
ПРОТОКОЛ №1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на посади директорів 

закладів загальної середньої освіти комунальної власності Володимирецької 

селищної територіальної громади 

 

06 серпня 2021 року                                                                            смт Володимирець 

 

Місце проведення: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 21, 

актова зала 

 

Конкурсна комісія створена відповідно до наказу Управління соціально-

культурної сфери Володимирецької селищної ради «Про затвердження конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на посади директорів закладів загальної середньої 

освіти комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади» 

від 02 серпня 2021 року № 137. 

 

На засіданні присутні члени конкурсної комісії: 

БАЗАКА Іван Степанович, депутат Володимирецької селищної ради; 

БЛИЩИК Юрій Миколайович, депутат Володимирецької селищної ради; 

ДРУЗЬ Віталій Васильович, голова Володимирецької об’єднаної територіальної 

організації  Профспілки працівників освіти і науки України; 

КОВАЛЕЦЬ Тетяна Вікторівна, заступник голови Володимирецької об’єднаної 

територіальної організації  Профспілки працівників освіти і науки України; 

МОСІЙЧУК Анатолій Миколайович, керівника апарату Вараської районної 

державної адміністрації. 

 

Відсутні: ЗЕЛЕНЮК Людмила Миколаївна, головний спеціаліст відділу взаємодії з 

органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю 

управління Державної служби якості освіти у Рівненській області (онлайн 

підключення). 

.  

 

Слухали: 

БЛИЩИКА Юрія Миколайовича, депутата Володимирецької селищної ради, 

головуючого, який запропонував затвердити порядок денний засідання конкурсної 

комісії. 

 

Вирішили:  

Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії: 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови та заступника голови конкурсної комісії. 



2. Про участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу представників 

громадських об’єднань та експертів у сфері освіти. 

3. Про дотримання ст. 1 та ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». 

4. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Біленського закладу загальної середньої освіти       

І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

5. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Великотелковицького закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

6. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Довговільського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

7. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Красносільського закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

8. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Володимирецької селищної ради. 

9. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Воронківської гімназії Володимирецької селищної 

ради. 

10. Про визнання конкурсу на посаду директора Берестівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не відбувся. 

11. Про визнання конкурсу на посаду директора Жовкинівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не віддбувся. 

12.  Про визначення тривалості, термінів та порядку проведення конкурсного 

відбору на посади директорів закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності Володимирецької селищної територіальної громади. 

13.  Про проведення відеофіксації та відеортрансляції конкурсного відбору. 

14.  Про визначення дати для ознайомлення кандидатів на посади керівників 

закладів загальної середньої освіти з закладом освіти, його трудовим колективом та 

представниками органів громадського самоврядування закладу.  

Голосували: «за» -   5  чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято. 

Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

1. Про обрання голови та заступника голови конкурсної комісії. 

Виступили:  

Блищик Ю.М., член комісії,  який ознайомив з окремими моментами Положення 

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 



власності Володимирецької селищної територіальної громади, затвердженого 

рішенням Володимирецької селищної ради від 31 березня 2021 року № 205 (далі 

Положення) та наголосив на необхідності дотримання норм Положення. 

Ковалець Т.В, член комісії, яка запропонувала обрати головою конкурсної комісії 

Блищика Юрія Миколайовича. 

Виступили: 

Блищик Ю.М., член комісії, який запропонував обрати заступником голови 

конкурсної комісії Мосійчука Анатолія Миколайовича. 

 

Вирішили:  

1. Обрати головою конкурсної комісії Блищика Юрія Миколайовича. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» -0  чол. 

2. Обрати заступником голови конкурсної комісії Мосійчука Анатолія 

Миколайовича. 

Голосували: «за» -  6   чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу представників 

громадських об’єднань та експертів у сфері освіти. 

Виступили: 

Блищик Ю.М.., голова комісії, який запропонував залучити з правом дорадчого 

голосу до роботи комісії Друзя Вадима Віталійовича, начальника Управління 

соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради. 

Вирішили: 

1. Не залучати до участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу 

представників громадських об’єднань та експертів у сфері освіти. 

Голосували: «за» -  5  чол.., «проти» - 0 чол., «утримались» -0  чол. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про дотримання ст. 1 та ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». 

Виступили: 

Блищик Ю.М., голова комісії, який повідомив, що на участь в конкурсі надійшли 

документи: 

Кобця Василя Адамовича – на посаду директора Біленського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

Гаврилюка Олександра Пилиповича – на посаду директора Великотелковицького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

Шарабар Людмили Василівни – на посаду директора Довговільського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 



Мартинюка Василя Даниловича – на посаду директора Красносільського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

Дуляницького Валерія Олександровича – на посаду директора Красносільського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

Остапенка Анатолія Федоровича – на посаду директора Володимирецького ліцею 

«Колегіум» Володимирецької селищної ради. 

Тарасюка Аркадія Івановича – на посаду директора Воронківської гімназії 

Володимирецької селищної ради. 

 На посади керівників Берестівської гімназії Володимирецької селищної ради та 

Жовкинівської гімназії Володимирецької селищної ради документи не надходили. 

Відповідно до ст. 1 та ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» 

кожен член комісії повинен повідомити про конфлікт інтересів (якщо такий 

наявний) із вказаними особами та  не брати участь у голосуванні. 

Присутні члени комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів. 

Вирішили: 

Усі члени конкурсної комісії беруть участь у голосуванні. 

Голосували: «за» -   5  чол., «проти» - 0 чол., «утримались» -0  чол. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Біленського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Біленського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Володимирецької селищної ради відповідно до Положення надійшла в зазначений 

термін заява та документи від однієї особи – Кобця Василя Адамовича. 

Ковалець Т.В. зазаначила, що Кобець В.А. подав на конкурс усі необхідні 

документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 

поданими документами. 

Вирішили: 

1. Документи, подані Кобцем Василем Адамовичем, відповідають 

установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Кобця Василя Адамовича до участі в конкурсі на посаду 

директора Біленського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Володимирецької селищної ради. 



3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Кобець Василь 

Адамович є кандидатом на посаду директора Біленського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів  Володимирецької селищної ради. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

 

4. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Великотелковицького закладу загальної 

середньої освіти   І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Великотелковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Володимирецької селищної ради відповідно до Положення надійшла в зазначений 

термін заява та документи від однієї особи – Гаврилюка Олександра Пилиповича. 

Ковалець Т.В. зазаначила, що Гаврилюк О.П. подав на конкурс усі необхідні 

документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 

поданими документами. 

Вирішили: 

1. Документи, подані Гаврилюком Олександром Пилиповичем, 

відповідають установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Гаврилюка Олександра Пилиповича до участі в конкурсі на 

посаду директора Великотелковицького закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Гаврилюк 

Олександр Пилипович є кандидатом на посаду директора 

Великотелковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Володимирецької селищної ради. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

 

5. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Довговільського закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Довговільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 



Володимирецької селищної ради відповідно до Положення надійшла в зазначений 

термін заява та документи від однієї особи – Шарабар Людмили Василівни. 

Ковалець Т.В. зазначила, що Шарабар Людмила Василівна подала на конкурс усі 

необхідні документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії 

ознайомитися із поданими документами. 

Вирішили: 

1. Документи, подані Шарабар Людмилою Василівною, відповідають 

установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Шарабар Людмилу Василівну до участі в конкурсі на посаду 

директора Довговільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Володимирецької селищної ради. 

3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Шарабар Людмила 

Василівна є кандидатом на посаду директора Довговільського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Володимирецької селищної ради. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

 

6. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Красносільського закладу загальної 

середньої освіти          І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Красносільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Володимирецької селищної ради відповідно до Положення надійшли в зазначений 

термін заява та документи від двох осіб – Мартинюка Василя Даниловича та 

Дуляницького Валерія Олександровича. 

Ковалець Т.В. зазаначила, що Мартинюк В.Д. та Дуляницький В.О. подали на 

конкурс усі необхідні документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії 

ознайомитися із поданими документами.  

Вирішили: 

1. Документи, подані Мартинюком Василем Даниловичем, відповідають 

установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Мартинюка Василя Даниловича до участі в конкурсі на посаду 

директора Красносільського закладу загальної середньої освіти    І-ІІІ 

ступенів  Володимирецької селищної ради. 

3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Мартинюк Василь 

Данилович  є кандидатом на посаду директора Красносільського закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради. 



Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

 

4. Документи, подані Дуляницьким Валерієм Олександровичем, 

відповідають установленим законодавством вимогам. 

5. Допустити Дуляницького Валерія Олександровича до участі в 

конкурсі на посаду директора Красносільського закладу загальної середньої 

освіти    І-ІІІ ступенів  Володимирецької селищної ради. 

6. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Дуляницький 

Валерій Олександрович є кандидатом на посаду директора Красносільського 

закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної  

Голосували: «за» -   5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол ради. 

Рішення прийнято. 

 

7. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Володимирецької селищної ради. 

 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Володимирецького ліцею «Колегіум» Володимирецької селищної ради 

відповідно до Положення надійшла в зазначений термін заява та документи від 

однієї особи – Остапенка Анатолія Федоровича. 

Ковалець Т.В. зазначила, що Остапенко А.Ф. подав на конкурс усі необхідні 

документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 

поданими документами. 

Вирішили: 

1. Документи, подані Остапенком Анатолієм Федоровичем, відповідають 

установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Остапенка Анатолія Федоровича до участі в конкурсі на 

посаду директора Володимирецького ліцею «Колегіум»  Володимирецької 

селищної ради. 

3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Остапенко 

Анатолій Федорович є кандидатом на посаду директора Володимирецького 

ліцею «Колегіум»  Володимирецької селищної ради. 

Голосували: «за» -   5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

 



8.  Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 

документи на посаду директора Воронківської гімназії Володимирецької 

селищної ради. 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Воронківської гімназії Володимирецької селищної ради відповідно до 

Положення надійшла в зазначений термін заява та документи від однієї особи – 

Тарасюка Аркадія Івановича. 

Ковалець Т.В. ознайомила, що Тарасюк А.І. подав на конкурс усі необхідні 

документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 

поданими документами. 

Вирішили: 

1. Документи, подані Тарасюком Аркадієм Івановичем, відповідають 

установленим законодавством вимогам. 

2. Допустити Тарасюка Аркадія Івановича до участі в конкурсі на посаду 

директора Воронківської гімназії  Володимирецької селищної ради. 

3. Визначити, що з моменту прийняття даного рішення Тарасюк Аркадій 

Іванович є кандидатом на посаду директора Воронківської гімназії  

Володимирецької селищної ради. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

 

9. Про визнання конкурс на посаду директора Берестівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не відбувся. 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Бересівської гімназії Володимирецької селищної ради не надійшли 

документи від жодної особи. 

Вирішили: 

Визнати конкурсу на посаду директора Берестівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не відбувся. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

10. Про визнання конкурс на посаду директора Жовкинівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не відбувся. 

Слухали:  

Блищика Ю.М., голову комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на посаду 

директора Жовкинівської гімназії Володимирецької селищної ради не надійшли 

документи від жодної особи. 



Вирішили: 

Визнати конкурсу на посаду директора Жовкинівської гімназії 

Володимирецької селищної ради таким, що не відбувся. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

11. Про визначення тривалості, термінів та порядку проведення конкурсного 

відбору на посади директорів закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади. 

Слухали: 

Блищика Ю.М., який повідомив, що відповідно до Положення конкурсний відбір 

складається з:  

 перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої 

освіти; 

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання 

ситуаційного завдання; 

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на 

запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти 

проводиться за переліком питань, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19.05.2020 № 654 «Щодо примірного переліку питань» та 

здійснюється у формі письмового тестування. Обсяг тестових завдань для 

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти  складає             

30 завдань.  

Приклади тестових завдань для проведення конкурсу на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності Володимирецької 

селищної територіальної громади, визначені додатком 1 до Положення. 

Блищик Ю.М. звернув увагу присутніх, що  критерії оцінювання знань 

законодавства, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання вирішення 

ситуаційного завдання та захисту презентації, визначені додатком 2 до Положення.  

Блищик Ю.М. зазначив, що відповідно до оголошення конкурсний відбір 

проводиться в 17 та 18 серпня 2021 року тому потрібно визначити: в які дні які 

конкурсні випробування проводяться; тривалість проходження тестів та виконання 

ситуаційного завдання. Наголосив, що тести складаються із 200 запитань і їх 

доцільно розділити на кілька білетів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


Ковалець Т.В, член комісії, яка запропонувала провести в перший день 

конкурсного випробування роботу з тестами та виконання ситуаційного завдання, в 

другий день -  презентацію перспективного плану розвитку закладу. 

Мосійчук А.М., заступник голови комісії, який запропонував укласти 4 білети 

для письмового тестування по 30 запитань в кожному та підготувати 4  

ситуативних завдань та правильні відповіді до них. Мосійчук А.М. звернув увагу 

членів комісії на те, що: 

-  письмове тестування оцінюється в 1 бал за кожну правильну відповідь, 

максимальна кількість балів – 30, що передбачено Положенням;  

- виконання ситуаційного завдання оцінюється за шкалою 0 – 2 бали, тому 

варто загальну оцінку за вирішення ситуаційного завдання формувати 

шляхом суми усіх балів, яка фіксується у відомості за   виставленими 

балами  членами комісії; 

- за публічну та відкриту презентацію розвитку закладу освіти учасник 

конкурсу може набрати максимально 15 балів. Остаточною оцінкою у балах 

є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної 

комісії, що вносяться до відомостей про результати  оцінювання презентації  

та співбесіди. 

Блищик Ю.М., голова комісії, запропонував розробити бланки оцінювання 

кандидатів за результатами кожного етапу конкурсного випробування та загальні 

відомості за результатами конкурсного випробування. 

Блищик Ю.М., запропонував визначити тривалість кожного конкурсного 

випробування: 

- письмове тестування  – 30 хвилин 

- виконання ситуаційного завдання – 15 хвилин 

- публічна та відкрита презентація розвитку закладу освіти – 15 хвилин, 

надання відповідей на запитання  членів комісії – 10 хвилин. 

 

Вирішили: 

1. Конкурсне випробування провести в два дні. 

Голосували: «за» -   5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

2. У перший день конкурсного випробування (17 серпня 2021 року) 

провести тестування та вирішення ситуаційного завдання, другий день 

(18 серпня 2021 року)  - презентація перспективного плану розвитку 

закладу. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

3. Тестові запитання розділити на 4 білети по 30 запитань у кожному. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

4. Підготувати 4  ситуативних завдання та правильні відповіді до них. 



 Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

5. Оцінювання ситуаційного завдання формувати шляхом суми усіх 

балів, яка фіксується у відомості за   виставленими балами  членами комісії. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

6. Остаточною оцінкою за публічну та відкриту презентацію розвитку 

закладу освіти у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних 

оцінок членів конкурсної комісії, що вносяться до відомостей про результати  

оцінювання презентації  та співбесіди. 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

7. Тривалість кожного конкурсного випробування:  

- письмове тестування – 30 хвилин 

- виконання ситуаційного завдання – 20 хвилин 

- публічна та відкрита презентація розвитку закладу освіти – 15 хвилин, 

надання відповідей на запитання  членів комісії – 10 хвилин 

Голосували: «за» -    5 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

12. Про проведення відеофіксації  та відео трансляції конкурсного відбору. 

Виступили: 

Блищик Ю.М., голова комісії, який наголосив на тому, що відповідно до 

Положення уповноважений орган засновника повинен забезпечити відеофіксацію 

та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим 

оприлюдненням на офіційному вебсайті засновника та уповноваженого органу 

засновника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення. 

 

Вирішили: 

Під час проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої 

освіти комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади 

здійснювати відеофіксацію конкурсного відбору  з подальшим оприлюдненням на 

офіційному вебсайті засновника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня 

його проведення 

 

Голосували: «за» -   5  чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол.  

Рішення прийнято. 

13. Про визначення дати для ознайомлення кандидатів на посади керівників 

закладів загальної середньої освіти з закладом освіти, його трудовим 

колективом та представниками органів громадського самоврядування 

закладу.  
Виступили: 



 


