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1. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ) համայնքի ղեկավարը սոցիալական 

պաշտպանության բնագավառում իրականացնում է պետության պատվիրակած լիազորություն՝  համայնքի տարածքում կազմակերպելով սոցիալական օգնության 
ծառայության գործունեությունը («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդված՝ պատվիրակած լիազորության մասով): 

 
             1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  
 ա. «Սոցիալական աջակցության մասին» և «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ. 
 բ. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 9-րդ և  22-րդ կետեր. 
 գ. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի  N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի Ձև  N 1. 
 դ. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի  N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 12 հավելվածի 11-րդ կետ. 
 ե. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի  N 894-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն: 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպան-
ված 

Պահպան
ված չէ 

Հայտնա-
բերված 

խախտում-
ները 

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Ընտանիքի կազմը և փաստացի 
բնակության հասցեն որոշվում են 
տարածքային կենտրոնի, տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի և 
խորհրդի մեկական ներկայացուցիչ-
ներից կազմված խմբի տնային 
այցելությամբ, եթե` 
1) սույն կարգի 7-րդ կետով սահման-
ված տեղեկատվության մեջ որպես 
դիմողի ընտանիքի բնակության հաս-
ցե նշված է երկրաշարժի հետևանքով 
քանդված շինության հասցեն. 
2) դիմողը ներառված է պետական 
աջակցությամբ իրականացվող բնա-

Շահումյանի համայնքապե-
տարանի աշխատակազմը 

համագործակցում է Վանաձորի 
սոցիալական աջակցության 

տարածքային բաժնի /ՍԱՏԲ/ 
հետ: 

 
Նման ընտանիքներ չկան 
 
 
 
 
Նման ընտանիքներ չկան 
 
 

     



կարանային ապահովման ծրագրում` 
ոչ իր փաստացի բնակության 
վայրում: 
3) ուսումնասիրության մասին արձա-
նագրությունն ստորագրվում է տնա-
յին այցելությանը մասնակից բոլոր 
պաշտոնատար անձանց կողմից: 
4) Ընտանիքի բնակարանային 
պայմանները`  
5) այլ պայմաններ (վարձակալու-
թյամբ կամ առանց դրա ընտանիքին 
չպատկանող բնակելի տարածություն, 
հյուրանոց, առողջարան, հիվանդա-
նոց, զբոսաշրջության հանգրվան, 
մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, 
ավտոտնակ և այլն): 
6) Պահանջվող փաստաթուղթը` 
տեղեկանք տեղական ինքնակառա-
վարման մարմնից կամ հյուրանոցի, 
առողջարանի, հիվանդանոցի, զբո-
սաշրջության հանգրվանի, մանկա-
պարտեզի, դպրոցի կառավարման 
ղեկավար մարմնից: 

 
 
Տնայցերը կատարվել են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 
 
Համայնքում տնակային պայ-
մաններում բնակվում են 11 ըն-
տանիքներ: Կատարվել է ընտ-
րանքային ուսումնասիրություն. 
• Ոսկանյան Արթուր /սոցիալա-

կան անձնագիր 667130, նպաս-
տառու է, Շահումյան, 2-րդ 
փող., 2-րդ նրբ., տնակ 7/ 
ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 6 տնտ. գրքի 
486 գրառման տակ /5 անձ/: 
Շահումյանի գյուղապետարա-
նից 17.03.2017թ. տրվել է թիվ 
68 տեղեկանքը: 

• Շահնազարյան Արթուր 
/սոցիալական անձնագիր 
8363600, նպաստառու է, 
Շահումյան, 3-րդ փող., 1-ին 
նրբ., տնակ 6/ ընտանիքը հաշ-
վառված է համայնքի թիվ 4 
տնտ. գրքի 339 գրառման տակ 
/5 անձ/: Շահումյանի գյուղա-
պետարանից 08.08.2016թ. 
տրվել է թիվ 274 տեղեկանքը: 

• Շահբազյան Սամվել /սոցիա-
լական անձնագիր 131703, 
նպաստառու է, Շահումյան,1-ին 
փող. տնակ 57/1/ ընտանիքը 
հաշվառված է համայնքի թիվ 2 
տնտ. գրքի 135 գրառման տակ 
/4 անձ/: Շահումյանի գյուղա-
պետարանից 28.07.2016թ. 



տրվել է թիվ 258 տեղեկանքը: 
• Խանաղյան Վալիկո /սոցիա-

լական անձնագիր 295827, 
նպաստառու է, Շահումյան, 12-
րդ փող., 6-րդ փակ., տնակ 4/ 
ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 7 տնտ. գրքի 
607 գրառման տակ /2 անձ/: 
Շահումյանի գյուղապետարա-
նից 15.07.2016թ. տրվել է թիվ 
245 տեղեկանքը: 

• Ղանդիլյան Արշալույս 
/սոցիալական անձնագիր 
685452, նպաստառու է, 
Շահումյան, 1-ին փող.,3-րդ 
նրբ., տնակ 5/ ընտանիքը 
հաշվառված է համայնքի թիվ 3 
տնտ. գրքի 211 գրառման տակ 
/2 անձ/: 04.08.2016թ. 
Շահումյանի գյուղապետարա-
նից տրվել է թիվ 269 տեղե-
կանքը: 

• Կոստանդյան Լուսինե 
/սոցիալական անձնագիր 
833310՝ նպաստառու է, 
Շահումյան, Թեժ Լեռ տնակ 
30/ ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 8 տնտ. գրքի 
721 գրառման տակ /4 անձ/: 
Շահումյանի գյուղապետարա-
նից 01.09.2016թ. տրվել է թիվ 
325 տեղեկանքը: 

Միևնույն բնակության վայրում 
հաշվառված ընտանիքների 
մասով /առանձին տնտեսություն 
վարող/՝ 
• Մելքոնյան Լաուրիկ /սոցիա-

լական անձնագիր 86431՝ 



նպաստառու է, Շահումյան, 1-
ին փող., 44/: Վանաձորի 
ՍԾՏԲ-ին կից գործող Վանաձո-
րի տարածաշրջանային համա-
կարգող խորհրդի 29.07.2016թ. 
թիվ 15 որոշման 32-րդ կետի 
համաձայն ընտանիքի համար 
առաջարկվել է լրացնել սոցիա-
լական անձնագիր: 

• Աղեկյան Նազիկ /սոցիալա-
կան անձնագիր 652861՝ 
նպաստառու է, Շահումյան, 3-
րդ  փող., 1/: Վանաձորի ՍԾՏԲ-
ին կից գործող Վանաձորի 
տարածաշրջանային համա-
կարգող խորհրդի 31.03.2016թ. 
թիվ 16 որոշման 28-րդ կետի 
համաձայն ընտանիքի համար 
առաջարկվել է լրացնել 
սոցիալական անձնագիր: 

Բոլոր տվյալները ամրագրված են: 
2.Ներկայացվող փաստաթղթերի 
ցանկը՝                                      
1) տեղեկանք բնակարանային պայ-
մանների մասին (աղետի հետևանքով 
տրամադրված տնակ, ոչ հիմնական 
շինություն)՝ տրված տեղական ինք-
նակառավարման մարմնի կողմից.   
2) 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վթարային 
բնակարանի համար Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքաշինու-
թյան նախարարության լիազորած 
մասնագիտացված կազմակերպու-
թյան կամ այդ կազմակերպությունից 
ստացված համապատասխան եզրա-
կացության հիման վրա տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի կողմից 
տրված տեղեկանք.  

Ուսումնասիրությունը կատար-
վել է ՀՀ կառավարության 
30.01.2014թ. N 145-Ն որոշմամբ 
հաստատված N 3 հավելվածի 7-
րդ կետի պահանջներին համա-
պատասխան /ընտրանքային 
կարգով ուսումնասիրվել է  
Օֆելյա Աղբալյանի /սոցիալա-
կան անձնագիր 85442, նպաս-
տառու չէ/ գործը, հասցեն՝ 
Շահումյան համայնքի 8 փող. 6 
փկղ. թիվ 2:  

Օ.Աղբալյանի ընտանիքը հաշ-
վառված է «Զինծառայողների և 
նրանց ընտանիքների անդամ-
ների սոցիալական ապահովու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)տեղեկանք` որպես առանց ծնո-
ղական խնամքի մնացած երեխա 
հաշվառելու մասին՝ տրված խնամա-
կալության և հոգաբարձության 
մարմնի կողմից:          

հոդվածի և ՀՀ կառավարության 
09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշ-
մամբ հաստատված կարգի պա-
հանջներին համապատասխան 
բնակարան չունեցող անօթևան 
զոհված զինծառայողների ընտա-
նիքների թիվ 1 ցուցակում: Տունը 
ունի 4-րդ աստիճանի վթարայ-
նություն: 19.02.2017թ. գիշերը 
տան տանիքը մասնակիորեն 
փլուզվել է: 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 
կողմից ընտանիքի բնակարա-
նային ապահովման հարցը 
շուտափույթ լսելու հարցով 
միջնորդություն է ներկայացվել 
ՀՀ պաշտպանության նախարա-
րություն:  

3. Խորհուրդը կազմում է հանձնա-
ժողով` առնվազն երեք անդամով, 
որում կարող են ներգրավվել ՀՀ 
մարզպետարանի աշխատակազմի, 
խորհրդի անդամ կազմակերպություն-
ների, դիմողի փաստացի բնակության 
վայրի տեղական ինքնակառավարման 
մարմնի ներկայացուցիչներ: 

ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 
հաստատվել է Համակարգող 
խորհուրդների կազմը /11 անձ/: 
Տնայցերի ժամանակ Հանձնա-
ժողովների կազմում ընդգրկվում 
են 3-ական անդամներ: 

     

 
2. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ hամայնքի ղեկավարը ապահովում է համայնքի 

բնակիչների իրազեկման և մասնակցության միջոցառումների կազմակերպումն ու անցկացումը բնակիչներին մատչելի և հարմար վայրերում, ինչպես նաև ստեղծում է 
համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ միջոցառումներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած համայնքի հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի 
համար (36-րդ հոդված),  համայնքի ղեկավարը սահմանում է խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ ((36-րդ հոդված), hամայնքի ղեկավարն աշխատանքի և սոցիալական ծառայության բնագավառում 



իրականացնում է պետության պատվիրակած հետևյալ լիազորությունը` միջոցներ է ձեռնարկում հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես 
անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ (48-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ): 

 
      1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`        
ա. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված. 
բ. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի  N 1874-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 6.2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպան-
ված 

Պահպան
ված չէ 

Հայտնա-
բերված 

խախտում-
ները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
պետական իշխանության և կառա-
վարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գոր-
ծող բոլոր կարգի գործատուները 

հաշմանդամների համար ապահո-

վում են սոցիալական  ենթակառուց-
վածքի օբյեկտների, բնակելի, հասա-
րակական, արտադրական շենքերի և 
կառույցների մատչելիության, հասա-
րակական տրանսպորտից և տրանս-
պորտային հաղորդակցության,  կա-
պի և տեղեկատվության միջոցներից, 
հանգստի և ժամանցի վայրերից 
անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

Շահումյան համայնքի ղեկավարի 
գրասենյակի առջև թեքահարթակ 
առկա չէ, առաջին հարկը 0-յական 
մակարդակ ունի՝ մատչելի է,  
սակայն կառույցը երկհարկանի է: 
Բազմաբնակարանային շենքի 
առաջին հարկում /նախկինում 
տեղակայված էին գրադարանը և 
համակարգչային կենտրոնը/ 
հովանավորների օժանդակությամբ 
հարմարեցվում է  նախադպրո-
ցական ուսումնական հաստա-
տությանը, թեքահարթակ առկա է: 
Դպրոցի երեք մասնաշենքերը 
/երկհարկանի/ սպասարկվում են 
մեկ մուտքով, դեմից առկա է 
թեքահարթակ, մատչելի են միայն 
առաջին հարկերը: 
Առողջության կենտրոնը մեկհար-
կանի է, 0-յական մակարդակ ունի՝ 
մատչելի է:  
Փոստային բաժանմունքը բազմա-
բնակարանային շենքի առաջին 
հարկում է տեղակայված, վերա-

     



նորոգված է,  թեքահարթակ առկա 
է: 
Համայնքի կրթամարզամշակու-
թային կենտրոնի եռահարկ շենքի 
առաջին հարկը մատչելի է՝ թեքա-
հարթակ չկա: Առաջին հարկում 
տեղակայված են գրադարանը և 
պարի դահլիճը, երկրորդ հարկում՝ 
արվեստի, համակարգչային 
խմբակները  և վարչական մասը, 
երրորդ հարկում՝ միջոցառումների 
դահլիճ /150 մարդ/: 
Հարմարեցված հասարակական 
տրանսպորտ համայնքում չկա, 
սպասարկում է Վանաձորի թիվ 13 
երթուղային տրանսպորտը /20 
րոպեն մեկ/: 

2. Խնամակալության և հոգաբար-
ձության մարմնի որոշման պատճենը` 
տվյալ անձի նկատմամբ խնամակա-
լություն (պատրոնաժ) սահմանելու 
մասին: 

Շահումյան համայնքի ղեկավարի 
25.08.2016թ. թիվ 64-Ա որոշմամբ 
խնամակալություն է սահմանվել 
Ալեն Նորայրի Զոհրանյանի /ծնվ. 
15.07.2001թ./ նկատմամբ: Երեխայի 
ծնողները ՌԴ-ում են, խնամակալ է 
նշանակվել մորական կողմի տատը՝ 
Արաքսյա Կառլենի Պողոսյանը 
/ծնվ. 1954թ./: 
Փաստաթղթերն ամբողջական են: 

     

 
3. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝  hամայնքի ղեկավարը  սահմանում է 
խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ 
(«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 2.1 -րդ կետ): 
 

       1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  

ա. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»  ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 11-րդ հոդվածի 1-ին մաս.  
բ. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի  N 962-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետ: 
 

Դրույթների անվանումը 
Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 

Հայտնաբերված 
խախտումները 



ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Բուժական, դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպա
նության հաստատություններում, 
անկախ դրանց կազմակերպական-
իրավական ձևից, գտնվող կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամք
ի մնացած երեխաները կամ նրանց 
օրինական ներկայացուցիչներն 
իրավունք ունեն պահանջելու 
պարբերաբար ուսումնասիրել  
խնամքի և դաստիարակության 
համար անհրաժեշտ պետական  
սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին 
տրամադրվող ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները 
կազմակերպում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման 
մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները՝ 
 առանց ծնողական խնամքի մնացած
 երեխաների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների 
հիման վրա, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: Նշված 
կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր 
են վերացնել բացահայտված 
խախտումները և տեղեկացնել 
այդ մասին լիազորված պետական 

      



կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմին՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված ժամկետներում: 
Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաները հատուկ 
հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից, որոնք պետք է 
նպաստեն երեխաների լիարժեք 
կենսագործունեությանը և 
զարգացմանը, ինչպես նաև 
ապահովեն նրանց մասնակցությունը 
հասարակական կյանքին: 

2 Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների և առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների թվին պատկանող 
անձանց հաշվառումը (սկզբնական, 
տարածքային և կենտրոնացված) 
իրականացվում է 
համապատասխանաբար 
խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինների 
(սկզբնական հաշվառում), 
Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային 
հաշվառում) և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարության կողմից 
(կենտրոնացված հաշվառում): 

      



 
4.Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ համայնքի ղեկավարը նպաստում է նոր աշխատատեղերի 

ստեղծմանը, կազմակերպում է վճարովի հասարակական աշխատանքներ («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդված), աջակցում է 
գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդված): 

 1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  
  ա. ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի  ապրիլի 17-ի N  534-Ն որոշման 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա.» պարբերություն: 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 

Թերի է 

պահպան

ված 

Պահպան

ված չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1.ՀՀ մարզպետները մինչև 
յուրաքանչյուր տարվա փետրվա-
րի 15-ը՝ գյուղական համայնք-
ների ղեկավարներից ստանում 
են Սեզոնային զբաղվածության 
խթանման միջոցով գյուղացիա-
կան տնտեսությանն աջակցու-
թյան տրամադրման ծրագրում 
ընդգրկման ենթակա հող օգտա-
գործողների վերաբերյալ առա-
ջարկությունները` 
համապատասխան համայնքի 
ղեկավարի պատշաճ 
հիմնավորմամբ: 

2016թ. Շահումյան համայնքն 
ընդգրկվել է սեզոնային 
զբաղվածության ծրագրում: 
Ծրագրին մասնակցել են 
հետևյալ անձինք՝ Գնել 
Դալլաքյան /35 տարեկան/,  
Մարգարիտա Չոբանյան /36/, 
Սեյրան Պողոսյան /55/,  
Ոսկան Դալլաքյան /39/, 
Ռուզաննա Պողոսյան /41/,  
Իդա Դալլաքյան /31/,  
Արմեն Բարսեղյան /44/, 
Արմեն Վանեսյան /30/,  
Արթուր Աղբալյան /49/,  
Օֆելյա Աղբալյան /59/,  
Վարդան Քոչարյան /37/,  
Անուշ Ալչանգյան /32/,  
Գառնիկ Պետրոսյան /33/, 
 Մարատ Դավթյան /36/,  
Գայանե Մադոյան /29/,  
Աիդա Ամիրխանյան /54/, 
Ֆենյա Արզումանյան /62/,  
Սուսաննա Վիրաբյան /45/, 
 Մանուշակ Կիրակոսյան /61/,  

     



Ալվարդ Հովսեփյան /52/,  
Աշոտ Աթինյան /44/,  
Լենտրուշ Խաչատրյան /60/,  
Կարինե Բուլղադարյան /56/,  
Հերմինե Դավթյան /34/, 
 Մերուժան Գալստյան /38/,  
Արայիկ Պողոսյան /26/,  
Ելենա Հովհաննիսյան /31/,  
Հեղինե Անդրեասյան /32/,  
Արամ Մկրտչյան /41/,  
Ներսես Թամազյան /47/,  
Արեն Ամիրխանյան /24/,  
Տիգրան Իսպիրյան /52/,  
Մխիթար Մկրտչյան /47/,  
Մանուշակ Աբազյան /60/: 

 


