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1. сL,}zцLпr,г,}гпr.3гdLьг

i 1. nhhphnrp;nrtr h ru2}uruphruJulgpu bp}rrnmuruprlur\rutr hriruurpm\rrr\mlr

;шqrlru\hрulпtрlпrlrр 2ruзuruuir:rlr}r Zurhpurulhurnrplrutr рuцrцрulghlrhрh,
эrnurpbp\pltu rrltr-ппrрзпrЬtrЬр}r ршr1tuрurgtt Ърlr, р1111шршg[rпrрзпrlr 2п1-1rhgпr1

,:_rLД,шlrg (шluпrhtш' ф}rq}r\iп\rпtr rutr&) h (Ч*ri) }prrrr|mpmtrur\rutr rutr&urlrg

,luluшрur\rrr\rul-r d}rrur{npnrri k, пFh nltr}r п2 runlrurpmJbtr \шqrlш\hрulпl_рзrul:
,1lLrрqш{}rdш\:

: 2. tturqdru\hрщпrрзпrtrр qnpbnlrI t ZZ opbtruцpnl-plurlr, ZZ d}r2urqqrui}rlr

;-l Lir 
; 
du.rlir-u clpt; р |r 1r uni 

з 
1r \rulrпhшцрпLрJluh hfrilruh ф*,

l . З. Чr"uqt[ur\Ьрцпrгd]шL qnpbnrl-rtnlplurlr u\qpnrtrphЪptr htr' op}rtrru\rulrntpзnl_trp,

Ptnpru\tulrnrpзrulr purgrunndp, ruhцшdпtр]шh \urrIrrr{прпlрзпllrр, urhцшrilrhр}r

.urhhp}r ptrrlhrutrpnrplntlrp, }rhphm\urnrur|urpnrilp, ршрЬ}url6пrрзпtl-rц,
hш2i{hrпr|пlru\шhпlрз nrhp:

1.4, Чruqdru\hрulпrрlп1-lrlr nllr}r hшзЬрЬh, urlrqlhphtr, ппruhрЬtr 1hqnllrbpn{ Чrпр

Чt Гrр, Ч*рrч | nrtrhtrm1, +pn2d, hiu2rirup\mJrlh hru2}ri{trhp purti\hpnltl' }tr2ulhu црul-
iln!, шзhulhu \ ruрtпшрdпrзрпr]:

1.5. thrпru\ruh qprutrgrIulh чruhhg Чurqttш\hрulпtр;п1_1rр &Ьпр t pbpnld

llрul!шрruLш\шLr шtr&}r \urрqurфdur\:
1 б tIultl1l.iltr\t.pu-lni plnrlrL nrlr} }rp ]unphpцrut t zB' npnrrl ulrum\bpr{rub L \ruulnrlrn
iLllrtllL,1ll,h l Lr W rnrrrnhpp: I urшп}r {bphnrri rinppru\}r ulurmllhplr k, ,pt g ш2 qpr{rub

1, II)I]N'I'I'I'Y & WORLDVIEW:
Iu nphp4u,tr}r2 }i u1 шшЧ hрв Ч g.l*b t uпц 1r \шhпhruцрпt-рз rulrp :

1 .7. Чшqrfru\hрulпrр]шh r:rlr{rutrnrilh k'
truзhрЬir ]]rlrq' nl.lrplrntplnrtr h ru2}uruрhшJulgво hp}rrnulutupцru\urlr

hruuurрш\ru\шh \urqilul\tрцпrрзпttr, \pбrrrm' uhtiрtrпlрзп1_lr lr ur2fuurphm]ulgpo

h р }rшruuruрцru\rulr iЧ, hurulrпr{nrrfp' I-, Ц Ь2,Ч,

illrqlЪphh шrt rl' "Identity and woridview" youth non-governmental organization,

l1рdulш' "Identity and worldview" youth NGO, hruulurr{nrrlp' IW YNGO:
Г}пruhрЬtr шbq' "Идентичность и мировоззрение " мододежная общестtsеI{}IаrI

оргаIтизаrIия, l1pdulrn' "Идентичнос,Iь и мировоззрение " молодех(}I€ut ОО,

1rr_r:u_1l-u{nt ilp' ИМ МОО:
1 ,8, Чurqilr-u\Ьрulпrрзшlr qrnlrr{blnl_ r|rulptr L' 2,ruluruшurh}r lurhршulhrппl_р;пilr,
C}rpur\ir drupq, ршltllр Q,зпttfр}r, Uhr, ршrlruilruu, 7-рц фrlrg, 8-р+ 2hlrр,
:lrш\шрl,uh 15:

2. чu9uuчьг.ппr.озuL qпгопhLьпr,гфзuL uсuгчuL ьq LаuSuчLьгс



2.I Чurqr.Iш\hрulпrрlпllrр lrp urn2b lrulшrпш\ t rllrntrl цЪпшhruulrЬрfr lr

hp}rtnuruurp+lrbpt, hЬш ur2}uurrnrulrp}r rf}r2ngn{ trulurutnb1 Чзпlriр}rfr rI2ш\пrрш3[rlr,

\ррiu\шtr 1r ung}rr:rlur\urlr qrчрqшgriшlrр:

2.2 Чшqdш\hрчlпrрзшlr trulrumr:r\trhplr Ъti орЬhрпr| uшhrir.lrlr{шЬ \rupqnr|'
. цЬпшhшulrЬрfr L Ьр}rrпшuruгцtrЬрh Ч"rt,ihs htrрlrпlрзшlr бtulrш2пrri 1r

qruрqшgпl_J: Ц\rnfrr|rugnlrf hruuurpru\nlpзr:rlr \зшlrрпtti, }rpruqh\nr-rI

}rhptrrrrцpulrnpdmlr ЬrlurLru\hЬр}r rImu}rlr, qhrlшq}rrпш\uitr qurpqmgnld,

hrlrnntpзnrtrlrbpir nrunlgntd, riпrпfr{rчsЬulзh prup&prrrgnrrI, \rutrrulrg ъ

шr12[r\hЬрl, цЬрh ршр&ршgпril htuuшрш\пrрзrulr r,Ih2,

о цtпtuhшutrhрir 1r hр}rtпшuruрltrЬр[r Ч".t ihg ur2}uruрhш]шgрЬ &hrur|npnrrI 1r

qшFqшgпrr.i: Цз1 rl2rч\пl_зрt hрh r.imufrtl шЬlh\rugr|ruЬпrрзшlr ршр&РtugПlrI,

rf2ur\пlрruз [rh pmqdruqurlrnlpз nr_tr,

о rlP2il2tu\nlpurз}rtr hр\fuпuпrрзпr-tr: fuurrlrurlпlгd]шtr \ppnlplnllr,

\пhфф\urt hрt, Io*rt*.t hruppbgntr-i, hшlпрцш\gtiшtr tрtЧ*lh
purp&purgnrri:

2.з чшqdtч\hрщпrрlurh }uъц}rрtrhрtr htr opbtrpnt| uruhtimtrr|rub \urpqnr|,
. \urqrfurЧЬрчhl цшчрlrрrugt hр lr цrupurulilnltrpl-rbp ruqqrulfrh rI2ш\пrзр}r,

hшdur2}uшрhшз }rtr ri2ш\пrз p}r dmu}rl-r,

о 1tqntlrЪp}rntuntgni-d,
о цhпшhшutrhр}r 1r Ьр|rшшuЧrрцtlhрt' hhi.п d2ru\nl-pmlfrtr rl}r2ngmnnr_ritihp

dшtiшtrru\lrrЧtg mpr|burn|r, \}rtrnurp{hurn}r, rпpt|hurn}r ruз1nlnprnlrhpnrd,

. ЧLпР ublrutrtrbp, plrtrmp\nlrihbp ti2ш\пlрruз[rh hrupuururgrfurlr, qr:rpqrugrirulr

2nlp2,
. ЧLпр чЬrlшtrtrЪр, plrlrrup\n1_1llrbp, rlшuрtrршgLhр \rutrurtrg h rnr12}r\hbp}t

hruurupru\nl-p1 шlr ilb2 lrprul-rg +bph prup&pru gr-iuitr ilruu}rlr,

. цruuplrpr:rgtrhp h qnpbtrur\urh ulurpurulrfnl-trplrЪp цЬпruhшut ЬРt' L

hр[rшruurrrрцt Ьрt, hhrп n1 фпрliш1 \ppnrp1 rut-r riЬрпцtrЬрпr{,

. цшuрtrрrчglrhр h qnpbtrru\urh ulruршulriпl-trрlrЪр ri2m\nrpurl}rt:

\пhфф\rпlrhрt, 1nlbtIrulr lr rпршlruфпрriшg}ruз }r ilhрпцtrhрfr rimu}rlr,

о dшlrшlпlш\шlr шlgъlпrрзпrlrlrЬр, ф"р&h фп|uшtrru\пrri hшрlrrulr h ш]L

bp\phbp}r hhrп,

. ZZорhtrчцрпrрзшdр tшрqьLфl шJLqпрЬпr-trhпцаlпl_tr

2.4. hp lrцшrпru\hърh nL }uhцfrрhhрir }rpru\rutrmgtrbpt hruriшр

\шqdш\Ьрчlпl_рзпilrр hruilшqпрЬш\gпrtl L ulbtnru\mtr \runurrimprimtr lr шhrlш\urlr

}rhрhш\шпш{urрrlшlr drupilfrtltrhpfr, ri[r2mqqr:rl}rlr h oururpЪp\p3tu hmrirulrtlurlr

\rчqrfш\Ьрцпlрзпtlrt Ьрtr, Zl-nrtt qршhgr|шЬ tu1l\ruqrim\hpulnrp3nr-trlrhp}r hbrn:

2.5. Zruuшрш\ш\шtr \ruqriur\hpulnrp;nltrp ф Ч*trrt nrtrhlrur1 rult-rul}ru}r

lrulшшur\lrhр, npnlrp ophlrpnr| r|Ьрrчulruhr{шЬ ъh \ntuur\gnrp3rutrp, \рпt-rru\шtr



\urqrlш\hрцпrрзrutrр, ruрhhuшru\gru\ruh rl}rnrplurtrp Ч-il ru11 hruurupru\ru\rulr

LI}rrur]nprirпhp:

3. чuguuч ь гq пr,гфзuL qпго пr,LЬ пr,гdз пr,Lс

З.1. Г,р }uhц}rрlihрt, tр*Ч*lrrugr.iшtr hrпdшр ri}r2nglrhp hrulрurзрЬl.r. t о1***Ч,.l

\urqriru\hрulпtрзпrlrц zz орьtruцрпrрзruriр lrur}ururnhu{mb ч*рqr.l, ч*г,rц k

\rirqriш\hрчъt чriuррЪр рtrпцрfr lr Ьшr|urф dfr2nguinntr-IlrЪp, frlr2ulbu 2,шlшurпurlr}r

Zшlrршчlhшпrрз ntlrnlri, шзtrulЬu k1' urplnЪp\pnlri:

3.2.Чrчqrfrч\hрulпrрlпrtrр Ч*рr.t L opbtrpnr{ uшhdшirr|ruЬ Ч*рqr.l uшhrlЬh1

rnlrrnhum\rutr рtr\hрпrрзпtlrlrЬр h lrprulrg dir2ngnr| }rрur\шt_rшgtrh1

i.hnlrurp\r:rin}rpur\ruL qnpbnthbntplnl_tr, np}rg utnrugrtr*b h\шilпrrпl,Ьрв \пццr|ttr

\riiqriru\hpulnl_pз шlr lrulmrnru\tlbpfrtr:

3.3.Чшqtiш\hрцпrрlпrtrр ZZ орЬlrчцрпl_рзurrfр чшhilшIr{rчь Ч*рqr.]. rulr&mrip

Ч*рrrt t щ:шrl{h1 &hпlrtuр\urшfrрur\шtr qпрЬпtlrhпlрзшriг t p Ч*Ьпtrшцрпlрзurrfр

uruhrirulrt{mb trulmrnur\Lhp}rh hrчriшulurr-пшu}urulr:

3.4. F,р trulururur\t bph Ь }uhц}rрhЬрlr t р*Чrulrurgilrulr hrurirup \mqriur\bpulntplnl-hp

Ч*Fr\ t }рш\шtrшgtrhl lrrulr 2,rulruumrulrfr lrulrрtuulЬr-ппrрзrulr орhlruцрпlрlruriр

2шрqЬlt{шЬ *]L qпрЬпl-trЬпrрз nrlr:

3, 5. Чruqrirч\hрulпtрзп1-irъ 2z орЪlrurlрпrрзшriр uruhilrulrr|mb \rupqn{ \urpnr1 k

п1_irhlrrullдrпtпr|ш\tчtr ri}r2ngtrhp 1r пLlrhlrшLшчulqfrр rimpri[rlrLbp:

3.6, Чruqtiur\ЬрulпrрзпrlrЕ чшшlllu}чшlrшшпt_ 2k }rp iulrцшilhЪрfr шtrhшrпш\rulr

qnpbnrlrbnrp1 rutr hruriшр :

4.чu9uuчьг.uпr.fфзuLL uL1uuuqгчьLпh ьч uL,}цUпhгфпhLh8
.^}пhгU qulпr, чuгqс

4.L Чшqrlш\hрцпrрзrulr urtrцurd Ч*р.rt btr цшпlrru1 Чruqriru\hрulпlрlшlr

trulruшш\ЪЬр}rh nL qпрЬпltrhпtрlшlrц hrutiui\pnr1, Чшqilш\Ьрulпrр;шl-r

qnpbnltrbnlpзurtrlr ur2ur\gblnl чulinPruulnru\rurinrp;n1_1r пl_trhgпr1,

Чurqtirч\hрчlпlрзrulr \urtrпtrшцрпrрзtutr црпrзрtrhрр plrrlnl-trnr1 18 rnrup|rtr purgurb

зпrршршlr)JпLF пр:

4. 2. Чtuqrlru\hрulпl_р]ulL шtrцшil цшпtrшlпr gurlr\пtрзпth пrlrhgпr1 шtr&р qFшqпр

ц|rrinl-r.i t Чшqdш\Ьрчlпtрзurt-r qnpbrurl}rp rfшрilh}lr:

4.з. чшqtiш\hрчlпtрlшlr mlrlrutinramh ,jhz ptrцnrlrblnt hшрgр 1nr_bnlrf t
Чшqrlш\hрчlпlрзurh, qпрЬшцЬп rimpri}trp:



4.4. Чurqr-Iш\hрulпlрзrпIrlr rulrцruriruqptltub шtrД,lr шqluш k +nlpu qmlnl
Ч шqilrч\hрцпtрз nrtrfrg :

4.5. Чuiqriru\hрчlпlгdJшtr rulrlrurfnlpзnrlr}rg hbnurgnrrlц rпЦh k nrtrblrntil qпрЬruц}rр

rfurprfLfr прп2rlшdр:

Чшqtiru\hрulпlрзшh uihцrurifrtl Чurqtfш\Ьрчlпlрзшlr rutrrlrurInr_pзnrtrfrg hhnruglrblnl
Jшu|rtr прп2r.Iшlr hlrrip Ч*Fr.t hL hшhцfrччrtrru1.

ru) Чruqrfш\Ьрцпlрзurlr rulrlruilfr \nrlri}rg hp ч*р*ru\url-rпrрзпrlrtrhрр lЧrпrпчrрЬLЕ.

р) Чruqrfur\Ьрцпrрlшlr rulrцurri}r \пqilЬg Чrчqtiш\hрцпlрlшlr \rпlrпtrшцрпlрзшlrlr nl_

truliutnur\tlhp}rh hru\ruunr1 qпрЬпrlпlрз nrtrtrbp \ruшruрЬр:

5. чцguuчьг.tlпhfфзuL цLг}utлt ьгh hгuчпr.LяLьгL пr,
.tluгSuчuLпhfф3лhLLьгс

5. 1 . Чruqilru\hрulпrр1 rulr rulrцrчilL }rpur{nrlrp nltr}r'

Чrчqdur\hрчlпlрзшlr \шЪпtrшцрпlрзчrrIр umhriurtri{urb цhцрhрпrd 1r Ч*рqr,l
дhrпрh1 h рhrпрr|h1 Чшqrlru\hрulпlрз ruh rlb\rur{rup ilrupri}rhtrbpntti.

lrbp\ru qшh{Ь1 dnrlnt{}rtr шlr&rurlр.

mtr{durp Ч*рq"r]. оqrп{h1 Чrпqilчr\hрulпrр1 шlr burnru; пl_рз nrhtrhpfrg.

ЬшtrпрurLш1 ЧrчqrIur\Ьрчlпlрзrutr rirupilfrhtlhp[r urр&шlrr:rqрпrрзпrtrtrhFlrtr,

ui.пrulrш1 trpmlrg рlrцпrhrпЬ npn2ntril_rhp}r цчrшбЬtrhЬрр.
. ,lЬF*цurчпtрзшlr \шd rlurtnur\mtr Ч*рq"rl рпlпршр\hl Чrпqilш\hрцпlрзrut:

ilmpdfrtrtlhpfr npn2nliltrhpp :

. Чшqr[ш\Ьрulпrрзпrir}g ulruhruh2h1 rnbrlh\nrplnrlrlrbp, urпrulrш1

фuruшruрлгоtрlr ulrurndhlrhhp' Чurqilur\hрulпlрltulr \шhпtrruцрпlрзrutr

фпфп}чпrрlпllrtrЬрfr, rIruprifrtrlrbpt, шр&чrlrurqрпl_рзпtlrlrhр}r, npn2nrtllrbp[r,

qnLJph \r:rnmr|rupntilfrg urпrпgr{шЬ цpurrfru\rпt-r d}r2ngLbpb r.|hрruрЬрзril1

}rtr2qhu trшlr ur-nurlrru1 lrpru ф}rtrшhurir\шtr htu2r{brnr{nlpзnttrlrhpfr urпц}rшl:

}pur\urtrtugpmb urh\ru}u iunl_rlfrmnpfr hqрш\rugпrр;шtr ulrurпdЬl-rц, npnlrp
r{bpruphpnrrj btr .lhрzt l, Ьрhр rпruр|rЪhрfrh.

. Irt*Ч*trrчghЬ1 ophlrpnr| Ч*.i Чtuqdur\hрulпrрзrutr \шlrпlrtuцрпrрзшriр
uruhrirutrr{rub ruз 1 }rprur{nrЪplrhp :

: 2. Чruqtlru\bpulnr_plrulr rulrrlrudp ulrupulmr{np t'
. \ruшruрЬ1 ЧurqrIru\hрulпrрlrulr \rulrпirшrlрul\шlr qruhurlr2trhpp

\runurr] rupilrrrlr rIurpri} hhhр} npn2 nr ill_r tp р.
. dпtЬЬLrulrlшilru{6*р' dпrlпф Ч"l.Ilrs umhdrulrr{r:rb фlrhlпr rlhulpnrrf, npntrg

tшфh nt r|druрrlшtr \urpqp umhdrulrnrd k dпrlпr|д.
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. FшIIьIuldпрhh \шrпшрь1 \шпurr|ruрdшtr riruprl}rhhhp}r npn2rlurr_ip tp ф*
црrlшЬ ulшрrпш\шlrпl-р1 nlbhbpp :

5.3.ччrqriш\hрulпlрlrчtr \rutrnlrruцpnl_pln1_1rp }uru}urппr1 ч*rI hг

щruршtч\шlrпl-рlпllrlrhрц 2\шшurрпr1 шLцшil}r tr\rurndr:rilp Чurqtiш\Ьрulпl_рlшtr

Lшfuшqшh[r \nlil}rg чrчrrп1 blr \[rршпrlhl ч*pqurululhru\rulr шпtзdfr rifr2nghbp'

lr\mrnnrlnr_plnt_tr, чurqriш\ьрulпl_рlшtr шlrцrut[пl_рзпrtr}rg hhпшgпril:

6 . чuguuчьг.tlпr,гФзuL hгuчпr.L€Lьгс, tuгSuчuLпr.г€пhLLьгс ьч
,гl uSuU fu цLuSчп hг€ п hLC

6.1. Чrпqriru\Ьрulпrрlпrtrц, }rp \rutrnhmцpnlp]lllrip l-rur}ururnhur}rub trцruuiur\hbph

|rрш\rulrru ghblnr hrudrrrp, ор htrр nr{ uruhdrub{ru Ь \ rup qnri |rptur{nttrp nrlrfr'

1) lrp rutrnltr}rg &hпр рhрhlпr h frpru\rrrlrrugl-rhlnr qпrlрruз|rtr Ь rulr&trur\rulr п|

qnrlprulfrtr }rprur{nrhBtrhp, \рhlпL чurршru\rrrhпrр;пrtrhhр, r}ulmrupul'irnrr{ hrufu,цЬu

q mLnL npulbu hru1 gr|np \rurl ulruurruu}uшlrпц.

2) purghlnl ршtr\rul}rh hru2}rr|lbp Zruзruuшurlr}r lurhpruulhmnlplurlr tr оШШРhРЧР:*

цЬurпrрlпrhhhр}r ршh\hрпlri' 2,rulruutnurtrfr Zultrpurцhurnrplrulr црrпrlп{ h (\urtl)

,.:rprrrurpdnl.]pnq"

З ) uurblbblnl шJ L \ruqrim\bpulnrp1 nrlr \ruti фhhlпr lrрш r{muhur\|rg.

1) uшЬlЬhlпr runrutr&trurgr{rub u].nnpulрtudrulrnlrilrhp Ч.ur{ hfrriЪrup\bbp,

5 ) rпhlh\ruшr{пrрз nrlr murprrrb blnr }rp qnpbnrlrh nrp1 rrrh riш u}rtr.

5i \urqdru\hpulblnr Ь rulrg\rпglrblnl Ir*rI*ц, rrrntulrg qht рh hrur{ruptrhp.

- ) орhhрпr| uurhdmtrr{rub Ч*рq".tr t-rЪр\шзtuglrЬрr nL чul2шulшhЬlпl }rp 1, hp

лlrцrudlrЬр}r, 2ruhrunnrtrbp}r h \rutiru{npt bph |rprur|nthphhptr пl opPtrrп\ruh 2ruhbplr

r]L \urqrlru\bpulnrplnrlrtrhpnrri, цull-гllцрullrпril, tцhrпш\rulr \iunulr]rupdrпh h

-rhцш\urlr }rtrphru\runrur{rupilurh rirupLi|rtrlrhpnrt[,

S hurrftuqnpbru\gblnl urJL \ruqriru\bpulnrplnrtrlrbph, Lulц p{nrti' .ihz*qqrul|rtr \rutt

.- пruрhр\рltu \ruqrliu\Ьрulпrрзпrlrt Ьрt, hbrn, }rhlцhu l-rruh hrurlru\rupqrlrub

_npbnr_trbnrpзnllr brur|rulhlnl, рlrцhшtrпlр 2ruhhp trhp\rrrlrпgtrblnr lr цш2шulurlrhlпl

_цurшru\п.l *:ц \urqdш\Ърulпrрзпr_lrlrЬр}r hЪtп urnbTlbblnl Чшqilrп\hрulпrрlпllr

- rril rrr'Lrцшriru\ghlпr hptuhg urпhrlЬrпЬ Чruqrlш\Ьрцпrрlrrrlrр' ulruhulrulrbp,]. hp

.iplrnrpnr1 lrnrp1 nrlrp h }rptu{rup rulrm\rulr ruh&}r Ч * р q*,ll,d*Чв,
: \ruшruрЬlпr opbl-rpnt{ 2urрqtц{ruЬ ru11 qпрЬпlпrрзпrtr:

: 2. Чiuqdrп\hрцпrрзпrl-rц ultuршru{пр k'

_ r{ruph1}rp rutrrlurdlrhpt, h \rudrir{npt bpt, hrrr2{runnrlip,

-hpbЧurqrIru\hpulnrplnrlrphm2{hmnrmrrrpr]ruplrprugpnrrIhruhprrrl}tr
--ronghbp}rgфt't,*huurr{npt|hlthht'qd]rфnlrh,''.1hф2.rulruumrulr|r



i
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Дrutrpmulhurnrpltulr +ршriЬ ltцфпr{, rrrчur opbbpnr{ uurhdmlr{rub \rupqn{ ulbrnur\rutr

riruprl}rtrhhp hhр\шзrчg{.ruЬ l-rpru murpb\urli фfrtrrutruur\ullr hru2r|Ъmr|nlplnrlrlrbpp n2

nl2, prutr hш2прlпrl rпruр{ru ilrul}ru}r 15-р hurlipmJ|rh rifr2ngtrhp|rg фbtrmtrurur{nprIruil
rIurunr{ Ьt_rрш\ur blr ulшрi,пшцhр tunrц}rrn}r' Чruqr.Iru\Ьрulпlрзurh dпlпф plrlnprub
irrh\ru}u runlrl}rurnp}r \nrlri}rg :

3) ulш2iппtrш\rutr Ч*lрh шп\шjпl-рзrut-r rlhщрпr-d hruugh}r t|ЬршрЬрJ-L brпlrnrgh1ll
I.рr:rr{шрrulrш\rпЬ urlr&rulrg ulburm\urtr nhqfrurnp}r qnpbru\ruprplurtrp.
4) u2,шuurрrп\rч\шL Чшqriru\Ьрulпrрзпrtrlrtрh duru}rlru Zl ophtlp} ulшhшhzlrhрl,

\шr-пruрпltiр umntqblnr hrurlrrip 2,urзruuшrulr}r Zшtrрruulhшпlрзrulr

\runur{rupnlpзurtrlr шпцlrрЬр ulhurur\mlr h\urrfnlrntrbp}r \nd|rmb[r (rчluпrhhrп'

Lfrruqnp riulpdfrh) цruurdrunmpurlrr|urb цчrhшh2пr| пl2uril}rш dшrI\hшпltf trprulr

rпрrurIшrlрЬL hп \urnurr{ruprlrulr rIruprifrLhhp}r npn2nldtlbp} цurrndbhhbpp Ч*.i
qnpbnrlrbnl_pз шlr rIrпufrtr ш1 1 фruurпшрrlрЬF.
5) Чшqilш\Ьрщпr-рlшIr шtrцшrf}r ulurhrut z".l n1 rui|Ьф, purtr ulrпh*Irzh urnrugrIurlr

op{rut_r}rg hЬшп' ht t q ur2}urпшruhршзfrh орqш phpmgpnlrl, lrpmtr hlrшрru{прпrрзпttr
шtЦL Ьшtrпрщlrшlпr Чulqr-iчl\Ьрulпrрзшlr \rutrпlrruцрпlрзrulrр, hfrdhrurl}rр ш]L

фruuшruрlРhрh, drlrф npn2nriltrbp}rtr \ruri rпрurriшцрh1 ц}rfпrl}rt, гоrtр*:hh \rud
klh\tnpnlrmJtlh hrlruLш\пr|' ulruhшh2[r utnrugtimtr opr{rnli}rg hhrпп' hhlrq
ru2iuurrnruhpurl}rh оF{ш plrprпgpnlrl: Unrзlr \hшпril Ъ2r|rub rпЬrlЬ\пtрзпrlrlrЬрр,

фruurпrrrрlрhpЕ rrrрruriшцрЬlпr_ hruilrup \ruрпr1 k qrutrd.{b1 {drup, npp ф Ч*р"rt
qbpurqmh g Ь1 црrчhр urршdtчrlрЬlпl hrutirrrp \шшruрr{ulЬ bru}u ubpp.

6) Чurqtiru\Ьрulпrрзrutr \rutrпtrшцрпl_рзruh фпфп}uпrрзпrLtrЬрfr, }rlr2ulbu lrrulr

r|hpru\urqdru\hpulrfurli \шri рlЬшрr-iшh цhulрhрпrtf' ophlrpnr| utuhtfruhr|urb Ч*рqr.l
+h.ibLt2, }prur|ruprutrm\rulr шtrД.urlrg ulhшш\rulr nbq}rurnp}r qnpbru\r:rlnrpзnrtr.

Z) Irp qnpbnltrhnrpзrulr lr qпrзр}r оqlпшqпрЬrlшIr ururph\urtr hш2r{hшr{пrрзпttrtrhрр

fuhp\ur;ruglrh1 Чruqr.Iur\hрulпlрзшlr qпрЬruц}р rlrupdhfr hururпшrпrlrulrрt

uruituhnr|blnq ш]ц hur2t|bm{nlp;nllrlrhp}r hpurulrupru\urllrnlp;nrl-rp.

8) \шrпruрЬ1 ophtrpnr| чшhrfшtrr{шЬ чiз 1 ulurршru\rulrпr_рз ndrirbp :

6.3. Чшqriш\hрцпlрlrulr riurpri}rtrhbpp hFш ruhnrt_r}rg hшlrrlhu qiцфu чhшр k
qnpbhtr ршрh}чrldпрhlr lr пr12 rudtnnphlr' t, z*h Чrпqrfru\hрulпrрз rutr :

7. чu9uцчьг.цпr.гфзuL чцпuчцгUuL чцгqс

Чruqr.Iru\Ьрulпlрзшlr \iunurt{ruprfrulr r{ruprf}rhhhptl Ьh' dпrlпr|р h qпрЬruц}rр

ilrupri}rhp /hur}uш qruhp/ :

7.\. Чruqriш\t рцпlрjrutr qпрЬпrlrt tll рзrulr 1r

r] t p2hur\tulr pr bdtulr }rршr|пrhрр ulrutn\urhnr ii
LtmprIh[rlr' dпцпфЬ:

\ruпiur|шрrlruh gruh\rugulb h*pgl,
k Чшq1,Iш\hрuiпrр; urL рutр&рruqпцtr



7.2. Чшqriш\Ърчlпlр]шtr hhррru\urЬ dпrlп{р hрurфрr|пl-ri k 5 murp}rtr rlh\ шtrquril:

Чшqtiur\Ьрцпrрlшlr hЬррru\шlr dnrln{p hрurфрпlrl L qпрЬшцfrр druprl}rbp'

rutrцшrilrЬрfr hшtiruшЬr1 hrur|rup}r &lrn{ \urtf ЬрЬ 4ш hlrurpru.l.rp lk, шчlu hhnrir\ur

Ч-рq".l' hhпшhrurlпрцur\gпl_ашtr rf}r2ngLhpb \}rprunrimdp \ruqrIhlnr{
hmiiurulruurruu}urulr r:rр&шlrшqрпlрlпrlr: апрЬшrl}rр rimprf}rhp fuur}uшqurhр/

npn2nrrl k dпrlпф urhg\шgilшlr орр, durilp 1r rпЬrlц, frh2ulhu lrrub dпrlпф орш\urрq}t

irru}utrur\mlr uurррЬршЧр h urз1 rimufrlr n2 пr2 Burlr 20 орr|шh}rg шпш2 ulшrпфрr|шЬ

lrmriru\nr|, Ч*.I \b\urpnlrmJhtr hrlшtrш\п{ Ч*.i qrutrqr{tubm]bh 1дtuшtiпrр3rulr

rffr2ngtrhpnr| Ч*,I орhlrрп{ uruhrIurlrr|rub ш]L hrlrulrru\hhрr.l burbntgnl-d k

\шqrfru\Ьрцпtр1rulr шtrцurrltrhpt tr h \ruппц glrhpfrtr:

7.3. Чurqilur\hрulпrр]шlr шршruhhрр dпrlп{ hрurфр{пril k qпрЬ*цhр ilurptilifr

trur}uur&bnlrnllalmrfp,Ч*.I Чruqdш\hрulпrрзшlr шtrrlruillrhр}r urnh{ruqh {h\ Ьррrрцt'

trш}uшЕ,hпtrпlрз шilр qпрЬruц}rр iirпprih}r Ч"цr.ilrg.
7.4. Чшqrfш\hрulпl-рзrulr ruрtпшhhрр dпrlпt|р qnrr.iurp{nlrf k r{hpntr2lut1

trtч}чruД.hпtrпr-рзпl_trfr9 nl nL2, ршh 5 opr|ru цlrрrпgрпlil: ЦршurhЬрр dпцп{

qпrtlшрЪрl durilurtrшЧt, l, ,{*:p}r r{ruufrL dпrlпф ilurutrru\}rgt hpp brutrnr_gr{nrrl hlr

ruрurшhtрр dnrlni| rutrg\mgtrhlnr opr|urt hg 5 ор шпш2:

7.5. dпqпф ршgrчп[r\ }rршr|шuпrрзшlr hruрghрL btr'

. Чrпqr.Iш\Ьрulпtрlшtr \rutrntrmr}Fnlgmlr hurumrurnntrfp, фпфп|uпrdр purgnrr_i

\шrпшрЬц 1r lrnp }uripruqpnlplmtip \urlrпtrruцрпl-рз rulr hruurпruшпlilр.

. ЧruqrJчr\hрulпtрзшlr qпрЬruц}rр ilrupritr} рhrпрпrрзпl-trр, фпфп|uпttlр, Ьш

\mtrlnlrfp 1r фшqпрпlрзпrhlrhрfr цшцulрhgпrdр.
. ЧruqiJш\Ьрцпlрlrчlr 1nl-burptlrulr (рurgurппrгd]шdF rlurmmpurlrfr r|dnnt|

1пrЬшрr{Ьlпl_ rlhцрhр}) h r|bpm\urqdru\bpulriullr rfmu}rtr npn2dtrbp}r

рlrцп1-lrпrilр.
. urпЬrlЬЬ1 ш]L frpmr|ruprutrru\rutr шlr&, Ч*.i 1ll]L \rпqilm\bpцnlpзnrlrnlri

Ч urqdur\Ьрulпtрз шlr ilruulrru\ gпtрз шtr riruufrtr npn2ilrulr plrцnltrnrilp.
. Чшqrfш\hрчlпtрlшlr \ruппts.lшЬрh hшur.пurшпr-r-Iр.

. Чшqrlrч\Ьрulпtрзruti rfmpil}rhbbpfr }rprur|ru\mlr ur\rnhpfr ulurhrulr2hъp}rh h

\rulrntrrпцpntplrulrp hш\tuчпr1 npn2nrrllrbp} qпрЬпrlпlрзrutr 1rпlшрЪgпlilц.
7.6, dпrlпф }rprur{tuunlplruh hrupgbp}r rIh2 btr dml-rnrd trrulr'

. ЧruqrJш\hрцпrрзrut-r runrulr&lrmg.l*b uшп}шFuldшlrпrritrhр Ч*.i
hfrtitrrup\trhp чшhгlЬhlпr l-r црulhg \urtrntrruцpnrplnllrlrtpц hurutnrutnhlnr

ilruufrtr npn2nrrilrbp[r рhцпrhпl_ilр.
. Чшqdш\hрulпrрlшlr qпрЬшцhр dmpritr}r {шр&шrпрпl-рзпltr umhrirulr{urb

фlrhlпr 1hцрпrtl r|urр&ruчrрпrрзurlr Ч*рqtr l-r ulurзilmlrlrbptr uruhriultrnrilp.

. Чruqdru\hрqпl_рзrulr шпl_[rцhшt, frpul\ruhmglrnrl urtr&}r цlrшрпlрзпrlrр, ЬрЬ

opbtrp}r hruriru&ш1 h \ruqilur\Ьрulпlрз ntlrp hlrpru\ur t ruпtц}rr.п}r.



, nIIn2nLd t rutrцrurfш{druрlrhр}r ttцфЬрв lr 1ршhg qulh&ilmlr Ч*рqЕ,
uurhdrulrnrrl t Чurqtiш\hрulпlрJшtr rutlцrurihhр}r hru2i|шппtrf r{rupbpt \чrрqд
1r ulшltiultrl_rhрц, frtrlulbu trшlr Чruqriul\hрцпlрзr:rh ruhцчrtIlrhр}r h\rurnilurrip

fu prufunlututrplr 1r rппtзd[r d|r2nghhp \}rршпhlпr \шрqд:
. ht t q murp}rli .IhЧ hruurnurrnhlnr qпрЬurц}rр ilшрdlr}r Чr.L.ihs dпrlпф

qntdrupdrulrц trrчfuпрцпr1 rпшр}rhhр} цtlpiugpnlil hшurпurrп{ruЬ
Чruqdru\Ьрulпl_р3urlr qnpbnr_lrhnlpзurlr lr qnlJpb oqrnmqnpbrjruh цrurрh\чrtl
hш2{Ьш{пrрlпtlrhЬрц.

r o}blrBn.l Ч*rj Чurqilru\Ьрчlпlрзrutr \шlrпlrruцрпrр;ruilр lrrufuшшЬur{ruЬ ruз1

фшqпрпlр; nlhhbpfr }pm\urtrr:rgnlrfp:
7.7.Чruqilru\Ьрulпrрзrulr qnpbnllrhnrplnthP {hрrчhu\hlпt hrudшр чпцl:
\чilrпhurцрпlрзruilр ulnrutr&[rh riruprifrh ф trlu}ururnbur{nlr-i urпЬrlЬhц
7.8. dnrlnr{P Ч*Fr1 L hrпрghр phtrurp\h1 1r npn2ntilIrhp рl_rцпllrhр Ьрh trprulr
riruutrru\gnld blr Чurqdчr\hрulпr_цшlr Fnlnp rutrlurtitlhph Чhrhg шr{hфh: trupgbp[r
plrLrup\rImlr duidrulrm\ npn2nrrihhph рLцпlt-r{Пrd btr \шqriru\hрчlпr_рзшlr FпLпр
шhцшritrЬр|r &ru3trbp}r чшFq rlhburr"[mutrnlp;mrip: dпrlпф rup&urtrruqpnrpзnllrp
umnpruqpnl il th dnlnr]}r Lmfuruqurhrr}E 1r рurршпl гill1рр: dnlnr]}
rup&rulrmqpnrp; nrtrlrhpp u1 шhщ rulrr|nril blr 5 шurр}r :

7.9. ЧпрЬшцЬр riurprtfrtrp plrrnp{nrrf L dпrlпф Ч".t.ihs hfrlrq шшрh drudurlrm\nr{:
Чruqtfur\bpulntp3rulr qпрЬruцfrр riurpti[rtrP \tuqdui\hpцnlplrulr trrufuruqruhh k:

Lur|uruqurhP rlb\rпr|urpnlri k \ruqtiш\hрцпrрзruh qnpbnllrhnl_pзnrtrp h r|tupnrri
kdпrlпф trfrurпЪрц:

7.10. ЧПРЬ*+IrР dшрdlr}r frрrчr{tuuпtрзпrlrlrhрр lrbprunntil blr Чurqilru\hрulпtрзчrtl
РhГОШSrrЧ qПРЬпllrЬпtрзшtr \rчпrur|шрrIшlr, frlr2ulbu lrruЬ Чruqtiчl\Ьрulпtрзшlr
\runurr{rupiltutr drupri}rhhhp[r qпрЬпrlrhпtрзпllrlr urulruhnr{blnll_r пццr{шЬ FпLпр
hurрgЬрц:
7.I1. апРЬчiц}rР durprl}rhP Чulqriru\Ьрulпrрlшtr \ulhnlrurrlpnrplmlrp h dпrlпф
npn2nlrilrbpfrh hurtf urцururruu}uiulr'

. ulчшhпr{пld k dпrlпф npn2nrdhbp}r \mrntupnrrfp.
, dfrtl2b hht q rl}фпh црulri ruрdпlпrрзruilр grutr\mgurb qnlJp ri}rruh&trlru, t rЧ

htt q ri}rфпЪfrg *rlЬф rupdnrlnlpjurilp gurh\urgiub qnLJB dпlпф hЬш
hrчilш&шзtrhglrhlпr{ r.nlrop|rlrnld 1r \runur{mpnlri k Чшqr-iur\hрulпrрlurlr qпtзрц,
lllJц p{nr-tI' ф}rlrruhuru\ruh ri}r2ngtrbpp, qпрЬrпррtihр t \Irpnlri
Чurqilш\Ьрulпlрз rulr rutrnltr|rg.

, trbp\ur3mgtrnrrf | Чruqrlru\Ьрцпtцпr_trр 2,ruзruuuшIrfr 2,ruirpurцhrnnrp;nilrnrrf
lr оiлruрhрЧр:* щhшпlрзпtlrlrhрпril.

. шurфu t фruqпрruqpЬF.

. purlr\hpnrtl prugntil t Чurqrfru\Ьрulпlрзulh hru2{шр\шJrrlr (ш:ц p{nr-ri'
шрrпruрdпrрruз}rh) l.r urJL hur2frr{trbp.



, hг'}rpm{urunrp3ruir uruhrIruirlrhpntti urp&ru\nlil k hpurrfrulrlrhp, hpruhrulrqlrhp,
\urrnrupilrulr hrurlurp rпruфu L чlшрrпurц}rр gnr_gnlrIhhp h r|hpurhu\nlri rlршhg
\шtпurрпldр.

, hruutnurrnntrf k \ruqdiuQhрulпlрзrutr hruum}rprugnrgui\p lr inruphllrutr
Ьrufu uhр}r trrufu mhruzhrlB,

, htuutnturnnrrf t Чurqriru\hрчlпlрзruh qпрЬпllrЬпlрзпllrр \rutrnlrrullm.qn'fuhppirh фururпruРrlрьрЕ, urJ+ p{nrrf t p* urnuilr&trrugrlrub
ulnnpmFurdurtrntiitrhpfr, h|rdLшр\hhр[r hьррfrh \rupqurulurhm\rut-r h mJL
\urlrnlrtrbpp,

, ptrцnlirnlr,I t Чruqtiru\Ьрulпlрlшtr urlrlurd h urqrпrлrпlil /hbnmglrnlrl/
Чurqdur\hрцпrр; urir urlrlurdnr_p1 nlh}rg,, hruurntumnrrI k Чurqriru\hpulnlplurlr ilrupri}rtrhhp}r hчr2r{hrп{пrрзпlLtrhрр,
}rh2цhu lrruh dпqпф qnr-ilurprimtrp trrufuпрrlпr1 шшр}rl-rЬр[r
Ччrqrir:r\hрulпlрlшlr qпрЬпlhhпtрзrulr lr qnLJBrl oqmmqnpbdrulr rпшрЬQrutl
hru2rihшr{пlрзпllrlrЬрр, npnl-rP 5 mrup}rlr rih\ urtrqruri hhp\urзmglrnlri k dпlпф
hчrчшrurлilшtrр.

, t,г,*Ч*lrurglrnrri t ophtrpnr{ lr Чurqtiurllhpulnrplrulr \rutrntrur4pnrplrudp hpbtl
r{hpruцulhr{rub ur1 1 фчrqпрпrрз nlhlrhp :

7,Т2, ЧпрЬшц}rр ilшрil}rhh hp фruqпрпlрзпrtrtrЬрh }rpru\rutrrughbфu
Ч urqrIru\hpulnlpз urh шlrпlh}rg htutrцh u k quiфu runrul_r g фшqпрruqр|r :

7. l3. ЧпрЬшrl}rр rIurprI[rhц \pnrri t opbhpn{ Iruliuшшhu{шЬ
цurururufurulrurrn{nrpзnltr opbtrBlrbp|r, }rpurr{m\urh ulJL ru\шhр|r,
Чurqdur\bpulnrpзrulr \urlrntriuцpnrp;rutr, dпrlпr{}r npn2ntrftrhp}r Ч*.i \hр{iuЬ
ulru3rfml_rurqphnh ulurhшtr2lrhрц l\rutnrupblnr \rur-i n2 цurш2чrd \mrnurphlni_ hrпrltup:

8. чuguuЧЬГ'гlЛr-fФ3uL чuUuчпгLЬгс Ьч сuzuппr-LЬГС

8.1. Ччrqdчl\hрцпrрlпrtrр Ч*Frrt k tp lrцurmr:r\Irbp}rh hruilшцчrшшufurulr'
пrlrtlrш1 2rrrhrunnllrhp' }rtllulhu 1rrrrlr hhpqprur{h1 \ruiiru{nphbp}r hp
ur2}uurrnurbBhhpnlrf, FшgшппLр]rцilF &hnlrurpru\rutn}rpur\urtl qnpbnllrhnlplrulr:
8,2, ЧШqrIru\ЬРЦПlР3rutr 2ruhшппrl-rЬрtr bt]' Ччrqltur\ЬрulпlрзrчIr ruhrlrurIhbpp,
\nLripfr|r I] ZruJmurnrutr}r mJL rirupqhp|r qзпцru\шh tr рurrlruрruз}rlr hrurlurltrptrbp}
hр}rшrruuшрцt,Ьрп h rlЬпtuhшulrhрц, \ppru\urh, rf2rrr\nlpm]bh hшuчrщrппrрзпlhtrЬр[r
trhр\ruзшgпlg}r2hhрд, hrudruзhрlrЬрц, 1, 2шh npnlrg frpur\mhmgr|nl-rl k
Чшqdru\hрчlпlрj шh qnpbnltrhnrpзnltrц:
Чtuqilru\hрчlпlрlurlr Ч".t.ihs Qшdшr{прhЬр hhрqрш{Ьlпr
}rprur{ruhrupurphpnlP3nltrlrbp}r trQrumilrurip \}rprunr{nril btr ntrruphqnpbnrplurl_r
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ifuru}rho lZ ophtrpp h 22 ur2furumtlrlrpru;}rtr opblruqhppB ruзtrpullrn{, прршtrп.l *lц
\rupqtur|npntr-Itrbpд 2bh hru\rпuпlil Ор hlrp}rtl :

8.3. Ьрh \шriru{пр}r ui2furumurtrBh mlrnrlnlplnllrp qhpurqrulrgnld L 2чrрчrрш\rпh 20
durdp' ulчlll Чrпqrirч\ЬрulпlрlпrlrР \urr-irur{nPt bph hhrП \trpnlri t \rurIru{np
iu2fururnurtrp}r rImu|rlr ulruзilrulrruq]rр, пFЕ hruriш&ruзlrпrрзпllr t lmtlurt|np}r h
Чurqrirulhрчlпrрзtlrli il|r2L: 'Гlшзilшlrчrqрfr h}rdшh фru \urrfm{npt, irp \urdpnr{,
urnrutrg r{urр&rurпРпrрзrпtr tr npn2ru\}r dшri\Ьrпп.l hрчrЧruirшglrпrrl L \tuilulr{np
ш2furuшчrt р, hrЧ Чruqllш\hрчiпlр;пrlrlr чrulшhпr{пlil k \urtirur{np ru2}uчrшшtrр|r
}rpruQuilrurgdrutr hmrlurp шlrhрrudh2rл, rutr{inmlrq li шппrl2пLншtr hurrlurp rutrrfirruu
чlruзrlrutllrЬр:

8,4, ЦрqЬlфlil t \urilrur{nphbp}rh trhpqprп{b1 Ччrqrfru\hрчlпrрзrutr
d.hnLrup\rurn}rpur\rutr qпрЬпr_trЬпr-рз rulr rih2 :

8.5. Чurilurr{пр ru2fuшtпшlrр}r hhrп \ruuli{rub {ьdhрр 1ntbr|nrtf hti zz
орhtrчцрпrрз urdp uruhriurlrr|urb \urpqnr{:

9. чuguuчьгапhгфзцL qлhзяе, qпзuзUuL u.ttrзпhгLьгс ьч оqsuqпгоuuL
чurчс

9. 1. Ччrqdru\hрцпlрзrulr qnLJpE
uhфшQruhпrрlпttrц:

hrulrц|ruiulrnlrI L Чшqriru\hрulпlрjrutr

9,2, Чruqriur\hРuiПtР3ПltrР npulbu uЬфiu\rчtrпlрзпlh Ч*рrц t nrl_rhlrur1 ruh2ulpd lr
2uipdru\ml-r qnLJP' 2htrpbp, 2}rl_rnlpзnr-I-rlrhp, rnprutruulnprnrul}rL ti}r2nglrhp,
utupprur{npnlrihbp, црrurlur\tutr rl}r2nghbp, rupdhpцdbp h ophlrpnrl l*pqhr.irub tu;1
qnLJB: Чtuqdш\ьрulпrр;urlr rulrrlшriр lrpru чhфur\urtrпrрlчrh h\urmilrutfp prudtrmJhh
|rpmr{nlt"rp 2nllr}r:
9. 3. Чшqriur\hрцпlншIr uЬфur\шhпlрзшlr qnзurg{urlr шrlр;пrрlrЬр Ччrрпц btr фhhi. цrlr+rцrfru{durplrhpp, 1pludur\rulr lr lrзпlрчr\rutl lrhprlpnlritrbpp,

. purtr\hгhs Ччrd {шр\rлзirh \ruqdш\Ьрulпrрзпtht hрhs ur-nmg{rrrb .l*рЧЬрр,. 1purriru2lrnphhbpp,
, FшFtqпрЬш\чrI_r lrbprlpnrrilrhpE,ршltuв.l'ght ьрh h \ruqilru\ЬрulпrрзпlhhЬрfr

hфрrurп{пrр; ntlrl_rbpp,

, Чшqrlru\hрulпrр3urtr &bntrrup\rurn|rpm\rutr qпрЬпthЬпtрзпttr}rg uшrug{ruЬ
b\rurIntmlrbpp,

' ЧruqrlШ\hРulПr-РlШh \nцiffrg hhLttrшцр{rrЬ rnlrmburu\rutr рh\ьрпtрзпllrtrhр}r
Ч"rt.ilrs фпiuruhgrlчlЬ qnltfruplrhpp,

, Zurjmuulruh}r ZчrtrрurчlЬrлпr-рзrulr ophlrulpnlplurdp lurpqblt{rub *]LdпtшрЬрр:

t1



9.4. Чшqiiru\hрulпlрlrulr d[r2nghbpp Ч*р.rl btl оqrпшqпрЬ{Ь1 ri}urзtl

\ruqilru\hpц2tu\iuh brufuuhp}r 1r \urlrnlrruцpntplurrfp uurhtiurl_rr|urb lrulrumur\trhp|r tr

|utla}rPhhP}r }rPur\mhurgdrulr hurrirup h 1blr Ч*рr.t гmztu{hrrutr4urrftrbp|r rl}r2h:

1 0. чuguuчьг.lпhгdзuL чьгuчuguцчьг.цпhuе, Lпr.оuгпhuс,
Lпr,оuгUuL .}ь,IIяпhU qпhзяh oqsuqn го-пhUс

10. 1. ЧruqrIur\hpulnlpJnll-rp Ч*Frrt k 1пrЬrпрr{h1 dпrlпф Ч*.i цчrrпrчршtr}r
npn2r-irutfp:

10.2. dпrlп{р \mqtirur{npnlr-I L 1пlЬшрriшh hurtrEt_rrudnlnq h ophtrpn{
l-rrufuurmhur{rub Ч*рq.rrl uruhrlurtrпrrл[ 1nrbrupilmlr Ч*рqt, nL drud\hшlrЬрр:
Чшqrfш\Ьрulпtрlurlr 1nlbruprlruh ur{rupur}rtl prbrupilurlr hrulr&lrmdnqnq*,
ulшршurцfrр r{durpnrilhhplr }rpm\urlrruglrhprg hhurп rilrrugurb qnLJpE, dпrlпф
npn2rirurlp umhtirulr{rub Ч*Fqr.l, oqrnruqnpEnril t Чruqdtu\Ьрulпlрзшlr
\rulrпlrrчЦрш\rutr hulurrnru\t hpt' Ь }utrц}rрhhрh hг*Чшhшgilчrlr hrurfrup, |ru\, Ьрh
цtu hirruршrlrр tk, фпfuшhgпtti t чhшui\urtr рlпl2h:
10. З. Чruqilur\hрqпrрзпllrр Ч*рr.t L {hрru\ruqrfш\hрulr{h1 dпцпt|}r прп2riшilр \rud
ophirpnr{ uruhrimh{iub цЬqрhрпril 4rrrrnulpmtr} npn2rIurrIp' орhhрпr{ uшhdшlrr{ulЬ
\rupqnt|:
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tr,hptnrplnlh Ir ш2lчшфчr;шgr Ър}rчrшчшрцш\шh

hrrrчшрш\шQшh \шqrfш\Ърцпrgпrlr
lчпфтrylhlr2t, rцшш\hрр

lEEýT;TY s ?v*KLilvýEý

Uпцlr \шfuпlrшщпrgпrtrр \шqrfr|шь t 24.01.2018р. h FшLtчш$us t 13 phpplrg:
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ՁԵՎ 1  

 

ՀԱՅՏԱՁԵՎ 
 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի պատվերով իրականացվող 

մշակութային միջոցառումների անցկացման մրցույթի 
 
 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

Ծրագրային անվանակարգ 

.............  

Առաջարկվող նախագծի /  

Միջոցառման անվանումը 

«Մինասի գույներով» երիտասարդ 

նկարիչների միջազգային 8-րդ պլեներ 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջե 

1.600.000(մեկ մլն․ վեց հարյուր հազար) ՀՀ 

դրամ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանից հայցվող 

գումար 

1.600.000 (մեկ մլն․ վեց հարյուր հազար) ՀՀ 

դրամ 

Ծրագրի սկիզբ/ավարտ 15.08.2019 – 01.10.2019 

Կազմակերպության պաշտոնական 

անվանում 

«Ինքնություն և աշխարհայացք» 

Երիտասարդկան հասարակական 

կազմակերպություն 

Կազմակերպության իրավական 

կարգավիճակ 

Հասարակական կազմակերպություն 

Կազմակերպության ՀՎՀՀ 05542743 

Կազմակերպության իրավաբանական 

հասցե 

Անի թաղամաս, 7փ., շ. 8, բն. 15, Գյումրի 

3126, Շիրակ, Հայաստան 

Կազմակերպության գործունեության հասցե Անի թաղամաս, 7փ., շ. 8, բն. 15, Գյումրի 

3126, Շիրակ, Հայաստան 

Կազմակերպության բանկային տվյալները (բանկի անվանում) Ինեկոբանկ ՓԲԸ 
2050122058651001 

Կազմակերպության ղեկավարի անուն, 

ազգանուն 

Մարինե Հովհաննիսյան 

Նախագծի/ծրագրի/միջոցառման ղեկավարի 

անուն, ազգանուն 

Մարինե Հովհաննիսյան 

Նախագծի/ծրագրի/միջոցառման ղեկավարի 

հեռախոսահամար/ էլ. փոստ 

mara.hovh@gmail.com 
+37455235323, +37498235328 

 
 
 

2. Կազմակերպության առաքելության և գործունեության նկարագրությունը. 

Կազմակերպության հաջողության պատմությունները, խնդիրները, գործունեության 

փորձառությունը (առավելագույնը 300 բառ)։  

Կից ներկայացնել թիմի անդամների հակիրճ ինքնակենսագրականները, կազմակերպության 

գործունեության գնահատման ցանկացած փաստաթուղթ (դիպլոմ, պատվոգիր, մրցանակ, 

հավաստագիր և այլն)։ 

«Ինքնություն և աշխարհայացք» Երիտասարդական Հասարակական Կազմակերպությունը 

հիմնվել է 2015թ մի խումբ փորձառու երիտասարդների կողմից, որոնց միավորել է հայ 

mailto:mara.hovh@gmail.com


երիտասարդների համար մշակութային և կրթական հնարավորություններ ստեղծելու 

ցանկությունը: 

Հիմնադրման պահից կազմակերպությունն իր առջև նպատակ է դրել երիտասարդների և 

դեռահասների հետ աշխատանքի շնորհիվ հասնել Գյումրու և առհասարակ Հայաստանի 

կրթական, մշակութային և սոցիալական զարգացմանը: Մենք նպաստում ենք 

երիտասարդների կողմից ինքնադրսևորության, մշակութային լայն աշխարհայացք ունենալու 

կարևորության ընկալմանը,  նպաստում ենք վերջիններիս գեղագիտական և 

աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը: 

Մեր կազմակերպության կարգախոսն է՝ օգնել երիտասարդներին ճանաչել իրենց ազգային 

ինքնությունը, բայց միևնույն ժամանակ ունենալ լայն աշխարհայացք և հակառակը՝ ինչքան 

էլ ճանաչել աշխարհը, միևնույն է՝ չմոռանալ ազգային ինքնությունը: 

 

Գործունեության ընթացքում կազմակերպությունը իրականացրել է մի շարք ծրագրեր և 

նախաձեռնություններ, որոնց նպատակն է եղել. 
 

- Հայաստանի և մասնավորապես Շիրակի երիտասարդության համար ստեղծել եվրոպական 

կրթական ծրագրերի ֆորմատով անցկացվող դասընթացներ՝ արծարծելով կարևոր 

սոցիալական խնդիրներ:  

-Երիտասարդների արտիստիկ և աշխատանքային հմտությունների զարգացում 

-Նպաստել սոցիալապես անապահով երիտասարդների կրթական գործին 

-Երիտասարդների շրջանում խաղաղ համակեցության սկսզբունքների ուսուցում՝ նպատակ 

ունենալով նպաստել հասարակության մեջ տարածել հարգանքի, բազմակարծության 

սկզբունքները 

Կազմակերպության անդամները բազմիցս անցել են երիտասարդների հետ աշխատանքներ 

իրականացնելու միջազգային վերապատրաստումներ, մասնակցել են միջազգային 

փոխանակման բազում ծրագրերի, եղել են վերջիններիս կազմակերպիչներ: 

 

 

3. Միջոցառման անցկացման համար առաջարկվող հայեցակարգը և նկարագրությունը 

(նվազագույնը 100, առավելագույնը 300 բառ) 

 

2019թ․ անցկացվելու է «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային 8-րդ 

պլեները: Մշակութային ամենամյա միջոցառումը ունի իր ձևավորած գեղեցիկ 

ավանդույթները: Արդեն ավանդույթ դարձած ձևաչափը պահելու և  նորամուծություններ 

կատարելու ցանկությամբ «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն պատասխանատվությամբ 

ցանկանում է իրականացնել պլեների համակարգման աշխատանքները: 

18-30 տարեկան 45 նկարիչներ Հայաստանից, ԼՂՀ-ից, Ջավախքից և սփյուռքից կմասնակցեն 

պլեներին: Պլեները կմիավորի տարբեր արվեստագետների, որոնք միասին աշխատելով 

կխթանեն միջմշակութային երկկխոսությունը, կստեղծեն միջմշակութային երկխոսության 

հարթակ: Մասնակիցները կունենան հարուստ մշակութային և ստեղծագործական 

միջավայր, կմասնակցեն վարպետության դասերի, դասախոսությունների, կայցելեն 

թանգարաններ: Միասին ապրելով և ստեղծագործելով՝ կխթանենք նաև մասնակիցների 

օրակարգից դուրս ճանաչողությունը: 

Մենք պատրաստվում ենք տալ մասնակիցներին հնարավորություն հանդես գալու իրենց 

նախաձեռնություններով, մտահղացումներով: Նրանք ազատ կլինեն ներկայանալու իրենց 

գեղարվեստական ոճերով, ստեղծագործական գաղափարներով, կազմելու օրակարգից դուրս 

իրենց ճանաչողական ժամանցը: 



Պլեների վերջին օրը՝ ըստ ձևավորված ավանդույթի, կկայանա պլեների ցուցահանդեսը՝ 

պատվիրակությունների, հյուրերի ներկայությամբ, կլինեն ելույթներ և կշնորհվեն 

պատվոգրեր, կհնչի պլեների հիմնը: 

 

4. Միջոցառման անցկացման համար առաջարկվող հիմնավորումը, նորարարությունը և/կամ 

կարևորությունը, արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ գործիքակազմը եւ 

տեխնիկաները (առավելագույնը 300 բառ)։ 

-«Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային պլեները անցկացվում է՝ ՀՀ 

մշակութային քաղաքականության ուղղությունների և ռազմավարական գերակայությունների 

հետ համահունչ:  

Այն խթանում է երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական հմտությունները, փորձ 

հաղորդում երիտասարդներին, հանրահռչակում ՀՀ մշակութային արժեքները 

երիտասարդության շրջանում,  մշակութային երկխոսության և ճանաչողության հիմքեր 

ստեղծում ՀՀ տարբեր մարզերի, ԼՂՀ, Ջավախքի և սփյուռքի հայության համար:  

 

-Մինաս Ավետիսյանի պատկերելով Շիրակի կյանքի հանգիստ ընթացքը՝ ստատիկ և խաղաղ 

կերպարներում,  բայց նաև այդ միապաղաղության մեջ խտացած էներգիան՝ արտահայտելով 

այն իր ինտենսիվ գույներում, որսացել և պատկերել է Շիրակի ոգին: Մենք առաջարկելու ենք 

մասնակիցներին որսալ այս ոգին, զգալու Շիրակի այս լուռ ըմբոստության ոգին՝պլեների 

առաջին օրը մեր թիմի արվեստաբան համակարգողի կողմից վարած ոչ ֆորմալ կրթական 

հատվածում և առաջարկելու ենք ստեղծել ավանդույթ դարձած համատեղ կտավը նշված 

ոգով: Մասնակիցներին առաջարկվելու է ցանկության դեպքում ստեղծագործել նաև 

լենդարթի և պոստմոդերնիզմի արտահայտչամիջոցներով՝ ի հավելումն պլեների նկարների: 

Այս ամենը կցուցադրվի պլեների ցուցահանդեսի ժամանակ: 

 

 -Կազմակերպությունը համակարգման աշխատանքներ է տարել: Պլեների անցկացման 

վայր՝«Աղաջանյան» ճամբարի հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ ճամբարի 

ազատ լինելու օրվանից սկսած՝ 28-31 տարածքը կտրամադրվի Պլեների անցկացմանը: 

«Աղաջանյան» ճամբարը մարզում միակ տարածքն է, որը ունի Պլեների համար հարմար 

բոլոր պայմանները՝ կեցության և բնության մեջ լինելու և ստեղծագործական ոգի 

ապահովելու տեսակետից: 

Բացի այդ,կապ ենք հաստատել ԼՂՀ Մշակույթի նախարարության հետ՝ մասնակիցներ 

ապահովելու հարցով:  Կապ ենք հաստատել նաև Ջավախքի մշակութային 

հաստատությունների հետ:  
 

 

5. Միջոցառման անցկացման համար առաջարկվող ձևերը (առավելագույնը 300  բառ)։ 

 

-Բացօթյա նկարելու ժամեր, որտեղ մասնակիցները կկարողանան զարգացնել իրենց 

նկարչական հմտությունները 

-Վարպետության դասեր պրոֆեսիոնալ արվեստագետների կողմից 

-Դասախոսություններ Մինաս Ավետիսյանի մասին արվեստաբանների կողմից 

-Ճամբար կայցելեն Մինաս Ավետիսյանի հարազատներից, ինչը կոգեշնչի երիտասարդ 

նկարիչներին 

-Միջմշակութային երեկո, որի ժամանակ կծանոթանան այլ մարզերի, ինչպես նաև ԼՂՀ, 

Ջավախքի հետաքրքիր ավանդույթների:  Սա կխթանի երիտասարդության ջրջանում 

մշակութային իրազեկվածությունը և միջմշակութային երկխոսությունը 



- Երիտասարդները ազատ կլինեն երեկոյան տնօրինելու իրենց ազատ ժամանակը և նոր 

ընկերներ ձեռքբերել 

-Մասնակիցները կունենան գեղանկարչական ցուցադրության մասնակցելու փորձ 

-Այցելություններ Մինաս Ավետիսյանի, ինչպես նաև Գյումրու տարբեր թանգարաններ: Սա 

մեծ հնարավորություն է հատկապես այլ մարզերի, ԼՂՀ, Ջավախքի և սփուռքի 

երիտասարդների համար 

 

 

6. Միջոցառման անցկացման համար առաջարկվող թիրախային խմբերը և մասնակիցները: 

 

-Երիտասարդ նկարիչներ Հայաստանի բոլոր մարզերից և Երևանից, ԼՂՀ-ից, Ջավախքից և 

սփյուռքից 

Երիտասարդները հնարավորություն կունենան համատեղ բացօթյա ստեղծագործելու, 

զարգացնելու իրենց հմտությունները, փորձված նկարիչներ և բանիմաց արվեստաբաններ 

իրենց գիտելիքները կփոխանցեն երիտասարդներին: Երիտասարդ արվեստագետները 

կունենան ցուցադրության մասնակցության փորձառություն, մասնակցության 

հավաստագրեր: 

Երիտասարդները կունենան միջմշակութային փոխանակման հնարավորություն: 

Կծանոթանան և ընկերներ ձեռք կբերեն ՀՀ այլ մարզերից, Ջավախքից, ԼՂՀ-ից, սփյուռքից, 

կսովորեն տարբեր ավանդույթներ և կընդարձակեն մտահորիզոնը 

 

-Ցուցադրության օրը ներկա հյուրերը կծանոթանան հայտաղանդաշատ երիտասարդների, 

կբացահայտեն նոր տաղանդների, Մինաս Ավետիսյանի արվեստով ոգեշնչմամբ անցկացված 

ցուցադրությանը էսթետիկ մթնոլորտին: 

 

-Իրենց համայնքներ վերադարձած երիտասարդները կտարածեն «Մինասի գույներով» 

երիտասարդ նկարիչների միջազգային պլեների գաղափարները՝ իրենց համայնքներում 

կիսվելով տպավորություններով, հանրահռչակելով Մինաս Ավետիսյանի արվեստը 

 

-Միջոցառման հետևորդները սոցիալական ցանցերում հնարավորություն կունենան 

ծանոթանալ պլեների առօրյային, տեսնելու տաղանդաշատ նկարիչների աշխատանքներին, 

կկրթվեն և բարձրացնեն տեղեկատվածությունը Մինաս Ավետիսյանի մասին 

 

 

 

7. Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունքները: 

 

-Ծրագրի արդյունքում  45  երիտասարդ արվեստագետներ ՀՀ բոլոր մարզերից, սփյուռքից, 

ԼՂՀ-ից, Ջավախքից կկրթվեն,  փորձառություն ձեռք կբերեն և կհմտանան իրենց արվեստում՝ 

ոգեշնչված Մինաս Ավետիսյանի արվեստով և Շիրակի բնությամբ:  Նրանք ավելի լավ 

կծանոթանան Մինաս Ավետիսյանի արվեստին, կընկալեն վերջինիս աշխարհընկալումը, 

ձևակերտման և գունային մեթոդներն և փիլիսոփայությունը: Երիտասարդների նկարչական 

տեխնիկական հմտությունները ավելի զարգացած կլինեն՝ վարպետության դասերի 

ընթացքում ստացած գիտելիքների և գործնական խորհուրդների շնորհիվ: 

 

-Պլեների ցուցահանդեսը – ներկա հյուրերը և սոցիալական կայքերի հետևորդները իրենց 

համար կբացահայտեն երիտասարդ հայ տաղանդների, կցուցադրվեն Մինաս Ավետիսյանի 

արվեստի ոգով ստեղծված 45 կտավներ, լենդարթի կամ պոստմոդերնիզմի 

արտահայտչամիջոցներով ստեղծված աշխատանքները: Ներկաները ևս մեկ անգամ 



կվերլուծեն Մինաս Ավետիսյանի արվեստը՝ այդքան հմուտ կերպով պատկերող Շիրակն ու 

իր մարդկանց ոգին 

 

-Համատեղ նկարված կտավը: Ծրագրի ընթացքում բոլոր մասնակիցների կողմից ստեղծված 

կտավը կարտահայտի «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային 8-րդ 

պլեների ստեղծագործական մթնոլորտը և մասնակիցների գաղափարներն ու ճաշակը: Այն 

կհամալրի «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային պլեների 

հավաքածուն 

 

 

8. Միջոցառման  շարունակականությունը, հեռանկարայնությունը և ազդեցության 

երկարատևությունը։ 

 

Մասնակից արվեստագետները ձեռք կբերեն նոր գիտելիքներ և հմտություններ 

վարպետության դասերի ընթացքում, կկիսվեն իրենց գիտելիքներով ու փորձով, համատեղ 

աշխատելով կստեղծեն նոր կտավներ: Լինելով բազմազան մշակութային  միջավայրերից, 

ունենալով տարաբնույթ հմտություններ, ստեղծագործական պատկերացումներ՝ 

մասնակիցները խմբերով կստեղծեն տարբեր միջմշակութային հարթակներ և ցանցեր, 

կշարունակեն իրենց համատեղ գործունեությունը պլեների ավարտից հետո:  

Համակարգող կազմակերպությունը կխթանի և կխրախուսի մասնակիցներին կազմակերպել 

վարպետության դասեր իրենց համայնքներում և կիսվել նոր գիտելիքներով,  

հմտություններով, գաղափարներով ու տպավորություններով, դարձնելով  «Մինասի 

Գույներով» պլեների արդյունքները հասանելի  ՀՀ տարբեր մարզերի, ԼՂՀ-ի, Ջացախքի և 

սփյուռքի հանրությանը:   

 

9. Դիմողի կողմից վերջին երեք տարիների ընթացքում իրականացված ծրագրերի համառոտ 

նկարագրությունը (առավելագույնը  300  բառ) 

 

«Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն, լինելով երիտասարդ կազմակերպություն, ծավալել է 

բավականին հարուստ գործունեություն,  համագործակցելով տարբեր 

կազմակերպությունների հետ: 

Համարելով լեզուն միջմշակութային երկխոսության խթանման համար կարևոր տարր՝ 2015 

թ-ին կազմակերպությունը անցկացրել է հայոց լեզվի, անգլերենի և իտալերենի դասեր 

Հայաստանում և Իտալիայոում: Վերոհիշյալ լեզուների  ուսումնասիրությունը անցկացվել է 

տվյալ լեզուները կրող ազգերի մշակութային առանձնահատկություններին և հաղորդակցման 

հմտություններին ծանոթանցնելով:  

2015 թ-ի սեպտեմբերին «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ի  նախաձեռնությամբ 

կազմակերպվել և անցկացվել է «Գյումրեցիների ֆիլմերը»  խորագրով միջոցառումը, որի 

նպատակն էր խթանել երկխոսություն և կապ Գյումրեցի երիտասարդ ռեժիսորների  և տեղի 

հասարակության միջև, ստեղծել հարթակ քննարկելու ֆիլմերում վերհանված խնդիրները:  

2016թ-ին ՛̔̔Identities՚՚՛ իտալական կազմակերպության հետ համագործակցության 

շրջանակներում «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն վարել է դասընթացներ 

կարծրատիպեր և ինքնություն թեմայով Իտալիայի Պեսկարա քաղաքում: 

2016թ-ին «Փոքրիկ Իշխան»  կրթահամալիրի հետ համագործակցության շրջանակներում 

«Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն կազմակերպել և վարել է դասընթացներ և 

ինտերակտիվ վորքշոփեր մշակութային բազմազանություն, կարծրատիպեր և ինքնություն 

թեմաներով: 

 2017թ-ին Եվրոպական Երիտասարադական Հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ և 

ֆինանսավորմամբ «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն իրականացրել է «Միգրացիա.  

Իրական պատկեր»  ծրագիրը, որի նպատակն էր օգնել հայաստանաբնակ հայ 



երիտասարդներին և սիրիահայ երիտասրադներին հաղթահարել միմյանց մասին ունեցած 

կարծրատիպերը և խթանել մշակութային երկխոսությունը իրենց միջև: 

2017թ-ին «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն կազմակերպել և համակարգել է 

«Սիրիահայերի պատմությունները»  խորագրով ցուցահանդեսը Հայաստանի տարբեր 

քաղաքներում: 

 2018թ-ին «Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն իրականացրել է «Մեդիացիա 

երկխոսության համար» ծրագիրը Եվրոպական Երիտասարադական Հիմնադրամի հետ 

համագործակցությամբ և ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի նպատակն էր խթանել երկխոսություն 

տեղի հայ երիտասարդների և սիրիահայ երիտասարդների միջև, տալով նրանց գիտելիքներ և 

հմտություններ կոնֆլիկտների կառավարման, մեդիացիայի և երկխոսության մասին:  

2019թ-ին Ինքնություն և աշխարհայացք ԵՀԿ-ն  կազմակերպել և վարել է դասընթացներ 

կոնֆլիկտների հաղթահարում,  մեդիացիա և միջմշակութային երկխոսություն թեմաներով 

«Փոքրիկ իշխան» կրթահամալիրի և «Նոր լույս» մենթորական կազմակերպության 

պատանիների և երիտասարդների համար:   

 
http://idandview.com/ 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014332025456 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vcIZRpsdLAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-
KfAQ3h0hiI_cAVEF_9bgcUGxV-c2L-X-yMEL-_Q7d5uZV6PDZu89pMU 

 

10. ՀՀ պետական և այլ կառույցներից նախկինում ստացած դրամաշնորհային 

աջակցություն/ներ. Նշել ծրագրի անվանումը, տարեթիվը, ֆինանսավորման չափը: 

 

Ոչ 

 

 

11. Միջոցառման անցկացման համար առաջարկվող նկարագրությունը և ժամանակացույցը 

(ըստ ներկայացված աղյուսակի, անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել տողեր) 

Նախատեսվող աշխատանքներ Սկիզբ Ավարտ 

 

N  Նախատեսվող 

աշխատանքներ 

Սկիզբ Ավարտ 

1.  1.Միջոցառման 

նախապատրաստական 

աշխատանքների փուլ /օգոստոսի 

15-27/ 

ա/ մասնակիցների հավաքագրում 

ՀՀ տարբեր մարզերից, ԼՂՀ-ից, 

Ջավախքից և սփյուռքից  

բ/«Աղաջանյան» ճամբարի հետ 

պայմնավորվածության 

ձեռքբերում, պայմանագրի կնքում 

գ/ Վարպետության դասեր 

անցկացնելու նպատակով 

համապատասխան 

մասնագետների և 

արվեստագետների  հրավերի 

կազմակերպում 

դ/ Ցուցահանդեսի կազմակերպան 

համար անհրաժեշտ 

15.08.2019 27.08.2019 

http://idandview.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014332025456
https://www.youtube.com/watch?v=vcIZRpsdLAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-KfAQ3h0hiI_cAVEF_9bgcUGxV-c2L-X-yMEL-_Q7d5uZV6PDZu89pMU
https://www.youtube.com/watch?v=vcIZRpsdLAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-KfAQ3h0hiI_cAVEF_9bgcUGxV-c2L-X-yMEL-_Q7d5uZV6PDZu89pMU


պարագաների ձեռքբերում, 

հրավերների կազմակերպում 

2.  2.Միջոցառման համակարգում / 

օգոստոսի 28-31/ 

ա/ Մասնակիցների դիմավորում, 

տեղափոխում և տեղավորում 

ճամբարում 

բ/Վարպետության դասեր վարող 

մասնագետների տեղափոխում 

դեպի ճամբար և հետադարձ: 

գ/Ցուցահանդեսի կազմակերպում 

դ/ Միջոցառումը առցանց 

բազմազան հարթակներում 

հանրությանը հասանելի դարձնել 

/online PR/ 

ե/ պատվոգրերի հանձնման 

արարղության կազմակերպում 

զ/ Մասնակիցների մեկնում 

ճամբարից և Մինաս Ավետիսյանի 

թանգարանի այցելություն 

28.08.2019 31.08.2019 

3.  3. Հաշվետվության փուլ 01.09.2019 01.10.2019 

 

 

 






















