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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 28-06-2022 թ. որոշմամբ

««ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ
ԹԱՂԱՄԱՍ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ
ԽՃՈՒՂԻ 8/8

1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.1010096
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2002-12-13
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00007386
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)91180504
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը http://www.genocide-museum.am/
1.8 Էլեկտրոնային փոստը info@genocide-museum.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`
Հարություն Մարության

5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

82

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0

8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ստացված ֆինանսական

միջոցների նպատակը
8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի

պահպանում

200,424,400

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության

պայմանագրային/թեմատիկ/
հետազոտություն

6,441,080

Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող

հավելավճարներ

3,150,000



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       7       թերթից:
թերթերի քանակը                             

 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

Ասպերանտական կրթաթոշակներ 2,087,700
Բարձր արդյունավետության

գիտաշխատողների հավելավճար
600,000

Գիտական սարքերի և նյութերի
ձեռքբերում

684,000

Երիտասարդ գիտնականների
դպրոց

430,400

Երիտասարդ գիտն. տպագրված
հոդված

330,700

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Օլիպիա ՍՊԸ 250,000
Ավրորա հիմնադրամ 4,853,200

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

Գանձանակից մուտքեր 1,232,710
Գրքերի և տոմսերի վաճառքից

մուտքեր
14,980,000

9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը
0 0

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի

պահպանում

230,610,990

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

230,610,990

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

230,610,990

Նշումներ՝



ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

71vh1308220027584141
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*2ru1ng gtqruuqutrmgruh prutrqrupruL-]rhurnllnnunr
2[tlburyuf[ hnqrrFr+fu-lftph htnlthp+lrtr

ttupt[p

Uhtrp runr-rfrulr tlrp hhprup\h1 u2urJng ghr[uuuilutrntp;urtr prutrqurpurh-lrhuurfrurntur,

hlrdhurrprlil|r (urlunr-hhur' *2|nihru4prurl,) Sfrtruhutu\urb hur2{htntlntplnrhhhpp, npntrp bLprunnril

hh Slrhrutruru\rutnlhd*\J, thuulrtr hru2rlhrnrlnrp3nttrp' urn 31 4h\urhrfphplr 2021p., |rh2qhu tluh
ruJ+ tutturuprllrtr urrlupur{rub urup{ru hruilruqurprlrru\ $}rhruhuur\rutr urp4;nthp}r, qnLrn

ru\urlrrltrhplr rlrnrlrnluntplnthtrhplr L rlprudru\urtr il|r2ngtrtph hnuptplr rfiuulrh

hur2{hurrlmplmtrtrhpp, }rhlqhu hruh $}rbuLuur\utr hru2tlhu{ntplnttrtrhpfrtr qIrS

brutrnpruqpnrplnrtrhtpg, htpurnprl hru2rluruluhru\rutr hru2rlurnrftutr tr2r:rtrur\ruflr

purlupu\urtrnrpl urtr ulirlrnrfr tr\rupruqlpp :

Uhp \rupblrpnq, Uhg $]rtlutruru\ruh hru2{hul[ntplnttrtrhpp FnLnF kut\uL runnttfirhpn{ d2iltup}tur htt

trhp\ru3rugtrnr-il 2|nftlu4punflr Slrhruhuru\urh rlh6*1tn 2021 p{u\utr[ r1h\utttphpf 31-1,

rlpmp;rurip, ]rtr2qhu trruh rul4 unluruprllrtr rurlurpurrlnq urruprlru $]rtlutruur\urh urprgmhpg h

rlpulfiu\rutr rlh2nghhpb hnuphpp' hrurftud,rulh topn L ,IhZIrt \urqrftu\hpqnr-pSmhhhplr
Slrtnuhuru\rutr hur2rlhtnrlnr-plnrhhhnh {hturqqurl}rtr uuurtr4runtnh (Outt-hhpf $ZUU):

ttuptlp[h[tfp

Unufnntr ubg\rugpht hLp lln.+lr*t, tilr2ruqqrul]rtr uuuuh4rupurLhp[L (UUU-hhp)

hrurfiurqrurnruufuilh: Up1 uuluhrpuprnhhplrg plunq rihp qruuuuulurutnurnr[ntplnttrp prugnr.ghl

It\upruqpt[rub k rllu hquu\rlgnrp3utr ullnr4]runph qruuuuu[urullutntlmplmhg $hbuburu\urh
hur2tlhur{mplmtrtrhp}r urnufrur}r hrurftup, prudtrmd: Uhhp rutr\rul, hlrp 2}niburrlpruri}rg'hrurfur&ur3h

2ru2rlruqurhtrhplr hplr\rul}t .ftZ*qq*llrh uuuuhrpupurhhplr lo"nhn+}, \"q,Ihg hpurqurpur\rub

'tlpn$tulnhrul hur2{ruuluhh trnhh*:h \rutrntruqpph (ZtUUtu \ruhnhruq}rpp) L qurhqrutrhl hhp

kfnh\*ll, rull rqruhruhghhnt' hunftu&rulh lUhUtu \rutrntrhtplr: Zruilnqtlrub htrp, np &tnp ttrp phphl

purrlrupurp hruilruqururruufuruh urnr4[rtnnpru\rutr ruuprgmlghhp' rltp \urpb[rph ruprnruhrultntlnt
hrutfrup:

th\rur[rupnpluh h \urnrur[ruprluh oqru$rhpnuf qtnb{q rutr,&utrg rqrurnruu}urutnurnr[nrplntLg

$]rtlutruru\rutr hru2r[brn{nrgnr-trtrhp[r hruttrup

th\un[rupnr-p1nr-trp rqururruu]uruhutnnt t Ourr-trhp]r $2UU-h hurilurd.rulh $]rtrrutruur\rutr
hur2{hrn{ntplnthtrhp}r qrutnpruuurdruh U 62ilurp}ln trhp\ultugthutr, h ur;trq}ru}r trhpp}rL

hu\nrlntpputr hrutftup, nph putn {t\urqurpntplurh, rutrhprudt2tn k }urup4ru}untpluh \rutf u}uru$
hhtnhrrrtrpn{ kru\ruh }uhrluplntpmtthhp}rg qhp8 $}rtrurtruru\rutr hrrr2{hur{ntplmtrhhp}r
uluupluuunttfp ruqruhnrlhlm hrurirup:

$rt h ut h uu 
Q 

u h h wVt b u {a tpla ilt h hp 2 02 I p. 4 h 
Q u h{p hprt 3 I -fi qqn LH w {p

d ry a g g h4 u, u ul u ba Lpt u b pu b q up ut h -fi b u ult trzn L tn, hlz {b wryt w tI
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S]rtrurhuur\ultr hur2{hunlntplnthhhpp qtuurpruuurhflru' qh\un[rupntp;nthp quuuuufuurtluurnt L

Z|rrfhur4prutflr uhptr4hrurn qnpbhlnr \rupnrlnr-plutr qtnuhurunlurtr hrurftup' urhhpuldh2urmplurtr

rlhrqpnr-ri purgurhurprhlnrl utrpbqhruuntp;urhp rlhpruptpnrl hurpgtpp, ]rtrlqtu hruh

hur2rlurqurhru\ruh hur2rlrunrlurtr urhpL4hururntpluh hlllnthpg \]rprunhlnr- hrurfiup, tfoh
qh\u{upnr-p3nttrp 2nttrfr Z]rtihur4purdg 1nr-bruphlnr- l1*rl Z[rtftrtu4prutf]r qnpbmtrhnr-plnthp

rpu4urphgtrhlnt rftnu4pntp3mh, \rutl2nr-trlr urplqhu 2r{urprlhlnr- nphL }rpururhuru\urh urlgtrurptutrp:

Vurnrurlurpdruh oryu\hhpnr-d qurtl[nr1utr&]rhp qunnuru]uruhuurm hh 2[litll4prurffr $]rtlutruru\rrrtr
hu2{htn{nrlu\rutrntplurtr qnpbgLprugb qhpuhu\tfiutr hunfurp:

Il"qh*fl, rnr[urylnrtrg $]rtrurhuru\utr htu2r[hrnrlnplntrtrhp]r runqhrnh hrudtup

Uhn trqrurnu\tr k &hnp phph nrpunflrtn hunlururnlrurgnrri tun rulb, nF $frtlutruur\uh
hru2rlhrndntplnthhhpp Fnlnp hurllurh urnnuitrhpnrl qhpb htr hru\urtr ]uh4ruplnrpnnftrhplrg, tuh\rulu

lpuLg lo*p+*Iuttp;rutr \rurf uluurl]r hhurhurhpntl rlnur2urgr.truh hruhqurtirutrplrg, h trhp\ruSrugtrhl

ilhp \up&!pp hhpurnnrl urnqlrurnplr hqpru\rugntpSnr-h:

firprurllrrn hru{ruuu}nugmtfp FurF&Ir rfurllup4u!]r hun[ruuur]rurgnr-rf k, prulg ulL $
hpur2]urur[npntti, nfi UUU-hhp[b hunftuqruurruu]uurh ]rpru\rutnugrlurb runr4]rurp .ilrZ*

\hru;tnhruphph kul1ruL ]utrluplntpnttfp, hpp urltr urn\ru k: tuhrluplntpnr-tftrhpp \urpnrl htr

runur2urhurl uluut_h \*rI lo*p+*Iortplutr ruprymtrpntt[, h hurilruprlnui hh kur\rutr, tnp

]uhluniurnphtr \urpnrl t ru\tr\urlltl, nlr 4nuhp, runruhAlrh \ruil rffrurulrh {hpgprub, \ruq4htr
St t *truur\urh hru 2 rlhrn{ntp1 nr-hhhptr oqrntuqnpbnqt hph' ull4 Sht *truur[rul:
hrl2r[hurr{nrplnttrtrhp}r h}lfutr {pur \rulugrlnq rnhrnturu\ruh npn2nttltrhnh,ln*,

UUU-Lhp| hruilurdruSh frpur\urtlugpurb urnq[nnfr nlp ptrprugpnril \]rpurnnr-ri hlrp

rftuuhurqlrurru\urtr +utrrnqnlpJnth h qruhuluhnttf tluruhruq[nnur\urtr \ruu\ruEurttrnnrplmh: h
grnuih'
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$|rhrutruru\uh hru2tltuulntplnttrtrhplr hru\ruh luhrlurpgmprirutr nlru\hpp, hruluruqbnul h

|rpru\rutrurgtrntil htrp runufrurnpru\ruh pLprugru\rlpqhp ru3r1 n[ru\hp]rtr rup&ruqrutrphlnr

hupnnur\nrl, h d.knp hhp phpnttl runqlnnnpru\ruh un:lugnqghtp, npntrp prutlruprup

hrutfruqrutnurulurutr hlnip hh hurtr4]rurutrmti tlhp h*n8hph hrudrup: furup4rulunrplurtr

hturhtuhpnr.{ runru2tugtub ku\rutr }u\urplnr-prirutr thrlltntruphprfiuh nfru\tr uqh]r prup&F

t, pruh uluruilr htrnhurhpnrl ku\rutr fuhrluplntptlruh 2huSrntnuptptlurh nh*hp, purtr]r np

]uurp4ruluntp3nthp \*p.q k trhpurnhl hrutrgurtlnp hrurftud.urltrntplnttr, qhlburprupntpSnth,

rllrurnttlhunlnp prugpnqntdtrbp, uluut hhp\ruSurgmtfhhp tt*rf hhpplrtr hu\nrlmpgrltr
hutiu\rupqlr 2rupur2ruhnttf.

. &hnP htrp phpnr-tf urnr-4]rurlrtr rlhpurpbpnq hhppfrh hu\nrlntpprh riurulrh rqunn\hpurgntil'
un[rul hruhquilruhptrtp[rtr huriluruluururu]uruh runq[unnpru\urh ptrpurgur\urpqhp
hurluurqbtlnt, b n! ph Z|rtffuru4prurflr Lhppfrh hu\nqntplruh rup4lnrbtutlhtnnrpltutr

{hpuphplul \unbhp ruptnurhru3urhlnt hrurftup.

o qtrurhruurnui ttrp hur2rlruqruhru\uL hru2r[urnilurh \[rpurnrlrub prurpuprulprhntp3urtr rn\]rh
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hru2rlurnrftuh qhurhurtnnuitrhplr h \|rg purgluhrulurntilhtplr ]uh1utftnmp1nthp.

. hqpurhurhqnttl hlrp qh\uqurpntplutr \"rtflrg hru2rlurqruhru\urh hru2rlrunilutr
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Ֆինանսական հաշվետվություններ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
«Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ 

5/24 

բերված աուդիտորական ապացույցների վրա՝ գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական 

անորոշություն դեպքերի կամ իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք կարող են 

նշանակալի կասկած հարուցել Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողության վրա։ 

Եթե մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից 

պահանջվում է աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել 

ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե 

այդպիսի բացահայտումները բավարար չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը։ Մեր 

եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված 

աուդիտորական ապացույցների վրա։ Սակայն, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները 

կարող են ստիպել Հիմնադրամին դադարեցնել անընդհատության հիմունքի 

կիրառումը. 

• գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը,  

կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև 

ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի 

ճշմարիտ ներկայացումը։ 

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք 

աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի 

ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող 

նշանակալի թերությունների մասին: 

 

Հաստատված է 

§Ջի ընդ Քո. Աուդիտ Գրուպ¦ ՍՊԸ 
 

Տնօրեն/աուդիտոր                               Լ.Պողոսյան 
 

 

 
 

«20» հունիսի 2022թ. 

Երևան 

 



$]rtnutruruhrutr tl[rdru\]r druu]rh hru2{hrnt[nrg nttr

u2ur]ng ghrluuqurhntp3ruh purtrqurpruh-]rhuur]lnnttn> h]rtlhur4puri

202 1 p.4hQw htlphpfi 3 I -rt 4pntplw{p
Uurhnp

ulqFnLrtl

nthtrhp

4

8

9

10

131,728,728

153

13 1,807 ,263

199

3uru202t 3utu2020

UqSF.il"trf

or uhpushU u\rnh{Lhn

{hiltrur\*h ilfr2nghhP

O; hjnr-pur\urh u\urh{t hP

(hmru&q{urb hurP\tu3frh tu\m[{
Qh4urrlthU nI EhprughU urhuth{thp

Etrpurght1 tu\urh{hhP
alu2urpIhp

Unb,urpur\urh t orJt +hphmnpru\urt, olurpuphn

apurtlu\u,h tlfr2ngLhp t 4purhg huiltupdhp[hp

qursu{ornFr}SnFL1JbP bq. 2nrs uqsh{tubr

Qnrur ur[uh{hhP
rrnuuth{urb hurtlblu 6 (lburbh{u, b {tr u u)

ttr4ruilhhU qnlur ur[rnh{hhP

IIt Utrpru ghq qurnururr[npnrp; nr-hhhp

U\mlr{hhpht, {hp,uPhpnq 2hnPhhhP

[h4urlht U nI Ehptughq ulupmurr[npnrplnrhhhp

P hpru g hU tqurprnrur[npnrp; nrhhhn

Unhrnpur\rutr 1, *lll1ph+hrnnpru11*t ulluplnphp

bluril nr-tntr hpfr h t[hptuphptlnn 2 h nphtrhp

a)tuhnr-urntrhp

q 000 q- ooo

131,728,88L

28,587

376

21,035

131 ,807 ,462

28,296

2,866

56,733

49,998

26,8 3 0 (l4l )

26,830

13r,721,088

(341)

13 1,807 ,263

131 ,727,088

9,696

5,57 6

9,690

131 ,807,263

8,263

69,021

l l,15l

l0-lrg 24-fq tghpnul bbpQwlutgtlwb bwhnpwg7nllalnfittbpp Qutqt[nttt bb unrytt

uttputdutt hil, tluup:

hw2tlbn{nLplnthbbpfi

$fi &wltuutluh hw2tlbwtlatplailthbp 202 I p. 4bQwbdph1l, 3 1 -fi rynry1wdp
,Z*lrg ghwuttlubatpluh puhgupwb-fihuufiuznltt, hfidtnaryzwd

87,895
Ph4urlhtrU EtPur ghtf ruhm[{hhP

24,96L 98,435

9ilu*rltp hu2{uruluh

IrnLrdJtu Urupht hU 19ra,Tq1 nq; tutr

6124

5

th 4urlht U Etr1aur ghl1 ulurpurtudnpnlpJ nrhhhp

/Sel
/Jf?^'C > l--
f)etto-Z

w



hudruquprlru\ Qlrtnutruru\ruh urprgnttrptthph ttruu[rtr hru2r[hunlntplndr

fdurh gulpruL - [r tru rnfnnnrlrr > hfriltnu r]Fruil
ta tlwp tn{wb nuqtlw hu {utp

Urutrnpur

qFnl-ralnL

bbhp

11

t2

2021
(}; ooo

328,007

I 5,03 3

2t7

284,840

1,886

I ,861

343,257

(181,t75)

(83,995)

(20,143)

(5,730)

(5,447)

(848)

( I ,646)
(370)

(16,731)

(316,086) Q82,487)

27 ,17 | 6,1 00

( 1 ,563)

27 ,l7 r 4,537

I0-ig 2a-Fa t2hpntrl hhpSrtlttgtlutt &utttnputqlntplnfihhpp Quqdnut htt unLltt QlthuhuutQuth hu2{hu{nry1afihhp/t
wttpwduttthflt ttutup:

(ZruJng ghquuultutrntp3 urtr

202Ip +h|whttphpfi sI -rth

b\unfntu durtrur2r[urb 2trnphhhp
huuntlp
Utt h\rutfnrurhhp

C\u1utf htrp h\rudmutr bp

UZto*tnurUh g lrhnh hururntgnttltrhph qb n{ bur}uuh p

Uur2 tlur b n rp3 ur tr h urtlnptnh qur ghul: tt b *tou hp

Qpuruhtrl ur\uJ hL h \nrfnthrul bruluuhp

U3qfrLhph pruphh*pqilruh h lutnu.Iph bruluuhp
.{urdurnrlrub uulprxtrphhph hlrpllupdhp
Zhn ruhru{np+ru\ gnrfdJ ruh b ru}uuhp
9np b nupfurl-r h trhp\uJ ru g nrg2ur\rutr b rulu uh p

Zfnftnuh*l, d[r 2 n gtrh p h hn pn qdutr, uultuurup\tfur h b u]uuh p

Utt bruluuhp

Ctuludhhp bru[uuhp

Srupr[ru ulupn.t p ,tt t !, hrup\nttfE

Cruhnrpruhurf,Uf, qbr.l burluu (t 
"luh 

ru rnn Lgn rtl)

Srupr[ru rupgnttrp hrup\nrtt]rg hhrnn

r3

288,587

(168,63 l)
(82,994)

( I 5,63 8)

(6,809)

(601)

(e01)

(s4s)

(430)

(5,93 8)t4

15

A-,, ato*.lrn hru2tluruluh
Uurphqh\ qlngrutrZurpntplnttr lrult

$rt hwttuu luth hwV[bu{a tplailth hp 202 I p. a h luh{p ht l 3 I -1, 41nry1 udp
,d ry a g g hq u u u{tt tn tp1 ut h p ut h q up w h -fi h u uf rnn t w, hfi {b ua11t w {

2A20

Qt hutftuquptuh SlLuhruuu\rutr uppntbp
9ntur urh*hrlt hpntil durtrur2rlurb oqnunhhp (r[,ruutrhp)

OULr
THT
ARlvl ST

6'jliis
g6

7124

4.s37I tr



9nun u\uf{bbp[ +n{r"h-rylnrhbbp}r duru}rb hru2rlburrlnrpgnr-tr
uZuJng gh{ruuqruhntpl ruh purhqrupurtr-|rtrurllrurntur, hlnltrur4purrf
2021p 4hQmbtlphplt 3I-rth wttwputtut utupttu htutlup

tlnturtuh.l*b hru{h3ud
(?brubh{*b {truru)

Stup{ur hurt{hlud

Sruprlru hunlhlurd 27,777

1 0-lg 24-t rt tghpnttt hhpQutlutgt/ut \utbnpwqrynllalnfihbpp
wtryutdutrhil, {wup:

Qwq[nt{ ht] unqh fi}butbuwQwh hw2t/hwt/ntplnfittbp/t

atu*.lrn hur2{ruuluh
Uurpht hll.\urp

Sfi h whu w 
Q u h h w2{ h w {a tpln ilt h bp 2 02 I p. a h ! w hdp hpl 3 1 -l 4pa ry1 u dp

dryag ghqutuul ut batpl uh puthgupw tt-fi huulz uDLuD hfi dbut4ltud

r+ 000

Clr4unlht p

4,537

27 ,17 7

/,
SL

nrt L[dJru

ophh
luPnLrdJ

\b?9tlTu-
/go*i
.$rSr:

g -i,

C.>E
3-z

a

8124



Z[nttuurgrulilh hnqruprupAnrbtptr luryhp+h \*qrtU htrnLlllb t

Un*:h\Zrupnr-plnrtrliutr ZZrlurp2urqhrnlrqfiuurtlnp]unphp4ur\url:

9urphh Ulrtrurtr3rutr Ur{r3nmp}r qnpbhp}r qtururlnn huhd.hru\uruurp

'{1tur$ilfp '{rup4urhlurtr Uqqurl}rh dnrlnrl}r qrurnqurtiurtlnp (hrutftu&urlbntp3urtlp)

Utrnr-2rurlurhhqfru\nu1nu U*lf,UpnnUntpph2{rurbh}rtrhp\urlurgnrg}r2
durtf\nyurh (hurilrud,tulhnr-p3urttp)

'Ilhurpnu rlurp4tuulhur Uhbb Surhtr qhrlr\h" 9upnr1|rLinunrpjuh Lhp[urlugnrgir2
Uurtrnr\kurh (hunirud.rulhntp3rutip)

U2ntn Uhpntrlurh 22 qlrurntplnthhhplr ruqqurlirtr ur\rl4htfflul|r qunntlntpgurtr

|rhuurlrunttnlr uhophh (hruriru&rulLnrplurtfp)

Uutirl\ rrurpurphlluh - 22 \ppntpgurtr, qfrurmp3urh, rf2ru\nr-lfah b uqnpuf
hruluurpurplr ]unphp4ur\urtr

{urhpruil Shp-Uruphnulurh ZZ q}rurnrplnr-hLhpfr ruqqurS}rtr ur\ur4hil}rur1fr
urphhprqlrurnr-p1urh lrhuurlrurnr-rnh qlr*urZlournnrl
(hutftu&ur1 trntpS urtlp )

Zpruhnt2 furunruu3urh 22 qlnnnrpSnttrtrhplr urqqrul|rtr rulru4htflnul|r htrurqlrtnnr-pluh h
uqllruqpnr'p; urh lrhuulrtnnrtnlr qfnnur2]ururnnrl
(hurtftud.url hnrp3 unlp )

f}ht*pt Zntlhurtrhlrugruh (UCLA, Armenian genocide studies>-|r hllitrurrl|rp
( hrurftu&ur1 trntpl ur{p )

ftru1lnh4 Qhnpqlurtr $purhuirruhurS qurtnriurputr, 22 qlnnnr-plnrhLhplr urqqur3lrh
u\ur4hrilnlS]r ruptnururuhriruhprtr tutrrplil
(hurilurd.ur1 Lnr-pprilp )

flntpth Uhpnhprh bphurtrlr qhrnru\urh hrurlurluurpurtrlr urphhlurqlrurnrpluh

$urllmlurhurlr r1h\urtr (hruriurd,rulhntplutlp)

Utrlr Utlruqrutr (ICOM ARMENIA)-|r (lnternational Council of Museums)
tnu[uurqruh (hrudru&rultrrrplurttp)

Uurpqlru Zurlnglurh - ZZ \ppmplurh, qlrurmplurtr, tf2ur\nllfdh h uqnprnlr
hrufu urprupnr-p3 urh qlrtnntpl urh \ntffrtnhfr huluruqurh

'tuqqhh Stu\ntplruh - ZtrCLI-h Zurpuurnuhlr Ltulutuqruh (hrutfrudulLntplruilp)

Sl&wbuwQwh hw4lhwta?tafibbp 2021p, 4hQuhdphplt il-rt qnrylwdp [D4
.2urya g g btl w u t4 w bt1t1 ut & pfi gupu h -lz fi uulma rur hltrlhurytwt


		2022-08-13T22:40:16+0400


		2022-08-13T22:42:42+0400




