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1. слухАJIИ: llропозицiю про утворення громадськоi органiзацii iз

зазшаченням мети iT дiяльностi.
I]исТУПИЛИ:

дванесян д. Щ.: Запропонував створити громадську

органiзацiю, метою дiяльностi якоi е вiдродження

' нацiонального самоусвiдомлення, ^ розвиток

нацiональних, купьтурних цiнностей, реалiзацiя та захист

полiтичних, економiчних, соцiальних та культурних прав

та свобод етнiчного населення Украiни,

Голосували: за- 8;

проти - немае;

утримutлися - немас.

ухвАJIИJIИ: Заснувати громадську органiзацiю,

2. сJIухдЛИ: Пропозицiю про визначення найменування та за

наявностi - скороченого найменування громадськоi органiзацii.

ВисТУПИЛИ:
ftанiслян €. Ж.: Запропонував визначити для

громадськоi органiзацiт таку назву: <<рада нацiональних

спiльнот Украiни> та скорочене найменування: го
кРНСУ>.

Голосували: за - 8;

проти - немас;

утрималися - немае.

УХВДЛИЛИ: Щати найменування громадсъкiй органiзачii: кРада

нацiональних спiльнот Украiни> та скорочене найменування: го
(РНСУ).

3. СЛУХдJIИ: Пропозицiю про затвердження статуту громадськоТ

органiзацiТ <<Рада нацiональних спiльнот Украiни>>.

ВИсТУПИЛИz
- Григорiченко п. Щ.: Запропонував затвердити статут

громадськоi органiзаuii <рада нацiоналъних спiлънот

украiни>. Статут вiдповiдае нормам Конституцii та

чинному законодавству Украiни.

Голосува ли: за - 8;

проти - немас;

утримаJIися - FIeMae.

УХВАЛИЛИ: Затвердити статут

FIацiонаJIьних спiльl+от УкраТни)) .
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1. слухдJIИ: lIропозицitо про у,гворення громадськоi органiзацil iз

зазначенням мети iT дiяльностi.
ВисТУпИЛИz

Аванесян А. Д.: Запропонував створити громадську

органiзацiю, метою дiяльностi якоi е вiдродження

' нацiонального самоусвiдомлення, -
розвиток

нацiоналъних, культурних цiнностей, реалiзаuiя та захист

полiтичних, економiчних, соцiальних та культурних прав

та свобод етнiчного населення Украiни.

Голосували: за - 8;

проти - немас;

утримаJIися - немас.

ухвАJIИЛИ: Заснувати громадську органiзацiю,

2. сJIухдЛИ: Пропозицiю про визначення найменування та за

наявностi - скороченого найменування громадськоi органiзацii.

ВисТУПИЛИz
f{анiелян €. Ж.: Запропонував визначити для

громадськоi органiзацiI таку назву: <рада нацiональних

спiльнот УкраIни> та скорочене найменування: го
(РНСУ).

Голосували: за - 8;

проти - нема€;

утрималися - немае.

УХВдЛИЛИ:,Щати найменування громадськiй органiзацii: кРада

нацiональних спiльнот Украiни> та скорочене найменування: го
(РНСУ>.

3. СЛУХдJIИ: Пропозицiю про затвердження статуту громадськоl

органiзацii <<Рада нацiональних спiльнот Украiни>>.

ВисТУПИЛИz
- Григорiченко п. Щ.: Запропонував затвердити статут

громадськоi органiзачii <<рада нацiональних спiльнот

украiни>. Статут вiдповiдае нормам Конститучii та

чинному законодавству Украiни.

Голосували: за - 8;

проти - немас;

утрималися - FIeMae .

УХВАЛИЛИ: Затвердити статут

FI ацiонаJIьних сп iльtлот Украiни>> .
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4. СЛУХАЛИ: Пропозицiю про обрання голови, Членiв президii
громадськоi органiзацii <<Рада нацiональних спiлок Украiни>>

вiдповiдно до затвердженого статуту.
- ВисТУПИЛИ:

- Валсев Е. Х.: Запропонував кандидатури Голови та
Членiв президiТ та контрольно-ревiзiйноi KoMlcii громадськоi
органiзацii <Рада нацiональних спiльнот Украiни> вiдповiдно до
затвердженого статуту :

Головою громадськоi органiзацii <Рада нацiональних
спiльнот УкраiЪи> - Аванесяна Ашота,.Щадiкоевича

Членами президiТ:

1.Головою - Аванесяна Ашота .Щадiкоевича;
2. Валеева EMipa Хамiтовича;
3. Григорiченка Петра,Щмитровича;

4. .Щанiеляна ерванда Жоресовича;
5. Мазепу Iгора Всеволодовича

Членами контрольно-ревiзiйноi KoMicii:
l.Головою - Залогiну Веселу IBaHiBHy;

2. Кдирову Iнеш Осербаiвну;
З. Бенъямiнову Емму ХананьТвну

Голосували: за - 8;

проти - немае;

утрим€lлися - немае.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою громадськоi органiзацii <<Рада

нацiональних спiльнот УкраТни>> - Аванесяна А. Д. Членами президiТ:

Головою - Аванесяна Ашота,.Щадiкоевича; Валеева EMipa Хамiтовича,
Григорiченка Петра .Щмитровича,,Щанiеляна ерванда Жоресовича,
Мазепу Iгора Всеволодовича. Членами контрольно-ревiзiйноi KoMiciT:

Головою Залогiну Веселу IBaHiBHy; Кдирову Iнеш ОсербаТвну,

Беньямiнову Емму Хананьiвну.

СЛУХАЛИ: Пропозицiю про визначецня особи, яка ма€ право
представляти громадську органiзацiю (рад льних
спiльнот У*раТни>> у правовiлносинах з дер ми
особами i вчиняти дiТ вiд iMeHi громадськ
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(далi - особа, уповноважена представляти громадську органlзацlю

<Рада нацiональних спiльнот Украiни>).

ВИсТУПИЛИz
Мазепа I. В.: Запропонував кандидатуру Аванесяна

Ашота,Щадiкоевича як особи, уповноваженоi
представляти |ромадську органiзацiю <<Рада

нацiональних спiльнот Украiни>

Голосували: за - 8;

проти - нема€;

утрим€tлися - немае.

ухвдлИЛИ: Обрати дванесяна дванесяна .Щадiкоевича як особу,

уповноважену представляти громадську органiзацiю <Рада

нацiональних спiльнот УкраiЪи>.

6. слуХдЛИ: Пропозицiю про визначення особи, яка ма€ право

представляти громадську органiзацiю <<рада нацiональних

спiльнот Украiни>) для здiйснення ресстрацiйних дiй,
ВисТУПИЛИz

Аванесян А. Щ.: Запропонував кандидатуру Кдировоi

Iнеш Осербаiвни як особи, яка мае право представляти

громадську органiзацiю <рада нацiональних спiльнот

УкраiЪи> для здiйснення реестрацiйних дiй.

Голосували: за - 8;

проти - немас;

утрималися - немае.

ухвАлИЛИ: Обрати Кдирову Iнеш ОсербаТвну як особу, яка мас

право представляти громадську органiзацiю <рада нацiончrльних

спiльнот УкраiЪп) для здiЙснення ре€страцiйних дiй.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Керуючись Конституцiсю Украiни та чинним законодавством

украIни заснувати громадську органiзацiю крада нацiональних

спiльнот Украiнп> (скорочено: ГО (РНСУ)).
2. Затвер дити Статут громадськоТ органiзацii <Рада нацiонаЛьниХ

спiльнот УкраIни>>;

3. Обрали орг ни управлiнняу складi:

Голови Ради та : Ав

Дадiкоевича;



Валсева EMipa Хамiтовича, Григорiченка
Петра Щмитровича, Щанiеляна Срванда Жоресовича, Мазепу Iгора
ВсевоrIодовича.

Залогiну Веселу
IBaHiBHy;

- Залргiну Веселу
IBaHiBHy, Кдирову Iнеш Осербаiвну, Беньямiнову Емму ХЪнаньТвну.

Порядок денний вичерпано.

Установчий З'iЪд оголошуеться закритим.

Голова Установчого ЗrIздцу . Григорiченко
Секретар Уста новчого l}'iilлу Е. х. Беньямiнова
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