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колективу Уманського  

державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 

Звернення 

Колектив Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у рік 

його 90-річчя звертається до Вас із проханням втрутитися у ситуацію порушення його 

конституційних прав (Ст. 18; 32; 34; 43; 62; 68; 1291), що триває у зазначеному закладі вищої 

освіти в рамках виконання Наказів МОН про оголошення (№ 23-к від 04.02.2020) та 

перенесення (№ 60-к від 02.04.2020) конкурсу на заміщення посади ректора, а з 14 квітня 2020 р. 

у зв’язку із призначенням в. о. ректора Петра Курмаєва (Наказ МОН України № 71-к від 

14.04.2020 р. https://udpu.edu.ua/images/news/old/2020/04/16/5006/files/order.pdf, копія Наказу 

додається)). Наші дії чинні відповідно до Ст. 27; 40; 46; 55; 60; 1312 Конституції України.  

https://udpu.edu.ua/images/news/old/2020/04/16/5006/files/order.pdf
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Зазначимо, що станом на 12.04.2020 р. маємо трьох претендентів на посаду ректора УДПУ 

імені Павла Тичини: О. Безлюдного (професор кафедри англійської мови та методики її 

навчання УДПУ імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти 

України, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня), О. Ярошинська (докторка 

педагогічних наук, доцентка, директорка приватних закладів «Український аграрний ліцей», 

«Українська дитяча академія» та керівник-співвласниця Приватного ЗВО «Український 

аграрний університет» у м. Умань) та В. Сокирська (докторка історичних наук, доцентка, 

завідувачка відділом аспірантури Київського міжнародного університету).  

Передумови вказаної вище ситуації виникли ще понад 5 років тому, після звільнення у 

2014 р. ректорки УДПУ імені Павла Тичини Н. Побірченко, яка досі перебуває у Польщі, адже в 

Генпрокуратурі України на неї заведено кримінальну справу. Законні вибори ректора 

університету 08.04.2015 р. показали такі результати: за О. Безлюдного проголосувало 578 

виборців (68,7 %), за О. Ярошинську – 101 (12 %) за Т. Кочубей – 95 (11,3 %) 

(https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2015-04-08-v-umanskomu-derzhavnomu-

pedagogichnomu-universiteti-vidbulis-vibori-rektora). Однак амбітну О. Ярошинську – колишню 

проректорку та подругу Н. Побірченко – такі відсотки голосування не влаштували, внаслідок 

чого колектив університету ще довго потерпав від комісій (10 комісій (!) за 2015–2016 рр.) на 

численні скарги та судові позови пані Олени. Жодна комісія не підтвердила наших 

протиправних дій. Водночас згідно з останнім рішенням суду О. Ярошинська досі має 

повернути кошти на рахунок УДПУ імені Павла Тичини у розмірі майже 50 тис. грн. (справа 

№ 705/4145/15-ц 8/705/1/20 від 29 січня 2020 р. (копія Ухвали додається)). Виникає загалом 

питання: як особа, яка винна кошти державному ЗВО, а, значить, державі, має право 

балотуватися на його очільника? Цілком зрозуміло навіщо: для того, щоб обдурити державу і не 

сплачувати цих коштів. Тому й була продумана аферистична схема, а саме: користуючись 

стресовістю пандемічної ситуації у державі, зміною керівництва МОН України, заручившись 

підтримкою технічного кандидата на виборах ректора В. Сокирської, з якою у 2018 р. 

відмовився співпрацювати колектив нашого університету (клопотання членів Вченої ради 

УДПУ імені Павла Тичини № 2228/20 від 16.11.2018 р.; протокол № 16 Вченої ради від 

25.05.2019 р. (копії додаються)), сумнівних екс-депутатів та підприємців, які також думають 

лише про власні інтереси (https://ual.net.ua/; 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250357695558653&id=178980642696359 

https://www.facebook.com/178980642696359/posts/310667272861028/; 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=220611551866601&id=178980642696359), а не за 

продуктивність роботи державної системи освіти, увела в оману представників МОН України, 

подаючи кандидатуру на в. о. ректора свого колегу, співвласника Благодійного фонду 

П. Курмаєва (Благодійна організація «Благодійний Фонд "Умань Тумороу"», про яку подано на 

сайті, що займається моніторингом реєстраційних даних українських компаній та судового 

реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів 

(https://opendatabot.ua/c/41906288, https://ring.org.ua/edr/uk/company/41906288; 

https://usr.minjust.gov.ua/ (копія скріншоту документу додається)). Попри рішення вченої ради 

та колективного звернення про призначення в. о. ректора УДПУ імені Павла Тичини 

проф. А. Гедзика (протокол № 10 засідання вченої ради УДПУ імені Павла Тичини від 

31.03.2020 р. та клопотання № 4 первинної профспілкової організації УДПУ імені Павла Тичини 

від 03.04.2020 р. (копії додаються)), заява П. Курмаєва була написана у МОН України 

07.04.2020 р. (Наказ МОН України № 71-к від 14.04.2020 р. (копія додається)). Якби ми знали, 

що нині будь-хто може приїхати до МОН України і написати заяву на в. о. ректора, то там би 

була черга. Однак ми завжди вірили і віримо у мудрість, правомірні дії та антикорупційність 

представників МОН України. 

Наголошуємо на тому, що стабільність університету за 5 років керування ним ректором 

О. Безлюдним (https://udpu.edu.ua/news/pro-reytynhovi-pokaznyky-universytetu-stan-ta-perspektyvy; 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091; 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6338; https://udpu.edu.ua/news/opublikovano-

reytynh-top-universities-in-ukraine-2020), досягнення 5-го місця серед ЗВО України минулорічної 

вступної кампанії (https://udpu.edu.ua/news/pidsumky-vstupnoyi-kampaniyi-2019-roku-v-

https://kymu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2015-04-08-v-umanskomu-derzhavnomu-pedagogichnomu-universiteti-vidbulis-vibori-rektora
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2015-04-08-v-umanskomu-derzhavnomu-pedagogichnomu-universiteti-vidbulis-vibori-rektora
https://ual.net.ua/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250357695558653&id=178980642696359
https://www.facebook.com/178980642696359/posts/310667272861028/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=220611551866601&id=178980642696359
https://opendatabot.ua/c/41906288
https://ring.org.ua/edr/uk/company/41906288
file:///C:/Users/INNA/Downloads/%20https:/usr.minjust.gov.ua/
file:///C:/Users/INNA/Downloads/%20https:/usr.minjust.gov.ua/
https://udpu.edu.ua/news/pro-reytynhovi-pokaznyky-universytetu-stan-ta-perspektyvy
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6338
https://udpu.edu.ua/news/opublikovano-reytynh-top-universities-in-ukraine-2020
https://udpu.edu.ua/news/opublikovano-reytynh-top-universities-in-ukraine-2020
https://udpu.edu.ua/news/pidsumky-vstupnoyi-kampaniyi-2019-roku-v-universyteti
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universyteti) були порушені тільки одним: згадуваними вище скаргами лише О. Ярошинської і, 

як наслідок, комісіями з Державної інспекції навчальних закладів України, Управління 

Держпраці у Черкаські обл. та ін. (які не виявили порушень), що свідчить лише про її 

особистісний, а не освітньо-державний інтерес до цього питання. Про жагу до помсти саме 

проти колективу УДПУ імені Павла Тичини та переслідування лише власних одержимих 

бажань яскраво свідчить факт того, що цьогоріч відбулися вибори на посаду ректора ще одного 

ЗВО у м. Умань – Уманського національного університету садівництва, який до того ж – 

однопрофільний аграрному закладу освіти, який нині очолює О. Ярошинська, однак у неї 

чомусь не виникло бажання балотуватися на вказану посаду 

(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/vibori/mon/nakaz-mon(1).pdf).  

Обидві скандальні кандидатки на посаду ректора УДПУ імені Павла Тичини 

(О. Ярошинська та В. Сокирська) розуміють, що у нинішній ситуації єдиний спосіб їхньої 

перемоги – виведення із рівноваги за станом здоров’я основного кандидата – О. Безлюдного, 

доведення його психологічним тиском, шантажем кримінальної справи (через фейкову 

інформацію про «ректора-корупціонера») до відмови від участі у перегонах. З цією метою 

заздалегідь було також сфабриковано фейкове кримінальне провадження проти працівників 

університету та О. Безлюдного від імені черкаської громадської організації, яка не має і не може 

мати жодних відносин до УДПУ імені Павла Тичини (копія з ЄРДР від 16.03.2020; копія скарги 

прокурору Черкаської обл.; копія про ухвалу Придніпровським РС КС 10.04.2020 р. додаються). 

Цим питанням нині окремо займаються юристи, а нами готується окреме звернення. Роль 

П. Курмаєва – лише для того, щоб підтримувати паніку і страх в університеті, дестабілізувати 

ситуацію, підкупити електорат, звільнити О. Безлюдного з університету та усунути від участі у 

виборах тощо. Поки що звертаємо Вашу увагу на послідовність дат сфабрикованого 

кримінального провадження та призначення П. Курмаєва: 16.03.2020 р. – звернення 

черкаської громадської організації; 07.04.2020 – заява П. Курмаєва у МОН України на посаду 

в. о. ректора УДПУ імені Павла Тичини; 10.04.2020 – Ухвала Придніпровського районного суду 

м. Черкас (?!) щодо провадження кримінальної справи до УДПУ імені Павла Тичини та 

О. Безлюдного; 14.04.2020 – прийняття документів О. Ярошинської до МОН України для участі 

у виборах ректора УДПУ імені Павла Тичини (дата поштового штампу – 12.04.2020, тобто через 

два дні після Ухвали суду); 14.04.2020 – Наказ МОН України про призначення П. Курмаєва 

в. о. ректора (в один день з прийняттям документів О. Ярошинської); 21.04.2020 р. – офіційне 

повідомлення про Ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкас (?!) щодо провадження 

кримінальної справи до УДПУ імені Павла Тичини. Про залежність цих дат та її учасників 

готуємо окреме звернення. Колектив з острахом розуміє на що здатні такі особи, адже вони 

не приховано говорять: «За нами стоять серйозні люди!».  

Таким чином, унаслідок призначення П. Курмаєва на посаду в. о. ректора УДПУ імені 

Павла Тичини шляхом омани МОН України командою, яка лобіює інтереси О. Ярошинської, 

нині маємо такі беззаперечні факти:  

1. Рейдерське захоплення УДПУ імені Павла Тичини П. Курмаєвим та його помічником – 

В. Банаром – третьою особою, адвокатом О. Ярошинської з її минулих позовів до УДПУ імені 

Павла Тичини. Таке захоплення виявляється у незаконному отриманні третьою особою – 

вказаним адвокатом – особових справ працівників університету, документів канцелярії та 

бухгалтерії (копії скарг до первинної профспілкової організації додаються). 

2. На посаді в. о. ректора – працівник, який: 

 не здатний самостійно приймати рішення, не узгодивши кожне слово із особистим 

адвокатом В. Банаром, який повсякчас присутній поряд із П. Курмаєвим та затверджує кожне 

його рішення (копії скарг до первинної профспілкової організації додаються); 

 саботаж вступної кампанії шляхом прямого ігнорування та блокування діяльності 

відповідальної за вказану ланку роботи в УДПУ імені Павла Тичини (копія скарги до первинної 

профспілкової організації додається); 

 оголосив 21.04.2020 р. на колекторній нараді керівникам структурних підрозділів 

УДПУ імені Павла Тичини неправдиву інформацію про звільнення О. Безлюдного за власним 

бажанням, з метою маніпулювання ситуацією, внесення психологічної дестабілізації ректорату; 

натомість, не подовживши О. Безлюдному правомірний трудовий контракт на посаді професора 

https://udpu.edu.ua/news/pidsumky-vstupnoyi-kampaniyi-2019-roku-v-universyteti
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/vibori/mon/nakaz-mon(1).pdf
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після необхідного у рамках виборів його звільнення, позбавив УДПУ імені Павла Тичини ще 

одного професора, наявність якого передбачена і вказана в акредитаційних справах нашого ЗВО 

(копія скарги до первинної профспілкової організації додається);  

 вимагає негайно розформувати картку академічного навантаження О. Безлюдного 

за сумісництвом на кафедрі англійської мови та методики її навчання (правомірних 0,5 ставки 

професора), вносячи посеред навчального року дисбаланс до навчального процесу (копія скарги 

до первинної профспілкової організації додається); 

 шантажує, створює стресові ситуації, сприяє знервованості працівників УДПУ 

імені Павла Тичини, принижуючи їх, викликаючи страх, невпевненість та розгубленість, 

здійснює морально-психологічний тиск на працівників, виявляючи академічний саботаж, 

професійну нечесність (копії скарг до первинної профспілкової організації додаються); 

 цілеспрямовано знищує досвідченого професора О. Безлюдного, хоча сам 

П. Курмаєв за 8 років після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук чомусь так і не зміг стати професором (попередньо скарг про утиски 

П. Курмаєва з боку керівництва не було виявлено); 

 спільно з указаним вище адвокатом щоденно влаштовує допити для працівників 

УДПУ імені Павла Тичини, які незаконно перебувають у нерівнозначних умовах, відповідаючи 

на питання без свого адвоката (копії скарг до первинної профспілкової організації додаються); 

 під виглядом «створення демократичних умов», зриває вибори ректора УДПУ 

імені Павла Тичини, шляхом прямого усунення одного із кандидатів (О. Безлюдного) та 

розповсюдження паніки серед працівників цього закладу, про що свідчить указане вище; 

 без досвіду управлінської діяльності, тому й не може прийняти самостійного 

рішення; звичайно досвід набувається у діяльності, але ж хіба для його набуття призначають 

недосвідчених у виборчий період, під кінець навчального року, у розпал вступної кампанії та ще 

в умовах надзвичайної ситуації? 

 майстерно здійснює лише одне: в умовах загального карантинного нервового 

напруження доводить колектив університету до найгіршого вияву психічного стану. 

3. Спроби втягнути нас у непорядні війни в соціальних мережах шляхом фейків, 

фабрикування та непристойного подання інформації, чим масово вдаються до психологічного 

тиску на колектив, його колишнього очільника та окремих працівників 

(http://uman.info/ua/news/rektor-yakogo-zvilnyly-za-koruptsiyni-shemy-planuye-znovu-braty-uchast-

u-vyborah--10375.html; http://uman.info/ua/news/gore-naukovtsya-zvilneno-z-posady-rektora-za-

koruptsiyni-shemy-v-umanskomu-derzh--10358; 

https://www.facebook.com/gleboven/posts/2495336780778656; 

https://www.facebook.com/diana.ageenko). Однак ми жодного разу не вдалися до непорядності і, 

за потреби, оприлюднимо лише прямі факти. 

З причини очевидного лобіювання інтересів одного кандидата (О. Ярошинської), ще й в 

умовах надзвичайної ситуації боротьби з пандемією, у нашого колективу складається враження 

про змову, а оскільки йдеться про державний заклад, державне майно, то – змову проти 

держави, осіб, які мають (О. Ярошинська – співвласник приватного ЗВО «Український аграрний 

університет» (https://ring.org.ua/edr/uk/company/41255112; https://usr.minjust.gov.ua/; 

https://ring.org.ua/edr/uk/company/42092476; https://usr.minjust.gov.ua/; 

https://ring.org.ua/edr/uk/company/42394950; https://usr.minjust.gov.ua/ (копія скріншоту 

Держреєстру додається)), П. Курмаєв – співвласник пов’язаного з ним Благодійного фонду 

(https://opendatabot.ua/c/41906288, https://ring.org.ua/edr/uk/company/41906288; 

https://usr.minjust.gov.ua/ (копія скріншоту Держреєстру додається), їхні соратники-

співвласники – приватні підприємці (https://ual.net.ua/; 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=250357695558653&id=178980642696359; 

https://facebook.com/178980642696359/posts/310667272861028/) і хочуть розширити свої приватні 

території у особливому, з історичної, культурної, політичної точок зору, м. Умань шляхом 

подальшого банкрутства УДПУ імені Павла Тичини. Переконані, що представники МОН 

України, які сприяли створенню цієї ситуації і призначили П. Курмаєва в. о. ректора, не 

володіли достовірною інформацією і не прагнуть знищення нашого закладу.  

http://uman.info/ua/news/rektor-yakogo-zvilnyly-za-koruptsiyni-shemy-planuye-znovu-braty-uchast-u-vyborah--10375.html
http://uman.info/ua/news/rektor-yakogo-zvilnyly-za-koruptsiyni-shemy-planuye-znovu-braty-uchast-u-vyborah--10375.html
http://uman.info/ua/news/gore-naukovtsya-zvilneno-z-posady-rektora-za-koruptsiyni-shemy-v-umanskomu-derzh--10358
http://uman.info/ua/news/gore-naukovtsya-zvilneno-z-posady-rektora-za-koruptsiyni-shemy-v-umanskomu-derzh--10358
https://www.facebook.com/gleboven/posts/2495336780778656
https://www.facebook.com/diana.ageenko
https://ring.org.ua/edr/uk/company/41255112
https://usr.minjust.gov.ua/
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42092476
https://usr.minjust.gov.ua/
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42394950
https://usr.minjust.gov.ua/
https://opendatabot.ua/c/41906288
https://ring.org.ua/edr/uk/company/41906288
file:///C:/Users/INNA/Downloads/%20https:/usr.minjust.gov.ua/
file:///C:/Users/INNA/Downloads/%20https:/usr.minjust.gov.ua/
https://ual.net.ua/
https://facebook.com/178980642696359/posts/310667272861028/
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Цілком зрозуміло, як і було на згадуваних раніше виборах ректора УДПУ імені Павла 

Тичини у 2015 р., будуть голосувати за усіх кандидатів на посаду ректора. Дозвольте зробити це 

без морально-психологічних утисків, прозоро, демократично, згідно із чинним законодавством, 

сприяючи висвітленню платформи і передвиборчої діяльності кожного з кандидатів.  

Брак поданих документів інших претендентів на посаду ректора УДПУ імені Павла 

Тичини, крім О. Безлюдного, попри відкритий доступ до їх подання в МОН України, можна 

пояснити лише повною довірою колективу одному кандидатові, викликаною стабільністю, 

справедливістю, управлінською компетентністю, результатами чого стали високі рейтинги 

нашого ЗВО, зокрема, за результатами вступних кампаній (у 2018 р. – 4242 особи; у 2019 р. – 

4619 осіб, тобто офіційне 5-те місце у рейтингу ЗВО України).  

Враховуючи усю складність ситуації, попереджуємо адресатів цього звернення про 

ймовірність подальших дій П. Курмаєва, О. Ярошинської та осіб, які їх підтримують: 

1. Нині, отримавши моральними натисками безперешкодний доступ до відділу кадрів, з 

порушенням чинного законодавства опрацьовуються персональні дані (!) працівників УДПУ 

імені Павла Тичини, що може бути використано з метою подальшого негативного впливу на 

учасників виборів (див. скарги, вказані раніше). 

2. Отримавши безперешкодний доступ до документів, не приховано формують пакет 

компромату проти колишнього керівництва, шляхом прямого перекручування фактів, адже 

розуміють, що на перевірку цих документів МОН України має витратити час і сили, чого нині 

бракує. 

3. Зауваження, цілком природно зроблені нашому ЗВО різними комісіями та зазначені у 

висновках різних звітів МОН України тепер сукупно виписуються в один документ у вигляді 

недоліків діяльності закладу під керівництвом О. Безлюдного. Цілком зрозуміло, що у кожному 

документі окремо – законна кількість зауважень і не викликає сумнівів, а сукупно-візуально – 

будуть становити окрему папку документів. 

4. Щодня «чистять», блокують інтернет-інформацію щодо їхньої діяльності. Так, навіть із 

сайту УДПУ імені Павла Тичини зникло клопотання до МОН України щодо призначення 

в. о. ректором А. Гедзика (https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-osvity-i-

nauky-ukrayiny, копія додається). 

Зважаючи на вказане вище, з метою повноцінного завершення 2019–2020 н. р., успішного 

проведення вступної кампанії 2020 р., від чого прямопропорційно залежить ефективність 

подальшого функціонування нашого закладу, правомірне проведення виборів ректора, просимо 

Вас задовольнити нашу вимогу: 

усунути з посади в. о. ректора П. Курмаєва для повернення працівників Уманського 

державного педагогічного університету до нормальних умов роботи, розуміючи що 

недостовірна інформація не дала можливості підтримати спільне клопотання Вченої ради 

та первинної профспілкової організації щодо призначення виконуючим обов’язки ректора 

УДПУ імені Павла Тичини професора, доктора педагогічних наук Андрія Гедзика, якого 

поважають усі працівники (https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-

osvity-i-nauky-ukrayiny (копії додаються). 

Примітка: рейдери розуміють складність ситуації карантинного періоду і того, що 

працівники УДПУ імені Павла Тичини не мають змоги і права зараз вийти на захист перед 

стінами університету і не можна передавати лист-звернення з рук у руки для підписів; студенти 

навчаються дистанційно. Саме тому ми вдалися до електронних підписів (за звичайних умов їх 

було би набагато більше). Аналогічна змова може набути державного рівня, тому необхідно вже 

зараз сприяти логічному вирішенню ситуації! Не дозвольте у складний час для нас, держави, 

планети, непорядним, амбітним особам здійснити поступове рейдерське захоплення ЗВО з 

подальшим його банкрутством, закриттям і переведенням у приватну власність. Невже 

дозволите свавілля і повернення у жахливі 90-ті роки у такий важкий період для кожного з нас, 

період карантину, де ми намагаємося підтримати один одного та студентство, дистанційно 

якісно працювати? Ми прагнемо плідно, без страху працювати на користь демократичній 

державі Україні! 

Оскільки вказані обставини відбуваються у надзвичайній ситуації глобального масштабу, 

то, у разі негативного вирішення зазначеного питання, ми будемо вимушені звернутися за 

https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny
https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny
https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny
https://udpu.edu.ua/news/klopotannya-udpu-do-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny
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допомогою до засобів масової інформації, за підтримкою до інших закладів освіти різних форм 

власності та до наших міжнародних партнерів, інших зарубіжних установ, з метою подальшого 

убезпечення від подібних випадків. Звернення відправлене у електронному та паперовому 

варіантах з додаванням копій документів на адресу кожного адресата.  

 

Список додаткових документів до звернення колективу УДПУ імені Павла Тичини, 

що додається у електронному та паперовому вигляді: 

1. Копія Наказу МОН України про призначення П. Курмаєва (№ 71-к від 

14.04.2020 р.). 

2. Копія Ухвали судового рішення щодо О. Ярошинської № 705/4145/15-ц 8/705/1/20 

від 29 січня 2020 р. 

3. Копія клопотання членів ВР УДПУ імені Павла Тичини щодо В. Сокирської 

(№ 2228/20 від 16.11.2018 р.). 

4. Копія витягу ВР УДПУ імені Павла Тичини щодо В. Сокирської (протокол № 16 

Вченої ради від 25.05.2019 р.). 

5. Копія витягу з Держреєстру про О. Ярошинську співвласника Приватного закладу 

вищої освіти «Український  аграрний університет». 

6. Копія витягу з Держреєстру про П. Курмаєва як співвласника Благодійного 

фонду. 

7. Клопотання до МОН України за А. Гедзика: ВР УДПУ імені Павла Тичини (від 

31.03.2020 р.). 

8. Клопотання до МОН України за А. Гедзика: первинна профспілкова організація 

УДПУ імені Павла Тичини (03.04.2020 р). 

9. Копія з ЄРДР від 16.03.2020. 

10. Копія скарги прокурору Черкаської обл. 

11. Копія про ухвалу Придніпровським РС КС проти УДПУ імені Павла Тичини (від 

10.04.2020 р.). 

12. Копія скарги 

13. Копія скарги 

14. Копія скарги 

Електронні підписи (з даними) членів колективу Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини: 

 

 


