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1 ПП "АТП-Завада" 9 39,1 1578I ,78
2 ПрАТ "Радехiвське АТП-

14629"
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3 ПАТ "Лъвiвське АТП- 1 4630" 4 17,4 702з,09
4 ТзОВ "Mipa i К" в з4,8 i4046,tr9

Всього: 23 100 4аз62,62 ,,

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацiТ Шф А.С. Вашкiвськи*i
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