
Հավելված 1 
 

Տեղեկատվություն 
ՀՀ մարզերի  և այլ երկրների վարչատարածքային միավորների միջ 
համագործակցության վերաբերյալ 2014թ ապրիլի 4-ի դրությամբ 

 
ՀՀ Արարատի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1.  ՀՀ Արարատի մարզի  ՌԴ 

Օրենբուրգի նահանգի միջ առտրա-
տնտեսական, գիտա-տեխնիկական  
մշակութային համագործակցության 
մասին համաձայնագիր 

21 մայիսի, 
2010թ.  

2010թ. մայիսի 20- 21-ը ՀՀ Արարատի մարզպետի հրավերով Արարատի 
մարզ է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգի նահանգի 
պաշտոնական պատվիրակությունը` նահանգապետի գլխավորությամբ: 
Այցի ընթացքում կազմակերպվել է հանդիպումներ ՀՀ Նախագահի, ՀՀ 
Ազգային ժողովի նախագահի, ՀՀ վարչապետի   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հետ: Կազմակերպվել է հանդիպում 
Հայաստանի  Օրենբուրգի գործարար շրջանակների միջ Հայաստանի 
զարգացման գործակալությունում: ՀՀ Արարատի մարզպետի  ՌԴ 
Օրենբուրգի նահանգապետի հանդիպման ընթացքում ստորագրվել է 
Համաձայնագիր ՀՀ Արարատի  ՌԴ Օրենբուրգի մարզերի միջ առտրա-
տնտեսական, գիտատեխնիկական  մշակութային համագործակցության 
վերաբերյալ: 

2.  Արարատի մարզի  Ռոստովի մարզի 
միջ համագործակցության մասին 
փոխըմբռնման հուշագիր 

10 նոյեմբերի, 
2010թ. 

Արարատի մարզպետարանը 2010թ. նոյեմբերի 10-ին ընդունել է ՀՀ 
կառավարության հրավերով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած 
ՌԴ Ռոստովի մարզի պաշտոնական պատվիրակությանը` նահանգապետ 
Վ.Գոլուբի գլխավորությամբ: Արարատի մարզպետի  Ռոստովի 
նահանգապետի կողմից ստորագրվել է երկու մարզերի միջ 
համագործակցության մասին Փոխըմբռնման հուշագիր: 
Պատվիրակությանը ներկայացվել են Ավշարի օղու,կոնյակի գործարանի 
արտադրական հզորությունները։ 

3.  Հայաստանի Հանրապետության 11 ապրիլի, 2011թ. ապրիլի 11-ին Բրեստ քաղաքում,  Բելառուսի Հանրապետություն 



Արարատի  Բելառուսի 
Հանրապետութայն Բրեստի մարզերի 
միջ առտրա-տնտեսական, 
գիտատեխնիկական   մշակութային 
համագործակցության վերաբերյալ 
համաձայնագիր 

2011թ.  Բրեստի մարզի  նահանգապետի հրավերով ՀՀ Արարատի 
մարզպետարանի պաշտոնական պատվիրակությունը` մարզպետ  Է. 
Բարսեղյանի գլխավորությամբ  կնքել է Հայաստանի Հանրապետության  
Բելառուսի Հանրապետութայն Բրեստի մարզերի միջ առտրա-
տնտեսական, գիտատեխնիկական   մշակութային համագործակցության 
վերաբերյալ համաձայնագիր: 
 

4.  ՀՀ Արարատի մարզպետարանի  ՌԴ 
Ռոստովի մարզի վարչակազմի միջ 
առտրա-տնտեսական, 
գիտատեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության հուշագիր 

8 հուլիսի, 
2011թ.  

2011թ. հուլիս ամսին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
գլխավորած պատվիրակության կազմում Արարատի մարզպետը այցելել է  
ՌԴ Ռոստովի մարզ:  ՀՀ Արարատի մարզպետ Է. Բարսեղյանի  ՌԴ 
Ռոստովի նահանգապետ Վ. Գոլուբի կողմից ստորագրվել է Հուշագիր ՀՀ 
Արարատի մարզպետարանի  ՌԴ Ռոստովի մարզի վարչակազմի միջ 
առտրա-տնտեսական, գիտատեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության վերաբերյալ: 

5.  ՀՀ Արարատի մարզի  ԳԴՀ Հեսսեն 
երկրամասի Բերգշտրասսե շրջանի 
միջ համագործակցության մասին 
փոխըմբռնման հուշագիր 

3 ապրլի 2013թ. Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերելհամագործակցել 
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության, 
բնական արգելոցների ստեղծման, կրթության, մշակույթի ոլորտներում: 

 
 
Արմավիր 

Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1. ՀՀ Արմավիրի մարզի  Յարոսլավլի մարզի 

միջ առտրա-տնտեսական, գիտա-
տեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության մասին 
համաձայնագիր 

12 նոյեմբերի, 
2008թ. 

Յարոսլավլի մարզի կառավարության  ՀՀ Արմավիրի 
մարզպետարանի միջ 2008թ. նոյեմբերին կնքված 
առտրատնտեսական, գիտատեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում 2010թ. 
սեպտեմբեր ամսին կազմակերպվել է ՀՀ Արմավիրի մարզպետի այցը 
քաղաք Յարոսլավ, մասնակցություն է ցուցաբերվել քաղաքի 



հազարամյակին նվիրված միջոցառումներին, ձեռք է բերվել 
պայմանավորվածություն Յարոսլավի նահանգապետարանի կողմից 
Արմավիրի մարզում գործող ռուսական թեքումով դպրոցներին 
աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, 2011թ. ապրիլ ամսվա 
ընթացքում նահանգապետարանի կողմից Արմավիր քաղաքի թիվ 5 
հիմնական դպրոցին ցուցաբերվելու է դրամական աջակցություն:  

2.  Հայաստանի Հանրապետության 
Արմավիրի մարզպետարանի  Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության Արմտյան 
Ատրպատականի նահանգապետարանի 
միջ փոխըմբռնման հուշագիր 

26 մայիսի, 2009 
թ 

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի  
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արմտյան Ատրպատականի 
նահանգապետարանի միջ ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր: 

3.  Հայաստանի Հանրապետության 

Արմավիրի մարզի   Սլովակիայի 

Հանրապետության Տրնավայի ինքնավար 
մարզի միջ առտրա-տնտեսական, գիտա-
տեխնիկական  մշակույթի ոլորտներում 
համագործակցության վերաբերյալ 
համաձայնագիր 

29 մայիսի, 
2009թ. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի   Սլովակիայի 
Հանրապետության Տրնավայի ինքնավար մարզի միջ ստորագրվել է 
համաձայնագիր` առտրա-տնտեսական, գիտա-տեխնիկական  
մշակույթի ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ 

4. Մոսկվայի մարզի հետ 2010թ. 
հոկտեմբեր 

Մոսկվայի մարզի կառավարության  ՀՀ կառավարության միջ կնքված 
համաձայնագրի շրջանակներում ՀՀ այցելած Մոսկվայի մարզի 
պատվիրակության հետ իրականացվել են տեղեկատվական 
փոխանակումներ, փոխադարձ բազմակողմ աջակցության 
աշխատանքներ միջկառավարական հանձնաժողովի կազմում: 
Մոսկվայի մարզի կառավարության կողմից իրականացվել  են 
մարզում գործող ռուսական թեքումով դպրոցներին մեթոդական  
տեխնիկական գրականությամբ /նոթբուքեր, գրականություն/ 
աջակցության ցուցաբերում  



5. Հայաստանի Հանրապետության 
Արմավիրի մարզպետարանի  Սիրիայի 
Արաբական Հանրապետության Դեյր-Էզ-
Զոր նահանգի նահանգապետարանի միջ 
համաձայնագիր 

7 հոկտեմբերի, 
2010թ. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի  
Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Դեյր-Էզ-Զոր նահանգի 
նահանգապետարանի միջ ստորագրվել է համաձայնագիր` մի շարք 
ոլորտներում համագործակցելու վերաբերյալ 

6. Հայաստանի Հանրապետության 
Արմավիրի մարզի  Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության Արելյան 
Ատրպատական նահանգի միջ 
փոխըմբռնման հուշագիր 

12 դեկտեմբերի, 
2012թ. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի  Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության Արելյան Ատրպատական նահանգի 
միջ ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր 

7.  Հայաստանի Հանրապետության 

Արմավիրի մարզի  Բելառուսիայի 

Հանրապետության Գոմելի մարզային 

գործադիր կոմիտեի միջ 

արձանագրություն համագործակցության 
մտադրությունների մասին 
 

19 մարտի, 
2013թ. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի  Բելառուսիայի 

Հանրապետության Գոմելի մարզային գործադիր կոմիտեի միջ 
ստորագրվել է արձանագրություն` համագործակցության 
մտադրությունների մասին 
 

8. ՀՀ Արմավիրի մարզի  Չեխիայի 
Հանրապետության Մորավսկո- Սիլեզյան 
նահանգի հետ փոխըմբռնման հուշագիր 

31 հունվարի, 
2014թ.  

Հունվարի 29-31 ՀՀ Նախագահի հետ  Չեխիա էր այցելել նա 

Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը, որտեղ ստորագրել է 

համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ   Չեխիայի 

Հանրապետության Մորավսկո- Սիլեզյան նահանգի հետ: 

Համագործակցությունը ենթադրում է արմավիրցի վերամշակողների  

համար նոր շուկայի ավելացում: Համագործակցության գլխավոր 
նախապայմանը գյուղմթերքների արտադրատեսակների 

արտահանումն է, որոնք  որակով  պետք է համապատասխանեն 

ևրոպական չափանիշերին:  



ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի  

Ռուսաստանի Դաշնության Օմսկի 
նահանգի միջ առտրատնտեսական  
մշակութային համագործակցության 
հուշագիր 

23-25 հուլիսի, 
2010թ  

Ոուսաստանի Դաշնության Օմսկի մարզի հայ համայնքի 
նախաձեռնությամբ  Օմսկի նահանգապետ Լ.Պոլեժաի հրավերով 
Օմսկ է այցելել Գեղարքունիքի մարզի պատվիրակությունը 
մարզպետի գլխավորությամբ: Հրավերի հիմնական նպատակը 
Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  
Ոուսաստանի Դաշնության Օմսկի մարզի հետ ծավալել 
փոխշահավետ համագործակցություն արդյունաբերության, 
գյուղատնտեսության, տուրիզմի. մշակույթի, առտրի  մի շարք այլ 
ոլորտներում:     

2. ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզպետարանի  և ֆրանսիայի 
Հանրապետություն իզերի 
դեպարտամենտի գլխավոր 
խորհրդի միջ ապակենտրոնացված 
համագործակցության պայմանագիր
 

15 հոկտեմբերի, 
2013թ. 

Համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվել է 
հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 
երկրորդ համաժողովի շրջանակներում 

 
Լոռի 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1. Հայաստանի Հանրապետության 

Լոռու մարզի  և Չինաստանի 

Ժողովրդական Հանրապետության 

Շանսի նահանգի  միջև  

բարեկամական կապերի վերաբերյալ 
հուշագիր, 
Հայատսանի Հանրապետության 

14 նոյեմբերի, 
2011թ. 

2011թ նոյեմբերի 14-ին ստորագրվել է Հուշագիր Հայաստանի 

Հանրապետության Լոռու մարզի  և Չինաստանի Ժողովրդական 

Հանրապետության Շանսի նահանգի միջև բարեկամական կապերի 

վերաբերյալ և Արձանագրություն Հայատսանի Հանրապետության 
Լոռու մարզի և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 
Շանսի նահանգի միջեւ առևտրա-տնտեսական համագործակցության 
մասին, ապա Համագործակցության վերաբերյալ մտադրությունների 



Լոռու մարզի և Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետության 
Շանսի նահանգի միջև առևտրա-
տնտեսական համագործակցության 
մասին  Արձանագրություն 
  

արձանագրություն՝ ՉԺՀ Շանսի նահանգի Յունչեն և Լոռու մարզի 
Ստեփանավան քաղաքների քաղաքապետերի միջև 

2. Համաձայնագիր Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի և 
Բելառուսի Հանրապետության 
Վիտեբսկի մարզի միջ 
 

16 հուլիսի, 2012 թ.  Մարզպետի գլխավորությամբ Լոռու մարզի պատվիրակությունը 
2012թ. հուլիսի 16-ին այցելել է Բելառուսի Վիտենսկի մարզ, որտեղ 
ստորագրեցին համագործակցության համաձայնագիր: 
Համաձայնագիրը սահմանում է երկու շրջանների 
համագործակցության հիմնական ուղղությունները ինչպես 

հումանիտար, այնպես էլ տնտեսական ոլորտներում:    

3. ՀՀ Լոռու մարզի և ՖՀ ՊԱԿԱ 

ռեգիոնի միջև  2012-2014 

թվականների համագործակցության 
համաձայնագիր  

10 դեկտեմբերի, 
2012թ. 

Ֆրանսիայի Հանրապետության ՊԱԿԱ ռեգիոնի ղեկավարների միջև 
կնքված երկկողմ շրջանակային պայմանագրի շրջանակներում 
2012թ. դեկտեմբերի 10-ին ստորագրվեց ՀՀ Լոռու մարզի եւ ՖՀ 

ՊԱԿԱ ռեգիոնի միջեւ «2012-2014 թվականների 

համագործակցության համաձայնագիր», որը նախատեսում է ՀՀ 
Լոռու մարզում ներդրումային ծրագրերի իրականացում 
Ֆրանկոֆոնիայի զարգացման, զբոսաշրջության և 
անասնաբուծության բնագավառներում: 

4.  ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի 
Աջարիայի Ինքնավար 
Հանրապետության 

միջև համագործակցության մասին 

փոխըմբռնման հուշագիր 

10 սեպտեմբերի, 
2013թ 

2013թ. սեպտեմբերի 9-ից 10-ը տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետ 
Արթուր Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակության այցը 
Վրաստանի Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետություն։ Այցի 
նպատակն էր Լոռու և Աջարիայի միջև բարեկամության կապերի 
ամրապնդումը։ Այցի ընթացքում ստորագրվեցՓոխըմբռնման 
հուշագիր ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի Աջարիայի Ինքնավար 

Հանրապետության միջ համագործակցության մասին։ 



ՀՀ Տավուշի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1. Հայաստանի Հանրապետության 

Տավուշի և Ուկրաինայի Չերկասսիի 
մարզերի միջև 
առևտրատնտեսական, 
մշակութային և հումանիտար 
համագործակցության մասին 
մտադրության արձանագրություն  

6 հուլիսի, 2009թ. 
 

 2009 թվականի հուլիսի 6-ին Ուկրաինայի Չերկասսի քաղաքում 
Ուկրաինայի Չերկասսիի մարզի նախագահ Ա.Վ.Չերևկոյի և 
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետ 
Ա.Հ.Ղուլարյանի միջև  ստորագրվել է առևտրատնտեսական, 
մշակութային և հումանիտար համագործակցության մասին 
մտադրության արձանագրություն:  
  

2. Բելառուսի Հանրապետության 
Վիտեբսկի մարզի  Հայաստանի 
Հանրապետության Տավուշի մարզի 
միջ առտրատնտեսական, 
գիտատեխնիկական  մշակույթային 
համագործակցության մասին 
համաձայնագիր 

7 սեպտեմբերի, 
2010թ.  

ԲՀ Վիտեբսկի մարզի պատվիրակության ՀՀ Տավուշի մարզ 
կատարած այցի ընթացքում Իջան քաղաքում 2010թ. Սեպտեմբերի 
7-ին ստորագրվել է «Բելառուսի Հանրապետության Վիտեբսկի 
մարզի  Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միջ 
առտրատնտեսական, գիտատեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության մասին համաձայնագիր»: 
Հայաստանի Առտրատնտեսական պալատում 2010թ. Սեպտեմբերի 
8-ին Համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել 
Տավուշի  Վիտեբսկի մարզերի առտրաարդյունաբերական 
պալատների միջ: 

3. Հայաստանի Հանրապետության  

Տավուշի մարզի  և  Իտալիայի 

Հանրապետության Ֆրիուլի-
Վենեցիա Ջուլիա նահանգի  միջև 
տնտեսական, գիտատեխնիկական, 
տուրիզմի և մշակութային 
համագործակցության վերաբերյալ 
համաձայնագիր 

11 մայիսի, 2011թ. Իտալացի գործընկերները  2011թ. մայիսին Հայաստան էին 
ժամանել Իտալիայի Ֆրիուլի-Վենեցիա-Ջուլիա նահանգի և 
Հայաստանի Տավուշի մարզի միջև ձևավորված կապերն 
ամրապնդելու և զարգացնելու նպատակով 



4. ՀՀ Տավուշի մարզի և  Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության 
Բավարիայի երկրամասի Ռեգենի 
շրջանի միջև համագործակցության 
հուշագիր  
 

30 մայիսի, 2011թ. 2011թ. մայիսի 30-ին Տավուշի մարզում էր Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության Բավարիայի երկրամասի Ռեգենի շրջանի 
ղեկավար Հայնց Վոլֆի գլխավորած պատվիրակությունը: Այցի 
ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային զարգացման, 
մասնավորապես զբոսաշրջության ու կրթության հարցեր, 
ստորագրվել փոխըմբռնման հուշագիր երկկողմ 
հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում զարգացնելու և 
ընդլայնելու վերաբերյալ։  

5. ՀՀ Տավուշի մարզի և ԻԻՀ 
Կենտրոնական նահանգի միջև 
համագործակցության վերաբերյալ  
փոխըմբռնման հուշագիր 

18 հոկտեմբերի, 
2011թ. 

Փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն` Տավուշի մարզը և 
Կենտրոնական նահանգը համագործակցում են զբոսաշրջության, 
կրթության, մշակույթի, հնէաբանության եւ երկկողմ 
հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում: 

 
ՀՀ Արագածոտնի մարզ 

Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 

1. ՀՀ Արագածոտնի և  ԲՀ Մոգիլյովի 
մարզերի միջ 
միջտարածաշրջանային 
համագործակցության զարգացման 
մտադրությունների մասին 
արձանագրություն 

28 մայիսի, 2010թ. Հայաստանի Արագածոտնի մարզից մեկնած պատվիրակությանը 
ներկայացվել են Մոգիլյովի մարզի տնտեսական  զբոսաշրջային 
հնարավորությունները, կազմակերպվեցին այցելություններ 
Մոգիլյով, Շկլով, Բոբրույսկ  Բույնիչի քաղաքների թղթի, գարեջրի 
«Ալեքսանդրիյա», վերելակների «Մոգիլյովլիֆտմաշ», անվադողերի 
«Բելշինա»  կաթնամթերքի «Բաբուշկինա կռինկա» գործարաններ, 
մարզի ագրոքաղաքներ, զբոսաշրջային հանգստյան համալիրներ: 
Իր հերթին, Արագածոտնի մարզի պատվիրակությունը 
ներկայացրել է մարզի տնտեսական հնարավորությունները, 
արտահանման համար պատրաստ արտադրատեսակները: 

2. ՀՀ Արագածոտնի մարզի և ՌԴ 
Լենինգրադի   մարզի միջև երկկողմ 
փոխգործակցության 

27 հուլիսի,  
2011 թ 

Ռուսաստանի Դաշնության  Սանկտ Պետերպուրգ քաղաքում կնքվել 
է երկկողմ փոխգործակցության համաձայնագիր, ՌԴԼենինգրադի   
ՀՀ Արագածոտնի մարզերի միջ: Կողմերը հարաբերություններ են 



համաձայնագիր  զարգացնելու  արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 
տրանսպորտի  առտրի, գիտության, տեխնիկայի, կրթության, 
առողջապահության, մշակույթի  արվեստի, զբոսաշրջության  
սպորտի զարգացման, տեղական ինքնակառավարման 
ոլորտներում: 2012թ. հոկտեմբերին հայ-ռուսական 
միջտարածաշրջանային երկրորդ ֆորումի շրջանակներում 
հանդիպում է կայացել  ՌԴ Լենինգրադի  ՀՀ Արագածոտնի 
մարզերի միջ կնքված փոխգործակցության համաձայնագրի 
շրջանակում: 2013 թ. հունիսի  7-10-ը  ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
պատվիրակությունը այցելել է Լենինգրադի մարզ: Կայացել են մի 
շարք հանդիպումներ, մշակութային միջոցառումներ, 
քննարկումներ: 

 
ՀՀ Շիրակի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ
1. ՀՀ Շիրակի մարզի և Ֆրանսիայի 

Հանրապետության Բուշ-դյու-Ռոնի 
Գլխավոր խորհրդի միջև 
համագործակցոթյան համատեղ  
հռչակագիր 
 

11 փետրվարի, 
2002թ. 
 

Բուշ-դյու-Ռոն դեպարտամենտի գերագույն խորհրդի և ֆրանսահայ 
համայնքի ֆինանսավորմամբ և <Հայաստան> հիմնադրամի 
միջոցով ավարտին է հասցվել Գյումրու թիվ 42 դպրոցի 
շինարարությունը, դպրոցի համար գնվել է գույք, ինչպես նաև 
կառուցվել է թիվ 10 ֆրանսիական դպրոցի մարզադահլիճը: 2003-
2005թթ. վերանորոգվել է մանկատան մեծահասակների 
ննջարանային մասնաշենքը, մանկատան առաջին հարկն ու շենքի 
կտուրն ամբողջությամբ:  2005 թվականից փոխադարձ 
այցելություններ չեն եղել: 

2. ՀՀ Շիրակի մարզի  և  Բելառուսի 
Հանրապետության Գրոդնոյի 
շրջանի միջև 
առևտրատնտեսական, 

31 հոկտեմբերի, 
2009թ. 

Համագործակցության պայմանագիրը նպաստելու է Շիրակի և 
Գրոդնոյի մարզերի տնտեսավարող սուբյեկտների միջև կապերի 
ստեղծմանը, փորձի փոխանակման խթանմանը, մասնավորապես 
գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, կրթության և մշակութային  



գիտատեխնիկական և մշակութային 
համագործակցության մասին 
համաձայնագիր  

ոլորտներում: 

3. ՀՀ Շիրակի  ՌԴ Ուլյանովսկի 
մարզերի միջ առտրա-տնտեսական, 
գիտատեխնիկական  մշակութային 
համագործակցության մասին 
համաձայնագիր 

15 սեպտեմբերի, 
2009թ. 

Կնքված միջմարզային համաձայնագրի շրջանակներում 
2009թ դեկտեմբերի 10-ից իրականացվել է «Պատվո Բլուր» 
հուշահամալիրի կառուցապատման աշխատանքները: 31.03. 
2010թ «Պատվո Բլուր» հուշակոթողի հիմնարկեքի 
արարողություն: 20.08.2010թ տեղի ունեցավ «Պատվո Բլուր» 
հուշահամալիրի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին 
ներկա էին ՀՀ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանն ու ՌԴ 
նախագահ պարոն Դմիտրի Մեդվեդևը: 

4. ՀՀ Շիրակի մարզպետի և 
Լեհաստանի Հանրապետության 
Վելիկոպոլսկա վոյեվոդության 
մարշալի միջև Գյումրի քաղաքում 
կայացած հանդիպման 
արձանագրություն 

13 սեպտեմբերի, 
2012թ 

2012 թվականի նոյեմբերին Վելիկապոլսկայի վոյեվոդության 
մարշալի կողմից ստացված համատեղ ծրագրեր իրականացնելու 
առաջարկին ի պատասխան մարզպետարանի կողմից ներկայացվել 

է Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանն 
ու մարկետինգի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի նախագծեր: 
2013 թվականի փետրվարի 27-ի Վելիկապոլսկայի վոյեվոդության 
մարշալ Մարեկ Վոզնյակի գրության համաձայն Լեհաստանի 
Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարության կողմից 
հավանության է արժանացել «Կողմերի ֆերմերային 
տնտեսությունների միջև արդյունավետ խորհրդատվությունների 
կազմակերպում՝ ուղղված Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության 
զարգացմանը» ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում է 
իրականացնել մի շարք փոխադարձ այցեր, գիտա-գործնական 
սեմինարներ, և արդյունքում գյուղացիական տնտեսությունների 
համար կհրատարակվի ուղեցույց: 2013 թվականի հունիսի 18-20-ը 
ծրագրի շրջանակներում Վելիկապոլսկայի վոյեվոդության 
պատվիրակությունը ժամանել է Շիրակի մարզ, 
պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փոխադարձ այցելություն 
կազմակերպել Լեհաստան: 

 



ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
1. Հայաստանի Հանրապետության  

Վայոց ձորի և  Ուկրաինայի  
Խարկովի  մարզերի միջև 

համագործակցության հուշագիր  

14 հոկտեմբերի, 
2009թ.  

Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել 
գյուղատնտեսության, գինեգործության և զբոսաշրջության 
ոլորտներում 

2.  Հայաստանի Հանրապետության  
Վայոց  ձորի  մարզի  և  Իտալիայի  
Տրեվիզո  նահանգի  միջև 

համագործակցության հուշագիր  

27 փետրվարի,  
2010թ. 

Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել 
գյուղատնտեսության, գինեգործության և զբոսաշրջության 
ոլորտներում 

3. Հայաստանի Հանրապետության  
Վայոց  ձորի  մարզի և  Իրանի 

 Իսլամական  Հանրապետության  
Արևմտյան  Ատրպատականի 

նահանգի  Խոյի  կուսակալության  
միջև համագործակցության  
հուշագիր  

5 դեկտեմբերի, 
2010թ. 

Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել 
գյուղատնտեսության, մշակույթի  և զբոսաշրջության ոլորտներում: 
Համագործակցության շրջանակներում սեպտեմբերի 27-29-ը Խոյի 
կուսակալություն էր մեկնել մարզպետ Էդգար Ղազարյանի 
գլխավորած պատվիրակությունը: Իրանի Խոյ քաղաքում տեղի 
ունեցավ հայ-իրանական մշակութային ցուցահանդես: 
 

4. ՀՀ Վայոց Ձորի  ՌԴ Նիժեգորոդի 
մարզերի միջ համագործակցության 
համաձայնագիր 

2011թ. ապրիլի 19 Տեղի են ունենում պատվիրակությունների փոխադարձ 
այցելություններ, մշակման փուլում է երկու ռեգիոնների միջ 
գործողությունների ծրագրի նախագիծը: 

5. ՀՀ Վայոց Ձորի  ՌԴ Արխանգելսկի 
մարզերի միջ համագործակցության 
համաձայնագիր 

2012թ. 
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2013թ. hունիսի 16-19-ը ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ  Է.Ղազարյանի 
գլխավորած պատվիրակությունը այցելեց ՌԴ Արխանգելսկի մարզ: 
Պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեց մի շարք 
ընկերությունների հետ Վայոց ձորից արտահանելու գինի, մրգեր, 
չրեր, համագործակցելու զբոսաշրջության ոլորտում:  

 



 

6. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանի և 
Չեխիայի Հանրապետության 
Կարլովիվարյան երկրամասի  
նահանգապետարանի միջև 
առևտրատնտեսական, 
հումանիտար և մշակութային 
համագործակցության մասին 
փոխըմբռնման հուշագիր 

31 հունվարի, 
2014թ. 

Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել 
առևտրատնտեսական առաջարկությունների, ծառայությունների 
առանձին տեսակների և արտահանվող արտադրանքի, համատեղ 
ներդրումային ծրագրերի մշակման ուղղություններով 

 
ՀՀ Սյունիքի մարզ 
Թիվ Համագործակցություն Տարեթիվ Ընթացիկ վիճակ 
 ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԻԻՀ 

Արևելյան Ատրպատականի 
նահանգի միջև 

25.11.2000թ., 
թարմացվել է` 
10.07.2001թ. 
26.02.2002թ., 
29.06.2005թ. 

Համագործակցությունն ընթանում է գյուղատնտեսության և 
արդյունաբերության ուղղություններով 

 ՀՀ Սյունիքի մարզի և Բելոռուսի 
Հանրապետության  Մինսկի մարզի 
հետ համագործակցության 
վերաբերյալ 

21.10.2004թ. Կնքվել է առևտրա-տնտեսական, գիտատեխնիկական և մշակույթի 
բնագավառներում համագործակցության վերաբերյալ 
համաձայնագիր, իրականցվել են փոխադարձ պաշտոնական 
այցելություններ: 

 


