
Щодатоrr 1

ло Порядку проведення конференцiй
громадських об'слнань та асоцiацiй,
обрання членiв Наглядовоi ради
rrублiчного акцiонерного товариства
"Нацiон€lJIьна суспiльна
телерадi окомп анiя Украiни "
та IIрипинення ikfix повнова}кень
(пiдпункт 1 пункту 5 роздiлу IV)

зАявА
на участь у конференцii громадських об'еднань та асоцiацiй

для обрання члена Наглядовоi ради НСТУ

НайменуваннrI: Громадська органiзацiя <<Грузинсько-украiнський
культурно-мистецький центр)

Статус : к Гру з uн с ько -у кр aiH с ькuй кул ьmур н о - л4uс m е цькuй ц енmр D е

zроллаd ськuм об' ed нанняrи (iз сmаmус олt юрuduчноI о с обu), орzанiз ацiЙн о -

правова форлtа _ zроJиаdська орzанiзацiя, основною Jиеmою якоi не е
ompuJvl ання прuбуmку (н епрuбуmко в а ор zaH iз ацiя) .

С фера дiяльнос Ti з аб ез п е ч е н ня пр ав н а цi о н а"l ь н uх м ен ta uн
(вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону УкраТни "Про Суспiльне телебачення i ралiомовлення")

Щата реестрацtТ: 06.07.201l Свidоцmво: Ns 012]-201] Г.О.

!аmа запuсу: I2.07.20l1 Номер запuсу: ]0701020000044057 в Сduнопtу
d ержавноJиу ре€сmрi пр о про веd ення d ержавноi ре есmрацii юрuduчноi' ос о бu,

Kod еflРПОУ: 3777] 195

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi: 0]00I, м. Кutв, Печерськuй р., вул.

Печерськuйузвiз, 19, офiс 103
елекmронна поuлmа : zurab 3 3 3 @ukr. пеt
ноJйерu mелефонiв : + 38(0б7)4420008, + 38(050)4б962474

(у тому числi адреса електронноТ пошти, номер телефону)

Прiзвища, iMeHa, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контрольних
органiв:
- MiKaBa Зурабi Гулiсвuч - Презudенm, Голова правлiння;
- Шенzелiя Темур евzеновuч вiце-презudенm, член Правлiння, член

Наzляdовоi Раdu;
- Хелаiя Нузzар Двmанdiловuч - |Lпен Правлiння;
- Кiкабidзе Вqхmанz Косmянmuновuч - член Наzляdово| Раdu;
- Макарова Тал,tара Арллаiсiвна - член Наzляdовоi Раdu, Ревiзор.



Продовження додатка l

опис дiяльностi впродовж трьох po*iB, що переду ть дню подання заяви на
участЬ у конференцii: спрuяння захuсmу прав mа зсtконнuх iHmepeciB членiв
(учаснuкiв) Орzанiзацil, соцiальнuх, нацiонально-кульmурнtlх, BiKoBux mа iHu,tux
спiльнuх ix iHmepeciB; популярuзацiя сереd членiв (уч,iснuк:iв) Орzанiзацil' mа
населення ykpalHu санаmорно-курорmноzо mурuзfutу, пропоrо"ъо зdоровоzо
способУ ilсummя, спрuяння у запроваduсеннi фiзuч-ноi *упо*урu i спБрmу в
сuсmел4у вidпочuнку, mурuзfulу, озdоровлення mа dозвiлля без л,rеmu
оmрuJчлання прuбуmку.

Перелiк реалiзованих проектiв: За 20]7 2020 р.р. орzанiзацiею було
реалiзовано бiльu.tе 20 проекmiв в освimнiй i кульmурiii c6"pi. оduн iз mакuхпроекmiВ вidкрummЯ mеаmрУ mа Zрузuнсько-украiнськоzо l<ульmурноZо
ценmра за учасmю Шалвu дбаuludзе. Була посmавлена вuсmавQ <<Пiчераl>
zрузuнськоео dраwtаmурzа Omia lоселiанi.

У кульmурноJиУ ценmрi був орzанiзованuй клас dля вuвчення zрузuнськоl,
JиовU dля dimеЙ. (змiст проекту, строки реалiзацiТ, досягнутi результати)

Проведенi заходи:
]. Показ украi'но-азербайdжансъкоZо фirъJиу
азербайdжансъкоzо режuсера Hadipa fuIачанова

] ]. Вuсmавка y'pai'HcbKux mа zрузuнсъкuх
Кавалерidзе (24 жовmня 2020р.),.

KBipa, Наdiя, Любов>
(24 серпня 20 ] 7р. на

морському вокзалi в Odeci),.
2. Круzлuй сmiл за учасmю cпopmcJvteHiB
KueBi (20 ] 7р.);

олiwtпiйцiв Грузii mа Украi'нч у
3. !ень лиiсmа Бiлzороd-!нiсmровськоzо (20I7 р.);4- Фуmбольнuй mypHip за учасmю рiзнtlх нацiональносmей;
5, Вuсmавка карmuН yKpaiHcbKozo хуdоuснuка IBaHa Марчука (червень
20IBp. в Odeci) ;
6. Фесmuваль кТбiлiсоба> (вересень 20I9p.);
7, I mа II BceyKPaiHcbKi фесmuвалt нiцtональнl,tх ьmур у спiвпрацi з
кРаdою нацiональн1.1х спiльноm Украiнu> i !епарmсIJvrенmол4 у справах релiеiй iнацiональносmей MiHicmepcm^a кульmурu Украiнu (Kuii, zotl-zotB р.р.,Нацiональна опера Украiнu),.
в, В pawtkax вidзначення,щня захuсmу dimей Всеукраi'нськuй фесmuваль <Bciмu dimu mвоL ykpaiHo!> iMeHi вudаmноzо diяча еmнонацiональноzо руху mа
засновнt,tка фесmuвалЮ Iллi Левimаса (I червня 20l9p., Kui:i,- tпузей
кПuроzово>);
9, Музей-майсmерня iлlенi Кавалерidзе, BLlcmaBKa прuсвячена свяmу
<Тбiлiсоба> (20I9p.);
I0, Вidкрumа вuсmавка ilиeHi Кавалерidзе за учасmi сереdзеwtноfutорськuх
KpaiH (Грузiя, Грецiя, Сzuпеm, Сuрiя, Iспанiя, Iзра|ль, Imалiя, Туреччuна,
YKpaiHa) (IB жовmня 2020р.);

xydoжHuniB у JvIузеl' iMeHi
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(назви заходiв, дати проведення)

Щрукованi та електроннi видання: Переклаd кнuzu кПерехресmя)) з yKpaiHcbKoi

на ерузUнськУ JиовУ за пidmРLulькU ШалвU дбашudЗ€ (назва, бiблiографiчнi посилання,

посилання в мережi IHTepHeT)

Iнформацiя про керiвника:
MiKoBa Зурабi Гулiеволч, 0I сiчня 1958 р.н, у Micmi CeHaKi ГРСР
19б4 - ]974 - сереdня 1акола Np2 мiсmа CeHaKi;
Ig74 - Ig78 - БаmумСьке JvtopexidHe учuлuu4е (факульmеm суdолlеханiкu);
197В - 1980 - zрузuнське Jиорське пароплавсmво (суdоллеханiк);

1980 - 1985 - Московськuй dержавнuй iнсmumуm мiжнароdнuх BidHocuH

(факульmеm мiжнаро dнuх BidHo сuн) ;

1985 _ 198б - лriнiсmерсmво закорdоннuх справ СРСР (пол,tiчнuк л,tiнiсmра

закорdоннuх справ СРСР) ;

19Вб - I9B9 - апараm ЦК КПРС (попtiчнuк Горбачова Р.М-),
lg8g - 1990 - Республiка Куба (преdсmавнuцmво совкоМФлоту) (KepiBHllK

оперування mанкернulw флоmом),,
]gg0 - t992 - преdсmавнuцmво <Совфрахm> в Iспанil' (засmупнuк duрекmора з

фрахmу вання сусо2рузнuх суd i в) ;

1995 - ]999 - Слуuсба узzоduсення Odecbnozo лtiськвuконко^4у (засmупнuк

KepiBHuKa);
1999 - 200З - Посольсmво Украtнu у Pocii' (duрекmор павiльйону <YKpaiHa> на

В!НГ у MocKBi);
2004 - 2006 - конкурс-фесmuваль кПiснi л4оря)) (Севасmополь), 2лава правлiння;

2007 - 2009 - Верховна Раdа Украiнu (помiчнuк нароdноzо dепуmаmа);

20t0 - по Halu,:час - Грузuнсько-украiнськuй кульmурно-мuсmецькuй ценmр
(презudенm);

!о крuпtiнальноl' вidповiОальносmi не прumя?увався, не суduл,tuй, вdiвець.

Прожuваю за аdресою; Micmo Кulв, бульвар Лесi YKpaiHKu 23Д, кварmuра 58

Громаdянuн YKpaiHu з 1999 року.
Публiкацii MiKaBu З.Г., iнфорпtацiя про йоzо учасmь у конференцiях,

публiчнtlх захоdах, mеJvrlr вuсmупiв вuсвimленi на сmорiнках iнфорлtацiйно-

аналtimuчноi zазеmu РНСУ <Нацiональнuй !iалоz> (свidоцmво про dержавну

ре€сmрацiю dpyKoBaHozo засобу масовоi,iнфорлtацii Серiя кв ]w 22943-12843P)

mа на веб-сайmi : www. radaspilпot. org. ua
(прiзвище' iм'я, пО батьковi' piK народження, iнфорМацiя прО ocBiTY та науковиЙ ступiнь у разi

"urrno"ii, 
iнформацiя про трудову дiяльнiсть, перелiк публiкачiй у друкованих виданнrlх, у мережi IHTepHeT

тощо, iнформацiя про участь у конференцiях, гryблiчних заходах, теми виступiв)

Iнформацiя про iнших членiв: Всьоzо членсtJиu zроллаdськоi' орzанiЗаЦil'

к Груз uн с ько -укр аtнськuй кульmурн о -лпuсmецькuй ценmр D е пон а d 3 0 0 0 о с iб
(чuсельнiсmь € duнал,tiчною), якuх об'еdналu спiльнi iнmересu mа праzнення do

поdальu,tоzо розвumку кульmурu zрузuнсько|' спiльноmu в YKpaiHi.
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Посилання на матерi€tли засобiв масовоi iнформацiТ, у мережi IHTepHeT, в яких
висвiтлюв€шIася дiяльнiсть упродовж попереднiх трьох poKiB:
Чuсленнi dpyKoBaHi маmерiалu на cmopiHKax zазеmu <Нацiональнuй fliалоz>l.
.Щiяльнiсть висвiтлюеться на веб-сайтi РНСУ - www.radaspilnot.org.ua
та в групах у соцiальнiй мережi Facebook:
www. facebook. com/radaspilnot - Рада нацiоналъних спiльнот Украiни

797|44962 - Дру.i Ради нацiональних
спiльнот Украiни

Керiвник З.Г.I\4iкава
(iнiuiали, прiзвише)

30 жовтня 2020р.
(лата1


