НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 917
15.07.2021

м. Київ

Протокол № 19

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки
ТОВ «НАШ 365», м. Київ
(НР № 01544-м від 08.11.2019,
супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)

За результатами позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ «НАШ
365», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, Акт
перевірки № 10 від 15.01.2021), Національна рада України з питань телебачення
і радіомовлення (далі – Національна рада) 28.04.2021 прийняла рішення № 483,
яким визнала порушення вимог частини першої статті 28 Закону України «Про
інформацію», абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 та пунктів
а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»; визнала наявність закликів до насильницької зміни
конституційного ладу України, закликів до розв’язування агресивної війни або
її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті у висловлюваннях; застосувала до ліцензіата санкції:
«оголошення попередження» (за порушення пунктів а) та в) частини першої
статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення») та «стягнення
штрафу» (за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).
Пунктом 6 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 483 ТОВ «НАШ
365», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття рішення
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Згідно з пунктом 7 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 483 ТОВ
«НАШ 365», м. Київ, 30.04.2021 рекомендованою поштою з повідомленням
було відправлено розпорядження Національної ради про усунення порушень
законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/760).
За інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта»,
розпорядження Національної ради № 17/760 від 30.04.2021 було вручене
адресату (одержувачу) 18.05.2021.
ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не сплатило штраф у розмірі 114 067,50 грн (сто
чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок) та оскаржує рішення
Національної ради від 28.04.2021 № 483 у судовому порядку у справі
№ 640/13919/21.
Крім того, за результатами позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ
«НАШ 365», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, Акт
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перевірки № 18 від 28.01.2021), Національна рада 28.04.2021 прийняла рішення
№ 484, яким визнала порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 та
пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»; визнала наявність закликів до розв’язування агресивної війни
або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті у висловлюваннях; застосувала до ліцензіата санкцію
«стягнення штрафу» за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою
статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Пунктом 5 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 484 ТОВ «НАШ
365», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття рішення
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Згідно з пунктом 6 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 484 ТОВ
«НАШ 365», м. Київ, 30.04.2021 рекомендованою поштою з повідомленням
було відправлено розпорядження Національної ради про усунення порушень
законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/759).
За інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошти»,
розпорядження Національної ради № 17/759 від 30.04.2021 було вручене
адресату (одержувачу) 18.05.2021.
ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не сплатило штраф у розмірі 114 067,50 грн (сто
чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок) та оскаржує рішення
Національної ради від 28.04.2021 № 484 у судовому порядку в справі
№ 640/13914/21.
З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 6 рішення Національної
ради від 28.04.2021 № 483 та пункту 5 рішення Національної ради від
28.04.2021 № 484, розпоряджень Національної ради від 30.04.2021 № 17/760 та
17/759 щодо усунення порушень законодавства, виданих за результатами
проведених перевірок, 22.06.2021 було здійснено моніторинг мовлення ТОВ
«НАШ 365», м. Київ, відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01544-м від
08.11.2019.
Моніторингом мовлення телепрограми ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія
на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), зафіксовано
пряму трансляцію передачі «Важливе» 22.06.2021 (у проміжок часу між 18:02
та 21:01) та повтори передачі: 22.06.2021 (у проміжок часу між 23:26 та 02:26
(23.06.2021)), 23.06.2021 (у проміжки часу: між 05:59 та 07:00, між 14:01 та
15:02), 25.06.2021 (у проміжок часу: між 23:27 та 00:28 (26.06.2021), 26.06.2021
(у проміжок часу: між 19:01 та 20:02), 27.06.2021 (у проміжки часу: між 05:43 та
06:45, між 08:59 та 10:01, між 16:47 та 17:49), 28.06.2021 (у проміжки часу: між
00:30 та 01:32, між 06:00 та 07:01).
Передача була присвячена 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на
Радянський Союз й складалась з двох частин: інтерв’ю з лідером політичної
партії «Наші», народним депутатом України VII та VIII скликань Євгеном
Мураєвим та ток-шоу за участю запрошених до студії гостей передачі (ведучі:
Максим Назаров, Ангеліна Пичик).
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Протягом 22-28.06.2021 передача транслювалася з модерацією загального
хронометражу, проте фрагмент інтерв’ю з Євгеном Мураєвим хронометражем
04 хв. 48 с транслювався у повторі (запису) без змін та модерації 10 разів:
пряма трансляція – 22.06.2021 у проміжку часу між 18:14 та 18:20;
повтори:
22.06.2021 у проміжку часу між 23:39 та 23:45,
23.06.2021 у проміжках часу між 06:12 та 06:18, між 14:13 та 14:19,
25.06.2021 у проміжку часу між 23:40 та 23:45,
26.06.2021 у проміжку часу між 19:14 та 19:20,
27.06.2021 у проміжках часу між 05:57 та 06:02, між 09:13 та 09:18, між
17:01 та 17:07,
28.06.2021 у проміжках часу між 00:43 та 00:49, між 06:12 та 06:18.
Зокрема, моніторингом зафіксовано висловлювання:
Євген Мураєв: «…Работают абсолютно все механизмы, работают
абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий
коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по
сути геноцида нашего народа».
Ведучий Максим Назаров: «Вы говорите, наша власть «как настоящий
коллаборант».
Євген Мураєв: «Конечно, ну это же внешний сценарий. Максим,
смотрите, какая была цель второй мировой войны или Великой Отечественной
войны?».
Ведучий Максим Назаров: «По отношению к кому коллаборант?».
Євген Мураєв: «Потому что они являются инструментом
коллективного запада».
Ведучий Максим Назаров: «Понятно… против кого тогда? Бандеровцы,
например, могут назваться коллаборантами».
Євген Мураєв: «Я сейчас призову телезрителей, и вы откройте и
посмотрите, пожалуйста, кто в 40-х воевал на стороне гитлеровской
Германии. И вы поймете, что это половина членов Европейского Союза,
куда нас так сильно тянут. Т.е. это все страны, которые так или иначе
помогали фашистской Германии либо военной силой, либо экономически,
либо производством техники в войне с Советским Союзом. Чего тогда
добивались? План ОСТ, наверно, всем хорошо знаком. Кто не знаком,
обязательно почитайте. Т.е. это был последний колониальный поход. Тогда
еще колонии существовали, т.е. славян хотели превратить в колонию,
часть подлежала уничтожению, часть работе…».
Ведучий Максим Назаров: «По сути у нацистской Германии была цель
превратить Украину в колонию…».
Євген Мураєв: «Я про план ОСТ и говорю. В чем это выражалось в те
времена. Да, угоняли на работу в Германию или в Европу. Чем это отличается
от сейчас? 6 млн наших граждан добровольно туда поехали, как говорят. Но
они туда поехали добровольно или потому, что здесь нет работы, нет
образования, не безопасно, уровень жизни плохой, война. Т.е. их вынудили. Не
важно чем… залпами немецких тигров и люфтваффе или все-таки
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экономическими реформами, безвизами и прочими механизмами ведения
современной войны».
Ведучий Максим Назаров: «По отношению к кому мы сейчас
коллаборанты?».
Євген Мураєв: «Все войны ведутся за что? За людей, за территории, за
землю. Землю сейчас Зеленский продает, люди миллионами выезжают. Вот
цель войны достигнута. Мы теряем население, мы теряем нашу землю, т.е.
мы проигрываем в той войне, которую ведут невоенным способом против
нас. А кто проводник всех этих механизмов? Кто принимает законы о
продаже земли? Кто принимает законы, которые выдавливают из страны
миллионы людей? Также насильственная украинизация выдавила порядка 3 млн
людей, которые работают в Российской Федерации».
Ведучий Максим Назаров: «Это давняя история, там не только
украинизация…».
Євген Мураєв: «А когда это началось? Смотрите, Максим, я говорю
«реперы», но на самом деле это большая система. Разрушение системы
образования выдавливает людей? Вы же хотите, чтобы ваш ребенок был
образованный, конкурентоспособный, успешный в жизни? И если он не может
здесь получить образование, вы думаете, куда бы его отправить учиться или
куда бы с ним переехать. Если здесь разрушают медицину, и вы понимаете,
что вы не можете гарантировать здоровье даже при наличии денег, да,
медицинский сервис. Что вы думаете? Вы думаете, где вы это можете
получить. Если постоянно бизнес под прессингом, если ваших детей могут
забрать в армию... Я могу продолжать бесконечно этот список. Это
комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и
выдавливают людей, забирают рабочую силу. Т.е. еще раз говорю – другая
форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через
Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных,
через Зеленского, который приезжает и обвиняет нас, ставит под сомнение
подвиг советского солдата, памятники которому стоят в каждом городе.
Проедьте по Европе. Стоят памятники советскому солдату, свежие цветы.
Все понимают, кто освободил. Да, сейчас пытаются навязать стереотип,
что победила Америка и Великобритания, вспоминают про Лендлиз. Ребята,
посмотрите, когда Россия как правопреемник Советского Союза за этот
Лендлиз рассчиталась, в каком году? В 2000-х… Точно так же, как
рассчитались другие страны, которые брали… Это был кредит. Это были
деньги взаймы. Сначала Штаты надували Германию, а потом давали всем
взаймы, чтобы мы покупали оружие, технику у тех же Штатов, чтобы
воевали. Отличный способ. Это, знаете, напоминает мне Ланнистеров и
Железный банк. Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша
власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто
реально рейдерит нашу страну».
Ведучий Максим Назаров: «Почули».
Євген Мураєв у формі стверджувальних суджень висловився про те, що
політичне керівництво України є «проводником антиукраинской политики по
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сути геноцида нашего народа», є «настоящим коллаборантом» та сприяє
агресивній політиці країн Європейського Союзу, суттю якої є продовження
політики «фашистской Германии» щодо знищення слов’янського етносу та
українського народу, зокрема з використанням сучасних «механизмов ведения
современной войны», які відрізняються від військових методів Другої світової
війни тільки формою: «Я про план ОСТ и говорю. В чем это выражалось в те
времена. Да, угоняли на работу в Германию или в Европу. Чем это отличается
от сейчас? 6 млн наших граждан добровольно туда поехали, как говорят. Но
они туда поехали добровольно или потому, что здесь нет работы, нет
образования, не безопасно, уровень жизни плохой, война. Т.е. их вынудили. Не
важно чем… залпами немецких тигров и люфтваффе или все-таки
экономическими реформами, безвизами и прочими механизмами ведения
современной войны».
У своїх висловленнях Євген Мураєв стверджував, що «цель войны
достигнута», використовуючи термін «війна» не як гіперболу чи метафору, а як
реально існуючий конфлікт між країнами Європейського Союзу, зокрема тими
«…кто в 40-х воевал на стороне гитлеровской Германии. И вы поймете, что
это половина членов Европейского Союза, куда нас так сильно тянут. Это
все страны, которые так или иначе помогали фашистской Германии либо
военной силой, либо экономически, либо производством техники в войне с
Советским Союзом» та Україною, її населенням з метою не просто
підпорядкувати своїм цілям усі сфери суспільного життя нашої країни, а з
метою продовження політики геноциду українського народу, започаткованої у
нацистській Німеччині: «Все войны ведутся за что? За людей, за территории,
за землю. Землю сейчас Зеленский продает, люди миллионами выезжают. Вот
цель войны достигнута. Мы теряем население, мы теряем нашу землю, т.е.
мы проигрываем в той войне, которую ведут невоенным способом против
нас». «Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и
выдавливают людей, забирают рабочую силу. Т.е. еще раз говорю – другая
форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через
Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных,
через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша
власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто
реально рейдерит нашу страну».
Суть висловлювань Євгена Мураєва полягає у тому, що країни
Європейського Союзу, які під час Другої світової війни підтримували у різний
спосіб Третій Рейх або були союзниками нацистської Німеччини, за
результатами цієї війни програли країнам Антигітлеровської коаліції, але не
полишили своїх намірів щодо геноциду слов’ян та українського народу
зокрема, а продовжують реалізовувати ці плани у інші «невоєнні» способи,
відбираючи землю, робочу силу, зменшуючи населення України. У цих діях, на
думку Є. Мураєва, їх підтримують представники українського суспільства, яких
названо «коллаборантами».
Таким чином, Євген Мураєв висловився про геноцид та війну як про
об’єктивно існуючий факт, тобто про існування дії, яка відбувалась і
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відбувається, але Є. Мураєв не акцентує увагу на умислі та мотивації суб’єктів
дії, не посилається на факти, джерела інформації та будь-яку доказову базу для
подібних тверджень, свідоцтва триваючого історичного процесу віктимізації
слов’янського населення Європи та України зокрема.
Висловлювання Євгена Мураєва про геноцид та війну проти українського
народу як частини слов'янського етносу, з боку країн Європейського Союзу,
можуть бути трактовані аудиторією телеканалу «НАШ 365» як форму
публічного звинувачення українським політиком у найсерйозніших злочинах,
які викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства і які
передбачені правовими актами міжнародного права, зокрема Римським
статутом Міжнародного кримінального суду, Конвенцією про запобігання
злочину геноциду та покарання за нього, Кримінальним кодексом України та
причетністю до цього злочину конкретних осіб: «Это комплекс вещей, в
результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают
рабочую силу. Т.е. еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это
делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через
Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще
раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается
коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу
страну».
Наявність фактів війни та геноциду можуть мати важливі наслідки для осіб
чи групи осіб за належністю до українського етносу та громадян України,
оскільки
охоплюють
важливі
гуманітарні
цінності,
включно
з
фундаментальними правами людини на життя, безпеку та недоторканість
особи.
Серед наслідків та причин геноциду Є. Мураєв назвав: «экономические
реформы, безвиз», «разрушение системы образования», «медицинский сервис»,
«бизнес под прессингом», «детей могут забрать в армию», «комплекс вещей, в
результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают
рабочую силу».
Висловлювання Є. Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію, є
мовою ворожнечі, яка не може бути мовою об’єктивного викладення фактів, а її
поширення на телеканалі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, щодо цілих країн або
етнічних груп Європейського Союзу свідчить про наявність намірів вплинути
на аудиторію телеканалу з метою спровокувати екстремально негативні
відчуття щодо вказаної категорії осіб та сформувати негативний стереотипний
образ народів та країн Європейського Союзу, який узагальнює уявлення про
них нібито як «історично латентного ворога» слов’ян та українського народу
зокрема.
Поширення висловлювань про факт існування одного з найважчих
кримінальних злочинів – геноциду, аргументація його причинно-наслідкового
характеру в актуальних умовах України мали б стати об'єктом ретельної уваги
редакції та керівництва ТОВ «НАШ 365», м. Київ, проте, як під час прямої
трансляції, так і трансляцій у запису, висловлювання Євгена Мураєва не
отримали необхідного критичного ставлення з боку ведучих передачі та
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редакції телеканалу, щоб забезпечити надання глядачам достовірної та повної
інформації. Зокрема, не було вжито жодних дій, щоб зупинити риторику, яка
містить мову ворожнечі, не було надано альтернативної точки зору з питання,
яке є чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод
громадян України.
Працівниками телерадіоорганізації були проігноровані обов’язки та
відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом
України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема ведучими передачі не
було вжито заходів щодо припинення правопорушення під час прямої
трансляції.
Слід наголосити, що повторна трансляція передач у запису передбачає
можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих
працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації,
не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення
ворожнечі та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і
радіомовлення.
Проте повтор передачі «Важливе», що містила інтерв’ю з Євгеном
Мураєвим, транслювався без змін та модерації 10 разів, що вказує на
редакційну позицію телеканалу ТОВ «НАШ 365», м. Київ, яка співпадає з
пропагандистською позицією Російської Федерації, яка здійснює військову
агресію проти України, що може створити додаткову напругу в українському
суспільстві та загрожувати національній безпеці та територіальній цілісності
України.
Таким чином, трансляція передачі «Важливе» в ефірі ТОВ «НАШ 365»,
м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), за 22.06.2021,
23.06.2021, 25.06.2021, 26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021 містить ознаки
порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі
та ненависті);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
поширювати об’єктивну інформацію).
Крім того, результати моніторингу телепрограми за 22.06.2021, 23.06.2021,
25.06.2021, 26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021 свідчать про неусунення
ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 6 рішення
Національної ради від 28.04.2021 № 483, пункту 1 розпорядження Національної
ради від 30.04.2021 № 17/760 про усунення порушень законодавства,
невиконання пункту 5 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 484, пункту
1 розпорядження Національної ради від 30.04.2021 № 17/759 про усунення
порушень законодавства.
Розглянувши результати моніторингу телепрограми ТОВ «НАШ 365»,
м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019), за 22.06.2021, 23.06.2021, 25.06.2021,
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, керуючись частиною першою статті 70
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Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,
абзацом двадцять восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної безпеки України,
затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017 № 47/2017, абзацами
третім, п’ятим пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII Інструкції про
порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням
Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від
09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м
від 08.11.2019), з метою перевірки дотримання вимог:
- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про
телебачення
і
радіомовлення»
(Не
допускається
використання
телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі
та ненависті);
- пунктів а), б) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про
телебачення
і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати рішення
Національної ради та судових органів; поширювати об’єктивну інформацію),
а також виконання пункту 6 рішення Національної ради від 28.04.2021
№ 483, пункту 1 розпорядження Національної ради від 30.04.2021 № 17/760 про
усунення порушень законодавства та сплату штрафу, виконання пункту 5
рішення Національної ради від 28.04.2021 № 484, пункту 1 розпорядження
Національної ради від 30.04.2021 № 17/759 про усунення порушень
законодавства та сплату штрафу.
2. Встановити строк проведення перевірки – з 30.07.2021 по 13.08.2021
включно.
3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАШ 365», м. Київ, у термін до 03.08.2021 надати Національній раді шляхом
надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали,
необхідні для проведення перевірки:
- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 22.06.2021,
23.06.2021, 25.06.2021, 26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, завірену підписом
керівника та печаткою телекомпанії;
- завірену керівником копію сітки мовлення за 22.06.2021, 23.06.2021,
25.06.2021, 26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021 із розподілом передач відповідно
до програмної концепції мовлення;
- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії.
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4. Рекомендувати ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у термін до 03.08.2021 надати
Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, які
сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії.
5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення
позапланової безвиїзної перевірки.
6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

