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ԷՐԵԲՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՑԱԾ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈՒՑԱԿ 

Կազմակերպության 

անվանումը

Համաձայնա
գրին 

միանալու 
ամսաթիվը

Կազմակերպության 

վերաբերյալ 
տվյալներ/Հասցեն, հեռ., 

իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցման օրը, ամիս, 

տարին, գրանցման 

համարը, էլեկտրոնային 

փոստի, հասցեն կայքի 

անվանում/,ֆիզիկական 

անձանց դեպքում-

ազգանունը, անունը, 

հաշվառման հասցեն, 

էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, հեռ.

Ներկայացուցչի 

ազգանունը, 

անունը
Իրականացված(վող) ծրագրեր

ՀՀ Երևան քաղաքի Էրեբունի 

վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմ
27.02.2017թ.

Սասունցի Դավթի փ., 87 ա                                

հեռ.010 5715 77   E-

mail:Erebunihamaynq@rambler.ru

Դավիթ Գրիգորյան

Սոցիալական կարիքները բավարարելու 
նպատակով անձին. ընտանիքին, այլ 
սոցիալական խմբերին տրամադրվում է 
ֆինանսական, բնաիրային օգնություն

ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ Էրեբունու և 

Նուբարաշենի տարածքային 

բաժին
17.06.2016թ.

ք.Երևան 0008,Սասունցի Դավթի 

փ., 87 ա                                               

հեռ. /060/654-099-334 

ինտ.կայք`www.social.am

Կիմա  Ղուկասյան
Կենսաթոշակների,նպաստների,պարգևավճարնե
րի, ԵԾՄԲ գործերի նշանակում

ՀՀ ԱՍՀՆ ԶՊԳ Էրեբունու և 

Նուբարաշենի 

զբաղվածության 

տարածքային կենտրոն

17.06.2016թ.

ք.Երևան 0008, Մ. Խորենացու փ., 

213                 հեռ. /374-10/ 57 47 

80 ֆաքս /374 10/ 57 47 80/ 

ինտ.կայք`www.employment.am

Սոնիչկա  

Սողոմոնյան
Ամենամյա պետական ծրագրերի իրականացում, 

զբաղվածության ոլորտի կարգավորում
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ՀՀ ԱՍՀՆ ԲՍՓԳ Երևանի թիվ 

5 ԲՍՓՀ
22.06.2016թ.

ք. Երևան  Ծարավ Աղբյուրի 55ա               

հեռ. /374-10/ 625947
Վիկտոր Բաբասյան

Բժշկասոցիալական փորձաքննություն, 

հաշմանդամների վերականգնողական 

անհատական ծրագրեր. Սոցիալ- 
խոհրդատվական ծառայությունների մատուցում 

ՀՀ Ոստիկանություն                       

Ոստիկանության Երևան 

քաղաքի վարչության 

Էրեբունու բաժին

24.06.2016թ.
Մ. Խորենացու փ., 162 հեռ. 

010450202

ԱԳԲ ավագ տեսուչ, 
ոստիկանության 

կապիտան 

Մարիաննա 

Մարտիրոսյան

Պրոֆիլակտիկ աշխատանքների ընթացքում 

ժամանակին հայտնաբերել ընտանեկան 

բռնության դեպքեր, կանխարգելել, 
համգործակցել պետական մարմինների և ՀԿ- 

ների հետ

ՀՀ ԱՍՀՆ տնային 

պայմաններում միայնակ 

տարեցների և 

հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման 

կենտրոն

20.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 
03.03.2003թ.,գրանցման 

համարը` 273.270.03447 

գործունեության հասցեն ք. 

Երևան  Անդրանիկի փ., 74  

էլեկտրոնային փոստի հասցեն` 

tpmthssk@yahoo.com հեռ. /374-

10/ 740451

Օվսաննա 

Մարգարյան

Միայնակ տարեց և հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց տնային խնամք, կենցաղային 

սպասարկում, բժշկական և հոգեբանական 

օգնություն և խորհրդատվություն

<<ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>>  

հայրենասիրական ՀԿ
20.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 10.04.2006թ. 

գրանցման համարը` 

211.171.03904 Փաստացի 

գործունեության  հասցեն` 

ք.Երևան Մարգարյան փ. 27 

շ.էլեկտրոնային փոստի հասցեն` 

shushimanukyan@mail.ru             

հեռ./374-91/439910 

Երմոնյա 

Մենենդյան

Արցախյան ազատամարտի 

վետերանների,զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքների,տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրություն,վերհանում,սոցիալական 

աջակցություն, նրանց հասարակական-

մշակութային ակտիվության բարձրացում
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ՀՀ Երևանի 

քաղաքապետարան Արմեն 

Հովհաննիսյանի անվան 

N194 հիմնական դպրոց 

ՊՈԱԿ

23.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 
24.01.2003թ.,գրանցման 

համարը` 278.210.03351 

փաստացի գործունեության 

հասցեն ք.Երևան Նոր-Արեշ 
7փ.,1շ., էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն`school.194@mail.ru                              

Նունե Մանուկյան

Հանրակրթական հիմնական և հանրակրթական 

լրացուցիչ ծրագրերի 

իրականացում,սովորողների կողմից 

հանրակրթական պետական չափորոշչի, 

առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի 

բովանդակության պարտադիր նվազագույնի 

յուրացման,անհատի բազմակողմանի 

զարգացման, նրա առողջության 

պահպանման,ինքնակրթության և լրացուցիչ 
կրթության պահանջմունքների բավարարման 

պայմանների ստեղծման ապահովում:

ՀՀ ԵԿՄ ՀԿ Էրեբունու 
տարածքային բաժանմունք

24.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 
30.05.2002թ.,գրանցման 

համարը` 211.171.00937 

փաստացի գործունեության 

հասցեն ք.Երևան , Խաղաղ Դոնի 

1շ.էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն`erebunu.ekm.10@mail.ru          

հեռ./374-10/ 70 45 05                         

Նունե Մանուկյան

Աջակցել հայրենիքի բարգավաճման և հայ 
ժողովրդի անվտանգության ապահովման 

գործին,օժանդակել ՀՀ զինված ուժերի 

հզորացմանը, դեռահասների ու 
երիտասարդների ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը,նպաստել 
հաշմանդամ,զոհված և անհայտ կորած 

ազատամարտիկների ընտանիքների 

սոցիալական պայմանների բարելավմանը

<<Երեխայի և ընտանիքի 

աջակցության կենտրոն>> 

ՊՈԱԿ-ի սոցիալական
աշխատող                                                                                                                              

21.06.2016թ.

ք. Երևան,Նուբարաշեն Չնքուշի 

14                հեռ. /374-10/47 60 60 

Էլեկտրոնային պոստի հասցեն` 

ergh2@mail.ru

Լիլիթ Ղազարյան

Սոցիալական ծառայությունների 

մատուցում,խորհրդատվություն,տունայցեր,երե
խաների սոցիալական կարիքների վիճակի 

գնահատման վերաբերյալ անհատական 

փաթեթի կազմում, վերականգնողական 

ծրագրերի կազմում, երեխաների 

խնամք,պաշտպանություն, կրթական ծրագրեր



11

12

13

<<Մենք կարող ենք>> 

մտավոր խնդիրներ ունեցող 

երիտասարդների, 

երեխաների և նրանց 

ընտանիքների շահերի 

պաշտպանության ՀԿ

21.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 24.07.2013թ., 

գրանցման համարը` 

211.171.777019 գրանցման 

իրավաբանական հասցեն`Հ. 

Պարոնյան /7 Արմավիրի մարզ, 

Փարաքար համայք 1149 

Հայաստան փաստացի 

գործունեության հասցեն` 

Սասունցի Դավթի 87 Ա                                                                

հեռ. /374-55/344236  374-

93/344236

Արմինե Սահակյան

Կազմակերպությունում գործում է <<ՈՒրախ 

անկյուն>> զարգացնող խմբակը,որտեղ 

պարապունքներ են անցկացնում 

հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող 

երեխաներ,համագործակցում է Երևանի 

հանրակրթական դպրոցների 

հետ,իրականացնում է սեմինարներ 

ուսուցիչների, ծնողների համար, 

կազմակերպում է համայքային մշակութային 

միջոցառումներ,որտեղ ներկայացնում են 

հաշմանդամություն ունեցող ստեղծագործող 

երեխաների աշխատանքներ, 

կազմակերպությունը տրամադրում է 
հոգեբանական խորհրդատվություն,գործում է 
ծնողների փոխօգնության խումբ:

<<Սատար>> 

հաշմանդամների ՀԿ
23.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 30.01.20122թ., 

գրանցման համարը` 

211.171.64572 փաստացի 

գործունեության հասցեն` ք. 

Երևան Նոր-Արեշ 35 փ., 2  

էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն`satar.hk@gmail.com                                  

հեռ. /+374/93 388 299 

Հունան Հունանյան

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում, համագործակցելով 

պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և շահագռգիռ 

կազմակերպությունների հետ, իրականացնել 
հայրենասիրական գործունեություն և աջակցել 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

/սայլակների, օրթեզի կոշիկների տրամադրում/:

<<Կանանց աջակցման 

կենտրոն>> ՀԿ
20.06.2016թ.

Թումանյան 21/1, բն. 5, 0001 ք. 

Երևան, Հայաստան հեռ.`  060 

525535, Թեժգիծ` 099887808 

wsc.armenia@gmail.com. 

Www.womensupportcenter.org

Ալվարդ 

Կարապետյան

Ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և 

երեխաների աջակցության 

ծրագիր`տրամադրելով 

սոցիալական,իրավաբանական, հոգեբանական 

խորհրդատվական օգնություն,շահերի 

պաշտպանություն,իսկ ճգնաժամային դեպքերի 

համար տրամադրվում է նաև կացարան:
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Առաքելություն Հայաստան 

ԲՀԿ 
20.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 22.03.2005թ., 

գրանցման 

համարը`211.171.13241 

փաստացի գործունեության 

հասցեն` ք. Երևան Մանթաշյան 1 

էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն`org@ngo.mission.am                                  

հեռ. /374-10/48 40 91

Մկրտիչ 
Հովհաննիսյան 

mkrtich_hovhannisy

an@mail.ru

ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, 

հաշմանդամներին, անապահով անձանց տնային 

պայմաններում և ցերեկային կենտրոններում 

սոցիալական սպասարկում

Զոհված 

ազատամարտիկների  

ընտանիքների միության 

Էրեբունու վարչական 

շրջանի մասնաճյուղ

21.06.2016թ.

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 23.03.2006թ., 

գրանցման 

համարը`211.060.03873 

փաստացի գործունեության 

հասցեն`  375005  ք. Երևան 

Սասունցի Դավթի փ. 87                                

հեռ. /374-10/57 40 38

Արև Պետրոսյան

Համագործակցելով պետական կառավարման, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

շահագռգիռ կազմակերպությունների հետ, 

իրականացվում է  աջակցություն առաջին  խմբի  

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին

<<ՆՈՐ ԱՐԵՇ>> 

Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
24.06.2016

ք.Երևան Ազատամարտիկների 

82/2., էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն` 

norareshpoliklinika@mail.ru               

հեռ.010 452021

Ծովինար 

Ասատրյան

Բուժկանխարգելիչ  
գործունեություն`հիվանդների 

բուժում,սոցիալապես  անապահով և հատուկ 

խմբերում ընդգրկված հիվանդներին պետ 

պատվերով ստացիոնար բուժման ուղեգրում և 

դեղորայքով ապահովում, ժամանակավոր 

անաշխատունակության փորձաքննության 

իրականացում, կայուն անաշխատունակության 

փորձաքննության ուղեգրում

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական 

աջակցությանԷրեբունու տարածքային բաժին

Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 25.04.2005թ. 

գրանցման համարը` 

222.160.00485                    

Փաստացի գործունեության  

հասցեն` ք.Երևան Վարդաշեն 9 

փ. 70 շ. Էլեկտրոնային հասցեն` 

Kofoedarmenia@yahoo.com             

հեռ./010 455865/

Ումուտյան 

Սուսաննա

<<Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի 

տրամադրման ծառայություններ>> 

Անօթևաններին իրավաբանական, սոցիալ-
հոգեբանական, պետական պատվերի 

շրջանակներում անվճար բուժօգնության 

տրամադրում, կացարանով, սննդով, հագուստով 

և անհրաժեշտ կենցաղային պարագաներով 

ապահովում: <<Օգնություն ինքնօգնության 

համար>> 

08.07.2016թ

<<Հանս Քրիստիան 

կոֆոեդ>> 

Բարեգործական 

հիմնադրամ


