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(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансовоi звiтностi

Комунального пiдприсмства

<<Чернiвцiводо кан ал>>
станом на 31 грудня 202l року
Адресат
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Управлiнсько.му персоналу Комунаrlьно?о пidtпрuс,мсmва кЧЕРНIВЦIВО!ОIUНДЛll

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит

-

фiнансовоi звiтностi Комунального

пiдприемства

<ЧернiвцiводоканчLл) (далi по тексту - Пiдприсмство) що складаеться iз:

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на31'.12.2021' р.,
Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 202l piK,
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 piK,
Звiту про власний капiтал за 2021 piK,
Примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi за202l piK (далi - Фiнансова звiтнiсть).

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаних у роздiлi <<Основа для
думки iз застереженнями)> нашого Звiту незалежного аудитора , фiнансова звiтнiсть
Пiдприсмства, що додасться, складена в ycix суттевих аспектах у вiдповiдностi до вимог
до нацiональних Полоrкень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - (П(С)БО) та вимог
YKpaiHi>
Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
вiд l6.07.1999 р, Jф 996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

в

Основа для думки iз застереженням

Перед складанням рiчноi фiнансовоi звiтностi для забезпечення достовiрностi
даних бухгалтерського облiку Пiдприемством проведено iнвентаризацiю активiв i
зобов'язань вiдповiдно до Положення про iнвентаризачiю активiв та зобов'язань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 02.09.2014 р. N9 879 (iз змiнами
i доповненнями).

В cTaTTi кЗапаси> Балансу на 31 грудня 202l року вiдображенi залишки запасiв у
cyMi 7969,00 тис. грн. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiею запасiв на визначену
Пiдприемством дату, оскiльки дата iнвентаризачii запасiв передувала нашому
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\
призначенню аудиторЕlп{и. Проведення запланованих
нtlми процедур з вибiрковоТ
iнвентаризацii запасiв в ПiдприЪмствi u""""по.";;;;""им
у зв'язку iз запровадженням
в УкраiЪi карантинн"х заходi" через загрозу поширення
в YKpaiHi гостроТ респiраторноТ
хвороби CovID- l 9, спричиненоi кЪронu"iру.о,
SдкS-соV-Z.

У

зв'язку з тим, висновки про достовiрнiсть та повноту
показникiв фiнансовоi
звiтностi, ми базували на аналiзi пр.д.ruъпй*
Пiдприемством докрлентiв по
iнвентаризацii активiв, а також ,r.р"""rЪi
документацiТ йодо Еlнансово-господарськоТ
дiяльностi Пiдприемства. За доrrоrъ.оо альтернативних аудиторських
процедур ми не
змоглИ отриматИ достатньОi та вiдпОвiдноi iнформацiТ
прО наяв"i.." i кiлькiстi'запасi",
вiдображених у фiнансовiй звiтностi Пiдпр".r"r"uir*"
на зl грудня 202l року. З
УрахУВанняМ ТакоГо обмеження, наша ДУМка щодо
фiнансовот .ulr"o.r; за zbzt'pl*
модифiкована внаслiдок можливого впливу
цього питання на порiвняннiсть даних
звiтного
року i вiдповiдних показникiв.

Ми провели аудиТ вiдповiднО до МiжнародниХ стандартiв
аудиту (мсА). Нашу
вiдповiда,гlьнiсть згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi) нашого
звiту. Ми с нез.lлежними по вiдношенню
до Пiдприемства згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi
Мiжнародний
кодекс РмсЕБ), та
етичнимИ вимогами, що застосОвуютьсЯ в УкраiЪi
до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi,
а також виконапи iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Мiжнародного
кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами
,firro|"u-i;;;*; с достатнiми i
прийнятними для використання ik як о.rъ""
для нашоi думкrriз застереженням.

_

Суттсва невизначенiстьо що стосу€ться безперервностi
дiяльностi
Пiдприсмство пiдготувало зЕвначену
фiнансову звiтнiсть на пiдставi

безперервностi дiяльностi.

в

принципу

найближчому майбутньому Пiдприемство

продовжуватиме вiдчувати вплив
нестабiльнот економiки держави. Наслiдком
цього е невизначенiсть, яка здатна iстотним
чином впливати на майбутнi операцii, на можливiсть
вiдшкодуuuпп" BapTocTi активiв
ПiдприемСтвом' а такоЖ на йогО готовнiстЬ сво€часнО
обслуговУвати i п6lаlтт4ац gзgi
борги (зобов'язання) при HacTaHHi TepMiHiB ix погашення.

!ана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi припущення,
що Пiдприемство
фУнкцiонуватиме в майбутньому. I]e припущен"я .rередба"ае
активiв i
реалiзацiю
виконання Пiдприемством
узятих на себе.обо"'".u"ь, в ходi своеi звичайноi дiяльностi.
таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь
сум активiв, якi були б необхiдними, якби Пiдприемствокоригувань вiдображених
не мало можливостi
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому
або у випадку коли воно було б вимушене
реалiзувати своi активи не в ходi своеi звичайноi .о.подuр.ькоi
дiяльностi.

Аулиторами_ проведено процедури вивчення
та iдентифiкачii подiй, Що вiдбул ися
у
перiод мiж датою фiнансовоi звiтностi та
датою ,"iry uудrтора. В процесi виконання цих
процедур за перiод пiсля з1.12.202l
РокУ до дати складанняЪвiту ,rЪ.-.*пого аудитора,
ВiДПОВiДНО ДО МСА 560 <ПОДii ПiС;rя..uirrо.о
перiодуu, нами було виявлено подiт, якi
потребують розкриття у
фiнансовiй звiтностi, i на
"йуоrrор звертас увагу користувачiв
даноi фiнансовоТ звiтностi.

Так, через загострення вiйськових дiй, визваних
конфлiктом на сходi Украiни та
невизнаним вiддiленням Автономноi
республiки Крим, 24 лйтого ZОii,ропурозпочалося
вiйськове вторгнення Росiйськоi Федерацii: на
територiю Украiни.

Ми звертаемо увагу на подiI та обставини, IIо можуть стати пiдставою для cyMHiBiB

I

здатностi Пiдприемства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi:
вiйськова агресiя РосiйськоТ ФелерачiТ проти УкраТни;
- paKeTHi обстрiли територii Украiни, наслiдком яких може стати знищення або
часткове пошкодження майна Пiдприемства (офiсних, виробничих ПРИМiШеНЬ);
втрата персоналу Пiдприемства внаслiдок наступних етапiв мобiлiзацii населення
до Збройних сил УкраТни;
- значний ризик використання матерiальних та людських pecypciB Пiдприемства для
забезпечення военних потреб;
- ймовiрний cyMHiB у майбутнiй здатностi Пiдприсмства, його клiснтiв та
постачальникiв виконати умови дiючих та майбутнiх логоворiв.

-

-

Цi подii або умови рtLзом iз iншими питаннями, вказуютЬ, Що
невизначенiсть, цlо може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть

icHyc суттсва

Пiдприсмства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Нашу Думку щодо цього питання
не було модифiковано.

Пояснювальний параграф
Протягом 2021 року дiяльнiсть Пiдприемства вiдбувfuтIась в складних фiнансових,
економiчних та полiтичних умовах у зв'язку зi встановленням карантинного режиму з
метою запобiгання поширенню на територiТ Украiнrи гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, викликаноТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

Ми

звертасмо увагу на те, Iцо полiтичне протистояння, визвано вiйськовим
конфлiктОм на схоДi УкраiнИ i невизнаНим вiддiленням Автономноi республiки Крим,
призвело до вiйни мiж Росiйською Федераuiсю i Украiною (початок вiйни 24,02.2022
pbny). Пiсля закiнчення вiйни, полiпшення економiчноi ситуацii в Украiнi залежить вiд
проu"д.пrrя Урядом Украiни комплексних структурних реформ, зокрема, вiд
впровад}кення сукупностi адмiнiстративних, економiчних, фiскальних, правових та iнших
заходiв.

зв'язкУ з невизначенiстю перелiку та TepMiHiB впровадження
такиХ заходiв, неможлиВо достовiРно оцiнитИ ефект впливу поточноТ економiчноi ситуацii
в ykpaiHi на майбутню дiяльнiсть Пiдприсмства. Нашу Думку не було модифiковано щодо

Тому, сьогоднi,

у

цього питання.

Ключовi питання аудитIу
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були
найбiльШ важливимИ пiд чаС нашого аудитУ фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. I]i
питання розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та
враховувirлись при формуваннi думки щодо неТ, при цьому, ми не висловлюсмо окремоТ
думки щодо цих питань.

d"ця dyMKu iз
diяльносmi>>
безперервносmi
u|о
сmосуеmься
ксуmmева невuзначенiсmь,

За виключенням питань, описаних у роздiлах <основа

засmерФtсенняtr) i

ми визначили, що немас iнших ключових питань аудиту, iнформаuiЮ прО ЯКi

СЛiД

повiдомити в нашому звiтi.

Iнша iнформачiя

Iнша iнформачiя складасться зi Звiту про управлiння за pik, що закiнчився 31
грудня 2021 р., який складений Пiдприсмством на пiдставi вимог Закону Украiни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16.07.1999 року Ns 996-XlV та

який не е фiнансовою звiтнiстю Пiдприсмства
та не мiстить нашого Звiту незалежного
аудитора щодо неi.

управлiнський персонал Пiдприсмства несе
вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання iнформацii в Звiтi .rро ynpu-irr"
,u за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управл.iнський персонiш
визначас потрiбною дri ,о.о,
щоб забезпечити
пiдготовку iнформаuiт для Звiту про
управлiння, що не мiстить суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помиrrп". Ti,
noio n*ineno пайuищими поurоuu*aннями,
несуть
вiдповiдальнiсть.за нагляд За процесом
формування iнформацiт у звiтi про управлiння
Пiдприемства, Вiдповiдно до ,uiо"ода".r"j
Украiни Cci. Z .uno.ry ЙрuТr" кПро аулит
фiНаНСОВОi ЗВiТНОСТi Та аУДИторську дiяльнiстьrr)
no.uooBi особи пiдприемства несуть
вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть
локументiв та iншоi iнформацiт, що були
наданi аудитору для виконання
цього завдання.

наша думка щодо фiнансовот звiтностi
не поширю€ться на Звiт про
управлiння i ми
не робимо висновок З бУДь-яким piBHeM
,ооо
Звiту
цього
про
управлiння на
"n."n.ro.ri
дату Звiту незалежного аудитора.

у зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi
нашою вiдповiдальнiстю с
ознайомлення зi Звiтом про
управлiння ,u por.n"o, чи icHye суттева невiдповiднiсть
мiж
Звiтом про управлiння тафiнансовою звiтнi.r. uбо нашими знаннями, отриманими
пiд
час виконання завдання З надання впевненостi,
або чи Звiт про управлiння мае вигляд
такого, що мiстить сутт€ве викривлення,
Якщо на oQHoBi прЬ".дarоi нами
роботи ми
доходимо висновку,_що icHyc сутт€ве викривлення
цiеТ iншоi'iнфfrJuцiТ, ми зобов'язанi
повiдомити про чей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було
включити до цього

незалежного аудитора.

Звiту

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за складання та достовiрне
У вiдповiдностi до нацiональних п(с)Бо та'за таку подання
систему
внутрiшнього контролю, яку
управлiнськrй пе}сона.r, визначас потрiбною
для того, щоб
ЗВiТНОСТi, що не,i..rr" суттевих
викривлень внаслiдок
rffffiI#":#НrffiфiНаНСЬВЬi
фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi

при складаннi фiнансовоi звiтностi
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнкУ здатностi ПiдприемСтва продоВжуватИ
свою дiяЛ"rri.r" на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та
використовуючи

припущення

про безперерв"i.r"

дi"л"носri як основи для
бухгалтерського облiку. okpiM випадкiв,
non, уп|авлiн_ський персонал або плану€
лiквiдувати Пiдприемство чи припинити
дiяльнiсiь, або не nnu. iнших ре€шьних
альтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями,
несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Пiлприсмства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у
цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки, та випуск
аудиторського висновку (звiту незалех(ного
аудитора)' що мiстить нашу Думку.
Обrрунтована впевненiсть a
piBHeM uпaйa"оaтi, проте не гаранту€,
Що аудит,
""aon",
проведений вiдповiдно до мсА,
завжди виявить суттеве викривлення, якщо
воно
icHye.
викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються

можуть
сут,tсвими, якщо окремо або В сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони
на
ocHoBi
цiсi
приймаються
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, якщо
фiнансовоТ звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне
ми:
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того,

-

,

-

-

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдоК шахрайстВа чИ помилки, розробляемО та виконуемо аулиторськi
процедури у вiдповiль на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що €
Ризик
дьстатнiми та прийнятними для використання iх як основи для нашоi думки.
виявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi тверлження або нехтування заходами
внутрiшнього контроJIю;
отримуемо розумiння заходiв внугрiшнього контролю' що стосу€ться аудиту, Для
а не для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам,
контролю;
внутрiшнього
системи
висловлення думки щодо ефективностi

оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiковr* оцi"о* i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським
персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятносri u"пориътання управлiнським персоналом
припущеНня прО безперервНiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку
та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттсва
невизначенiсть щодо подiй або yI!{oB, якi поставили б пiд значний cyMHiB
можливiсть Пiдприемства продовжити безперервну дiяльнiсть. ЯКЩО МИ ДОХОДИМО
висновкУ щодО iснування такоi сутгевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути
увагу в свосму аудиторському висновку (звiтi незаJIежного аудитора) до
Ьiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкритгя
iнформачii е нена.гtежними, модифiкувати свою думку.нашi висновки rрунтуються
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського висновку (звiту
незалежного аудитора). BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити
Пiдприемство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
операuii та
розкриттям iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть
подii', щО покладенi в основУ fi складання, так щоб досягти достовiрного
вiдображення.

нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до

дати

аудиторського висновку (звiту незаJIежного аудитора).

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформачiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати,

"i*о"*rи
час аудиту.

буль-якi сутгсвi недолiки заходiв внугрiшнього контролЮ, ВИЯВЛеНi НаМИ ПiД

надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що виконали вiдпоВiднi етичНi вимогИ щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливzlють на
11u*y незалежнiсть, а також де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

ми також

5

\
пояснення Щодо обсяry аудиту та властивих
дJя а},дlrту обмежень

Аудит передбачас виконання

аудиторських процедур лля отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв в
."ir"o.ri. Вiдбiр
зzulежитЬ вiД судженнЯ аудитора, включаючи фiнансовiй
оцiнкУ prr"nl"
викривлень
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи"уr,I.свих
оцiнку цих ризикiв,

й;;;r;

аудитор розглядас заходи внутрiшнього контролю,
що стос)лоться складання та
достовiрногО поданнЯ Пiдприсмством
звiтностi,
фiнансЪвоi
з метою розробки
аудиторських процелур, якi вiдповiдають обставинам,
а не з метою висловлення думки
щодО ефективнОстi внутрiшньогО контролЮ ПiдприсмСтва.
АудИт включае також очiнку

ВiДПОВiДНОСТi ВИКОРИСТаНИХ Облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних

управлiнським персоналом, та оцiнку загuulьного подання
фiнансовоi звiтностi.
внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi е наслiдком
характеру фiнансовоi
звiтностi, характеру аудиторських процедур, потребr,
щоб аудит проводився у межах
обгрунтованого перiоду часу та за обiруrrоuuпо.
Ъартiстю, u iuno* йаспiдоп обмеяtень,
властивиХ внутрiшньомУ контролю, icHye неминучиЙ
ризиК того, що деякi cyTTeBi
викривлеНня в фiнансовiЙ звiтностi можутЬ бути
не виявленi HaBiTb в тому разi, якщо
аудит належно спланованиЙ та виконусться вiдповiдно
до МСА.
нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних
Балансу, головноt книги та
аналiтичного облiку ПiдприсмСтва за
минув
станом на З 1 грудня 202l року.
шо
перевiркою вiдхилень не встановлено. Пlд
п.р.ырки iнших форм звiтностi порушень
не виявлеНо, laHi форМ звiтностi вiдповiдаЮть
"u. одиН Ьдrоrу.
Робiжностей мiж формами
фiнансовоi звiтностi не встановлено. Пiдприсмсruо .rроr"гом перiоДУ,
що перевiрявся,
дотримуваJIося обраноi облiковоi полiтики та забезпечувало
iT незмiннiсть.
В ходi аудиторськоТ перевiрки аудиторами не були
виявленi
на Те, що фiнансова звiтнiсть Комунального пiдприсмства факти, якi б вказува,ти
<чернiвцiводоканаJ,I)) за

jjn

2021

pik

складена

на пiдставi

недостовiрних

господарську дiяльнiсть Пiдприсмства.

та неповних даних про

фiнансово-

пiд

час аудиту аудиторами не були виявленi
факти порушення Пiдприемством
норм чинНого законОдавства в процесi зцiйснення
фiнансово-господарськоi дiяльностi, а
Порядку Ведення бухгалтерського облiку ,u пъдuпп"

;[н.ff'ановленого

фiнансовот

OcHoBHi вiдомостi про Товариство
Повне найменування: КомУна,IIьне пiдприемство
<Чернiвцiводоканал).
Скорочене найменування: КП кЧернiвцiводоканал>.

Код за

е!РПОУ:

0З361780.

МiСЦеЗНаХОДЖеННЯ: 5802З, ЧеРнiвецька область,
MicTo Чернiвцi, вулиця комунальникiв,
булинок 5, J\! телефону
-.ruцiоruрний (оз72) 544 60l, Е-йаil: inbбuiaokanal.cvlua.
Щата та номер запису в Сдиному державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських
формувань: 2з.04'.1993, l 038 l05 0000 000023;

lз.04.202l, l 000з8 l 070032000023.
Основний вид дiяльностi:
36.00 Забiр, очищення та постачання води (основний);
37.00 Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних
вод.
Середня кiлькiсть праuiвникiв: 688.

вцомостi про умови договору на проведення аудиту
ЩоговiрJ\Ъ 02ЧН/221587

вiд 08 червня 2022року.

I

I

Дулиторська перевiрка проводилась з 08 червня 2022 року по 20 червня 2022 року в
бухгалтерiТ Комунального пiдприемства <Чернiвцiводоканал>.
OcHoBHi вiдомостi про суб'скта аудиторськоiдiяльностi, що провiв аулит

Товариство

з обмеженою вiдповiдальнiстю кАУ!ИТорськА ФIрмА (ГАЛИЧинА

-

АУДИТСЕРВIС) (Код СДРПОУ - 2259998З).

НомеР ресстрачii в PeccTpi аудиторiВ та суб'скТiв аулитоРськоi дiяльностi 0804, розлiл 3
<суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi >.
Рiшення ДулиторськоТ палати Украiни про проходження перевiрки з контролю якостi NЪ
З561

4 в\д 29.0З.20

1

8 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е звiт незалежного аудитора, с

Щирба Маркiян Теодорович
(номер ресстрачiТ в PeccTpi аулиторiв та суб'сктiв аулиторськоi дiя
роздiл l кАулитори> 100977)

Вiд iMeHi ТОВ кАулиторська фiрма (ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС),
Маркiян Теодорович
(номер реестрацii в PeecTpi аулиторiв та суб'сктiв ау,
роздiл l кАулитори> 100977)
46001, Тернопiльська область, MicTo Тернопiль, л
мобiльний: (097)'7'7'7 35 60.

.Щиректор Щирба

E-mail: markian@email.ua

!ата аулиторського висновку (звiту незалежного аудитора): 20 червня 2022 року
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