
ՀԱՇՎԵՏՅՈՒԹՅՈՒՆ 

«Էյ-Սի -Փի»  ՓԲԸ և «Ալավերդու հանքագործների և մետաղագործների» արհեստակցական միության կողմից 

Ալավերդի համայնքի համար իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ 

 

«Ալավերդու հանքագործների և 

մետաղագործների» արհեստակցական 

միության կողմից դրամական օգնություններ 

2016թ. 2017թ. 
2018թ․(հունվար-

օգոստոս) 

1 
Դրամական օգնություն հիվանդությունների 

համար «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ աշխատակիցներին 
7.265.000 9.715.000 

Գործում է 

բժշկական 

ապահովագրություն 

2 
Դրամական օգնություն ամուսնության համար 

«Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ աշխատակիցներին 
160.000 660.000 240.000 

3 
Դրամական օգնություն երեխայի ծննդյան 

համար «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ աշխատակիցներին 
615.000 1.575.000 520.000 

4 
Դրամական օգնություն դժբախտ դեպքերի 

համար «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ աշխատակիցներին 
3.525.000 1.940.000 705.000 

5 

Դրամական օգնություն բանակի օրվա առթիվ 

ԶՈւ ծառայող տղաների՝ «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ 

աշխատակիցների ընտանիքներին  

420.000 440.000 220.000 

6 

Դրամական օգնություն Հայրենական մեծ 

պատերազմի վետերաններին մայիսի 9-ի 

առթիվ 

150.000 150.000 150.000 

7 

Դրամական օժանդակություն առողջարանային 

և ծովափնյա հանգստի համար «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ 

աշխատակիցներին 

11.768.000 13.625.000 5․810․000 

9 
Դրամական օգնություն Սուրբ Գրիգոր 

Նարեկացի եկեղեցուն 
- 400․000 200.000 

10 
Դրամական օգնություն վաստակած հանգստի 

մեկնող «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ աշխատակիցներին 
- 90․000 - 

11 

Դրամական մրցանակներ նարդու 

առաջնության հաղթող «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ 

աշխատակիցներին  

- 180․000 185.000 

13 

Միջոցառումների կազմակերպում «Էյ-Սի-Փի» 

ՓԲԸ աշխատակիցների համար (ներկայացման 

տոմսեր, մարտի 8, հունիսի 1, մետալուրգի 

տոն, Սեպտեմբերի 1, Ամանոր) 

- 6․800․000 4․800․000 

Ընդհանուր 23․903.000 35․575․000 12․830․000 



 

 
«Էյ - Սի - Փի»  ՓԲԸ կողմից Ալավերդի 

համայնքի համար իրականացրած ծրագրեր 
2016թ. 2017թ. 

2018թ․(հունվար-

օգոստոս) 

1 
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու տանիքի 

նորոգում 
1.068.000 - - 

2 

«Հրատ» մշակութային կենտրոն, 

Թումանյանական Լոռի թատերական 

փառատոնի ֆինանսավորում 

500.000 - - 

3 
«Թումանյանական աշխարհ» թերթի 

տպագրություն 
60․000 60․000 60․000 

4 
Ալավերդու ուսանողական խորհրդին 

ֆինանսական օգնություն 
100.000 - - 

5 այլ 1.198.000 -  

6 

Դրամական օգնություն Ռոլան Բիկովի ֆոնդին 

(Մանկապատանեկան ֆիլմերի 13-րդ 

միջազգային փառատոն) 

- 250․000 - 

7 

Դրամական օգնություն Ալավերդու մշակույթի 

կենտրոնին ամանորյա զարդարանքի և 

լուսավորության համար 

- 1․009․600 - 

8 
Փոսային նորոգման աշխատանքներ 

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից 
- 4․010․600 - 

9 

Ամանորյա նվերներ Ալավերդի համայնքի 

բոլոր մանկապարտեզների երեխաներին (թվով 

700 երեխա) 

- 980․000 - 

10 

Հ. Թումանյանի ծննդյան օրվա առթիվ նվեր 

գրքերի հանձնում Հ. Թումանյանի անվան և Հ. 

Մաթևոսյանի անվան գրադարաններին 

(2017թ․-ին նաև դպրոցներին և 

մանկապարտեզներին) 

- 312.000 46.000 

11 
Պաստառի տպագրություն Ս/Ս Մշակույթի 

պալատի համար (2 հատ) 
- - 133․000 

12 

Դրամական օգնություն Ալավերդու «Ձեռքի 

գնդակ» /հանդբոլ/ մարզական թիմին 

Ուկրաինայում անցկացվող մրցաշարին 

մասնակցելու համար 

- - 700․000 



 

13 

Դրամական օգնություն Նակաշյանների 

ընտանիքին բնակարան գնելու համար («Ձեռք 

մեկնիր եղբորդ» բարեգործական ծրագիր) 

- - 100․000 

14 

Օգնություն «Ալավերդու արհեստագործական 

պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ին տանիքի 

նորոգման համար (240կգ ներկեր,  95լ 

լուծիչներ) 

- - 527.200   

15 

Դրամական օգնություն «Ալավերդու 

քաղաքային համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն Մարգարիտա Աբգարյանին՝ 

Ալավերդում հատուկ խնամք պահանջող 

երեխաների համար մանկական զարգացման 

կենտրոն հիմնելու նպատակով տարածքի 

վերանորոգման, կահավորման և 

խաղալիքների ու գրենական պիտույքների 

ձեռք բերման համար 

- - 1․200․000 

16 

Օգնություն Օձունի համար 2 միջնակարգ 

դպրոցին լաբորատոր փորձեր անցկացնելու 

համար (քիմիական նյութեր և պարագաներ) 

- - 67․700 

17 
Նվիրատվություն ՀՀ ԿԳՆ «Ալավերդու թիվ 5 

ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին (100 հատ աթոռ) 
- - 850.000 

18 

Դրամական օգնություն «Ալավերդու 

արհեստագործական պետական 

ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսանողներին 

Արևմտյան Հայաստան ուխտագնացություն 

կազմակերպելու համար 

- - 150․000 

19 

Օգնություն «Ալավերդու համայնքային 

կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին ծառերի 

մշակման համար (500 կգ կիր) 

- - 35․800 

20 

Օգնության կարգով 3 ժամով վերամբարձ 

կռունկի տրամադրում Ալավերդու 

համայնքապետարանին Ալավերդի համայնքի 

թիվ 3 ՆՈւՀ ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքի վրա 

աշխատանք կատարելու համար 

  30․600 

21 

Նվիրատվություն Ալավերդու 

համայնքապետարանին՝ 9 զույգ ռետինե կոշիկ, 

20 զույգ բանվորական ձեռնոց, 50 մ կապրոնի 

ժապավեն, 2 հատ անվտանգության գոտի, 5 

հատ փոցխ, 2 հատ այգեգործի մկրատ 

  618․500 

Ընդհանուր 2.926.000 6․622․200 4․518․800 


