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Հ/Հ Կազմակերպության   անվանումը Համաձայնագրին  

միանալու  ամսաթիվը 
Կազմակերպության  վերաբերյալ  
տվյալներ/հասցեն, հեռախօս,իրավաբան. անձանց 
պետ.ռեգիստրում գրանցման օրը,ամիսը, տարին, 
գրանցման համարը, էլեկտրոնային  փոստի  
հասցեն , կայքի անվանումը/ 
Ֆիզիկական  անձանց  դեպքում- ազգանունը, 
անունը հաշվառման  հասցեն, էլեկտրոնային 
փոստի հասցեն, հեռախոս  

Ներկայացուցչի  
ազգանուն, անուն 

 

Իրականացված/վող/ 
ծրագրեր 

1 Կենտրոն  վարչական շրջանի  
աշխատակազմ 

23.06.2016թ ք.Երևան, Տերյան  44, հեռ /011 518401/ 
kentront@yandex.ru 
 

Սադոյան  Արա Դրամական  աջակցություն  
են  ստանում 
հասարակական 
կազմակերպությունները, 
սոցիալապես  անապահով  
ընտանիքները,  
հաշմանդամները,  միայանկ 
և անժառանգ  ծերերը,  
արցախյան  պատերազմի  
զինհաշմանդամները  և  ՀՊՄ 
մասնակիցներ, նյութկան 
օգնություն է հատկացվում  
զոհված ազատամարտ. Ընտ. 
Սոց  անապահով  
ընտանիքներին, խիստ  
կարիք. Ծերերին 
Պարեն.ային 
օգնություններից են  
օգտվունշմ սոց. Անապահով 
ընտանիքների  երեխաները, 
բազմազավ.  և բազմանդ. 
Ընտանիքները,  
հաշմանդամներ, 
հումանիտար  
օգնություւների  ստացում և  
բաշխում 

mailto:kentront@yandex.ru


2 ՀՀԱՍՀՆ սոցիալական  
ապահովության պետական  
ծառայության  <<Կենտրոն-1>> 
Տարածքային բաժին 

21.06.2016թ.   
 

Վարդումյան  
Ամալյա 

Կենսաթոշակի, նպաստի  
նշանակում և  վճարում 

3 ՀՀ ԱՍՀՆ Կենտրոնի, Նորք-
Մարաշի զբաղվածության  
տարածքային կենտրոն 

22.06.2016թ. Ք. Երևան, Ջրաշատի  1, հեռ. /37410 519066/ 
/037499284313/ 
Kentron_ztk@mail.ru 
 

Սևոյան  Մարատ Աշխատանք  փնտրող  
քաղաքացու  հաշվառում,  
Տեղեկատվական 
շտեմարանում  գրանցված 
թափուր և նոր  ստեղծվող 
աշխատատեղերի  
վերաբերյալ  
տեղեկությունների  
տրամադրում 

4 <<Զորավար  Անդրանիկ>> ՀՀԿ 16.06.2016թ. Ք. Երևան, Մարգարյան  27 հեռ. /3749/ 439910 
shushimanukyan@mail.ru 
պետ. Ռեգ. 10.04.2006թ. գրանցման  համարը 
211.171.03904 

Հովհաննիսյան  
Ոսկեհատ 

 
Կենտրոն  վարչական  
շրջանում բնակվող  
Արցախյան  ազատամարտի  
վետերանների, զոհված  
ազատամարտիկների  
ընտանիքների, տարեցների 
և  հաշմանդամների սոց. 
Հիմնախնդիրների  
ուսումնասիրությամբ,  վեր 
հանմամբ, սոցիալական  
աջակցությամբ, 
հասարակական –
մշակույթային  
ակտիվության բարձրացման 
հարցեր 

5 ՀՀ  ԱՍՀՆ <<Տնային  
պայմաններում միայնակ  
տարեցների և  հաշմանդամների 
սոցիալական  սպասարկման 
կենտրոն>> ՊՈԱԿ 

20.06.2016թ. Ք.Երևան, Անդրանիկի  74, հեռ /37410/740402 
tpmthssk@yahoo.com 
03.03.2003թ. գրանցման  համար 273.210.03447 

Սարգսյան Ալլա Կազմակերպությունն  
իրականացնում է  Երևանի  
միայնակ  տարեց  և 
հաշմանդամություն  ունեցող  
անձանվ  տնային  խնամք, 
կենցաղային  սպասարկում, 
բժշկական և  հոգեբանական  
օգնություն և  
խորհրդատվություն 

6 <<Առաքելություն  Հայաստան>> 
ԲՀԿ 

10.06.2016թ. Ք.Երևան, Հ. Ավետիսյան 5/4, հեռ. /37410/667589,  
/37491/201616 
org@ngo.mission.am,  avetavetisyan@yahoo.com 
պետռեգ.22.03.2005թ. 211.171.13241 

Ավետիսյան  Ավետ << ՀՀ  մարզերում  միայնակ  
տարեցներին, 
հաշմանդամներին, 
անապահով  անձանց 
տնային  պայմաններում  և  
ցերեկային  խնամքի  

mailto:ztk@mail.ru
mailto:shushimanukyan@mail.ru
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կենտրոններում  
սեցիալական  
սպասարկում>> 

7 <<Օրրան>>  ԲՀԿ 21.06.2016թ. Ք.Երևան, 1-ին  Եկմալյան  6, հեռ. /37410/535167, 
/093/396336 
orran@orran.am 
պետռեգ. 27.05.2002թ.  211.171.00931 
 

Ղազարյան  
Մարինա 

<<Օգնություն  կարիքավոր   
ընտանիքներին>> Օրրան  
հաճախող  կարիքավոր  
ընտանիքների երեխաների  
ամենօրյա  սննդի,  
կրթական, սոցիալական, 
բժշկական, հոգեբանական, 
մշակույթային  համալիր  
շառայության  մատուցում:  
Միայնակ  տարեցներին  
ամենօրյա  սննդի 
ծառայության մատուցում 

8 <<Մեծն  Ներսես>>  ԲՀԿ 23.06.2016թ. Ք.Երևան, Կորյունի  6ա-1, հեռ. /37410/560768,  
/091/338464 
st-nerses@mail.com 
պետ.ռեգ.13.09.2005թ. 03 Ա069971 
 
 

 Դրամական  աջակցություն 
են  ստանում զոհված  
ազատամարտիկների և  
զինծառայողների  
ընտանիքներ/ նպաստի  
տեսքով/: 

9. ՀՀ  ԱՍՀՆ ՀՀ  ԲՍՓՀ 
գործակալություն 

14.06.2016 թ. Ք. Երևան, Հ.Քոչար  21 , հեռ. /37410/320416, 
/055/503448 
Yerevan2.bsph@hhbsp.am 
Կայքի  անվանումը-www.hhbsp.am 

Միխայելյան  
Ելիզավետա 

Իրականացնում է  
բժշկասոցիալական 
փորձաքննություն, կազմում  
է  վերականգնողական 
անհատական  ծրագրեր,  
մատուցում  է  
ծառայություններ 
քաղաքացիներին  
բժշկասոցիալական  
ոլորտում 

10 ՀՀ  Խուլերի  միավորում Հ/Կ 08.07.2016թ. Ք.Երևան,  Եզ.Կողբացու 69, հեռ. /37410/538790 Մկրտչյան  Լյովա Հաշմանդամություն  ունեցող  
անձանց  /խուլերի/ 
խնդիրների  լուծում 

11 Կենտրոն  ՍԱՏԲ 01.11.2017թ. Սայաթ-Նովա  21 ա, հեռ /011/518484,  Բարսեղյան  Սմբատ Պետական նպաստերի   և  
հրատապ  օգնության , 
միանվագ  դրամական  
օգնությունների 
տրամադրում, կյանքի  
դժվարին  պայմաններում  
հայտնված  անձանց  
սոցիալական  աջակցության  
տրամադրում 
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