
,Щодаток 1

до Порядку проведення конференцiй
громадсъких об'сднань та асоцiацiй,
обрання членiв Наглядовоi ради
публiчного акцiонерного товариства
"Нацiон€Lпьна суспiльна
телер адiокомпанiя Украiни "
та припинення i'xrrix повноважень
(пiдпункт 1 пункту 5 роздiлу IV)

зАявА
на участь у конференцii громадських об'еднань та асоцiацiй

для обрання члена Наглядовоi ради НСТУ

найменування: Громадська органiзацiя <<рада нацiональних спiльнот
Украiни>
Скорочене найменуваннh - ГО кРНСУ>
Повна нсвва анzлiйською л4овою - кСоuпсil of паtiопаl соmmапitiеs of
Ukraine>
Скорочене найлtенування анzлiйською л|овою - KCNCU>

Статус: <Pada нацiональнuх спiльноm YKpaiHu> е zролwаdськuл4 об'еdнаннял,t,

яке уmворено на усmановчоJvlу з'iзdi засновнuкiв, орzанiзацiЙно-правова форwtа

- epoMadcbKa орzанiзацiя, die на прuнцuпах dобровiльноi саlwовряdносmi,

вiльноzо вuбору mepumopi| diяпьносmi, поu.luрю€ свою diяltьнiсmь на

mерumорiю Украiнu, piBHocmi переd законолц вidсуmносmi майново2о iHmepecy

i|i' членiв (учаснuкiв), прозоросmi, вidкрumосmi mа публiчносmi.

рнсу с неdерuсавною mа некоJч|ерцiйною орzанiзацiею, зdiйснюе

diяльнiсmь зi сmаmусолw юрuduчноi особLl, як непidпрu€]инuцьке mоварuсmво,

основноЮ л/tеmоЮ якоl'не € оmрu]иання прuбуmку (непрuбуmкова ореанiзацф.
рнсу мае вidокремлене ллайно, сс:-lиосmiйнuй баланс, рахункu в усmановах

банкiв, кру2лу печаmку зi своiпt повнllл4 найlиенуванняJvl, l,umаJvlпli, фiрлtовi
бланкu, HazopodHi ознакtt, власну сtLпtволiку (лоеоmuп) mа iHt1.1y аmрuбуmuку.

с фера дiяльнос Ti з аб ез п ечен ня пр ав н а цiо н all ь н uх м е н Iц uн
(вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону УкраIни "Про Суспiльне телебачення i радiоМовлення")

Щата ресстрацli 03.12.2015 Свidоцmво: Np l450BlB
Щаmа запuсу; 04.t2.2015 Номер запuсу; 10651020000021б95 В CduHolwY

d ержавно74у ре €сmрi про про в ed ення d ерж aBHoi реесmрацii' юрuduчноi о с обu.

Kod €!РПОУ: 40159329

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi:
- Юрuduчна adpeca; YKpaiHa, 02095, лliсmо KuiB, вулuця дннu Дхлlаmовоi,

буduнок 31, кварmuра l45
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- Факmuчна аdреса: YKpaiHa, 03 ]50, Micmo KuiB, вулuця Васuля
Тюmюннuка, буduнок 5
елекmронна поlаmа : r adaspi lпоt@),ukr. пеt
номерu mелефонiв + 38(044)227-98-б5, + 38(0б7)878-73-5 1

(у тому числi адреса електронноl пошти, номер телефону)

Прiзвища, iMeHa, по батьковi членiв нагпядових, виконавчих та конТРоЛЬних

органiв органами управлiння i контролю РНСУ е:

Зzidно Сmаmуmу РНСУ:
Дванесян Дшоm,Щаdiкоевuч - Голова РНСУ (найвuща поса ова особа Padu).
Презudiя РНСУ (е посmiйно diючuм KepiBH м орzано.rи Раdu, якuЙ вuкОнУ€

функцii з управлiння по1 очною diмьнiсmю РНСУ на перiоd мiж з ''iЗdаМu),

dо склаdу вхоdяmь:
- Дванесян Дuлоm !аdiкоевuч - Голова Презudii;
- Валеев Ел,tiр Хамimовuч - член Презudii;
- Келiоzло Васuль Грuzоровuч член Презudii;
- Макарова !аля Iренеюuliвна член Презudil;
- Поmапова длла В'ячеславова - lLпен Презudii,,
- Казак Васuль Мuколайовuч - член Презudit;
- Грuzорiченко Пеmро !мumровuч - член Презudtt;
- MyxiHa Люdлluла Феdорiвна - член Презudii;
- Сmефановl,tч Днmон Вацлавовuч - член Презudii;
- Габрiаdзе Мерабi Рубiновuч - член Презudii;
- !анiелян Ерванd Яtоресовuч - член Презudii.

Керiвнuцmво : Засmупнuкu zоловu РНСУ :
- Валеев Ел,tiр Халlimовuч - п uluй засmупнuк;
- Грuzорiченко Пеmро Щл,tumровuч - засmупнuк;
- .Щанiелян epBaHd Яtоресовuч - засmупнuк;
- KdupoBa lHeu,l Осербаiвна - засmупнuк,,
- Корецькuй Мuкола Хрuсmофоровuч - засmупнuк;
- IItепаняк Волоduмuр Ярославовuч - засmупнuк;
- Бакул,tенко Олексанdр,Щанuловuч - засmупнuк.

Конmрольно-ревiзiйна кол,tiсiя РНСУ (зdiЙснюе конmроль зсl сmаmуmноЮ

diяльнiсmю РНСУ), do склаdу вхоdяmь:
- Залоziна Весела IBaHiBHa - z ова Kotиicil,
- KdupoBa Iнеш Осербаtвна - член коwtiсiя;
- Бенья-rпiнова Емма XaHaHbiBHa - член копtiсiя.

Опис дiяльностi впро овж трьох poKiB, що передують дню подання ЗаяВИ На

участь у конференцiI:
За весь перiоd diяльносmi ГО кРНСУ>>, членалwu орzанiзацii було провеdенО

значну робоmу з л4е ою заdоволення mа захuсmу законнl,tх соцiальнuХ,

еконолиiчнuх, еколоzi Hux, mворчъtх, нацiонально-кульmурнuх mа iHu,tux
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суспiльнuх iHmepeciB преdсmавнuкiв еmнiчноzо населення Украiнu, спрuяння в
налаеоdэюеннi коJипролliсноzо diалоzу lиiж rt членсllи,l,t, фiнансовuл,tu
усmановсlлtu mа opzaша],xu dержавноi' влаdu заdля збереження i прujчtноження
кульmурно[ спаdtцuнu Украiнu, формування лцiжеmнiчноi' mолеранmносmi mа
з?урmування еmнiчнuх спiльноm в еduну YKpaiHcbKy нацiю.

РНСУ зdiйснюе свою diяльнiсmь вidповidно do норJйаmuвно-правово| базu

у сферi нацiональнuх BidHocuH, а cclJиe: Консmumуцil'Украtнu, ,Щекларацi|прав
нацiональносmей YKpaiHu, базовuй Закон YKpalHu оПро нацiональнi lиeHu,tuHu в
YKpaiHi>, iHu,ttlx норJиаmuвнu,lх aKmiB, а mакож положення Рал,tковоi'конвенцii'
Раdu Свропu про захuсm нацiональнuх Jиe+l,tll,lH, Свропейськоi' Xapmil'
реziональнuх л4ов або Jиов ]vte+1.1t1,1H, iHultlx lwiжнароdнuх aKmiB, схвсlленuх
Верховною Р аdою Украiнu.

РНСУ бере акmuвну учасmь у законоmворчuх процесах, спрял4ованuх на

розвumок лtiсtснацiональнл,lх BidHocuH, уdосконалення правовоi' базu tцоdо
полimuчноео mа соцiально-кульmурноzо жummя суспiльсmва, вносumь
пропозuцi| do dержавн1.1х opza+iB влаdu mа управлiння з пumънь розвumку
нацiональн1,1х кульmур, спрuя€ кульmурнiй mа просвimнuцькiй diялtьносmi
нацiональнuх спiльноm, вidкрummю нацiональнuх u,lкiл, бiблiоmек, mеаmрiв
mоlцо. Керiвнuкu zpoMadcbKux орzанiзацiй РНСУ взяJlu акmuвну учасmь у
робоmi Кол,timеmу з пumань прав люduнu, нацiональнuх лленu..luн mа
пtiжнацiонсшьнuх BidHocuH BepxoBHoi Раdu Украiнu в розробцi Нацiональноi'
сmраmеzii у сферi прав люduнu на перiоd do 2020р. mа парлсtJчIенmськllх
слуханнях <Роль, значення mа вплuв zрол,tаdянськоzо суспiльсmва на
форлlування еmнонацiональноl' полimuкu edHоcmi в YKpaiHiD (ВРУ, 20 l 5р.).

Дпо сmворення нацiональноzо diалоzу пtiж преdсmавнuкаJчlu еmнiчнuх
спiльноm mа dержавнuлlu iнсmumуцiял,tu РНСУ провоdumь чuсленнi
конференцii, celwiHapu, кру?лi сmолu в KueBi mа pezioHaлbHtlx ценmрах краiнu.

Bci цi рокu РНСУ плidно спiвпрацюе з dерсюавнuлиu opzaHctJиu mа
zромаdськuJуru об'еdнанняJи,1,1, ycmaHoBaJvtu, пidпрuеwtсmва]иll, HayKoчufulu

усmановаJчlu, заклаdшиu освimu, юрuduчнl,,tJчIu mа фiзuчнъIJчlll особамu з пumань
dосяzнення меmu mа цiлей Орzанiзацii.
Перелiк реалiзованих проектiв :

1. <!онбас - це YKpaiHa>:
- У квimнi 20l9p, Голова РНСУ Аванесян Д.Д. у супровоdi zрупu цuвiльно-
вiйськовоzо спiвробimнuцmва НГУ dосmавuв zулwанimарнuй ванmасю на
переdову dо Map'iHKtt на flонеччuнi. fля Map'iHcbKoi' заzсtльноосвimньоl'ulколu
I-III сmупенiв ]W 2 членсlJчll,l Padu було переdано спецiалiзованi ulкiльнi меблi
(парmu, uлафu) dля облаdнання шасу майбуmнfuи перu,lокласнuксtJуt mа dля
сmворення краu4uх у]иов навчання в iHu,ttlx класах. !ля Мар'iнськоi'ЗОШ М] mа
ДНЗ ]ф56 кЗолоmuй ключuк> булu переdанi ллонimорu dля навчання;
- У серпнi 2018р. zуtианimарнuй ванmаж у супровоdi zрупu цuвiльно-
вiЙськовоzо спiвробimнuцmва Нацiональноi zBapdil'YKpaiHu, на чолi з Вimалiеwt
Мuкumюколt, засmупнuкол4 коtианduра роmu по робоmi з особовLlJчх смаdолц в/ч
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3066, вuруuluв do районноzо ценmру Jи. Попасна, Луzанськоi обласmi. в
сереdню utколу Np 24 dосmавuлu меблi u.lколяраlчr. У wtiсцевоJйу ulпumалi xBopi з

обмеженuмu фiзuчнuwtu JчlоэlсЛltвосmЯ-ц/ru mа люdu похuлоZо BiKy оmрuJvlсtлu

iнвалidнi вiзкъt, ллuлuцi, хоdункu на колесах, пidzузкu mа iHu.li меduчнi засобu.

- З 22 лuсmопаdа 20t\p. Печерська районна в Micmi- KueBi dерэюавна

аdллiнiсmрацiя спiльно з РНСУ mа вiйськовою часmuною ]ttрSOбб Нацiональноi
zBapdii' Украiнu оzолосuлu збiр zулtанimарноl' dопопtоzu wtалозабезпеченl,tл/t

dimялt з Луеанськоi' обласmi dо рiзdвянuх mа новорiчнuх свяm. 12 zруdня 20l8p.
членu рнсу переdалu zул,tанimарнuй ванmаж на cxid ykpatHu.

2. кБуdуйлtо нову европейську KpalHy разоJи)):
- Засidання преdсmавнuкiв <Раdu еmнонацiональнuх орzанiзацiй YKpaiHu>

прu MiHicmepcmBi кульmурu YKpaiHu (рЕоу): обzоворення положення про

,щержавну слуuсбу з еmнополimuкu mа свобоdu coBicmi, булu пidzоmовленi

пропозuцii u4оdо форпtування mа зdiйснення захоdiв з реалiзацii dерэюавноi

полimuкu у сферах л,tiжнацiонсlльнllх BidHocuH, релizi|, забезпечення свобоdu

coBicmi mа захuсmу прав нацiональнл,tх Jиенu,luн Украtнu (KuiB, MiHicmepcmao

кульmурu Украiнu, 17 червня 20I9p.);
- BceyKpaiHcbKa наукова конференцiя к28 poKiB Незалежносmi Украiнu:

dосяzнення mа перспекmuвu розвumку dержавно| еmнонацiональноi полimuкL,D)

(Кuiв, УФК iM. Б, Олiйнuка, 22 серпня 2019р.);
- обласнuЙ кульmурНо-мuсmецькuЙ захid з наzоdu вidзначення 28-i' рiчнuцi
незалежносmi Украiнu: свяmкування !ня ykpaiHcbkozo Прапору поеdнане з v-

м обласнuлl фесmшвсl,tел| нацiональн1,1х спiльноm <Кuiвu4uна - сузiр'я lлаzоduD,

JwеmоЮ якоZО е вidроduсеннЯ i популяРuзацiЯ HapodHux звuчаiв mа mраduцiй,

об'еdнання zромаdян навколо спiльноi idel' розбуdовu depucaBu (Переяслав,

Хlwельнuцькuй, 23 серпня 2019р.);
- Робоча зусmрiч Головu рнсУ дванесяна д.д. з Головою Комimеmу

BepxoBHoi Padu YKpalHu з пumань прав люduнu, dеокупацit mа реiнmеzрацii'
mulйчасово окупованuх mерumорiй у !онецькiй, Луzанськiй обласmях mа

двmонопrноi' Республiкu Крuwt, Micma Севасmополя, нацiональнl,,tх лlенutlшН i
лtiсtснацiональнuх BidHocuH Лубiнцелt !,В. (KuiB, 23 вересня 2019р.), обzоворено

пumання щоdо зсlхuсmу законнuх iHmepeciB членiв еmнiчнuх mоварuсmв mа

вidроdженнЯ нацiонаЛьно-кульmурнl,tх цiнносmей. Зокрема, булu обzоворенi

пumання спiвпрацi в соцiальнiй, науковiй mа кульmурнiй сферах;
- BceyKpaiHcbKa наукова конференцiя <Еmнополimuка в YKpaiHi: реалit mа

duскурс> спiльно з Мiнiсmерсmволr кульmурu, ллолоdi mа спорmу: суспiльна

duHatиika акmuвiзувсulа необхidнiсmь науково?о осJчluслення сumуацii' dля

з'ясування mа пракmuчноt реалiзацii найбiльu,t ефекmuвнuх лlеханiзлliВ i
способiв dержавноi' полimuкu консолidацii суспiльсmва, в mо]иу чuслi у сферi
еmнонацiонсLтtьнч,lх i релiziйно-конфесiйнuх BidHocuH mа iсmорuчноi' пам'яmi,

учаснuкu заклuксutu акmuвiзуваmu спiльну робоmу щоdо поdшlьu,lоi розробкu mа

оновлення законоdавсmва ykpaiHu, яке ре2улю€ сферу tпiжнацiональнuх
вidносuн mа свобоdu coBicmi (KutB, Iнсmumуm полimuчнuх mа
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еmнонацiональнllх dослidжень ilweHi I.Ф. Кураса НдН Украiнu, 21 лuсmопаdа

2019р.);
- Засidання Раdu преdсmавнuкiв zpoMadcbKux об'еdнань KopiHHux HapodiB,

нацiональн1.1х JиeHulttH YKpaiHu прu MiHicmepcmBi освimu i наукu Украiнu,

обzоворено; - Сmан прохоdження законопро€кmу оПро повну заzальну сереdню

ocBimy>>, - Моdернiзацiю навчсtльно-ллаmерiальноi базu mа забезпечення

пidручнuксlJwu mа навчальн1,1лл4u посiбнuкаtwu заlсUlьноосвimнiх навчаJlьнъы

заклаdiВ з навчанняJvl i вuвченНяwt лцоВ нацiонаЛьнuХ Л4еН1.1t1,1Н, - ВuконаннЯ

наказу моН Bid 2 I .03.20 ]9 р оПро заmверdження lорожньоt карmu

ilttплеменmацii' сmаmmi 7 Закону ykpaiHu кпро ocBimy> в заклаdах заzаltьноi'

cepedHboi' освimu на 20]9-2023 pp.l>, - Вuсновк1.1 mа реко]иенdацii' Венецiанськоi
Koлticit u4odo ilиплеlwенmацii' Закону Украiнu кПро ocBimy>, - Спiвпрацю Раdu з

моН YKpaiHu, ндпН YKpaiHu, Iмзо mа iHu,tulwu освimнiлlu mа zролlаdськl,rл|u

усmановаJvlu, лwожлuвiсmь включення членiв Раdu do робочuх 2руп iз
розроблення норл4аmuвн1,1х dокуlwенmiв i навчально-Jиеmоduчноzо забезпечення

змiсmу освimu, зокрел4а сучасноl' ocBimu KopiHHux HapodiB i нацiональнl,tх

л1енu,tuН Украtнu (Кuiв, MiHicmepcmBo освimu i наукu Украtнu, I0 zруdня

20l9p.);
J. СmвореннЯ кМузеЮ icmopit emHociB Укра|нu>, вidповidно dо Закону

ykpatHu кпро лlузеi mа музейну справу)). Проекm Jиае спрuяmu захuсmу

лlаmерiальнuх фечовi паJ4'яmн|,lкu icmopii i tglльmурu) mа dyxoBHux (фольtutор,

звuча€ва кульmура) цiнносmей, вidновленню iнформацii, KHъta apxiBiB mоu4о, u4о

е спiльнulи наdбаннял,t yKpaIHcbKozo Hapody mа iнu,tuх HapodiB, u.|о Jйеu,tкаюmь на

yKpaiHcbчux зеJилях,

- Прttпtiъцення, оренdоване пid Музей, знахоdumься за аdресою: вул. Васtlля

Тюmюннuка, буd.5, Печерськuй район, м. KuiB.
- у зв'язку зi ulвudкuwt зросmанняfut захворюваносmi на kopoHaBipyc в

ykpaiHi, блаzоусmрiй Музею займае набаzаmо бiльu,tе часу. Перелiк експонаmiв

форму еmься duсmанцiйно.
На сучаснол4у еmапi рнсУ ллае насmупнi прiорumеmu: збереження

еmнiчноi' самобуmносmi, ресmаврацiя кульmовuх споруd mа iсmорuчнtlх

пал|'яmок, вidкрummя нацiональнuх u,tкiл mа класiв з вuклаdаннruуl Jиовал41]

emHociB, провеdення рiзнолtанimнuх кульmурн1,1х зqхоdiв, фесmuвалiв,
концерmнuх проZрап4, лimераmурнuх вечорiв, вuсmавок образоmворчоzо

Jиuсmецmва, свяmкування нацiональнuх dаm, а mакоэtс, спрuяння вudавнuцmву

лimераmурLl лtовсltиu emHociB i сmворенню doKylvteHmaлbHozo apxiBy padio- mа

mелепроzрсL]vl, прuсвячен жummю еmнiчнuх zpoMad, icmopii еmносiв на

укр aiH с bKl,tx з еJилях, ix н ацiон сlльнuJw mр ad uцiялw.
(зм i с m пр о е кmу, с m р о Ku р е aJl iз ац ii, d о с яену m i р езуль m аmu)

Проведенi заходи: РНСУ вuсmупuла ореанiзаmОРОЛ,t понаd 500 Jйасовuх

кульmурно-просвimнuцькl.Iх захоdiв, якi пропаzуюmь зdобуmкu t<ульmур

еmнiчнuх еромаd, знайомляmь з HltJvtu кuян mа zосmей мiсmа. Чuсленнi захоdu
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mа проекmu, u4о реалiзуюmься рнсу, завжdu соцiсtльно opieHmoBaHi i
спря1vlованi на вuрiulення HaecutbHux проблел4 розвumку mерumорiальноi'

zроллаdu Кuева. Ceped iHu,tttx, зdiйснюеrпься коJиплекс захоdiв, спрял,tованl,tх на

з ап о б i е ання пр о я в i в к с е н о ф о б ii, р а с uз Jиу m а анmuс eJvt i muз л,tу,

MiucHapodHi захоdu за учасmi Раdu нацiональн1,1х спiльноm YKpalHu:

- хх Всесвimня економiчна конференцiя Польськоi liаспорu пid zасло]и

кНова пtоdель розвumку - u.laHc dля Bcix> (Торунь, 25-28 mравня 20]8р.);

- Робоча зусmрiч кобмiн dосвidол,t u4odo пumань зсlхuсmу прав

нацiональнuх л|енlltuн у KpaiHax членах Раdu Свропu> (KutB, MiHicmepcm9o

кульmурu YKpalHu, 18-19 червня 20l8p.);
- Зуrmрiч з преdсmавнUка.л,lu Фонdу Меморiал вбumuм €вреялl Свропu

zеноцudу(Берлiн), Zоловною Jйеmою сmало обеоворення проблемu dослiduсення zеноцudу

potttiB на mерumорit Украiнu i европu у рокu fруzоt cBimoBoi, вiйнu (KuiB, 12

вересня 20 ] Вр.),,

- вidкрummя перutоzо паJи'яmнltка украiнськолrу поеmовi, хуdоuснuку mа

нацiональнолlу сurиволу YKpaiHu TapacoBi Шевченку (Среван, Республiка

Вiрменiя, жовmенъ 2 0 ] Вр.),,

конференцiя Феdерацil' всесвimнъоzо ]иtlру:

<взаеlиозалежнiсmь mа спiльнuй розвumок: роль zpoMadcbkllx, lиолоdiжнuх mа

dyxoBHux лidерiв> (KutB, 19 жовmня 20l8p-);
Зусmрiчi з dелеzацiею з Нiмеччuнu у склаdi Sergiy дruiп mа Matthias

Focks, якi преdсmавляюmь орzанiзацiю дVР,е.V (ореанiзацiя, яка 16 poKiB

опiкуеmЬся пumанняJvll,t iнmеzр цii еmнiчнttх спiльноm Нiмеччuнu в нiмецьl<у

нацiю);
- Зуrmрiч з Головою Дсоцiацii' yKpaiHcbKoi' diаспорu у Грецii' KYKpaiHcbKo-

Грецька !ул,tка> - Галuною Маслюк, булu о oBopeHi першочерzовi пumання

украtнсько-нilwецькоzо mа yki аlно-zрецькоzо спiвробimнuцmва, а mакоэtс

взаеlwоdiя mрьох dерuсав у лtiсtснароdнuх i реziональнl,ы орzанiзацiях (Кuiв, 22

лuсmопаdа 20I8p.).
Захоdu прu пidmрuJчtцi Раdu нацiоналlьнuх спiльноm Украiнu:

- Презенmацiя dокуменmальноZо фiльлwу, прuсвяченоZо сmорiччю

вudаmноzо словоmворця, непохumноzо паmрiо а i BipHozo сuна Украiнu олеся

Гончара кСmежкалwu олеся Гончара>, реJtсuсер-посmановнl,tК фiльwtУ

валерiй Сmепанян-грuzоренко (кutвськuй мiськuй Палац веmеранiв, 25 червня

20I8p.);
- обласнuЙ захid щоdо iнmеzрацii' в ук] aiHcbKe суспiльсmво poпtcbKoi'

нацiональноl' лtенU,lUнu KPiBHi права р BHi Jйожлuвосmi> спiльнО З

керiвнuцmволи kuiBcbkot обласmi, преdсmавнuкалчtu MiHicmepcmBa кульmурu

Украtнu, MiHic ерсmва соцiальноi полimuкu atHu mа членаlиu нацiонально-

кульmурнuх mоварuсmв (Борuспiль, 30 серпня 20l\p.),,
- Iv Вidкрumuй молоdiжнuй фесmuваль-конкурс паmрiоmuчноi' пiснi
кШаlираlвськi зорi> (с. Шамраtвка Сквuрськоzо району KuiBcbKoi обласmi, 7-9

вересня 20l8p.);
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Першоzо Гаzаузъкоzо Хуdожнъоzо фiпьJиу
< OUtVUПCrlrUK> (KuiB, кiноmеаmр к Кiнопанорсtfulа>, 8 вересня 20 1 8р.) ;

- !руzuй Кulвськuй Мiжнароdнuй лimераmурно-лиузuчнuй фесmuваль
кПРИЧДЛ на ПОШТОВtЙ> (Кulв, Нацiональна бiблiоmека YKpaiHu iл,t.

Ярослава Mydpozo, В-9 вересня 201Вр.),,
Всеукраl'нсъкuй Форуtи кАкаdемiя

(Мелimополь, 1 3 - 1 4 вересня 2 0 ] Вр.),,

мiжкульmурноzо diалоzу)

- ХПI Всеукраlнськuй фесmuваль корейськоi' кульmурu mа л4uсmецmв
<Кореяdа-20]ВD (Херсон, I5 вересня 2018р.);
- NALII/KA Craft Beverage Festiyal еduнuй фесmuваль в YKpaiHi,
прuсвяченuй крафmовLtлt напояJчl mа Перu,tuй в YKpaiHi Соvеr Rock Festiyal
(KuiB, Спiвоче поле, 22-23 вересня 20l9p);
- 23-uй Всеукраlнськuй фесmuваль нацiональнl,,lх кульmур к!ружба>
(Мuколаiв, 28-30 вересня 2018р.);
- Всеукраlнськuй фесmuваль нацiональнttх спiльноm <Мu - yKpaiHcbKi LTe

are Ukrаiпiап> (Прuлtорськ Запорiзько|' обласmi, 8-9 вересня 20 l 8р.) ;

- Молоdiжнuй фесmuваль нацiональнllх кульmур <Bipa, Наdiя.
Любов> (Мелimополь, 29 вересня 2018р.);
- Урочuсmuй показ фiльлwу <Кiборzu> Bid yKpatHcbnozo режuсера Дхmема
Сеimаблаева, прuуроченuй dо !ня захuснl,tка YKpatHu, з Jчrеmою вшанування
л4ужносmi mа zеро'tЭлtу захuснuкiв Незалежносmi i mерumорiальноl'цiлiсносmi
YKpaiHu, вiйськовuх mраduцiй mа звumяz YKpaiHcbKozo нароdу (кiноmеаmр
кКuiв>, l0 жовmня 20I8p.);
- 100-рiччя з часу заснування lержавно2о opzaHy YKpai|Hu у справах релiziй
mа нацiональносmей (Кuiв, Нацiональна фiларл,tонiя Украiнu, ]б лuсmопаdа
20I8p.);
- З наzоdu свяmкування !ня Незалежносmi Казахсmану концерm спiвака,
вuконавця казахськuх нароdнuх пiсень, волоdаря mumулу кЗолоmuй zолос
Казахсmану)) - IBaHa Солярuка (KuiB, Таврiйськuй нацiональнuй унiверсumеm
iM, B.I. BepHadcbKolo, 14 zруdня 20IBp.);
- Вidкрummя кульiпурно-мuсmецькоlо diйсmва кЕmно piK на Печерську> у
,Щень Свяmоzо Мuколая на mepumopii бiля кiноmеаmру кЗорянuй> (KuiB, 19
еруdня 20]8р.).
- CeMiHap нQ mеIйу <Впроваdження нормаmuвнu,!х акmiв з пLlmань
diловоdсmва mа забезпечення збереженосmi dокулиенmiв у пракmuку робоmu
ероллаdськuх орzанiзацiй еmнонацiонаJtьнllх Jиенu,luн Украiнu> спiльно з
l|енmральнl,tл4 dерэюавнulи архiволl zроллаdськuх об'еdнань YKpalHu (KuiB,

ЦДАI'О YKpaiHu, 3] жовmня 20I8p.);
- Публiчнi слухання на mеJиу: кПрезенmацiя mа обzоворення про€кmу
концепцil' <MeMopialtbHuй ценmр Голокосmу <Бабuн Яр, (Kul|B, Комimеm
BepxoBHoi' Раdu YKpaiHu з пumань прав люduнu, нацiональнl]х л4енu,luн i
tпiжнацiональнl,tх BidHocuH, l 2 zруdня 20 l 9р.).
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- Церемонiя наzороdження М] Music дwаrds баzаmоmuсячнuй зсuт в yHicoH

з кднmumiлаlиu> заспiвав <там de мu е>. Пiсню супровоdilсував lvtасшmабнuй

ноJйер з zлuбокuм фiлософськtьu пidmексmоJчl, zоловнuй лlе еdсrc якоzо - Jиuр

mа еdнiсmь. На сценi кднmumiла> об'еdналu люdей рiзнuх кульmур,

нацiональносmей mа вiросповidань. У нопtерi було заdiяно понаd шiсmdесяm

учаснuкiв рiзноzо BiKy, сереd якuх членu Раdu нацiональнllх спiльноm Укра|нu:

нароdнuй ансамбль <Дйренiк> (Вiрл,tенськuй кульmурнuй це mр iJи. Геворкяна,

преdсmавн1,1кu BceKpaiHcbKozo нацiо сtльноzо KoHzpecy вiрtиен YKpalHu),

хуdожнiй KepiBHuK - Гоар Геворкян i ансамбль mраduцiйноlо корейськоzо

mанцЮ <Topbdi> пid керiВнuцmвоJvt Марuнu Лi (Корейськuй кульmурнuй ценmр)
(Кutв, Палацi спорmу, zруdень 2020р,).

Проmяеом 20]9-2020 р.р. Pada нацiональнuх спiльноm Украtнu вuсmупuла

орz анiз аmороJи, iн iцiаmор ом mа учаснuKoJvI насmупнl,tx з ахо diв :

- Засidання KoMicii з пumань wtiжнацiонсtльнl,tх BidHocuH mа кульmурно?о

розtuаtmmя Громаdськоi' padu прu MiHicmepcmBi кульmурu Украiнu, на якол4у

булu розzлянуmi пumання Звimу по diяльносmi koMicii за 20]8 pik, а mакоас

пропозuцii do Плану на 20]9 piK; булu сфорпtованi Робочi zрупu по напря.lикаfu,

<Позаu,tкiльна ocBima нацiональнl,tх спiльноm Украtнu> mа <Учасmь

преdсmавнuкiв нацiональнuх спiльноm в розбуdовi YKpatHu> (KuiB, прuлtiu4ення

IleHmpy нi,мецькоt кульmурu <вIщЕрштрдльD, 17 сiчня 2019р.);

- Кumайськuй Новuй piK з Всеукраiнською асоцiацiею кореЙцiв (Кutв, 5

люmоzо 20]9р);
- Треmе засidання Громаdськоi' раdu прu MiHicmepcmBi кульmурu YKpaiHu

(Кu|в, MiHicmepcmBo кульmурu YKpatHu, ]4 люmоzо 2019р.);

- з наzоdu вidзначення MiacHapodHozo dня piOHoi fuloBu в YKpalHi в

Iнсmumуmi моdернiзацil' злпiсmу ocBi u з пidmрuл,tкою Раdu нацiональнuх

спiльноtm Украiнu вidбулася презенmацiя kHl,tzu kykpaiHa в нас оdна>

Вudавнuчоzо dолlу <Букрек> за спрuяння YKpatHcbKozo кульmурноZо фонdу
(KuiB, 19 люmоzо 2019р.);
- Урочuсmuй захid, прuсвяченuй Мiжнароdному dню pidHoi tповu в ykpalHi,

орzанiзованuй спiльно з Раdою преdсmавнuкiв zромаdськuх об'еdнань KopiHHux

HapodiB, нацiональнl,tх Jиенu,tuн Украtнu прu MiHicmepcmBi освimu i наукu

YKpaiHu (Кuiвськuй колеduс зв'язку, 2] люmоzо 2019р.);

- Муruчно-лimераmурнuй захid по вurануванню mворчосmi т. г. Шевченка

кСлавеmнuй сuн велLlкоlо Hapody> (Кutвськuй колеduс зв'жlgl б березня

20I9p.);
- Урочuсmuй лrimuнz mа поклаdаннi kBimiB do паJи'яmнuка yzopcbkofury

поеmу революцiонеру шанdору пеmефi (KuiB, 12 березня 2019р.);

- Круzпuй сmiл спiльно з l!енmральнu-лt dерасавнutи apxiBoJyt ZpoJйadcbKux

об'еdнань YKpalHu (цддго YKpatHu): <Шляхu спiвпрацi щоdо поповнення

Нацiоналtьно?о apxiBHoeo фонdу> (KuiB, l5 березня 20l9p.);
- Перu,tа весняна mолока Печерськuй флеulлlоб #Trashtag (KuiB,

dенdропарк iM. О.О. Боzоtпольця, 16 березня 20l9p.);
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- Вu,tанування пам'яmi uсерmв ееноцudу вiрпtенськоzо нароdу (KuiB, 24
квimня 20l9p.);
- Кру-uй сmiл кОбzоворення Закону Украiнu (проекmу) оПро крumuчну

iнфрасmрукmуру mа ii зах1,1сmD, Jйеmою захоdу було uruроке обzоворення
законопро€кmу заdля реалiзацit' Резолюцii' Раdu Безпекu ООН 2341 ПРО

посuленuй зсlхuсm крumuчноi iнфрасmрукmурu Bid mерорuсmuчнttх аmаК,

внесену Украiною (Кulв, УКРIНФОРМ, 17 mравня 20l9p.);
- lЦаховuй блiцmурнiр <TpaBHeBi зорi>, прuуроченuЙ,Щню европu в YKpaiHL

пid zаслолх <Шахu не Jиаюmь нацiональносmi>>, меmою € iнmелекmуальне
dозвiлля i об'еdнання преdсmавнuкiв рiзнtlх нацiональносmеЙ у зJйаzаннях, якi
u4е раз пidmверdжсуюmь ше, lцо буdь-якi суперечкu маюmь вuрitl,tуваmuсЯ

л|uрнuJиu переzоворамu (KuiB, Парк Шевченка, 18 mравня 2019р.);
- Учасmь в урочuсmiй вечерi-Iфmар з Hazodu Свяu4енноzо лиiсяця Ралlаdан
(KuiB,2] i 29 mравня 2019р.);
- Поеmuчнi чumання кТарас Шевченко .lиовсtJиu свimу> в paJvl<ax

Мiжнароdноzо Шевченкiвськоzо лimераmурно-Jиuсmецькоzо свяmа КВ ciпt'i
вольнiй, новiй> (22-24 mравня 20l9p.): найкраtцi mворu Т.Г. Шевченка
прозвучалu украiнською Jчtовою mа JvtoBaJytu emHociB у BltKoHaHHi л,tолоdоzо

поколiння преdсmавнuкiв Раdu нацiональнuх спiльноm YKpa|Hu (KutB, Буduнок
пuсьJйеннuка НСПУ, 23 mравня 2019р.);
- Свяmкування 56-о1' рiчнuцi сmворення <Орzанiзацii' Дфрuкансько|'
CdHocmi> (Кuiв, 23 mравня 2019р.);
- В pclJvlKcш вidзначення !ня зсlхuсmу dimей ВсеукраiнськuЙ фесmuваль <Bci
мu dimu mвоi, YKpaiHo!> iMeHi вudаmноzо diяча еmнонацiональноzо руху mа

засновнuка фесmuвалю - Iллi Левimаса (Кuiв, л,ryзей <<Пuроzово>, 1 ЧеРВНЯ

20l9p.);
- Ювiлей Кulвськоео кульmурноzо Kcзaxcbчozo mоварuсmва <flосmuк>

(KuiB, 9 червня 20I9p.);
- Прес-конференцiя кВ YKpaiHi сmворllлu ,Щержавну службу з
еmнополimuкu mа свобоdu coBicmi>>, (меdiаценmр <Инфорллаmор Кuев>>, 19

червня 20l9p.);
- Вidкрummя вuсmавкu кОй <!нiпроD, к!нiпро>...)), прuсвяченоi 100-рiччю
вudавнuцmва хуdожньоt лimераmурu к!нiпро> (КuIв, МузеЙ кнuzu i dрукаРСmВа

YKpaiHu, 28 лuсmопаdа 2019р.);
- В рал4ках провеdення Тuэюня прав люduнu у ВерховнiЙ Раdi УкРаiНu
Комimеm з пumань прав люduнu, dеокупацii' mа реiнmеzрацit muлtчаСОВО

окупован1,1х mерumорiй у !онецькiй, Луzанськiй обласmях mа ДвmонолtнОi

Республiкu Крuлt, tиicma Севасmополя, нацiональнl,tх ]vleHl,ttuH i
л,tiжнацiональнuх BidHocuH провiв експерmну duскусiю на mему: <ПерспекmuВu

пр а в о в о z о вр е zy л ю в ан ня m а р е alt iз ацii' еm н о н ацi о н альн о i' п ол imuKu,l D, о б z о в ор е н о

нuзку пumань, зокреJчlа dоmрuwtання прав люduнu в YKpalHi mа напрацЮваНнЯ

пропозuцiй, спряlиован1,1х на вdосконалення чuнноzо законоdавсmва YKpaiHu В
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zалузi прав люduнu mа провеdення йоzо у вidповidнiсmь do л,цiсtснароdнl,tх

сmанdарmtв (Кuiв, 5 еруdня 20l9p.);
- Всеукраiнськuй'фес uвсtль нацiональнuх кульmур (Уuсzороd, 12 zруdня

2019р.);'ЗO-рiчнuй 
ювiлей <YKpatHcbKot асоцiацii пuсьл,tеннuкiВ хуdожньо-

соцiальноi лimераmурu> (KuiB, уФК iлl. Б.олiйнuка, 17 zруdня 2019р,);

У,'рочuсmе засidання з Hazodu 30--рiччя руху нацiональнllх спiлъноm

ykpal:Hi спiльно з КомimеmоJи вру з пumань прав люduнu, dеокупацit mа

реiнmеzрацit mш]vrчасово окупованuх mерumорiЙ у ,Щонецькiй, Луеанськiй
'обласmях 

mа двmонолtноt Республiкu Крuм, tиiсmа Севасmополя, нацiональнllх

Jиенu,luн i лriжнацiоналlьнuх вidносuн за учасmi орzанiв dерсюавноt влаdu,

преdсmавнuкiв нацiональнl,tх спiльноm YKpatHu mа epoMadcbKocmi (KuiB,

mа експерmаJvtu dля обzоворення
посереdнuцmва у zpoJvtadax (KuiB,

15 сiчня 2020р.);
Круzлuй сmiл, прuсвяченuй

полimuчнttх mа еmнонацiоналънllх
22 сiчня 2020р.);

Офiсу Padu евроиц, нацiональнl,tх спiльноm

проблемнuх пumань орzанiзацil' соцiальноzо

MiHicmepcmlo соцiальноl' полimuкu YKpal'Ht t,

Д"ю Соборносmi YKpaiHlt (Кuiв, Iнсmumуm

dосЛidженъ iMeHi I.Ф. Кураса ндН YKpai'Htt,

- Спiльнuй концерm HapodHozo Хору Украiнu ilи,

HapodHozo днсамблю Пiснi i Танцю Польu4i кЩленск>
Г. Веръовкu mа

(Kui'B, Яtовmневuй

за JVuр!> dо
(Kul'B, в онлайн

Палац, 2 люmоzо 2020р.);
- Урочuсmuй захiь, прuсвяченuй Мiжнароdнопtу dню pidHoi мовu в ykpaiHi,

ореанiзЪванuй спiльно з Раdою преdсmавнuкiв zроллаdськuх об'еdнань KopiHHux

iapodiB, нацiональнuх Jиенlлuн YKpaiHu прu MiHicmepcmBi освimu i наукu

Yipa|Hu (Кuiвськuй колеdж зв'жку, 21 люmоzо 2020р,);

- вidзначення 20б-рiчнuцi Bid dня нароduсення Т.Г. Шевченка, учаснuкu
захоdу пidmршпtалu акцiю <вuuлuванка об'еdнуе нацiональнi спiльноmu

Украiнu!> i оdяzнулU вUU/tUmi сорочкu, аdже вUUlu,lванка - це унiкальнuй сuJv,вол,

,*iй об'еdнуе украiнцiв рiзноzо еmнiчноzо похоdження (KuiB, Парк Шевченка,

l I березня 2020р.);
Мiськuй фесmuваль нацiональносmей кКutв: Еmноzенеза))- ФесmuваltЬ

спряJvlованuй нi уmверdження лtiuсеmнiчноt edHocmi mа взаеJиорозупtiння в

сmолuцi Украiнu (Кu|в, Гidропарк, ]9-20 вересня 2020р,);

- WI KoHzpec юн1,1х посланцiв Jиuру <Yciwt свimом

мiжнароdноzо ,щня wtuру пid zаслоlw кФормуеlwо л/tuр разом!>

формаmi, 25 вересня 2020р.),
(назви заходiв, дати проведення)

,щрукованi та електроннi видання: iнфорпtацiйно-аналimuчна zазеmа рнсу
<iiацiонапьнuй,Щiалlоz> (свidоцmво про dержавну реесmрацiю dpyKoBaHoza

засобу лласовоi iнфорл,tацii Серiя кв М 22943-12843P,
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dаmа реесmрацii 06. ]0.2017р.), вuхоdumь рсR на пtiсяць, веб-сайm вudання;

(назва, бiблiографiчнi посилання, лосилання в мережi IHTepHeT)

Iнформацiя про керiвника:
Аванесян Ашоm rЩаdiкоевач, 17 червня 1964 р. н.

OcBima вulца-у 1990 р. без BidpuBy Bid вuробнuцmва закiнчuв еконол4iчнuй
ф акул ьmе m Мо с ко в с ьк о 2 о mор z о в о - е кон ол,tiчно 2 о iH с mumуmу ;

у I997p. - Харкiвськuй нацiональнuй еконол,tiчнuй унiверсumеm
(аспiранmура). З 1985р, Дванесян Д.!. Bede акmuвну zроwtаdську diяльнiсmь у
в ipM енс ькiй zролt а d i Укр аiнu.

З 19Вб р. Аванесян Д.f. Bede акmuвну zроллаdську diяльнiсmь, спряJvtовану
На Збереження mа розвumок кульmурu i лtовu преdсmавнuкiв нацiональнuх
спiльноm Украiнu, i з б аzачення лwiэtсн ацiоналtьнuх Bi dHo сuн.

З I994p. - очолю€ Еконол,tiко-правовuй ценmр м. Харкова.
] лuпня 2001р. - обранuй перu,luлt презudенmом ВДГО <Союз вiрлиен

Укр ai| нu > (бу в iH iцiаmор ол4 с m вор ення ор еан iз ацit) .

З 2002 по 2014 р. р.- € перu,пuv, засmупнuкоJw zоловu <Раdu нацiональн1,1х
mоварuсmв Украiнu>.

З 2007 по 20l5 р.р.- очолю€ спiлку zрол,tаdськl.tх орzанiзацii'<Раdа
нацiонально-кульmурнllх zрол4аd>. На посаdi Головu Раdu Дванесян Д,f, провiв
плidну diяtbHicmb з Jиеmою об'еdнання zpo]иadcbKttx орzанiзацiй Micma Кuева
mа YKpaiHu на пidсmавi спiльнuх iHmepeciB щоdо зсlхuсmу законнuх iHmepeciB
Чл eHiB еmнiчнuх zpoMad i Bi dро d ж ення н ацiонально -кульmурнuх цiнно сmей.

У 2008р. працював на посаdi засmупнuка Головu Раdu з пumань
еmнонацiональнoi' полimuкu прu Презud енmо вi Укрatнu.

З 2009р. - очолю€ BceyKpaiHcbKy 2рол4аdську орzанiзацiю <Нацiональнuй
конzрес вiрл,tен Украiнu>. Пid керiвнuцmволl Дванесяна Д.Д., Конzрес
ПРовоdumь плidну diялtьнiсmь з furеmою об'еdнання BipMeHcbKltx zpoMadcbKtlx
ОРzанiзацiЙ мiсmа Кuева mа Украiнu на ocHoBi захuсmу законн1,1х iHmepeciB
членiв еmнiчнuх mоварuсmв mа вidроdження нацiонально-кульmурнuх
цiнносmей вiрлленськоzо Hapody.

З 2014р. у зв'язку зi склаdною полimuчною mа соцiально-еконоJиiчною
СumУацiею в KpaiHi, diяльнiсmь <Раdu нацiонально-кульmурнuх zро]иаd>> значно
акmuвiзувсuлась. Пid керiвнuцmвол4 Аванесяна Д.Д. було iнiцiЙовано mа
Реалiзовано баzаmо блаzоdiЙнuх акцiЙ i кульmурнл,lх проzраful на пidmрuлtку
нацiональноi' edHocmi Украlнu. На посmiйнiй ocHoBi наdаеrпься dопол,tоzа
Воiнал,t АТО (ООС), орzанiзовано збiр zул,tанimарноl' dопол,tоzu членаJчl
л,tалоз абезпечен1,1х с iмеЙ вiЙсько во слуэю бо вцiв, c iлt'st*t Героlв Н е б есноi C omHi
mа паmрiоmiв Украiнu, якi заzuнулu пid час учасmi в ДТО (ООС), dimялt-
СuРоmалt mа dimяпt, баmькu якl.tх € полоненtl,цlu або пропсlлu безвiсmu.

З меmою dосяzнення лиiэtснацiональноi'злаzоdu в суспiльсmвi 7 mравня
2 0 l 4Р. Р ad а нацiоналlьно -кульmурнuх zpo]vlad оzоло с tла MeMopaHdyM о Про
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л,tiжнацiонсulьну зzоdу в YKpaiHil> iз заклuком об'еdнаmu зусuлля dля

з береження €dHocmi yKpaiHc bKoi' нацit, цiлiсно сmi mерumорii d ержавu,
dосяёнення л4uру i злаzоdu в суспiльсmвi mа проmudii поu,tuренню ексmремiзпtу i
лtiж н ацi о нально| в ор о эtсн ечi,

З 20l5p. - очолю€ zромаdську орzанiзацiю <Раdа нацiональн1,1х спiльноm

YKpaiHu>. Пid керiвнuцmвоJw Дванесяна Д.Д., Раdа вuсmупuла орzанiзаmороJч'

понаd 500 масовuх кульmурно-просвimнuцькttх захоdiв, ceped якuх maKi
проекmu: ,Щнi Шевченко <Славеmнuй cuH велuко?о Hapody. Т. Г, ШевченКО

JvlовсlJчtu emHociB YKpaIHu>, Днi корейськоI t<ульmурu в YKpa|Hi <Кореяdа>,

В с еукр аtн с ькuй ф е с muв аль к Мuсmецька палimр а е mн iчнt lх спiльноm УкРаlНu >,

у спiвпрацi з !епарmаJчIенmолr у справах релiziй i нацiональносmей
Мiнiсmерсmва кульmурu YKpaiHu - I mа II BceyKpaiHcbKi фесmuвалi
нацiон альнuх кульmур, mраduцiйнuх н ацiо н сlльнл,tх с вяm еmн о с i в YKpaiHu
<Навруз - свяmо HoBozo сtсummя, futupy i веснu>>, чuсленнuх лliаснароdнuХ i
BceyKpaiHcbKч,lx конференцiй нацiонсlльнl,tх спiльноm i блаzоdiЙнuх акЦiЙ,

провеdенuх за пidmрuлtкu MiHicmepcmBa кульmурu YKpaiHu, а mакосю, е

засновнuком BceyKpatHcbKoi' акцit еdносmi < Буdуймо нову европеЙсьlу KpaiHy

разол|)).
Дванесян А.rЩ. мае HayKoBi сmаmmi на mел4u розвumку кульmурu

нацiональн1.1х спiльноm i мiжнацiональнttх BidHocuH. Двmор K+ltzu KBiptиeHcbKa

zpoMadа УкрaiHu>, сmворuв dоl<ytиенmальнuй фiльлl <Наu4аdкu laBudа
Сасунцu> i був авmороJи mа KepiBHtlчoл| проекmу u4олwiсячноi zаЗеmu
кВiрлtенськuй BicHttK>>, mа <KutB еmнiчнuй>.

Чuсленнi публiкацii Дванесяна Д.,Щ., iнфорлчtацiя про йоzо учасmь у
конференцiях, публiчнtlх захоdах, meJvlu вuсmупiв вuсвimленi на сmорiнках
iнфорл,tацiйно -аналimuчноi zcз еmu Р НСУ < НацiональнuЙ liалоz > (с Bid оцmВО

про dержавну реесmрацiю dpyKoBaHoeo засобу MacoBoI iнфорллацii Серiя КВ М
22943-12S43P) mа на сайmqх очолюванl,tх Hl,tц4 ореанiзацiй:
wyyw. r adaspi lпо t. or g. uа, www. arm- с опgr е s s. с о m. uа
(прiзвище, iм'я, пО батьковi, piK наролження, iнформацiя про ocBiry та науковий ступiнь у разi наявностi,

iнформацiя про трудову дiяльнiсть, перелiк публiкачiй У друкованих виданIuх, у мережi IHTepHeT тощо,

iнформачiя про участь у конференцiях, публiчних заходах, теми виступiв)

Iнформацiя про iнших членiв: РНСУ зzурmувала в cBo'tx лавах преdсmавнuкiВ

еmнiчноzо населення Украiнu (понаd 70 emHociB) mа Bcix баасаЮЧttХ

dолучаmuся do diялtьносmi ореанiзацii, як1,1х об'еdналu спiльнi iнmересu mа

праzнення на Luляху dо нацiональноl' edHocmi, dосяzнення лtiжнацiОнальнОi
злаzоdu mа усунення duскрulwiнацii, покраu4ення уJиов функцiонуваНнЯ
нацiональн1,1х mо варuсmв, а mако ж з б ереження tx кульmурноl' с амо буmно cmi.

Членалtu РНСУ сmалu еmнiчнi mоварuсmва, блаzоdiЙнi орzанiзацil' mа

кульmурнi ценmрu, якi вtlнttклu i функцiонуюmь в pezioHax Украtнu з 1989 року.

Посилання на матерiали засобiв MacoBoi iнформацii, у мережi IHTepHeT, в якиХ
висвiтлювалася дiяльнiсть упродовж попереднiх трьох poKiB:
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О ф iцiйнuй в е б - с аЙm Р Н С У - www, r adasp ilпоt, or g, uа

Групu РНСУ у соцiа,lьнiй wt ежi Facebook:

iir._' ' ооk.rоm/rаdq}рl]цФ- Раdа нацiональн спiльноm YKpaIHu

*@й о ok., о*/ youp, / 2 0 з 1 4 4 в7 9 7 1 4 4 9 б 2 _ дру,i р аdu нацiональнl,tх

Youtube ; www.youtub е- со (Juz s mЬу В hIxtYt 2 l I,{ g
спiльноm YKpaiHu

Керiвник А. Д. Аванесян
(iнiчiали, прiзвище)

30_ж_овтня 2020р.
(лата)

t
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