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ՍՍիիրրեելլիի  ըըննկկեերրննեերր,,  հհաարրգգեելլիի  հհոովվաաննաավվոորրննեերր,,  բբաարրեերրաարրննեերր,,    

ննեերրդդրրոողղննեերր,,  աաննհհաատտ  աաննձձիիննքք,,    

հհաայյտտննիի  էէ,,  ոորր  մմոոււլլտտիիպպլլիիկկաացցիիաայյիի  ոոլլոորրտտոոււմմ  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  
տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերրըը  իիրրաակկաանն  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննննեերր  եենն  տտաալլիիսս  սստտեեղղծծեելլ  
հհիիաաննաալլիի  ևև  դդիիտտմմաանն  հհաամմաարր  հհաաճճեելլիի  աաշշխխաատտաաննքքննեերր::  ՀՀեեննցց  դդրրաա  ևև  
աաննհհրրաաժժեեշշտտ  աավվեելլիի  քքիիչչ  ((հհաամմեեմմաատտաածծ  խխաաղղաարրկկաայյիինն  ֆֆիիմմեերրիի  հհեետտ))  
ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  ննեերրդդրրոոււմմննեերրիի  պպաատտճճաառռոովվ  էէլլ  ոորրոոշշվվեելլ  էէ  էէկկրրաաննաավվոորրեելլ  ԱԱ..ԶԶ..  
ՄՄեելլիիքք--ՇՇաախխննաազզաարրոովվիի  ««ՕՕլլիիմմպպիիոոննիիկկնն  ԱԱրրտտաաքքսսաատտիիցց»»  պպաատտմմաավվեեպպըը`̀  
լլիիաամմեետտրրաաժժ  աաննիիմմաացցիիոոնն  33DD--ֆֆիիլլմմիի  տտեեսսքքոովվ::    

ՊՊաատտմմաավվեեպպիի  սսյյոոււժժեեիի  հհիիմմքքոոււմմ  ըըննկկաածծ  եենն  IIVV  դդաարրիի  եերրկկրրոորրդդ  կկեեսսոոււմմ  տտեեղղիի  
ոոււննեեցցաածծ  իիրրաադդաարրձձոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  եերրբբ  հհաայյ  պպաատտաաննիի  ՎՎաարրաազզդդաատտըը,,  
մմաասսննաակկցցեելլոովվ  ««բբռռոոււննցցքքննեերրոովվ  մմաարրտտ»»  կկոոչչվվոողղ  մմրրցցմմաաննըը,,  կկաարրոողղաացցաավվ  
պպաատտվվոովվ  աաննցցննեելլ  փփոորրձձոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  դդաառռննաալլ  229911--րրդդ  ՕՕլլիիմմպպիիաակկաանն  
խխաաղղեերրոոււմմ`̀  ((մմ..թթ..աա..  338855  թթ..))  ԽԽաաղղեերրիի  պպաատտմմոոււթթյյաանն  մմեեջջ  աառռաաջջիինն  
օօտտաարրեերրկկրրաացցիի--օօլլիիմմպպիիոոննիիկկըը  ((օօլլիիմմպպիիաակկաանն  չչեեմմպպիիոոննըը))::  

ԱԱյյննպպեեսս  պպաատտաահհեեցց,,  ոորր  հհեեննցց  աայյդդ  ԽԽաաղղեերրըը  դդաարրձձաանն  վվեերրջջիիննըը  
հհաամմաաշշխխաարրհհաայյիինն  օօլլիիմմպպիիաակկաանն  սսպպոորրտտիի  պպաատտմմոոււթթյյաանն  մմեեջջ::  ՇՇաատտ  
հհաարրյյոոււրրաամմյյաակկննեերր  աաննցց  ֆֆրրաաննսսիիաացցիի  բբաարրոոնն  ՊՊիիեերր  դդեե  ԿԿոոււբբեերրտտեեննըը,,  
մմիիջջաազզգգաայյիինն  սսպպոորրտտաայյիինն  մմրրցցոոււմմննեերրիի  մմտտաահհաաղղաացցմմաանն  իիրրաակկաաննաացցմմաանն  
ննպպաատտաակկոովվ`̀  կկաարրոողղաացցաավվ  հհաասսննեելլ  ննրրաանն,,  ոորր  ՕՕլլիիմմպպիիաակկաանն  խխաաղղեերրըը  
վվեերրաակկաաննգգննվվեեցցիինն,,  դդաա  տտեեղղիի  ոոււննեեցցաավվ  11889966  թթվվաակկաաննիի  աամմռռաաննըը`̀  դդրրաաննոովվ  
աաննգգննաահհաատտեելլիի  ննեերրդդրրոոււմմ  կկաատտաարրվվեեցց  սսպպոորրտտիի  ժժոողղոովվրրդդաակկաաննաացցմմաանն  
գգոորրծծոոււմմ::  ՀՀաամմաաշշխխաարրհհաայյիինն  քքաաղղաաքքաակկրրթթոոււթթյյոոււննըը  հհզզոորր  աազզդդաակկ  էէ  սստտաացցեելլ`̀  

      ««ՕՕլլիիմմպպիիոոննիիկկնն  ԱԱրրտտաաքքսսաատտիիցց»»  
          ԱԱ..ԶԶ..  ՄՄեելլիիքք--ՇՇաախխննաազզաարրոովվիի  գգրրքքիի          

էէկկրրաաննաավվոորրմմաանն  ննաախխաագգծծիի  ղղեեկկաավվաարրննեերրիի  

      ՈՈՒՒՂՂԵԵՐՐՁՁԸԸ   
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սսպպոորրտտաայյիինն  մմրրցցոոււմմննեերրիի  զզաարրգգաացցմմաանն  հհաամմաարր,,  ոորրոոննքք  մմեեծծ  հհաաջջոողղոոււթթյյաամմբբ  
աաննցց  էէիինն  կկաացցվվոոււմմ  ԱԱննտտիիկկ  օօլլիիմմպպիիաակկաանն  խխաաղղեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  մմ..թթ..աա..  777766  թթ--իիցց  
ևև  աարրգգեելլվվեելլ  եենն  հհռռոոմմեեաակկաանն  կկաայյսսրր  ԹԹեեոոդդոոսսիիոոսս  II--իի  կկոողղմմիիցց    մմ..թթ..աա  339944  թթ--իինն::  

ԳԳլլխխաավվոորր  հհեերրոոսսննեերրիի  եերրիիտտաասսաարրդդոոււթթյյոոււննըը,,  սսեերրըը,,  
հհաաննդդոոււրրժժոողղաակկաաննոոււթթյյոոււննըը  ևև  խխիիզզաախխոոււթթյյոոււնննն  իիսսկկաապպեեսս  հհիիաացցննոոււմմ  եենն  ևև  
սստտիիպպոոււմմ  խխոորրհհեելլ  աայյնն  ժժաամմաաննաակկննեերրոոււմմ  աապպրրոողղ  շշաատտ  մմաարրդդկկաաննցց  բբաարրձձրր  
աարրժժաաննիիքքննեերրիի  մմաասսիինն::  ՀՀիիրրաավվիի,,  մմիիաայյնն  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  բբաարրոոյյաակկաանն  
աարրժժեեքքննեերրիի,,  ոոււժժիի  ևև  աաշշխխաարրհհաայյաացցիի  տտեերր  մմաարրդդըը  կկաարրոողղ  էէրր  հհաաղղթթոողղ  դդաառռննաալլ  
աաննհհաատտաակկաանն  մմրրցցոոււմմննեերրոոււմմ,,  իիննչչպպեեսս  ևև  պպեետտոոււթթյյաանն  գգաահհ  բբաարրձձրրաաննաալլ..  
օօլլիիմմպպիիոոննիիկկ  ՎՎաարրաազզդդաատտըը  եեղղեելլ  էէ  աայյդդ  աարրժժաաննաավվաայյեելլ  ոորրդդյյաակկննեերրիիցց  մմեեկկըը,,  
ոորրըը  հհեետտաագգաայյոոււմմ  դդաարրձձաավվ  ՄՄեեծծ  ՀՀաայյքքիի  աարրքքաա`̀  ՎՎաարրաազզդդաատտ  II::  

ԲԲոոլլոորր  ժժոողղոովվոոււրրդդննեերրնն  էէլլ  ոոււննեենն  իիրրեեննցց  հհեերրոոսսննեերրըը,,  սսաակկաայյնն  հհաայյ  ժժոողղոովվոոււրրդդըը  
հհաամմաաշշխխաարրհհաայյիինն  քքաաղղաաքքաակկրրթթոոււթթյյաանն  բբոոլլոորր  ժժաամմաաննաակկննեերրոոււմմ  տտվվեելլ  էէ  ևև  
տտաալլիիսս  էէ  պպաատտմմոոււթթյյաանննն  ոոււժժեեղղ  ևև  խխեելլաացցիի  մմաարրդդկկաաննցց  աայյննպպիիսսիի  
քքաաննաակկոոււթթյյոոււնն,,  ոորր  մմեեննքք  իիրրաավվաամմբբ  պպեետտքք  էէ  ննրրաաննցցոովվ  հհպպաարրտտաաննաաննքք,,  ննրրաաննցց  
աաննոոււննննեերրըը  չչպպեետտքք  էէ  մմոոռռաացցվվեենն::  ««ԲԲաավվաակկաանն  էէ  կկաաննչչեելլ  հհաարրյյոոււրր  հհաայյիի,,  
ոորրպպեեսսզզիի  եետտ  մմղղեելլ  թթշշննաամմոոււնն»»,,--  աասսոոււմմ  էէրր  ռռոոււսսաակկաանն  գգեեննեերրաալլ,,  11881122  
թթվվաակկաաննիի  ՀՀաայյրրեեննաակկաանն  պպաատտեերրաազզմմիի  մմաասսննաակկիիցց,,  ԴԴեեննիիսս  ԴԴաավվիիդդոովվըը::    ԱԱյյդդ  
խխոոսսքքեերրնն  աառռաավվեելլաագգոոււյյննսս  ննկկաարրաագգրրոոււմմ  եենն  քքաաջջաարրիի  հհաայյ  մմաարրտտիիկկննեերրիինն  ևև  
խխեելլաացցիի  զզոորրաապպեետտննեերրիինն,,  ոորրոոննքք  ննոոււյյննպպեեսս  կկաարրոողղ  եենն  լլիիննեելլ  օօլլիիմմպպիիոոննիիկկ  
ՎՎաարրաազզդդաատտիի  ժժաառռաաննգգննեերրըը::    

ՄՄեեզզաաննիիցց  յյոոււրրաաքքաաննչչյյոոււրրնն  իիրր  մմեեջջ  կկրրոոււմմ  էէ  իիրր  ննաախխննիիննեերրիի  գգեեննըը,,  ևև  մմեեննքք  չչեեննքք  
կկաարրոողղ  չչաաննեելլ  աամմեենն  իիննչչ`̀  իիրրեեննցց  հհիիշշաատտաակկըը  հհաարրգգեելլոոււ  հհաամմաարր..  հհեեննցց  աայյդդ  
պպաատտճճաառռոովվ  էէլլ  ննրրաաննցց  էէ  ննվվիիրրվվոոււմմ  ««ՕՕլլիիմմպպիիոոննիիկկնն  ԱԱրրտտաաքքսսաատտիիցց»»  
լլիիաամմեետտրրաաժժ  աաննիիմմաացցիիոոնն  ֆֆիիլլմմըը::  ԱԱվվեելլիինն,,  հհաայյկկաակկաանն  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ևևսս  մմիի  
մմաասսննիիկկիի  մմաասսիինն  հհաայյտտննեելլըը  ոոչչ  մմիիաայյնն  մմեերր  պպաարրտտքքնն  էէ,,  աայյլլևև  հհաամմաաշշխխաարրհհաայյիինն  
մմշշաակկոոււյյթթիի  աառռջջևև  մմեերր  պպաատտվվաավվոորր  պպաարրտտաակկաաննոոււթթյյոոււննըը::  

ՖՖիիլլմմըը  սստտեեղղծծվվոոււմմ  էէ  հհոովվաաննաավվոորրննեերրիի  մմիիջջոոցցննեերրիի  ևև  աաննհհաատտաակկաանն  
ննվվիիրրաատտվվոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհաաշշվվիինն,,  ոոււսստտիի  եեթթեե  ԴԴոոււքք,,  սսիիրրեելլիի  ըըննկկեերր,,  
հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  ոոււննեեքք  ննեերրդդննեելլ  ձձեերր`̀  աաննգգաամմ  ննվվաազզաագգոոււյյնն  լլոոււմմաանն,,  ՁՁեերր  
աաննոոււննըը  կկմմննաա  դդաարրեեդդաարր::  ԵԵվվ  դդաա  ճճշշմմաարրտտոոււթթյյոոււնն  էէ::  
  



 
3 / «Օլիմպիոնիկն Արտաքսատից», լիամետրաժ անիմացիոն 3D‐ֆիլմ 

 

ՄՄաաննրրաամմաասսնն  տտեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււննըը  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ  էէ  իիննտտեերրննեետտաայյիինն  ցցաաննցցիի  
կկաայյքքէէջջոոււմմ`̀  hhttttpp::////oollyymmppiioonniikkvvaarraazzddaatt..rruu  ((կկաամմ  hhttttpp::////ооллииммппииооннииккввааррааззддаатт..ррфф))  
հհաասսցցեեոովվ::  
  
  
ԱԱննկկեեղղծծ  հհաարրգգաաննքքոովվ,,    

ԱԱրրսսեենն  ՄՄեելլիիքք--ՇՇաախխննաազզաարրոովվ,,  
ՍՍաաննաասսաարր  ՄՄաարրգգաարրյյաանն,,    
  
0055..0088..22001122  թթ..,,    
ՄՄոոսսկկվվաա    


