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протокол
J\b 1 вiд (l3) червня 201l р.

Установчгх зборiв громадсъкоi органiзацiТ

- r-rл,,л. 
jll|I1:.r*о-Украiнський кулътурно-мистецький центр)-r lрисутнl засновники:

1 . Кiкабiдзе Вахтанг Костянтинович;
2. MiKaBa Зурабi Гулiевич;

1, Обрання Головуючого на Установчих зборах та секретаря Установчихзборiв;
2, Створення _громадськоi органiзацii <грузинсько-украiъський

дження iT назви.
омадськоi органiзацiТ <Грузинсько-
тр).
ъних статутних органiв громадськоТ

льтурно-мистецький центр> :

громадськоi органiзацii <Грузинсько-
тр);
ii <Грузинсько-Украiнський культурно-

- НаГЛЯДОВОi РаЛИ, ГРОмадськоТ органiзацii <грузинсько_украiнський

на час створення та збiлъшення
(лесять) осiб) громадськоi органiзацii
стецький центр).

особи на здiйстrення реестрацii.-Украiнський культурно-мистецький
влади та проведення iнших визначених
рацiею.

щод ТаМаРу ApMaiciBHy

мак Установчих зборах,
в;

Обрати I\4iKaBy Зурабi Гулiевича ГолоВУюLIим
.х зборах, асекре1,,Арем УстановtIих зборiв обрат,и lvlaKapoBy ТГолосували: ^ 

.,

- за: 5 присутнiх (одноголосно);
ь проти: 0 присутнiх;
- утримzuIисъ: 0 присутнiх.

По пункmу 2 поряdку deiHozo.
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Слухали:
МiкавУ3УрабiГУлiсвичащоДостВоренняГроМаДсь.i-"I:1i:::-ll

<грузинсъко-украfнський культурно-мистецький центр>) та затвердження ll

,*u" кГрузинсЙо-Украrнський культурно-мистецький центр>,

Вирiшили: ,, .

створити громадсъку органlзацlю

мистецък иr4 центр) та затвердили Ti назву
кгрузинсько_укратiIський культурно_

uгрузинсько_украiнсъкий культурно_

голови

мистецький центр>>.

Голосували:
- за: 5 присутнiх (одноголосно);

- проти: 0 присутнiх;
- утримались: 0 присутнiх,

По пункmу 3 поряOtЕ dенноzо,

Слухалиi .,1

MiKaBy зурабi гулiевича щодо затвердження Статуту громадсъко1

органiзацiт .iгрузинсько_украiнський купьтурно_мистецький центр),

Вирiшили:
затвердити Статут громадськоi органiзачii <грузинсько-украiнсъкий

культурно-мистецький центр),
Голосували:

- за: 5 присутнiх (одноголосно);
- проти:0 присутнiх;
- утрим€lлись: 0 присутнiх,

По пункrпу 4 поряdtу deHHozo,

Слухали:
Кiкабiдзе Вахтанга КостянтИновича, MiKaBy Зурабi Гулiевича, Макарову

Тамару ApMaiciBHy, Хелаiю Нугзара Автандiловича, Шенгелiю T:y]l:
евгеновича щодо обрання керiвництва центр€tльних статутних оргаIrlв

громадськоi ЪБu"irriiт кГрузинсько-Украiнсъкий культурно-мистецький

центр)>:
- Президента та вiце-президента громадськоТ органiзацii <<Грузинсько-

Украiнський культурно-мистецький центр):
1. Президентом MiKaBy Зурабi Гулiевича;

2. Вiце-президентом Хелаiю Нугзара Автандiловича;

- Правлi нr" rро*члськоi органiзацii кГрузинсько-УкраТнський культурно-

мистеIlъкиЙ Lцентр)):

1. Головою Правлiння MiKaBy
2. Першим заступником

Зуробi ГулiсвиT а;
Хелаiю Нугзара

Автандiловича;
3. заступником голоtsи правлiння

Наглядовоi ради громадськоI
кулътурно-мистецъкий центр>) :

l. Головоtо наглядовоТ ради Кiк,абiдзе

геновича;
нсъко-УкраТнськиЙ

ича;

е
I
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2.ПершимзастУПникоМголоВинаглядовоiраДиМакаровУТамарУ
оо*"';lij}rrпнИком 

голОви нагляДовоi рапи Шенгелiю Темура евгеновича;

чисепьнОстi члеНiв ОргаНiзuцiТ до'iО (десять) осiб) громадсъкоi органlзацl1

пiру."о"ъко-Украiнсuкий культурЕо-мистецьки} центр>) :

1. ревiзором на час ";йй 
та збiльшення чисе bHocTi членlв

Органiзаuii дО r"Йд..rr") осiб обрати Макарову Тамару ApMaiciBHy;

ЖГrr""Х.рi""rurrо центраJIьrr* -:]-утних 
органiв громадськот

органiз ацii -Гру;;ъ;;;о -У*рuirrський культурно-мистецький l::,pn,
-ПрезидеНтоМтавiце.презиДенТомцромаДськоТорганiзаЦii<ГрУзинсько-

У краiнський культурно-мисте*цький центр) :

1. През"д."-* MiKaBy Зурабi Гулiсвича;

2. Вiце-президентом Хепаiю Нугзара Автандlловича;

_ правлiння громадсько1 ;йr;irй <грузинсъко_украiнсъкий кулътурно_

мистецькиЙ центр):
1.ГолоВоIоПравлiнняМiкавУ
2, Перrrrим заотупником

Зурuбi Гулiевича;
голови Правлiння Хелаirо Нугзара

dа

Автандiловича;
3.ЗастУпникомголоВиПравлiння..ШенгелiюТемУраевгеноВиЧа;
- Наглядовоi ради громадськоi органiзацiт t<грузинсько-укратнський

культурно-мистецъкий центрD :

1.ГоловоюнагляДовоiрадиКiкабiдзеВахтангаКостянтиноВиЧа;
2. Першим заступником голови наглядовоi Ради Макарову Тамару

ApMaiciBнy;
!.ТJ;rr"никоМ голови наглядовоТ ради Шенгелiю Темура евгеновича;

лллаrlтrс .гя qбi пыtlе
ftT,lH#J*-;;i;,T'i*.".йй l ,nu :u" ..:uор.*li _:i"':::::::i

uГруr"r"ько-УкраТнсъкий культурн_о-мj,l_с"-у-:#' 
"11i,Зi; чисельностi членiв

iciBHy
ОрганiзаЦii дО 10 (десЯть) осiб обрано Vlакарову Т

Голосували:
за. 5 присутнiх (одноголосно);

F проти: 0 присутнiх;
- утримшIись: 0 присутнiх,

По пункmу 5 поряdку deHHozo,

,u*u;}'*Хffi;fi:Т.;'Й'^^йуrruрч Аurандiловича, LLIеНГеЛiЮ ТеМУРа

Свгеновича щоДо уповноваж,*п," Mu*upoBoi Тамари Армаiсiвни на здiйсrlен}Iя

реестрачii"ро'uд."*от.органiзачiТ<ГрУзинсько.УкраТнськийкУJIЬТурно-
мистецькийцентр)УВlДпоВlДнихорганахпержавноiuп.lчл'uпроВеДеннЯ
iнших визначених законодавством дiй, пов'язаних з iT реестрацlею,
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уповноважити Макарову Тамару Дрмаiсiвну на здiйснення ресстращ1

громадськоi органiзаuii кгрузинсiко-украiъський ,чч1|"о-мистецький

uъ"rрп у вiдповiлних органах державноi влади та проведення iнших визначених

законодавствоМ дiй, пов'язаних з ii реестрацiею,
Голосували:

- за: 5 присутнiх (одноголосно);

- проти: 0 присутнiх;
- утримЕlлись: 0 присутнiх,

п idпuс u учаснuкiв УсmанОВЧltХ ЗбОРiВ :

1. Голова Установчих зборiв

2. Секретар Установчих зборiв

MiKaBa З.Г.

Макарова Т.А.



f,рOм ддськл о ргдI{ [зл[цIя
(грузинсько_укрАiнськиЙ культурно-миств ць киЙ

ЦВНТР)
010l9, м" KeliB, вул" IIIота Руставелi, З9-4'i ;

нАклз

1З.Oб.201 1 р. м. Киiв }1ъ 1

[Iро прIrзнаtIення ПрезидеrIта
громадськоТ органiзацii,,Грузинсько-
Уо;раТнськрtй кy.пьтурно-ми стецькиI1 центр))

На виконання рiшення установчих зборiв громадськоi органiзацiТ
<Грузилtсько-УкраТнський культурно-мистецький центрD та вiдповiдно до
вимог Статуту громадськоI органiзацiТ <<Грузинсько-УкраТнський культурI{о-
мистецький центр>

нАкАЗУЮ:

l. 11риступаю до виконання обов'язкiв Президента громадськоТ
органiзацiТ <Грузинсько-Украiнський культурно-мистецький центр)) :J

посадовим окJIадом згiдно з штатного розпису з 18 липня 201 l року.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собото.

iТ хэезидент З"Г'" V_tiKaBta

ё',"-

fv Lgli

д,*<$4дл{\D
K,vёJ d о

I/f ffIh
Iденткфlкачlйннй
код з7zzrrсi


