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Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի և 
Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի 

միջոցառումների ծրագիր 

Միջոցառման օրը ՝ 13-16 հոկտեմբերի, 2016 թ. 

Միջոցառման վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 

13 հոկտեմբերի 

Մասնակիցների ժամանում և գրանցում  
Ռուսաստանի շրջանների ներկայացուցիչների այցելություն Հայաստանի Հանրապետության 

մարզեր  (շրջաններ)  

«Ընդհանուր հայացք դեպի ապագա» II Հայ–ռուսական երիտասարդական համաժողով 
Միջոցառման վայրը՝Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի 
մասնաճյուղ, Երևան Այգեստան, 8 շենք 

14  հոկտեմբերի 

08:00—10:00 

Մասնակիցների գրանցում. Ողջույնի սուրճ, 1-ին հարկ 

Միջոցառման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, ք. Երևան, Ամիրյան փող.,1 
Մուտքը բաց կլինի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի 
կողմից  

10:00—11:10 

Հինգերորդ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի և 
Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի բացման 

արարողություն 
Ողջույնի խոսք՝ 

Ողջույնի խոսք ՀՀ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի անունից: 
Ողջույնի խոսք ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինի անունից 

• Կարեն Կարապետյան՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 

• Մաքսիմ Սոկոլով՝ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի 
նախարար 
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• Տիգրան Սարգսյան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
խորհրդի նախագահ 
  

• Արա Աբրահամյան՝  Քաղաքակրթությունների երկխոսության 
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,  
«Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ 
  

 
Երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրման արարողակարգ 

• Համաձայնագրի կնքում՝  ՌԴ  Օմսկի մարզի կառավարության և ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի աշխատակազմի միջև՝ առևտրատնտեսական, 
գիտատեխնիկական և սոցիալական ոլորտներում: 

• Համաձայնագրի կնքում՝ ՌԴ Ռոստովի մարզի կառավարության և ՀՀ 
կառավարության միջև՝ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական և 
մշակութային  համագործակցության շրջանակում: 

• Ծառայության մատուցման պայմանագիր՝ միջազգային կրթական 
ռեսուրսի ձևավորման, սննդի արդյունաբերության  և 
անասնաբուժական հիվանդությունների որակի վերահսկման 
ոլորտում: 

• Համաձայնագրի կնքում՝ ՀՀ կլաստերների և տեխնոպարկերի 
ասոցիացիաների և նորարարական, արդյունաբերական զարգացման 
հիմնադրամի համագործակցության ոլորտում: 
 
Զեկուցողներ՝ 

 
 

• Վերոնիկա Նիկիշինա՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
առևտրի հարցերով խորհրդի անդամ (նախարար)  

• Տատյանա Վալովայա՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
ինտեգրացիայի և մակրոտնտեսության հարցերով խորհրդի անդամ 
(նախարար) 
 

 
 
Միջոցառման վայրը՝  «Մարիոթ» հյուրանոց,  «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին 
հարկ 

11:30—12:00 
 

Սուրճի ընդմիջում 
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» 
դահլիճին կից լաունջ տարածք 
 
 
Մամուլի ասուլիս 
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հարկ 
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12:00—13:30 

  
ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏ 

Եվրասիական գործընկերության առաջին միջազգային համաժողով 
 
ԵԱՏՄ. Քաղաքականություն, տնտեսություն, մասնակիցների շահում, 
երկկողմանի և բազմակողմանի համագործակցություն 
 
Մոդերատոր՝ Սերգեյ Գլազև, Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի 
խորհրդական  
 
Հրավիրված խոսնակներ՝ 

• Հովհաննես Ազիզյան՝ ՀՀ փոխվարչապետի  միջազգային տնտեսական 
ինտեգրացման և ռեֆորմացիայի հարցերով գլխավոր խորհրդատու 

• Ալեքսեյ Մայորով՝ ՌԴ Դաշնային խորհրդի դաշնային ժողովի 
տնտեսական հարցերով  կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ  

• Կարինե Մինասյան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
Կոլեգիայի անդամ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման և 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գծով 
(նախարար)   

• Դմիտրի Շուգաև՝ «Ռոստեխ» ընկերության գլխավոր տնօրենի` 
արտաքին տնտեսական հարցերով տեղակալ 
 

Քննարկման մասնակիցներ՝ 
• Պակ Ռո Բյոկ՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի 

Հանրապետությունում Կորեայի Հանրապետության Արտակարգ և 
լիազոր դեսպան (համատեղ)  

• Պետեր Ռոելլ ՝ Ռազմավարական, քաղաքական, անվտանգության և 
տնտեսական խորհրդատվության ինստիտուտի նախագահ (ISPSW) 

• Սյու Մինգ -Չի՝ Շանհայի եվրոպական ուսումնասիրությունների 
ինստիտուտի նախագահ, Չինաստանի եվրոպական 
ուսումնասիրությունների կազմակերպության  փոխնախագահ 

  
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հար 
  
 

13:30—14:30 

 
ՃԱՇ 
 
Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի 
մասնակիցների համար  
Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից լաունջ 
տարածք 
 

13:30—18:00 

Գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների շփումների փոխանակում  
 
Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից  
տարածք 
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14:30—16:00 
 

 
Վահանակներով նիստ № 1: 

«Ներդրումային միջավայր, ներդրումային անվտանգության և բիզնեսի 
աջակցման մեխանիզմները Եվրասիական տարածաշրջանում» 

 
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում 

 
  
Մոդեռատոր՝ Իգոր Ֆինոգենով՝ ՌԴ առևտրաարդյունաբերական պալատի 
նախագահի  խորհրդական  
 
Հրավիրված խոսնակներ՝ 
 
 

• Արա Աբրահամյան՝  Քաղաքակրթությունների երկխոսության 
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,  
«Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ 

• Գերման Գրեֆ՝ Ռուսաստանի Խնայբանկի նախագահ 
• Գարեգին Թոսունյան՝ ՌԴ բանկերի ասոցիացիայի նախագահ  
• Սլավա Խոդկո՝  Սանկտ Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանին՝ «տարածային մարքեթինգի» գիտահետազոտական 
կենտրոնի ղեկավար,  

• Պարույր Ջանգուլյան՝ Հայաստանի Հանրապետության Զարգացման 
գործակալության  ղեկավար 

• Սթեյն Բարթի՝  Forbes&Manhattan ընկերության գործադիր տնօրեն 
 

Քննարկման մասնակիցներ՝ 
• Քրիս Բրահամ՝ Միացյալ Թագավորության իրավապահ մարմինների 

նախկին ավագ ղեկավար  
• Ջոզեֆ Բոդանսկի Միջազգային ռազմավարական հետազոտությունների 

ասոցիացիայի տնօրեն 
 

• Յուրգեն Բորնեմանն՝գեներալ-լեյտենանտ ,ՆԱՏՕ-ի միջազգային 
ռազմական շտաբի նախկին գլխավոր տնօրեն (Բրյուսել) 

• Պիտեր Ռոելլ՝   Քաղաքականության , ռազմավարության 
անվտանգության և տնտեսական հարցերի ինստիտուտի(ISPSW) 
նախագահ 

• Սեմ Սաիդ՝ AERTEC, ENUGX ծրագրի գլխավոր տեխնիկական տնօրեն, 
էներգետիկայի և ներդրումային հարցերով խորհրդատու ( Սաուդյան 
Արաբիայի Թագավորություն)  

•  Դմիտրի Ռադիշևսկի Մեդիա խորհրդատու  
 

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հարկ 
 

18:00—21:00  
Հանդիսավոր  ընդունելություն Արա Աբրահամյանի անունից 
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Քաղաքակրթությունների երկխոսության զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-
ի բարի կամքի դեսպան,  «Եվրասիական գործընկերության միջազգային 
համաժողով» հասարակական կազմակերպության նախագահ 
 
Անցկացման վայրը՝  «Փարավոն» հանգստի համալիր/ միայն 
հրավիրատոմսերով* 
 

 
15 հոկտեմբերի  

 

10:00—13:30 

 
Երկկողմանի և բազմակողմանի հանդիպումներ 
Հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան 
ղեկավարության հետ  
 
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում  
 

10:00—11:30 

Կլոր սեղան №1 
 

«Տեխնոլոգիական համագործակցության հեռանկարները «Ռոստեխ» 
ընկերության աջակցությամբ» 

 
 
 

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում  
 
Մոդեռատոր՝ Սամվել Հարոությունյան  ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ  
 
Հրավիրված խոսնակներ՝ 
 
 

• Արա Աբրահամյան՝  Քաղաքակրթությունների երկխոսության 
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,  
«Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ 

• Դմիտրի Շուգաև՝ «Ռոստեխ» ընկերության գլխավոր տնօրենի` 
արտաքին տնտեսական հարցերով տեղակալ 

• Գագիկ Քոչարյան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
մաքսասակագնային կարգավորման վարչության տնօրեն  

• Ռալֆ Սայմոն ՝ Mobilium Global ընկերության գլխավոր տնօրեն և 
հիմնադիր 

• Սերգեյ Րյաբիխ՝ «Քիմկոմպոզիտ» ընկերության գլխավոր տնօրենի 
խորհրդական 
  

 
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Արարատ Բոլրում» դահլիճ, 2-րդ 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A5&action=edit&redlink=1
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հարկ 
 

11:30—12:00 

 
Սուրճի ընդմիջում 
 
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, հոլլ, 2-րդ հարկ 
 
 

12:00—13:30 

Կլոր սեղան №1 (շարունակություն) 
«Տեխնոլոգիական համագործակցության հեռանկարները «Ռոստեխ» 

ընկերության աջակցությամբ»  
 
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում  
 
Հրավիրված խոսնակներ՝ 
 
 

• Մատվեյ Վոսկոբոյնիկով, «Ռոսիյսկայա Էլեկտրոնիկա» ընկերության 
միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ   

• Կարեն Կարապետյան՝  Խորհրդի անդամ,  «Տրանսֆեր 
տեխնոլոգիաներ» ասոցիացիա 

• Սերգեյ Դրեսվյաննիկով՝ Շվաբե՝ պաշտպանություն և անվտանգություն» 
ընկերության արտաքին տնտեսական կապերի վարչության պետ 

• Վասիլի Պրիխոդկո՝ «Վիգսթար» ընկերության գլխավոր տնօրենի 
տեղակալ՝ նորարարական ծրագրերի գծով  

• Սերգեյ Լապշին՝ «Կալուգայի էլեկտրամեխանիկական գործարան» 
ընկերության ղեկավար 

 
Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Արարատ Բոլրում» դահլիճ, 2-րդ 
հարկ 
 

13:30 – 16:00 

Երկկողմանի և բազմակողմանի հանդիպումներ 
 
Հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան 
ղեկավարության հետ  
 
Հանդիպում  Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հետ 
Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ, Թագավորական դաշնության 
բուժքույրերի միության փոխնախագահ, 
“Humanitarian Aid Relief Trust” բարեգործական կազմակրպության հիմնադիր 
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում  
 

19:00 

Հանդիսավոր ընդունելություն  Հանրապետության Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի անունից 
 
 Վայրը` Ընդունելությունների տուն 
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16 հոկտեմբերի 

 
 

Մշակութային ծրագիր մասնակիցների համար 
Մասնակիցների մեկնում 

 
 


	Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից լաունջ տարածք
	Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից  տարածք



