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Հարգելի´բարեկամ,

Dear friend,

Մեկ
տասնամյակից
ավելի
է`
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը
մեծ
պատասխանատվությամբ և հետևողականորեն կատարում է իր
աշխատանքը` շարունակաբար բարձրացնելով իր առջև դրվող
նպատակների նշաձողը: Տասներեք տարի շարունակ ՎիվաՍելՄՏՍ-ը ներդրումներ է կատարել կրթության, առողջապահության,
մշակույթի,
բնապահպանության,
բնակարանաշինության
և հասարակական կյանքի բազմաթիվ այլ ոլորտներում`
նպաստելով մեր երկրի հեղինակության բարձրացմանը և մեր
համաքաղաքացիների կենսապայմանների ու կյանքի որակի
բարելավմանը:

For over a decade VivaCell-MTS has operated with great
responsibility and commitment, continuously raising
the crossbar on its objectives. For 13 years, VivaCell-MTS
has made investments in education, healthcare, culture,
environmental protection, house-building and in numerous
other fields of public life, contributing to the increase of our
country’s reputation and to the improvement of the living
conditions and the life quality of our compatriots.

Իր ներդրած արժեհամակարգով, գործելաոճով և կորպորատիվ
սոցիալական
պատասխանատվության
ռազմավարությամբ՝
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն օրինակ է ծառայում Հայաստանում գործող այլ
ընկերությունների և, առհասարակ, անհատ գործարարների
համար, որոնք ցանկանում են նպաստել մեր հայրենակիցների
բարօրությանն ու հայրենիքի համընդհանուր, կայուն ու համաչափ
զարգացմանը:
Այս գրքում ներկայացված են 2018թ.-ին ընկերության գրանցած
ձեռքբերումներն ու ծրագրերը, որոնցից շատերը շարունակական
բնույթ են կրում և տարեցտարի ընդլայնում են իրենց ընդգրկումը:
Հերթական անգամ առանձնակի ուշադրության կենտրոնում է եղել
տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի
զարգացումը` որպես հասարակության առաջընթացի կարևոր
նախապայման:
Փոփոխելով մեր հայրենիքը՝ մենք փոխվում ենք ինքներս՝
դառնալով աշխարհի առավել պատասխանատու քաղաքացիներ:
Փոփոխությունը սկսվում է յուրաքանչ յուրիցս: Առաջնորդվելով
հենց այսպիսի մարտավարությամբ` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մեծ
նվիրումով ու եռանդով շարունակելու է իր գործունեությունը`
սահմանելով ժամանակով թելադրված առաջնահերթություններ
և երկարաժամկետ նպատակներ՝ համահունչ մեր երկրի
զարգացման տեսլականին:

With its system of values, work ethics and strategy of
corporate social responsibility, VivaCell-MTS sets an example
for other companies and for entrepreneurs, in general, that
wish to contribute to the wellbeing of our compatriots and
to the sustainable development of the country.
This book presents the Company’s achievements and
programs in 2018; many of these programs are of long-term
nature and continue expanding year after year. In 2018, the
development of the information and telecommunication
technologies has again been the center of our attention as
an important prerequisite for the progress of the society.
By changing the place we were born to, we spur changes
in ourselves, transforming into more responsible global
citizens. Change starts from each one of us. With this
attitude, VivaCell-MTS will continue its activities with great
dedication and enthusiasm, defining priorities and longterm objectives in line with the vision for the prosperity of
our country.

RALPH YIRIKIAN
VivaCell-MTS General Manager

ՌԱԼՖ ՅԻՐԻԿՅԱՆ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն
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Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
Information and Communication Technologies
Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման
համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ»
նախաձեռնությանը
Support to the “State Award of the Republic of Armenia for Global
Contribution to Humanity through IT” initiative

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

Աջակցություն հանրակրթական դպրոցներում իրականացվող ՏՀՏ
փորձարարական ուսումնական ծրագրին
Support to ICT educational pilot project implemented in high schools of
Armenia

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց
ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող «ՍՈՐՍ» հիմնադրամին
Support to “SOURCE” foundation for children with disabilities and their
families

Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային
օլիմպիադային
Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

Կրթություն
Education
Հայաստանյան բուհերի ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում
Provision of tuition fee to students of universities of Armenia
Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների կազմակերպում
Organization of open doors and lectures
«VivaStart» կրթական ծրագրի իրականացում
Organization of “VivaStart” educational program
Համագործակցություն «Լույս» հիմնադրամի հետ` հայաստանցի
ուսանողների կրթաթոշակի ապահովման նպատակով
Cooperation with “Luys” Foundation in providing scholarship to Armenian
students
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի տեխնոլոգիական կենտրոն՝ «Cityzen»
մասնագիտությունների մանկական քաղաքում
VivaCell-MTS technological center at the “Cityzen” kids’ center of
professions
Երեխաների համաշխարհային օրվան նվիրված հանդիպում ՝
«ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան»-ի նախաձեռնությամբ
World Children’s Day panel upon the initiative of UNICEF Armenia
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Առողջապահություն
Healthcare

Մշակույթ
Culture
Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the Armenian National Philharmonic Orchestra
Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնին
Support to the “Golden Apricot” International Film Festival
Աջակցություն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին
Support to the State Symphonic Orchestra of Armenia
Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին
Support to “Hover” State Chamber Choir
Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս» կամերային երգչախմբին
Support to “Paros” Chamber Choir of “Unison” NGO

Սպորտ
Sport
Աջակցություն Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային
Support to the Chess Federation of Armenia

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Environmental Protection
Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում նոր կայանի
տեղադրում
Construction of a new base station in the Caucasus Wildlife Refuge
Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի «Արևորդի» էկո-ակումբներին
Support to “SunChild” eco clubs of the Foundation for the Preservation of
Wildlife and Cultural Assets
Էլեկտրական հեծանիվների լիցքավորման արևային կայանների
տեղադրում
Installation of electric bike charging solar stations
Աջակցություն՝ Վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնի տարածքի
ընդլայնման նախաձեռնությանը
Support to Wildlife Rescue Center territory expansion initiative
Աջակցություն ԵԱՌԱԶԱ-ի միջազգային համաժողովի անցկացմանը
Support to the organization of EARAZA International Conference
Ծառատունկ Վայոց ձորի Մոզրով գյուղում ՝ Վայրի բնության և մշակության
արժեքների պահպանման հիմնադրամի Անտառային լանդշաֆտերի
վերականգնման ծրագրի շրջանակում
Tree planting initiative by FPWC within the frameworks of “Forest Landscape
Restoration” project in Mozrov village, Vayots Dzor

Կամավորական աշխատանքներ
Volunteering
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը գյուղական
համայնքներում բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի «Ֆուլեր
Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Participation of VivaCell-MTS employees in the house-building project in rural
communities in partnership with “Fuller Center for Housing” Armenia
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը ծառատունկին
Ծիծեռնակաբերդի այգում
Participation of VivaCell-MTS employees in the tree planting in
Tsitsernakaberd Park
Տասը նոր համակարգիչ՝ Ամասիայի միջնակարգ դպրոցին
10 new computers for Amasia secondary school
Աջակցություն՝ Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում
հրդեհաշիջման աշխատանքների համար լիաքարշակ երկու մեքենայի
ձեռքբերմանը
Support in purchasing two pickups equipped for fire extinguishing works at
the Caucasus Wildlife Refuge

Մարզեր
Regions
Աջակցություն գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության
ծրագրին՝ Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Support to the house-building project for rural communities in partnership
with the “Fuller Center for Housing” Armenia
Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային (LED) համակարգերի
տեղադրում գյուղական համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային էներգիա»
ծրագրի շրջանակում
Installation of LED street lighting systems in rural communities in the frame of
the “Alternative Energy” project
Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման համակարգերի և
արևային ջրատաքացուցիչների ներդրում գյուղական համայնքներում ՝
«Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of solar heating systems and solar water heaters in rural
communities in the frame of the “Alternative Energy” project
Աջակցություն գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման
համակարգի բարելավման ծրագրին՝ «Այլընտրանքային էներգիա»
ծրագրի շրջանակում
Support to the water supply improvement project in rural communities in
the frame of the “Alternative Energy” project

Այլ
Other
Աջակցություն մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը նվիրված
տարածաշրջանային 7-րդ համաժողովին
Support to the 7th regional conference on the human resources
management
Աջակցություն Հայաստանի ներքին աուդիտորների ինստիտուտի 3-րդ
միջազգային կոնֆերանսին
Support to the 3rd International Conference of the Institute of Internal
Auditors of Armenia
Աջակցություն՝ «Մասնավոր հատվածում կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցման» ծրագրին նվիրված համաժողովի կազմակերպմանը
Support in organization of forum dedicated to “Reduction of corruption risks
in the private sphere” program
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Տեղեկատվական
և հաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ
Information and Communication
Technologies

6

7

Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային
ներդրման համար Հայաստանի
Հանրապետության պետական մրցանակ»
նախաձեռնությանը
Ինը տարի անընդմեջ ՏՏ ոլորտում համաշխարհային
ներդրման համար ՀՀ մրցանակ է շնորհվում
հեղինակավոր անհատների, ովքեր իրենց ներդրած
ջանքերի ու աշխատանքի շնորհիվ բերում են
շրջադարձային փոփոխություններ և զարգացումներ:
Ներդրումները
կարող
են
ունենալ
տարբեր
դրսևորումներ՝
տեխնոլոգիական,
կրթական,
ձեռնարկատիրական և ֆինանսական: Այս տարի ևս
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը ստանձնել է մրցանակաբաշխության
գլխավոր
գործընկերությունը:
ՏՏ
ոլորտում
համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ պետական
մրցանակի 2018թ. դափնեկիրը «Նեյշնլ Ինսթրումենթս»
ընկերության համահիմնադիր Ջեյմս Թրյուշարդն է:

Support to the “State Award of the Republic of
Armenia for Global Contribution to Humanity
through IT” initiative
Nine years in a row the award for global contribution
to humanity through IT has been granted to prominent
individuals
whose
works
bring
revolutionary
developments in the sphere of IT, in the forms of
technologies, education, business and finances. This year
again VivaCell-MTS undertook the general partnership
of the initiative. James Truchard, the co-founder of
“National Instruments”, was named the laureate of
the State Award of Republic of Armenia for Global
Contribution to Humanity through IT in 2018.
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Աջակցություն հանրակրթական դպրոցներում
իրականացվող ՏՀՏ փորձարարական
ուսումնական ծրագրին
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը,
ՎիվաՍել-ՄՏՍ, «Սինոփսիս Արմ ենիա», «Յունի քոմփ»
ընկերությունները և Տեղեկատվական և հաղորդակցության
տեխնոլոգիաների
գործատուների
մ իությունը 2018թ.-ին ստորագրել են փոխըմբռնման
հուշագիր՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում «Միկրոէլեկտրոնիկա», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» և «Հեռահաղորդակցության
հիմուն քներ»
մասնագիտական
առարկաների
ներդրման վերաբերյալ:

Support to ICT educational pilot project implemented
in high schools of Armenia
A Memorandum of Understanding (MOU) was signed in 2018
between the Ministry of Education and Science of Armenia,
VivaCell-MTS, “Synopsys Armenia”, “Unicomp” and the Union
of Information and Communication Technology Employers,
that envisions the introduction of professional subjects
“Microelectronics”, “Information Technologies” and “Basics of
Telecommunication” in high schools.
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Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա
միջազգային օլիմպիադային
Միկրոէլեկտրոնիկայի
միջազգային
13-րդ
օլիմպիադային մասնակցությամբ աչքի են ընկել
ոլորտի՝ մինչև 30 տարեկան տարիքային խմբի առավել
տաղանդավոր ուսանողները: Մրցույթի եզրափակիչ
փուլը կայացել է Երևանում ՝ «Սինոփսիս Արմենիա»
ընկերության կրթական բաժնում (SAED): Այս տարի
օլիմպիադայի մրցութային ծրագրում ընդգրկվել են
հետևյալ թեմաները՝ թվային ինտեգրալ սխեմաների
նախագծում և թեստավորում, անալոգային և
խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների
նախագծում և թեստավորում, կիսահաղորդչային
սարքեր և տեխնոլոգիա, ինտեգրալ սխեմաների
ավտոմատացված նախագծման մաթեմատիկական
և ալգորիթմական ապահովում: Օլիմպիադայի
գլխավոր գործընկերն է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը:
Support to the Annual Microelectronics
International Olympiad
The 13th Microelectronics International Olympiad
highlighted some of the brightest, most talented
students under the age of 30. The final stage of the
13th Microelectronics Olympiad took place in Yerevan,
at the Synopsys Armenia Education Department
(SAED). This year the Olympiad topics included Digital
IC Design and Test, Analog and Mixed-Signal IC Design
and Test, Semiconductor Devices and Technology, and
Mathematic and Algorithmic Issues of Electronic Design
Automation (EDA). VivaCell-MTS is the general partner
of the Olympiad.
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Կրթություն
Education
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Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների
կազմակերպում
Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների
շրջանակներում
երիտասարդները
հնարավորություն
ունեն
ավելի
խորությամբ
ծանոթանալու հեռահաղորդակցության ոլորտին:
Գործնական գիտելիքները և տեղեկացվածությունը
մասնագիտական կողմնորոշման և առաջընթացի
հիմնական
գրավականն
են:
ՎիվաՍելՄՏՍ-ը բարձր է գնահատում նման ձևաչափով
նորարարական գիտելիքների տարածումը, ինչն
օգնում է երիտասարդներին կիրառել ստացած
գիտելիքները, հմտություններն ու գործնական
խորհուրդները հետագայում` իրենց սեփական
նախաձեռնություններում:

Organization of open doors and lectures
In the frame of open doors and lectures young
individuals are given a chance to get closer look at the
sphere of telecommunications. Practical knowledge and
skills are the main guarentees for career orientation
and progress. VivaCell-MTS values this format to share
innovative knowledge to help young people implement
their skills and experience in their future initiatives.
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«VivaStart» կրթական ծրագրի իրականացում
«VivaStart» կրթական ծրագիրն իրականացվում է
2015 թվականից: Այն տարբեր բուհերի ուսանողներին
վաճառքի և բաժանորդների սպասարկման ոլորտում
մասնագիտանալու հնարավորություն է տալիս:
Ուսանողներն անցնում են նախապատրաստական
դասընթացներ, այնուհետև հնարավորություն են
ստանում գործնականում կիրառելու ստացած
գիտելիքները
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
սպասարկման
կենտրոններում: Ծրագրին կարող են մասնակցել
Երևանի և մարզերի այն ուսանողները, որոնք
ցանկություն ունեն ծանոթանալ սպասարկման
ոլորտի առանձնահատկություններին և ձգտում են
ստանալ տեսական և գործնական գիտելիքներ:

Organization of “VivaStart” educational program
“VivaStart” educational program, which gives students
of various universities an opportunity to master their
aptitudes in sales and customer care, was launched
in 2015. After attending preparatory classes students
are given a chance to exercise their knowledge while
working at VivaCell-MTS service centers. The program
is available for students from Yerevan and the regions
of Armenia, willing to get acquainted with specifics of
customer service, and seek to acquire theoretical and
practical knowledge.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի տեխնոլոգիական կենտրոն՝
«Cityzen» մասնագիտությունների մանկական
քաղաքում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մշակում և իրականացնում է
կրթական ծրագրեր նաև երեխաների համար:
«Cityzen» տեխնոլոգիական կենտրոնը իրական
քաղաքի փոքր մոդել է, կրթական և ժամանցային
հարթակ, որտեղ երեխաները կարող են ծանոթանալ
ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և ձեռք բերել
նոր գիտելիքներ հեռահաղորդակցության ոլորտի
վերաբերյալ: Հատուկ մշակված պարապմունքներն
օգնում են երեխաներին վաղ հասակում ստանալ փորձ
և զարգացնել իրենց ինքնուրույն ստեղծագործելու
կարողությունները:

VivaCell-MTS technological center at the “Cityzen”
kids’ center of professions
VivaCell-MTS develops and implements educational
programs for children, too. “Cityzen” is a micromodel of a real urban environment, educational
and entertaining platform, where children can get
acquainted with modern technologies and learn about
telecommunication. Specially designed classes help the
children gain experience from childhood and develop
their creative thinking capacities.
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Երեխաների համաշխարհային օրվան նվիրված
հանդիպում ՝ «ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան»-ի
նախաձեռնությամբ
Նոյեմբերի 20-ին աշխարհում նշվում է Երեխաների
համաշխարհային
օրը,
որը
նաև
«Երեխայի
իրավունքների մասին» կոնվենցիայի ընդունման
օրն է: Այդ կապակցությամբ «ԹՈՒՄՈ» ստեղծարար
տեխնոլոգիաների
կենտրոնում
տեղի
ունեցավ
հանդիպում, որի ընթացքում երեխաները բարձրաձայնեցին իրենց հուզող խնդիրների մասին, ինչպես
նաև՝ քննարկեցին իրենց ներկայացրած խնդիրների
հնարավոր լուծումները ՀՀ կառավարության, մասնավոր
հատվածի և հասարակական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների հետ:

World Children’s Day panel upon the initiative of
UNICEF Armenia
November 20 is Universal Children’s Day, it is also the
day when the Convention on the Rights of the Child was
adopted. On that occasion, an event was held at TUMO
center during which the children had an opportunity
to raise the issues concerning them and to discuss their
solutions with representatives of the RA government, of
the private sector and NGOs.
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Առողջապահություն
Healthcare

24

25

Աջակցություն աուտիզմով երեխաների համար
կրթավճարի ապահովմանը՝ «Երեխաների
զարգացման միջազգային կենտրոնի» հետ
համատեղ
2008 թվականից ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն աջակցում է
«Երեխաների
զարգացման
միջազգային
կենտրոնի»
կողմից
աուտիզմով
երեխաների
համար իրականացվող ծրագրերին: Կենտրոնի
արդյունավետ
գործունեության
ցուցիչը
այն
առաջընթացն է, որ գրանցել են սաները իրենց
ստացած
գիտելիքների,
ինքնասպասարկման
հմտությունների և հասարակությանը ինտեգրվելու
հարցում:
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը նաև աջակցում է «Երեխաների
զարգացման
միջազգային
կենտրոնում»
կիրառական վարքային վերլուծության սկզբունքների
սահմաններում
հատուկ
վերականգնողական
թերապիա անցնող 47 երեխաների կրթավճարի
ապահովմանը:
Support in covering tuition of children with
autism in partnership with the International Child
Development Center
Starting 2008 VivaCell-MTS has been supporting
the courses organized by “International Child
Development Center” for children with autism. The
indicator of productive work of the Center is the
progress of children in terms of gained knowledge,
self-support skills and the ability to integrate into
the society.
VivaCell-MTS also supports in covering tuition of 47
children with autism who receive individual intensive
educational treatment, based on the principles of
applied behavioral analysis, at the “International
Child Development Center”.
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Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրներով
զբաղվող «ՍՈՐՍ» հիմնադրամին
Հայաստանում
գործող
«ՍՈՐՍ»
հիմնադրամի
առաքելությունը
հաշմանդամություն
ունեցող
երեխաներին և նրանց ընտանիքներին արդյունավետ
աջակցություն
տրամադրելն
է:
Հիմնադրամին
հաջողվել
է
համախմբել
հաշմանդամության
տարատեսակ խնդիրներով զբաղվող առաջատար
մասնագետների, աշխատանքով ապահովել նեղ
մասնագիտացմամբ երիտասարդ կադրերի, աջակցել
թիրախային խմբում հայտնված ընտանիքներին ու
երեխաներին:
2016 թվականից հիմնադրամի տարբեր ծրագրերին է
միացել ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը՝ իրագործելի դարձնելով
սահմանած նպատակները:

Support to “SOURCE” foundation for children with
disabilities and their families
The “SOURCE” Foundation operating in Armenia has a
mission to support to children with disabilities and their
families. The foundation has united various specialists
providing professional care to children with disabilities,
as well as in creating jobs for young specialists in this
sphere, supporting the families in the target group and
helping the children.
VivaCell-MTS started cooperation with the foundation in
2016 to support in different projects making it feasible to
achieve the defined objectives.
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Մշակույթ
Culture
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Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ
նվագախմբին
Արդեն
երկար
տարիներ
է՝
ՎիվաՍելՄՏՍ-ը
ստանձնել
է
Հայաստանի
ազգային
ֆիլհարմոնիկ
նվագախմբի
գլխավոր
գործընկերը
լինելու
պատասխանատվությունը:
Այս
համագործակցությունը
նվագախմբին
հնարավորություն
է
տալիս
գործունեություն
ծավալելու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրի
սահմաններից դուրս: Նվագախմբի գործունեությունը
մեծ բեմերում ու հեղինակավոր փառատոների
շրջանակներում մեծացնում է արտաքին լսարանի
հետաքրքրությունը
հայկական երաժշտության
ու, առհասարակ, հայկական մշակույթի հանդեպ:
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը բարձր է գնահատում մշակույթի
ոլորտում ցանկացած ձեռքբերում, որը նպաստում
է Հայաստանի հեղինակության բարձրացմանը և
մշակութային արժեքների տարածմանը:
Support to the Armenian National Philharmonic
Orchestra
For many years now VivaCell-MTS has undertaken
the responsibility of being the general partner of
the Armenian National Philharmonic Orchestra.
This cooperation enables the Orchestra to provide
outstanding concert tours both in Armenia and abroad.
The appearance on renowned stages and participation
in prestigious festivals increase the interest of foreign
audience towards Armenian music and Armenian
culture, in general. VivaCell-MTS highly appreciates any
achievement in culture that promotes the prestige of
Armenia and the spread of its cultural values.
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Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային
կինոփառատոնին
Արդեն
տասնհինգ
տարի
«Ոսկե
ծիրան»
կինոփառատոնի շնորհիվ՝ հայ հասարակությունը
հնարավորություն
է
ստանում
հաղորդակից
դառնալու այլ երկրների մշակույթին: Փառատոնի
կայացման գործում մեծ ներդրում են ունեցել
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և գլխավոր
գործընկեր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը:

Support to the “Golden Apricot”
International Film Festival
For 15 years now “Golden Apricot” festival brings the
world culture to the Armenian society. The Ministry of
Culture of Armenia and general partner VivaCell-MTS
have made their contribution to the organization of the
film festival.
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Աջակցություն Հայաստանի պետական
սիմֆոնիկ նվագախմբին
Իններորդ տարին անընդմեջ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը
հանդիսանում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նվագախմբի գլխավոր գործընկերը։ Հայաստանի
հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորի
աջակցության
շնորհիվ՝
նվագախումբն
իր
բարձրարվեստ կատարումներով նվաճում է նորանոր
բարձունքներ և ամրապնդում իր ուրույն տեղը
դասական երաժշտության ասպարեզում:

Support to the State Symphonic Orchestra of Armenia
For nine years now VivaCell-MTS has been the general
partner of the State Symphonic Orchestra of Armenia.
Thanks to the cooperation with Armenia’s leading
telecommunications operator VivaCell-MTS, the State
Symphonic Orchestra of Armenia achieves new heights
and strengthens its unique place in the classical music.
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Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային
երգչախմբին
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
հետ
համագործակցության
արդյունքում` «Հովեր» երգչախումբը մասնակցել է
միջազգային մի շարք փառատոների և համերգային
շրջագայությամբ հանդես եկել աշխարհի բեմերում:
Երգչախումբն իր գործունեությամբ նպաստում է
հայկական երաժշտության զարգացմանը, ինչպես
նաև տարբեր երկրներում հայկական երաժշտական
գլուխգործոցների տարածմանը:

Support to “Hover” State Chamber Choir
Owing to the cooperation with VivaCell-MTS, “Hover”
choir has participated in a number of international
festivals and had concerts on world stages. The
performances of the choir contribute to the
development of Armenian music and the spread of
national masterpieces in various countries as well.
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Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս»
կամերային երգչախմբին
«Ունիսոն» հասարակական կազմակերպությանը
կից գործող «Փարոսը» մեծ ճանաչման արժանացած
երգչախումբ է: Իր տեսակի մեջ եզակի` ներառական
այս երգչախումբը, որի երգիչների մեծ մասը
հաշմանդամություն ունեցող՝ այդ թվում սայլակավոր
մարդիկ են, անցել է ստեղծագործական կայացման
երկար ուղի: «Փարոսը» թողարկել է 5 ձայներիզ,
ելույթներով հանդես է եկել Հայաստանի, Արցախի
և արտերկրի բեմերում (Լիբանան, Վրաստան,
Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա,
Սլովակիա, Լատվիա, Ռուսաստան): ՎիվաՍելՄՏՍ-ն իր աջակցությամբ սատարում է երգչախմբի
անդամներին` շարունակելու իրենց գործունեությունը
և նվաճելու նոր բեմեր:

Support to the “Paros” Chamber Choir of
“Unison” NGO
“Paros” existing by “Unison” NGO is a choir that has
already gained wide renown. The choir is a unique
inclusive musical group, in which most of the singers are
people with disabilities, including wheelchair users. It
boasts a long list of accomplishments, including 5 CDs,
and performances in Armenia, Artsakh and overseas
(Lebanon, Georgia, Great Britain, Italy, France, Austria,
Slovakia, Latvia and Russia). VivaCell-MTS supports the
members of the choir in continuing their performances
and conquering new stages.
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Շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն
Environmental protection

42

43

Մասնակցություն «Հեծանիվով դեպի
աշխատավայր» միջազգային նախաձեռնությանը
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն արդեն երկրորդ տարին է՝
իր
աշխատակիցների
շրջանում
առող ջ
ապրելակերպը
խրախուսելու
նպատակով
մասնակից
է
դառնում
«Հեծանվով
դեպի
աշխատավայր»
հանրային
իրազեկման
մ իջազգային
նախաձեռնությանը:
Նախաձեռնության շրջանակում ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
մ ի խումբ աշխատակիցներ աշխատանքային
օրը սկսում են հեծանիվ վարելով:

Participation in “Bike to Work” international initiative
For the second year now VivaCell-MTS takes part in
the “Bike to Work” international public awareness
campaign with the aim of promoting healthy lifestyle
among its employees. As part of the initiative a group of
VivaCell-MTS employees starts the working day cycling
to workplace.
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Կովկասյան կենսաբազմազանության
ապաստարանում նոր կայանի տեղադրում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարժական կապի հիմնական
նոր կայան է տեղադրել Դահնակ լեռան վրա՝
բջջային կապ ու ինտերնետ հասանելիություն
ապահովելով Կովկասյան կենսաբազմազանության
ապաստարանի և «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցի շուրջ 80 տոկոս տարածքում: Նախագիծն
իրականացվել է Վայրի բնության և մշակութային
արժեքների հիմնադրամի (FPWC) հետ գործակցության
արդյունքում: Ծովի մակարդակից ավելի քան 2500
մ բարձրության վրա գտնվող հիմնական կայանը
սնուցվում է բացառապես արևային էներգիայով:
Դեռևս 2014թ. ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կայան էր տեղադրել
«Խոսրովի
անտառ»
պետական
արգելոցին
հարակից բարձրադիր վայրերից մեկում, ինչի
շնորհիվ կենսաբազմազանության ապաստարանի
տարածքում և հարակից գոտիներում մինչ օրս
գործում է լայնաշերտ ինտերնետ և բջջային կապ:
Construction of a new base station in the Caucasus
Wildlife Refuge
VivaCell-MTS has installed a new base-transceiver
station on Mount Dahnak, providing cellular and Internet
connection in over 80% of the area of the Caucasus
Wildlife Refuge and the Khosrov Forest State Reserve.
The project was implemented in collaboration with The
Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural
Assets. The base station, located at over 2500 m above
the sea level, is fully powered by solar energy.
In 2014, VivaCell-MTS installed a base-transceiver station
in a high-altitude area adjacent to the Khosrov Forest
State Reserve that provides broadband Internet and
cellular connection on the territory of the Caucasus
Wildlife Refuge and its surrounding areas.
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Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային
արժեքների պահպանման հիմնադրամի
«Արևորդի» էկո-ակումբներին
Հայաստանում մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Էկո-ակումբ հանդիսացող պատանեկան
կենտրոնները, որոնք կազմակերպում են բազմաթիվ
կրթական
ծրագրեր`
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության վերաբերյալ: Այս ակումբներին
անդամակցում են հարյուրավոր պատանիներ:
Ակումբի
տարբեր
տարիների
մասնակիցներ
նկարահանել են ավելի քան 50 վավերագրական
ֆիլմ, որոնք արդյունավետ են բնապահպանության
վերաբերյալ տեղեկությունների տարածման հարցում:
«Արևորդի» էկո-ակումբներ են գործում Արարատի
մարզի Ուրցաձոր, Կոտայքի մարզի Գառնի, Վայոց
ձորի մարզի Արփի և Խաչիկ գյուղերում։

Support to “SunChild” eco clubs of the Foundation
for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets
Eco clubs for youth are gaining popularity in Armenia.
These clubs offer various educational programs on
environmental issues. Hundreds of enthusiastic teenagers
attend classes and meetings of the clubs. Young people
that have participated in the clubs throughout yers have
produced more than 50 documentaries as effective
means for spreading information on environment.
The eco clubs operate in Urtsadzor community, Ararat
region, in Garni community, Kotayk region, and Khachik
and Arpi communities in Vayots Dzor region.
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Էլեկտրական հեծանիվների լիցքավորման
արևային կայանների տեղադրում
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի (FPWC) և ՎիվաՍելՄՏՍ-ի գործակցության արդյունքում, էլեկտրական
հեծանիվների լիցքավորման արևային կայաններ
են ստեղծվել Կովկասյան կենսաբազմազանության
ապաստարանի երկրորդ անտառակայանի և
Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղի տարածքում:
«Արևորդի» հասարակական կազմակերպության
«Կանաչ շարժունակություն» նախագծով կառուցված
հեծանվակայանները
զինված
են
արևային
վահանակներով և մարտկոցներով: Արդյունքում,
հեծանիվները
լիցքավորվում
են
բացառապես
արևային
էներգիայով՝
կանխելով
մթնոլորտ
վնասակար նյութերի արտանետումը։ Ծրագրի մյուս
կարևոր նպատակը էկո-տուրիզմի զարգացումն է։

Installation of electric bike charging solar stations
As a result of the cooperation between the Foundation
for the Preservation Wildlife and Cultural Assets (FPWC)
and VivaCell-MTS, electric bike charging solar stations
have been installed on the territory of the second ranger
campus of the Caucasus Wildlife Refuge and Urtsadzor
Community of Ararat Region in the frame of the “Green
Mobility” project of the “Sunchild” NGO. Electric bike
station is equipped with solar panels and batteries. The
bicycles are charged exclusively with solar power free of
any harmful emissions. The project aims to foster ecotourism.
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Աջակցություն՝ Վայրի կենդանիների
փրկարար կենտրոնի տարածքի ընդլայնման
նախաձեռնությանը
2018 թվականին ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աջակցությամբ
Վայրի
կենդանիների
փրկարար
կենտրոնի
տարածքն ավելի է ընդլայնվել: Նորակառույց
տարածքը հնարավորություն է տալիս փրկելու ու
խնամելու առավել խոցելի կարգավիճակում գտնվող
կենդանիներին: Նոր տարածքը ընդգրկում է 2500քմ:
Այն ունի բոլոր անհրաժեշտ հարմարությունները
խնամքի համար, որոնք կնախապատրաստվեն
վայրի բնություն բաց թողնվելուն: Վայրի կենդանիների
խնամքը շրջակա միջավայրի պաշտպանության
ամենակարևոր ասպեկտներից է: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը
ձգտում է հնարավորինս աջակցել այս ոլորտում
տարվող աշխատանքներին:

Support to Wildlife Rescue Center territory expansion
initiative
In 2018 the Wildlife Rescue Center constructed with the
support of VivaCell-MTS was expanded to encompass
2500 sqm. The new unit houses most vulnerable animals.
It has appropriate facilities to take care of animals
that can be potentially released into the wild. The
care for the wildlife is one of the most crucial aspects
of environmental protection. VivaCell-MTS seeks to
contribute to the activites of this sphere as much as
possible.
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Աջակցություն ԵԱՌԱԶԱ-ի միջազգային
համաժողովին
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման
հիմնադրամը
կազմակերպել
և
իրականացնում է Եվրասիական կենդանաբանական
այգիների ու ակվարիումների՝ ԵԱՌԱԶԱ-ի միջազգային
համաժողովը՝
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի
հովանու ներքո: Համաժողովի իրականացման
հարցում հիմնադրամին շարունակում է սատարել
ավելի քան տասնամյա գործընկերը՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը,
որի
աջակցությամբ
իրականացվող
ծրագրերի
հիմքում կարևոր տեղ են զբաղեցնում բնապահպանությունն ու սոցիալական պատասխանատվությունը:

Support to the EARAZA International Conference
The international conference of Eurasian Zoological
Gardens and Aquariums (EARAZA) was organized and
coordinated by the Foundation for the Preservation
of Wildlife and Cultural Assets (FPWC), with support of
the RA Ministry of Nature Protection and the Yerevan
Municipality. The long-time partner of FPWC, VivaCellMTS continues to support the FPWC in organizing the
conference as the environmental protection and
corporate social responsibility remains an important
part of projects, supported by VivaCell-MTS.
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Ծառատունկ Վայոց ձորի Մոզրով գյուղում ՝ Վայրի
բնության և մշակության արժեքների պահպանման
հիմնադրամի Անտառային լանդշաֆտերի
վերականգնման ծրագրի շրջանակում
Վայրի բնության և մշակության արժեքների
պահպանման
հիմնադրամ ի
«Անտառային
լանդշաֆտերի
վերականգնման
ծրագրի»
շրջանակում 5000 նոր ծառ է տնկվել Վայոց ձորի
Մոզ րով գ յուղ ի տարածքում: Տնկիներն աճեցվել
են հիմնադրամ ի վերահսկողության տակ գտնվող
Ուրցաձորի` Կովկասյան կենսաբազմազանության
ապաստարանի տնկարանում, իսկ սերմերը
հավաքվել են պտղատուների վայրի էնդեմ իկ
ցեղատեսակներից և մշակվել լաբորատորիայում:

Tree planting initiative by FPWC within the
frameworks of “Forest Landscape Restoration”
project in Mozrov village, Vayots Dzor
In the frames of “Forest Landscape Restoration” by
FPWC (Foundation for Wildlife and Cultural Assets), 5000
new trees were planted in Mozrov village, Vayots Dzor
region. The seedlings were produced in the nursery of
Caucasus Wildlife Refuge, established by FPWC. By the
way, the seeds were gathered from endemic species
and grown in seed control laboratory.
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Կամավորական
աշխատանքներ
Volunteering
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների
մասնակցությունը գյուղական համայնքներում
բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում է
Հայաստանի
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ իր երկար
տարիների փոխգործակցությունը: Տարբեր մարզերում
իրականացվող
բնակարանաշինության
ծրագիրը
նախատեսում է ֆինանսավորման և կազմակերպչական
ակտիվ աշխատանքներ:
Կողմերը
չափազանց
բարձր
են
գնահատում
շինարարական աշխատանքներին կամավորների
ավանդական
դարձած
մասնակցությունը,
ովքեր անտարբեր չեն իրենց հայրենակիցների
դժվարությունների հանդեպ և պատրաստակամություն
են հայտնում աջակցելու տարվող աշխատանքներին:

Participation of VivaCell-MTS employees in the housebuilding project for rural communities in partnership
with the “Fuller Center for Housing” Armenia
VivaCell-MTS continues its long-term partnership with
“Fuller Center for Housing” Armenia. The housing project
implemented in various regions of Armenia provides
active finance assistance and organizational works.
The partnering organizations highly appreciate
traditional participation of volunteers in construction
works that are compassionate to the hardships of their
compatriots and are willing to assist to the activities.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների
մասնակցությունը ծառատունկին
Ծիծեռնակաբերդի այգում
Բնապահպանական
գործունեության
մեջ
կամավորական հիմունքներով ընկերությունների
և անհատների մասնակցության խրախուսումը
բնության
հանդեպ
խնամքով
վերաբերմունք
ձևավորելուն
ուղղված
առաջին
քայլն
է:
Առաջնորդվելով
նման
արժեհամակարգով`
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցները իրենց ակտիվ
մասնակցությունն են ունեցել Ծիծեռնակաբերդի
այգում իրականացվող ծառատունկին: Կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքը
դարձել
է
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
աշխատակիցների
կենսակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը:

Participation of VivaCell-MTS employees in the tree
planting in Tsitsernakaberd Park
Encouraging volunteering among companies and
individuals is the first step to shape careful attitude
towards nature. In the frame of this value system the
VivaCell-MTS employees have actively participated in
the tree planting activities in Tsitsernakaberd Park. The
principle of Corporate Social Responsibility has become
one of the fundamental elements of lifestyle in the
Company.
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Տասը նոր համակարգիչ՝ Ամասիայի միջնակարգ
դպրոցին
Շիրակի
մարզի
Ամասիա
գյուղի
դպրոցի
ինֆորմատիկայի
դասարանը
ՎիվաՍել-ՄՏՍ
ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանի
օժանդակությամբ
համալրվել
է
տասը
նոր
համակարգչով, ինչը մեծ ոգևորություն և առարկան
ավելի խորությամբ սովորելու ցանկություն է
առաջացրել աշակերտների մոտ:

10 new computers donated to Amasia middle school
The informatics classroom at the secondary school
of Amasia in Shirak region has been replenished with
ten new computers spurring children’s interest and
enthusiasm about the subject with support of VivaCellMTS General Manager Ralph Yirikian.
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Աջակցություն՝ Կովկասյան
կենսաբազմազանության ապաստարանում
հրդեհաշիջման աշխատանքների համար
լիաքարշակ երկու մեքենայի ձեռքբերմանը
Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում
(CWR)
աշխատանքների
արդյունավետության բարձրացմանը նպաստելու համար,
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանի
անձնական
աջակցությամբ
ձեռք
է
բերվել
հրդեհաշիջման աշխատանքներին հարմարեցված
և
տեխնիկական
անհրաժեշտ
միջոցներով
կահավորված՝
լիաքարշակ
երկու
մեքենա:
Դրանցում կան նաև անտառապահների համար
նախատեսված
աշխատանքային
գործիքներ՝
դաշտային
աշխատանքները
կազմակերպելու
համար։
Կովկասյան
կենսաբազմազանության
ապաստարանին
նվիրաբերված
մեքենաներն
օգտագործվելու
են
արագ
արձագանքման
նպատակով՝ անտառային հրդեհների դեպքում:
Մեքենաների ձեռքբերմանն աջակցել են նաև
Բնության պահպանության միջազգային միության
Նիդեռլանդների կոմիտեն (IUCN NL) և բրիտանական
Համաշխարհային հողային միավորում (World Land
Trust) կազմակերպությունը:
Support in purchasing two pickups equipped for fire
extinguishing works at the Caucasus Wildlife Refuge
To increase efficiency of work in the Caucasus Wildlife
Refuge VivaCell-MTS General Manager Ralph Yirikian
financed the purchase of two pickups adjusted to
and equipped with all the necessary devices for fire
extinguishing works. The pickups also have relevant
fieldwork equipment. They were presented to the
Caucasus Wildlife Refuge and will be used for rapid
response in case of forest fires. IUCN NL (the Dutch
national committee of the International Union for
Conservation of Nature) and British World Land Trust
also supported the purchase of the pickups.
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Մարզեր
Regions
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Աջակցություն գյուղական համայնքներում
բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
կողմից
ֆինանսավորվող
և
Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի»
կողմ ից
իրականացվող
բնակարանաշինության
ծրագիրը յոթ տարվա ընթացքում բարեկեցիկ
բնակարանային
պայմաններ
է
ապահովել
հարյուրավոր ընտանիքների:
Համագործակցության
շնորհիվ,
գործընկեր
կազմակերպությունների ջանքերով լուծվել է ավելի
քան 160 ընտանիքի բնակարանային խնդիր: Միայն
2018թ.ի ընթացքում կառուցվել և համապատասխան
ընտանիքներին է հանձնվել 7 տուն:

Support to the house-building project for rural
communities in partnership with “Fuller Center for
Housing” Armenia
The housing project financed by VivaCell-MTS and
implemented by “Fuller Center for Housing” Armenia
has provided hundreds of families with decent housing
conditions in last seven years. Owing to the efforts of the
partnering organizations, the housing problem of over 160
families has been solved. In 2018 alone the program has
provided 7 houses.
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Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային
(LED) համակարգերի տեղադրում գյուղական
համայնքներում` «Այլընտրանքային էներգիա»
ծրագրի շրջանակում
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի (FPWC) և ՎիվաՍելՄՏՍ-ի համագործակցությամբ` «Այլընտրանքային
էներգիա» նախագծի շրջանակներում, Հայաստանի
մարզերի մի շարք համայնքներում իրականացվել է
էներգախնայող LED լուսարձակների տեղադրում:
Լուսավորության այս նոր ենթակառուցվածքների
գործարկումը համայնքներում շահավետ է, քանի
որ 80%-ով նվազեցնում է էներգիայի ծախսը: Այս
լուսարձակների
շահագործումը
չափազանց
նպաստավոր է բնապահպանության, ֆինանսական
ծախսերի կրճատման և բնական ռեսուրսների
կայուն օգտագործման առումով:

Installation of LED street lighting systems in rural
communities in the frame of “Alternative Energy”
project
In the frame of “Alternative Energy” project
implemented by the Foundation for the Preservation
of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) and VivaCell-MTS,
energy-saving outdoor LED lights have been isntalled in
various regional communities of Armenia. These lighting
infrastructures reduce lighting costs up to 80% in the
communities. The outdoor LED lights are preferable in
terms environmental protection, reduction of financial
burden of the communities and sustainable use of
natural resources.
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Արևային էներգիայի հիման վրա գործող
ջեռուցման համակարգերի և արևային
ջրատաքացուցիչների ներդրում գյուղական
համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային էներգիա»
ծրագրի շրջանակում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը և Վայրի բնության և մշակութային
արժեքների պահպանման հիմնադրամը (FPWC)
մեծապես կարևորում են նորագույն տեխնոլոգիաների
դերը բնության պահպանության ոլորտում, քանի որ
դրանց ճիշտ և նպատակաուղղված օգտագործումը
նպաստում է շրջակա միջավայրի պահպանությանը
և համայնքների ընդհանուր զարգացմանը: Այս տարի
ևս մի շարք մարզերի համայնքներում ներդրվել են
արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման
համակարգեր և արևային ջրատաքացուցիչներ:
Նման համակարգերի օգտագործումը 50-60%-ով
նվազեցնում է տաք ջրի և ջեռուցման ծախսը և դրա
շնորհիվ բարձրացնում է էներգախնայողությունը:

Installation of solar heating systems and solar water
heaters in rural communities in the frame of the
“Alternative Energy” project
VivaCell-MTS and the Foundation for the Preservation
of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) prioritize the
role of modern technologies in the sphere of nature
preservation: proper and purposeful use of natural
resources contributes to environmental protection
and overall development of communities. Solar heating
systems and solar water heaters have been installed
this year in a number of regional communities. These
systems reduce heating costs by up to 50-60% and help
use energy efficiently.
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Աջակցություն գյուղական համայնքներում
ջրամատակարարման համակարգի բարելավման
ծրագրին՝ «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի
շրջանակում
Ջրամատակարարումը բնակչության կենսագործունեության ամենաանհրաժեշտ պահանջմունքներից է,
առանց որի անհնար է ապահովել մարդկանց
բնականոն կյանքը և համայնքների զարգացումը:
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման
հիմնադրամի
և
ՎիվաՍելՄՏՍ-ի՝
ջրամատակարարման
բարելավմանն
ուղղված
համատեղ
նախագծի
շրջանակում
ջրամատակարարմամբ են ապահովվել մի շարք
մարզային համայնքներ:

Support to the water supply improvement project in
rural communities in the frame of the “Alternative
Energy” project
Water supply is one of the most basic needs of life.
It is impossible to provide normal life of people and
development of communities without water. In the
frame of the joint program implemented by the
Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural
Assets (FPWC) and VivaCell-MTS aimed at improvement
of water supply, a number of regional communities
were provided with sustainable water supply.
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Այլ
Other
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Աջակցություն մարդկային ռեսուրսների
կառավարմանը նվիրված տարածաշրջանային
7-րդ համաժողովին
Մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը նվիրված
(ՄՌ) տարածաշրջանային հերթական՝ յոթերորդ
համաժողովը կազմակերպվել է «Cascade People
& Business» ընկերության և Հայաստանի ՄՌ
ասոցիացիայի համատեղ ջանքերով՝ «Խաղային
մոտեցումներ բիզնեսում կամ արագ նավարկության
մրցույթ» խորագրի ներքո: Համաժողովի գլխավոր
գործընկերների շարքում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերությունը:

Support to the 7th regional HR conference on the
human resources management
The 7th Regional HR Conference titled “Gamification in
Business or Fast Floating Race” was organized in a joint
effort by “Cascade People & Business” and the Armenian
HR Association. VivaCell-MTS is one of the general
partners of the conference.
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Աջակցություն Հայաստանի ներքին աուդիտորների
ինստիտուտի 3-րդ միջազգային կոնֆերանսին
Հայաստանի ներքին աուդիտորների ինստիտուտի
միջազգային 3-րդ կոնֆերանսը` «Զարգանալով
բիզնեսին համահունչ» խորագրով կարևոր էր
երկրում կորպորատիվ կառավարման մշակույթի
զարգացման տեսակետից:
Կոնֆերանսի
գլխավոր
գործընկերությունը
ստանձնել էր Հայաստանի հեռահաղորդակցության
առաջատար օպերատոր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը:

Support to the 3rd International Conference of the
Institute of Internal Auditors of Armenia
The 3rd International Conference of the Institute of
Internal Auditors of Armenia titled “Growing with
your business” was important in terms of boosting the
corporate governance culture in Armenia.
Armenia’s leading telecommunications operator
VivaCell-MTS undertook the general partnership of the
conference.
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Աջակցություն՝ «Մասնավոր հատվածում
կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման» ծրագրին
նվիրված համաժողովի կազմակերպմանը

Support in organization of forum dedicated to
“Reduction of corruption risks in the private sphere”
program

2018թ. նոյեմբերին տեղի է ունեցել «Մասնավոր
հատվածում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման»
ծրագրին նվիրված համաժողով: Այն իրականացվել
է
Արդարադատության
նախարարության
և
«Ներդաշնակ
զարգացում»
հասարակական
կազմակերպության
կողմից՝
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի
աջակցությամբ:

Forum on the “Reduction of corruption risks in the
private sphere” program took place in November 2018.
The program was implemented by the Ministry of Justice
and “Harmonious Development” NGO with support of
VivaCell-MTS.

Միջազգային հակակոռուպցիոն համակարգերի
ստանդարտներին
համապատասխանությունն
առավելագույնս արդյունավետ է, երբ այն ընկերության
աշխատակիցների
արժեհամակարգի
մաս
է
կազմում: Հակակոռուպցիոն ու կաշառակերության
կանխարգելմանն ուղղված՝ ISO 37001 և ISO 19600
միջազգային վկայականներ ստանալը ՎիվաՍելՄՏՍ-ի կողմից, առաջին անգամ Հայաստանում,
բխում է ոչ թե ընկերությանն հանդեպ իրավական
պահանջներից, այլ միջազգային մակարդակում
կորպորատիվ
կառավարման
ամենաբարձր
չափանիշներին
համապատասխանելու
մեր
ցանկությունից ու կամքի դրսևորումից:
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Compliance with international anti-corruption systems
standards is of utmost effectiveness, when it is a part
of value system of the company’s employees. First
time in Armenia, receiving ISO 37001 and ISO 19600
international certificates by VivaCell-MTS aimed at
anti-corruption and bribery prevention arises not from
legal requirements towards the company, but from our
willingness and will to comply with the highest standards
of corporate management in international level.
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Ողջույնի խոսք
Welcome address

2

Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին
Support to “Hover” State Chamber Choir

38

Ծրագրերի ցանկ
Projects List

4

Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս» կամերային երգչախմբին
Support to “Paros” Chamber Choir of “Unison” NGO

40

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
Information and communication technologies

6

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Environmental Protection

42

Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ» նախաձեռնությանը
Support to the “State Award of the Republic of Armenia for Global Contribution to Humanity through IT” initiative

8

Մասնակցություն «Հեծանիվով դեպի աշխատավայր» միջազգային նախաձեռնությանը
Participation in “Bike to Work” international initiative

44

Աջակցություն հանրակրթական դպրոցներում իրականացվող ՏՀՏ փորձարարական ուսումնական ծրագրին
Support to ICT educational pilot project implemented in high schools of Armenia

10

Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում նոր կայանի տեղադրում
Construction of a new base station in the Caucasus Wildlife Refuge

46

Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային օլիմպիադային
Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

12

Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի «Արևորդի» էկո-ակումբներին
Support to “SunChild” eco clubs of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

48

Կրթություն
Education

14

Էլեկտրական հեծանիվների լիցքավորման արևային կայանների տեղադրում
Installation of electric bike charging solar stations

50

Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների կազմակերպում
Organization of open doors and lectures

16

Աջակցություն՝ Վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնի տարածքի ընդլայնման նախաձեռնությանը
Support to Wildlife Rescue Center territory expansion initiative

52

«VivaStart» կրթական ծրագրի իրականացում
Organization of “VivaStart” educational program

18

Աջակցություն ԵԱՌԱԶԱ-ի միջազգային համաժողովին
Support to the EARAZA International Conference

54

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի տեխնոլոգիական կենտրոն՝ «Cityzen» մասնագիտությունների մանկական քաղաքում
VivaCell-MTS technological center at the “Cityzen” kids’ center of professions

20

Ծառատունկ Վայոց ձորի Մոզրով գյուղում ՝ Վայրի բնության և մշակության արժեքների պահպանման հիմնադրամի Անտառային լանդշաֆտերի
վերականգնման ծրագրի շրջանակում
Tree planting initiative by FPWC within the frameworks of “Forest Landscape Restoration” project in Mozrov village, Vayots Dzor

56

Երեխաների համաշխարհային օրվան նվիրված հանդիպում ՝ «ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան»-ի նախաձեռնությամբ
World Children’s Day panel upon the initiative of UNICEF Armenia

22

Կամավորական աշխատանքներ
Volunteering

58

Առողջապահություն
Healthcare

24

60

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

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Participation of VivaCell-MTS employees in the house-building project for rural communities in partnership with the “Fuller Center for Housing” Armenia

26

62

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող «ՍՈՐՍ» հիմնադրամին
Support to “SOURCE” foundation for children with disabilities and their families

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը ծառատունկին Ծիծեռնակաբերդի այգում
Participation of VivaCell-MTS employees in the tree planting in Tsitsernakaberd Park

28

Տասը նոր համակարգիչ՝ Ամասիայի միջնակարգ դպրոցին
10 new computers donated to Amasia middle school
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Մշակույթ
Culture

30

Աջակցություն՝ Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար լիաքարշակ երկու մեքենայի ձեռքբերմանը
Support in purchasing two pickups equipped for fire extinguishing works at the Caucasus Wildlife Refuge

66

Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the Armenian National Philharmonic Orchestra

32

Մարզեր
Regions

68

Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնին
Support to the “Golden Apricot” International Film Festival

34

Աջակցություն գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Support to the house-building project for rural communities in partnership with “Fuller Center for Housing” Armenia

70

Աջակցություն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին
Support to the State Symphonic Orchestra of Armenia

36

Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային (LED) համակարգերի տեղադրում գյուղական համայնքներում` «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of LED street lighting systems in rural communities in the frame of “Alternative Energy” project

72

87

Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման համակարգերի և արևային ջրատաքացուցիչների ներդրում գյուղական համայնքներում ՝
«Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of solar heating systems and solar water heaters in rural communities in the frame of the “Alternative Energy” project

74

Աջակցություն գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագրին՝ «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Support to the water supply improvement project in rural communities in the frame of the “Alternative Energy” project
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Աջակցություն մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը նվիրված տարածաշրջանային 7-րդ համաժողովին
Support to the 7th regional HR conference on the human resources management
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Աջակցություն Հայաստանի ներքին աուդիտորների ինստիտուտի 3-րդ միջազգային կոնֆերանսին
Support to the 3rd International Conference of the Institute of Internal Auditors of Armenia
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Աջակցություն՝ «Մասնավոր հատվածում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման» ծրագրին նվիրված համաժողովի կազմակերպմանը
Support in organization of forum dedicated to “Reduction of corruption risks in the private sphere” program
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