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Հ/
Հ 

Կազմակերպության անվանումը 
 

Համաձայն
ա գրին 
միանալու  
ամսաթիվը 

Կազմակերպության վերաբերյալ 
տվյալներ  /հասցեն, հեռ., 

իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիստրում գրանցման օրը, ամիսը, 

տարին, գրանցման համարը, 
էլեկտրոնային փոստի հասցեն, կայքի 

անվանումը/, 
Ֆիզիկական անձանց դեպքում –
ազգանունը, անունը, հաշվառման 

հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 
հեռ. 

Ներկայացուցչի 
ազգանունը անունը 

 

Իրականացված ծրագրեր 
 

1. Շենգավիթ վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմ| 24.06.2016թ. 

Գ. Նժդեհի փող. 26    
հեռ.011-518808    

e-mail- shengavititaxapetaran@mail.ru 

ՎՇ ղեկավար 
Ա. Սարգսյան 

 

Իրականացնում է Երևան 
քաղաքում ՀՀ օրենքով 

սահմանված բոլոր դրույթները 
 

2 Շենգավիթի ՍԱՏԲ 
20.06.2016թ

. 
 

Գ. Նժդեհի 15,  
հեռ. 011-518809,    

e-mail- shengavit_ststg@norq.am     
ՊՌ`286.180.07304 

 

Տնօրեն 
Ս. Միքայելյան 

 

Անապահով ընտանիքների 
հաշվառում, նպաստների և 

ՀԴՕ-ի նշանակում, կարիքների 
գնահատում, դեպքի վարում 

 

3 ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ Շենգավիթի 
ՍԱՏԲ 22.06.2016թ. 

Սևանի փող. 116/8,  
հեռ. 060-654063,  

e-mail- levon.petrosyan@ssa.am,    
ՊՌ`286.180.06766  /01.02.2008թ./ 

Տ ն օ ր ե ն   
Լ. Պետրոսյան 

 

Զբաղվում է կենսաթոշակների, 
ծերության, հաշմանդամության, 
կերակրողին կորցնելու դեպքում 
նպաստի, կենսաթոշոկառուի 
մահվան դեպքում տրվող 

թաղման նպաստի, 
ժամանակավոր 

անաշխատունակության, 
մայրության, երեխայի ծննդյան 

միանվագ նպաստների, 
պատվովճարի, պարգևավճարի 

տրամադրմամբ 
 

4 
ՀՀ ԱՍՀՆ Զբաղվածության 
պետական գործակալության 

Շենգավիթի տարածքային բաժին 
23.06.2016թ. 

Հ. Հովսեփյան փող.3, հեռ. 010-421076    
www.employment.am               

 e-mail- shengavitiztk@mail.ru, 
ՊՌ`269.0083 /27.11.97թ./ 

Տնօրեն 
Ն. Մատինյան 

 

Տարածքային կենտրոնը 
առաջնորդվում է 

<<Զբաղվածության մասին>> 
ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովող ՀՀ 

mailto:shengavititaxapetaran@mail.ru
mailto:shengavit_ststg@norq.am
mailto:levon.petrosyan@ssa.am
http://www.employment.am
mailto:shengavitiztk@mail.ru


կառավարության 14.04.2014թ. 
հ. 534-Ն որոշմամբ 

 

5 Շենգավիթի թիվ 6 ԲՍՓՀ 
 20.16.2016թ. 

Տիգրան Մեծի 36ա, 17 պոլիկլինիկա                                        
հեռ. 010-650601, 055-503376   

www.hhbsp.am  
e-mail- info@հհbsp.am   

  
 

Բժիշկ-փորձագետ 
Ա. Մելիքյան 

 

Զբաղվում է բժշկասոցիալական 
փորձաքննությամբ 

 

6 

<<Տնային պայմաններում 
միայնակ տարեցների և 

հաշմանդամների սոցիալական 
սպասարկման կենտրոն>> ՊՈԱԿ 

23.06.2016թ.  
Անդրանիկի փող. 74  հեռ. 010-740402    

e-mail-tpmthssk@yahoo.com          
ՊՌ`273.210.03417 /03.03.2003թ/ 

Սոց. աշխատող 
Գ. Արմենակյան 

 

Իրականացնում է Երևան 
քաղաքի միայնակ  տարեց և 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց տնային խնամք, 
կենցաղային սպասարկում, 
բժշկական և հոգեբանական 
օգնություև հորհրդատվության 

տրամադրում 
 

7 

<<Ման կ ակ ան  զ ար գ աց մ ան  
հ ի մ ն ադ ր ամ ի  և  <<Զ ար Ման >> 

ՍՊԸ   
 

08.02.2018թ .  
 

Ռ . Մե լ ի ք յ ան  1, 
 հ ե ռ . 060-491001, 095-004228,  

www.cdf.am 
 e-mail- info@cdf.am,  

roza.solomonyan@cdf.am,   
,    

ՊՌ ` 222.160.01133 /15.09.2009թ ./  
 

Սո ց աշ խատո ղ.  
Ռ . Ս ո լ ո մ ո ն յ ան   

 

Հ աս ան ե լ ի  հ ամ այ ն ք այ ի ն  
ս ո ց ի ալ ակ ան  

ծ առ այ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր   
 

8 <<Առաքելություն Հայաստան>> 
ԲՀԿ 

20.06.2016թ
. 

Եղ. Թադևոսյան 2/1,                                             
հեռ. 010-484091     
 www.mission.am             

 e-mail- shengavitcenter@ngo.mission.am       
ՊՌ`211.171.13241 /22.03.2005թ./ 

Շենգավիթի 
մասնաճյուղի ՀԿ 

տնօրեն 
Գ. Թասալյան 

 

Միայնակ տարեցների, 
հաշմանդամների, անապահով 

անձանց տնային 
պայմաններում և ցերեկային 
խնամքի կենտրոններում սոց. 

սպասարկում 
 

9 
<<Փրկություն>> հաշմանդամ 
երեխաների և երիտասարդների 

ԲՀԿ 

20.06.2016թ
. 

Չեխովի 33/1,                                                  
հեռ. 010-427850        
www.prkutyun.am        

 e-mail-prkutyun@mail.ru       
ՊՌ`03Ա060417  /17.10.1997թ./     

ԲՀԿ նախագահ 
Ա. Աբրահամյան 

 

Զբաղվում է հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց, 

մասնավորապես մտավոր 
խնդիրներ ունեցող 
դեռահասների և 

երիտասարդների սոցիալական, 
կրթական, առողջապահական 
հիմնախնդիրներով, ինչպես 

նաև հասարակական  

http://www.hhbsp.am
mailto:tpmthssk@yahoo.com
http://www.cdf.am
mailto:info@cdf.am
mailto:roza.solomonyan@cdf.am
http://www.mission.am
mailto:shengavitcenter@ngo.mission.am
http://www.prkutyun.am
mailto:e-mail-prkutyun@mail.ru


մշակութային ակտիվության 
բարձրացման հարցերով 

 

10 <<Բազմազավակ մայրերի 
աջակցության միավորում>> ՀԿ 

06.07.2016թ
. 

Բագրատունյաց 15-51,                               
հեռ. 093-948558     

www.bazmazavak.am    
 e-mail- hovsepyan67@list.am 

Սոց. աշխատող 
Ս. Մելքոնյան  

Զբաղվում է բազմազավակ 
ընտանիքների 

բարոյահոգեբանական, 
խորհրդատվական և 

իրավաբանական խնդիրներով 
 

11 <<Կանանց աջակցման 
կենտրոն>> ՀԿ 

06.07.2016թ
.  

Թումանյան 21/1,                                        
հեռ. 077-707301                   

www.womensupportcenter.org  
 e-mail-Hasmik@tcf.am, 

hasmik@womensupportcenter.org 
 

Սոց. աշխատող 
Ն. Մանուկյան 

 

Զբաղվում է ընտանեկան 
բռնության ենթարկված 
կանանց և երեխաների 
հիմնախնդիրներով 

 

12 Թիվ 31 դպրոց 
 

21.06.2016թ. 
 

Հ. Հովսեփյան 30,                                      
 հեռ` 010-420150    

  e-mail- 31dproc@mail.ru   
 ՊՌ`269.210.02596   /07.12.2012թ./ 

Ն. Թադևոսյան 
 

Հանրակրթություն 
 

13 Թիվ 79 դպրոց 
 

21.06.2016թ. 
 

Հ. Հովսեփյան 30,                                       
 հեռ. 098-602012        

e-mail-79dproc@gmail.com    
ՊՌ`290.210.02803 /19.12.2002թ./ 

Ս. Էլազյան 
 

Հանրակրթություն 
 

14 Թիվ 133 մանկապարտեզ 
 

20.06.2016թ
. 
 

Մայիսի 9-ի փ. 26                                   
 հեռ.099-330900  

e-mail- erevaninuhh133@mail.ru    
ՊՌ`269.210.03604 /10.01.2009թ./ 

Հ. Գևորգյան 
 

Կրթություն և 
դաստիարակություն, 

նախադպրոցական կրթության 
ռազմավարություն, երեխայի 
կրթության ապահովում, 

ժամանակակից 
հասարակության մեջ երեխայի 
կյանքի նախապատրաստում և 

ինտեգրում 
 

http://www.bazmazavak.am
mailto:hovsepyan67@list.am
http://www.womensupportcenter.org
mailto:e-mail-Hasmik@tcf.am
mailto:hasmik@womensupportcenter.org
mailto:31dproc@mail.ru
mailto:e-mail-79dproc@gmail.com
mailto:erevaninuhh133@mail.ru


15 Թիվ 143 մանկապարտեզ 
 

21.06.2016թ. 
 

Չեխովի 10,                                                  
հեռ. 094-771150            

e-mail- 143.mankapartez@mail.ru    
ՊՌ`269.210.03597  /26.12.2008թ./ 

 

Մ. Սահակյան 
 

Կրթություն և 
դաստիարակություն, 

նախադպրոցական կրթության 
ռազմավարությունն է, երեխայի 

կրթության ապահովումը, 
ժամանակակից 

հասարակության մեջ երեխայի 
կյանքին նախապատրաստումն 

ու ինտեգրումը 
 

16 Թիվ 13 պոլիկլինիկա 
 

20.06.2016թ
.  
 

Ն. Շենգավիթ 9-րդ փ. 32                                   
հեռ. 010-482151                                  

e-mail- poliklinika-13@mail.ru   
ՊՌ` 269.140.01112 /04.03.1996թ./ 

 

Ռ. Դուրգարյան 
 

Զբաղվում էվարչական 
շրջանում բնակվող 
ազգաբնակչության 
բուժսպասարկումով 

 

17 
<<Հայաստանի խուլերի 

միավորում>> ՀԿ 
 

08.02.2018թ
. 
 

Եզնիկ Կողբացի 69,    
հեռ. 010-538264,         

e-mail- armdeafsociety@gmail.com     
ՊՌ`21117102225 /21.11.20032./ 

 

Բ. Ղազարյան 
 

Խուլերի ահավաքագրման 
աշխատանքներ, սոցիալ-

տնտեսական հարցերի լուծում, 
միջազգային անցուդարձի 
իրազեկմամբ, ապահովել 
խուլերի մասնակցությունը 
սպորտային և մշակութային 

կյանքին 
 

18 
<<Արշակ Դաբաղյանի>> անվան 

Մայր Մանե սոց. ՀԿ 
 

09.02.2018թ
. 
 

Արաբկիր 45 փող. տ.8    
հեռ. 091/94/-142025    

e-mail- mane_62@mail.ru      
ՊՌ`211.171.785171 /07.10.2013թ./ 

 

Մ. Ստեփանյան 
 

Աջակցություն հաշմանդամ, 
հիվանդ և անապահով ապրող 

մարդկանց, Ազգ-Բանակ 
ծրագրերի իրականացում, 

զոհված և վիրավոր տղաների 
ընտանիքներում, համերգային 

ծրագրերով այցելություն 
սահմանամերձ զորամասեր: 
Վերադարձ արմատներին 

խորագրի ներքո ազգային երգ 
ու պարի տարածում 

 

19 
<<Երեխայի և ընտանիքի 

աջակցության կենտրոն>> ՊՈԱԿ 
 

12.02.2018թ. 
 

Նուբարաշեն, Չնքուշի 14    
 հեռ. 010-476060, 010-476075,   

 e-mail- ergh2@mail.ru     
ՊՌ`03Ա060424 /20.09.2016թ./ 

 

Շ. Վարդանյան 
 

3-18 տարեկան կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
ցերեկային խնամք 

 

mailto:143.mankapartez@mail.ru
mailto:poliklinika-13@mail.ru
mailto:armdeafsociety@gmail.com
mailto:mane_62@mail.ru
mailto:ergh2@mail.ru


20 Թիվ 66 դպրոց 
 13.02.2018թ. 

Բագրատունյաց 9,  
հեռ. 096-995996,  

e-mail- yerevanschool66@yahoo.com   

Ն. Հակոբյան 
 

Հանրսկրթություն 
 

21 Թի վ դ պ 169 ր ո ց  13.03.2018թ. 

Շիրակի 5-րդ նրբ.19 
հեռ. 010-460209 

www.yerevan169schoolsite.am         
e-mail- school169@schools.am 

ՊՌ թ` 29021002801 /19.12.2002 ./ 

Է. Քեոշկարյան 
 

Հանրսկրթություն 
 

 

mailto:yerevanschool66@yahoo.com
http://www.yerevan169schoolsite.am
mailto:school169@schools.am

