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Щодаток 1

до Порядку проведення конференцiй
громадських об'еднань та асоцiацiй,
обрання членiв НаглядовоТ ради
публiчного акцiонерного товариства
"Нацiональна суспiльна
телерадiокомпанiя УкраiЪи"
та припинення ikHix повновЕDкень
(пiдпункт 1 пункту 5 роздiлу IV)

зАявА
на участь у конференцii громадських об'€днань та асоцiацiй

для обрання члена НаглядовоТ ради НСТУ

найменування: Bceykpaiнcbka громадська оргацiзацiя <<нацiональний
конгрес BipMeH Украiни>>
Скорочене найменування - ВГО кНКВУ>

Статус: кНацiональнuЙ KoHZpec вiрлtен YKpaiHu> € всеукраiнськuл,t zрол,tаdськuл,t
об'сdнанняw (iз сmаmусоJи юрuduчноi' особu), die на прuнцuпах dобровiльносmi
mа рiвноправносmi cBoix членiв, сал,tовряdування, законносmi i zласносmi,
diяltьнiсmь поuluрюеmься на mерumорiю Bciet Украiнu; Jчtа€ у власносmi
вidокремлене майно, необхidне dля зdiйснення сmаmуmноi' diяльносmi,
самосmiйнuй баланс, рахунк11 в усmановах банкiв, круzлу печаmку зi сво|tи
повнUj|,| найменуванняJvl, utmа]vlпtt, фiрлtовi бланкu, власну сutиволiку (лоzоmuп,
прапор) mа iHu,ty аmрuбуmuку.

нкву € неdержавною mа некоJиерцiйною орzанiзацiею, зdiйснюе
disb,tbHicmb яК непidпрu€л4нuцьке mоварuсmво, основноЮ Jиеmою яко2о не €
оmрuJvlання прuбуmку (н епрuбуmко ва ор z ан iз ацiя) .

с фера дiяльнос Tt з шб ез п еч е н ня пр ав н а цiо н шп ь н llx лп е н uл uн
(вiдповiднО до cTaTTi 8 Закону УкраТни "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення")

Дата реестрацii: 0 I.02.20] 1 Свidоцmво; lWS5 I I
f,аmа Запuсу: 24.03.20] 1 Номер запuсу: 106510200000]4556 в еduнол,tу
dерэrcавно)иу pe€cmpi про провеdення dерlсавноl'реесmрацii'юрuduчноi'особu.
Коd СflРПОУ: 37б25б40
Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi:

- Юрuduчна аdреса: YKpaiHa, 02095, лtiсmо KuiB, вулuця дннu дхл,rаmовоi,
буduнок 3l, кварmuра I45

- Факmuчна аdреса: YKpaiHa, 03150, мiсmо Кuiв, вулuця Васuля
Тюmюннuка, буduнок 5

елекmронна поu,lmа : arm сопgrеss@,ulсr,пеt
ноJиерu mелефонiв + 38(044)227-98-б5, + 3S(Oб7)87В-73-5 ]

(у тому числl адреса електронноТ пошти, номер телефону)
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Прiзвища, iMeHa, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контрольних

органiв:
Зеidно Сmаmуmу НКВУ:
дванесян дu.lоm !аdiкоевLtч - Презudенm Нкву (найвuu4а посаdова особа

Конzресу)
пр"iudiя нкву (е посmiйно diючutw керiвнuлt орzанол4 koHzpecy, якuй вuкону€

функцil' з управлiння поmочною diяльнiсmю НКВУ на перiоd лцiж з'iзdаlwu),

do склаdу вхоdяmь:
- двqнесян дшоm !аdiкоевuч - Голова Презudit;
- Карапеmян Геворк дuлuковuч - член Презudii;
- Мкрmчян Овсеп Гурzеновuч -,шен Презudit;

- Яйлоян Генрuк Друmюновuч - член Презudii;
- Таmосян Длiк Сарzuсовuч - член Презudit;
- Днdресян Дрu,tак овакuлtовtlч - член Презudii;
- Дwtuзян Дрmак Дзаmовuч - член Презudit;
- Нiкоzосян Серziй Сенiкерu]иовuч - член Презudii;
- Пеmросян Дмрал,t,Щавudовuч - |ulен Презudii;
- Оzанuсян TuzpaH Дйковuч - член Презudii;
- Закоян Гурzен Гарееiновuч - член Презudii;
- Сарziсян Самвел Карлiпmовuч -,tлен Презudii;
- Мкрmuчян OBiK Гюлабовuч - член Презudii,

Керiвнuцmво : Вiце-презudенmu НКВУ :
,Щанiелян CpBaHd Я{оресовuч - перu,luй вiце-пре udенm;

- Мазепа Izop Всеволоdовuч - вiце-презudенm;
- Соzоlwонян Дрмен Левоновuч - вiце-презudенm

- Сmепанян-Грuzоренко ВалерuЙ Дрсеновuч - вiце-презudенm;

- двакЯн Дрmаu,tес Дрmавазdовuч - вiце-презudенm;

- Лалаян Сереiй Семiковuч - вiце-презudенm,

конmрольно-ревiзiйна коlwiсiя нкву (зdiйснюе конmроль за сmаmуmною

diяльнiсmю KoHzpecy), dо склаdу вхоdяmь:
- Яйлоян Генрuк Друmюновuч - zолова Kowticii;

- Карапеmян Гарнuк Дльберmовuч - член Koлticii;

- Закоян Гурzен Гареziновuч - член Koпticit.

опис дiяльностi впродовж трьох poKiB, що переду ть дню подання заяви на

участь у конференцii:
За весь перiоd diяльносmi вгО кНКВУ>, членсI]4u орzанiзацii було

провеdено значну робоmу з Jilеmою об'еdнання BipMeH ykpaiHu mа пidmрuмкu

нацiональноzо-паmрiоmuчноzо dу"у BipMeHcbkozo нароdу, зtиiцнення dружбu mа

спiвпрацi л,tiж yKpaiHcbKч,IJvtu mа BipMeHcbKu,:rYlU НаРоdал,tu, розвumку вiрлlенськuх

нацiонально-кульmурнuх орzанiзацiЙ в YKpaiHi, вuвчення BiplweHcbKoi лlовtt,

розвumку нацiональнuх кульmурнuх mраduцiй, провеdення нацiонапьнl,tх свяm,
'фольклорнuх 

фесmuвалiв, а mакоэtс спрuяння wtuроmворчiй diяльносmi в
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ykpaiHi, в mол4у чuслi З ]иеmою соцiальноzо захuсmу преdсmавнuкiв

BipлteHcbKozo Hapody mа наdання iM dопопtоеu у захuсmi ix законнuх прав i
iHmepeciB.-Проmяzоlи 

осmаннiх mрьох poKiB нквУ вuконувався велuкuй обсяz

робоmu. Щоdенна робоmа розlсulуженоl' л,tереэtсi орzанiзацiй, пidпрuеlисmв i
кульmзаклаdiв нквУ зdiйснюеmься у miснiй спiвпрацi з dержавнuл,tu i
мiсцевuwtu opzaHclJvlu влаdu. Преdсmавнч,lкu нквУ працююmь у склаdi dораdчtlх

opzaHiB прu MiHicmepcmBi кульmурu i iнфорл,tацiйно|' полimuкu YKpatHu,

MiHicmepcmBi освimu i наукu Украlнu, MiHicmepcmBi закорdоннtlх справ i iHu.lt,tx

dержавнuх усmанов, вuсmупаюmь в якосmi експерmiв кульmурноi mа

еmнонацiональноi' полimuкu спецiалiзованl,tх колwiсiй прu dержавнuх усmановах
влаdu.

Перелiк реалiзованих проектiв: членu нквУ л4аюmь Bazolиi dосяzнення в сферi

ocBimu, HayKll, dуховноzо жummя i мuсmецmва вiрлlен в YKpaiHi. Вонu

вuсmупаюmь за збереження i збаzачення BipfuteHcbKux нацiонаltьнltх mраduцiй,

u4o спрuяюmь засво€нню цiнносmеЙ BipwteHcbKoi' кульmурu, ix популярuзацii'

сереd преdсmaBHuKiB iHttlttx еmнiчнttх zруп УкрalHu.

Ceped найбiльttt значуuцrх проекmiв за учасmю членiв НКВУ;
Провоdumься акmuвна робоmа по вidновленню u,tкiл mа dumЯчuх cadKiB,

палl'яmок кульmурu mа архimекmурu, якi знахоdяmься на mерumорit

республiкu Вiрлленiя, наdаеmься dопопtоzа жumелял| прuкорdоннl,Iх

поселень BipMeHil.
- Заснована неdiльна BipпteHcbna u,lкола в ,ЩарнuцькоJvtу районi м. Кuева

(2009р.);
- Вidкрummя перulоzо паful'яmнLtка украiнськол|у поеmовi, хуdоэюнuку mа

нацiональноJvrу сuл4волу Украiнu TapacoBi Шевченку в epeBaHi (20l8p-,

Р е спу блiка В iрпt е н iя) .

- У перurочерzовllх lulaHax орzанiзацii' на найблuжче лlайбуmне:

вidновлення i блаzоусmрiй <IleHmpy вiрлленськоi пtовu>> в м. KueBi.
(змiст проекту, строки реалiзацiТ, досягнутi результати)

Проведенi заходи: нквУ провоdumь захоdu з рiзнuх напряlикiв: конференцit,

круzлi сmолu з проблепt нацiональнuх futeHl,ttuH, лиiэtснацiонсulьноzо спiлкування,

нацiональноI ocBimu, вllховання mолеранmносmi, прudiляючu особлuву ува2у
збереженню нацiонсl,'lьнllх mраduцiй, JИOBl,l, кульmурu mа iсmорuчноi' спаdu4uнu

Республiкu Вiрпtенiя в цiлолwу,
Членu нквУ зробuлu велuкuй внесок у розвumок BiplweHcbKoi' кульmурu в

ykpaiHi. ceped хуdожнiх проекmiв, вmiленuх в жummя: mворчi вечорu вidолtuх

BipMeHcbkux режuсерiв, арmuсmiв i поеmiв, орzанiзацiя концерmу прuсвяченоzо

1700-рtччя прuйняmmя хрuсmuянсmва як dержавноi'релizii, орzанiзацiя прuiзdу

"ороБ"u* 
арmuсmiв Республiкu Вiрменiя, а mакож вuсmавкu робim з

BiplиeHcbKoi mелtаmuкu HapodHozo хуdожнuка YKpaiHu Юрiя Хuлtl,tча, dumяча
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(назви заходiв, дати проведення)

,щрукованi та електроннi в дання: членсlJvtu нкву опублiковано кiлька dесяmкiв

власнuх сmаmей ; zазеmi <Драеац>> (яка € dоdаmколt dо Zсвеmu <Голос

Укра|нu>, YKpaiHa), zазеmi <Лuцарсmво> MictcHapodHoi орzанiзацit

<Лuцарськuй орdен Дрхuсmраmuzа Мuхаiла>, zазеmi <Сmраmеziя розвumку>
(Республtка ВiрлlенИ, сmаmmi в сферi MiжHapodHtlx нацiональн BidHocuH в

4
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YKpatHi mа iH, (200g-20l3p.p.), На власнi Kou,tmu dрукувалu вuпускu Jw 1I, ]2, Np

3, 4 эtсуРналУ iнозелwноi' лimераmурu KBcecBim>; I, II, ПI moJvt вuпусtу кнuzu

кЛimопuс лuцарськоzо opdeHy Дрхiсmраmulа Мttхаtла>. З 20Iб року
спонсорувалu IV mом вuпуску KHtlZu Грuzорiя Крuличука.

(назва, бiблiографiчнi поси.пання, посилання в мережi Iнтернеъ)

Iнформацiя про керiвника:
Аванесян Ашоm rЩаdiкоевuч, 77 червня 1964 р. н.

освimа вuu4а-у 1990 р. без вidрuву Bid вuробнuцmва закiнчuв еконоJиiчнuй

факульmеm Mocko^cbkozo mорzово_еконолliчноzо iHc umуmу ;

у 1997р. - Харкiвськuй нацiональнuй еконол,tiчн й унiверсumеm
(аспiранmура). З 1985р. дванесян Д.,Щ. Bede акmuвну zромаdську diяльнiсmь у
в iplи енс ькiй zp ом а d i Укр atHu.

з 198б р. Дванесян Д.Щ. веdе акmuвну zpoMadcbKy diяльнiсmь, СПРЯ-Ц,lОВаНу

на збереження mа розвumок кульmурu i лtовu преdсmавнuкiв нацiональнuх

спiльноm Украiнu, i з б аzачення лпiжнацiональнuх BidHo сuн.

З l994p. - очолю€ Еконоtиiко-правовuй ценmр м- Харкова,

I лuпня 200tp. - обранuй пepu.lulvt презudенmом вдго <Союз BipMeH

YKpaiHu > (був iнiцiаmороful сmворення орzанiзацi|).

з 2002 по 20I4 р. р,- € перu.lч.:Jv: засmупнuкоJй 2оловu <Раdu нацiональнuх

mоварuсmв YKpaiHu>,
Э zooT по 20I5 р, р. - очолюе спiлl<у zpolvadcbчux орZанiзацii <Pada

нацiонально-кульmурнllх zpoJvlad>. На посаdi Головu Раdu дванесян Д.,Щ. провiв

плi,dну diяльнiсmь з меmою об'еdнання zpo+иadcbktlx орzанiзацiй мiсmа Кuева

mа YKpaiHu на пidсmавi спiльнtlх iHmepeciB u4odo захuсmу законнъtх iHmepeciB

членiв еmнiчнuх zpolwad i вidроdження нацiонально-кульmурнuх цiнносmей.
у 200вр, працював на посаdi засmупнuка Головu Раdu з пumань

еmнонацiональноi полimuкu прu П резud енmо Bi YKpatHu.

З 2009р. - очолю€ BceyKpaiHcbKy ZpoJvladcbKy орzанiзацiю <Нацiональнuй

KoHZpec вiрл,tен YKpaiHu>. пid керiвнuцmвом дванесяна А.д., KoHzpec

проiоdumь плidну diяльнiсmь з Jиеmою об'еdнання вiрлtенськuх zpoMadcbKttx

iрzанiзацiй мiсmа Кuева mа ykpaiHu на ocHoBi захuсmу законнuх iHmepeciB

чл е н i в еmн iчн uх m о в арu с m в m а в i dр о d ж енн я н ац i о н ал ьн о -кул ьmур н ъN

цiнносmей BiplweHcbчozo Hapody.
З 20lа_ра;в'язку зi склаdною полimuчною mа соцiально-еконоJvliчною

сumуацiею 
" 

*рЪtн,,i, diяльr icmb <Раdu нацiонсulьно-кульmурнuх еролlаd> значно

акmuвiзувалась. Пid керiвнuцmвол| дванесяна д.д. було iнiцiйовано mа

реалiзовано баzаmо блаzоdiйнuх акцiй i кульmурнuх проzрал4 на пidmрuлlку

нацiон альноl' edHo сmi Укр аiнu. На по сmiйнiй о сно Bi н ad аеmься d ополlо za

BotHaлt дто (оос), орzанiзовано збiр еуманimарноi' dополtоzu членсlJvt

л,tалозабезпеченuх сiллей вiйськовослужбовцiв, сiлl'ялл Героiв Небесноl'соmнi
mа паmрiоmiв Украiнu, якi заzuнулu пid час учасmi в дто (оос), dimям-

сuроmалг mа dimялt, баmькtt як1,1х € полоненtlмu або пропсlлu безвiсmu-



Продовження додатка 1

З меmою dосяzнення tпiжнацiональноi'злаzоdu в суспiльсmвi 7 mравня
2 0 l 4 р. Р аdа нацiонально -кульmурнuх ?роJиаd о еоло сtша Мелtоранdум о Про
лtiсtснацiонсtльну зzоdу в YKpaiHi> iз заклuком об'еdнаmu зусtlлля dля
збереження еdносmi yKpalHcbKoi' нацii, цiлiсносmi m umорi| dерuсавu,
dосяzнення Jvlupy i злаzоdu в суспiльсmвi mа проmudii'поu,tuреНню ексmрелliзлиу i
tиictc н ацi он альн ot в ор о ас н ечi.

З 20l5p. - очолюе zpoMadcbly орzанiзацiю <Pada нацiональнuх спiльноm
Украiнu >, € засно внuкоJи В с eyKpatHc bKoi' акцii edHo cmi < Бу dуЙлло нову
европейську KpaiHy р аз о]й )).

Дванесян Д.l. ллае HayKoBi сmаmmi на meJvtu роз umку кульmурu
нацiональнtlх спiльноm i мiэtснацiональнuх вidносuн. Двmор KHъtzlt KBiplиeHcbKa
zpoMada YKpaiHu>, сmворuв dоlуменmальнuй фiльwt кНаu4аdкu,Щавudа
Сасунцu> i був авmороfu, mа KepiBHuKoJи проекmу u4 iсячноi'zазеmu
<Вiрл,tенськuй BicHuKll, mа <Кuiв еmнiчнuй>.

Чuсленнt публiкацii Дванесяна Д.!., iнфорпtацiя про йоzо учасmь у
конференцiях, публiчнttх захоdах, mеJиu вuсmупiв вuсвimленi на cmopiHKax
i н ф орл,t ацi йн о - ан ал imuчн о i' z аз еmu Р Н С У < Н ацi о н ал ьнuЙ ! i ал о z > ( с в i d о цm в о
про dержавну ре€сmрацiю dрукованоzо засобу MacoBoi iнфорлtацi| Серiя КВ М
22943-I2843P) mа на сайmах очолюван1,1х нuJч, орzанiзацiй: www.arm-
сопgrеss,соm.uа . www.radaspilпot.org.ua .

(прiзвище, iм'я, по батьковi, piK наролження, iнформацiя про ocBiTy та науковий ступiнь у разi наявностi,
iнформачiя про трудову дiяльнiсть, перелiк публiкаuiй у друкованих виданнях, у мережi IHTepHeT тощо,
iнформачiя про участь у конференчiях, публiчних заходах, теми висryпiв)

Iнформацiя про iнших членiв : В cbozo член ajru вс eyKpaiHc bKo| zpoMadcbKoi'
орzанiзацii' кНацiональнuй конzреё вiрллен Укра|нu> е понаd 5000 осiб
(чuсельнiсmь € duнаtиiчною),
Посилання на матерiали засобiв масовоi iнформацii, у мережi IHTepHeT, в яких
висвiтлюв.ulася дiяльнiсть упродовж попереднiх трьох poKiB:
Чuсленнi dpyKoBaHi маmерiалu на cmopiHKax zcзemu <НацiональнuЙ fliалоz>.
' офiцiйнuй веб-сайmНКВУ-wууw.аrm-сопgrеss.соm,uа
l

www.
Група НКВУ у соцi
асеЬооk.соm/аrmс

А. Д Аванесян
(iнiчiали, прiзвиrце)

ok.,

KoHzpec BipMeH YKpal'Hu.

т:
f/


