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Հարգելի´բարեկամ,
Միասին նշում ենք ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գործունեության տասնամյակը:
Հետադարձ հայացք գցելով անցած ճանապարհին՝ հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ ժամանակի մարտահրավերներին համընթաց զարգանալով
և փոփոխվելով՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը գործունեության բոլոր ոլորտներում մշտապես հավատարիմ է մնացել քաղաքակիրթ բիզնես մշակույթ,
բարեկեցիկ հասարակություն և ամուր երկիր կառուցելու տեսլականից բխող իր արժեհամակարգին:
Որդեգրած արժեքներին ու գաղափարներին հավատարիմ մնալու համար անհրաժեշտ է պատասխանատվություն: Երկրի խնդիրների
կողքով անտարբեր չանցնելու, դրանց լուծման հարցում յուրաքանչ յուրիս ջանքերի կարևորությունը գիտակցելու համար անհրաժեշտ է
պատասխանատվություն: Պատասխանատվություն է անհրաժեշտ, որպեսզի շարունակ հիշեցնի մեզ, որ տերն ենք ոչ միայն դարերի բովից մեզ
հասած արևաշող երկրի, այլև նրա ամեն հոգսի, վերք ու ցավի: Պատասխանատվություն է անհրաժեշտ, որպեսզի նորոգվի վստահությունը մեր
ուժերի հանդեպ և հաղթահարվի ցանկացած դժվարություն:
Մենք պատասխանատու ենք մեր խոսքերի և գործերի համար: Մենք պատրաստ ենք թևակոխել ձեռքբերումների նոր տասնամյակ՝
Ձեզ հետ միասին, Ձեր վստահության շնորհիվ:

ՌԱԼՖ ՅԻՐԻԿՅԱՆ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն

Dear friend,
Together we celebrate the 10th anniversary of VivaCell-MTS.
Looking back to these years, it is with pride that I state: while developing in line with contemporary challenges and continually changing, in all spheres of its
activity VivaCell-MTS has always stayed true to its system of values, stemming from the vision of forming a civilized business culture, adding to the welfare
of the society and building a strong country.
It takes responsibility to stay true to the adopted values and ideas. It takes responsibility to respond to the problems of the country and realize the
importance of our efforts in the solution of these problems. It takes responsibility to remind us that we are the owners not only of the sacred land that
has survived the hardships of time, but also the owners of its pain, needs and wounds. It takes responsibility to revive the belief in our strength and to
overcome any difficulty.
We are responsible for our words and actions. We are ready to step into a new decade of achievements together with you, owing to your trust.

RALPH YIRIKIAN
VivaCell-MTS General Manager
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Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
Information and Communication Technologies
Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ
նախագահի մրցանակ» նախաձեռնությանը
Support to the “Global IT Award of the President of Armenia for
Outstanding Contribution to Humanity through IT” initiative
Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային
օլիմպիադային
Support to Annual Microelectronics International Olympiad
Աջակցություն Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և
աջակցման ծրագրին
Support to the Armenian Robotics Development Program
Համագործակցություն «Այբ» ավագ դպրոցի հետ՝ «ՖաբԼաբ» ծրագրի
շրջանակներում
Cooperation with the “Ayb” High School in the frame of the “FabLab”
project
Աջակցություն Ռոբոտաշինական լաբորատորիային՝ «Այբ» ավագ
դպրոցում
Support to the Robotics Lab in the “Ayb” High School

Կրթություն
Education

Համագործակցություն «Լույս» հիմնադրամի հետ` հայաստանցի
ուսանողների կրթաթոշակի ապահովման նպատակով
Cooperation with the “Luys” Foundation in providing scholarship to
Armenian students
Աջակցություն Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանի
բացօթյա ընթերցասրահի ստեղծմանը
Support in creating an open-air reading room of the Republican
Scientific Medical Library
Աջակցություն՝ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային
ակադեմիայում ուսումնական լաբորատորիայի ստեղծմանը
Support to establishing educational laboratory at the European Regional
Educational Academy
Համագործակցություն «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ»
կազմակերպության հետ
Cooperation with “Junior Achievement of Armenia”

Առողջապահություն
Healthcare

Համագործակցություն «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամի հետ
Cooperation with the “Children of Armenia” Fund

Աջակցություն աուտիզմով երեխաների կրթավճարի ապահովմանը՝
Երեխաների զարգացման հայաստանյան կենտրոնի հետ համատեղ
Support in covering tuition of children with autism in partnership with
the Armenian International Child Development Center

Հայաստանյան բուհերի ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում
Support with tuition fee to students of universities of Armenia

Համագործակցություն «BirthLink» ՀԿ-ի հետ
Cooperation with “BirthLink” NGO

Գործընկերություն՝ «Dasaran.am» կրթական համակարգի հետ
Partnership with “Dasaran.am” educational system

Աջակցություն Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոնին
Support to the National Center of Oncology after V.A. Fanarjyan

Բաց դռների օրեր դպրոցականների համար՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում
Open Doors for schoolchildren at VivaCell-MTS
Հայաստանի բուհերի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում
Organization of internship of students from universities of Armenia at
VivaCell-MTS
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Համակարգիչների և կրթաթոշակի տրամադրում հաշմանդամություն
ունեցող ուսանողներին
Support with computers and tuition fee to students with disabilities

Աջակցություն Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի «Արմենակ և
Աննա Թադեոսեաններ» բժշկական կենտրոնի ցերեկային խնամքի
բաժանմունքի 15 երեխայի
Support to 15 children of the day care department of Armenak and Ann
Tadevossian’s Medical Center of Kosh community in Aragatsotn region

Մշակույթ
Culture
Աջակցություն «Web ծիրան» համահայկական առցանց
կինոփառատոնին
Support to the “Web Apricot” PanArmenian Online Film Festival
Աջակցություն Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the State Philharmonic Orchestra

Գործընկերություն Վահրամ Փափազ յանի անվան շեքսպիրյան
միջազգային ամենամյա փառատոնի կազմակերպիչների հետ
Partnership with the organizers of the annual International
Shakespeare Festival after Vahram Papazian
Աջակցություն Ալ. Սպենդիարյանի անվան Օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոնին
Support to the Opera and Ballet National Academic Theater after
Alexander Spendiaryan

Աջակցություն «Նոր անուններ» փառատոնին
Support to the “New Names” Festival
Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ հայ
կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ձայնագրման գործում
Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording the works by
Armenian composers
Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնին
Support to the “Golden Apricot” International Film Festival
Աջակցություն «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային
երաժշտական փառատոնին
Support to the “National Gallery” International Music Festival
Աջակցություն Հայաստանի պետական երիտասարդական
նվագախմբին
Support to the State Youth Orchestra of Armenia
Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին
Support to the “Hover” State Chamber Choir
Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն»
պետական համույթին
Support to the “Barekamutyun” State Dance Troupe of Armenia
Աջակցություն Հայաստանի պետական ակադեմիական
երգչախմբին
Support to the State Academic Choir of Armenia

Սպորտ
Sport
Գործընկերություն «Մեծ չեմպիոններ» նախագծի
կազմակերպիչների հետ
Partnership with the “Great Champions” project
Գործընկերություն նետաձգության՝ Եվրոպայի առաջնության
կազմակերպիչների հետ
Partnership with the Europe Archery Tournament
Գործընկերություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային
հավաքականների հետ
Partnership with the National Football Teams of Armenia
Աջակցություն հայաստանյան լրագրողների միջև մինի-ֆուտբոլի
մրցաշարին
Support to the mini-football competition between the representatives
of the Armenian media
Աջակցություն Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային
Support to the Chess Federation of Armenia
Գործընկերություն Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի
հետ
Partnership with the National Olympic Committee of Armenia

Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ին
Support to the “Unison” NGO
Աջակցություն Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 145-ամյակին
նվիրված ալբոմի հրատարակմանը
Support to publishing of the album dedicated to the 145th anniversary
of Komitas
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Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Environmental Protection
Մասնակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայոց
ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տարածքում
կազմակերպված ծաղիկների հավաքման միջոցառմանը
Participation in flower gathering event on the territory of the Armenian
Genocide Museum-Institute organized by the Foundation for the
Preservation of Wildlife and Cultural Assets
Աջակցություն վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների
օգտագործման ծրագրին՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի հետ համատեղ
Support to the project for using renewable energy sources in partnership
with the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets
Աջակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նկարչական օրվա
կազմակերպմանը
Support to the organization of the Painting Day by the Foundation for the
Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Տարածքի մաքրման աշխատանքների իրականացում Դսեղ գյուղում ՝
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների կողմից
Cleaning works in Dsegh village by VivaCell-MTS employees
Մասնակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպված
«Երազանքի գիշեր Երևանի կենդանաբանական այգում»
միջոցառմանը
Participation in “Dreamnight at the Yerevan Zoo” event organized by the
Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets
Հատուկ կարիքներով և սոցիալապես անապահով երեխաների
մասնակցությունը «Cartoon Non-Stop» համերգային ծրագրին
Participation of children with special needs and from vulnerable families
in “Cartoon Non-Stop” concert program
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ներդրումը՝ Արագածոտնի մարզի Ուշի և Լոռու մարզի
Չկալով գյուղերի զարգացման գործում
The investment of VivaCell-MTS in the development of Ushi village of
Aragatsotn region and and Chkalov village of Lori region

«Դդմի օր» տոն-մրցույթ` Երևանի կենդանաբանական այգում
Pumpkin Day Contest at the Yerevan Zօօ

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների աջակցությունը սահմանամերձ
Բերքաբեր գյուղում պաշտպանիչ պատի կառուցման գործում
Support of VivaCell-MTS employees to building protective wall in the
borderland Berkaber village

Հիմնական կայանի տեղադրում «Խոսրովի անտառ» արգելոցի
հարևանությամբ գտնվող բուֆերային գոտում
Installation of a base station in the buffer zone adjacent to Khosrov
Reserve

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը
համաքաղաքային շաբաթօրյակին և ծառատունկին
Pariticipation of VivaCell-MTS employees in the city-wide clean-up and
tree-planting day

Արևային էներգիայով աշխատող «էլեկտրական հովիվ»` Արարատի
մարզի Շաղափ, Լանջանիստ և Ուրցաձոր համայնքներում
Solar powered electric fences in Shaghap, Lanjanist and Urtsadzor
communities of Ararat region

Սահմանամերձ Վահան գյուղը՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ուշադրության
կենտրոնում
The borderland village of Vahan stays in the focus of VivaCell-MTS
attention

Այլ
Others
Աջակցություն սահմանամերձ գյուղերում բնակարանաշինության
ծրագրին ՝ «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Support to the house building project for borderland villages in
partnership with the “Fuller Center for Housing Armenia”
Համագործակցություն՝ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության հետ
Cooperation with the Ministry of Emergency Situations of the Republic
of Armenia
Աջակցություն Արմավիրի մարզի Լուկաշին, Արազապ և Տավուշի
մարզի Արծվաբերդ, Բերքաբեր գյուղերի ջրամատակարարման
ենթակառուցվածքի բարելավման ծրագրին՝ Վայրի բնության և
մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ԱՄՆ
Միջազգային զարգացման գործակալության հետ համատեղ
Support to the water supply infrastructure improvement project in
Lukashin, Arazap villages of Armavir region and Artsvaberd, Berkaber
villages of Tavush region in cooperation with the Foundation for the
Preservation of Wildlife and Cultural Assets and the U.S. Agency for
International Development
Աջակցություն «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ին
Support to “Orran” benevolent NGO
Գործընկերություն Էրեբունի-Երևան տոնակատարությունների
կազմակերպիչների հետ
Partnership with the organizers of the Erebuni-Yerevan celebrations

Կամավորական աշխատանքներ
Volunteering
Ցանկապատի կառուցում Վեդու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու
տարածքում ՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ
Fence construction on the territory of St. Astvatsatsin church, Vedi, upon
the initiative of VivaCell-MTS employees
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Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ Նախագահի մրցանակ» նախաձեռնությանը

Support to the “Global IT Award of the President of Armenia for Outstanding Contribution to Humanity through IT” initiative

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը համագործակցում է ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի մրցանակի կազմակերպիչների հետ: «Սինոփսիս Արմենիա» ընկերության և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի համագործակցությամբ
ստեղծված մրցանակը յուրաքանչ յուր տարի շնորհվում է համաշխարհային ՏՏ ոլորտում բացառիկ ներդրում կատարած
հեղինակավոր անհատի:

VivaCell-MTS cooperates with the organizers of the Global IT Award of the President of Armenia for Outstanding Contribution to
Humanity through IT. The award, founded upon the partnership between “Synopsys Armenia” and VivaCell-MTS, is given to people having
outstanding contributions in the sphere of information technologies.
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Աջակցություն միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային օլիմպիադային

Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն արդեն մի քանի տարի շարունակ համագործակցում է «Սինոփսիս Արմենիա» ընկերության հետ`
ստանձնելով միկրոէլեկտրոնիկայի հայաստանյան ամենամյա միջազգային օլիմպիադայի գլխավոր գործընկերոջ դերը:

For several years now VivaCell-MTS cooperates with the Annual Microelectronics International Olympiad organized
by “Synopsys Armenia”.
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Աջակցություն Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագրին

Support to the Armenian Robotics Development Program

Հայաստանի հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորը 2014-ին շարունակում է համագործակցել «Արմռոբոտիքսի» հետ:
Գծին հետևող, տարբերակող, ական փնտրող ռոբոտների, ինչպես նաև անօդաչու թռչող սարքերի ստեղծման և տեխնիկական
հնարավորությունները բացահայտող մրցույթներում մասնակից-պատանիներից շատերն արձանագրեցին իրենց առաջին
հաջողությունները: Առաջնության կազմակերպիչը Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն է:

In 2014 Armenia’s leading telecommunications operator continued supporting the Armenian Robots Open Championship. Many of the
young people competing in creating and improving the technical performance of line followers, and UAV, registered their first victories.
The organizer of the championship is the Union of Information Technologies Enterprises.
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Կրթական նոր հնարավորություններ՝ գյուղական դպրոցներին

New educational opportunities opened up for village schools

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում մի շարք գյուղական դպրոցներ
այժմ ունեն ստեղծագործարան, գրադարան և ռեսուրս-կենտրոն :

Owing to the cooperation between VivaCell-MTS and the “Children of Armenia” Fund, a number of village schools now have a creative
laboratory, a library, and a resource center.
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Կրթաթոշակի տրամադրում ՝ Հայաստանի բուհերի ուսանողներին

Support with tuition fee to students of universities of Armenia

Կարևորելով մասնագիտական զարգացման հավասար հնարավորությունների ապահովումը՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը ստանձնել է
սոցիալապես խոցելի խմբի 500 ուսանողի տարեկան ուսման վարձի վճարումը:

Understanding the importance of providing equal opportunities for professional development, VivaCell-MTS covers the tuition fee of 500
students from socially vulnerable groups.
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Գործընկերություն՝ «Dasaran.am» կրթական համակարգի հետ

Partnership with “Dasaran.am” educational system

Որակյալ կրթությունը երկրի առաջընթացի գրավականն է: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի շնորհիվ «Dasaran.am» միջդպրոցական ինտերակտիվ
ցանցը անվճար հիմունքներով հասանելի է հանրակրթական դպրոցներին:

Quality education is the guarantee of the country’s development. Owing to VivaCell-MTS the “Dasaran.am” inter-school interactive network
is available to secondary schools free of charge.

23

24

Բաց դռների օրեր դպրոցականների համար՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում

Open Doors days for schoolchildren at VivaCell-MTS

Երկխոսությունը բիզնեսի և կրթության միջև շարունակվում է. երիտասարդները ծանոթանում են ընկերության կառավարման
մշակույթին և հաջողության գաղտնիքներին:

The dialogue between the business and the education continues: young people get acquainted with the management culture and secrets
of success of the Company.

25

26

Համագործակցություն՝ «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության հետ

Cooperation with “Junior Achievement of Armenia”

«Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության ամենամյա 22-րդ ամառային ճամբարում հանրապետության
մարզերից և Երևանից ավելի քան 110 աշակերտ մասնակցեց ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կողմից առաջարկված «Բիզնես-առաջադրանք»
մրցույթին: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության համագործակցության նպատակն է
խրախուսել ավագ դպրոցի աշակերտներին զարգացնելու ձեռնարկատիրական հմտություններ և նորարարական մտածելակերպ:

At the 22nd annual summer camp organized by the “Junior Achievement of Armenia” over 110 schoolchildren from Yerevan and regions
of Armenia participated in the “Business Assignment” contest suggested by VivaCell-MTS. The cooperation between VivaCell-MTS and the
“Junior Achievement of Armenia” is aimed at encouraging high school students to develop entrepreneurial skills and innovative mindset.
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Աջակցություն աուտիզմով երեխաների կրթավճարի ապահովմանը՝ Երեխաների զարգացման հայաստանյան
կենտրոնի հետ համատեղ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ներդրման շնորհիվ` Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի 30 սան ստանում է կրթություն և
մասնագիտացված խնամք: Կենտրոնի սաներից 14-ն արդեն հաճախում են հանրակրթական դպրոց, ինչը փաստում է ծրագրի
արդյունավետության մասին:
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Support in covering tuition of children with autism in partnership with the Armenian International Child Development Center
Owing to the investment by VivaCell-MTS 30 children with autism from the International Child Development Center receive specialized
educational treatment. 14 children from the center already attend a secondary school, which proves the efficiency of the project.
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Համագործակցություն «BirthLink» ՀԿ-ի հետ

Partnership with “BirthLink” NGO

Հայաստանում մանկական մահացության կրճատվող ցուցանիշը փաստում է՝ «BirthLink» ՀԿ-ի հետ համագործակցությունը
լիովին արդարացված է: Հայաստանի մարզերի բուժկենտրոնները և նորածնային բաժանմունքներն ապահովվել են նեոնատալ
խնամքի գերժամանակակից բուժսարքավորումներով:

The reducing index of infant mortality in Armenia proves that the partnership with the “Birthlink” NGO is justified. Hospitals and
neonatal units in regions of Armenia were equipped with state-of-the-art medical devices.
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Աջակցություն Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին

Support to the National Center for Oncology after V.A. Fanarjyan

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ներդրման շնորհիվ՝ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը ձեռք է բերել գերժամանակակից ուլտրաձայնային
ախտորոշման «Xario 200» և հեռակառավարվող ռադիոգրաֆիկ/ռենտգենային «Plessart Vivo» սարքերը, որոնք թույլ կտան ավելի
արդյունավետ դարձնել քաղցկեղի դեմ պայքարը՝ հիվանդության վաղաժամ ախտորոշման միջոցով:

VivaCell-MTS supported the National Center for Oncology in getting a state-of-the-art ultrasonic diagnostic device “Xario 200” and a
remote control radiography/fluoroscopy system “Plessart Vivo” that will make the struggle against cancer more efficient owing to the
early diagnosis of the disease.
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Աջակցություն Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի «Արմենակ և Աննա Թադեոսեաններ» բժշկական կենտրոնի ցերեկային
խնամքի բաժանմունքի 15 երեխայի

Support to 15 children of the day care department of Armenak and Ann Tadevossian’s Medical Center of Kosh community in
Aragatsotn region

«Արմենակ և Աննա Թադեոսեաններ» բժշկական կենտրոնում ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի օժանդակությամբ իր գործունեությունը սկսեց
մանկական վերականգնողական և ցերեկային խնամքի կենտրոնը: Վերականգնողական ծառայությունները հնարավորություն
են տալիս սահմանափակ կարողություններով երեխաներին ստանալու համակարգված` բժշկահոգեբանական և
մանկավարժական օգնություն:

Owing to VivaCell-MTS support children rehabilitation and day care center opened its doors in Armenak and Ann Tadevossian’s
Medical Center. The rehabilitation services give the children with limited abilities an opportunity to receive comprehensive medical,
psychological and pedagogical treatment.
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Աջակցություն Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին

Support to the State Philharmonic Orchestra

Մշակույթի բարեկամ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի արգասաբեր համագործակցությունը
շարունակական է:

The fruitful cooperation of culture’s friend VivaCell-MTS and the State Philharmonic Orchestra continues.
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Աջակցություն «Նոր անուններ» փառատոնին

Support to the “New Names” Festival

Արդեն չորրորդ անգամ պատանի երաժիշտ-կատարողների առջև իր դռները բացեց «Նոր անուններ» միջազգային փառատոնը:

The “New Names” international festival opened its doors to young musicians for already the fourth time.
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Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ձայնագրման գործում

Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording the works by Armenian composers

«Հայ կամերային երաժշտության անթոլոգիա» ծրագրի շրջանակներում ներառված են հայ ակադեմիական երաժշտական մտքի
լավագույն նմուշները՝ 20-րդ դարից մինչև մեր օրերը, այդ թվում ՝ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ:

The “Anthology of Armenian Chamber Music” project comprises the best examples of Armenian academic music from the 20th century to
our days. Works of young Armenian composers have also been included in the project.
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Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» երևանյան միջազգային կինոփառատոնին
«Ոսկե ծիրան» երևանյան 11-րդ միջազգային կինոփառատոնը նվիրված էր աշխարհահռչակ հայ կինոռեժիսոր Սերգեյ
Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբել յանին: Փառատոնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրերում ընդգրկված էր շուրջ
300 ֆիլմ ՝ աշխարհի 49 երկրից:
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Support to the “Golden Apricot” Yerevan International Film Festival
The “Golden Apricot” 11th Yerevan International Film Festival was dedicated to the 90th anniversary of the world known Armenian director
Sergei Parajanov. The festival competition and non-competition programs included around 300 films from 49 countries.
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Աջակցություն «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային երաժշտական փառատոնին

Support to the “National Gallery” International Music Festival

Արդեն տասը տարի «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային երաժշտական փառատոնը հայ հանդիսատեսին է ներկայացնում
դասական երաժշտարվեստի գլուխգործոցներ՝ ճանաչված երաժիշտ-կատարողների մասնակցությամբ:

For already ten years the “National Gallery” International Music Festival presents the Armenian audience masterpieces of classical music
performed by renowned musicians.
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Աջակցություն Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին

Support to the State Youth Orchestra of Armenia

Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը հաջողությամբ ներկայացնում է հայ կատարողական դպրոցի
ձեռքբերումները Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:

The State Youth Orchestra of Armenia successfully presents the achievements of the Armenian performing arts’ school in Armenia and
beyond its borders.
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Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին

Support to the “Hover” State Chamber Choir

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հետ շուրջ երկու տարվա համագործակցության արդյունքում` «Հովեր» երգչախումբը մասնակցել է միջազգային մի
շարք փառատոների և համերգային շրջագայությամբ հանդես եկել աշխարհի բեմերում:

Owing to the two-year-long cooperation with VivaCell-MTS, the “Hover” choir has participated in a number of international festivals and
had concerts on the world stages.
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Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթի համերգաշրջանին

Support to the “Barekamutyun” State Dance Troupe of Armenia

Հայաստանի պարարվեստի վաստակավոր կոլեկտիվը անզուգական կատարումներով ներկայացել է Ֆրանսիայում և
Իսրայելում`վերահաստատելով առաջատարի իր դիրքերը պարարվեստի բնագավառում և մշակույթի լեզվով բարեկամության նոր
կամուրջներ ստեղծելով արտերկրում:

The “Barekamutyun” honored dance troupe has given marvelous performances in the cities of France and Israel, resuming its leading
position in the world of dance and building new cultural bridges abroad.

55

56

Աջակցություն՝ Ալ. Սպենդիարյանի անվան Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին

Support to the Opera and Ballet National Academic Theater after Alexander Spendiaryan

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի օժանդակությունը Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին նպաստում է հայաստանյան
դասական երաժշտության ասպարեզում լուրջ դեր ունեցող հաստատության մշակութային նախաձեռնությունների
իրականացմանը:

VivaCell-MTS extends hand to the Opera and Ballet National Academic Theater as a support to an institution, which plays a serious role in
the sphere of the classical Armenian music and the implementation of its initiatives.
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Գործընկերություն «Մեծ չեմպիոններ» նախագծի կազմակերպիչների հետ

Partnership with the organizers of the “Great Champions” project

Սպորտը՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ուշադրության կենտրոնում է: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հետ գործընկերությամբ անցկացվող «Մեծ չեմպիոններ»
նախագծի շրջանակներում Հայաստան հրավիրված լեգենդար լիտվացի բասկետբոլիստ Շարունաս Մարչ յուլ յոնիսը
վարպետության դաս անցկացրեց պատանի հայ մարզիկների համար:

Sport is in the focus of VivaCell-MTS attention. VivaCell-MTS cooperates with the “Great Champions” project. Within the project legendary
Lithuanian basketball player Sarunas Marciulionis delivered a master-classe for young Armenian athletes.
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Գործընկերություն նետաձգության՝ Եվրոպայի առաջնության կազմակերպիչների հետ

Partnership with the organizers of the Europe Archery Tournament

Նետաձգության Եվրոպայի առաջնությունն անցկացվեց ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հետ գործընկերությամբ: Առաջնության շուրջ 270
մասնակիցների կազմում ընդգրկված էին օլիմպիական չեմպիոններ, ռեկորդակիրներ, աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի
չեմպիոններ:

The Europe archery tournament was held in partnership with VivaCell-MTS. Among the 270 participants of the tournament were Olympic
champions, record-holders, and multiple world and Europe champions.
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Գործընկերություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հետ

Partnership with the National Football Teams of Armenia

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հետ գործընկերությունը` վստահ լինելով, որ
հայրենակիցների աջակցությունն ազգային թիմի համար կարող է նոր հաջողությունների ձգտելու խթան լինել:

VivaCell-MTS continues partnership with the National Football Teams of Armenia, confident that the support coming from compatriots can
become a stimulus for new achievements.
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Աջակցություն Հայաստանի լրագրողների միջև մինի-ֆուտբոլի մրցաշարին

Support to the mini-football tournament among the Armenian mass media representatives

Արդեն հինգերորդ անգամ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն աջակցում է հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների միջև անցկացվող
մինի-ֆուտբոլի առաջնությանը: Հաղթող թիմը պարգևատրվեց «ՎիվաՍել-ՄՏՍ-2014» գավաթով, մեդալներով և պատվոգրերով:
Մրցանակներ հանձնվեցին երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրած, ինչպես նաև 10 անվանակարգերում աչքի ընկած
խաղացողներին:

For already the fifth time VivaCell-MTS supported the mini-football tournament among the Armenian mass media representatives. The
winning team was awarded with VivaCell-MTS 2014 Cup, medals and diplomas. Prizes were given also to the teams taking the second and
the third places and to the players that showed good results in one of the 10 nominations.

67

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Information and Communication Technologies

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
EDUCATION

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
VOLUNTEERING

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
HEALTHCARE

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
CULTURE
ՍՊՈՐՏ
SPORT
68

ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ENVIRONMENTAL PROTECTION

69

70

Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակի մոտ դրված ծաղիկները վերամշակվում են և նոր կյանք ստանում

Flowers laid by the Tsitsernakaberd eternal flame get processed to receive a second life

Վերամշակված ծաղկաթերթիկներից պատրաստված թղթերը վերածվում են բացիկների, հրավիրատոմսերի և նամակների,
որոնք Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը նվիրում է իր հյուրերին: Իսկ ցողուններից պատրաստվում է
պարարտախառնուրդ՝ այգիների մշակման համար:

The handmade recycled paper made from the petals is used for creating certificates, thank-you letters and invitations which the
Armenian Genocide Museum-Institute gives away to its guests. And the stalks of the flowers are cut off to become compost for the parks.
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Աջակցություն վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման ծրագրին՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի հետ համատեղ

Support to the project on renewable energy sources in partnership with the Foundation for
the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի չորս համայնքում իրականացվող նախագծի նպատակն է բարձրացնել համայնքային
տնտեսությունների էներգետիկ արդյունավետությունը՝ այլընտրանքային էներգիայի ապահովման և խնայողություն երաշխավորող
տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով:

The project implemented in four communities in Gegharkunik and Ararat regions is aimed at increasing the energetic efficiency of the
communities through the installation of renewable energy sources and energy saving technologies.
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«Դդմի օր» տոն-մրցույթ` Երևանի կենդանաբանական այգում

Pumpkin Day Contest at the Yerevan Zօօ

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աջակցությամբ
իրականացված «Դդմի օր» մրցույթը նպատակ ուներ համալրել բնության մասին պատանի այցելուների գիտելիքները, նրանց մոտ
ձևավորել գիտակից վերաբերմունք՝ շրջակա միջավայրի հանդեպ:

The Pumpkin Day contest was organized upon the initiative of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets and
with VivaCell-MTS support and aimed at enhancing the young visitors’ knowledge about the nature and at shaping in them a conscious
approach towards the environment.
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Հիմնական կայան` «Խոսրովի անտառ» արգելոցի հարևանությամբ գտնվող բուֆերային գոտում

New base station in the buffer zone adjacent to the “Khosrov Forest” reserve

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում է Հայաստանի հեռավոր, լեռնադիր և նոսր բնակեցված տարածքներում շարժական
հաղորդակցության ծառայություններ ապահովելու ծրագիրը: Նորակառույց կայանը նպաստում է անձնակազմի և այցելուգիտնականների կողմից՝ «Խոսրովի անտառ» արգելոցի տարածքում հետազոտությունների անցկացմանը:

VivaCell-MTS continues its program of providing mountainous, far-reaching, and thinly populated areas of Armenia with access to mobile
communication services. The new station serves the staff and visiting scientists in conducting research on the territory of the “Khosrov
Forest” reserve.
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Արևային էներգիայով աշխատող «էլեկտրական հովիվ»` Արարատի մարզի 3 համայնքում

Solar powered electric fences in 3 communities of Ararat region

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և հիմնադրամի գլխավոր գործընկեր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի՝
տարածքի հսկողություն իրականացնող «էլեկտրական հովիվ» նոր նախագիծն իրականացվում է Արարատի մարզի Շաղափ,
Լանջանիստ և Ուրցաձոր համայնքներում «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակներում և նպատակ ունի պաշտպանելու
ընտանի կենդանիներին և անասնագոմերը վայրի կենդանիներից: Այս ցանկապատը հրաշալի միջոց է նաև նորատունկ այգիներ և
դաշտեր պաշտպանելու համար:

The “Electric Fence” surveillance project by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets and its general partner
VivaCell-MTS implemented in the Shaghap, Lanjanist and Urtsadzor communities of Ararat region is a part of the “Alternative Energy”
program. It aims to protect domestic animals and shelters from the wild animals. This fence is a wonderful means to also protect new
gardens and landscapes.
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Նկարչական օր՝ Երևանի կենդանաբանական այգում

Painting Day at Yerevan Zoo

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի համատեղ նախաձեռնությամբ
իրականացվող միջոցառումը ամենամյա Համահայկական նկարչական մրցույթի մասն է: Ծրագրի նպատակն է միավորել աշխարհի
տարբեր անկյուններում բնակվող հայ երիտասարդների՝ բարձրաձայնելու իրենց կոչը՝ հանուն Հայաստանի բուսական
և կենդանական աշխարհի պահպանման:

The event, organized upon the initiative of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets and with VivaCell-MTS
support, is part of the annual Pan-Armenian Painting Contest. The aim of the project is to consolidate the Armenian young generation all
over the world and to engage them into the preservation of Armenian nature and wildlife through paintings.
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Ցանկապատի կառուցում ՝ Վեդու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում

Fence construction on the territory of St. Astvatsatsin church in Vedi

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների շնորհիվ եկեղեցու տարածքն առանձնացվել է ցանկապատով: Տեղադրվել է մուտքի դարպասը:

Thanks to VivaCell-MTS employees’ personal investment the territory of the church was separated by a fence and entrance gates.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների ներդրումը՝ պատմամշակութային արժեքների պահպանման գործում

The investment of VivaCell-MTS employees in the preservation of historical-cultural assets

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակազմը մասնակցել է Դսեղ գյուղի Բարձրաքաշ Սբ Գրիգոր վանքի շրջակայքում մաքրման
աշխատանքների իրականացմանը: Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի շնորհիվ՝ վանքն
ընդգրկվել է Համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների պահպանության 2014 թ.-ի ծրագրում:

VivaCell-MTS employees participated in the clean-up activities on the territory of the Bardzraqash St. Gregory Church in the village of
Dsegh. Owing to the efforts of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets the monastery was included in the 2014
World Monuments Watch.
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Երազանքի գիշեր Երևանի կենդանաբանական այգում

Dreamnight at the Yerevan Zoo

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցները միացել են Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի
նախաձեռնությանը՝ իրականություն դարձնելով հատուկ կարիքներով և առողջական խնդիրներ ունեցող 8 երեխաների
երազանքները:

VivaCell-MTS staff joined the initiative of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets, fulfilling the dreams of 8 of the
children with special health care needs.
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Հատուկ կարիքներով և սոցիալապես անապահով երեխաների մասնակցությունը «Cartoon Non-Stop» համերգային ծրագրին

Participation of children with special needs from vulnerable families at “Cartoon Non-Stop” concert program

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա շրջանակներում ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հատուկ հոգածության շնորհիվ՝ հատուկ
կարիքներով և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 68 երեխաներ այցելեցին Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն` ներկա գտնվելու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի «Cartoon NonStop» համերգային ծրագրին:

On the International Children’s Day, owing to the special care of VivaCell-MTS, 68 children with special needs coming from vulnerable
families visited the National Academic Theater of Opera and Ballet after Alexander Spendiaryan for the “Cartoon Non-Stop” concert by the
State Youth Orchestra of Armenia.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ներդրումը՝ Արագածոտնի մարզի Ուշի և Լոռու մարզի Չկալով գյուղերի զարգացման գործում

The investment of VivaCell-MTS in the development of Ushi village of Aragatsotn region and Chkalov village of Lori region

Սատարելով անձնական կամավորության նախաձեռնությունները՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանն անձնական
միջոցներից գումար է հատկացրել՝ Լոռու մարզի Չկալով գյուղում խմելու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցման, իսկ
Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղում ՝ նորոգման համար:

Propelling the personal volunteering initiatives, VivaCell-MTS General Manager Ralph Yirikian has donated an amount from his personal
funds for the construction of the drinking water supply network in the Chkalov village of Lori region and for replacing the water supply
network in Ushi village of Aragatsotn region.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների աջակցությունը սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղում
պաշտպանիչ պատի կառուցման գործում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների կամավոր հավաքագրված միջոցներով հրետակոծությունից պաշտպանող պատ է կառուցվել
սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղի դպրոցի հարակից տարածքում:
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Support of VivaCell-MTS employees to building protective wall in the borderland Berkaber village
Owing to the volunteered investment of VivaCell-MTS employees a protective wall was constructed in the area adjacent to the school of
borderland village of Berkaber.

95

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
CULTURE

Information and Communication Technologies

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
EDUCATION

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
VOLUNTEERING

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
HEALTHCARE
ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ENVIRONMENTAL PROTECTION

ԱՅԼ

OTHERS
ՍՊՈՐՏ
SPORT
96

97

98

Աջակցություն սահմանամերձ գյուղերում բնակարանաշինության ծրագրին ՝ «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ

Support to the house building project for borderland villages in partnership with the “Fuller Center for Housing Armenia”

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» համագործակցության շնորհիվ՝ սահմանամերձ գյուղերի 25 ընտանիք
վայելում է հարմարավետ տանիքի տակ ապրելու երջանկությունը:

Owing to the partnership between VivaCell-MTS and the “Fuller Center for Housing” Armenia, 25 families from borderline villages enjoy the
happiness of decent housing.
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Համագործակցություն՝ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ

Cooperation with the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համագործակցությունը նշանավորվել է նորարարական
հերթական ծրագրով: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը տրամադրել է բջջային գերժամանակակից 100 հեռախոս՝ Ճգնաժամային կառավարման
կենտրոն օպերատիվ տվ յալների փոխանցման համար և «Perkins P440E» գերհզոր դիզելային գեներատոր՝ ՀՀ կառավարության
սերվերային տնտեսության պահուստային կենտրոնի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով:

The cooperation between the Ministry of Emergency Situations of RA and VivaCell-MTS was marked by just another joint innovative
program. VivaCell-MTS has supplied the MES with 100 state-of-the-art mobile phones to transfer up-to-date information to the RA MES
Crisis Management Center and with a powerful diesel generator “Perkins P440E” for supporting the uninterrupted operation of the backup
server center of the government of RA.
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Ջրամատակարարման ենթակառուցվածքի բարելավման ծրագիրը շարունակվում է`
ընդգրկելով Արմավիրի մարզի Լուկաշին, Արազապ և Տավուշի մարզի Արծվաբերդ, Բերքաբեր գյուղերը

The water supply improvement project continues,
involving Lukashin, Arazap villages of Armavir region and Artsvaberd, Berkaber villages of Tavush region

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում է ջրամատակարարման ենթակառուցվածքի բարելավման ծրագիրը՝ Վայրի բնության և
մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության հետ համատեղ:

The water supply improvement project continues, involving Lukashin, Arazap villages of Armavir region and Artsvaberd,
Berkaber villages of Tavush region
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Աջակցություն «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ին

Support to “Orran” benevolent NGO

Տարիներ շարունակ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը համագործակցում է «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ի հետ՝ հոգալու սոցիալապես անապահով
ընտանիքների երեխաների, ինչպես նաև տարեցների կարիքները: Այս տարի ևս ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մասնակցեց «Օրրանի»
ամենամյա բարեգործական ընթրիքին, որի ընթացքում կատարեց հանգանակություն:

For many years now VivaCell-MTS cooperates with the “Orran” benevolent NGO in providing for the needs of children and senior citizens
from socially vulnerable families. This year again, VivaCell-MTS participated in the “Orran” charity dinner and the donation held during the
event.
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Ողջույնի խոսք
Welcome address
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Համագործակցություն «BirthLink» ՀԿ-ի հետ
Partnership with “BirthLink” NGO
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բաժանմունքի 15 երեխայի
Support to 15 children of the day care department of Armenak and Ann Tadevossian’s Medical Center of Kosh community in Aragatsotn region
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Projects List
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Support to the “Global IT Award of the President of Armenia for Outstanding Contribution to Humanity through IT” initiative
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Culture

38
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Support to Annual Microelectronics International Olympiad
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Աջակցություն Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the State Philharmonic Orchestra
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Աջակցություն Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագրին
Support to the Armenian Robotics Development Program
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Աջակցություն «Նոր անուններ» փառատոնին
Support to the “New Names” Festival
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Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ձայնագրման գործում
Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording the works by Armenian composers

44
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Support to the “Golden Apricot” Yerevan International Film Festival
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Support to the “National Gallery” International Music Festival
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Աջակցություն Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին
Support to the State Youth Orchestra of Armenia
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Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին
Support to the “Hover” State Chamber Choir

52

Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթին
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Support to the Opera and Ballet National Academic Theater after Alexander Spendiaryan
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New educational opportunities opened up for village schools
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Հայաստանյան բուհերի ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում
Support with tuition fee to students of universities of Armenia
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Գործընկերություն՝ «Dasaran.am» կրթական համակարգի հետ
Partnership with “Dasaran.am” educational system
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Support in covering tuition of children with autism in partnership with the Armenian International Child Development Center
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Սպորտ
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