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код
ряд'
ка

код
до_

датка

1. подАтков| зоБов'язАнн'!
(]оояги поотач&ння

(без податку на

додану варт;оть)

ума под&тку
на додану
в&рт!оть

колонка А колонка ь
д5 Фперац!| на миш!й територ1| !кра||{и, що оподатков}тотьоя за ооновною отавкою та отавкто 7%о.

ко!м ввезення ювао1в на птитну теоитоо1то !коа]ни:
х

операц!|, що оподатков),1отьоя за ооновною оъвко}о 2 6з4

1.2 операц|1 що опода1хову|отьоя за оъвкою 77о
'2 Фперац||, що оподатков)ютьоя за нульовою ставкою:

2.1 операц1| з вивезе1|ня :0вар1в за мек митно| териюр1'' укра|ни 0
'2.'.2 1нш1 операц11'що опода',г1{овуотьоя за нульовою отавкою 0

з д6 Фпераш!|', що не е об'ск:юм олодаткува!{ня (отатгя ]9б Розд1лу у кодекоу) х
1 д6 Фпераш1| з поотачання 11оощг за п'1е)ками мишот територ1т укра'ни та послуг' м|оце поота.|ання

яких визначено в!дпов1дно до пункт1в 1 86.2, 1 86.з отатт| 1 86 розд1лу \,/ 1{одекоу

}а ме)}€п1и ми гно{ тери гор!{ )'кра|ни х
5 д6 0перац11, як! зв!льнен| в|д оподаткування (отапя 1 97 розд!щ \' 1(одекоу'

п1дрозд|л 2 розд1лу {[ }(одексу, м!жародт*! договори (угоди)) х
5.1 з рядка 5 _ операц[| з вивезення товар1в за мей штитно! вриюрт| }кра1ни х

(э 3агальний обояг'гтостачання (сума знанень з 1-го до 5-го рядка колонки А) 1.; 1'71 х
6.1 з рядка 6 - загальний обсяг огтерац1й зв!шого пер|од, що е об'сктопт оподаткування

(рядок 1. 1 + рядок 1.2 + рядок 2. 1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А 1з 171 х
|1оощуги, отриман1 в|д нерезидента, м|оце поои.тання яких визначено

на плитн1й теоитоо{| } коа|ни

8 1{орицвання податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -) '+ рядок 8.3 (+ чи -) +

рядок 8.,1 (+ ни -))

д] коригування зг|дно з1 о1?тте}о 192 розд!щ \,/ 1{одексу по операц1ях' дап] ви!{икнення податкових
зобов'язаиь по яких припадае на пер1од до 01 штого 2015 року:

в.! д обсяг!в лостачання та податкових зобов'язань за ооновно1о отавко1о

8. 1.2 д о6оят']в поспчання ъ |1одакових зобов'язань зд отавкою 7%о

! д о6ояг!в поотачання. за яки&1и не нараховувавоя податок на додану варт!оть х
8.2 д1 кориттвання зт'!дно з: отатте!о 192 розд1лу ! (одекоу по операц!ях, дата виникнення податкових

зобов'язань по я1(их припадае на пер1од п!сш 01 "гпотого 2015 року:
8.2.1 д1 обояг1в постачання та податкових зобов'язань за основно}о отавко}о

8.2.2 д1 обояг1в посвчання и подат1(овнх зобов'язат*ь за отавкою 7ч7о:

8.2.3 д1 о6ояг1в поотачаЁня' за яки!|и не нараховувавоя податок на додану вартоть х
8.3 коригування податкових зо6ов'язань у зв'язку з нец1льовипт викориотанням товар1в, ввезених;з

заоюоуванням зв1льнення в!д податку на додаку вар#сть (оташя 197 розд|тц ! 1{одекоу,

п{дрозд|л 2 розд1;у [\ (одскс}. м!ж:;аролн ! до! овори (у! оди)) (+)

8.4 д1 коригування податкових зобов'язань зг!дно з| оташю 39 роздтщ ] кодексу (Рядок 8'4.] + 8.4.2):

в.4. } д|

8.4.2 д1 по'операц!ях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадае на пер1од п1оля ()1

шюго 20'! 5 року
9

х 2 634

9.1 €ума по операш!ях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких !трипадае на пер!од п1ош 01

.тютого 2015 року (рядок 1.1 + рядок '1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядот; 8-2.2 + рядок 8.3 +

рядок 8.4.2)

х / о54
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колонка А колонка ь
10

д5
[[ридбання (виготовлення. 6уд!вництво, опорудження' оъорення) з податко}1 на додану
варйоть на п1итн!й 'тэритор|| }кра'1ни товар;в/поощг и необоротних актив|в з метото |х вико-

риотання ви|(]1ючно у [1ежах гооподароько| д1яльноот] платника податку для зд1йонення
опеоац!й" як1: х х

10.1 п!дшгають оподаткуванню. придбан1 за: 14 021{ 2 806
10.1. 1 ооновно1о отавкою та нульовою '1?! 

021{ 2 806
10.1.2 отавкого 79о

10.2 не е об'ектом оподаткування (отатя 19б розд1щ у кодекоу), та/або зв1ль!!ен!

в!д оподаткування (оътя 197 розд|щ ! 1{одексу, п|дрозд1л 2 розд1лу \{ !(одекоу,
м!яснародн! договори (угоди)), та7а6о т*е оподатков\ються (постанаггня поощг
3а межа}'и м:иттто| критор1| }кра{ни п пос'уг' ьл1оце поотанання яких виз[1ачено
в;дпов;дно до пункйв 186.2, 186'з отатт1 186 розд|лу \'/ 1{одекоу за межапти

митно| критор1] )/кра]ни), придбан1 за: х
10.2.1 ооновното отавко}о та !{ульово!о х
10.2.'.2 ставкою 7уо х

|1рил6ання (виготовлення, буд!вництво, опоРудження. оворення) без под:ттку на додану
варЁоъ на п!итн;й територт{ укра1'ни'говар!в7поолп,г та необоротних актив|в з ь:сто;о \
викоРиотан11я у межах гооподарсько| д|яльшоой платника податку дш зд|йолтення операц!й, як! х х

11.1 п;дляга!оть оподаткуваннто за основно!о отавко}о: 0пвкою 7%о та н1,льовото ставкою х
\\.2 не с о6'сктом: оподаткува}[ня (отатя 1 96 розд|лт' \,/ 1(одексу), та,'а6о зв!льнен! в1д опода:хуван:пя

(стаття 197 розд{щ'[ 1(одекоу, п1дрозд1л 2 розд1щ \\ 1(одекот'. п:!;к*:аролн| договори
(угоди)), та./або не о!одатковуютьоя (поотанання поощ/г з,! мгежапти шгит::о| критор!|
!кра|ни та поолуг' м|оце пооптання яких визначено в!дпов!дно до пункт1в 186.2.
186.3 оът! 186 роздтлу ! 1{одекоу за межами п:итно| шритор1] }кра1ни) х

|2 Бвезен| на митну шритор|то )/кра!ни ювари, необоротп; активи та ориман1 в!д нерезиденп на
ми:н!й кри:ор!| 9кра!'ни послуги ] меюю [х викоРис иння у п1ежах ! осподароькот д;яльнос Ё

платника податц д''!]{ зд|!]снен}я операц!г_т, яЁ оподатков}']оться за основною ставко|о' ставкою 7о7о та
нульовою отавкою: х х

12.1 о6ояг придбання' подаю[( 1{а додану варт|сть, оплачений п{итним органам за:

12.1 ооновною отавкою
12.1.2 оъвкою 79о

12.2 пога|]]ен; податков! вексел1 (п1дрозд!л 3 розд!"ц {\ 1(оде:<оу)

| /.5 о6сяг прид6ання ювару, ввезеного 1з заоюоуванням зв!льнення в[д податку на додану вар}сть
[отаття 197 розд!лу у (одексу. п1дрозд1л 2 розд!лу {[ 1(одексу, пт|жнародн1 договори (угоди)) х

'12.4 посщ/ги, отиман1 в!д неРезидента, м1сце лоета!|ання яких знаходиться на митн1й територг1 !кра|ни

1з Бвезен| на митну територ!ю !кра|ни товари, необоротн! активи та ощип{ан1 в1д нерезидента на
митн!й тери:ор!} 5'кра!ни посщ!и з мегою !х викоРистання у межах гос::одарсько[д!яльнос:!
платника податку д'ш{ зд1йснення операц1й, як; не € об'екто\| опод:!ткування (сташя 196 Розд;щ \/

1{одекоу), та/або зв{льнен1 в1д оподаткуванпя (стаття 197 розд{щ ! 1{одексу, п!дрозд1л 2 розд!щ
[){ (одексу, м!жнародн1 договори (угоди)), та7а6о не оподатков)ються (постанання посщг за
межами митнот територ!| }кра|ни та послуг, м1сце гтостачання яки\ визначено в!дпов!дно до
пункт!в 186.2, 186.3 стапг 186 розд1лц ! (одекоу за ш{ежами митно| територ1| !кра|пи):

х х

13.1 обояг придбання товару' податок на дода}|у варт!оть по якому сплачений \|итним органам х
15.2 обояг придбання товару, ввезеного 1з заотооуванням зв1льнення в|д податку на додану варпстъ

(оппя 197 розд;лу у 1(одекоу, п|дрозд|л 2 розд!ф \[ 1(одексу, йжнпродн! договори (угоди)) х
1_1.э посщ/ги, ощиман1 в1д нерезидента' м1сце постачання яких знаходиться на п1}-{тн1й територ1т укратни х
\4 [{ридбання (виготовлення, буА!вништво, опоруд)кення' отворення) товар;в/поощгг та

необоротних актив|в на митн;й криторт1 9кра|ни, ввезення на митну кришр1ю !кра|ни ювар1в.
необоропих ак1ив|в га огрип|ання в;д нсрс]идента на ми:н1й криюр!1 }'кра[ни посщг. як! не

признача}о'1ъоя дш |\ використання у гооподарськ1й д1яльност1 х
! 4.1 д5 з податко}! }|а додану варпоъ х

без податку на додану варт[оть х
15

д5

|1ридбання (виготовлення, буд1внит{тво, спорудження' створення' ввезёння) з податком на додану
варт;оть товар!в/посщг та необоротних актив1в, яЁ частково використовуотьоя в оподатковуваних
операц1лс, а 1|астково в операц1ж, як| не е об'ектопл оподдткування (стаття 196 розд1лу ! 1(одексу),
та7або зв1льнен! в;д оподаткування (отаття 197 розд|щ \: 1(одексу, п;дрозд;л 2 роздф!{(одексу.
м1жнародн! договоРи (угоди)), та/а6о не оподатков1ються (постанання посщ/г за межами митно{
територ!т !кра{ни та по9[у-г' ь:!сце постачання яки\ визначено в|дпов|дно до пункйв 186.2' 186.3
отатт1 186 розд!лу ! (одексу за межами митно| територ!! }кра{ни):

чаошндх, що вк,,ючастьоя до оклащ
податкового кредиту

чв - значення колонки 6
(ряд.1 аборяд-2)таб.гтиц1 1 А7

15.2 чаотина6' цо не вкшчаетьоя до окладу податкового кредиц х
16 коригування податкового кредиц

(сума знанень Рядк|в (16.1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи, + 16'1'5 (+ чи -) + |6.21+ чц _) + 16.3 (+ чи -) +

16.-1 (- ни -) ' ]6.5 ' 1б.0.! 1б'7 ( ни -))

16.1 д1 корицвання зг|дно з; отатте}о 192 розд1щ \,/ 1{одекоу обояг;в придбання та податкового
кредит, який 6уло вкшчено у рядок 10.1.1

1б- 1.1 д1 коригування зг|дно з| отаттею 192 розд!лу ! 1(одекоу обояг!в придбання та пода1хового
креди1у' який 6уло вкшнено у рядок 10.1.2

16.1 д1 коригування зг.дно з' отатте}о 192 розд!лу $$ 1{одекоу о6ояг1в прид6ання, ятс! було вкл}очено у
рядок 10.2.1 х

16.1 д] коригування зг|дно з1 отаттего 192 розд1щ \,/ (одексу обояг|в придбання. як1 було вшчено у
рядок |0.2.2 х

1б. 1.4 д1 кориц,ъання 
'зг1дно 

з; отдтте}о 192 розд!щ ! 1{одекоу обояг1в прид6ання' за якип{и не
нараховувавоя податок на додану варпоть х

.!б.] 5 д1 корицвання зг;дно з! оташю 192 розд!лу ! (одекоу обояг1в придбання та податкового кредиц.
який було в!шоче1|о у рядо:с 15.1

16. 1 .6 д1 корицвання зг1дно з1 отатте}о 192 розд:.ц у кодекоу обояг1в придбання, як1 було вк,ючено у
рядок 1 5'2 х



\б.2 коригування податкового кредиц внаол1док чаоткового викорис1а|!{ня товар!в7'посщг.
нео6оротних актив1в в операц!ях с;льоькогосподароького або пеРеробного виробництва

1б.. кориг\:,вання податкового {(редиту ,з поотачання о'льоькогоо;|одароькот продукц;| у митнопт1,

рехсишт| екопорт\, (перенооитьоя з декларац!! (0 1 21 -0 1 23))
16.4 ц1 кориг]]вання податкового кредит\' у зв'язку з 11еРер11ц1{кош| !|аотки викориотання

ювар!в. поолу: га або необоро: них ак: ив!в в олода ] ков\ в!них олерац|ях
16.5 кориг)'вання податкового кредиц у зв'язк\' з по!]атко[! використання товар|в/послуг,

необоротних актив!в, оуми податку, оплачегт| (нарахован!) при придбанн! та/а6о виготовленн1
яких не були вкшчен! до окладу податкового кредиц, та/а6о з яких 6ули визнанен1 податков!
зобов'язання. в опода!ковувлних опсраш!ях

16.6

д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з по!|аткоп{ викориота|1ня товар1в/поощг,
необоротних актив|в. оуми податку, сплачен1 (нарахован!) при придбанн1 та/а6о виготовленн!
яких не були вк'тточен; до окла/ц,податкового кредиц' та/або з яких були визна.лен! подаков!
зо6ов'язання. |{асгково в опода!ков)влних операш!ях. а !!ас!ково в операц!ях. як! не с об'скгом
оподаткування (стаття 19б розд!щ'\' 1(оде:соу). п:']або зв1:;ьнен! в|д оподаткт,вакня (оташя 197

розд|щ ! }{одекоу. п!дрозд!;: 2 розд!щ \| (одеко:,. м!жнародн1 договоРи (угоди)). п/або не
опо-1а]ков\]о!ься !пос!1!,!!ння !!()сл'] '}а \!с'!(ап|и \|игнот гсри:ор!'[ }'::ра|::и :а послп,г- п:!сцс
поотача}{ня я!(их визна!|9но в!дпов1дг:о ,(о пут*кт1в 186.2, 186.3 статт! 186 розд!лу \'/ (одетсоу з:;

межап:и ми :но! гсри :ор{[ !:сра|ни.1;

16.6.1 !астина{', що вкшча€ъоя до оклад/

подат|(ового кредиту

!Б - зна.гення колон:<и 6
(ряд.1 або ряд.2) ъблиц; д7

16.6.2 чаотина*, що не вкл}очаетьоя до оклаш податкового кредиц х
16.1 д1 коригування лодап(ового кредиц з! 1дно з! с птте!о .{у ро]д!,т\' ! кодексу

\7 !сього податкового кред!1ту
(оума зна'летть рядк!в (10.1 + |2.| + |2.2+ \2'4 + 15.1 + 16 (- ни +)) колонки Б) х 2 80б
у юму ниол! за ставкою 79'о х

(од
ряд-
ка

1{од

до-
дака

|п. РозРА*{ун(1| 3;\ 3Б|1Ё11й пвР|од
ума податку
на додану
ваоЁоъ

111 1озитивне значення р1зниц1 м1ж оумо1о податкового зобов'язання та оу}1о!о податкового кредиту поточно1ю зв|шого
податкового) пер1ощ (рялок 9 - рядок 17) (позитивне знанення)

19 8!д'смне значення р|зниц; м1ж сумо}о податкового зобов'язання та оумою подат1(ового кредиц поточного зв|тногс;
(податкового) пер!оду (рядок 17 _ рядок 9) (позитивне знанення)

172

Б{д'смне значення, що вк]тючаетьоя до окладу податкового кредиту пот0!!ного зв!тного (полаткового) пер!оду (рядок
20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):

10 135 410

/\,_' значення рядка 24 декларац:{ попереднього зв1тного (подакового) пер1од/ 91{0

70.2 д2 у оум1 залип1ку в1д'емного значення попередн|х зв'тних (податкових) пер'од|в, на яку зб!льшено розм!р оу}!и податку'
визначено] пункто}1 200 1 .3 сташ! 200 1 розд1щ ! 1(одекоу, на яку платник мае право заре€струвати податков| накладн! /

оозоахунки кооигування до податкових накладних в €диному реео]р; податкових накладних **

10 1з4 430

10.5 з6!льшено /зргеншено залишок в;д'емного значення за резульпъми перев1рки контро]т}о|очого органу***
71 в1д'смне зна!1ення' що включаетьоя до окладу податкового кРедиц поючного зв1тного (податкового) пер1од/, за

вирахуванням позишв}{ого значе[{ня р!знишг шт1ж сумою лодаткового зобов'язання ъ сумою подагкового кредит
поточ!'1ого зв1тного (податтсового) пер;оду (рядок 20 - рядок 18)

10 1з5 410

22 €ума в|д'емного значення пото!1ного зв!тного (податкового) пер1ощ та в1д'с\{ного значення' що вкшчастьоя до окладу
податкового кредип, поточного зв|тгтого (подажового) пер!ощ (рядок 19 + рядок 21)

512135'10

22.1 з Рял<а 27 оума перев!пцеш ви'с['ного значеню{ над сумою) об.шслегтою в1'щтов|'щ:о до п!т$(ту 200 | .3 стат{ 200

розд|тц ! 1(одекоу на 
^{омент 

подання податково| декларац!|

] рой:ш-' ! [(одексу на [!омен! подання пода:ково!'демзрац!':!

10 135 582

2з [ума в!д'смного зна!1енн]{, що не перев1ппщ/с суму, об.пп{слец в|]ц1ов1д{о до щ.кц 200 1 .3 отатт1 200 1 ро3д1щ \: 1{одексу на

момент подання податково| декларац!] (рядок'22 - рядок 22. 1 ), яка:

2з'| 3аржовуетьоя у змен|шення оуми податкового боргу з податку на додану варт1оть

2з'2 ]13' ц4 п!дшгае бюд:кепопту в|дшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 А3)
2-\.-3 зараховуеться до сшад/ подат|{ового кред{ц наст}т|ного зв1тного (податкового) пер|оду (рядок 23 _ рядок 23.1 _ рядок 23.2)

24 €ума в!д'емного значення' що зараховуеться до окладу податкового кредиц на0цпного зв1тного (податкового) пер1од.
(рядок 22'} + рядок 23.3) (перенооитьоя до рядка 20.1 наоцпного зв!тного (податкового) пер1ощ)

10 1з5 582

25 €ума податку на додану варт!оть. яка п1дшгае нарач/ванню за п1доумками поточного зв!тного (гподаткового) пер|ощ з

урахува11ням| залишку в1д'еггного зна.|ення попереднього зв1тного (податкового) пер1оду (рядок 18 - ря,сток 20) та:

25.1 оплачуетьоя до деря(авного огоркет
25.2 зали|шастьоя у розпоряд)кенн| о|льоькогооподароького п.дприе}|отва та7або опряпловуетьоя на опец|альний рачгнок*

код
ряд-
ка

код
до-

датка

|!. [1огашення заъп:л:шк1в супп в|д'смного зна1|ення зв!тних (пода:'гковшх) пер!од1в до 01 .пютого 2015 роч
€ума податку

на додану
ваот!оъ

:о д2 9ума залишку в!д'е[1ного значення попередн;х зв;тних (податкових) пер1од1в на по.{аток поточного зв1з'!{ого
(податкового) пер;оду (рядок ''!оього, в т.н.:'' щафи 6 таблиц1 1 [2)

27 д2 €ума зали:шпу в1д'е}1ного значення попередн1х зв1тних (податкових) пер1од!в, на яку у поточному зв1тному (податковому)
пер1од| збйьшено суму податку' на яку платник мае право заРееструвати податков! намадн{/розрахунки коригування до

(рядок "!оього' в т.н.:'' щафи 7 таблиц1 1 {2) (перенооитьоя до рядка 20'2 декларац!|поточного зв1тного(податкового)
пер!оду)

'2в А:2 361льшено/зрген1пено залишок в;д'емного зна1|ення попередтт!х зв!тних (:тодаткових) пер1од!в за результатами перев!рки
контролюючого "орга|{\'

29 А2 3б.льшено/змен1шено зали|шок в1д'емного значення попередн1х зв1тних (податкових) пер|од|в на п1дотав1 уточнюючих
оозоахунк|в

30 р'д4 €ума залишку в1д'смного зна1|ення попередн!х зв!тних (податкових) пер!од|в; яка п|дшга€ бюджетному в1дшкодуванню
на рах1,!:ок платника у банку (рядок 3 таблиц12 [2)

3} п] (ума непогашет*ого в!д'смного з!{а1|е|{ня попередн|х звттних (податкових) пер|од!в на к1нець пото!{ного зв1тного
(податковоЁо) пер|ощ(рядок26-рядок21 +рядок28(+чи-)+рядок29(+чи-)-рядок30)(пере::оситьоядорядка26
наоцпного зБ1тного (податкового) пер!оду)

до подакового кред1Ф/ вкючасъоя ор{а зшку вц'смного значеш звтш (подаковгп) пеРтодв до 01 штого 2015 року, на ж}'у лоточно^'у зв1т1ом}'(полаковому)

пер!од! зб!вшено с1му' вгтзнавещ щктошт 200 1 .3 стап| 20Ф ] Розд!ту ! 1{одексу, на жу шам мас щ]шо заресотРап! подаков! нжладн! / розрм1ки коршРм до
подаковж ншад!ш в €дшому рессщ! подаковш нжладщ (у рядку 20.2 поточного зв!вого (подакового) пер1оду зазначаеъоя значеш рщка 27 поточного зв|шого (подакового)
пер|оду)



Б1дрл!тка п!о одно!|асне подання до леклаоашш11:

декларац|т (012| -0123) (сппя 209 розл!"ц ! (олексу)

декларац1т (01з0) (п}нкт 209.1 8 оташ 209 розд|щ у кодекоу)

уючнюючого розрах}ъку
заяви про виб|р кварильного зв!тного (подакового) пер1ощ (додаток 1 до |1орядку)

заяви про в!дплову поотанальника надати подакову накладну (пору:пепня ним порядку заповнення та7або порядку рееощац!1 в €диному рееощ1
податкових наклддтих) ((,{8) _ додаток 8) та в1дпов1дних докуменЁв
шт. 

| 
ориг1нал!в митних декларац1й (у раз1 якщо митне оформлення товар1в, вивезених за пте:к1 митно| територ|{ !кра|ни, зд!йонтовалооя не з

| викорисънням елекронно| митно: декларац!'[)

доповнення (за дов1льно:о с|орптого) в1дпов1дно до пунк'ц_ 46'4 статт! 46 розд!щ !! !(одексу

*** 3бгъцецо7змещено з!щок вц'сь*нс:го значеш '}а рез)'Бтатф'и пеРев1рк!| коггрошючого оРгшу на пйставт подакового повфомлеш-ршеш

дата Ёомер суь{а, фн (+/-)

**** Рекв;зити опец!ального рацнку -}хго рахунку дан1 банку/о0ган!- в якош в1лк8ию оашноп
наименування с]Р|10у мФ()

Б!дпов|дно до п :16.4 отатт1 ;16

[{аведена 1нформац!я с 11овно|о 1 достов1рното.

(ер1вник
(законний €в!тлана Флет<санд

фессщац|йшй
або сер1я та

[оловний
в9ден}|'{

фессраш1йнгй номер пподатк1в

або сер1я в номоР

1 с]ер|ю ъ номер пшпоръ зщна11ають ф1зштн| оооби, як1 нерез рел|г|йн! переконанш номера оол1ково| картки шатн!!ка податк1в та
пов|домши про це в1дпов!днр:й тершор|альнийт оРпн доРжшно| ф!скшьно! слухби укРа|н]{ и матоть в|лм|тку ппаспоРт1

3м1ст доповнення

Акопян 1етяна Анатол11вна
щш@щрвв!ще-)

2 7 8 9 7 0 | 0 { 2
в!дмовлфться в1д щийшя ресстРа


