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Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի

 
Օրինակելի ձև 

 
 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 02-06-2022 թ. որոշմամբ

««ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԻԱՑՅԱԼ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԻԱՑՅԱԼ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ
ԹԱՂԱՄԱՍ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ 30

1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.00372
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 1999-09-20
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00009237
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)10285598
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը arabkiruccf.am
1.8 Էլեկտրոնային փոստը aruccf@arabkirmc.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`
Շուշան Դավթյան

5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

6

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0

8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ստացված ֆինանսական

միջոցների նպատակը
8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Հայ Օգնության Ֆոնդ  - ՀՀ և
Արցախից տարհանված ասթմայի

ծանր ընթացք ունեցող 140
երեխայի համար 8 ամսվա

դժվարամատչելի դեղորայք ձեռք
բերում

16,211,520



ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ
«Հայաստանի

հանրապետությունում
զարգացման խնդիրներ և

հաշմանդամություն ունեցող
երեխաներին մատուցվող

վերականգնողական
ծառայությունների գնահատում և

բարելավում   ծրագրի»
իրականացման համար

22,088,280

ՍԵՄՌԱ Պլյուս հիմնադրամ,
Շվեյցարիա -  Աջակցություն

Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ-ում հեղուկ
թթվածնի համակարգի ներդրման

համար

6,397,231

ՍԵՄՌԱ Պլյուս հիմնադրամ,
Շվեյցարիա -  Աջակցություն

Ապարանի ամառային ճամբարում
երեխաների հանգստի

կազմակերպման համար

1,627,040

Էլեոնորեն հիմնադրամ Ցյուրիխի
մանկական համալսարանական

հիվանդանոց /Էռնստ Լոյման/
Համագործակցության և
զարգացման ծրագրերի

իրականացման համար, բժշկական
սարքերի ձեռք բերման համար,

ՔՈՎԻԴ-19 աջակցության համար

19,251,279

Ամերիկայի Սթարկի հիմնադրամի
և Հայաստան լսողության

աջակցության ծրագիր
կազմակերպության հետ

իրականացվող «Համայնքահեն
լսողության աջակցության
ծառայություններ» ծրագիր
Հայաստանում լսողության
խնդիրներ ունեցող անձանց

լսողական սարքերի տրամադրում,
հետագա խնամքի ապահովում

25,895,903

Շվեդիայի Հայ Համայնք -
հաշմանդամություն ունեցող

երիտասարդներին բժշկական
օգնության կազմակերպում

750,000

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը
0 0

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք
Դեղորայք, բժշկական
պարագաներ, սարքեր

259,345,262

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը



Ջինիշյանի Հիշատակի
Հիմնադրամի հետ համատեղ

իրականացվել է Սևանում
վերականգնողական կենտրոնի

հիմնման համար մասնագետների
վերապատրաստման ծրագիր

1,374,200

ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ
«Հայաստանի

հանրապետությունում
զարգացման խնդիրեներ և /կամ

հաշմանդամություն ունեցող
երեխաներին մատուցվող

վերականգնողական
ծառայությունների գնահատում և

բարելավում   ծրագիր»

14,424,151

Հայաստան լսողության
աջակցության ծրագիր և

Ամերիկայի Սթարկի Լսողության
Հիմնադրամի հետ համատեղ

իրականացվող ծրագրի
շրջանակներում լսողական
խնդիրներ ունեցող անձանց,

44օրյա պատերազմին մասնակցած
զինվորներին և կամավորներին

լսողական սարքերով ապահովում,
հետագա խնամք և մոնիտորինգի

իրականացում

25,235,841

Էլեոնորեն հիմնադրամ - Ցյուրիխի
մանկական համալսարանական
հիվանդանոցի հետ համատեղ
համագործակցության ծրագրի

շրջանակներում՝ ուղղված
Հայաստանում մանկաբուժության

և բժշկագիտության  ճյուղերի
զարգացմանը

53,978,849

Շվեյցարիայի Սեմռա Պլյուս
Հիմնադրամի նվիրաբերված
գումարի  շրջանակներում

Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ-ին
հեղուկ թթվածնի համակարգի

ներդրման համար աջակցություն և
Քովիդ-19 թեստերի, կանխարգելիչ

պարագաների ձեռք բերում

7,344,374

Աստելլաս Ֆարմա Յուրոպի
աջակցությամբ  օրգանների
փոխպատվաստում անցած

հիվանդների արյան մեջ
տակրոլիմուսի բաղադրության
որոշման համար ռեագենտների
ձեռբերում և հանձնում Արաբկիր

ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ-ին

4,179,280

Հայ Օգնության Ֆոնդի / ՀՕՖ/
նվիրաբերված գումարի

շրջանակներում ձեռք է բերվել
դեղորայք ասթմայի ծանր ընթացք

ունեցող ՀՀ սոցիալապես
անապահով ընտանիքի
երեխաների և Արցախից

տարհանված երեխաների համար

21,445,670

Լեո Վարտանյանի նվիրաբերված
գումարի  շրջանակներում

աջակցություն է ցուցաբերվել
բժշկական օգնության կարիք

ունեցող սոցիալապես անապահով
երեխաների

955,580



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       3       թերթից:
թերթերի քանակը                             

 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Ամալյա Մարտիրոսյանի
նվիրաբերած գումարի

շրջանակներում աջակցություն է
ցուցաբերվել բժշկական օգնության

կարիք ունեցող սոցիալապես
անապահով երեխաների

494,400

Չինաստանի դեսպանատան
աջակցությամբ  Քովիդ-19
թեստերի, կանխարգելիչ

պարագաների ձեռք բերում և
հանձնում

2,602,700

Հայ-Ամերիկյան Բժշկական
Ասոցիացիայի աջակցությամբ

Ստեփանակերտի «Արևիկ»
Բուժմիավորում ՓԲԸ-ի

հսկողության տակ գտնվող
էպիլեպսիայով հիվանդ

երեխաներին դեղորայքով
ապահովում

1,036,000

Որպես մարդասիրական
օգնություն ստացված

ապրանքների, ինչպես նաև ձեռք
բերված ապրանքների բաշխում

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ն և այլ
բժշկական հաստատությունների

259,745,215

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

406,239,280

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

392,816,260

Նշումներ՝

71vh1307220027273011
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