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17.10.2017 թ.                 Թիվ  12          

Նախագահում էր՝  
 

Վարուժան Ավետիքյան   Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի տնօրեն, ակտիվների և 
պարտավորությունների կառավարման 
հանձնաժողովի անդամ 

 
 
Մասնակցում էին՝ 
 
 
Հայկ Բաբայան    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի ակտիվների և 
պարտավորությունների կառավարման 
հանձնաժողովի անդամ, ակտիվների և 
պարտավորությունների կառավարիչ 

Գայանե Արսենյան     Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի ակտիվների և 

պարտավորությունների կառավարման 

հանձնաժողովի անդամ, պատասխանատու 

ակտուար 

Հայկանուշ Հակոբյան    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի ակտիվների և 
պարտավորությունների կառավարման 
հանձնաժողովի անդամ, հաշվապահ 

 

Արձանագրել, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ին կայացած՝ 
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
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հատուցման հիմնադրամի ակտիվների և պարտավորությունների 
կառավարման հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է:  

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների 

կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հատուցման դեպքերի 

հետ կապված ՀՀ ՊՆ զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության 

վարչությունից Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի և վերջինիս շահառուների 

վերաբերյալ ստացված փաթեթի ներկայացում, քննարկում: 

2. Վերը նշված հատուցման դեպքի մասով հատուցման գումարի վերաբերյալ 

որոշման ընդունում: 

 

Լ ս ե ց ի ն. 

 
1.«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված հատուցման դեպքերի հետ կապված ՀՀ ՊՆ զինծառայողների 

սոցիալական պաշտպանության վարչությունից Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի 

և վերջինիս շահառուների վերաբերյալ ստացված փաթեթների 

ներկայացում, քննարկում 

Զեկ. Լենա Գևորգյան 

 
Արտահայտվեցին.        Գայանե Արսենյան, Հայկ Բաբայան,   

   Հայկանուշ Հակոբյան, Վարուժան Ավետիքյան   
 

 
Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

 

 1.1. Արձանագրել, որ Հանձնաժողովի ուսումնասիրմանն էին ներկայացվել 
Օրենքով նախատեսված հատուցման դեպքի հետ կապված՝ ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունից  
Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի և վերջինիս շահառուների վերաբերյալ ստացված 
փաթեթները, մասնավորապես ներքոհիշյալ փաստաթղթերը. 

 
Պայմանագրային զինծառայող, շարքային Արկադի Լևոնի Ղամբարյան 
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 Զինծառայողների կյանքին պատճառված վնասի դիմաց հատուցում ստանալու 
իրավունք ունեցող շահառուների անվանացանկ, շահառուներն են՝ հայր՝ Լևոն 
Ցոլակի Ղամբարյան,  մայր՝ Քնարիկ Մամիկոնի Ղամբարյան,  երեխաներ՝ Էլեն 
Արկադիի Ղամբարյան, Լևոն Արկադիի Ղամբարյան, Արևիկ Արկադիի 
Ղամբարյան, 

 Շահառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի պատճենները,  

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեից տրամադրված գույքային իրավունքների առկայության և կազմի մասին 
տեղեկանք, 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 
վարչության Թումանյանի անձնագրային բաժանմունքից տրամադրված՝  Լևոն 
Արկադիի Ղամբարյանի, Էլեն Արկադիի Ղամբարյանի, Լևոն Ցոլակի 
Ղամբարյանի, Արևիկ Արկադիի Ղամբարյանի, Եվգինե Վասիլի Ղամբարյանի, 
Քնարիկ Մամիկոնի  Ղամբարյանի հաշվառման մասին տեղեկանքներ, 

 Արևիկ Արկադիի Տոտիկաշվիլու, Լևոն Արկադիի Տոտիկաշվիլու, Էլեն Արկադիի 
Տոտիկաշվիլու հայրության ճանաչման վկայականները, 

 Էլեն Արկադիի Ղամբարյանի, Լևոն Արկադիի Ղամբարյանի, Արևիկ Արկադիի 
Ղամբարյանի անձնագրերի, սոցիալական քարտերի պատճենները, Էլեն 
Արկադիի Ղամբարյանին տրամադրված հանրային ծառայությունների 
համարանիշ հատկացնելու մասին տեղեկանքի պատճենը,  

 Ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունքի մասին դիմում, 

 Արևիկ Արկադիի Ղամբարյանին  ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության  
հանձնաժողովի կողմից տրամադրված որոշումը, 

 Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի ծննդյան վկայականի պատճենը, 

 Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի մահվան վկայականի պատճենը, 

 Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի ամուսնության վկայականի պատճենը, 

 Լևոն Ցոլակի Ղամբարյանի և Քնարիկ Մամիկոնի Բարսեղյանի (Ղամբարյանի) 
ամուսնության վկայականի պատճենը, 

 ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչության պետին հասցեագրված՝ Զինծառայողի կյանքին 
պատճառված վնասի դիմաց հատուցում ստանալու դիմում և հատուցման 
գումարը ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շահառուների ցանկ, 

 ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունից 
գրություն՝ տվյալ դեպքի առթիվ քրեական գործի հարուցված լինելու և 
նախաքննության կատարման մասին, 

 ՊԲ 27229 զորամասից ստացված տեղեկանք՝ դեպքի նկարագրության, տեղի, 
վայրի և այլ հանգամանքների վերաբերյալ: 

 
 

Լ ս ե ց ի ն. 

2.Վերը նշված հատուցման դեպքի մասով հատուցման գումարի 
 վերաբերյալ որոշման ընդունում 

Զեկ. Վարուժան Ավետիքյան 

 
Արտահայտվեցին.        Լենա Գևորգյան, Գայանե Արսենյան, 
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   Հայկ Բաբայան,  Հայկանուշ Հակոբյան,  
   Վարուժան Ավետիքյան   

 
Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

 
 

    2.1. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետը, 2-րդ մասի 1-ին կետը, 3-րդ մասը, 5-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասը, Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 
վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 02.03.2017թ. թիվ 5 
որոշմամբ հաստատված Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման 
հանձնաժողովի կազմման և գործունեության կարգի 10.3-րդ կետը, Զինծառայողների 
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի 02.03.2017թ. թիվ 9 որոշմամբ հաստատված  Հատուցման 
գումարների վճարման կարգը, ուսումնասիրելով ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունից 
16.10.2017թ. ստացված փաստաթղթերը՝   

ա. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից 

16.10.2017թ. ստացված տեղեկատվության հիման վրա պայմանագրային 

զինծառայող, շարքային Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի շահառուներ համարել 

Քնարիկ Մամիկոնի Ղամբարյանին (մայր), Լևոն Ցոլակի Ղամբարյանին (հայր), Էլեն 

Արկադիի Ղամբարյանին (դուստր), Արևիկ Արկադիի Ղամբարյանին (դուստր) և 

Լևոն Արկադիի Ղամբարյանին (որդի): 

բ. Oրենքով սահմանված հատուցման գումարը՝ 70.000.000 ՀՀ դրամը, վճարել սույն 

որոշման «ա» ենթակետում նշված շահառուներից հետևյալներին՝  

 Քնարիկ Մամիկոնի Ղամբարյանին՝ վճարելով 4.000.000 ՀՀ դրամը 

միանվագ, իսկ մնացած գումարը՝ ամսական 100.000 ՀՀ դրամի չափով 20 

տարվա ընթացքում, 

 շահառուներ Էլեն Արկադիի Ղամբարյանի (ծնված՝ 03.03.2013թ.), Լևոն 

Արկադիի Ղամբարյանի (ծնված՝ 02.11.2005թ.), Արևիկ Արկադիի 

Ղամբարյանի (ծնված՝ 29.11.2010թ.) օրինական ներկայացուցիչ (մայր)  

Մարիա Թամազի Տոտիկաշվիլիին՝ վճարելով 6.000.000 ՀՀ դրամը 

միանվագ, իսկ մնացած գումարը՝ ամսական 150.000 ՀՀ դրամի չափով 20 

տարվա ընթացքում: Ընդ որում, 20 տարիների ընթացքում ամսական 

150.000 ՀՀ դրամը յուրաքանչյուրին իր մասով վճարվում է անմիջապես 

շահառուներին՝ նրանցից յուրաքանչյուրի 18 տարին լրանալու պահից: 

գ. Շահառուներ Էլեն Արկադիի Ղամբարյանի (ծնված՝ 03.03.2013թ.), Լևոն 

Արկադիի Ղամբարյանի (ծնված՝ 02.11.2005թ.), Արևիկ Արկադիի Ղամբարյանի 

(ծնված՝ 29.11.2010թ.) օրինական ներկայացուցիչ (մայր)  Մարիա Թամազի 

Տոտիկաշվիլիին վճարել Օրենքով սահմանված լրացուցիչ գումարը՝ ամսական 

100.000 ՀՀ դրամը, մինչև շահառու Լևոն Արկադիի Ղամբարյանի 18 տարին 

լրանալը՝ 02.11.2023թ.: 
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 2.2. Հանձնարարել հիմնադրամի իրավաբան Լենա Գեւորգյանին՝ 
«ՍիԲիԷյնեթ» համակարգչային ցանցով հանձնարարական ձևակերպել Օրենքի 
համաձայն հատուցման շահառուների բանկային սպասարկում իրականացնող  
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին՝   ապահովելու շահառուների անունով բանկային 
հաշիվների բացումը՝ հատուցման գումարները փոխանցելու նպատակով:  

2.3. Հանձնարարել Հանձնաժողովի անդամ, հաշվապահ Հայկանուշ Հակոբյանին՝ 
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից շահառուների անունով բանկային հաշիվների 
բացումից հետո, սահմանված կարգով և ժամկետներում ապահովել սույն 
արձանագրության 2.1 կետում նշված շահառուներին հատուցման գումարների 
միանվագ, ինչպես նաև ամսական հավասարաչափ վճարումների փոխանցումը, ընդ 
որում, նշված շահառուների գծով ամսական վճարումները կատարել ամսվա առաջին 
կեսի՝ այն է` յուրաքանչյուր ամսվա 5-ի վճարումների հետ: 

2.4. Հանձնարարել Հիմնադրամի իրավաբան Լենա Գեւորգյանին՝ շահառուներին 
տեղեկացնել Հանձնաժողովի կայացրած որոշումների մասին: 

 
 
Հանձնաժողովի նախագահ՝           Վարուժան Ավետիքյան

     
Հանձնաժողովի անդամներ՝ 

 
 
Հայկանուշ Հակոբյան 
 
 
Հայկ Բաբայան 
 
 
Գայանե Արսենյան 


