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«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ՈՒՄ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 14-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՊԱՅԹՅՈՒՆԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԶՈՀԵՐԻ 
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԱՆՀԱՅՏ ԱՆՁԻ) ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԵՎ 
ՎԻՐԱՎՈՐՈՒՄ (ԽԵՂՈՒՄ, ՎՆԱՍՎԱԾՔ) ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  

Մ Ա Ս Ի Ն 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 83-րդ 

հոդվածը և 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, Սոցիալական աջակացության մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ և 21-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասի 3.1-ին կետերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    

ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հաստատել «Երևանի պահածոների գործարան» ՓԲԸ-ում 2022 թվականի 

օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի (այդ թվում՝ 

գտնվելու վայրը անհայտ անձի) ընտանիքներին և վիրավորում (խեղում, վնասվածք) 

ստացած անձանց սոցիալական աջակցության միջոցառումը և տրամադրման 

կարգը՝ համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների։ 
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2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապե-

տության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրել 

«Երևանի պահածոների գործարան» ՓԲԸ-ում 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին 

տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորում (խեղում, վնասվածք) ստացած 

և հիվանդանոցային պայմաններում բուժման մեջ գտնված անձանց վերաբերյալ 

տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, 

հիվանդանոցային պայմաններում բուժման մեջ գտնվելու օրերի թիվը, անձը հաս-

տատող փաստաթղթի տվյալները և (կամ) հանրային ծառայությունների համարա-

նիշը): 

3. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախա-

գահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգօրյա ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը 

տրամադրել «Երևանի պահածոների գործարան» ՓԲԸ-ում 2022 թվականի օգոս-

տոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի (այդ թվում՝ գտնվելու վայրը 

անհայտ անձի) և առկայության դեպքում` զոհերի (այդ թվում՝ գտնվելու վայրը անհայտ 

անձի) ընտանիքների անդամների վերաբերյալ տվյալները (անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

տվյալները և (կամ) հանրային ծառայությունների համարանիշը): 

4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարին` սույն որոշումն ընդունվելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն սույն որոշմամբ 

նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ֆինանսավորման 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ: 
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