ПРОТОКОЛ
Х Генеральної асамблеї Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська
асоціація студентського самоврядування» – І Генеральної асамблеї Громадської
організації «Українська асоціація студентів»
29 листопада 2016 р.

м. Київ

Присутні: 71 делегат з правом голосу (реєстр додається)
Головуючий – Щепетильникова Є. Є.
Секретар – Євстіфеєв М. І.
Місце проведення – Червоний корпус КНУ ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська,
60, м. Київ), ауд. 329.
Слухали:

***
Євстіфеєва М. І., голову мандатної комісії, який доповів про
кількість делегатів, присутніх на Генеральній асамблеї. На
початок Генеральної асамблеї в залі присутні 66 делегатів, в т. ч.
62 делегати від колективних членів, що становить більшість від
загальної кількості колективних членів. У зв’язку із цим
Генеральна асамблея є повноважною.

Андрєєв М. А., президент асоціації, оголосив Х Генеральну асамблею ВМГО
«Українська асоціація студентського самоврядування» відкритою.
Генеральну асамблею веде Андрєєв М. А.

Слухали:

***
Андрєєва М. А., президента асоціації, який запропонував
Генеральній асамблеї затвердити порядок денний, проект якого
було внесено правлінням.

Пропозицій та зауважень щодо проекту порядку денного не надійшло. Рішення
про затвердження порядку денного прийнято консенсусом.
Порядок денний
1. Про обрання головуючого Генеральної асамблеї
2. Про обрання секретаря Генеральної асамблеї
3. Про обрання лічильної комісії Генеральної асамблеї
4. Про затвердження Регламенту Генеральної асамблеї ВМГО «Українська
асоціація студентського самоврядування»
5. Про звіт президента ВМГО «Українська асоціація студентського
самоврядування» за 2015–2016 рр.
6. Про результати внутрішньої фінансової перевірки ВМГО «Українська асоціація
студентського самоврядування»
7. Про перейменування ВМГО «Українська асоціація студентського
самоврядування»
8. Про затвердження нової редакції Статуту ГО «Українська асоціація студентів»

9. Про припинення Львівської обласної організації Всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (код за
ЄДРПОУ 34857583) шляхом її ліквідації
10. Про затвердження структури виконавчого комітету ГО «Українська асоціація
студентів»
11. Про включення кандидатів на посади президента, першого віце-президента,
віце-президентів, членів виконавчого комітету ГО «Українська асоціація студентів» до
бюлетеня для таємного голосування
12. Про формування наглядової ради ГО «Українська асоціація студентів»
13. Про обрання президента, першого віце-президента, віце-президентів, членів
виконавчого комітету ГО «Українська асоціація студентів»
14. Питання діяльності органів студентського самоврядування Харківського
національного університету радіоелектроніки, Національного авіаційного університету
15. Про заяву Генеральної асамблеї щодо пропозицій про зміну системи
стипендійного забезпечення
16. Про ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів України
17. Інше
1. Про обрання головуючого Генеральної асамблеї
Слухали:

Андрєєва М. А., президента асоціації, який запропонував обрати
головуючим Генеральної асамблеї Щепетильникову Є. Є.

Пропозицій та зауважень щодо кандидатури головуючого не надійшло. Рішення
прийнято консенсусом.
Вирішили: Обрати Щепетильникову Єлизавету Євгеніївну головуючим Х
Генеральної асамблеї ВМГО «Українська асоціація студентського
самоврядування».
Генеральну асамблею веде Щепетильникова Є. Є.
2. Про обрання секретаря Генеральної асамблеї
Слухали:

Щепетильникову Є. Є., яка запропонувала обрати секретарем
Генеральної асамблеї керівник секретаріату асоціації Євстіфеєва
М. І.

Пропозицій та зауважень щодо кандидатури секретаря не надійшло. Рішення
прийнято консенсусом.
Вирішили: Обрати Євстіфеєва Микиту Ігоровича секретарем Х Генеральної
асамблеї
ВМГО
«Українська
асоціація
студентського
самоврядування».
3. Про обрання лічильної комісії Генеральної асамблеї
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який запропонував обирати лічильну комісію за
таким принципом: дві особи з числа членів правління асоціації та

по одній особі, номінованій кандидатами на посади президента
асоціації.
Пропозицій та зауважень щодо процедури формування лічильної комісії не
надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Виступили: Євстіфеєв М. І., який запропонував з числа членів правління
включити до складу лічильної комісії Табачука О. О. та Франчук
К. В.
Фесенко Л. С., кандидат на посаду президента асоціації, яка
запропонувала включити до складу лічильної комісії Оленіну Н.
О.
Колесніков А., кандидат на посаду президента асоціації, який
запропонував включити до складу лічильної комісії Вакуленко А.
В.
Інших пропозицій та зауважень щодо складу лічильної комісії не надійшло.
Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: Обрати лічильну комісію Х Генеральної асамблеї ВМГО
«Українська асоціація студентського самоврядування» у складі
Вакуленко А. В., Оленіної Н. О., Франчук К. В., Табачука О. О.
4. Про затвердження Регламенту Генеральної асамблеї ВМГО «Українська
асоціація студентського самоврядування»
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який представив проект Регламенту Генеральної
асамблеї і запропонував його затвердити.

Пропозицій та зауважень щодо тексту проекту Регламенту не надійшло. Рішення
прийнято консенсусом.
Вирішили: Затвердити Регламент Генеральної асамблеї ВМГО «Українська
асоціація студентського самоврядування».

Слухали:

***
Щепетильникову Є. Є., яка запропонувала відповідно до
затвердженого Регламенту вирішити питання про можливість
бути присутніми на Генеральній асамблеї особам, які попередньо
не реєструвалися для участі у ній. Внесла пропозицію дозволити
таким особам бути присутніми.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: Дозволити особам, які не є делегатами Генеральної асамблеї,
членами керівних органів, представниками секретаріату, та які
попередньо не реєструвалися для участі у Генеральній асамблеї,
бути присутніми на ній.

5. Про звіт президента ВМГО «Українська асоціація студентського
самоврядування» за 2015–2016 рр.
Слухали:

Андрєєва М. А., який прозвітував про результати діяльності
організації за 2015–2016 р. Запропонував Генеральній асамблеї
надати звітові відповідну оцінку.

У зв’язку із вичерпанням часу, відведеного на виступ, головуючий запропонував
подовжити доповідачеві час для доповіді на 5 хв. Інших пропозицій та зауважень не
надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Виступили: Колесніков А. із запитанням до Андрєєва М. А.
Головуючий запропонував взяти звіт до відома та вважати діяльність президента
асоціації задовільною. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято
консенсусом.
Вирішили: 1. Звіт Андрєєва М. А. взяти до відома.
2. Діяльність президента ВМГО «Українська асоціація
студентського самоврядування» у 2015–2016 рр. вважати
задовільною.

Слухали:

***
Табачука О. О., голову лічильної комісії, який оголосив протокол
№ 1 засідання лічильної комісії щодо обрання голови і секретаря
комісії, запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії Х
Генеральної асамблеї.
6. Про результати внутрішньої фінансової перевірки ВМГО «Українська
асоціація студентського самоврядування»
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який прозвітував звіт про результати
внутрішньої фінансової перевірки ВМГО «Українська асоціація
студентського самоврядування». Запропонував взяти звіт до
відома.

У зв’язку із вичерпанням часу, відведеного на виступ, головуючий запропонував
подовжити доповідачеві час для доповіді на 10 хв. Інших пропозицій та зауважень не
надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Виступили: делегати Генеральної асамблеї із запитаннями до Євстіфеєва М. І.
Головуючий запропонував взяти звіт до відома. Інших пропозицій та зауважень
не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: Звіт Євстіфеєва М. І. взяти до відома.

7. Про перейменування ВМГО «Українська асоціація студентського
самоврядування»
Слухали:

Андрєєв М. А., який запропонував перейменувати організацію на
ГО «Українська асоціація студентів», виходячи із розширення
обсягу і сфери діяльності та репутаційних причин.

Виступили: Юрганова А. Р., яка запропонувала вирішити питання шляхом
голосування.
На відкрите голосування ставиться питання про перейменування ВМГО
«Українська асоціація студентського самоврядування».
За – 58
Проти – 3
Утрималися – 5
Рішення прийнято.
Вирішили: 1. Змінити найменування Всеукраїнської молодіжної громадської
організації «Українська асоціація студентського самоврядування»
на нове найменування – Громадська організація «Українська
асоціація студентів».
2. Визначити нове скорочене найменування організації – ГО
«УАС».
8. Про затвердження нової редакції Статуту ГО «Українська асоціація
студентів»
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який представив проект нової редакції Статуту,
запропонував прийняти його та надати виконавчому комітетові
організації, за необхідності, право вносити техніко-юридичні
уточнення до статуту до моменту державної реєстрації
відповідних змін.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: 1. Затвердити нову редакцію Статуту Громадської організації
«Українська асоціація студентів».
2. Уповноважити виконавчий комітет, за необхідності, вносити
техніко-юридичні уточнення до тексту Статуту до моменту його
державної реєстрації.
Генеральна асамблея продовжилася як І Генеральна асамблея Громадської організації
«Українська асоціація студентів»
Слухали:

***
Щепетильникову Є. Є., яка запропонувала внести зміни в
послідовність розгляду питань порядку денного, змінивши
послідовність розгляду питань №№ 9, 10 та 11.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: Змінити

послідовність

розгляду

питань

порядку

денного,

розглянувши питання № 10 «Про затвердження структури
виконавчого комітету ГО «Українська асоціація студентів» та №
11 «Про включення кандидатів на посади президента, першого
віце-президента, віце-президентів, членів виконавчого комітету
ГО «Українська асоціація студентів» до бюлетеня для таємного
голосування» перед питанням № 9 «Про припинення Львівської
обласної організації Всеукраїнської молодіжної громадської
організації
«Українська
асоціація
студентського
самоврядування» (код за ЄДРПОУ 34857583) шляхом її
ліквідації».
9. Про затвердження структури виконавчого комітету ГО «Українська
асоціація студентів
Слухали:

Андрєєва М. А., який запропонував присутнім затвердити
структуру виконавчого комітету, запропоновану правлінням,
додавши до неї посаду члена комітету – голову комісії з питань
фандрайзингу.

Виступили: Романченко Е. В., який запропонував додати до структури
виконкому посаду члена виконкому – голову комісії з питань
роботи із студентським самоврядуванням переміщених вищих
навчальних закладів.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення з урахуванням внесених
пропозицій прийнято консенсусом.
Вирішили: Затвердити таку структуру виконавчого комітету ГО «Українська
асоціація студентів»:
президент – голова виконавчого комітету;
перший віце-президент;
віце-президент з питань роботи з колективними членами;
віце-президент з питань міжнародного співробітництва;
член виконавчого комітету – голова комісії з питань роботи з
медіа;
член виконавчого комітету – голова комісії з питань роботи із
студентським самоврядуванням переміщених вищих навчальних
закладів;
член виконавчого комітету – голова комісії з питань розвитку
самоврядування в коледжах і технікумах;
член виконавчого комітету – голова комісії з питань студентської
науки;
член виконавчого комітету – голова комісії з проектно-грантової
діяльності;
член виконавчого комітету – голова комісії з фандрайзингу;
член виконавчого комітету – голова юридичної комісії.

10. Про включення кандидатів на посади президента, першого віцепрезидента, віце-президентів, членів виконавчого комітету ГО «Українська
асоціація студентів» до бюлетеня для таємного голосування
Слухали:

Щепетильникову Є. Є., яка запропонувала охочим балотуватися
до керівних органів організації оголосити про це для прийняття
рішення про включення їх до бюлетеня для таємного голосування.

Виступили: присутні на Генеральній асамблеї, які бажали висувати свої
кандидатури на посади у керівних органах.
Головуючий запропонував внести усі кандидатури до бюлетеня для таємного
голосування. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято
консенсусом.
Вирішили: Внести до бюлетеня для таємного голосування кандидатів на
посади президента, першого віце-президента, віце-президентів,
членів виконавчого комітету ГО «Українська асоціація
студентів»:
1) на посади президента та першого віце-президента, відповідно
(балотуються одночасно):
Колесніков Анатолій, Кривуля Дар’я;
Фесенко Лідія, Грубель Іван;
2) на посаду
співробітництва:

віце-президента

з

питань

міжнародного

Лук’янова Людмила;
3) на посаду віце-президента з питань роботи з колективними
членами:
Ковалішин Костянтин;
Кривуля Дар’я;
Малишок Марина;
Науменко Мирослава;
4) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з питань
роботи з медіа:
Березовський Владислав;
Домрін Олександр;
Лозинська Ольга;
Сокол Марія;
Юрганова Анастасія;
5) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з питань
роботи із студентським самоврядуванням переміщених вищих
навчальних закладів:
Романченко Едуард;
6) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з питань

розвитку самоврядування в коледжах і технікумах:
Гнатишина Ольга;
Горбей Віталій;
Дідик Катерина;
7) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з питань
студентської науки:
Семчак Галина;
8) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з
проектно-грантової діяльності:
Сісецька Вікторія;
9) на посаду члена виконавчого комітету – голови комісії з
фандрайзингу:
Ананченко Михайло;
Покидько Юлія;
10) на посаду члена виконавчого комітету – голови юридичної
комісії:
Доброчинський Анатолій;
Барнич Володимир.
11. Про припинення Львівської обласної організації Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського
самоврядування» (код за ЄДРПОУ 34857583) шляхом її ліквідації
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який у зв’язку із необхідністю формування
мережі осередків ГО «УАС» запропонував прийняти рішення про
припинення Львівської обласної організації Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Українська асоціація
студентського самоврядування» шляхом її ліквідації, оскільки
зв’язок із Львівською обласною організацією відсутній, і
фактично вона не здійснює жодної діяльності.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: 1. Припинити Львівську обласну організацію Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Українська асоціація
студентського самоврядування» (код за ЄДРПОУ 34857583)
шляхом її ліквідації.
2. Призначити ліквідатором Львівської обласної організації
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська
асоціація студентського самоврядування», що припиняється,
Євстіфеєва Микиту Ігоровича, що мешкає за адресою …,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ….
3. Установити, що до ліквідатора переходять повноваження з
управління
справами
Львівської
обласної
організації
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська

асоціація студентського самоврядування», що припиняється.
4. Рішення з усіх питань, пов’язаних із ліквідацією Львівської
обласної організації Всеукраїнської молодіжної громадської
організації «Українська асоціація студентського самоврядування»,
приймаються ліквідатором одноособово.
5. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів – два
місяці з дня публікації оголошення про ліквідацію Львівської
обласної організації Всеукраїнської молодіжної громадської
організації «Українська асоціація студентського самоврядування».
6. Уповноважити правління ГО «Українська асоціація студентів»
затвердити ліквідаційний баланс Львівської обласної організації
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська
асоціація студентського самоврядування», що припиняється, після
його складання ліквідатором.
12. Про формування наглядової ради ГО «Українська асоціація студентів»
Слухали:

Андрєєва М. А., який вніс пропозицію сформувати наглядову раду
у складі Андрєєва М. А., Новик О. О., Щепетильникової Є. Є.

Пропозицій та зауважень щодо кандидатур не надійшло. Рішення прийнято
консенсусом.
Вирішили: Сформувати наглядову раду Громадської організації «Українська
асоціація студентів» у складі:
Андрєєва Микити Андрійовича;
Новик Олександри Олексіївни;
Щепетильникової Єлизавети Євгеніївни.

Слухали:

***
Щепетильникову Є. Є., яка запропонувала визначитися із
процедурою заслуховування кандидатів на керівні посади в
організації.

Виступили: Колесніков А., який запропонував надати кандидатам у
президенти до 10 хв. для виступів, кандидатам на інші посади – до
5 хв.
Андрєєв М. А., який запропонував надати кандидатам у
президенти до 5 хв. для виступів, кандидатам на інші посади – до
2 хв.
Кобзар О. О., надати кандидатам у президенти до 5 хв. для
виступів, кандидатам на інші посади – до 3 хв.
Андрєєв М. А., який зняв свою пропозицію.
На голосування ставиться пропозиція Колеснікова А.
За – 7
На голосування ставиться пропозиція Кобзаря О. О.

За – 59
Виступили: Євстіфеєв М. І., який запропонував не відводити час для запитань
кандидатам на керівні посади.
Кобзар О. О., який запропонував відвести час для запитань
кандидатам лише на посади президента організації.
На рейтингове голосування ставиться пропозиція Євстіфеєва М. І.
За – 39
На рейтингове голосування ставиться пропозиція Кобзаря О. О.
За – 25
13. Про обрання президента, першого віце-президента, віце-президентів,
членів виконавчого комітету ГО «Українська асоціація студентів»
Слухали:

кандидатів на посади президента, першого віце-президента, віцепрезидентів, членів виконавчого комітету ГО «Українська
асоціація студентів».

Після виступів кандидатів у Генеральній асамблеї оголошено перерву для
проведення процедури таємного голосування.
Після перерви
Слухали:

Табачука О. О., голову лічильної комісії, який оголосив протокол
№ 2 засідання лічильної комісії із результатами голосування за
кандидатів на посади президента, першого віце-президента, віцепрезидентів, членів виконавчого комітету ГО «Українська
асоціація студентів».

Пропозицій чи зауважень щодо процедури голосування не надійшло.
Вирішили: Обрати:
1) президентом Громадської організації «Українська асоціація
студентів» Фесенко Лідію Сергіївну;
2) першим віце-президентом Громадської організації «Українська
асоціація студентів» Грубеля Івана Михайловича;
3) віце-президентом з питань роботи з колективними членами –
Ковалішина Костянтина Сергійовича;
4) віце-президентом з питань міжнародного співробітництва –
Лук’янову Людмилу Андріївну;
5) членами виконавчого комітету:
головою комісії з питань роботи з медіа – Сокол Марію
Михайлівну;
головою
комісії
з
питань
роботи
із
студентським
самоврядуванням переміщених вищих навчальних закладів –
Романченка Едуарда Вікторовича;
головою комісії з питань розвитку самоврядування в коледжах і

технікумах – Горбея Віталія Івановича;
головою комісії з питань студентської науки – Семчак Галину
Василівну;
головою комісії з проектно-грантової діяльності – Сісецьку
Вікторію Ігорівну;
головою комісії з фандрайзингу – Ананченка Михайла Олеговича;
головою
юридичної
Володимировича.

комісії

–

Барнича

Володимира

14. Питання діяльності органів студентського самоврядування Харківського
національного
університету
радіоелектроніки,
Національного
авіаційного
університету
Слухали:

Комарова О. В., який доповів про ситуацію, яка склалася із
діяльністю студентського самоврядування у Харківському
національному університеті радіоелектроніки.
Гнатишину О. В., яка доповіла яка доповіла про ситуацію, яка
склалася із діяльністю студентського самоврядування у
Національному авіаційному університеті.

Виступили: Андрєєв М. А., Євстіфеєв М. І., Ланецький Я. В., Левицький Л. О.,
Сісецька В. І.
Після обговорення головуючий сформулював проект рішення з урахуванням
внесених пропозицій. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято
консенсусом.
Вирішили: 1. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо діяльності
органів
студентського
самоврядування
у
Харківському
національному університеті радіоелектроніки:
1.1. Засудити втручання адміністрації у діяльність органів
студентського самоврядування, яке виявилося в організації
конференції студентів 17 листопада 2015 р. та виборів до органів
студентського самоврядування 24 листопада 2015 р.
1.2. Доручити голові юридичної комісії (Барничу В. В.)
підготувати висновок щодо діяльності органів студентського
самоврядування у Харківському національному університеті
радіоелектроніки і подати його на розгляд правління організації.
2. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо діяльності
органів студентського самоврядування у Національному
авіаційному університеті:
2.1. Не визнавати органи студентського самоврядування
Національного авіаційного університету, обрані на виборах 2
листопада 2016 р., у зв’язку із порушенням демократичних
принципів під час їх проведення.
2.2. Правлінню організації вжити заходів реагування на
оприлюднені факти в межах своєї компетенції, пов’язаної із
прийняттям рішень щодо статусу колективного членства в

організації.
***
Під час розгляду питання № 14 головуючий покинув місце проведення Генеральної
асамблеї. У зв’язку із цим ведення Генеральної асамблеї за її рішенням покладено на
секретаря Генеральної асамблеї.
Генеральну асамблею веде Євстіфеєв М. І.
15. Про заяву Генеральної асамблеї щодо пропозицій про зміну системи
стипендійного забезпечення
Слухали:

Новик О. О., яка доповіла про ситуацію щодо останніх пропозицій
по змінах системи стипендійного забезпечення, запропонувала
ухвалити позицію Генеральної асамблеї з цього питання.

Головуючий сформулював проект рішення з урахуванням внесеної пропозиції.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: 1. Закликати Верховну Раду України, народних депутатів України
не підтримувати законопроект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (реєстр. № 5130).
Направити Голові Верховної Ради України, народним депутатам
України лист із відповідною вимогою.
2. Доручити виконавчому комітетові делегувати представників від
ГО «УАС» до робочої групи Міністерства освіти і науки України
із розробки рішення щодо змін системи стипендійного
забезпечення.
16. Про ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів України
Слухали:

Євстіфеєва М. І., який повідомив про проведення ІІ
Всеукраїнського з’їзду представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів України 15 грудня
2016 р., запропонував його підтримати та ініціювати розгляд
питання щодо довіри члену Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти Руснак О. В., обраної з числа
осіб, які здобувають вищу освіту, зокрема у зв’язку із особистим
бажанням скласти із себе повноваження члена агентства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Рішення прийнято консенсусом.
Вирішили: 1. Підтримати проведення ІІ Всеукраїнського з’їзду представників
органів студентського самоврядування вищих навчальних
закладів України.
2. Ініціювати розгляд питання про довіру члену
агентства із забезпечення якості вищої освіти
обраній з числа осіб, які здобувають вищу
Всеукраїнському з’їзді представників органів

Національного
Руснак О. В.,
освіту, на ІІ
студентського

самоврядування вищих навчальних закладів України.
3. Направити це рішення оргкомітетові ІІ Всеукраїнського з’їзду
представників органів студентського самоврядування вищих
навчальних закладів України.
17. Інше
Питань до розгляду в блоці «Інше» немає.
Євстіфеєв М. І. оголосив І Генеральну асамблею Громадської організації
«Українська асоціація студентів» закритою.

Головуючий

Щепетильникова Є. Є.

Секретар

Євстіфеєв М. І.

