37992030                                            A2289999803130800430000143814030100
37992030                                            A2889999803130500440000143814030200
37992030                                            A3489999803130200450000143814030300
37992030                                            A6489999803130900460000143814030400
37992030                                            A7089999803130600470000143814030600
37992030                                            A2189999803130401480000143814031000
37992030                                            A7589999803130200290000143814060100
37992030                                            A2589999803130800300000143814060200
37992030                                            A3789999803130200320000143814060300
37992030                                            A6789999803130900330000143814060400
37992030                                            A7389999803130600340000143814060500
37992030                                            A7789999803130401640000143814060600
37992030                                            A7589999803130500990000143814060800
37992030                                            A8089999803130401510000143814060900
37992030                                            A5889999803130901690000143814061000
37992030                                            A8789999803130201710000143814061100
37992030                                            A2089999803130901720000143817060100
37992030                                            A2289999803130301720020143817060100
37992030                                            A3289999803130301740000143817060300
37992030                                            A4089999803331493620000143819010100
37992030                                            A4689999803331193630000143819010200
37992030                                            A7689999803331893640000143819010300
37992030                                            A8089999803131412250000143819010400
37992030                                            A2289999803130501670000143819011000
37992030                                            A1789999803130600180000143819060100
37992030                                            A2389999803130300190000143819060200
37992030                                            A8689999803130101520000143819090400
37992030                                            A4589999803130100710000143819090500
37992030                                            A8789999803130200740000143821010100
37992030                                            A1689999803130600740020143821010100
37992030                                            A7089999803130100790020143821010500
37992030                                            A6889999803130700790000143821010500
37992030                                            A5089999803131812090020143821010600
37992030                                            A2489999803131412090000143821010600
37992030                                            A3389999803130101230000143821010900
37992030                                            A2689999803131912200000143821011000
37992030                                            A2889999803131312200020143821011000
37992030                                            A3289999803131612210000143821011100
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37992030                                            A3489999803131012210020143821011100
37992030                                            A3889999803130000780000143821040000
37992030                                            A4689999803130200900000143821080500
37992030                                            A2089999803130601020000143821080600
37992030                                            A7489999803130101070000143821080800
37992030                                            A3289999803130001040000143821080900
37992030                                            A6289999803130701050000143821081000
37992030                                            A6489999803130101050020143821081000
37992030                                            A6889999803130401060000143821081100
37992030                                            A2189999803130701210000143821081200
37992030                                            A9189999803130300800000143821081400
37992030                                            A1689999803130801660000143821081600
37992030                                            A1789999803130901850000143821081700
37992030                                            A2089999803130900750000143821081900
37992030                                            A7089999803131612180000143821082000
37992030                                            A1489999803130900040000143821082400
37992030                                            A3089999803130400120000143821082500
37992030                                            A3989999803130400700000143821083000
37992030                                            A3189999803131512020000143821084000
37992030                                            A8189999803130501700000143822010300
37992030                                            A1989999803130800560000143822011200
37992030                                            A2589999803130500570000143822011400
37992030                                            A3189999803130200580000143822011500
37992030                                            A6189999803130900590000143822011700
37992030                                            A2789999803130400250000143822011900
37992030                                            A3389999803130100260000143822012000
37992030                                            A6589999803130401190000143822012100
37992030                                            A8889999803130001200000143822012200
37992030                                            A1689999803130800690000143822012300
37992030                                            A2589999803131812010000143822012501
37992030                                            A6989999803130800010000143822012600
37992030                                            A9689999803332093000410143822012700
37992030                                            A7589999803130201260000143822012900
37992030                                            A6489999803131912170000143822013000
37992030                                            A4489999803332293050000143822070000
37992030                                            A8289999803130600920000143822080100
37992030                                            A8889999803130300930000143822080200
37992030                                            A9489999803130000940000143822080300
37992030                                            A2889999803130501410000143822080500
37992030                                            A3889999803130300510000143822150100
37992030                                            A4489999803130000520000143822150200
37992030                                            A3489999803131212160000143822160100
37992030                                            A7089999803130601440000143822200000
37992030                                            A0789999803130801080000143824010100
37992030                                            A1389999803130501090000143824010200
37992030                                            A3689999803130101100000143824010300
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37992030                                            A6689999803130801110000143824010400
37992030                                            A7989999803130301320000143824020000
37992030                                            A7289999803130501120000143824030000
37992030                                            A8089999803130400540000143824040000
37992030                                            A1789999803130601150000143824060300
37992030                                            A2389999803130301160000143824060500
37992030                                            A2989999803130001170000143824060600
37992030                                            A5989999803130701180000143824060700
37992030                                            A5789999803332092990000143824061500
37992030                                            A7889999803130500860000143824061800
37992030                                            A2789999803130401220000143824061900
37992030                                            A2289999803130801400000143824062000
37992030                                            A4889999803331093310000143824062100
37992030                                            A2889999803130201680000143824062200
37992030                                            A5389999803131012810000143824062400
37992030                                            A7789999803131412380000143824063100
37992030                                            A7589999803130800720000143824063500
37992030                                            A9789999803130000810000143824110400
37992030                                            A0889999803130901270000143824110500
37992030                                            A1489999803130601280000143824110800
37992030                                            A3189999803131212290000143824111100
37992030                                            A6989999803130801950000143824130100
37992030                                            A7589999803130501960000143824130200
37992030                                            A8189999803130201970000143824130300
37992030                                            A2589999803130501540000143824140200
37992030                                            A6789999803130601570000143824140600
37992030                                            A6489999803130901430000143824160300
37992030                                            A2089999803131912460000143824160400
37992030                                            A2089999803130301290000143831010100
37992030                                            A6789999803130901300000143831020000
37992030                                            A1489999803130901010000143833010100
37992030                                            A7889999803130201130000143833010200
37992030                                            A7389999803130601310000143833010300
37992030                                            A1189999803130901140000143833010400
37992030                                            A8589999803130001330000143833020000
37992030                                            A8989999803131412830000143842030100
37992030                                            A8389999803131712820000143842030300
37992030                                            A2789999803130700950000143842030400
37992030                                            A7889999803131812300000143850070000
37992030                                            A7889999803334599980000144000000000
37992030                                            A8489999803334299990000144000000000
37992030                                            A3189999803331593400000144011010100
37992030                                            A1889999803331793460000144011010200
37992030                                            A6789999803331993420000144011010400
37992030                                            A3789999803331293410000144011010500
37992030                                            A7589999803331293380000144011010501
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37992030                                            A7389999803331693430000144011010700
37992030                                            A7289999803130301750000144011010800
37992030                                            A6389999803130900630000144011011000
37992030                                            A7089999803130101370000144011011001
37992030                                            A1289999803130800020000144011020100
37992030                                            A8189999803331293120000144011020300
37992030                                            A1889999803130500030000144011020301
37992030                                            A1489999803331993130000144011020400
37992030                                            A2089999803331693140000144011020500
37992030                                            A5489999803130900050000144011020501
37992030                                            A2689999803331393150000144011020600
37992030                                            A6089999803130600060000144011020601
37992030                                            A3289999803331093160000144011020700
37992030                                            A6689999803130300070000144011020701
37992030                                            A6889999803331493180000144011021000
37992030                                            A0589999803130700090000144011021001
37992030                                            A2489999803331793200000144011021300
37992030                                            A3489999803130000110000144011021301
37992030                                            A6689999803331893230000144011021600
37992030                                            A7689999803130100140000144011021601
37992030                                            A5489999803131412080020144011021900
37992030                                            A2889999803131012080000144011021900
37992030                                            A1389999803131612190000144011022000
37992030                                            A1589999803131012190020144011022000
37992030                                            A7889999803130001760000144011024700
37992030                                            A2089999803130400680000144011024800
37992030                                            A3489999803331293540000144013010100
37992030                                            A0889999803331993390000144013010102
37992030                                            A6489999803331993550000144013010301
37992030                                            A6189999803331993680000144013010302
37992030                                            A7689999803331393570000144013020100
37992030                                            A8289999803331093580000144013020300
37992030                                            A1589999803331793590000144013020401
37992030                                            A3889999803331393600000144013020501
37992030                                            A4489999803331093610000144013020600
37992030                                            A2589999803331593660000144013030100
37992030                                            A6789999803331693690000144013030102
37992030                                            A2589999803130300230000144013030400
37992030                                            A3189999803130000240000144013030500
37992030                                            A3189999803331293670000144013030501
37992030                                            A4289999803331193930000144013030502
37992030                                            A9789999803331093900000144013030700
37992030                                            A3089999803331793910000144013030800
37992030                                            A3689999803331493920000144013030900
37992030                                            A4189999803130900160020144013031200
37992030                                            A4789999803130600170020144013031300
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37992030                                            A5489999803130901990000144013060000
37992030                                            A6989999803130100960020144013080100
37992030                                            A6789999803130700960000144013080100
37992030                                            A7389999803130400970000144013080200
37992030                                            A7989999803130100980000144013080300
37992030                                            A1689999803130600350000144014020100
37992030                                            A2289999803130300360000144014020200
37992030                                            A2889999803130000370000144014020300
37992030                                            A5889999803130700380000144014020400
37992030                                            A6489999803130400390000144014020600
37992030                                            A2089999803131712120000144014020800
37992030                                            A2589999803130001470000144014021000
37992030                                            A1189999803130701770000144014021300
37992030                                            A1389999803130101770020144014021300
37992030                                            A7989999803331393440000144014021900
37992030                                            A1689999803130301590000144014022000
37992030                                            A2689999803130400420000144014022100
37992030                                            A5289999803130800420020144014022100
37992030                                            A1789999803130401780000144014022300
37992030                                            A3289999803130100430000144014030100
37992030                                            A6289999803130800440000144014030200
37992030                                            A6889999803130500450000144014030300
37992030                                            A7489999803130200460000144014030400
37992030                                            A0789999803130900470000144014030600
37992030                                            A5589999803130701480000144014031000
37992030                                            A1289999803130500290000144014060100
37992030                                            A3589999803130100300000144014060200
37992030                                            A7189999803130500320000144014060300
37992030                                            A7789999803130200330000144014060400
37992030                                            A1089999803130900340000144014060500
37992030                                            A1489999803130701640000144014060600
37992030                                            A1289999803130800990000144014060800
37992030                                            A1789999803130701510000144014060900
37992030                                            A6889999803130201690000144014061000
37992030                                            A2489999803130501710000144014061100
37992030                                            A3089999803130201720000144017060100
37992030                                            A5689999803130601720020144017060100
37992030                                            A6689999803130601740000144017060300
37992030                                            A7489999803331793620000144019010100
37992030                                            A8089999803331493630000144019010200
37992030                                            A8689999803331193640000144019010300
37992030                                            A1789999803131712250000144019010400
37992030                                            A5689999803130801670000144019011000
37992030                                            A5189999803130900180000144019060100
37992030                                            A5789999803130600190000144019060200
37992030                                            A2389999803130401520000144019090400
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37992030                                            A7989999803130400710000144019090500
37992030                                            A5089999803130900740020144021010100
37992030                                            A2489999803130500740000144021010100
37992030                                            A7889999803130000790000144021010500
37992030                                            A0789999803130400790020144021010500
37992030                                            A5889999803131712090000144021010600
37992030                                            A6089999803131112090020144021010600
37992030                                            A6789999803130401230000144021010900
37992030                                            A3689999803131212200000144021011000
37992030                                            A6289999803131612200020144021011000
37992030                                            A6889999803131312210020144021011100
37992030                                            A6689999803131912210000144021011100
37992030                                            A7289999803130300780000144021040000
37992030                                            A8089999803130500900000144021080500
37992030                                            A5489999803130901020000144021080600
37992030                                            A1189999803130401070000144021080800
37992030                                            A6689999803130301040000144021080900
37992030                                            A7289999803130001050000144021081000
37992030                                            A9889999803130401050020144021081000
37992030                                            A0589999803130701060000144021081100
37992030                                            A3189999803130001210000144021081200
37992030                                            A2889999803130600800000144021081400
37992030                                            A2689999803130101660000144021081600
37992030                                            A2789999803130201850000144021081700
37992030                                            A3089999803130200750000144021081900
37992030                                            A0789999803131912180000144021082000
37992030                                            A2489999803130200040000144021082400
37992030                                            A6489999803130700120000144021082500
37992030                                            A7389999803130700700000144021083000
37992030                                            A6589999803131812020000144021084000
37992030                                            A1889999803130801700000144022010300
37992030                                            A2989999803130100560000144022011200
37992030                                            A5989999803130800570000144022011400
37992030                                            A6589999803130500580000144022011500
37992030                                            A7189999803130200590000144022011700
37992030                                            A6189999803130700250000144022011900
37992030                                            A6789999803130400260000144022012000
37992030                                            A0289999803130701190000144022012100
37992030                                            A2589999803130301200000144022012200
37992030                                            A2689999803130100690000144022012300
37992030                                            A3589999803131112010000144022012501
37992030                                            A7989999803130100010000144022012600
37992030                                            A3389999803332393000410144022012700
37992030                                            A1289999803130501260000144022012900
37992030                                            A7489999803131212170000144022013000
37992030                                            A7889999803332593050000144022070000
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37992030                                            A1989999803130900920000144022080100
37992030                                            A2589999803130600930000144022080200
37992030                                            A3189999803130300940000144022080300
37992030                                            A6289999803130801410000144022080500
37992030                                            A7289999803130600510000144022150100
37992030                                            A7889999803130300520000144022150200
37992030                                            A6889999803131512160000144022160100
37992030                                            A0789999803130901440000144022200000
37992030                                            A1789999803130101080000144024010100
37992030                                            A4789999803130801090000144024010200
37992030                                            A7089999803130401100000144024010300
37992030                                            A7689999803130101110000144024010400
37992030                                            A1689999803130601320000144024020000
37992030                                            A0989999803130801120000144024030000
37992030                                            A1789999803130700540000144024040000
37992030                                            A5189999803130901150000144024060300
37992030                                            A5789999803130601160000144024060500
37992030                                            A6389999803130301170000144024060600
37992030                                            A6989999803130001180000144024060700
37992030                                            A9189999803332392990000144024061500
37992030                                            A1589999803130800860000144024061800
37992030                                            A6189999803130701220000144024061900
37992030                                            A3289999803130101400000144024062000
37992030                                            A8289999803331393310000144024062100
37992030                                            A6289999803130501680000144024062200
37992030                                            A8789999803131312810000144024062400
37992030                                            A1489999803131712380000144024063100
37992030                                            A8589999803130100720000144024063500
37992030                                            A3489999803130300810000144024110400
37992030                                            A1889999803130201270000144024110500
37992030                                            A4889999803130901280000144024110800
37992030                                            A6589999803131512290000144024111100
37992030                                            A7989999803130101950000144024130100
37992030                                            A1289999803130801960000144024130200
37992030                                            A1889999803130501970000144024130300
37992030                                            A5989999803130801540000144024140200
37992030                                            A0489999803130901570000144024140600
37992030                                            A7489999803130201430000144024160300
37992030                                            A3089999803131212460000144024160400
37992030                                            A5489999803130601290000144031010100
37992030                                            A7789999803130201300000144031020000
37992030                                            A2489999803130201010000144033010100
37992030                                            A1589999803130501130000144033010200
37992030                                            A1089999803130901310000144033010300
37992030                                            A2189999803130201140000144033010400
37992030                                            A2289999803130301330000144033020000
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37992030                                            A2689999803131712830000144042030100
37992030                                            A9389999803131012820000144042030300
37992030                                            A3789999803130000950000144042030400
37992030                                            A8889999803131112300000144050070000
37992030                                            A8589999803334799980000144400000000
37992030                                            A9189999803334499990000144400000000
37992030                                            A3889999803331793400000144411010100
37992030                                            A2589999803331993460000144411010200
37992030                                            A5089999803331193420000144411010400
37992030                                            A4489999803331493410000144411010500
37992030                                            A8289999803331493380000144411010501
37992030                                            A8089999803331893430000144411010700
37992030                                            A7989999803130501750000144411010800
37992030                                            A4689999803130100630000144411011000
37992030                                            A7789999803130301370000144411011001
37992030                                            A9289999803130000020000144411020100
37992030                                            A8889999803331493120000144411020300
37992030                                            A2589999803130700030000144411020301
37992030                                            A9489999803331193130000144411020400
37992030                                            A2789999803331893140000144411020500
37992030                                            A3789999803130100050000144411020501
37992030                                            A3389999803331593150000144411020600
37992030                                            A6789999803130800060000144411020601
37992030                                            A3989999803331293160000144411020700
37992030                                            A7389999803130500070000144411020701
37992030                                            A7589999803331693180000144411021000
37992030                                            A1289999803130900090000144411021001
37992030                                            A3189999803331993200000144411021300
37992030                                            A4189999803130200110000144411021301
37992030                                            A4989999803331093230000144411021600
37992030                                            A8389999803130300140000144411021601
37992030                                            A6189999803131612080020144411021900
37992030                                            A3589999803131212080000144411021900
37992030                                            A2289999803131212190020144411022000
37992030                                            A2089999803131812190000144411022000
37992030                                            A8589999803130201760000144411024700
37992030                                            A2789999803130600680000144411024800
37992030                                            A4189999803331493540000144413010100
37992030                                            A8889999803331193390000144413010102
37992030                                            A4789999803331193550000144413010301
37992030                                            A4489999803331193680000144413010302
37992030                                            A8389999803331593570000144413020100
37992030                                            A8989999803331293580000144413020300
37992030                                            A2289999803331993590000144413020401
37992030                                            A4589999803331593600000144413020501
37992030                                            A5189999803331293610000144413020600
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37992030                                            A3289999803331793660000144413030100
37992030                                            A7489999803331893690000144413030102
37992030                                            A3289999803130500230000144413030400
37992030                                            A3889999803130200240000144413030500
37992030                                            A3889999803331493670000144413030501
37992030                                            A4989999803331393930000144413030502
37992030                                            A0789999803331293900000144413030700
37992030                                            A3789999803331993910000144413030800
37992030                                            A4389999803331693920000144413030900
37992030                                            A2489999803130100160020144413031200
37992030                                            A5489999803130800170020144413031300
37992030                                            A3789999803130101990000144413060000
37992030                                            A7489999803130900960000144413080100
37992030                                            A7689999803130300960020144413080100
37992030                                            A8089999803130600970000144413080200
37992030                                            A8689999803130300980000144413080300
37992030                                            A2389999803130800350000144414020100
37992030                                            A2989999803130500360000144414020200
37992030                                            A3589999803130200370000144414020300
37992030                                            A6589999803130900380000144414020400
37992030                                            A7189999803130600390000144414020600
37992030                                            A2789999803131912120000144414020800
37992030                                            A3289999803130201470000144414021000
37992030                                            A1889999803130901770000144414021300
37992030                                            A2089999803130301770020144414021300
37992030                                            A8689999803331593440000144414021900
37992030                                            A2389999803130501590000144414022000
37992030                                            A3389999803130600420000144414022100
37992030                                            A3589999803130000420020144414022100
37992030                                            A2489999803130601780000144414022300
37992030                                            A3989999803130300430000144414030100
37992030                                            A4589999803130000440000144414030200
37992030                                            A7589999803130700450000144414030300
37992030                                            A8189999803130400460000144414030400
37992030                                            A8789999803130100470000144414030600
37992030                                            A6289999803130901480000144414031000
37992030                                            A1989999803130700290000144414060100
37992030                                            A4289999803130300300000144414060200
37992030                                            A7889999803130700320000144414060300
37992030                                            A8489999803130400330000144414060400
37992030                                            A9089999803130100340000144414060500
37992030                                            A2189999803130901640000144414060600
37992030                                            A9289999803130000990000144414060800
37992030                                            A2489999803130901510000144414060900
37992030                                            A7589999803130401690000144414061000
37992030                                            A3189999803130701710000144414061100
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37992030                                            A6389999803130801720020144417060100
37992030                                            A3789999803130401720000144417060100
37992030                                            A7389999803130801740000144417060300
37992030                                            A8189999803331993620000144419010100
37992030                                            A8789999803331693630000144419010200
37992030                                            A9389999803331393640000144419010300
37992030                                            A2489999803131912250000144419010400
37992030                                            A3989999803130001670000144419011000
37992030                                            A3489999803130100180000144419060100
37992030                                            A6489999803130800190000144419060200
37992030                                            A3089999803130601520000144419090400
37992030                                            A8689999803130600710000144419090500
37992030                                            A3189999803130700740000144421010100
37992030                                            A3389999803130100740020144421010100
37992030                                            A8589999803130200790000144421010500
37992030                                            A1489999803130600790020144421010500
37992030                                            A6789999803131312090020144421010600
37992030                                            A6589999803131912090000144421010600
37992030                                            A7489999803130601230000144421010900
37992030                                            A4389999803131412200000144421011000
37992030                                            A6989999803131812200020144421011000
37992030                                            A7589999803131512210020144421011100
37992030                                            A4989999803131112210000144421011100
37992030                                            A7989999803130500780000144421040000
37992030                                            A8789999803130700900000144421080500
37992030                                            A3789999803130101020000144421080600
37992030                                            A1889999803130601070000144421080800
37992030                                            A7389999803130501040000144421080900
37992030                                            A0889999803130601050020144421081000
37992030                                            A7989999803130201050000144421081000
37992030                                            A1289999803130901060000144421081100
37992030                                            A3889999803130201210000144421081200
37992030                                            A3589999803130800800000144421081400
37992030                                            A3389999803130301660000144421081600
37992030                                            A3489999803130401850000144421081700
37992030                                            A3789999803130400750000144421081900
37992030                                            A8789999803131112180000144421082000
37992030                                            A3189999803130400040000144421082400
37992030                                            A7189999803130900120000144421082500
37992030                                            A8089999803130900700000144421083000
37992030                                            A4889999803131012020000144421084000
37992030                                            A9889999803130001700000144422010300
37992030                                            A3689999803130300560000144422011200
37992030                                            A4289999803130000570000144422011400
37992030                                            A7289999803130700580000144422011500
37992030                                            A7889999803130400590000144422011700
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37992030                                            A6889999803130900250000144422011900
37992030                                            A7489999803130600260000144422012000
37992030                                            A0989999803130901190000144422012100
37992030                                            A3289999803130501200000144422012200
37992030                                            A3389999803130300690000144422012300
37992030                                            A8189999803331693240100144422012500
37992030                                            A4489999803131212010100144422012501
37992030                                            A4289999803131312010000144422012501
37992030                                            A8689999803130300010000144422012600
37992030                                            A4089999803332593000410144422012700
37992030                                            A1989999803130701260000144422012900
37992030                                            A8189999803131412170000144422013000
37992030                                            A2389999803131812060000144422030101
37992030                                            A8589999803332793050000144422070000
37992030                                            A0289999803130100920000144422080100
37992030                                            A3289999803130800930000144422080200
37992030                                            A3889999803130500940000144422080300
37992030                                            A4589999803130001410000144422080500
37992030                                            A7989999803130800510000144422150100
37992030                                            A8589999803130500520000144422150200
37992030                                            A7589999803131712160000144422160100
37992030                                            A8789999803130101440000144422200000
37992030                                            A2489999803130301080000144424010100
37992030                                            A3089999803130001090000144424010200
37992030                                            A7789999803130601100000144424010300
37992030                                            A8389999803130301110000144424010400
37992030                                            A2389999803130801320000144424020000
37992030                                            A8989999803130001120000144424030000
37992030                                            A2489999803130900540000144424040000
37992030                                            A3489999803130101150000144424060300
37992030                                            A6489999803130801160000144424060500
37992030                                            A7089999803130501170000144424060600
37992030                                            A7689999803130201180000144424060700
37992030                                            A9889999803332592990000144424061500
37992030                                            A9589999803130000860000144424061800
37992030                                            A6889999803130901220000144424061900
37992030                                            A3989999803130301400000144424062000
37992030                                            A8989999803331593310000144424062100
37992030                                            A6989999803130701680000144424062200
37992030                                            A9489999803131512810000144424062400
37992030                                            A2189999803131912380000144424063100
37992030                                            A9289999803130300720000144424063500
37992030                                            A4189999803130500810000144424110400
37992030                                            A2589999803130401270000144424110500
37992030                                            A3189999803130101280000144424110800
37992030                                            A7289999803131712290000144424111100
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37992030                                            A8689999803130301950000144424130100
37992030                                            A9289999803130001960000144424130200
37992030                                            A2589999803130701970000144424130300
37992030                                            A4289999803130001540000144424140200
37992030                                            A7289999803130701550000144424140300
37992030                                            A7889999803130401560000144424140500
37992030                                            A8489999803130101570000144424140600
37992030                                            A8189999803130401430000144424160300
37992030                                            A3789999803131412460000144424160400
37992030                                            A6189999803130801290000144431010100
37992030                                            A8489999803130401300000144431020000
37992030                                            A3189999803130401010000144433010100
37992030                                            A2289999803130701130000144433010200
37992030                                            A9089999803130101310000144433010300
37992030                                            A2889999803130401140000144433010400
37992030                                            A2989999803130501330000144433020000
37992030                                            A3389999803131912830000144442030100
37992030                                            A0389999803131212820000144442030300
37992030                                            A4489999803130200950000144442030400
37992030                                            A9589999803131312300000144450070000
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одів державного бюджету  Миколаївська область

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податкова застава
Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003
Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220
Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (ко

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (ко
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (ко
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (ко

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Транспортні засоби
Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція
Пиво
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча
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Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  
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Виконавчий збір
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податкова застава
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробі
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військов
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробі
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
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Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джере

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і у сфері лоте
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окрем
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  
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Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та п
Виконавчий збір
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовищ
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га
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Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податкова застава
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробі
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військов
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробі
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор
Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джере

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окрем
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
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Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і у сфері лоте
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та п
Виконавчий збір
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га
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Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовищ
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Податкова застава
Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробі
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військов
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробі
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор
Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джере

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окрем
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
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Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і у сфері лоте
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та п
Виконавчий збір
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га
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Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовищ
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податкова застава
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробі
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військов
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробі
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор
Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джере

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окрем
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча
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Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і у сфері лоте
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та п
Виконавчий збір

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  
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Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовищ
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Авансові внески з продажу земельної ділянки
Податкова застава
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробі
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військов
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробі
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
Військовий збір
Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території У
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Ук
Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники
Податок на прибуток підприємств, сплачений іншими платниками до 1 січня 2015 року
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території Укра
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головног
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів (за пл
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за пла
Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води (за плат
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспор

Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахункі
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Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами загальнодержав
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погаш
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, по
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
Кузови для моторних транспортних засобів
Електрична енергія
Електрична енергія
Пальне
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних тов
Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий
Спирт
Лікеро-горілчана продукція
Виноробна продукція
Пиво
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Кузови для моторних транспортних засобів
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з
Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для 
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/посл
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами
Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва
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Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справл
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джере

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що в
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власн
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), і
Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Наф

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
Інші надходження
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штра
Адміністративні штрафи та інші санкції
Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податко

Плата за встановлення земельного сервітуту
Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій
Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомоб
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і у сфері лоте
Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської 
Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за видачу, продовження,  переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій пров
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом Україн
Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окрем
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча

Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих 
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк
Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутк

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових  
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Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плат
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через т
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
Плата за виділення номерного ресурсу
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськ
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та п
Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)
Виконавчий збір
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору) що надходить від риболовних пор
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

Плата за  виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочи
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважен
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважени
Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчине
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
Інші надходження
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 
Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовищ
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотськ
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерно
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким моло
Інші (курсові різниці)
Плата за користування кредитом з державного бюджету
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або га
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Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клейм
Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування н
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування 
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у держ
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав,  міжнародних організацій, донорських установ
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орган
Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що спла
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Наявність відомчої ознаки

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"10" Державна міграційна служба України
"10" Державна міграційна служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 84

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"10" Державна міграційна служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"10" Державна міграційна служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 87

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами



Page 1

Page 88

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 89

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 90

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 91

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 92

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 93

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 94

"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 95

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 96

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами



Page 1

Page 97

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 98

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 99

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 100

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 101

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 102

"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"02" Надходження за відповідними нормативно-правовими актами
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 103

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"10" Державна міграційна служба України
"10" Державна міграційна служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"41" Міністерство юстиції України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою



Page 1

Page 104

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою


	Page 1

