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АУДИТОРСЬКИИ
ВИСНОВОК
(З R I Т Н ЕЗЛЛ ЕЖ НО ГО Л УД И ТОРА)
п,U,0 фП,, .овUi ,пi,пос|i

Дtп*ав оlопйпри,чс,.r "IIlrкоOо_дослЫlп iпсlиг},чеlроlo,iiвичilпочп.,Lпll\l
упрпвляtочих спdем) Фппом п, з1.12.2021 р.
Керiвництву ДеркавЕого пiдприсмства
<Науково-дослiдяпй iястит}т мФрологii
вимiрювальfiих ; управлrюч их сисгем,

J(r Ki h

lrсгорсаlсппям

Мп провели аудит

фiяаясовоi звiтяостi Державяою пiдприемства
,НJуково_дос ,lднии iнсtи lyl мегролоli] вимiрювslьних i управпqючи\ сисlеч
(далi Пiдпрпемство), цо складаФься з Бшансу (Звiту про Фiвавсовий стая)
яа З] грудяя 202l року. Звiту про Фiнансовi результати (Звiту про сукупяий
дохiд), Звiту про рц грошовrх коштiв (за прямим методом) та Звiту про
в-а.ниЙ к,lпitш зз piк. шо ,акiччився
i lгJчl ol .,
ф;на}Iсовоi звiтяосгi, включаючи стислий викладзвачуцих облiкових полiтик,
На вашу думку, за впяятком вплrву питаяяя описаного в роздiлi (О.!ова
0пя dумхt iэ эаспереfuеннfu> яашого аудиторського висяовkу (звiту
ве]аjежного аулитора)l Фiнансова звiтнiсть. л{о лола.ться. uiдобра,{а(
:!99:I9вiрпо, в ycix супевих аспектах фПldlсовий стаs Пiдприсмства па ]l
гр)дllя 202l рок), йо,о фiьаьсовi рв)льld,и i lрошовl гоlоки ,1 pi(, шо
закiячлвся зазяачепою датою вiдповiдяо
вацiональних Положень
(ставдартiв) бухгдтерського облiку (дапi - П(С)БО) та чивяою закояодавства

до

ОсЕовз для думк! iз заФережеппям

Перед смадапням рiчrоi фПIапсовоi :]вiтлостi дпя забеljlечеflня
достовiряостi ддних бухгалтерського облiку Пiдприсмством проведеl]о
iнвсвтаризацiю аt(тивiв i зобов'язань вiдповiдпо до Положенвя про
iввевтаризацiю апив;в та зобов'язань, затвердженого наказом MiHicTepcTBa

фiямсiвУкраiни вiд 02,09,20l4p. Nrs79

змiнам! i доповяеняями).
були приrьаченi аlлиторзчи пiлпрл, vcTBa п'сля
,, ,
э.'-l2.2Оzl
ми
яе
спосreрiгми Ja ,нвенlариlаUл ю lмa.iB нs лочаю[ la
р..
klнeub роý, Ja допомогою альtрнаlивнич про!едур ми че lмоlли
впевнип( я
в фqвносll та гльl.осli rаласiв.,}mичуваних
яа 1l,l2,202l la]l,'2,2020poKiB.
!к. ылоорценi в бшансd (rвi,sч лро
фjнансовий сган'усу"* IОsЗ,Оil .n.,
гр , la Е88.00_.ис, грн, вiдпоsiдно, } lв'яrку з циv

J"j:':,ц

(iз

,съ).

в будымих кориryssнq\
_rcгреба
_
невlлоормеdи\ в облiку,
"n*;".до.hладу
"lлЬр"**пi
а laKod Феменliв, шо вrолq]ь
""
rsiп лDо
hвlD
лро сук)пнi до\одиl. lвh)
9]I1j.:"та р*,
"*,"
капlтм,
"р",Mi"" i ",.;"о;у
звllу про рух грошових коштiв,
Сlачом м 01,0L202] D, i на J l,, 2,202l
р la ) попеDелнiх rвilних пер,оJsх

_

ви

в c)Mi о10.00

м.,

,рн,.

яri

не лерегlqдмися на

виlншнq la с)чарноi варюсrt, Вiдловiдно до п, 8
l U( lbrJ l 7,Податок нs пр/б) loK" - вiлсlрочений
поjа ювий дтив м lчаскя
вляrкненяя
тимчдсових лодаткових рiзяиць, цо пiдлягмь
у разl
влра{уванню, якцrо очiкусгься отрrмання податкового прибутку,
з яким
повяlанi Ji rимчеовi подslьовi pilHиUi,
} ювноs;ени; фй"""

Лерхавьоlо п]дrри.мсъа,Науково_дослirниЛ iнfrиr}а

r",р-.ii

виvlрIовdьни\ I упрФлqюч/\ сисlец_ не буlо грийняlо
рiшеlчq шодо

BiB ra рах) нок нероrподiленого прибуri1,
\4и пDовеаи аудиr вiJговjдно до ви.ог Мiжнаролних пч"л"ртl",уопlу
(дмi _ Мсд). нашу вiдповiдшьнiстБ згiдно з ццми стандартами виuадеIrо
в
роздiлi (ВidповЬФьнiспь ауduпора за ауdлп фiнонсовоi ;вiпноспi, ,пааоrc
аудиlорсько.о висновку rзвiт} неlа]лежноm а)диюра), Ми. неlме{ничи
по
вlлношенню до Пiдпри(vсlsа ]гiлно ,r М]жнародни
лрофесiйяих бухгдтерiв Ради
Мiжнародних ставдартiв етrки для
бухгалreрiв та Фиqпими
yKpafti jo нашого аудиту
фiяансовоi
iяшi обов'язкл з етики
дЬ
"iдпов;дiо
циi вимог та Мiжнароднrм кодексом еrики проФесiйнrх бухг.лтерiв
Ради з
vj/ьаоодн/х сlандарliв егики для бухгм lepiB
Ми вва^афо. UJo огDимшi р9vи а)диlорсы; доrdи l до.lJ.нivи :
прrйнятнимr4пя використаЕяя iх як осяовI' д,lя яачrоiдумки iз застережеяням.

в
звiтяостi,

сутсва певизЕачеяiсъ,
К€рiвництво

з

що с.осусться б€зперервяостi

Пiдпри€мства

дiяльлостi

fliдгоrувмо зsяачеЕу Фiяаясову звiпiсть на

пiдставi прияципу безперервностi дiялБностi.

В мйбличчоч майб)Фьому Пiдпр/(мсmо проjовVувэrиvе вi!чуваJи впlиs
несlаоIльtsоi екоромiки лержми, На(лiдкоv uьоm. чевизьачечi lb, яча 1да]iа
iсlоlниv чиdом м?иваlи аа vai16) lri операJi]'. на момив,сlь вiJшкоJ}ваям
Bapтocтi aKTrBiB Пiдпри.мством,
йою готовяiсъ своечасно

обелуговувати

i

погацати cвoi борги (зобов'язаяня) при яастаннi TepMiяiB

it

Дава фiнансова звiтяiсть пiдготовлеЕа на ocвoBi лрипущеЕня, що Пiдлрисмстsо
фувкцiовуватлме в майб}тьому, Це припущенвя передбача€ ремiзацilо
актиs;в i виконанш Пiдлрисмством узятих Еа себе зобов'язань, s холi cвo(i

звичайЕоiдiяльяостi.

Так!м ч,ном, фiваясова звiтЕiсть не мiстить як,х-вебудь

кориryвапь
вiдображеяих сум аюивiв, якi були б необхiдними, якби Пiдприсмство не мало
мокливостi лродовх)вати свою дiяльнiсть в майб}твьому або у випадку коли
воно б)ло б вимуU]ене реJ l)Ba и cBoi акmви не в \одi cвoll lвичаиlоl
господарськоi дiяльяостi,

Аудmорами проведено процедури вивченяя

та

iдевтифiкацii лодiй, що

вiдбулrся у перiод Miж даФю Фiнмсовоi звiтностi та датою звiту аудитора, В
процес; виковФЕя ц!х лроцедур за перiод пiсля З1,12.202l року до дати
складання звФ незалеr{ною аудлтораj вiдповiдво до МСА 560 <Подii пiсля
lвlгноlо перiоJ),. наvи було в|ямено подii. як: погреб)юlь роlкрkm, )
ф:нансовiй ]BilHocli. iHa я\i а)диlор rBePral )Baly ьори(l)вJ,,is доh.j
фiнансовоi звiтностi.
Так, через заrcстреяня вiйсьttових дiй, визвапих кояФлiпом яа сходi Укра]яи
вiддiлеяяям Автояомноi республiки Крим, 24 лютоIо 2022
року розпочалося в;Йськове вФргвеяяя РосiЙськоi Федерацii ва тсриторПо

Мп звертасмо уваry яа вплив вiйськовоi агресi'i на дiяльяiсть ДП (Науководослiдний iHcTпт)T метрологii вимiрювальпих i упр
c)чHiBiB у lдаlносli
лодii la обсlавияи, lJJo мож}ль сlаlи

Пiдпри€мства продовжувати fi яльвiсть ff а безfi ерервнiй осяовi:
_ вiйськова агресiя Росiйськоi Федерацii проти Украiви]
ракетяi обстрiли територii Укра]'яи, ваФiдком яких може стат, знищення
або часткове пошкодження майна ДП <Науково,дослiдвий iяститл
ме.Фолог влмiрювальяих i управляючих систеD (офiсвпх. виробничих

-

втрата персояшу Пiдпри€мства sнаслiдок васryпних етапiв мобiлiзацi'
населеяня до Збройв!х сил Украiъи;

_ lнJчнии риlик викорисlання маlер:мьн/ч 'J люлсь(иt

_

Dec}pciB

Пiдприемства д,lя забепечеяяя воснних dотреб;
ймовiрний сумяiв у майбутяiй здатЕостi Пiдпр!смства, його клi€втiв
лостачмьнrкiв виковатп умови дiючих та маЙбутнiх доюворiв;

_ роlрив ланJю,iв

постачальяliки знаходяться ва
втраm частияи риякiв збrrу,

та

lв'яlr} ] lим,
пiлгрц,v.lв1
-о
Еритор;i Украiвл в зовi бойових дiй. та

Цi лодii або умови рsом iз iяшими питаяммп, викладсним, у Фiяансовiй
lвllHocli. в.аз}юlь, що lcнyr с}п.ва невиlначенiсl". Uro мох.' лосllв/l/ пi,
зяачяий cyMEiB :rдатвiсть ДП (Науково доФйний iнстиryт метролоl ii
вимiрювмьь/\ : упгавпяючих c/cleM- продовжуваlи (ьоо .Diяlы {,ь ,и
безперервяiй ocHoвi, Нашу думку щодо цьоm п,rтаняя не було модифiковано

Пояспювальний пдрагрtф

Протя.ом 2021.року дiяльяiсть ДtI (Науково_дослiднпй iнстиrут метрологii
вим,рювмьяпх t управляюч,х сисЕм) вiдбувалась в складних
фiяансових.
економiчнич la поqilичних )voвax у 1в я,h) ,i всlаяоменнqм лараьl|пноrо
режиму з мФою залобiгання лоширенilю яа територii УкраiЪп гостроi
реслiраmряоi хвороби covlD-19, викликааоi Kopoнaвipyс;M SARS cov-2,
Мп зверта€мо уваry яа те, що 24,02.2022 року вiдбулося вторгяеявя
росiйськоi
apмii на терпторiю Украiяп, а полiтпчяе протистояння, впзване вiйськовим
кояфлiлтом ва сходi Украiнп i яевизнаним вiддiленням Автономяоi
республiки
крим вiдбулося ще в 20i4 роцi. Bci fi подii Еегативно влливають вафйансову
та господарсьi7 дiяльяiсть Пiдпрл€мства, Пiсля закiнчеявя вiйни. лолiпшен}lя
економiчвоi сиryацii в ykpaiвi залежить вiд лроведен!я Урядом Укра]нл
структуряих реформ, зокрема, вiд впровадхеявя сукупllостi
адмiчiфаlиври\,еьоiомiчнич.фiсьdьрич,Ilравовух rаiчших,аr"дiв,
Тому. сьогоднi. у rв'язhу l невиjначенiсlю перФi() та lepviPlB впровJ!жен,F
таких заходiв, яеможл,во достовiряо оцiвити ефект впливу поточно.i
економiчяоi сптуацii в yKpaiнi на майбутню дiяльяiсть Пiдприемства Нашу
думку не було модиф;коваяо цодо цього лrtтаявя,
Клtочовi питапвя аудиту
Ключовi питаяяя аудиту це литання] що на ваlце лрофесiйяе судження,6ули
-lиl
на 6iльш валливиvи пjд чdс нашоlо а)Jи) фidаiсою: lвilbo.il .s пою
лер ол, Цi лиrанря роплядми.ь в \oHleкc]: чаtоlо аудиlу p]H,lH.oboi,BilHo. i
в uiroMy ra враховlвмись при форvувsнчi л)мrу щодо Hei. при Uьоv}, чи l|,
вйслоыюемо окремоiдумк, щодо цих питавь,

За виключен}iям

у

роздiпах <О.нова

Ом

ayMKu iз

|а-перр\tецw, i "Счпп.ва dрвhц,ачеhlсйа. йо спо.у пьс1 аеа,рер+оаt
diяьяоспi, мй визяач!ли, що нема. iяlлих шючових питавь аудиryj
iнбормdUiю l ро qлi.лiJ пов домиl/ в нJшому ,Bili,

Протягом звiЕого року ми не надавди пiдпрr€мству
чияяим закояодавством Укра]яи.

lяша iяформацiя

лослуг, заборонених

з

в

складаеться
iвформацi], яка мiститьс,
Зuiтi
персонму.
ме
.
qiнsн.овою
яс
управлiнськоlо
lвiгнi.lю la нашич lвilov

Керiвяицтво Пiдпрrсмства яесе вiдповiдмьяiсть за iяшу iяформацПо,

пiдютовлеяу стаяом на та за р;к, що закiнчився з1 ryудвя 202l роkу,

Наша думка, щодо фiяаясовоi звiтяостi нс пошпрю.ться па iншу
ittрормаurю la ми не робимо висровок l б)дь_якlv рiвчем впевненос,' ш.lU

цiеi iншоi iвФормацii.

У :jв'язку з вашrм аудитом фiяавсовоi звiтяостi нашоIо sillповiдальвiстю ,
ознайомитис, з iвшою iнформацiсtо, зазначеяою вицеl та при цьому
розгляяути чIl iсяус сутгева ясвiдповiдвiсть Mi,r iнпlою iвформацi€ю i
фiваясоuою звiтвiстю або яашими знаннямп, отримаяими пiд час аулиту] або

чk L, iчша нфор!аLiq vai вр,лял lJ(o], о мiс,иIь cyf,Be ви,ричlечl"

Якщо, на основ; проведеяоi нами роботл стосоsво iнUloi iяформацi]'. отримавоl
jell, ,
до Jаrи 1Bil) а)лиlора. vи дололичо вис loвb}. Jo .сч), с) l l вс uикрtв
цiсi iншоi iнФормацii, ми зобов'язавi повiдомити про цей фаm,
Ми ве впявили таких фактiв, якi потрiбно буrо б включити до звiту_

Вiдповiдальвiсть управлiЕського персовалутатвх, кого вадiлено
наПвпшими повновджепняvи.,я фiпансову lRi,Hic l b
Управлiнський персовм яесе вiдповiдuьttiсть за сшадання 4,iвaвcoвoi
звiтяосd, що яадае правдиву та веулереджену iвформацiю вiдповiдно ло
вацiояальних П(С)БО та Закону yKpaiн'l <Про бухгалтерськлй облiк та
фiЕапсову звiтнiсть в Укра]'яi)) вiд 16.07 1999р, Njr996-xlv та за таку сисlеNlу
внулiшньоlо ьоdтро,ю. с<у )лраы'н!ьки; лерсопм Byn ачаl поlр:бiою л я
тою. щоб здбgпечити складаяяя фiнавсовоi звiтвостi. цо не мiстить сутr!вих
виdриыень внsс liдok шdIраис,ва або почилки,

При складаяяi фiяаясоsоi зв;твостi улравлiнський персонал несе
вiдповiдальяiсть за оцiнку здатностi Пiдпри€мства продовхувати cвolo

дiяльвiсть вабезперерввiй ocнoвi, розкриваючи, де це застосовано, питанвя| цо
стосуються безперервяостi дiяльtостi та використовуюqи припуцсняя лро
безперервяiсть дiяльяостi як основ! шя бухга,lтерського облiку. KpiM випалкiв,
якщо упраш;нський персопа"1 або планус лiквiдувати ГIiдпри€мство чи
лриппвити дiяльнiсть, або Ее мас iяшихреФьних шьтеряатиu цьому,
li, кого надilеро райвишими говчоваьенiqvи, чесуrь вlдп.вlлальts,L,l, ,l
нагляд за процесом фiяаясовою звiтуваняя Лiдпрл€мства,

Вiдповiдальнiс| ь r\дптор' }аауди| ФiнапсовоТ tBiIHocti

Цашпми цiлями €

оlрлмавяя обФувфваяоi впевнеяостi, що Фiнансова
звiтяiсть у цiлому ве мiстить суm€вого викриыеяяя внаслiдок шахрайсlва або
пом,лкп, та випуск ауд!торського в!сновку (звiту незuежвого аудитора)] Iцо
мiсlить чаш) Фмьу Обlрун.ованs впевьенiс.ь t вусоким piBdeM BleB leHo(li

проте ве гаранryе, що аудит, проведенай вiдповiдяо до МсА, завжди виявить
супсве впкрпвлення, якщо воно icвy€, Викривлеяня можуть бути результаfом
шахрайства або помилкп; воЕи вважаютьоя сутtевrмrj якцо окремо аоо в
чкIпю( :, я( обфун.овsно оч;уп"сq. вони Mo}yrb впл/вdlи нs efoнoмi,ll
приймаються на ocнoBi цiсi driHaвcoвoi звiтвостi,
рi.Ъ,," *ор,",у"Йч,

".що
вiдповiдно
Викояуючи аудит

до впмог МсА, ми

використову'мо
професiй!е судження та професiйний скептицизм проlяюм усього завдаяl]я l
аудиту, Кр;м того, миi
- iдентифiку€мо та оцiIпосмо ризrкI' с)тсвого викр'влеяня
ро,}робля,мо та
бiнaнcoBoi звiтвоФ; вяаслiдок шахрайства
ju*onycMo
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а такох оIримуемо

"удr.ор"""i

як
аудиторськi доказ!, що с достат!iмл та прийвятлими для впкористаЕвя'iх
осяовr для пашоi лYмки. Риз,tх в,явленпя сутr,вого викриыlеняя внасл,док

а\оаис|ва, вчшим, Hi,K Длq викримеtsня Bl,a lлок rov],b/, o,,il1,1
,*г,,i. * ".*" uкlю аrи lчоJу, пiдробr), lаsлtи,нi lроцс,и, tsеlDаuп,ы
Еехтуванllя заходами вЕуLр,шньоm коятролю]

тверджеяхя або

- очимуемо

розумiяня заходiв внутрiшнього хонтролю!, що

стосусться аудиту, для розробки аудиторських процедур, якl о вlдповlлали
обстав}tнам, а яе для висповлевхя думки щодо ефектив]lостi системи
вЕутрiшвього коЕ]ролю;
облiкових полiтик 1а
припнятнlсть
- оцlню€мо
вiдповiдвrх розкрптгiв iвформацii.
обфуятованiсть облiковlrх оцiпок
зроблених управлiнським персонмомi
прийнятностi використання
доходимо вrсвовку
1к
\поавпiнським персоншоv прип)шення про бе,герервчiсlь лi9lы ocl

i

цодо

-

o""o"n д," бlrгап,"р.uкоlо обл;к) la. на ocroBi оlричаних х)ли,,рсох/\
* icяy€ супсва яевизяаченiсть щодо подiй або
доквiв, рqбийо
",*ъ*ц
Пiдприсмства
у"о", "*i no"rorrn, б пiд значяий сумяiв мокл!вiстьвисновьу
шо п
пDодовжиlи беlrерервн) Jiялъчi.lь, Якщо
riнrвання rачоitуr,воiневу,начечосli.ми 1овиьii лриверн)lи yвal) лсво,v,
чуЙ.ор""*о"у висновку (звiтi незшежвого аудиаора) до вiдповiдних
TaKi розкриmя
рЪзкриmiв iформацii у фiнансовiй звiтЕост] або, якщо
;фо;мацil е-яевшехнлми, модифiкуват! свою думI(у, Нашi висновкц
rрувryються на аудиторськ!х докsах. отр!маних до дати ншого
BTiM майбутнi подii або
й"rЪр"*.- **,;*y t""i,y H","n"xHo, чуаи"ора),
умови можуБ примусити Пiдлрл€мство прппинити
безперервяiй осяовi;
оцiню€мо загепьве подаявя, структуру та змiст фЬаясовоi вiтноФi
включЕо з розкритrям iвформацii. а також те, чи покsуе Фiнавсова звiтнiсть

операцii та подii, що покладенi

в основу

11

сOадаявя, так щоо досяпи

достовiрного вiдобрахеяяя,
Нашi висЕовки груflryються яа аудrФрських докаах, отриманих до дати
аудпторською висновку (звiту яезмежвоlý аудитора),
Ми повiдомля.мо пrм, кою яадiлеяо яайвищими повlоважеяням,,
iяФормафю про заплаяованпй обсяг iчас проведевня аудлту ra с)тсв1
включаючи ,будь-якi cyTT,Bi педолiки заходiв
oyi,',.p"*;
в!утрiшяьоm коятролю, виrвлевl яfu пlд час аудиту,
ми також надасмо тим, кого яадiлево найвищпми повноважеввями,
,верлr(еннq, шо виrонdJи вiдповiJрi е"учьi виvоlи
*"iдом," r" i, про Bcl сlос}чки iчшi пиlачня, якl мо-пи б обlруч,овdно
цо вплпвають ва нашу везФежяiсть, а тахож до це
,а. IocoвHo, шооо вlлповi,Dьи\ Фсlерс*чи\ jaxoJlB,

ri*y**-,

OCHOBHI RIДОМОСU ПРО ЛУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
обмеrrcпою BiщoBi)lmbнic,

Мiсц*находженнл, reлефов,

4i)UL|],

тй,

м

lернопlпь, ь)л, lамr.па суд, 5. кв, ]7.

моб. /097/77?_]5_60]

+паiI]пtrkim@еmдil

м

tчо.п гlOпри,чl иULKol Dlqлььфl ъге с,ровапий В 1.11JPr,lv
ю!ilе о, Tcplo l1,1Фоко, vicl,(oi Рши п.поJп/\ деl ) l,.
2,07,Iaa,n нUчео ,апи ) в .дIоч\ ,l<o,,Blov) .t ,,р
юридичнлх цфьячпих осiб,пiдпрл.мцiв] l 646 l20 00оо Оо6550
Номер
рфстрФii loB АФ,, шJ lрпd q)диl.ерsf о, , o"el п Ре r р ;\ ит t
"
ауд,Фрськоi фiрмп в та суб'спiв аудиmлськоi дiяльяостi ло ро]дiлу
lll (Су6'скти

Peecтpi

аулиторiв

cy6'exтiв
номер

]а

аудиlорськоi обов]rзковий аудит фiяапсопоi звiтпостi пiшрлсмстD,

дата

видачi

СвiдоцЕ! лро вiдпоtriднiсть

системи контролю якоФi

помеr,Фм 0804

Свi!оцmо Л! 0-о8 врлане А)!иlорськ;;;;;

29,0З.20l8р, (рiшення ДПУ Л, ]56/4 вiд29,О3,2ОI8р,).

@п.,,)
l (Аудпюрх' за N! 100977

Ресстру аудитолiв

;У,ра'"l

п

су6..кт]D

осноl}цI вIдомостl про умоRл доrовору нл провЕдЕння дудиту
вiдповiдно до дФвору лq]/л вiд 15 ссрпня 2о22 роцу аудпторська перевiркх
лроюдилеь нами у перiодз l 5 серпя, 2022 року по 2 вереспя 2О22 року,

Партпсром }авдаппя , аудяту, роtультатом яrого
пФал.ж.ого аудптоDi),.
.удптор Щпрба МпDхiяя ТсодоDовпч

Ном€р

ресФрацii

вiдiмеяi'lов

в РеФтi

аудиторiв та

1(Аудиторсьха фiрма (!ГшичинJ

Дпреюор Щ!рб, М!ркiяп Теодоро

Вомер ресстрацii

ЦреФ ачдитпр(ьrоl

в
ф

Peccтpi ауди
пми 4600l, м,

Даd аудпторського впсцовку GBiTy пезме

.

аудлтопськпй о!.повок (lDi,

суб';пiв аудиmрськоi дi,льяостi, роrдiJ

Jуд т(сгвл,,

ым4

j!

