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Introduction

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Following several twists of fate and centuries of relent-
less struggle, we have eventually been left with a her-
itage of a handful of rocky land – Armenia. Our land is 
our main wealth, and on this territory, which has been 
the early homeland of civilization, people have lived 
for several thousand years, dreaming like us about 
security and confidence in the coming day, building 
first their huge, cyclopean structures and later more 
delicate and modern stone homes, while constantly 
remembering the words of their wise forefathers. The 
rocky soil of our country seems crude and rough, but it 
is delicate and thin. And today, building our future, we 
are forced to respect the heritage left by our ancestors.

“Preserving the old, let’s build the new.” The large-scale  
construction of the Kamar Business Center was under-
taken in Yerevan with this slogan. This book presents 
in brief the history spanning more than a century of 
the central business district of Yerevan—Shahumyan 
Square—and the newly-constructed business com-
plex that adorns it. Kamar is not just the name of the 
building – it is a connection between the past, present 
and future, a symbolic bridge, which has become a 
central element placed in the figure of the building by 
the project authors. Kamar stands as a symbol of three 
time periods. The first is the imperial era, embodied 
by the building of the Erivan branch of the Commer-
cial Bank of Tiflis, built with black tuff stone and one 
of the most important and presentable structures of 
pre-Tamanyan Yerevan. The name of the architect 
behind the “Black Bank” was unknown for more than 
a century even among sector experts, and it came 
to light only as a result of the large piece of research 
conducted as part of the Kamar Business Center 
project. The Soviet years are reflected in the complex 
through the Agricultural Bank building, well-known 
and popular among the residents of Yerevan, made 
of gray basalt and built with a combination of the 
traditions of Armenian medieval architecture and a 
progressive architectural style. It was an attempt to 
appreciate the historic past in those difficult years 
when every aspect of the past was rejected and only a 
vision of a bright future was encouraged. The complex 
joining the facades of these two buildings is made of 
white marble, embodying independent Armenia and 
inspiring loyalty and confidence. Kamar Business Cen-
ter is heralding the changing of generations and has 
occupied a unique position in the architectural canvas 
of Shahumyan Square. It is the first “green building” in 
Yerevan and will radically raise the standards of quality 
construction and the preservation and renovation of 
historic buildings.

Ճակատագրի վայրիվերումների և բազմադարյա 
աննահանջ պայքարի արդյունքում ի վերջո մեզ 
ժառանգություն է մնացել այս մի բուռ քարեղեն հողը՝ 
Հայաստանը: Հողը մեր գլխավոր հարստությունն է, և 
քաղաքակրթության նախահայրենիք այս հողի վրա 
հազարավոր տարիների ընթացքում մարդիկ են ապրել, 
ովքեր մեզ պես երազել են ապահովության և վաղվա 
օրվա հանդեպ վստահության մասին ու կառուցել են 
իրենց՝ սկզբում վիթխարի՝ կիկլոպյան, ապա՝ ավելի 
նրբագեղ ու նորաոճ քարե կացարանները՝ միշտ հիշելով, 
սակայն, իմաստուն նախնիների պատգամները: Մեր 
երկրի քարե քողը թվում է բիրտ ու կոպիտ, սակայն այն 
փխրուն է ու բարակ:  Եվ այսօր, կառուցելով մեր ապագան, 
մենք պարտավոր ենք հարգել նախնիների թողած 
ժառանգությունը: 

«Պահպանելով հինը՝ կերտենք նորը»: Այս կարգախոսի 
ներքո Երևանում իրականցվեց «Կամար» բիզնես 
կենտրոնի մասշտաբային շինարարությունը: Գրքում 
հակիրճ ներկայացված է Երևանի գործարար կենտրոնի՝ 
Շահումյանի հրապարակի և այն զարդարող նորակառույց 
համալիրի ավելի քան մեկդարյա պատմությունը:

«Կամարը» ոչ միայն շենքի անվանումն է, այլև՝ անցյալի, 
ներկայի ու ապագայի միջև եղած կապի՝ կամրջի 
խորհրդանիշը, որը նախագծի հեղինակները արտացոլել 
են բիզնես կենտրոնի ողջ կերպարանքում: «Կամարը»  
խորհրդանշում է երեք տարբեր դարաշրջան: Առաջինը՝ 
ցարական ժամանակաշրջանը, մարմնավորված 
է Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղի սև տուֆից կառուցված շենքում, որը եղել 
է նախաթամանյանական Երևանի ամենակարևոր և 
ներկայանալի կառույցներից մեկը: «Սև բանկի» իրական 
ճարտարապետի անունը ավելի քան մեկ դար անհայտ 
էր նույնիսկ մասնագետներին և հայտնի դարձավ միայն 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի նախագծի շրջանակում 
իրականացված երկարատև ուսումնասիրությունների 
արդյունքում: Խորհրդային տարիները համալիրում 
արտացոլված են Գյուղբանկի հանրահայտ և 
երևանցիների կողմից սիրված շենքում ՝ մոխրագույն 
բազալտից, որը կառուցվել է հայ միջնադարյան 
ճարտարապետության ավանդույթների և առաջադեմ 
ճարտարապետական ոճի համադրությամբ և պատմական 
անցյալի արժևորման փորձ էր այն խստաշունչ 
տարիներին, երբ հերքվում էր նախկինում եղած ամեն բան 
և ընդունվում միմիայն պայծառ ապագայի տեսլականը: 
Այս երկու շենքերի առաջնամասերը միավորող համալիրը՝ 
սպիտակ մարմարից, մարմնավորում է անկախ 
Հայաստանը և հավատարմություն ու վստահություն է  
ներշնչում: 

«Կամար» բիզնես կենտրոնը նշանավորում է սերունդների 
հերթափոխը և իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Շահումյանի  
հրապարակի ճարտարապետական անսամբլում: Այն 
Երևանի առաջին «կանաչ կառույցն» է, և արմտապես 
կփոխի եղած պատկերացումները գրագետ 
շինարարության և հուշարձան շենքերի պահպանության 
ու նորացման մասին:
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Պատմամշակութային ժառանգությունը հանդիսացող շենքերը 
պահպանելու համար պետք է հետևել քաղաքակիրթ աշխարհում 
ընդունված գրագետ շինարարության կանոններին և հնագույն 
պատվիրանին՝ «մի՛ վնասիր»:  ProDeCo ընկերության տնօրեն 
Արտաշես Կազախեցյանը պատմում է՝ ինչպես  Երևանում փրկեցին 
երկու շենք, որոնք ժամանակին կարևոր դերակատարում են 
ունեցել քաղաքի ձևավորման գործում և ողջ հանրապետության 
ֆինանաական կյանքում:

“Preserving the old, let’s build the new.” Interestingly, this is how 
we have always approached things. When a project mentions 
reconstruction, then we understand clearly that the build-
ing—the monument—must be saved. And, in order to do that, 
one has to find the balance between the necessary and the 
beautiful. Everything possible must be done to preserve the old 
while building the new. The actual intervention depends on 
the extent to which the given building has established roots in 
the given location. Because a building is like a tree. And it is no 
coincidence that one of the symbols of our structure is a tree. 
What is a tree? Stability, strength, the ability to resist outside 
forces and external pressures, deep roots, dense foliage and 
an integral trunk that connects the roots, i.e. the past with the 
present. 

There is a special scale that has been established by the 
Republic of Armenia’s law “on the preservation of immovable 
historic and cultural monuments.” This scale notes monuments 
of varying importance and includes monuments of global 
significance—these are preserved by UNESCO, the UN and so 
on—as well as those of our Armenian heritage, i.e. the ones 
that we consider of national value, while there are also those 
of local significance. The “Black Bank” and Agricultural Bank 
buildings are historic monuments of local significance. These 
buildings once shaped their surroundings and were the basis 
for the further planning of the city. But because the city kept 
living and growing, 30-40 years later, these buildings stopped 
playing that role of shaping the area around them. New times 
demanded new solutions. A more significant building appeared 
then – Hotel Sevan, a huge, impressive, monumental building 
that influenced its surroundings. Meanwhile, the “Black Bank” 
by architect Ohanjanov was only a two-story building. The struc-
ture had done its job – it had shaped this corner of the city and 
then lost this role to take on a new historic, albeit much more 
modest, one. 

Naturally, you cannot simply treat a locally significant monu-
ment any way you want to. We tried to find the right balance 
and, I believe, we have succeeded in doing so. Of course, there 
will be people who say, ‘No, you failed, you should never have 
touched it, you should have left it the way it was. Yes, it was in 
ruins, but it was ours.’ But you cannot do things that way. Even 
famous buildings are reconstructed and given new functions, 
if necessary. And had we not intervened in these buildings 
when we did, in 2013, they would have eventually collapsed. 
The “Black Bank” building was in terrible shape. We were even 
forced to get people out of the way because, according to the 
seismologists’ analysis, it was unsafe to be there before the 
reconstruction was done. 

- Պահպանելով հինը՝ կերտենք նորը: Հետաքրքիր է, 
որ մենք միշտ ենք այդպես մտածել: Երբ խոսքը գնում 
է վերակառուցման մասին, հասկանում ենք, որ շենքը՝ 
հուշարձանը պետք է փրկել: Իսկ դրա համար հարկավոր 
է գտնել բալանս պետքականի և գեղեցիկի միջև: 
Պետք է արվի առավելագույնը՝ հինը պահպանելով՝ 
նորը կառուցելու համար: Իսկ միջամտությունը 
կախված է նրանից, թե որքանով է այս կամ այն 
շենքը արմատավորվել մի վայրում: Որովհետև շենքը 
ծառի նման է: Եվ պատահական չէ, որ մեր կառույցի 
խորհրդանիշներից մեկը ծառն է, որը կարող եք տեսնել 
հենց մուտքի մոտ: Ծառն ի՞նչ է: Կայունություն, ամրություն, 
արտաքին ուժերին, արտաքին ճնշումներին դիմակայելու 
հնարավորություն՝ խորն արմատ,  խիտ սաղարթ և 
հիմքային բուն, որը կապում է անցյալը ապագայի հետ:

Գոյություն ունի հատուկ սանդղակ, որը հաստատված է 
«Պատմական և մշակութային անշարժ հուշարձանների 
պահպանման մասին» ՀՀ օրենքում: Այնտեղ նշված 
են տարբեր կարևորության հուշարձաններ. կան 
համաշխարհային կարևորության հուշարձաններ, դրանք 
պահպանում են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ն, ՄԱԿ-ը և այլն, կան մեր՝ 
հայկական ժառանգության հուշարձաններ, այսինքն 
նրանք, որոնք մենք համարում ենք ազգային արժեք, 
և կան տեղական նշանակության հուշարձաններ: «Սև 
բանկի» և Գյուղբանկի շենքերը տեղական նշանակության 
պատմական հուշարձաններ են: Ժամանակին նրանք 
ձևավորել են շրջակա միջավայրը, որի հիման վրա էլ 
կատարվել է քաղաքի հետագա նախագծումը: Բայց 
քանի որ քաղաքն ապրում ու զարգանում էր, արդեն 
30 – 40 տարի անց  մեր այս երկու շենքերը կորցրեցին 
իրենց դերը՝ միջավայրը ձևավորող գործառույթը: Նոր 
ժամանակները պահանջում էին նոր լուծումներ: Եվ 
հայտնվեց ավելի նշանակալի կառույց՝ «Սևան» հյուրանոցը՝ 
հսկայական, «թափով», մոնումենատալ, միջավայրը 
ձևավորող շենք: Իսկ ճարտարապետ Օհանջանովի «Սև 
բանկն» ընդամենը երկու հարկ ուներ: Շենքն արեց իր 
գործը՝ ձևավորեց քաղաքի այս անկյունը, և շատ կարճ 
ժամանակում կորցրեց իր երբեմնի դերը՝ ձեռք բերելով 
պատմական այլ՝ ավելի համեստ դեր: 

Անշուշտ, տեղական հուշարձանների հետ էլ չես կարող 
վարվել, ինչպես ուզես: Կան որոշակի կանոններ, 
օրենքներ՝ ինչը կարելի է անել, ինչը՝ չի կարելի: Եվ մենք 
փորձեցինք գտնել ճիշտ բալանս, ու ինձ թվում է՝ մեզ դա 
հաջողվեց: Իհարկե, կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն՝ ո՛չ, 
չհաջողվե՜ց, պետք չէ՛ր ձեռք տալ, պետք էր թողնել, ինչպես 
կա, ճիշտ է, այն քանդված էր, բայց մե՛րն էր: Բայց այդպես 
չի լինում: Նույնիսկ հանրահայտ շենքերը հարկ եղած 

CONSTRUCTION

Preserving buildings that are historic monuments means adhering to the basic  
laws of careful construction common in the developed world as well as that an-
cient commandment – “Do no harm.” Director of ProDeCo Artashes Kazakhetsyan 
told the story of how they saved two buildings in Yerevan that once played an im-
portant role in the formation of the city and the financial life of the whole country.

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ Արտաշես Կազախեցյան

Artashes Kazakhetsyan
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շինհրապարակից քաղաքի փողոցներ դուրս գալուց 
առաջ, սորուն նյութերի օգտագործման նվազեցում, 
դրանց՝ բաց վիճակում պահպանելու արգելք և ճիշտ 
նյութերի ընտրություն: Մենք աշխատում էինք ընտրել 
այնպիսի շինանյութ, որն առկա է Հայաստանում, բայց 
միևնույն ժամանակ համապատասխանում է միջազգային 
ստանդարտներին: 

Green Building-ների լիցենզավորումը տրվում է Լոնդոնում 
տեղակայված BRE – Building Research Establishment 
համաշխարհային գրասենյակի կողմից: Համարվում 
է, որ եթե դուք ապրում եք «կանաչ շենքում», ապա՝ 
շրջակա միջավայրի պահպանման տեսակետից ավելի 
պատասխանատու անձ կամ կազմակերպություն եք: Մեր 
շենքի «մաքուր» օֆիսային մակերեսը 17.600 քառ.մ. է: Դրա 
60%-ը հիմա զբաղեցնում է «Ամերիա» ընկերությունների 
խումբը: Օֆիսային տարածքներ վարձակալողների 
շարքում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը՝ 
հայկական լեռնարդյունաբերության շուկայի խոշորագույն 
խաղացողներից մեկը,  Philip Morris ընկերությունը, 
Ռոսգոսստրախը և այլն: Մի խոսքով, շենքն արդեն 
ապրում է: Եվ շենքի հետագա շահագործումը նույնպես 
ենթադրում է որոշակի նորմերի պահպանում: Օրինակ, 
մեր գրեթե բոլոր լուսամփոփները հեղուկ կրիստալներով 
լուսադիոդներ են, այսինքն՝ շա՜տ էներգախնայող են: 
Մենք ոչ միայն զգալիորեն նվազեցնում ենք շենքի 
էներգածախսը, այլև պակասեցնում ենք կարբոնային 
արտանետումները օզոնային շերտ: Մյուս նախապայմանը 
մաքրությունն է, այդ թվում ՝ օդի: Մեզ մոտ շնչում եք 
հանգիստ, ազատ, կարծես մաքուր օդի լինեք, բայց 
միևնույն ժամանակ չեք լսում քաղաքի կենտրոնին բնորոշ 
աղմուկը. դա էլ է պարտադիր պայման: Մենք հույս ունենք, 
որ այս շենքը կդառնա յուրահատուկ փարոս, այսինքն 
benchamark՝  շինարարության որակի և առաջարկվող 
օֆիսային տարածքների որակի սանդղակում: Ի դեպ, 
շինարարության ընթացքում չի տուժել գրեթե ոչ մի ծառ: 
Ես ասում եմ ՝ գրեթե, որովհետև պարզվեց, որ ծառերից 
երկուսը արդեն հիվանդ էին, իսկ շինարարական փոշին 
վատթարացրեց վիճակը, և մենք ստիպված էին կտրել 
դրանք: Բայց այդ երկուսի փոխարեն տնկեցինք  չորս նոր 
սոճի: 

Գիտե՞ք, ընկերներիցս շատերը առանց այդ մշտական 
հարցերի՝ բա տեսե՞լ ես, բա ո՞նցն է, զանգում են ինձ ու 
ասում. «Շա՜տ լավն է»: Ու ես էլ այդպիսի զգացողություն 
ունեմ ՝ նայելով այս շենքին: Մենք կատակում ենք, որ 
մեր շենքի առաջ արդեն ավելի շատ են նկարվում, քան, 
օրինակ, Օպերայի: Որովհետև ինքը շենքը, իմ կարծիքով, 
շատ գեղեցիկ է ստացվել: Ներսում էլ միանգամից 
հայտնվում ես հսկայական ատրիումում ՝ հինգ հարկի 
բարձրություն, լիքը օդ,  կանաչ կենդանի պատեր, 
գերժամանակակից վերելակներ և աստիճան՝ աուտենտիկ 
դարբնագործ բազրիքներով:    

Մենք հպարտությամբ ենք կառուցել այս շենքը և հույս 
ունենք, որ գալիք սերունդներն այն վերակառուցելիս՝ 
կպահպանեն նրա հիշատակը: Հենց այդ պատվիրանն ենք 
մենք դրել շենքի հիմքում: 

operations of the building also assume adherence to certain 
normative standards. For example, almost all the lights in the 
building are liquid crystal diodes, meaning that they are very 
energy-friendly. Not only have we considerably reduced the en-
ergy expenditure of the building, we have decreased its carbon 
emissions into the atmosphere. The other condition is cleanli-
ness, including that of the air. Here, you can breathe freely and 
comfortably, as if you were outdoors, but at the same time, you 
do not hear the noise that is typical of the city – this was also a 
mandatory requirement. We hope that this building becomes a 
beacon of its kind, a benchmark for the quality of construction 
and office space being offered in the city. Moreover, virtually no 
trees were harmed during the construction process. I say virtu-
ally because we discovered that two trees were diseased and 
the construction dust had accelerated the process, so we were 
forced to cut them. But, in the place of those two, we planted 
four young plane trees.

You know, I do not need to keep asking my friends constantly 
‘Have you seen it? What do you think?’ for them to call and tell 
me, ‘It’s very good!’ I have the same feeling when I look at this 
building. We joke that people now take more photographs with 
our building as the background than, for example, the Opera. 
This is because, in my opinion, the building itself has turned out 
to be very beautiful. Inside, you find yourself immediately in a 
massive atrium – five stories high, lots of air, living green walls, 
ultra-modern elevators, and a staircase with an authentic black-
smith’s bannister.

We have constructed this building with pride and hope that 
the future generations will preserve its memory when the time 
comes to reconstruct it.  
This is the commandment that we have lain at the foundation 
of the building.

դեպքում վերակառուցվում են ու նոր գործառույթ ստանում: 
Ու եթե մենք ժամանակին՝ 2013 թ-ին, ձեռք չտայինք այս 
շենքերին, նրանք ի վերջո կփլվեին: «Սև բանկի» շենքը 
սարսափելի վիճակում էր. մենք նույնիսկ ստիպված էինք 
տեղափոխել մարդկանց, որովհետև ըստ սեյսմոլոգների 
եզրահանգման՝ առանց վերակառուցման այնտեղ 
պարզապես չէ՛ր կարելի գտնվել: 

Շենքը կառուցված էր սև տուֆից, ընդ որում ՝ տարբեր 
հանքավայրերից բերված քարից: Կար տուֆ երևանյան 
հանքավայրից և կար ամասիական սև տուֆ: 
Ամասիականը ավելի լավ էր պահպանվել, և այն մենք 
օգտագործեցինք վերակառուցման ժամանակ: Իսկ 
երևանյան տուֆը շատ փափուկ է: Պետք չէ մոռանալ, որ 
շենքը կառուցվել է 1910 թ-ին: Այսինքն, հարյուր տարվա 
ընթացքում քարը պարզապես «քամին քշել-տարել էր»՝ 
անձրև, ձյուն, կիզիչ արև, ուժեղ քամի, նորից անձրև, 
նորից արև - տասնյակ, հարյուրավոր շրջափուլեր, որոնք 
անում են իրենց ավերիչ գործը: Իսկ Գյուղբանկի շենքի 
ճակատային մասը ավելի լավ էր պահպանվել, որովհետև 
այն կառուցված էր ավելի «գրագետ» շինանյութից՝ 
բազալտից: Բազալտը, թերևս, ամենաերկարակյաց 
քարերից մեկն է և կարողանում է դիմակայել արտաքին 
ճնշումներին 15 – 20 անգամ ավելի արդյունավետ, քան 
տուֆը: 

Եթե ուզում ես հինը պահել, շինարարության մի քանի 
ձև կա: Դու կարող ես ամրացնել հին շենքի ճակատային 
մասը՝ առանց այն ձեռք տալու, ու միայն հետո շուրջը 
դնել մյուս շենքի հիմքը ու կամաց-կամաց բարձրանալ: 
Այդպես մենք վարվեցինք Բունիաթյանի շենքի հետ, 
որը բազալտից է: Բայց քանի որ տուֆից շենքը շատ 
խարխլված էր, մենք չէինք կարող նույն մեթոդին դիմել՝ 
այն հաստատ կփլվեր: Ու մենք ստիպված քանդեցինք 
այն: Բա՛յց: Քանդելուց առաջ մենք թվայնացրեցինք 
ամեն մի քարը, այսինքն՝ համակարգչի հիշողության 
մեջ ներմուծեցինք քարի բոլոր հատկանիշները 
ամենայն մանրամասներով՝  չափսը, խորությունը, ձևը, 
վնասվածությունը և այլն: Այնպես որ հիմա թվայնացման 
շնորհիվ մենք կարող ենք վերակառուցել այս երկու 
շենքի պատճեներն ամենուր՝ անսահմանափակ 
քանակությամբ: Քարերը մենք համարակալեցինք՝ 
հույս ունենալով, որ կկարողանանք դրանք այնպես 
հանել, որ հետո հնարավոր լինի նորից տեղը դնել: 
Ցավոք, դա չստացվեց. քարերի 90 տոկոսը պարզապես 
վերակառուցման ենթակա չէր: Որովհետև ի՞նչ էին անում 
շենքի սեփականատերերը այս տարիների ընթացքում: 
Տուֆի արտաքին շերտն ամրացնելու համար՝ այն մշակում 
էին ցեմենտաջրով՝ առանց մտածելու, որ այդ շաղախը 
ավիրում է քարը: Թվայնացումը շատ հետաքրքիր փորձ 
է, որը պետք է կիրառվի հին շենքերը վերակառուցելիս, 
սակայն, ցավոք, ոչ միշտ է կիրառվում: 

Բիզնես կենտրոնի շենքը մենք կառուցեցինք արցախյան 
սպիտակ մարմարից, իսկ հին շենքի վերականգնված 
ճակատամասը՝ սև տուֆից: Տուֆը օրգանական 
շինանյութ է, լավ է պահպանում ջերմությունը, թեթև է, 
նրա փոխադրման համար քիչ մեքենա ես օգտագործում ՝ 
քիչ վառելիք ես այրում: Սրանք էկոլոգիապես 
պատասխանատու շինարարության բաղկացուցիչներն 
են, որոնք շատ կարևոր էին մեզ համար, քանի որ 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի շենքը առաջին «կանաչ 
կառույցն» է Երևանում:  «Կանաչ կառույցը»՝ Green Build-
ing-ը նշանակում է, որ մենք հետևել ենք գրագետ 
շինարարության բազմաթիվ խստագույն կանոններին՝ 
փոշու տարածման սահմանափակում, շրջակա միջավայրի 
աղտոտման սահմանափակում, մեքենաների լվացում ՝ 

The building was constructed using black tuff, and the rocks 
used there had been brought from different quarries. There was 
tuff from the Yerevan quarry and black tuff from the Amassia 
quarry. The stone from Amassia had lasted better and we 
used it during the reconstruction. But Yerevan tuff is very soft. 
Remember, the building was built in 1910. So, over the past one 
hundred years, it was like the stone had eroded and was ‘gone 
with the wind’ while also facing rain, snow, the scorching sun, 
gusts, rain again, then sun again – tens of hundreds of such 
cycles, leaving a destructive mark. The façade of the Agricultural 
Bank was better preserved because it had been constructed us-
ing a more ‘appropriate’ material – basalt. Basalt is perhaps one 
of the longest-lasting stones and can survive external factors 
15-20 times better than tuff. 

If you want to preserve the old, there are several construction 
techniques you can use. You can reinforce the façade of the old 
building without touching it, and then lay the foundation for 
the other building around it and slowly raise the new structure. 
This is what we did with Buniatyan’s building, which was made 
of basalt. Because the tuff structure was weak, we could not 
use the same method there – it would have collapsed for sure. 
So we were forced to demolish it. But that was not the end of 
the story. We numbered each of the stones before demolishing 
it, i.e. we entered the data in great detail into the memory of 
a computer – the dimensions, depth, shape, level of damage 
etc. So now, thanks to digitalization, we can construct copies of 
these two buildings everywhere in unlimited quantities.  
We numbered them in the hope that we would then be able  
to rearrange them in the same place. But, unfortunately, 
we were unable to get by in this particular case because 90 
percent of the stones were simply in no suitable shape for 
reconstruction. This is because of what the building’s owners 
had been doing all those years. In order to reinforce the outer 
surface of the tuff, they had been using a cement-water mix 
without considering that this combination would damage the 
stone. Digitalization is a very interesting process that should be 
applied in the preservation of all buildings, but unfortunately, it 
is not always used.

We built the business center using white tuff from Artsakh, 
while the restored section of the old building was done using 
black tuff. Tuff is organic construction material, it conserves heat 
well, is light, needs fewer vehicles and less fuel for its transpor-
tation. These are the components of environmentally responsi-
ble construction that were very important for us, because the 
Kamar Business Center structure is the first “green building”  
in Yerevan. “Green building” means that we have adhered to 
several strict rules of modern construction – limiting the spread 
of construction dust, decreasing environmental pollution, 
washing our vehicles before they leave the construction site and 
come out into the city, reducing the use of friable substances 
and not storing them in uncovered spaces, as well as choosing 
the best material. We always try to use material that is available 
in Armenia and also meets international standards.

Green Building licenses are issued by the Building Research  
Establishment (BRE) based in London. It is generally accepted 
that if you live and work in a “green building” then you are a 
more responsible individual or organization when it comes to 
environmental protection. The “pure” office space in our build-
ing comes to 17,600 square meters. 60% of this now occupied  
by the Ameria Group companies. Among the companies 
renting office space are the Zangezur Copper Molybdenum 
Combine – one of the biggest players in the Armenian mining 
market, the Phillip Morris company, Rosgrosstrakh and so on. In 
a word, the building already has a life of its own. And the future 

Ամուր տանդեմ

«Կամար» բազմաֆունկցիոնալ համալիրը կառուցապատող 
ընկերությունը՝ Property Development Company-ն, 
հիմնադրվել է 2007 թ-ին և իր առաքելությունն է հռչակել 
նախագծել ինքնատիպ դիզայնով տարածքներ` տեղական 
և միջազգային ամենաառաջադեմ չափանիշներին 
համապատասխան: Ընկերությունն իրականացրել է 
«Տաթևեր» ճոպանուղու շինարարության ու շահագործման 
նախագիծը, ընդգրկված է եղել Դիլիջանի միջազգային 
դպրոցի ծրագրի մեկնարկային փուլում: 2010 թ-ին 
ընկերությունը հայտարարել է «Կամար» բիզնես կենտրոնի 
ճարտարապետական հայեցակարգի մշակման մրցույթ, 
որին ներկայացվել է 16 նախագիծ: Մրցույթի արդյունքում, 
սակայն, անվանի ճարտարապետներից և շինարարներից 
բաղկացած հեղինակավոր ժյուրին որոշում է չշնորհել 
առաջին մրցանակը: Երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները 
զբաղեցրած և երկու խրախուսական մրցանակ ստացած 
նախագծերի հեղինակներին տրվեցին խոշոր դրամական 
պարգևներ: Ինչից հետո ProDeCo-ն դիմեց Renco Armes-
tate շինարարական ընկերությանը, որը, հիմք ընդունելով 
պատվիրատուի բարձր պահանջները, համատեղ կոնցեպտ-
նախագիծ մշակեց «Տետրակոնխ» ճարտարապետական 
ստուդիայի հետ՝ ճարտարապետներ Ռուբեն և Միքայել 
Հասրաթյանների գլխավորությամբ: ProDeCo ընկերության 
տնօրեն Արտաշես Կազախեցյանը խոստովանեց, որ 
Հայատանում դժվար կլիներ գտնել մասնագետների 
մեկ այլ թիմ, որը կկարողանար համատեղ աշխատել 
բոլոր ենթակառույցների վրա ու առաջարկել «կանաչ 
կառույցներին» վայել նախագիծ:
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A DIALOGUE ACROSS TIME

ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ  
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Կամար» բիզնես կենտրոնի ճարտարապետական նախագծումն 
իրականացրել է «Տետրակոնխ» ստուդիան: Կոնցեպտի հեղինակներն 
են ճարտարապետներ Ռուբեն Հասրաթյանը, Միքայել Սողոյանը, 
Աշոտ Հարությունյանը, վիզուալ պատկերները ստեղծել է Վահան 
Հովակիմյանը: Ստուդիան ղեկավարում է Միքայել Հասրաթյանը, 
ով 2011 թ-ին եղել է Երևան քաղաքի գլխավոր ճարատարապետը: 
Խմբի առջև պատվիրատուի կողմից դրված խնդիրը բավականին 
բարդ էր՝ անհրաժեշտ էր պահպանել անցյալը՝ նախորդ դարում 
կառուցված պատմական շենքերը, և միևնույն ժամանակ ստեղծել 
պրեմիում կարգի գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ համալիր, 
որը կհամապատասխաներ «կանաչ կառույցների» բազմապիսի 
պահանջներին: Միքայել Հասրաթյանը  խոստովանում է,  
որ պատվիրատուի հարցում իրենց բախտը շատ է բերել:

This is one of those rare cases where the architect’s desire to be 
environmentally friendly matches the client’s wishes and the 
main tasks in the contract. Nevertheless, a lot of time went into 
research and discussions. Getting to the objective—the concept, 
inner philosophy, characters and solutions—required a large 
amount of time; it took us a year and a half just to develop the 
final version of the project. Tetraconch proposed five versions for 
the structure, and the final concept for the building was similar  
to the first sketches.

From the very beginning, the project required the involvement 
of an advanced construction company. Renco was a part of the 
work from day one – the deconstruction of the “Black Bank” 
building. The Italians have a lot of experience in the reconstruc-
tion of old structures, even those from ancient times. And, in my 
opinion, Renco is the best construction company in Armenia. 
It did a brilliant job of implementing the first stage of the 
project – the deconstruction of the Caucasus Bank building, the 
reinforcement of the façade of the Agricultural Bank building, 
serious engineering research, excavation, and securing the site 
from the underground water network. At one point, there was 
an astonishing scene with the gigantic façade of Buniatyan’s 
building, made of gray basalt, hanging at the edge of the deep 
construction pit (the building has a two-floor underground 
parking area), secured in place using special equipment.

The concept for the building came from the idea of a dialogue 
across time. We had set ourselves the task of unifying that 
dialogue across centuries into a single object, and the idea of an 
arch—a bridge—was born. This modern structure brings together 
buildings from three time periods—Tsarist, Soviet, and Indepen-
dent Armenia—unified through their “financial” functionality.  
I think we have succeeded in achieving our objective.

There is a tree “growing” at the archway of the central entrance. 
That was the idea of my father, Ruben Hasratyan, which was 
brought to life by David Yerevantsi. Have you noticed that there 
are characters, concepts, ideas, that seem to accompany people 
throughout their lives, emerging from the depths of the sub-
consciousness at just the right time? My father rarely draws, but 
he once gifted my mother a picture. I had just begun to have an 
appreciation of beauty at the time. That drawing was of a tree, 
and we caused it to materialize in the business center proj-
ect. We wanted it to be a pomegranate tree at first, but then 
we realized that this would limit its role in Armenian culture. 
And today, the Tree of Life adorns the entrance to the Kamar 
Business Center. The slogan for the project also resonated with 
our family history. In my office, there is a picture by Grigor Agh-
ababyan, the architect who had designed the Hrazdan bridge 

– Սա այն հազվագյուտ դեպքն էր, երբ՝ շրջակա 
միջավայրը չխախտելու ճարտարապետի ցանկությունը 
համընկավ պատվիրատուի կամքի և առաջադրված 
հիմնական խնդիրների հետ: Այդուհանդերձ որոնումներն 
ու քննարկումները բավականին երկար տևեցին: 
Նպատակին՝ կոնցեպտին, ներքին փիլիսոփայությանը, 
կերպարներին և լուծումներին հասնելու համար ժամանակ 
պահանջվեց՝ միայն մեկ ու կես տարի մենք աշխատեցինք 
նախագծի վերջնական տարբերակի վրա: «Տետրակոնխի» 
կողմից առաջարկվեց համալիրի հինգ տարբերակ, և ի 
վերջո շենքի կոնցեպտը նման էր առաջին էսքիզին: 

Հենց ամենասկզբից նախագիծը պահանջում էր լուրջ 
շինարարական ընկերության ներգրավում: Renco-ն 
մասնակցեց շինարարությանը առաջին օրվանից՝ 
«Սև բանկի» պատմական շենքի ապամոնտաժումից: 
Իտալացիները մեծ փորձառություն ունեն հնագույն 
ժամանակներից՝ նույնիսկ անտիկ շրջանից մնացած 
շինությունների վերակառուցման գործում: Եվ իմ 
կարծիքով, Renco-ն լավագույն շինարարական 
ընկերությունն է Հայաստանում: Այն փայլուն իրագործեց 
նախագծի առաջին փուլը՝ Կովկասյան բանկի շենքի 
ապամոնտաժումը, Գյուղբանկի շենքի ճակատային մասի 
ամրացումը, լուրջ ինժիներական հետազոտությունները, 
էսկավացիան և շինության ապահովագրումը 
ստորգետնյա ջրերից: Զարհուրելի տեսարան էր, երբ 
Բունիաթյանի շենքի հսկայական ճակատը՝ մոխրագույն 
բազալտից, կախվել էր փոսորակի անդունդի եզրին՝ 
ամրացված հատուկ կոնստրուկցիաներով (շենքն ունի 
երկհարկանի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի): 

Շենքի կոնցեպտը բխում է ժամանակների 
երկխոսությունից: Մենք խնդիր էինք դրել դարերի այդ 
երկխոսությունը միավորել մեկ ծավալում, և ծնվեց կամարի՝ 
կամրջի գաղափարը: Ժամանակակից շենքը միավորեց 
երեք դարաշրջանների՝ ցարական, խորհրդային  
և անկախության տարիների շենքերը, որոնք միավորվում 
են իրենց «ֆիանանսական» գործառույթով: Կարծում եմ ՝ 
մեզ դա հաջողվեց:

Կամարաձև կենտրանական մուտքի մոտ «աճում է» 
ծառը: Դա իմ հոր՝ Ռուբեն Հասրաթյանի մտահղացումն է, 
որը կյանքի կոչեց Դավիթ Երևանցին: Նկատե՞լ եք՝ կան 
կերպարներ, հասկացություններ, գաղափարներ, որոնք, 
կարծես, ուղեկցում են մարդուն իր ողջ կյանքի ընթացքում ՝ 
ճիշտ պահին հայտնվելով ենթագիտակցության խորքից: 
Հայրս հազվադեպ էր նկարում, բայց մի անգամ նա 
մայրիկին մի նկար նվիրեց. ես այն ժամանակ նոր էի 
սկսում ընկալել գեղեցիկը: Նկարում այն ծառն էր, որը մենք 

The architectural design for Kamar Business Center was developed by Tetraconch 
studio. The authors of the concept are architects Ruben Hasratyan, Mikayel Soghoyan, 
and Ashot Harutyunyan, with the visual images created by Vahan Hovakimyan. 
The studio is run by Mikayel Hasratyan, who was the head architect of Yerevan in 
2011. The task set by the first client of the group was a considerably complex one 
– the architects had to preserve the past—the historic buildings constructed in the 
previous century—while simultaneously creating a premium class ultra-modern 
multifunctional building that would meet the various requirements of a “green 
structure”. Mikayel Hasratyan confessed that they had ended up being very lucky 
with the client.

Միքայել Հասրաթյան

Mikayel Hasratyan
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նյութականացրեցինք բիզնես կենտրոնի նախագծում: 
Սկզբում մենք ուզում էինք, որ այն լինի նռենի, բայց հետո 
հասկացանք, որ դրանով սահմանափակում ենք ծառի 
դերը հայ մշակույթում: Եվ այսօր «Կամարի» բացվածքը 
զարդարում է Կենաց ծառը: Նախագծի կարգախոսը 
նույնպես իր արձագանքն ունի մեր ընտանիքի անցյալում: 
Իմ աշխատասենյակում կախված է Գրիգոր Աղաբաբյանի 
նկարը՝ ճարտարապետի, ով նախագծել է Հրազդանի 
կամուրջը և Պրոսպեկտի հայտնի Փակ շուկան: Հեղինակը 
նվիրել էր այն իմ պապիկին՝ Գրիգոր Հասրաթյանին, 
երբ նա Քաղխորհրդի նախագահ նշանակվեց: Նկարում 
պատկերված են Անիի ավերակները, իսկ հետևում գրված 
է. «Ստեղծենք նորը՝ պահպանելով հինը»: Նման է, չէ՞, 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի նախագծի կարգախոսին, որը՝ 
հսկայական պաստառներին տպված, անցորդների աչքից 
ծածկում էր շինհրապարակը: 

Մեր շենքը համահունչ է հրապարակի 
ճարտարապետական անսամբլին, որը ժամանակին 
ձևավորվել է Շահումյանի արձանի՝ Ժոլտովսկու ստեղծած 
հուշահամալիրի շուրջ: Հիմա հրապարակը դարձել 
է խոշոր տրանսպորտային հանգույց և կորցրել է իր 
երբեմնի տեսքը: Հայտնի չէ, ինչ է լինելու ավիրված «Սևան» 
հյուրանոցի տեղում, հայտնի չէ «Կոնգրես» հյուրանոցի 
ճակատագիրը, հայտնի չէ, ինչ կլինի Անգլիական այգու 
հետ… Այսօր կանոնները թելադրում է բիզնեսը, և այն 
արմատապես փոխում է մոտեցումները: Քաղաքում 
արդեն շատ բան է խախտվել, շատերիս զրկել են 
մանկության հիշողություններից: Լավ է, որ պատվիրատուն 
ձգտում էր չվնասել տարածքը և պահպանել երևանյան 
ժառանգություն հանդիսացող այս երկու շենքը: Իսկ այն 
հարցերի շուրջ, ուր մեր տեսակետները չէին համընկնում, 
ծավալվում էին բուռն բանավեճեր՝ իսկական մենամարտ 
պատվիրատուի և կատարողի միջև, մինչև մենք 
հասնում էինք ընդհանուր հայտարարի: Ընդհանրապես 
պատվիրատուի հարցում մեր բախտը շատ է բերել: 

Ասում են՝ բժիշկներն իրենց սխալները թաղում են, իսկ 
ճարտարապետները՝ ի ցույց դնում բոլորին: Մենք ոչ մի 
դեպքում չենք մրցակցում Օհանջանովի և Բունիաթյանի 
հետ, ես խորապես համոզված եմ, որ ընդհանրապես 
պետք չէ ոչինչ ապացուցել: Քեզ կամ կհասկանան, 
կամ ՝ ոչ: Քեզ մոտ կամ ստացվեց, կամ ՝ ոչ: Ամեն ինչի 
գնահատականը, ի վերջո, տալու է ժամանակը և գալիք 
սերունդը: 

and the renowned Covered Market on Mashtots Avenue. The 
picture had been a gift from Aghababyan to my grandfather, 
Grigor Hasratyan, when he was appointed Chairman of the City 
Council. The picture depicts the ruins of Ani, and the writing on 
the back says “let us create the new while preserving the old.” 
It sounds close to the slogan for the Kamar Business Center, 
printed and displayed at the construction site on huge banners 
for all passers-by to see, doesn’t it? 

Our building is harmonious with the architectural spirit of the 
square that once arranged itself around the statue of Shahumyan, 
a monument erected by Zheltovsky. This square is now a major 
intersection for transportation, and it has lost some of its pre-
vious look. It is not known what will replace the location of the 
demolished Hotel Sevan, the fate of Congress Hotel is not clear, 
the future of the English Park is a question mark…  
It is business that dictates the rules of the game today, and this 
radically changes the approach to everything. There have been 
many disruptions in the city, depriving many of us of places 
linked to our childhood memories. It is good that this client 
strove to avoid damaging the area and to preserve two build-
ings that are part of the heritage of Yerevan. The issues where 
our points of view differed resulted in enormous debates—a real 
duel between the client and the contractor—until we came to a 
common position. In general, we have been very lucky to have 
this particular client.

They say that doctors end up burying their mistakes, while 
architects display them for everyone to see. We are not in com-
petition with Ohanjanov and Buniatyan in any way, and I am of 
the deep conviction that there is nothing to prove in general. 
You will either be understood, or you will not. You will either 
succeed, or you will not. The real assessment, eventually, is done 
by time and the future generation.

A Powerful Tandem 

The company that constructed the multifunctional Kamar Center, Property Development Company, was founded in 2007 and 
declared its mission to be the design of unique spaces that meet the most progressive local and international standards. The 
company implemented the construction and operation of the Tatever Ropeway and was involved in the first stage of the Dilijan 
International School project. In 2010, the company announced an architectural concept competition for the Kamar Business 
Center, and 16 proposals participated. However, the panel of judges consisting of renowned architects and builders decided not 
to award first prize to any of the participants in the competition. Those who occupied second and third place, as well as two 
consolation prize winners, were given large financial awards. Following this, ProDeCo engaged the construction company Renco 
Armestate, which considered the client’s strict requirements and developed a joint concept-proposal with Tetraconch architec-
tural studio, headed by architects Ruben and Mikayel Hasratyan. ProDeCo company director Artashes Kazakhetsyan confessed 
that it would have been difficult to find another team of such professionals in Armenia that would have been able to work on 
the whole infrastructure and propose a project that was worthy of “green building” status.
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THE BUILDING’S TREE OF LIFE

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿԵՆԱՑ ԾԱՌԸ

«Կամար» բիզնես կենտրոնի մուտքը զարդարող ծառի քանդակի 
համահեղինակն է Դավիթ Երևանցին: Հայազգի հանրահայտ 
քանդակագործն արդեն 35 տարուց ավել ապրում և ստեղծագործում 
է Ֆրանսիայում, ուր ստացել է Grand Officier (Արվեստի և գրականության  
ասպետ) պատվավոր կոչումը, ինչպես նաև Պատվո շքանշան՝  
իր պատմական հայրենիքում: Նրա անունը ներառված է պլաստիկ 
արվեստների ամենահայտնի վարպետների համաշխարհային 
պատկերազարդ հանրագիտարանում: Երևանի հանդեպ 
քանդակագործի անվերջ սիրո դրսևորումն են նրա արտիստիկ 
անունը և մայրաքաղաքի փողոցներն ու պուրակները զարդարող 
բազմաթիվ քանդակները՝ «Ղարաբաղցի կինը»՝ Կարապի լճի 
մոտակայքում, «Սիրո միությունը»՝ Սիրահարների այգում,  
«Մշո Ճառընտիրը»՝ Օղակաձև այգում, Վիլյամ Սարոյանի արձանը, 
Տիկնիկային թատրոնի և Շախմատի տան առաջնամասի դեկորատիվ 
զարդարումը:

I never come to Armenia ‘empty handed.’ This time,  
I have a very beautiful piece in my suitcase – the copper tree 
that will decorate the entrance to the Kamar Business Center. 
The tree has a very significant place in Armenian culture. It has 
been the Tree of Life, of Eternity, and is a symbol of fertility. 
But for me, this tree is also a symbol of beauty and decorative 
wealth. The base itself expresses the grace and sturdiness of the 
tree – it is bound to the soil with strong roots, as is this building, 
which has an honorable history behind it. The architects have 
used this sacred tree in the overall composition in a very inter-
esting way. It is the first time, I believe, that the entrance to such 
a large building has been decorated by a sculpture. And it is a 
very original and bold solution, for which Ruben Hasratyan and 
his son Mikayel—deserve  
congratulations.

The Tree is huge – 19 and a half meters, with its branches—
each bearing forth a new one—covering half of the arch at the 
entrance. It is very impressive, especially when viewed from a 
distance. People will go past it both in their cars and on foot, 
or couples in love will sit in the park and look at it, understand-
ing that the building needs the tree and the tree needs the 
building, just like our society needs to comprehend that which 
is beautiful. The building, with its solid setting, structure, stur-
diness, and monumentality inspires a sense of reliability, and it 
has a beautiful connection to the history of the famous banks of 
Armenia. I remember how my mother used to work here in the 
bank, she would count money. Now, there are machines that do 
that, but back then my mother and several other people would 
count the money by hand. I was five years old and would come 
here, asking for money to buy an eskimo ice cream. And when 
I would see my poor mother with tears in her eyes, I would be 
unable to ask for even small change from her. 

I never put myself in a box and always try to be as open-minded 
as possible. When I get a commission to prepare something of 
national significance, I am even more inspired because I have 
roots, and I can rely on them to create something new. The Ar-
menian people have always been builders, there should not be 
even a shadow of a doubt of that. And we have many talented 
architects today. For example, see how well they have made the 
business center building, uniting the old and the new. As for 
what the people of Yerevan will think of this building and of my 
new sculpture—the Tree—I will leave that to the test of time. In 
the past, the Eiffel Tower too, was considered to be an ugly pile 
of metal. But today, it is impossible to imagine Paris without it.  
Everything is decided by time and the people.

- Հայաստան ես երբեք «դատարկ ձեռքով» չեմ գալիս:  
Այս անգամ էլ ճամպրուկիս մեջ մի շատ գեղեցիկ գործ էր՝ 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի գլխավոր մուտքը զարդարող 
պղնձե ծառը: Ծառը հայ մշակույթում առանձնահատուկ 
տեղ է զբաղեցնում: Կենաց ծառ է եղել, հավերժության, 
պտղաբերության սիմվոլն է կրել: Բայց ինձ համար այս 
ծառը նաև գեղեցկության, դեկորատիվ հարստության 
խորհրդանիշ է: Արդեն հիմքից գալիս է ծառի նազանքը 
և ամրությունը՝ հզոր արմատով կապված հողին, ինչպես 
և այս շենքը, որն իր հիմքում ունի պատվաբեր անցյալ: 
Ճարտարապետները շատ հետաքրքիր կերպով են 
ներառել այս մեհենական ծառը կառույցի ընդհանուր 
կոմպոզիցիայում: Առաջին անգամ է, կարծես, երբ 
ճարտարապետական այսպիսի մեծ շինության մուտքը 
քանդակ է զարդարում: Եվ շատ օրիգինալ ու համարձակ 
լուծում է, որի համար միայն կարելի է շնորհավորել Ռուբեն 
Հասրաթյանին ու նրա որդի Միքայելին. 

Ծառը հսկայական է՝ 19 մետր ու կես, մուտքի կամարի 
կեսը ծածկում են մեկը մյուսից ծնվող ճյուղերը: Շատ 
տպավորիչ է, մանավանդ երբ հեռվից ես նայում. մարդիկ 
թե՛ մեքենայով կանցնեն, թե՛ ոտքով, կամ էլ սիրահար 
զույգերը այգիներում կնստեն, կնայեն ու կհասկանան, 
որ շենքը ծառի կարիքն ունի, ծառը՝ շենքի, ինչպես 
մեր հասարակությունը գեղեցիկն ընկալելու կարիքն 
ունի: Շենքն իր կայուն նստվածքով, կառուցվածքով, 
ամրությամբ, մոնումենտալությամբ հավատարմություն է 
ներշնչում և շատ գեղեցիկ կապ ունի երևանյան հայտնի 
բանկերի պատմության հետ: Հիշում եմ, մայրս այստեղ՝ 
բանկում էր աշխատում, փող էր հաշվում: Հիմա մեքենան  
է այդ անում, իսկ այն ժամանակ մայրս և էլի մի քանի հոգի 
ձեռքով էին հաշվում գումարը: Ես հինգ տարեկան էի, 
գալիս էի, փող խնդրում ՝ էսկիմո առնելու համար:  
Ու երբ տեսնում էի խեղճ մորս՝ արցունքն աչքերին,  
էլ լեզուս շուռ չէր գալիս՝ տասը կոպեկ ուզեի: 

Ես ինձ երբեք չեմ սահմանափակում և շատ ազատ եմ իմ 
մտածողության մեջ: Իսկ երբ լինում է պատվեր ազգային 
թեմայով, ես ավելի եմ ոգեշնչվում, որովհետև ունեմ 
ակունքներ, որոնց վրա կարելի է հենվել և ստեղծել նորը: 
Հայ ժողովուրդը միշտ շինարար ժողովուրդ է եղել, մի 
կաթիլ իսկ չի կարելի կասկածել դրանում: Եվ այսօր մենք 
ունենք շատ տաղանդավոր ճարտարապետներ: Օրինակ, 
տեսեք՝ ինչքան լավ են կառուցել բիզնես կենտրոնի 
շենքը, միավորել հինն ու նորը: Թե երևանցիներն ինչպես 
կընդունեն այս շենքն ու իմ նոր քանդակը՝ Ծառը, թողնում 
եմ ժամանակին: Անցյալում Էյֆելյան աշտարակի մասին էլ 
են ասել, որ երկաթի անճոռնի կույտ է: Բայց այսօր Փարիզն 
առանց նրա հնարավոր չէ պատկերացնել: Ամեն ինչ 
ժամանակն է որոշում և ժողովուրդը: 

The co-creator of the sculpture at the entrance of the Kamar Business Center  
is David Yerevantsi. This famous Armenian sculptor has been living and working  
in France for more than 35 years, where he has received the honorary title of Grand 
Officier (Knight of Art and Literature) as well as the Medal of Honor from his historic 
homeland. His name is included in the illustrated encyclopedia of the world’s most 
famous masters of plastic art. The unending love felt by the master for Yerevan 
manifests in his artistic name and several of his creations that adorn the streets and 
parks of the city – “The Woman from Karabakh” near Swan Lake, “Union of Love” 
located at Lover’s Park, “The Mush Collection” in the Ring Park, the statue of William 
Saroyan, the decorative façade of the Puppet Theater and the Chess House.

Դավիթ Երևանցի

David Yerevantsi
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Հայաստանի 
առաջին 
կոմերցիոն բանկի 
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It’s difficult to imagine today what Yerevan was like  
at the threshold of the 19th century. In those days, 
the city did not have the Tamanyanesque character 
that is so familiar to us now. Armenia’s modern capital 
was a regional center in a distant province of the Rus-
sian Empire, but it was no less interesting, charming 
and active. An impregnable fortress watched over 
Erivan, which contained the magnificent Sardari 
Palace within its walls, and after the Russian forces 
conquered the fortress, it housed the residence of the 
governor general. 

Old Erivan had six districts – the Old District, which 
contained most of the churches in the city, Kond or 
the Apricot District, which was the oldest district with 
an Armenian population, Dzoragyugh, which had 
grown out of Kond, the New District, whose Armenian 
population had come to Erivan from Aturpatakan 
(Atropatene) after 1828, Shilachi, which was where 
the artisans lived, the breezy Dava-Yatagh (the “camel 
residence”), where merchants would stay, and the 
Muslim-populated suburban district of Karahank. 
Naturally, the city had its commercial center—the busy 
Cathedral Square (currently the area of Shahumyan 
Square), where the majestic Russian Saint Nikolai 
Cathedral was located. The district around this square 
was the liveliest part of Old Erivan. At the end of the 
preceding century, this is where the Old Ghantar 
market was located. The whole district was covered 
with all kinds of stalls and merchant stands, where 
anything could be found from fuel and leather goods 
to food and sweets.

The market was called Ghantar from the times of Per-
sian rule. This Farsi word means “large scale” – the kind 
used for weighing goods at a market. Wholesale pur-
chases were made using the largest scales available.

The merchants would gather around the “ghantar”,  
make deals in rapid succession and reluctantly take 
out their wallets to pay money for their market fees. 
The owner of the “ghantar” had a monopoly on 
weighing items and he would, naturally, charge a 
fee from the merchant for this service. According to 
the information available, there were 224 merchants, 
called “bazaz”, living in Erivan in 1863, and the richest 
of them were the merchants of the first guild, called 
“gildikupets” by locals.

Near the market, in the area of the current Children’s 
Park, there was a caravansary and gold market. There 
would be performances here by the “kyantrbaaz” 
(tightrope walkers) or it would feature a wooden cylinder 
for the popular game called race along a vertical wall. 

Cathedral Square was buzzing with life and it was 
no coincidence that the governor general of Erivan 
decided to move his residence to a neighboring street, 
after the Erivan Fortress had lost its significance and 
stopped being the center of social life in the city. This 
street was then called Gubernskaya, from the Russian 
word for governor. Later, at the request of the resi-
dents of Erivan and through the city council, it was 
renamed to Ter-Ghukasyan Street, in honor of Arshak 
Ter-Ghukasyan, a general and hero of the Russo-Turk-
ish War of 1877-78. The city’s administrative buildings 
were located on Ter-Ghukasyan Street, making it  

Այսօր դժվար է պատկերացնել Երևանը՝ 19-րդ դարի 
սահմանագծին: Այն ժամանակ քաղաքը չուներ մեզ 
ծանոթ թամանյանական դիմագիծը: Հայաստանի 
ներկայիս մայրաքաղաքը Ցարական Ռուսաստանի 
հեռավոր ծայրամասի գավառական կենտրոն էր, սակայն 
ոչ պակաս հետաքրքիր, հմայիչ ու աշխույժ: Էրիվանի 
հանգիստը հսկում էր անառիկ բերդը, որն իր պատերում 
ամփոփում էր Երևանի սարդարի շքեղ պալատը, իսկ 
բերդի՝ ռուս զորքերի կողմից նվաճվելուց հետո՝ գեներալ-
գուբերնատորի բնակարանը: 

Հին Էրիվանն ուներ վեց թաղամաս՝ Հին թաղը, որտեղ 
գտնվում էր քաղաքի եկեղեցիների մեծ մասը, Կոնդը 
կամ Ծիրանի թաղը՝ ամենահին հայաբնակ թաղամասը, 
Ձորագյուղը, որն առանձնացել էր Կոնդից, Նոր 
թաղը, որի հայ բնակչությունը 1828 թ-ից հետո էր եկել 
Էրիվան Ատրպատականից, Շիլաչին, ուր բնակվում էին 
արհեստավորները, զով Դավա-Յաթաղը՝ «Ուղտերի 
ննջարանը», ուր վաճառականների կացարաններն էին,  
և մուսուլմանաբնակ արվարձան Քարահանքը: Եվ իհարկե, 
քաղաքն ուներ իր գործարար կենտրոնը՝ մշտազբաղ 
Տաճարային հրապարակը (ներկայիս Շահումյանի 
հրապարակը), ուր գտնվում էր ռուսական Նիկոլաևյան 
Սուրբ Աննայի վեհաշուք տաճարը: Հրապարակի շուրջ 
ձևավորված թաղամասը Հին Էրիվանի ամենակենսալի 
թաղն էր: Անցյալ դարասկզբին այստեղ փռվել  
էր «Հին Ղանթար» շուկան: Ամբողջ թաղամասում 
տեղակայված էին զանազան կրպակներ և առևտրական 
շարքեր, որտեղ կարելի էր գտնել ցանկացած բան՝ 
վառելանյութից և կաշվե իրերից սկսած, սննդամթերքով  
և անուշեղենով վերջացրած: 

Շուկան կոչվեց «Ղանթար» դեռ պարսկական 
տիրապետության տարիներին: Պարսկերեն այս բառը 
նշանակում է «շուկայի մեծ կշեռք»: Մեծածախ առևտուրը 
կատարվում էր ամենամեծ կշեռքով:

Վաճառականները խռնվում էին ղանթարի մոտ, հենց 
«ոտքի վրա» գործարքներ կնքում և դժկամորեն հանում 
իրենց հաստ դրամապանակները՝ փողը «շուկայի 
շրջանառության մեջ» դնելու համար: Կշռելու մենաշնորհը 
պատկանում էր ղանթարի տիրոջը, ով, իհարկե, 
ապրանքատիրոջից որոշակի գումար էր գանձում իր 
ծառայության համար: Պահպանվել է տեղեկություն, 
ըստ որի՝ 1863 թ-ին Էրիվանում բնակվում էր 224 
վաճառական՝ այսպես կոչված բազազները, որոնցից 
ամենահարուստները Առաջին գիլդիայի վաճառականներ 
էին և ժողովրդի մեջ անվանվում էին «գիլդիկուպեցներ»: 

Շուկայի մոտակայքում ՝ ներկայիս Մանկական այգու 
տարածքում, քարավանսարան էր և Ոսկու շուկան: 
Այստեղ մե՛կ ելույթ էին ունենում «քյանդրբազները» 
(լարախաղացները), մե՛կ տեղադրվում էր «Մոտովազք 
ուղղահայց պատով» զվարճալի խաղի փայտե գլանը:

Կյանքը Տաճարային հրապարակում եռում էր,  
և պատահական չէ, որ Էրիվանի գեներալ-գուբերնատորը 
(նահանգապետը) որոշեց տեղափոխել իր բնակարանը 
հրապարակի մոտով անցնող փողոցը, երբ Էրիվանի 
բերդը կորցրեց իր երբեմնի նշանակությունը և դադարեց 
լինել քաղաքի հասարակական կյանքի կենտրոնը: 
Այդպես, փողոցը կոչվեց Գուբերնսկայա: Հետագայում 
էրիվանցիների խնդրանքով փողոցն անվանափոխվեց 
և դարձավ Տեր-Ղուկասյան. դրանով քաղաքային 
խորհուրդն ու բնակիչները պատվում էին 1877–78 թթ-ի 
Ռուս-թուրքական պատերազմի հերոս գեներալ Արշակ 
Տեր-Ղուկասյանի հիշատակը: 

ՇՈՒԿԱՆ ԿՈՉՎԵՑ «ՂԱՆԹԱՐ» ԴԵՌ 
ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ: ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԱՅՍ 
ԲԱՌԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է «ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՄԵԾ ԿՇԵՌՔ»: ՄԵԾԱԾԱԽ 
ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԷՐ 
ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԿՇԵՌՔՈՎ:
The market was called Ghantar from the times  
of Persian rule. This Farsi word means “large scale” 
– the kind used for weighing goods at a market. 
Wholesale purchases were made using the larg-
est scales available.
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«Գրանդ հոթելը» հյուրանոցը Տեր-Ղուկասյան փողոցում:
The Grand Hotel on Ter-Ghukasyan Street.

Տեր-Ղուկասյան փողոցում տեղակայված էին քաղաքի 
վարչական շինությունները, որոնք պատկառելի տեսք 
էին հաղորդում թաղամասին: Այստեղ էին գտնվում 
քաղաքային դուման, ոստիկանության գլխավոր 
վարչությունը, կենտրոնական դեղատունը, Ջանփոլադյան 
թատրոնը, ուր անց էին կացվում քաղաքի կարևորագույն 
միջոցառումները, քաղաքային զբոսայգին՝ հայտնի 
Բուլվարը, և ամենաշքեղ հյուրանոցները՝ «Գրանդ հոթելը», 
«Ֆրանսիան» ու «Լիոնը»:

19-րդ դարի վերջում Էրիվանի բնակչության թիվն անցնում 
է 35.000-ը: Քաղաքն արագ զարգանում է, և զարմանալի 
չէ, որ 1893 թ-ից Էրիվանի Ցարսկայա (այժմ ՝ Արամի) 
փողոցում գործող Ցարական Ռուսաստանի Պետբանկի 
մասնաճյուղն այլևս չի կարողանում բավարարել օրեցօր 
աճող քաղաքի պահանջները: Եվ ահա 1895 թ-ին Էրիվանի 
Աստաֆյան (այժմ ՝ Աբովյան) փողոցում ՝ Դիլանյանների 
տան տարածքում բացվում է Թիֆլիսի առևտրային բանկի 
Էրիվանյան մասնաճյուղը: 

a venerable district. These included the city Duma, 
police headquarters, central apothecary, Janpoladyan 
Theater – the venue for the most important events  
in the city, the city park that everyone called the  
Boulevard, and the most hotels – the Grand Hotel,  
the France and the Lyon.

At the end of the 19th century, the population of 
Erivan exceeded 35,000. The city was developing 
quickly and it came as no surprise that the branch  
of the Russian Imperial State Bank on Tsarskaya Street 
(currently Aram Street) could no longer meet the 
growing needs of its customers in 1893. In 1895,  
on Astafyan Street (currently Abovyan Street),  
the territory of the Dilanyan house was used to host 
the newly-opened Erivan branch of the Commercial 
Bank of Tiflis (Tbilisi).

ՆԻԿՈԼԱԵՎՅԱՆ 
ՍՈՒՐԲ ԱՆՆԱՅԻ 
ՏԱՃԱՐՆ (1894Թ.) 
ՈՒՆԵՐ ԵՐԿՈՒ 
ԽՈՐԱՆ, ՄԵԿԸ՝ ՌՈՒՍ 
ՈՒՂՂԱՓԱՌ, ՄՅՈՒՍԸ՝ 
ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ 
ԵԿԵՂԵՑՈՒ 
ՀԵՏԵՎՈՐԴՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ:
The Saint Nikolai Cathedral 
had two altars, one for the  
followers of the Russian  
Orthodox Church, the other  
for those of the Armenian  
Apostolic Church
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On Astafyan Street (currently Abovyan Street),  
the territory of the Dilanyan house was used to host  
the newly-opened Erivan branch of the Commercial 
Bank of Tiflis (Tbilisi).

ԷՐԻՎԱՆԻ ԱՍՏԱՖՅԱՆ  
(ԱՅԺՄ՝ ԱԲՈՎՅԱՆ) ՓՈՂՈՑՈՒՄ՝ 
ԴԻԼԱՆՅԱՆՆԵՐԻ ՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 
ԲԱՑՎՈՒՄ Է ԹԻՖԼԻՍԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԲԱՆԿԻ ԷՐԻՎԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ:1895



26 27

The Commercial Bank of Tiflis was founded in 1871 
and started functioning on June 24, 1872 at the ad-
dress Shtabnaya Street No. 4 in Tiflis. It was the first 
commercial bank in the city and a renowned center 
for accumulating capital. The founders and share-
holders of the bank were rich Armenian merchants 
and entrepreneurs. The “founding fathers” of the Bank 
included Mikhayil Alikhanov, Hovhannes Amiraghov, 
Mikayel Tamamshev, Hovhannes Zubalov, Alexander 
Tairov, Khachatur Ter-Mkrtchyan, Spiridon Ghorghanov, 
Alexander Onikov, Yegor Ejubov, Hovhannes Ananov, 
Alexander Babanosov, Stepan and Artem Izmirov,  
Nikolai Mirimanov, Nikolai Pridonov, Hovhannes  
Rotinov, Grigor Tamamshev, Hovhannes and Movses 
Tzurinov, Gevorg, Isahak and Alexander Tzovyanov, 
Gevorg Davtyan, Hovhannes Yevangulov, Gevorg Ja-
ghetyan, Hovhannes Alelyan, as well as the physicians 
Roman Danirov and Mikhayil Shahparonov. The Bank’s 
Board of Directors included dukes Nikolay Bektabekov 
and Pyotr Nakashidze, as well as lawyer Konstantin 
Reyter, who was briefly elected the Chairman of the 
Board at the Bank. In 1887, the controlling share of the 
bank was purchased by Alexander Mantashev, who 
soon became the Chairman of the Board of Directors 
at the Bank.

Starting its operations with just 500,000 rubles of 
founding capital and 2500 shares worth 200 rubles 
each, by 1914 the Bank already had 6,000,000 rubles 
in founding capital and 3,800,000 rubles in reserves 
and was the only financial institution in the Caucasus 
whose shares were being traded at the St. Petersburg 
Stock Exchange. The chronographer D. Ananun wrote 
that the Commercial Bank of Tiflis and the Mutual 
Credit Company founded in the same year became 
the “centers of accumulation of Armenian capital and 
the implemented economic policy.” 

The Bank rapidly opened branches in the large cities 
of the region—Baku, Batum, Nukha and Jugha—and 
Erivan also ended up in the focus of the founders’ 
attention. It was time for Armenian capital to serve the 
important and urgent function of developing Armenia.

Թիֆլիսի առևտրային բանկը հիմնադրվել է 1871 թ-ին 
և սկսել է գործել 1872 թ-ի հունիսի 24-ից՝ Թիֆլիսի 
Շտաբնայա փողոց № 4 հասցեով: Այն քաղաքի առաջին 
կոմերցիոն բանկն էր և կապիտալի կուտակման 
նշանավոր կենտրոն: Բանկի հիմնադիրներն ու 
փայատերերը մեծահարուստ հայ վաճառականներ և 
ձեռնարկատերեր էին: Բանկի «հիմնադիր հայրերն» էին 
Միխայիլ Ալիխանովը, Հովհաննես Ամիրաղովը, Միքայել 
Թամամշևը, Հովհաննես Զուբալովը, Ալեքսանդր Թաիրովը, 
Խաչատուր Տեր-Մկրտչյանը, Սպիրիդոն Ղորղանովը, 
Ալեքսանդր Օնիկովը, Եգոր Էջուբովը, Հովհաննես 
Անանովը, Ալեքսանդր Բաբանոսովը, Ստեփան և Արտեմ 
Իզմիրովները, Նիկոլայ Միրիմանովը, Նիկոլայ Փրիդոնովը, 
Հովհաննես Ռոտինովը, Գրիգոր Թամամշևը, Հովհաննես 
և Մովսես Ծուրինովները, Գևորգ, Իսահակ և Ալեքսանդր 
Ծովյանովները, Գևորգ Դավթյանը, Հովհաննես 
Եվանգուլովը, Գևորգ Ջաղեթյանը, Հովհաննես Ալելյանը, 
բժիշկներ Ռոման Նադիրովը և Միխայիլ Շահպարոնովը: 
Բանկի կառավրիչների խորհրդում ընդգրկվեցին նաև 
իշխաններ Նիկոլայ Բեկթաբեկովն ու Պյոտր Նակաշիձեն, 
ինչպես նաև փաստաբան Կոնստանտին Ռեյտերը, 
ով կարճ ժամանակով ընտրվեց բանկի վարչության 
նախագահ: 1887 թ-ին բանկի բաժնետոմսերի վերահսկիչ 
փաթեթը գնում է Ալեքսանդր Մանթաշևը, ով շուտով 
դառնում է բանկի վարչական խորհրդի նախագահը:

Իր գործունեությունը սկսելով ընդամենը 500.000 ռուբլի 
հիմնադիր կապիտալով և՝ 200 ռուբլի արժողությամբ 2500 
բաժնետոմսով, արդեն 1914 թ-ին բանկն ուներ 6.000.000 
ռուբլի հիմնադիր և 3.800.000 ռուբլի պահուստային 
կապիտալ, և կովկասյան միակ ֆինանսական 
հաստատությունն էր, որի բաժնետոմսերը վաճառվում 
էին Պետերբուրգի սակարանում: Ժամանակագիր 
Դ.Անանունը գրում է, որ Թիֆլիսի առևտրային բանկը և 
նույն թվականին բացված Փոխադարձ վարկավորման 
ընկերությունը դարձան «հայկական կապիտալի 
կուտակման և տնտեսական քաղաքականություն վարելու 
կենտրոններ»:

Շատ արագ բանկը մասնաճյուղեր է բացում 
տարածաշրջանի խոշոր քաղաքներում ՝ Բաքվում, 
Բաթումում, Նուխայում և Ջուղայում, և հիմնադիրների 
ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում Էրիվանը: 
Ժամանակն էր հայկական կապիտալը ծառայեցնել 
Հայաստանի զարգացման կարևորագույն և հրատապ 
գործին:

The Commercial Bank of Tiflis became the center for the accumulation  
of Armenian capital and implementation of economic policy.

ԹԻՖԼԻՍԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԸ ԴԱՐՁԱՎ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆ:

Մանթաշևի բաժնետոոմսերը

Թիֆլիսի առևտրային բանկի 
խոշորագույն բաժնետերն էր 
իր ժամանակի ամենահարուստ 
մարդկանցից մեկը՝ հայազգի հռչակավոր 
ձեռներեց, բարերար Ալեքսանդր 
Մանթաշևը: Ալեքսանդրի հայրը որդուն 
թողել էր 200.000 ռուբլի դրամագլուխ 
ժառանգություն: Այդ գումարով 1887 թ-ին 
Մանթաշևը գնում է Թիֆլիսի առևտրային 
բանկի բաժնետոմսերի վերահսկիչ 
փաթեթը, դառնում բանկի գլխավոր 
փայատերը, իսկ հետո՝ վարչական 
խորհրդի ցմահ նախագահը: 

Թիֆլիսի առևտրային բանկը Կովկասի 
ամենահեղինակավոր ֆինանսական 
կառույցն էր, որը ներգրավված էր 
տարածաշրջանի առևտրի գրեթե բոլոր 
ոլորտներում: Մանթաշևը ընդլայնում 
է բանկի գործունեությունը, դառնում 
Առաջին գիլդիայի վաճառական 
և Թիֆլիսի քաղաքային խորհրդի 
ղեկավար:

Mantashev’s shares

The largest shareholder in the Commercial Bank of Tiflis
was one of the richest people in his time, the famous Arme-
nian entrepreneur and philanthropist Alexander Mantashev.  
Alexander’s father had left his son an inheritance of 200,000 
rubles in capital. Mantashev used that money to buy a ma-
jority stake in the Commercial Bank of Tiflis, becoming the 
Bank’s largest shareholder and then the permanent Chair-
man of its Board of Directors. At the time, the Commercial 
Bank of Tiflis was the most reputable financial institution in 
the Caucasus and it was involved in almost all the commer-
cial sectors in the region. Mantashev expanded the work of 
the Bank, becoming a merchant of the first guild and then 
the Speaker of the Tiflis Duma (city hall).

Հայ ձեռներեցները Թիֆլիսում:  
Ներքևի շարքի ձախից հինգերորդը 
Ալեքսանդր Մանթաշևն է:

Armenian entrepreneurs in Tbilisi.  
Alexander Mantashev is fifth from  
the left in the bottom row.
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Թիֆլիսի առևտրային բանկի վարչական խորհրդի նիստի որոշումը՝ անմիջապես անցնել Էրիվանյան 
մասնաճյուղի շենքի կառուցմանը՝ ճարտարապետ Միքայել Օհանջանովի նախագծով  

և նախահաշվարկով: 1910 թ-ի հունվարի 19:

The decision of a meeting of the Board of the Commercial Bank of Tiflis (Tbilisi) to immediately begin  
constructing the Erivan branch, using Mikayel Ohanjanov’s proposal and calculated budget. January 19, 1910.

Vagharshak Adamyan was appointed the Manager 
of the Commercial Bank of Tiflis, while Hovhannes 
Ter-Hovsepyan was selected as the Chairman of 
the Board. Very soon, the one-floor building of the 
Dilanyan house was extremely cramped for this 
institution as its capital and turnover kept growing sig-
nificantly. In 1900, at a general assembly of the bank 
shareholders in Tiflis, permission was granted to pur-
chase land in the center of Erivan—on Ter-Ghukasyan 
Street, opposite the majestic Russian church at the 
busy Cathedral Square and next to the most luxurious 
hotels—to construct a new branch building. However, 
due to a series of unfavorable events, the construction 
of the new branch was delayed by 10 years.

During this period, Armenia was boiling with revolu-
tionary attitudes. First, the miners in Alaverdi went on 
strike in 1905, and were soon joined by the workers 
on the Gharakilisa-Alexandropol railway line and the 
Alexandropol depot. The whole Transcaucasia Railway 
had rebelled. The employees at Shustov’s and Sarajev’s 
brandy factories had stood up in protest in Erivan, and 
they were then supported by the workers at the Erivan 
branch of the main financial institution in the city, the 
Commercial Bank of Tiflis. In August 1906, they pre-
sented their Manager Adamyan with their demands, 
which included a 25% increase in their salaries, 
followed by a similar raise once every three years, a 
one-month annual paid vacation for employees, paid 
medical treatment in city hospitals, and a one-month 
severance pay for workers leaving their positions. There 
was one more interesting demand – hiring two new 
financial specialists in the bank, and accepting to seek 
employees’ agreement when any new hires were due,

The Bank management sent a negotiator from Tiflis, 
but the employees refused to compromise and simply 
did not show up for work on August 21. Financial life 
in the city came to a halt and Mayor Aghamalyan was 
forced to send a telegram to Tiflis, to Bank Chairman 
Alikhanov, asking him to take steps to end the strike in 
Erivan. Bank Manager Tavadyan, sent a letter to Man-
ager Adamyan and proposed, in the interests of the 
bank, to close the branch because “it failed to achieve 
the expected profits.” But that would have thrown the 
financial and commercial life in Erivan into a crisis and, 
at the behest of the citizens, a meeting of the Board 
decided not to take that drastic step, but rather to 
limit their action to firing the organizers of the strike, 
albeit with their salaries paid.

That ended up being a fateful decision, because the 
Erivan branch of the Commercial Bank of Tiflis had a 
massive role to play in the development and con-
struction of the city. As an example to illustrate that, it 
would be sufficient to say that the city administration 
took a loan of 4,000 rubles from the bank in 1905-
1906, and then one of 5,000 rubles in 1908. Thus, the 
Erivan branch of the Commercial Bank continued its 
operation on Astafyan Street, at the space it rented in 
the Dilanyan house, growing its capital on a daily basis. 
On January 19, 1910, the Board of Directors of the Bank 
in Tiflis noted: “With the current unsuitable conditions 
in the small and dilapidated building we are renting, 
and having an empty lot in the best location in the 
city, and also with consideration for the approaching 

Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղի 
կառավարիչ է նշանակվում Վաղարշակ Ադամյանը, իսկ 
վարչության պետ՝ Հովհաննես Տեր-Հովսեփյանը: Շատ 
շուտով Դիլանյանների տան մեկհարկանի շինությունը 
չափազանց նեղ է դառնում կապիտալի և շրջանառության 
զգալի աճ արձանագրող հաստատության համար: Եվ ահա 
1900 թ-ին Թիֆլիսում բանկի բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողովի ժամանակ թույլատվություն է տրվում մասնաճյուղի 
նոր շենքի կառուցման համար հող գնել Էրիվանի 
կենտրոնական հատվածում ՝ մարդաշատ Տաճարային 
հրապարակում, Տեր-Ղուկասյան փողոցում ՝ վեհաշուք 
ռուսական ուղղափառ եկեղեցու դիմաց, քաղաքի 
ամենաշքեղ հյուրանոցների հարևանությամբ: Սակայն 
մի շարք անբարենպաստ հանգամանքների պատճառով 
բանկի նոր մասնաճյուղի շինարարությունը հետաձգվում է 
10 տարով: 

Այդ ընթացքում Հայաստանը բռնկվում է հեղափախական 
տրամադրություններով: Առաջինը 1905 թ-ին գործադուլ են 
հայտարարում Ալավերդիի հանքափորները, որոնց շուտով 
միանում են Ղարաքիլիսա – Ալեքսանդրապոլ երկաթգծի և 
Ալեքսանդրապոլի դեպոյի աշխատակիցները. ապստամբել 
էր Անդրկովկասյան ողջ երկաթգիծը: Էրիվանում ոտքի 
են կանգնում Շուստովի ու Սարաջևի կոնյակագործական 
ձեռնարկությունների աշխատակիցները, որոնց 
միանում են նաև քաղաքի հիմնական ֆինանասկան 
հաստատության՝ Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղի ծառայողները: 1906 թ-ի օգոստոսին նրանք 
կառավարիչ Ադամյանին ներկայացնում են իրենց 
պահանջները, այն է՝ ավելացնել աշխատավարձը 25%-
ով, և հետագայում ավելացնել այն՝ երեք տարին մեկ, 
աշխատակիցներին տրամադրել ամենամյա վճարվող 
արձակուրդ՝ մեկ ամիս տևողությամբ, ապահովել 
աշխատակիցների բուժումը քաղաքային հիվանդանոցում 
բանկի հաշվին և աշխատանքը լքելու դեպքում վճարել 
մեկ ամսվա աշխատավարձը: Կար ևս մեկ հետաքրքիր 
պահանջ՝ համալրել մասնաճյուղի աշխատակիցների 
թիվը երկու մասնագետով, ընդ որում հետագայում 
նոր մասնագետներ վարձելու դեպքում բանկի 
կառավարությունը պետք է ստանար աշխատակիցների 
համաձայնությունը: 

Բանկի վարչությունը Թիֆլիսից բանախոս է ուղարկում, 
սակայն մասնաճյուղի աշխատակիցները հրաժարվում 
են զիջումների գնալ և օգոստոսի 21-ից պարզապես 
դուրս չեն գալիս աշխատանքի: Քաղաքի ֆինանսական 
կյանքը սառեցվում է, և քաղաքագլուխ Աղամալյանը 
ստիպված է լինում հեռագրել Թիֆլիս՝ Առևտրային բանկի 
վարչության նախագահ Ալիխանովին՝ խնդրելով միջոցներ 
ձեռնարկել Էրիվանում տեղի ունեցող գործադուլին վերջ 
դնելու համար: Բանկի տնօրեն Թավադյանը նամակ է 
ուղղում կառավարիչ Ադամյանին և առաջարկում է՝ բանկի 
շահերից ելնելով, փակել մասնաճյուղը, քանի որ «այն 
բավարար շահույթ չի բերում»: Սակայն դա ամբողջապես 
կաթվածահար կաներ Էրիվանի ֆինանսական և 
առևտրական կյանքը, և քաղաքացիների խնդրանքով 
բանկի կառավարիչների ժողովն ի վերջո որոշում է ոչ 
թե դիմել այդ կտրուկ միջոցներին, այլ սահմանափակվել 
գործադուլի ղեկավարներին աշխատանքից ազատելով ՝ 
վճարելով, սակայն, նրանց աշխատավարձը: 

Դա ճակատագրական որոշում էր, քանի որ Թիֆլիսի 
առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը հսկայական 
նշանակություն ուներ քաղաքի զարգացման և 
կառուցապատման գործում: Բավական է նշել, որ քաղաքի 
վարչությունը 1905-1906 թթ-ին բանկից վարկ է վերցնում 
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Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղի տարբեր տարիների  
հաշվապահական մատյանները:

The accounts ledgers for the Commercial Bank of Tiflis, Erivan branch, over several years.
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Ohanjanov’s legacy

Mikayel Ohanjanov was born in 1870 in Tiflis. He studied the modern style
and actively applied it in his work, building the most important structures in 
the city – the State Bank office on Purtseladze Street (currently the National 
Library), the Zubalov Hospital for the Insane, tobacco vendor Bozarjyants’ 
house on Chonkadze Street, the Tiflis Mutual Credit Company building on 
Leonidze Street (previously the Georgian State Bank, currently the Library 
of Old Manuscripts). In 1915, two buildings that he designed, including the 
glorious office of the Mutual Credit Company, won awards for their beautiful 
facades. 

The Erivan branch of the Commercial Bank of Tiflis was the only building 
by this architect in Yerevan. Moreover, the designer of the building had 
been considered for many years to be Boris Mehranyan, who was the chief 
architect of Yerevan at the time, and who had provided the permit for the 
construction of the new branch of the Commercial Bank. It was only during 
an analysis of archive documents as part of the Kamar Business Center de-
sign process that the real architect of the Bank building was revealed.

Օհանջանովի ժառանգությունը

Միքայել Օհանջանովը ծնվել է 1870 թ-ին Թիֆլիսում: 
Ուսումնասիրելով և իր աշխատանքներում ակտիվորեն 
կիրառելով մոդեռն ոճը՝ նա կառուցում է քաղաքի 
կարևորագույն շենքերը՝ Պետական բանկի գրասենյակը 
Պուրցելաձեի փողոցում (այժմ ՝ Ազգային գրադարան), 
Զուբալովի անվան խելագարների հիվանդանոցը, 
ծխախոտավաճառ Բոզարջյանցի առանձնատունը Չոնկաձե 
փողոցում, Թիֆլիսի փոխադարձ վարկավորման ընկերության 
շենքը Լեոնիձեի փողոցում (նախկինում ՝ Վրաստանի 
Պետական բանկ, այժմ ՝ Հին ձեռագրերի պահոց): 1915 թ-ին 
նրա նախագծած երկու շենքեր, այդ թվում Փոխադարձ 
Վարկավորման ընկերության փառապանծ շենքը, ստանում են 
մրցանակ՝ գեղեցիկ ճակատային հատվածի համար:

Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը 
ճարտարապետի՝ Երևանում կառուցած միակ շենքն է: 
Ընդ որում երկար տարիներ շենքի նախագծի հեղինակ էր 
համարվում Բորիս Մեհրաբյանը, ով այդ ժամանակ Էրիվանի 
գլխավոր ճարտարապետն էր, և ում թույլատվությամբ էր 
կառուցվել Առևտրային բանկի նոր մասնաճյուղը: Միայն 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի նախագծի շրջանակում 
անցկացված արխիվային ուսումնասիրությունների ժամանակ 
հայտնի դարձավ բանկի շենքի իրական հեղինակը:

Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղին 
հասցեագրված նամակները:

Letters addressed to the Commercial Bank of Tiflis,  
Erivan branch.

4.000 ռուբլու չափով, իսկ 1908 թ-ին՝ արդեն 5.000 ռուբլու: 
Այսպիսով, Առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը 
շարունակում է իր գործունեությունը Աստաֆյան փողոցում ՝ 
Դիլանյանների տանը վարձակալած տարածքում, և 
օրեցօր բազմապատկում իր կապիտալը: 

1910 թ-ի հունվարի 19-ին Թիֆլիսում բանկի վարչական 
խորհուրդն արձանագրում է. «Այժմ անհարմարություն 
զգալով վարձակալվող նեղ և խարխլված շենքում, և 
ունենալով դատարկ հողատարածք քաղաքի լավագույն 
հատվածում, ինչպես նաև հաշվի առնելով շուտով 
վարձակալման ժամկետի լրանալը՝ խորհուրդը որոշում 
է կայացրել անմիջապես ձեռնամուխ լինել Էրիվանի 
մասնաճյուղի նոր շենքի կառուցմանը՝ ճարտարապետ Մ. 
Օհանջանովի նախագծով և նախահաշվարկով»: 

Պատահական չէր, որ բանկի ղեկավարությունը 
նոր մասնաշենքի նախագծման գործը վստահեց 
Միքայել Օհանջանովին՝ նշանավոր թիֆլիսահայ 
ճարտարապետին, ով արդեն նախագծել էր Թիֆլիսի 
փառահեղ Փոխադարձ վարկավորման ընկերության 
գրասենյակը և շատ լավ գիտեր, ինչպիսին պետք է լինի 
կարևոր ֆինանսական հաստատության շենքը՝ աչքի 
ընկնող, ներկայանալի, վստահություն ներշնչող և գրագետ 
կառուցված:

Էրիվանյան մասնաճյուղի նոր շենքի նախնական պլանը 
ներառում էր երկհարկանի գլխավոր մասնաշենքը Տեր-
Ղուկասյան փողոցում: Ավելի ուշ նախագծին ավելանում է 
նոր թևը՝ Բազառնայա (ներկայումս՝ Խորենացու) փողոցում: 
Արդյունքում ստացվում է Г-անման շինություն՝ փողոցների 
անկյունային հատվածում: Բանկի նոր շենքը համահունչ 
էր հրապարակի ընդհանուր համալիրի և Նիկոլաևյան 
տաճարի տեսքին: Ճարտարապետն ամեն ինչ 
մանրամասն հաշվարկել էր, անգամ նախագծել էր՝ որտեղ 
պետք է կառապանները սպասեն բանկի կարևորագույն 
շահառուներին: 

deadline for our current lease, the Board has taken a 
decision to immediately start the construction of the 
Erivan branch, with the proposal and budget outlined 
by architect M. Ohanjanov.”

It was no coincidence that the management of the 
Bank had trusted Mikayel Ohanjanov with the work 
of designing the new building. He was a renowned 
Tiflis Armenian architect who had already designed 
the glorious Mutual Credit Company office in Tiflis 
and knew very well what the building of an import-
ant financial institution should be like – eye-catching, 
impressive, inspiring confidence and well built.

The initial plan for the new building of the Erivan 
branch included a two-story main structure on 
Ter-Ghukasyan Street. A new wing was added to the 
design later on Bazarnaya (currently Khorenatsi) Street. 
An L-shaped building resulted, located on a corner 
of the two streets. The new Bank building was in 
harmony with the square in general and the St. Nikolai 
Church. The architect had calculated everything in 
detail, including where the coachmen should wait for 
the bank’s most important customers.

ՄԻՔԱՅԵԼ ՕՀԱՆՋԱՆՈՎԸ 
ՇԱՏ ԼԱՎ ԳԻՏԵՐ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ  
ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԿԱՐԵՎՈՐ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՇԵՆՔԸ՝ ԱՉՔԻ ԸՆԿՆՈՂ, 
ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼԻ, 
ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՇՆՉՈՂ 
ԵՎ ԳՐԱԳԵՏ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ:
Mikayel Ohanjanov knew very well what the 
building of an important financial institution 
should be like – eye-catching, impressive, 
inspiring confidence and well built.
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The building of the Erivan branch of the Commercial 
Bank of Tiflis was constructed using the project  
proposed by architect Mikayel Ohanjanov.

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ՄԻՔԱՅԵԼ 
ՕՀԱՆՋԱՆՈՎԻ ՆԱԽԱԳԾՈՎ 
ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ԹԻՖԼԻՍԻ 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԷՐԻՎԱՆՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՇԵՆՔԸ:1910
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The acceptance act for the new building of the Commercial Bank of Tiflis, Erivan branch, signed by the manager of the Erivan  
branch A. Tamamshev and architect M. Ohanjanov. 1910.

Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղի նոր շենքի ընդունման ակտը՝ ստորագրված Էրիվանյան 
մասնաճյուղի կառավարիչ Ա. Թամամշևի և ճարտարապետ Մ. Օհանջանովի կողմից: 1910 թ.:

Արդեն 1910 թ-ի հոկտեմբերի 3-ին Էրիվանյան 
մասնաճյուղի կառավարիչ Թամամշևը և ճարտարապետ 
Օհանջանովը կապալառու Բուդնիկից ընդունում են 
բանկի մասնաճյուղի նորակառույց շենքը: Մանրակրկիտ 
կերպով ուսումնասիրելով այն՝ Թիֆլիս ուղարկված 
հաշվետվության մեջ նրանք զեկուցում են. «Գտնում ենք, 
որ շենքը կառուցված է սահմանված, հաստատված 
կարգով և համապատասխանում է ճարտարապետի 
նախագծին: Աննշան թերությունները, այն է՝ գլխավոր 
սանդուղքի փայտե բազրիքները, աշխատասենյակից 
պատշգամբ դուրս եկող դռներն ու վառարանները 
գործառույթների սրահում, որոնք պատշաճ կերպով 
ներկված չեն, կապալառու Բուդնիկը պարտավորվում է 
ուղղել շուտափույթ կերպով»:

Բանկի նոր շենքն ուներ մի քանի ծառայողական 
սրահ և աշխատասենյակ, մեկ բնակարան՝ բանկի 
վարչության ղեկավարների համար, և հինգ կրպակ, որոնք 
տրվում էին վարձով: Կառույցի կենտրոնում գտնվում 
էր Գործառույթների ընդարձակ լուսավոր սրահը, իսկ 
ձախ թևի շքամուտքը դուրս էր գալիս հրապարակ: 
Շենքը կառուցված էր Ամասիայի սև տուֆից, ինչի 
պատճառով երևանցիներն այն կնքեցին «Սև բանկ»: 
Վերջապես Դիլանյանների տան նեղ շինությունից բանկը 
տեղափոխվում է մի շենք, որը համապատասխանում 
էր նրա դիրքին: Կորցնելով վստահելի և շահավետ 
վարձակալին և չկարողանալով գտնել մեկ ուրիշին՝ 
Դիլանյանը ստիպված էր վաճառել տունը, որի փոխարեն 
կառուցվեց  Տեր-Ավետիքյանի բազմաբնակարան շենքը:

On October 3, 1910, Branch Manager Tamamshev and 
architect Ohanjanov signed an acceptance act with a 
contractor named Budnik for the newly-constructed 
branch building. After a minute inspection, they sent 
a report to Tiflis that stated: “We find that the building 
has been constructed as agreed and confirmed, and 
that it matches the architectural plans. The contractor 
Budnik is obliged to quickly remedy the insignificant 
deficiencies, which consist of the wooden bannister of 
the main staircase, the doors that lead from the offices 
to their balconies, and the furnaces in the service hall, 
all of which have not been painted adequately.”

The new Bank building had several functional halls 
and offices, one residence for the members of the 
Bank’s Board of Directors, and five booths that were 
rented out. At the center of the structure was a broad 
and bright Service Hall, while the grand entrance on 
the left side led out to the square. The building had 
been constructed using black tuff stone from Amassia, 
as a result of which the residents of Yerevan christened 
it the “Black Bank.”  Finally, the Bank was able to move 
from the cramped space at the Dilanyan house to 
a building that matched its stature. After losing the 
reliable and lucrative tenant and being unable to find 
someone else, Dilanyan was forced to sell the house, 
which was then replaced by the Ter-Avetikyan building 
that contained several apartments.

ԹԻՖԼԻՍԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԲԱՆԿԻ ԷՐԻՎԱՆՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՇԵՆՔԸ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԷՐ ԱՄԱՍԻԱՅԻ 
ՍԵՎ ՏՈՒՖԻՑ, ԻՆՉԻ 
ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԵՐԵՎԱՆՑԻՆԵՐՆ 
ԱՅՆ ԿՆՔԵՑԻՆ «ՍԵՎ ԲԱՆԿ»:
The Commercial Bank of Tiflis, Erivan branch 
building had been constructed using black 
tuff stone from Amassia, as a result of which 
the residents of Yerevan christened it the 
“Black Bank.”
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The new Bank building was harmonious with the square overall, and with the  
majestic St. Nikolai Church located opposite to it.

ԲԱՆԿԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԸ ՀԱՄԱՀՈՒՆՉ ԷՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ԴԻՄԱՑ ԳՏՆՎՈՂ 
ՆԻԿՈԼԱԵՎՅԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՆՆԱՅԻ ՎԵՀԱՇՈՒՔ ՏԱՃԱՐԻ 
ՏԵՍՔԻՆ:
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Մինչև Ցարական Ռուսաստանի անկումը Թիֆլիսի 
առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը զբաղվում 
էր ոչ միայն իր հիմնական գործառույթներով, այլև 
նորաթուխ մասնագետների մատակարարմամբ: 
Թերթերից մեկում հայտարարություն է հայտնվում,  
որ հաշվապահ Կարապետյանը աշակերտներ է ընդունում 
և հաշվապահություն սովորեցնում հատուկ ծրագրով:  
Նոր մասնագետների պատրաստումը՝ այն էլ հայախոս, 
շատ կարևոր էր, քանի որ արդեն 1913 թ-ի հուլիսի 27-ին  
Թիֆլիսի առևտրային բանկը բաժանմունք է բացում 
նաև Կարսում ՝ իր մասնաճյուղերի թիվը հասցնելով 
վեցի: Այսպիսով, 1913 թ-ին Էրիվանի մասնաճյուղից բացի 
Թիֆլիսի առևտրային բանկը մասնաճյուղեր ունի Բաքվում, 
Բաթումում, Նուխայում, Ջուղայում և Կարսում: Ընդ որում 
Ջուղան ընդգրկված էր Էրիվանյան գուբերնիայի կազմում:

Until the fall of the Russian Empire, the Erivan branch 
of the Commercial Bank of Tiflis did not just fulfil its 
primary functions, it also trained new specialists in the 
field. An announcement in one of the newspapers of 
that period said that an accountant named Kara-
petyan was accepting students and teaching them 
accounting using a special program. The training of 
new professionals, and Armenian-speaking ones at 
that, was very important, because on July 27, 1913, the 
Commercial Bank of Tiflis also opened a branch in 
Kars, raising the number of branches in its network  
to six. Thus, in 1913, besides the one in Erivan, the Com-
mercial Bank of Tiflis had branches in Baku, Batum, 
Nukha, Jugha and Kars. Moreover, Jugha was a part of 
the Erivan Governorate.

English Park

Next to the building of the Commercial Bank 
lay the grand English park – the oldest park in 
Yerevan. It had been founded in 1860 by Gov-
ernor Astafyev. In 1894, the City Council leased 
the Park to a private owner for 12 years. However, 
because the tenant did not take good care 
of this  central city park, the Erivan authorities 
reclaimed the property, and Mayor Isahak Me-
lik-Adamalyan personally took charge of work 
relating to the park. In 1910, it was once again 
open to the public. Here’s an interesting fact. 
Renamed the Communer’s Park in 1920,  
it hosted the first football match in the history of 
Armenia, played between the teams from Erivan 
and Alexandropol (currently Gyumri). Viewed 
from above, the walking paths in the park are 
similar to the lines on the British Flag. Despite 
the fact that it had no connection to the British 
Empire, Astafyev named it this way when it was 
founded, simply because he had followed the 
well-known English irregular approach to park 
design.

Անգլիական այգին

Առևտրային բանկի շենքի կողքին փռվել 
էր շքեղ Անգլիական այգին՝ Երևանի 
հնագույն հանրային զբոսայգին:  
Այն հիմնադրվել է 1860 թ-ին՝ 
նահանգապետ Աստաֆևի կողմից: 
1894 թ-ին քաղաքային խորհուրդը 
այգին 12 տարով վարձակալության է 
հանձնում մասնավոր տիրոջը: Սակայն 
քանի որ վարձակալողը պատշաճ 
կերպով չէր հետևում քաղաքի 
կենտրոնական զբոսայգու վիճակին, 
Էրիվանի  իշխանությունները հետ 
են վերցնում տարածքը, և այգով 
զբաղվում է անձամբ քաղաքագլուխ 
Իսահակ Մելիք-Աղամալյանը. 1910 
թ-ին այն կրկին բացվում է այցելուների 
համար: Հետաքրքիր փաստ. 1920 թ-ին՝ 
անվանափոխված Կոմունարների 
այգում, անց է կացվում Հայաստանի 
պատմության մեջ եղած առաջին 
ֆուտբոլային հանդիպումը՝ Էրիվանի և 
Ալեքսանդրապոլի (այժմ ՝ Գյումրի) թիմերի 
միջև: 

Վերևից նայելիս՝ այգու զբոսուղիները 
կրկնում են բրիտանական դրոշի 
նախշը: Չնայած այն ոչ մի  կապ չուներ 
Բրիտանական կայսրության հետ, 
պարզապես Աստաֆևը՝ զբոսայգին 
հիմնելիս, նկատի ուներ այգիների 
ձևավորման հայտնի անգլիական՝ 
իռեգուլյար ոճը, որով էլ ձևավորվել 
էր երևանցիների կողմից սիրված 
Անգլիական այգին:

Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղի  
դրամարկղի ստացականները:

Receipts from the cash register of the Commercial Bank of Tiflis, Erivan branch.
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1916 թ-ի հունվարի 23-ին Թիֆլիսի առևտրային բանկը 
վերանվանվում է և դառնում Կովկասյան բանկ: 
Համապատասխանաբար երևանյան մասնաճյուղը 
վերանվանվում է՝ Կովկասյան բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղ: Այն գործում է Տեր-Ղուկասյան փողոցում 
կառուցված շենքում ընդհուպ մինչև 1920 թ-ը: 

Նույնիսկ Ռուսական կայսրության մասնատման և Առաջին 
աշխարհամարտի դժվարին տարիներին Էրիվանյան 
մասնաճյուղի գործունեությունն ընդլայնվում էր: Եթե 1917 
թ-ին բանկն ուներ 427 ներդրող, ապա 1919-ին՝ արդեն 
440 ներդրող, որոնց մեծ մասը իրավաբանական անձիք 
էին: Բանկի մշտական շահառուների թվում էին անգամ 
Էջմիածնի սինոդը և հոգևոր ճեմարանը: 

On January 23, 1916, the Commercial Bank of Tiflis was 
renamed the Caucasus Bank. The branch in Yerevan 
was also renamed the Erivan branch of the Cauca-
sus Bank. It continued to operate at the building on 
Ter-Ghukasyan Street up to 1920.

Even after the fragmentation of the Russian Empire 
and through the difficult years of the First World War, 
the work of the Erivan branch kept expanding. In 1917, 
the bank had 427 investors, while this number had 
grown to 440 investors in 1919, the majority of which 
were companies. The permanent beneficiaries of the 
company included even the Synod and the Seminary 
at Etchmiadzin.

The announcement regarding the renaming of the Commercial Bank of Tiflis as the Caucasus Bank in the newspaper  
Yerivanyan Haytararutyunner (“Erivan Announcements”). 1916.

Թիֆլիսի առևտրային բանկի՝ Կովկասյան բանկ վերանվանման մասին տեղեկությունը  
«Էրիվանյան հայտարարություններ» թերթում: 1916 թ.:

Partners and creditors

The Caucasus Bank accepted bonds from the 
Bank of Moscow, the Trade Bank of Moscow, 
the Russo-Asian Bank (Mariupol, Saratov), the 
Commercial Bank of Warsaw, United Banks 
(Zhitomir, Sevastopol), the Russian Foreign 
Trade Bank (Kiev, Simferopol, Odessa, Yekat-
erinodar), the Commercial Bank of Saint 
Petersburg (Melitopol), the Settlement Bank of 
Saint Petersburg (Taganrog), and the Zamgarov 
Brothers Bank (Moscow). Borrowers were not 
just individual customers, but also organizations, 
including the Saint Petersburg Wine Merchants’ 
Stock Company, Union – a company of German 
shareholders in Tiflis, the Winemakers’ Compa-
ny of Kizlyar, Minion – a stock company from 
Saint Petersburg, and so on.

Գործընկերներն ու պարտատերերը

Կովկասյան բանկը պարտաթղթեր էր ընդունում Մոսկովյան բանկից, 
Մոսկվայի վաճառականական բանկից, Ռուս-Ասիական բանկից 
(Մարիուպոլ, Սարատով), Վարշավայի առևտրային բանկից, Միացյալ 
բանկից (Ժիտոմիր, Սևաստոպոլ), Ռուսական արտաքին առևտրային 
բանկից (Կիև, Սիմֆերոպոլ, Օդեսսա, Եկատերինոդար), Սանկտ-
Պետերբուրգի առևտրային բանկից (Մելիտոպոլ), Սանկտ-Պետերբուրգի 
հաշվարկավարկային բանկից (Տագանռոգ), Ջամգարով եղբայրների 
բանկից (Մոսկվա): Պարտատերերը ոչ միայն ֆիզիկական անձիք էին, այլև 
կազմակերպություններ՝ այդ թվում Սանկտ-Պետերբուրգի գինեվաճառների 
բաժնետիրական ընկերությունը, Թիֆլիսի գերմանացի փայատերերի 
«Ունիոն» ընկերությունը, Կիզլյարի գինեգործների ընկերությունը, Սանկտ-
Պետերբուրգի «Մինյոն» բաժնետիրական ընկերությունը և այլն:

The accounts ledgers at the Erivan branch of the Caucasus Bank.

Կովկասյան բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղի հաշվապահական մատյանները:
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1918 թ-ի մայիսի 28-ին՝ Սարդարապատի, Բաշ-
Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերից հետո, 
հռչակվում է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: 
Հանրապետության վարչապետ է նշանակվում Հովհաննես 
Քաջազնունին, ֆինանսների նախարար՝ Խաչատուր 
Կարճիկյանը, ով մինչ այդ եղել էր Անդրկովկասյան սեյմի 
ֆինանսների նախարարը: 

Դարերով նվաճողների տիրապետության տակ 
եղած նորանկախ Հայաստանը ստեղծվեց շատ 
ծանր պայմաններում: Հանրապետությունը լցված էր 
Ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած գաղթականներով 
և հայտնվել էր տրանսպորտային ուղիների շրջափակման 
իրավիճակում: Սկսվում են սով և համաճարակներ, 
որոնք միայն 1918 թ-ի աշուն – 1919 թ-ի գարուն ընկած 
ժամանակահատվածում խլեցին 150.000 մարդու կյանք:

Երկրի ֆինանսավարկային համակարգը տապալված էր, 
պետգանձարանն ի վիճակի չէր կատարել անհրաժեշտ 
վճարումները: Պետական ծախսերը նվազեցնելու և 
եկամուտը ավելացնելու համար երկրի կառավարությունը 
որոշում է բարձրացնել հարկերը, չեղարկել նպաստները և 
կրճատել պետաշխատողների թիվը: Ընթացիկ ծախսերը 
փակելու համար կառավարությունը շրջանառության մեջ 
լրացուցիչ թղթադրամներ է դնում: Ինչպես գրում է Սիմոն 
Վրացյանը. «Տպիչ հաստոցն աշխատում էր անդադար, 
ամսվա ընթացքում թողարկված դրամի արժեքը հասնում 
էր 600 – 800 մլն ռուբլու: Ակնհայտ է, որ փողային այդպիսի 
հեղեղումը արտացոլվում էր երկրի առևտրատնտեսական 
վիճակի վրա: Գներն աճում էին խելահեղ արագությամբ»: 

Այդ պայմաններում 1918 թ-ի հունիսի 22-ին 
հրավիրվում է Հայաստանում գործող բանկերի և 
վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական 
վարչությունների ղեկավարների ընդհանուր ժողով, որի 
ժամանակ քննարկվում է նորանկախ Հայաստանում 
տիրող տնտեսական իրավիճակը, և խոսք է գնում 
հանրապետությանը օգնություն տրամադրելու մասին: 
Առաջարկվում է օգտագործել շրջանառության մեջ 
եղած պարտատոմսերը և վարձավճարների 4%-ը՝ 4 
մլն ռուբլի ընդհանուր գումարով, և դրանց տակ չեկեր 
դուրս գրել: Սեպտեմբերի 10-ին ֆինանսների նախարար 
Խաչատուր Կարճիկյանը նամակ է ստանում Պետբանկի 
տնօրեն Վսևոլոդ Մորավսկուց, ով գրում է, որ «Էրիվան 
քաղաքի բանկերը չեկեր են թողարկել այսինչ գումարի, 
մասնավորապես Կովկասյան բանկի մասնաճյուղը՝ 55.100 
ռուբլուն համարժեք գումարի»:

1918 – 1920 թթ-ին Էրիվանում գործում  
էր 6 բանկ և 2 վարկային կազմակերպություն.
◇ Պետբանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը  
   – կառավարիչ՝ պ. Մորավսկի,
◇ Ազովո-Դոնյան բանկի մասնաճյուղը 
   – կառավարիչ՝ պ. Ջանումով,
◇ Կովկասյան բանկի Էրիվանյան մասնաճյուղը  
   – կառավարիչ՝ պ. Քալանթարյան,
◇ Թիֆլիսի վաճառականական բանկի մասնաճյուղը  
   – կառավարիչ՝ պ. Խուդոբաշյան,
◇ Վոլգա-Կամյան բանկի մասնաճյուղը  
   – կառավարիչ՝ պ.Բելկևիչ,
◇ Փոխադարձ վարկավորման ընկերության Էրիվանյան 
   մասնաճյուղը – կառավարիչ՝ պ. Տեր-Զաքարյան,
◇ Արհեստավորների և մանր վաճառականների վարկային 
   Էրիվանյան ընկերությունը – կառավարիչ՝  
   պ. Տեր-Մարտիրոսյան:  

On May 28, 1918, after the heroic battles of Sardarapat, 
Bash-Aparan and Gharakilisa, the first Republic of 
Armenia was declared independent. Hovhannes Kajaz-
nuni was declared the Prime Minister, and Khachatur 
Karchikyan, who had until then been the Finance Min-
ister of the Transcaucasia Sejm, was appointed to the 
position of Finance Minister for the new Republic.

Newly independent Armenia, which had lived under 
the rule of conquerors for centuries, was created in 
very difficult conditions. The republic was filled with 
migrants who had barely managed to escape the 
Genocide, and the country was in a state of transporta-
tion blockade. Famine and epidemics followed, which 
took the lives of 150,000 people in the period between 
the fall of 1918 and the spring of 1919.

The financial and credit system in the country had 
failed, and the treasury was in no state to make the 
necessary payments. In order to reduce public ex-
penses and increase revenue, the government of the 
country decided to raise taxes, terminate allowances 
and reduce the number of state employees. In order to 
cover the ongoing expenses, the government put new 
money into circulation. As noted by Simon Vratsian, 
“The printing machine worked without interruption, 
and the money printed per month would reach the 
sums of 600-800 million rubles. Naturally, such a flood 
of money would have an impact on the commercial 
and economic situation in the country. Prices were 
going up at an outrageous rate.”

In these conditions, on June 22, 1918, a general assem-
bly was gathered of the financial administrators of all 
the banks and credit institutions operating in Armenia, 
and the economic situation in the newly independent 
state was discussed at this meeting. A call was made 
to provide aid to the republic and it was proposed to 
use 4% of the bonds and credit payments that were 
in circulation, worth a total sum of 4 million rubles, 
underwriting them with new receipts. On September 
10, Finance Minister Khachatur Karchikyan received a 
letter from the Manager of the State Bank, Vsevolod 
Moravski, who wrote that, “The banks in the city of 
Erivan have underwritten receipts for this sum, par-
ticularly the branch of the Caucasus Bank for a sum 
equivalent to 55,100 rubles:” 

In 1918-1920, there were six banks and two credit  
institutions operating in Erivan։ 
◇ The Erivan branch of the State Bank, Manager  
   – Mr. Moravski,
◇ The branch of the Azovo-Don Bank, Manager  
   – Mr. Zanumov,
◇ The Erivan branch of the Caucasus Bank, Manager  
   – Mr. Kalantaryan,
◇ The branch of the Trade Bank of Tiflis, Manager  
   – Mr. Khudobashyan,
◇ The branch of the Volga-Kamyan Bank, Manager 
   – Mr. Belkevich,
◇ The Erivan branch of the Mutual Credit Company, 
   Manager – Mr. Ter-Zakaryan,
◇ The Erivan Credit Company for Artisans and Small 
   Merchants, Manager – Mr. Ter-Martirosyan. 

Այդուհանդերձ, այսքան ֆինանսական 
հաստատությունների առկայության պարագայում ՝ 
Առաջին հանրապետության տարիներին փողը 
Հայաստան էր հասնում հիմնականում Կովկասյան բանկի 
Էրիվանյան մասնաճյուղի միջոցով: Բանկի կառավարիչ 
Քալանթարյանը և հաշվապահ Տեր-Թովմասյանը 
նամակներ են ուղղում ֆինանսների նախարարին՝ 
տեղեկացնելով, որ Էրևանյան մասնաճյուղը 3 մլն ռուբլի է 
ստացել Անդրկովկասյան պարտատոմսերով, և խնդրում 
են՝ գումարը ստանալու համար լիազորված անձ ուղարկել:

Nevertheless, despite the presence of so many finan-
cial institutions, money flowed into the country during 
the years of the first Republic of Armenia mainly 
through the Erivan branch of the Caucasus Bank. Bank 
Manager Kalantaryan and Accountant Ter-Tovmasyan 
sent letters to the Finance Minister, informing him 
that the Erivan branch had received 3 million rubles 
through Transcaucasia bonds and requesting him to 
send an authorized person to pick up the money.

Bank Managers

The following people have held the post of Manager of the Erivan Caucasus Bank  
(previously called the Commercial Bank of Tiflis):

1895 – 1907 – V. K. Adamyan,

1907 – 1916 – A. P. Tamamshev,

1916 – 1918 – M. A. Hakobyants,

In early 1919, Mr. Khachikyan fulfilled the role of Manager, and Alexander Kalantaryan 
was appointed to this position in October of that year. 

Բանկի կառավարիչները

Կովկասյան բանկի (նախկինում ՝ Թիֆլիսի 
առևտրային բանկի) Էրիվանյան 
մասնաճյուղի կառավարիչներն էին. 

1895 – 1907 թթ. – Վ. Ք. Ադամյանը,

1907 – 1916 թթ. – Ա. Պ. Թամամշևը,

1916 – 1918 թթ. – Մ. Ա. Հակոբյանցը,

1919 թ-ի սկզբին բանկի կառավարչի 
պարտականությունները կատարում 
էր պ. Խաչիկյանը, իսկ հոկտեմբերին 
կառավարիչ է նշանակվում Ալեքսանդր 
Քալանթարյանը:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՓՈՂԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԷՐ ՀԱՍՆՈՒՄ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 
ԲԱՆԿԻ ԷՐԻՎԱՆՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:
Money flowed into the country during the 
years of the first Republic of Armenia mainly 
through the Erivan branch of the Caucasus 
Bank.
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Թիֆլիսի առևտրային բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղի տոմսը:

Ticket from the Commercial Bank of Tiflis, 
Erivan branch.
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Բանկերի ազգայնացման մասին արձանագրությունը: 
1920 թ–ի դեկտեմբերի 24:

The statement about the nationalization of banks. 
December 24, 1920.

1920 թ-ի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը 
խորհրդայնացվում է և հռչակվում Հայաստանի 
Խորհրդային Սոցիալիստական հանրապետություն 
(ՀԽՍՀ): Մի քանի օր անց՝ դեկտեմբերի 18-ին, 
հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
բանկերը, այդ թվում ՝ Կովկասյան բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղը, ազգայնացվում են: Մասնավոր բանկերին 
հնարավորություն է տրվում ավարտել տարեկան 
հաշվետվությունները և ամբողջացնել եկամտի ու 
պակասուրդի մասին տեղեկությունները մինչև 1920 թ-ի 
դեկտեմբերի 31-ը: 

Մասնավոր բանկերի ազգայնացման հետևանքով 
որոշ քաղաքացիների մոտ խոչընդոտներ են ծագում 
հաշիվների կառավարման հետ։ Օրինակ, 1921 թ-ի մարտի 
19-ին ներկայացված դիմումով քաղաքացին խնդրում 
է վերադարձնել 1920 թ-ի նոյեմբերի 25-ին Կովկասյան 
բանկում գրավ դրած տաճկական ոսկի լիրան, որի դիմաց 
չեկով ստացել էր 500 հազար մանեթ։ Բոլշևիկների օրոք 
այդ լիրաները փոխադրվել էին Պետբանկ։ Քաղաքացին 
ՀԽՍՀ ֆինանսների նախարար Սարգիս Խանոյանին 
խնդրում է վերադարձնել լիրաները, կամ փոխհատուցել 
կառավարության նորմերով սահմանված գումարը։ 
Նախարարությունը բավարարում է քաղաքացու պահանջը 
և վճարում 1.000 ռուբլի։ Նմանատիպ բազմաթիվ այլ 
խնդրագրեր կարելի է գտնել Ազգային արխիվում:

1922 թ-ին «Սև բանկի» շենքը զբաղեցնում է Հայաստանի 
Պետբանկը: Բանկն իր դռները բացում է մարտի 24-ին, 
ինչը նշվում է շքեղ արարողությամբ: Բանկի կառավարիչը 
նույնիսկ նամակ է գրում Երևանի կայազորի պետին՝ 
խնդրելով հանդիսությանը գործուղել զինվորական 
նվագախումբը: 

Մեկ տարի անց՝ 1923 թ-ի ապրիլի 23-ին, Պետբանկի 
շենքում է տեղակայվում նաև Պետական 
ապահովագրության հայկական գրասենյակը:  
Եվս մեկ տարի անց՝ 1924 թ-ի մարտի 3-ին, ՀԽՍՀ Կոմկուսի 
կենտկոմի որոշմամբ Հայաստանում բացվում է երկու 
նոր բանկ՝ Գյուղատնտեսական և Կոմունալ բանկերը, 
որոնք տեղակայվում են նույն շենքում, բայց արդեն 
անվանափոխված Նալբանդյան փողոցում (Նալբանդյան  
2 հասցեով):

1924 թ-ի ապրիլի 30-ին հաստատվում է Կոմունալ բանկի 
վարչության կազմը: Կառավարիչ է նշանակվում Մարտին 
Սահակյանը, տեղակալներ՝ Լ. Գրիգորյանը և Գ.Ղարիբյանը: 
Բանկի սկզբնական կապիտալը կազմում էր 300.000 
ռուբլի և հիմնական նպատակը պետական, կոոպերատիվ, 
մասնավոր ձեռնարկությունների, բնակչության և 
բնակարանային շինարարության վարկավորումն էր: 

Սակայն արդեն 1924 թ-ի հունիսին կառավարիչ 
Սահակյանը զեկույց է ներկայացնում Հայաստանի 
Կենտկոմին, որտեղ ասվում է, որ բանկը բավարար 
միջոցներ չունի ոչ միայն ակտիվ գործառույթներ 
իրականացնելու, այլև շահառուների ընթացիկ 
հաշիվներից պահանջված վճարումներն անելու համար: 
Բանկի առաջ ծառացել էին լուրջ խնդիրներ. Սահակյանը 
բողոքում է, որ բանկի պարտապան-հաստատությունները 
ժամանակին չեն վճարում պարտքը և տոկսադրույքը: 
Մասսայական չվճարումների պատճառով կորուստներն 
այնքան մեծ էին, որ վտանգի տակ էր անգամ բանկի 
հիմնական կապիտալը: Պարտապանների շարքում 
էին այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են 
Արմենտորգը, Սովնարխոզը և այլն:

On December 2, 1920, Armenia was Sovietized and 
the Armenian Soviet Socialist Republic (ASSR) was 
declared. A few days later, on December 18, 1920, all 
the banks operating on the territory of the republic, 
including the Erivan branch of the Caucasus Bank, 
were nationalized. The commercial banks were given 
permission to complete their annual reports and pro-
vide information on revenues and deficits by Decem-
ber 31, 1920.

As a result of the nationalization of private businesses, 
some citizens had problems managing their personal 
accounts. For example, on March 19, 1921, a citizen had 
submitted a request asking for the return of a Turk-
ish gold lira that had been provided as collateral on 
November 25, 1920, against which he had received a 
check of 500 thousand manets. During the rule of the 
Bolsheviks, those liras had been moved to the State 
Bank. The citizen had asked ASSR Finance Minister 
Sargis Khanoyan to return the liras, or to compen-
sate for the sum through the normative procedures 
outlined by the government. The Ministry sustained 
the citizen’s claim and paid 1,000 rubles. Many such 
request letters can be found in the National Archives.

In 1922, the “Black Bank” building was occupied by the 
State Bank of Armenia. The Bank opened its doors on 
March 24, which was celebrated with a pompous cere-
mony. The Manager of the Bank even wrote a letter to 
the Chief of the Yerevan Armed Forces, requested him 
to send a military band to the celebrations.

A year later, on April 23, 1923, the office of the Arme-
nian State Insurance Company was also opened in the 
State Bank building. Another year later, on March 3, 
1924, a decision of the ASSR Communist Party Center 
resulted in the opening of two new banks in Armenia 
– the Agricultural and Communal banks, which were 
all located in the same building, which now stood on 
the renamed Nalbandyan Street (with the address as 
Nalbandyan Street 2).

On April 30, 1924, the management team of the Com-
munal Bank was confirmed. The position of Manager 
was given to Martin Sahakyan, with L. Grigoryan and 
G. Gharibyan as his deputies. The founding capital of 
the Bank consisted of 300,000 rubles and its main 
purpose was to provide credit to state, cooperative, pri-
vate enterprises, as well as the population and housing 
construction.

However, in June 1924, Manager Sahakyan presented 
a report to the Communist Party of Armenia, where 
he said that the Bank did not only have insufficient 
resources to maintain its active operations, but these 
would not even be enough to make payments on the 
current accounts of its customers. Serious problems 
had arisen before the bank. Sahakyan complained 
that the institutions who had borrowed from the Bank 
were not paying their debt and interest back on time. 
Due to mass defaults on payment, the losses were 
so great that even the founding capital of the bank 
was at risk. The debtors included such institutions as 
Armentorg, Sovnarkhoz and so on.

Կոմունալ բանկի տնօրեններն էին.

1924 – 1927 թթ. – Մարտին Մինասի Սահակյանը,
1927 թ-ի ապրիլից սեպտեմբեր ամիսները – Գեորգի 
Ալեքսանդրի Փիրգուլյանը,
1928 – 1929 թթ. – Արամ Եգորի Սահակյանը,
1929 – 1932 թթ. – Բագրատ Խորենի Մելիք-Դադայանը,
1932 – 1936 թթ. – Գարսևան Արամի Վարշամյանը,
1936 – 1937 թթ. – Արմենակ Բոգդանի Կետիկյանը,
1937 – 1941 թթ. – Անահիտ Ավետիքի Սարգսյանը,
1941 – 1950 թթ. – Բագրատ Պետրոսի Ջավահիրյանը,
1950 – 1953 թթ. – Գեորգի Ալեքսանդրի Մնացականյանը,
1953 – 1959 թթ. – Ժիրայր Գաստոնի Ֆիլոյանը:

The following individuals have held  
the post of Manager of the Communal Bank:

1924 – 1927 – Martin Minas Sahakyan,
April-September 1927 – Georgi Alexander Pirgulyan,
1928 – 1929 – Aram Yegor Sahakyan,
1929 – 1932 – Bagrat Khoren Melik-Dadayan,
1932 – 1936 – Garsevan Aram Varshamyan,
1936 – 1937 – Armenak Bogdan Kedikyan,
1937 – 1941 – Anahit Avetik Sargsyan,
1941 – 1950 – Bagrat Petros Javahiryan,
1950 – 1953 – Georgi Alexander Mnatsakanyan,
1953 – 1959 – Zhirayr Gaston Filoyan.
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Այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար բանկի 
կառավարությունն առաջարկում է Ժողկոմխորհին 
«ապահովագրել» բանկի կապիտալը՝ ձեռնարկելով 
հետևյալ միջոցները. Գոսստրախի բոլոր գումարները 
պահել Կոմունալ բանկի ընթացիկ հաշվեհամարին, 
ինչպես նաև առաջ քաշել մի շարք նորամուծություններ, 
օրինակ, թույլ տալ բանկին արտարժույթով գործարքներ 
իրականացնել, պարտադրել գործկոմներին և կոմունալ 
տնտեսություններին բոլոր ազատ գումարները պահել 
բանկում, թույլ տալ բանկին շինանյութ վաճառել և այլն: 

Բանկը շատ արագ հաղթահարում է ճգնաժամը, և արդեն 
1925 թ-ին Կոմունալ բանկի կապիտալը հասնում է 500.000 
ռուբլու: Մոսկվայի քաղաքային բանկը նույնիսկ հատուկ 
հաշվեհամար է բացում Էրիվանի Կոմունալ բանկի 
համար՝ տրամադրելով 100.000 ռուբլի վարկ՝ փոխադարձ 
ապրանքակոմիսիոն գործառույթների զարգացման 
համար: Կոմունալ բանկը կապեր է հաստատում նաև 
Վյատկայի քաղաքային բանկի հետ և զգալիորեն 
նվազեցնում է տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը: 

1925 թ-ին ռուսական «Վարկ և Տնտեսություն» 
ամսագիրը մի շարք հարցեր է ուղղում Կոմունալ 
բանկի ղեկավարությանը՝ վարկերի և հաստատված 
տոկոսադրույքի վերաբերյալ: Ահա թե ինչ է գրում Մարտին 
Սահակյանն ամսագրի խմբագրին: 

«Մեր բանկի բացվելու պահին տրամադրվող վարկի 
տոկոսադրույքը տատանվում էր տարեկան 18 – 24%: 
Ներկա պահին այն նվազել է և հասել 10 – 12%, հազվադեպ՝ 
15%: Այս ընթացքում տոկոսն անընդմեջ նվազում 
էր: Սկզբնական շրջանում բանկի սուղ դրամական 
միջոցները թույլ չէին տալիս մեզ վարկ տրամադրել 
ցածր տոկոսադրույքով, և միայն բանկի ռեսուրսների 
ամրապնդումը թույլ տվեց նվազեցնել վարկային 
տոկոսավճարը և բավարարել՝ մեր զարգացող երկրի 
տնտեսական կառույցների՝ էժան վարկի պահանջարկը: 

Մենք տրամադրում ենք վարկեր հետևյալ 
տոկոսադրույքով՝ երկարաժամկետ գործառույթների 
համար տարեկան 10%, կարճաժամկետ գործառույթների 
համար՝ 12%: Պետք է նշել, որ մեր երկարաժամկետ 
գործառույթների տոկոսի ցածր լինելը կարևոր է նաև 
այն պատճառով, որ մենք երկարաժամկետ վարկ ենք 
տրամադրում միայն շինարարություն իրականացնելու 
համար: Կից ներկայացվող տեղեկանքի համաձայն՝ մեր 
բանկը գործարքներն իրականացնում է մոտավորապես 
նույն տոկոսավճարով, ինչ Պետբանկը: Մինչդեռ 
հանրապետության մյուս բանկերի տոկոսադրույքը 
զգալիորեն ավելի բարձր է. Վսէկոբանկը պահանջում է 
12 – 15%, Գյուղատնտեսական բանկը՝ 18%, իսկ Փոխադարձ 
վարկավորման ընկերությունը՝ 30 – 48%»:

1926 թ-ի հուլիսի 26-ի Անդրկովկասյան Սոցիալիստական 
Ֆեդերատիվ Խորհրդային Հանրապետության (ԱՍՖԽՀ) 
ֆինանսների ժողկոմի արձանագրությունից հայտնի 
է, որ Կոմունալ բանկը հետևյալ փոփոխություններն է 
կատարել կազմակերպությունների վարկավորման 
գործառույթներում: Որոշվում է Պետհրատի վարկն 
ավելացնել 25.000 ռուբլուց 40.000 ռուբլի, Արմենտորգինը՝ 
նվազեցնել 300.000 ռուբլուց 100.000 ռուբլի, Էրիվանի 
Գործկոմի վարկն ավելացնել 150.000 ռուբլուց 500.000 
ռուբլի, Գյուղբանկին տրամադրել 50.000 ռուբլի վարկ, իսկ 
Վսէկոբանկին մերժել 75.000 ռուբլու վարկը, քանի որ ճիշտ 
չէ վարկավորել համախորհրդային բանկերը տեղական 
բանկերի միջոցներից:

In order to find a way out of this difficult situation, the 
Bank management proposed that the People’s Com-
munist Assembly “insure” the Bank’s capital by taking 
the following steps. All the money of the Gosstrakh 
(State Insurance Company) should be kept in current 
accounts at the Communal Bank, and a number of 
other innovations should be put into practice, such as 
allowing banks to conduct transactions using foreign 
currency, obligating executive committees and com-
munal farms to place all their free money in the bank, 
allowing banks to sell construction material and so on.

The Bank managed to overcome the crisis very quick-
ly, and in 1925, the capital of the Communal Bank 
reached 500,000 rubles. The City Bank of Moscow 
even opened a special account for the Erivan Commu-
nal Bank, providing it with a loan of 100,000 rubles in 
order to develop mutual trade commission transac-
tions. The Communal Bank established contact with 
the Vyatka City Bank and significantly decreased the 
interest rates on the loans it provided. 

In 1925, the Russian journal Credit and Economy 
directed several questions to the management of the 
Communal Bank regarding the loans provided and 
their confirmed interest rates. Here is what Martin 
Sahakyan wrote to the editor of the journal.

“At the moment when our bank opened, the inter-
est rates we offered ranged from 18 to 24% annually. 
Currently, we have lowered the rates to 10-12%, rarely 
15%. During this whole time, the interest rate was 
continuously dropping. In the early period, the limited 
financial resources of the Bank did not allow us to 
provide low interest rates, and only the consolidation 
of the Bank’s resources allowed us to reduce the credit 
interest rate in order to satisfy the demands for cheap 
loans to our developing country’s economic structures.

We provide loans with the following interest rates – for 
long-term transactions the annual interest rate is 10%, 
for short-term transactions it is 12%. I should note that 
the low interest rate we provide for long-term transac-
tions is also important because we provide long-term 
credit only for construction work. Based on the en-
closed statement, our Bank conducts transactions with 
approximately the same interest rates as the State 
Bank. Meanwhile, the other banks in the Republic 
have a significantly higher interest rate. The Vsecobank 
demands 12-15%, the Agricultural Bank – 18%, and the 
Mutual Credit Company – 30-48%.

On July 26, 1926, the minutes of a meeting of the 
financial structures of the Transcaucasian Socialist  
Federative Soviet Republic (TSFSR) noted that the 
Communal Bank had made the following changes 
to its procedures for providing credit to organizations. 
A decision had been made to increase the loan of 
the State Publishing company from 25,000 rubles 
to 40,000, to decrease the loan to Armentorg from 
300,000 rubles to 100,000 rubles, to increase the 
loan to the Erivan Executive Committee from 150,000 
rubles to 500,000 rubles, to provide the Agricultural 
Bank with a loan of 50,000 rubles, and to reject the 
loan application by Vsecobank for 75,000 rubles, be-
cause it is not right to use the resources of local banks 
to supply credit to pan-Soviet banks.

Կոմունալ բանկն ակտիվորեն վարկավորում է Հայաստանի 
գործկոմները՝ նպաստելով երկրի զարգացմանը: 1926 
թ-ին կազմված ԱՍՖԽՀ ֆինանսների ժողկոմի մեկ այլ 
արձանագրությունից երևում է, որ Էրիվանի Գործկոմին 
տրամադրվելիք 75.000 ռուբլի վարկը ավելացվել է և հասել 
200.000 ռուբլու, որից 125.000 ռուբլին նախատեսված 
էր շինարարական և կոմունալ վճարումների համար, 
իսկ 75.000 ռուբլին ուղղված էր Էրիվանում Ժողտուն 
(ներկայիս Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոնը) կառուցելու ծախսերին: Հետագայում Ժողտան 
կառուցման համար բանկը պետք է ևս 25.000 ռուբլի վարկ 
տրամադրեր Գործկոմին: Ընդհանուր առմամաբ Էրիվանի 
Գործկոմը Կոմունալ բանկին պարտք էր 350.000 ռուբլի, 
որը պետք է փակվեր հաջորդ տարի՝ պետության բյուջեից, 
սահմանված կարգով:

Բանկի միջոցների ամրապնդումն ու համալրումը թույլ է 
տալիս Կոմունալ բանկին հոգալ նաև իր աշխատակիցների 
բնակարանային կարիքները:1926 թ-ին Կոմունալ բանկը 
համաձայնագիր է կնքում Երևանի Գործկոմի հետ, ըստ 
որի պարտավորվում է իր շենքի բակում տուն կառուցել 
աշխատակիցների համար: Շինարարության ամբողջ 
ծախսը պետք է հոգար բանկը՝ այն պայմանով, որ 
հետագայում այդ գումարը դուրս կհանվի տարածքի 
վարձակալության գումարից (տարեկան 3.000 ռուբլի), որը 
Կոմունալ բանկը վճարում էր Գործկոմին: Սակայն ինչ-ինչ 
պատճառներով արդեն կառուցված շենքը փոխանցվում 
է Բնակարանային կոոպեացիայի խորհրդին: Ստիպված 
լինելով այնուամենայնիվ մուծել շինարարության 
տարիներին չվճարած գումարը՝ բանկը համաձայնության 
է գալիս Գործկոմի հետ, որ փոխհատուցելու է միայն՝ 
զբաղեցրած շենքի առաջին հարկի վարձակալության 
դրամը:

The Communal Bank actively loaned money to the 
Armenian Executive Committee, facilitating the de-
velopment of the country. In 1926, the minutes from 
another meeting of the financial structures of the 
TSFSR noted that the 75,000-ruble loan that was to 
be disbursed to the Erivan Executive Committee had 
grown to 200,000 rubles, of which 125,000 rubles 
were planned for construction and utility payments, 
and 75,000 rubles were allocated for building the 
Erivan People’s House (currently the National Academ-
ic Theater of the Opera and Ballet). Later, the Bank 
would have to provide another 25,000 rubles to the 
Executive Committee for the costs of building the 
People’s House. In all, the Erivan Executive Commit-
tee owed the Bank 350,000 rubles, which had to be 
repaid the following year, through the state budget as 
per the accepted procedure.

The consolidation and addition of its resources al-
lowed the Communal Bank to care for the housing 
needs of its employees as well. In 1926, the Communal 
Bank signed an agreement with the Yerevan Exec-
utive Committee, according to which it took on the 
obligation to build homes for its employees in the 
yard of its building. The full costs of the construction 
work were to be covered by the Bank on the condition 
that this amount would then be taken out of the sum 
of leasing the space (3,000 rubles annually), which the 
Communal Bank would be supposed to pay to the 
Executive Committee. However, for various reasons, 
the completed building was then handed over to the 
Housing Cooperative Council. Forced to provide the 
money that had not been paid during the years of 
construction, the Bank came to an agreement with 
the Executive Committee that it would reimburse only 
the money for the space occupied in the first floor of 
the building.

The financing of the Armenian  
Film Institution

In 1923, through the initiative of the People’s 
Committee for Education and Illumination, 
the ASSR State Film institution was created 
(later called HayFilm, which is no longer 
operational today). In 1926, the first  
Armenian silent movies were made – Hamo 
Beknazaryan’s “Namus”, “Zare”, “Shor and  
Shorshor”, which entered the hall of fame  
of Armenian film. The creation of Armenian 
cinema was made possible not only with 
the appearance of talented directors, but 
also by the money allocated to them.

In order to develop Armenian cinema, 
the Communal Bank provided a loan of 
30,000 rubles.

Հայ կինոյի ֆինանսավորումը

1923 թ-ին կրթության և լուսավորության 
ժողկոմի նախաձեռնությամբ ստեղծվում 
է ՀԽՍՀ Պետկինո հաստատությունը 
(հետագայում ՝ Հայֆիլմ, այսօր չի 
գործում): 1926 թ-ին նկարահանվում են 
հայկական առաջին համր ֆիլմերը՝ Համո 
Բեկնազարյանի «Նամուսը», «Զարեն», 
«Շոռն ու Շորշոռը», որոնք մտան  հայ 
կինոյի գանձարանը: Հայկական կինոյի 
ստեղծումը հնարավոր դարձավ ոչ միայն 
տաղանդավոր ռեժիսորների ի հայտ 
գալու, այլև հատկացվող գումարների 
շնորհիվ: 

Հայ կինոյի զարգացման համար Կոմունալ 
բանկը տրամադրեց 30.000 ռուբլի վարկ:
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Առաջին աշխարհամարտից, որին մասնակցել էր 
Ցարական Ռուսաստանը, և ավերիչ Քաղաքացիական 
պատերազմից հետո ամբողջ Խորհրդային Միությունը 
ժամանակ առ ժամանակ տնտեսական և ֆինանսական 
նոր խնդիրներ էր ունենում, որոնք չէին կարող շրջանցել 
Հայաստանը: Իրավիճակը բարելավելու համար 
խորհրդային կառավարությունը ստիպված հայտարարում 
է «Պարտատոմսերի շաբաթի» մասին և թողարկում 8%-
անոց անդորագրեր, որոնք ստիպում է գնել գրեթե բոլոր 
պետական կառույցներին՝ պետության բյուջե հավաքելով 
հաստատությունների ազատ դրամական միջոցները և 
պարտավորվելով վերադարձնել գումարը որոշ ժամանակ 
անց: Կոմունալ բանկն իր եկամտի 60%-ը վերածում է 
նման անդորագրերի: Անգամ բանկի աշխատակիցները 
պարտատոմսեր են գնում սեփական միջոցներով:

Բանկի տրամադրած վարկերի փաստաթղթերով 
կարելի է վերականգնել Խորհրդային Հայաստանի 
կայացման պատմությունը: Կոմունալ բանկը ակտիվորեն 
ֆինանսավորում է ամբողջ հանրապետության 
տարածքում իրականացվող շինարարությունը և 
Երևանի կառուցապատումը, որն այսուհետ պետք 
է համապատասխաներ Խորհրդային Հայաստանի 
մայրաքաղաքի բարձր կարգավիճակին (1920-ականներին 
Թամանյանը ստեղծում է Երևանի գլխավոր հատակագիծը): 
1925 – 26 թթ-ին հանրապետության կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում տնտեսության 
այլ ոլորտները, և Կոմունալ բանկն իր առաջնահերթ՝ 
շինարարության վարկերից անցնում է ֆինանսական 
գործարքների ակտիվ և հետևողական զարգացմանը: 
Դրան նպաստում է բանկի պորտֆելի ազատումն 
արտարժույթից և թանկարժեք մետաղներից, ինչպես նաև 
որոշ դժվար սպառվող ակտիվներից: 

1926 թ-ի փետրվարին ԱՍՖԽՀ ֆինանսների ժողմոկը 
Կոմունալ բանկերին տալիս է հարկահավաքչության 
իրավունք: Նույն թվականի մարտին որոշում է կայացվում 
ապրանքային վարկավորման կրճատման մասին և 
հրապարակվում է այն ապրանքների ցուցակը, որոնք այլևս 
վարկավորման ենթակա չեն: 

1930-ականներին բանկի ընդհանուր հաշվեկշիռն արդեն 
կազմում է 1.737.575 ռուբլի: Բանկի միջոցները կազմվում 
էին՝ հիմնական կապիտալից՝ 500.000 ռուբլի, ընթացիկ 
հաշիվներից՝ 500.000 ռուբլի, և վարկերից՝ 80.000 ռուբլի: 
Բանկային ակտիվները հիմնականում կազմվում էին 
երկարաժամկետ վարկերից՝ 110.000 ռուբլի, կարճաժամկետ 
պարտատոմսային փոխառնություններից՝ 855.000 
ռուբլի, ապրանքային վարկերից՝ 34.000 ռուբլի, և բանկին 
պատկանող ապրանքատեսակներից՝ 255.000 ռուբլի: Հաշվի 
առնելով հանրապետության կոմունալ պահանջները, ինչպես 
նաև օրեցօր թափ առնող շինարարության ծավալները՝ 
ՀԽՍՀ կառավարությանն առաջարկվում է ավելացնել 
բանկին տրվող վարկը՝ 10.000 ոսկե ռուբլու չափով:

1932 թ-ի օգոստոսի 1-ին Ժողկոմխորհը որոշում է 
իրականացնել Կոմունալ բանկի մասնաճյուղերի ցանցի 
տեղայնացում մարզերում: Այսպիսով, Կոմունալ բանկը 
մասնաճյուղեր ուներ Լենինականում (այժմ ՝ Գյումրի), 
Ղարաքիլիսայում (այժմ ՝ Վանաձոր), Ալավերդիում և 
Ղափանում: Իսկ 1959 թ-ին ԽՍՀՄ ֆինանսների նախարարի 
և ԽՍՀՄ Պետբանկի նախագահի որոշմամբ Կոմունալ  
բանկը լուծարվում է: 

1995 թ-ին Հայներարտբանկը դառնում է բաժնետիրական 
բանկ` օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ: 
Բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը ձեռք է բերում 
«Քոմփութրոն Ինդասթրիզ Իսթեբլիշմենթ» ընկերությունը: 

After the First World War, in which Imperial Russia had 
taken part, and the ruinous Civil War, the whole of the 
Soviet Union would face new economic and financial 
difficulties from time to time, and Armenia had no 
way of avoiding their impact. In order to improve the 
situation, the Soviet government was forced to declare 
a “Week of Bonds” and issue 8% promissory notes, 
which then almost all state institutions were forced 
to purchase, thus redirecting the available monetary 
resources of these structures to the central budget, 
with the guarantee that this money would be returned 
some time later. The Communal Bank converted 60% 
of its revenues into these promissory notes. Even the 
Bank’s employees were forced to buy the notes using 
their own money.

The documents of the loans provided by the Bank 
can be used to retell the history of Soviet Armenia’s 
establishment. The Communal Bank actively financed 
construction on the whole of the territory of the repub-
lic including Yerevan, which was supposed to match 
the high stature of the capital of Soviet Armenia (in the 
1920s, Tamanyan produced the Yerevan master plan). 
In 1925-26, the government of the republic focused 
its attention on other sectors of the economy, and the 
Communal Bank transitioned from its priority area—
construction loans—to actively and consistently devel-
oping other financial transactions. These helped free 
the Bank’s portfolio of foreign currency and expensive 
metals, as well as other assets that were difficult to sell.

In February 1926, the TSFSR financial meeting gave the 
Communal Banks the right to collect taxes. In March of 
the same year, a decision was made to limit the provi-
sion of commodity loans and a list of commodities was 
published that were no longer eligible for credit. 

In the 1930s, the balance sheet of the Bank constitut-
ed 1,737,575 rubles. The Bank’s resources consisted of 
500,000 rubles of current accounts and 80,000 rubles 
in loans. The Bank’s assets consisted mainly of long-
term loans – 110,000 rubles, short-term bond exchang-
es – 855,000 rubles, commodity loans – 34,000, and 
brands belonging to the Bank – 255,000 rubles. Con-
sidering the republic’s communal needs, as well as the 
pace of construction that was increasing day by day, 
the ASSR Government proposed increasing the loans 
provided to the Bank by a sum of 10,000 gold rubles.

On August 1, 1932, the People’s Communist Council de-
cided to implement the establishment of a local net-
work of Communal Bank branches in the regions. Thus, 
the Communal Bank gained branches in Leninakan 
(currently Gyumri), Gharakilisa (currently Vanadzor),  
Alaverdi and Ghapan. In 1959, the ASSR Finance Minis-
ter and the Governor of the USSR State Bank decided 
to dissolve the Communal Bank. 

In 1995, Armimpexbank became a stock company 
with the involvement of foreign investment. Com-
puteron Industrials Establishments purchased the 
majority of shares in the Bank. In 2007, a turning point 
occurred in the history of this renowned financial in-
stitution, heralded by the replenishment of the Bank’s 
resources and a major upgrade in its services portfolio, 
to meet the developments and demands of global 
and domestic markets. In August of the same year, the 
vast majority of shares in Armimpexbank (96%) was 

2007 թ-ին սկսվում է ֆինանսական այս նշանավոր կառույցի 
պատմության բեկումնային փուլը, որն ազդարարվում է 
բանկի ռեսուրսների համալրմամբ ու ծառայությունների 
փաթեթի շեշտակի արդիականացմամբ` համաշխարհային 
և հայաստանյան ֆինանսական շուկայի զարգացումներին 
և պահանջներին համապատասխան: Նույն թվականի 
օգոստոսին Հայներարտբանկի բաժնետոմսերի հիմնական 
փաթեթը` 96%-ը, ձեռք է բերում «Թի-Դի-Էյ Հոլդինգս 
Լիմիթեդ» առաջատար և խոշորագույն ներդրումային 
ընկերությունը։ 

2008 թ-ի մայիսին բանկը վերանվանվում է «Ամերիաբանկ» 
ՓԲԸ: Այն դառնում է համապարփակ ֆինանսական 
հաստատություն, որը ձեռք է բերում դինամիկ զարգացման 
մեծ հնարավորություններ, վերազինվում է արդիական 
տեխնոլոգիաներով, ընդլայնում հաճախորդներին 
տրամադրվող ծառայությունները և կատարելագործում 
սպասարկման որակը: Գործունեության բեղուն տարիների 
ընթացքում բանկը ստանձնել է նորարարական, 
բազմակողմանի և բարձրորակ ֆինանսական լուծումներ 
տրամադրող գործընկերոջ դերը` ոչ միայն հայաստանյան 
շուկայում, այլև տարածաշրջանում: Սակայն «Ամերիաբանկի» 
կայացման տարեթիվ կարելի է համարել 1910 թվականը, 
երբ «Սև բանկի» շենքում Թիֆլիսի առևտրային բանկի 
երևանյան մասնաճյուղը սկսեց մատուցել լիարժեք 
բանկային ծառայություններ: «Ամերիաբանկը» հաջողությամբ 
պահպանում ու զարգացնում է տարածաշրջանի 
կարևորգաույն ֆինանսական հաստատության ավելի քան 
մեկդարյա ավանդույթները:

obtained by a leading, large investment company TDA 
Holdings Limited.

In May 2008, the bank was renamed Ameriabank 
CJSC. It became a consolidated financial institution 
that gained great opportunities for dynamic develop-
ment, modernizing itself with the latest technology, 
expanding the services provided to customers and 
improving the quality of service. During many years 
of productive activity, the bank took on the role of 
a partner providing innovative, comprehensive and 
high-quality financial solutions to clients acting in the 
Armenian market and the region. However, the year of 
Ameriabank’s establishment can be considered to be 
1910, when the Erivan branch of the Commercial Bank 
of Tiflis began to offer banking services in the “Black 
Bank” building. Ameriabank has successfully preserved 
and developed the traditions, more than a century 
old, of the most important financial institution in the 
region.

Samples of stubs from the USSR Foreign Trade Bank.

ԽՍՀՄ Արտաքին առևտրային բանկի կտրոնի օրինակները։
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ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻ 
ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ 
ՄԱՐԳԱՐԻՏԸ
Buniatyan’s Gray Pearl
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Գյուղբանկի և Կոմունալ բանկի բացման մասին ՀԽՍՀ կենտկոմի որոշումը: 1924 թ-ի մարտի 3:

The decision of the ASSR Central Committee on the opening of the Agricultural and Communal Banks. March 3, 1924.

1920-ական թթ-ին ողջ Խորհրդային Միությունը 
տնտեսական շատ ծանր վիճակում էր: Քաղաքացիական 
պատերազմից հետո երկրի գյուղատնտեսությունը 
հիմնովին ավիրվում է, սկսվում են համատարած սով 
և թալան: Մթերքի բացակայության պայմաններում 
ստեղծվում են հատուկ ջոկատներ, որոնք գյուղացիներից 
բռնագրավում են գյուղմթերքները: Նույնիսկ նրանք, ում 
հաջողվում է վաճառել հավաքած բերքը, ոչինչ չեն շահում, 
քանի որ աղքատության և ինֆլյացիայի այդ տարիներին 
փողը լիովին արժեզրկվել էր: Կառավարությունը առաջ է 
քաշում ՆԷՊ-ը՝ տնտեսական նոր քաղաքականությունը, 
որի առաջին իսկ ակտով հաստատվում է կայուն 
մթերային հարկ՝ ստացված մթերքներից առգրավվող 
բաժնեմաս՝ հաշվի առնելով տարվա բերքը, տնտեսության 
տնօրինության տակ գտնվող անասունների քանակը և 
մարդկանց թիվը: Կոլեկտիվ տնտեսության գաղափարի 
նոր կուրսը ընդունվելու էր միայն 1927 թ-ին, իսկ մինչ 
այդ դաշտում գերակշռում են մասնավոր ֆերմերական 
տնտեսությունները, որոնց կողքին առաջանում են հողի 
միասնական մշակման միավորումները: Պետության 
կայունացմանը զուգընթաց կառավարությունն 
ամեն կերպ աջակցում է գյուղացիներին անտոկոս 
վարկերով, գյուղատնտեսական մեքենաների 
անվճար մատակարարմամբ և զանազան հարկային 
արտոնություններով: 1924 թ-ի մարտին ՀԽՍՀ 
Կոմկուսի կենտկոմի որոշմամբ Երևանում բացվում է 
Գյուղատնտեսական բանկը, որը հիմնված էր Հայաստանի 
29 կետերում տեղակայված` գյուղատնտեսական վարկեր 
տրամադրող ընկերությունների վրա: Բանկի միջոցները 
կազմվում էին սեփական կապիտալից, Կենտրոնական 
Գյուղտնտբանկից արված փոխառություններից և ընթացիկ 
հաշիվներից: Բացման պահին Գյուղատնտեսական բանկի 
կապիտալը հասնում էր 750.000 ռուբլու, բացի այդ բանկն 
ուներ սահմանափակ առևտրային ֆունկցիաներ: 

Իր գործունեությամբ Գյուղբանկը նպաստեց Հայաստանի 
գյուղատնտեսության վերականգնմանը սովի և 
շրջափակման ծանր տարիներից հետո:

In the 1920s, the whole of the Soviet Union was in a 
very difficult economic situation. After the Civil War, 
agriculture in the country had been totally ruined, 
and the land was plagued with famine and looting. 
Following the food shortages, special squads were 
put together that went into the villages and confis-
cated the harvest. Even the villagers who managed 
to sell what they had grown did not end up making 
a profit, because poverty and inflation in those years 
had completely devaluated the currency. The gov-
ernment was promoting the NEP or new economic 
policy, the first act of which was to establish a tax in 
kind, meaning that villagers would have to surrender 
a part of their produce to the state, based on the 
harvest in a given year, the number of livestock owned 
by the farm or the number of people there. The new 
direction of collective farming started only in 1927, 
and until then farms were privately owned, with some 
farming unions coming up beside them. In parallel 
to the establishment of a new statehood, the govern-
ment continued to supports villagers with interest-free 
loans, a free supply of agricultural machinery, and 
various tax privileges. In March 1924, a decision by the 
Central Committee of the ASSR Communist Party led 
to the opening of the Agricultural Bank in Yerevan, 
which was based on 29 companies providing loans 
to villagers throughout Armenia. The Bank’s resources 
consisted of its own capital, loans from the Central Ag-
ricultural Bank, and current accounts. At the time of its 
opening, the capital of the Agricultural Bank consisted 
of 750,000 rubles, and this institution also had limited 
commercial functions.

The Agricultural Bank helped reestablish agriculture 
in Armenia after the difficult years of the famine and 
blockade.

Restoring traditions

In 1924, prohibition was repealed in Russia. 
And because Russia in those years was the 
main market for consuming alcohol, Arme-
nia experienced a new boost to its centu-
ries-old tradition of winemaking. Growing 
grapes became one of the main activities 
in Armenian agriculture, but required 
significant financial investment. In order to 
expand their vineyards, private farms would 
seek loans from the Agricultural Bank.

Ավանդույթների վերականգնումը

1924 թ-ին Խորհրդային Ռուսաստանում չեղարկվում է «չոր օրենքը»: Եվ քանի որ այդ 
տարիներին Ռուսաստանը ոգելից խմիչքների սպառման հիմնական շուկան էր, 
Հայաստանում նոր թափ է առնում դարավոր ավանդույթներ ունեցող գինեգործությունը: 
Խաղողագործությունը դառնում է Խորհրդային Հայաստանի գյուղատնտեսության 
առաջնային ճյուղերից մեկը, որը պահանջում է զգալի դրամական ներդրումներ: Խաղողի 
այգիների ընդարձակման համար մասնավոր տնտեսությունները վարկ են ձևակերպում 
Գյուղատնտեսական բանկում:
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Two new banks opened in Armenia – the Agricultural 
Bank and Communal Bank.

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՑՎՈՒՄ Է ԵՐԿՈՒ 
ՆՈՐ ԲԱՆԿ՝ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲԱՆԿԵՐԸ:1924
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Գյուղատնտեսական բանկը տեղակայվում է Կոմունալ 
բանկի շենքում: Սակայն շուտով «Սև բանկը» շատ նեղ 
է դառնում երկու ֆինանսական հիմնարկների համար: 
Որոշվում է Գյուղբանկը «բնակեցնել» նոր հասցեով՝ 
հատուկ ա՛յս հաստատության համար կառուցված շենքում ՝ 
«Սև բանկի» հարևանությամբ:

Բանկի շենքի կառուցման գաղափարը պատկանում է 
Ալեքսանդր Թամանյանին: Հենց նրա ղեկավարությամբ 
ստեղծված հատուկ հանձնաժողովն էր մշակելու 
Գյուղբանկի նոր շենքի կառուցման ծրագիրը: Բանկը 
պայմանագիր է կնքում «Շինարար» ընկերության հետ 
և խնդրում Թամանյանին ծանոթանալ պայմանագրի 
դրույթներին, շենքի նախագծին և նախահաշվարկին, 
դիտողություններ անել և կազմել շենքի կառուցման 
համար անհրաժեշտ նվազագույն և առավելագույն 
ծախսերի հաշվարկը, որպեսզի Գյուղբանկի տնօինությունը 
այդ փաստաթղթերի հիման վրա վերջնական որոշում 
կայացնի։ Ըստ «Շինարար» ընկերության գլխավոր 
ինժեներ Մալխասյանի հաշվարկի՝ Գյուղբանկի 
3-հարկանի շենքի կառուցման համար հարկավոր էր 
160.000 ռուբլի։ 

1925 թ-ի հոկտեմբերի 5-ին «Շինարար» բաժնետիրական 
ընկերության և Գյուղբանկի վարչության միջև կնքվում է 
նախնական համաձայնագիր`բանկի նոր շենքը կառուցելու 
մասին: 

Շենքի առաջին յոթ գծագրերը կազմում է ինժեներ Պրեյսը: 
Թամանյանն ուսումնասիրում է դրանք և անբավարար 
գնահատում: Շինարարական հանձնաժողովի 
համաձայնությամբ՝ Թամանյանը խնդրում է հայ նշանավոր 
ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյանին, ով այդ 
ժամանակ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն էր (1924-
1938 թթ.), նախագծել շենքը և վերահսկել շինարարական 
աշխատանքները։ 1926 թ-ի փետրվարի 10-ին բանկի և 
ճարտարապետի միջև պայմանագիր է ստորագրվում: 
Թամանյանը պնդում է, որ ճարտարապետի աշխատանքի 
վարձատրությունը պետք է կազմի շինարարության 
ընդհանուր գումարի 3%-ը՝ ընդունված նորմերի համաձայն:

The Agricultural Bank was located in the Commu-
nal Bank building. However, the “Black Bank” soon 
became too small for both financial institutions. A 
decision was made to “relocate” the Agricultural Bank 
to a new address, where a building was being built 
specifically for this institution, in the vicinity of the 
“Black Bank”.

The idea of constructing a new bank building came 
from Alexander Tamanyan. A special committee was 
put together under his management to develop the 
construction plan. The Bank signed a contract with the 
company Shinarar and asked Tamanyan to look over 
the clauses in the document, the construction blue-
print and budget, to make comments and produce 
a minimum and maximum budget for the work, so 
that the management of the Agricultural Bank could 
make a final decision on how to proceed. According 
to a calculation by the head engineer at Shinarar, the 
Agricultural Bank’s three-floor building would require 
160,000 rubles.

On October 5, 1925, a preliminary contract was signed 
between the stock company Shinarar and the man-
agement of the Agricultural Bank for the construction 
of the new building.

The first seven sketches of the building were drawn 
by an engineer named Prace. Tamanyan studied 
them and considered them unsatisfactory. With the 
agreement of the construction committee, Tamanyan 
asked the famous Armenian architect Nikoghayos 
Buniatyan, who was the head architect of Yerevan at 
the time (1924-1938), to plan the building and oversee 
the construction work. On February 10, 1926, a contract 
was signed by the Bank and architect. Tamanyan 
insisted that the architect should be paid 3% of the 
total project budget, which was the acceptable level 
of remuneration at the time. 

ԹԱՄԱՆՅԱՆԸ ՊՆԴՈՒՄ Է, ՈՐ 
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ 
Է ԿԱԶՄԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐԻ 3%-Ը՝  
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՆՈՐՄԵՐԻ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

Tamanyan insisted that the architect should 
be paid 3% of the total project budget,  
which was the acceptable level of remuner-
ation at the time.

Ալ. Թամանյանի նամակը Գյուղբանկի նախագահի տեղակալ Հ.Գեդոյանին՝ ինժիներ Պրեյսի կազմած 
գծագրերն անբավարար գտնելու և նախագիծը Ն.Բունիաթյանին վստահելու առաջարկի մասին:

A letter from Alexander Tamanyan to the Deputy Chairman of the Agricultural Bank, H. Gedoyan, regarding his opinion that 
the proposal by an engineer named Prace was unsatisfactory and that the project should be trusted to N. Buniatyan.
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Ստեփան Շահումյանի հուշարձանը՝  
Նիկոլաևյան տաճարի վայրում: 1932 թ.:

Stepan Shahumyan Memorial Statue,  
at the site of the St. Nikolai Cathedral. 1932.
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The construction of the new building  
of the Agricultural Bank is completed.

ԳՅՈՒՂԲԱՆԿԻ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ 
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ 
ԱՎԱՐՏՎՈՒՄ ԵՆ:1929
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Շենքի կառուցան համար ընտրվում է հողատարածք 
Երևանի առաջին մասում ՝ 43 համարի տակ, Էնգելսի 
(այժմ ՝ Դեղատան) և Տեր-Ղուկասյան (այժմ ՝ Վազգեն 
Սարգսյան) փողոցների անկյունում: Բանկը վարձակալում 
է հողատարածքը Երևանի քաղխորհրդից 49 տարով 
(1928 թ-ին, երբ բանկի շենքը արդեն կառուցված էր, 
Քաղխորհուրդը որոշում է երկարացնել վարձակալման 
ժամկետը մինչև 65 տարի): Տեղամասի ընդհանուր 
մակերեսը կազմում էր 274.64 քառ. սաժեն, սակայն 
վարձակալման պայմանագրում նշվում է, որ այն կարող  
է ընդլայնվել: 

Հաստատված պլանի համաձայն՝ շենքի կառուցումը պետք 
է սկսվեր 1925 թ-ի հոկտեմբերի 1-ին, և օբյեկտը պիտի 
շահագործման հանձնվեր երկու տարի անց, սակայն 
մի շարք պատճառներով կառուցման աշխատանքներն 
ավարտվում են միայն 1929-ին: 1927 թ-ին սկսվում է նաև 
բանկի աշխատակիցների համար հանրակացարանի 
կառուցումը, որը գտնվում էր Էնգելսի (այժմ ՝ Դեղատան) 
փողոցում:

Հոգ չէ, որ շինարարությունն ավարտվեց երկու տարի ուշ, 
փոխարենը Գյուղատնտեսական բանկի շենքը դարձավ 
Խորհրդային Հայաստանի ճարտարապետության 
ամենահետաքրքիր նմուշներից մեկը: Մինչ շենքի 
նախագծման գործին անցնելը՝ Բունիաթյանը 
ուսումնասիրել էր միջնադարյան Հայաստանի 
ճարտարապետությունը: Նա մասնակցել էր Նիկողայոս 
Մառի՝ Անի մեկնած արշավախմբի աշխատանքներին 
և տեղում կազմել Բագրատունիների փառապանծ 
մայրաքաղաքի պահպանված կառույցների գծագրերը: 
Պատահական չէ, որ ազգայինի նոր կերպարը որոնելիս 
ճարտարապետը դիմում է պատմական ժառանգությանը: 
Գյուղբանկի շենքը նախագծելիս՝ Բունիաթյանն 
օգտագործում է իր սիրելի լուծումը. շենքն առանձնանում 
և ընդգծվում է անկյունային մուտքով՝ կազմավորված 
հոծ սյուներով, որոնք հանդիսավոր տեսք են հաղորդում 
ամբողջ կառույցին: Միևնույն ժամանակ հայկական 
միջնադարի դեկորատիվ-գեղարվեստական դետալները 
շենքի հորինվածքը դարձնում են գեղեցիկ ու տպավորիչ: 

Հետաքրքիր էր կազմակերպված նաև շենքի ներքին 
տարածությունը, գտնված էին նուրբ համաչափություններ, 
օրինակ, երկհարկանի կամարակապ պատուհաններով 
Գլխավոր դահլիճը: Շենքին յուրահատուկ 
արտահայտչականություն և նրբագեղություն է հաղորդում 
մոխրագույն բազալտը: Կասկած չկա, որ Գյուղբանկի 
շենքը Հայաստանի հազվադեպ և առանձնահատուկ 
շինություններից մեկն է, որը, սակայն, հենց իր ազգային 
կոլորիտի պատճառով քննադատության  
և վիճաբանության առարկա է դառնում 1920 թթ-ին: 

A plot of land numbered 43 in the first part of Yerevan 
was chosen for the site, at the intersection of Engels 
(currently Deghatan Street) and Ter-Ghukasyan Street 
(currently Vazgen Sargsyan Street). The Bank leased 
the land from the Yerevan City Council for 49 years (in 
1928, when the Bank building had been completed, 
the City Council adopted a decision to extend the 
lease period to 65 years). The overall area of the site 
came to 274.64 square “sagénes”, but the lease con-
tract stated that the area could be increased.

Based on the confirmed plan, the construction of the 
building was supposed to start on October 1, 1925 and 
the structure was to be completed two years later, but 
due to various circumstances, the building was ready 
for use only in 1929. In 1927, construction also began 
on a hostel for bank employees, which was located on 
Engels (currently Deghatan) Street.

It did not matter that construction ended two years 
late; instead, the Agricultural Bank building ended 
up becoming one of the most interesting samples 
of architecture in Soviet Armenia. Before starting the 
work of designing the building, Buniatyan had studied 
medieval Armenian architecture. He had been a part 
of the expedition group to Ani led by Nicholas Marr 
and, once he arrived there, he had made sketches of 
the preserved structures from the erstwhile glorious 
capital of the Bagratunis. It was no coincidence that 
the architect looked back on Armenian history and 
heritage to define a new national characteristic for his 
work. When designing the Agricultural Bank building, 
Buniatyan used his favorite solution – the building 
stood out and became more prominent by having a 
corner entrance consisting of monolithic pillars that 
gave the whole structure a sense of majesty. At the 
same time, the decorative and artistic patterns of me-
dieval Armenian architecture turned his creation into 
something beautiful and impressive.

The interior of the building was also designed in an 
interesting manner – there were delicate symmetries 
in, for example, the two-floored Main Hall with arched 
windows. The gray basalt gave the building a particular 
expressiveness and beauty. There is no doubt that the 
Agricultural Bank building is a rare and special exam-
ple of architecture in Armenia, but it was its national 
characteristic that made it the subject of criticism and 
controversy in the 1920s.

A reliable shelter

The black building of the Communal Bank, and the Agricul-
tural Bank—the gray pearl of Yerevan—served two different 
venerable institutions while constantly remaining at the 
center of attention of the city residents. Besides the financial 
nature of the institutions they hosted, the structures within 
their walls constantly changed their names and functions, 
and these buildings also provided “shelter” to organiza-
tions that were no less important for the young republic. 
In February 1921, in the days of the February revolution, 
the Caucasus Bank building hosted the editorial offices 
of the Azat Hayastan (“Free Armenia”) newspaper (the first 
issue was published on February 19, the last on April 1). The 
address of the editorial office mentioned in the newspaper 
was Azatutyan Street 2 (as a reminder, the Caucasus Bank 
was actually located at 2, Ter-Ghukasyan Street). In 1922, the 
Armenian Telegraph Agency (Armtag) moved into the build-
ing. The right wing of the “Black Bank” on Bazarnaya (later 
Marx Street, currently Khorenatsi Street) was occupied in 
the 1920s by the Russian Bank (4, Marx Street), the Regional 
Executive Committee, the Communal Company, and the 
Regional City Police (6, Marx Street).

In 1928, the building of the Agricultural Bank hosted the 
Irrigation Water Administration, the city office of Transcauca-
sia Railways, the Armenian Housing Cooperative, the Erivan 
Communal Trust, and the State Industry Administration. In 
1944, the ASSR department for the state payroll and state 
loan administration settled there, followed by the main 
department of the ASSR state employee savings agency.

In 1955, after the creation of the Armenian Television 
company, the Communal Bank building served for many 
years as the location for the main editorial office for drama 
programs at the television company. The space between the 
two banks was rented out to five shops, of which the fish 
store in particular was very well known to the residents of 
Yerevan.

Հուսալի ապաստան

Կոմունալ բանկի սև շենքը և Գյուղբանկի՝ Երևանի մոխրագույն մարգարիտը 
երկար տարիներ ծառայում են զանազան պատկառելի հաստատությունների՝ 
մշտապես մնալով երևանցիների ուշադրության կենտրոնում: Բացի 
ֆինանսական՝ անուններն ու գործառույթներն անընդհատ փոփոխող 
կառույցներից, այս երկու շենքերում հաճախ «ապաստան» են գտնում այլ 
հիմնարկներ, որոնք ոչ պակաս կարևոր էին երիտասարդ հանրապետության 
համար: 1921 թ-ի փետրվարյան հեղաշրջման օրերին Կովկասյան բանկի 
շենքում է գործում «Ազատ Հայաստան» թերթի խմբագրությունը (առաջին 
համարը լույս է տեսել փետրվարի 19-ին, վերջինը՝ ապրիլի 1-ին): Որպես 
խմբագրության հասցե՝ թերթում նշված էր՝ Ազատության փողոց, 2 վայրը 
(հիշեցնենք, որ Կովկասյան բանկը տեղակայված էր Տեր-Ղուկասյան 2 
հասցեում): 1922 թ-ից շենք է տեղափոխվում Հայաստանի հեռագրային 
գործակալությունը (Արմտագը)։ «Սև բանկի» աջ թևը` Բազարնայա (Մարքսի, 
այժմ ՝ Խորենացի) փողոցում 20-ական թթ-ից զբաղեցնում էին Ռուսական 
բանկը (Մարքսի 4), հանգուցային գործկոմը, Կոմունալ տնտեսությունը և 
հանգուցային քաղաքային ոստիկանությունը (Մարքսի 6):

1928 թ-ին Գյուղատնտեսական բանկի շենքում էին գործում Ոռոգման 
աշխատանքների վարչությունը, Անդրկովկասյան երկաթուղու քաղաքային 
կայանը, Հայբնակկոոպը, Էրիվանի կոմունալ տրեստը, Պետական 
արդյունաբերության վարչությունը: 1944-ին շենքում հաստատվում է ՀԽՍՀ 
պետաշխդրամարկղերի և պետվարկի վարչությունը, հետագայում` ԽՍՀՄ 
Պետաշխխնայդրամարկղի հայկական հանրապետական գլխավոր 
վարչությունը: 

1955 թ-ին Հայկական հեռուստատեսության ստեղծումից հետո Կոմունալ 
բանկի հարկի տակ երկար տարիներ գործում է հեռուստատեսության 
դրամատիկական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը: Իսկ 
երկու բանկերի միջև եղած տարածքը վարձակալության է տրվում հինգ 
վաճառասրահի, որոնցից հատկապես ձկան խանութը շատ հայտնի էր 
երևանցիների շրջանում:

Գյուղբանկի գլխավոր դահլիճը։

Երբ Երևանը չուներ Ավտոկայան, միջքաղաքային 
ավտոբուսները մեկնում էին Շահումյանի հրապարակից,  
իսկ տոմսարկղը գտնվում էր Գյուղբանկի շենքում: 1957 թ.:

Main Hall of Agricultural Bank.

When Yerevan did not yet have a Bus Station, intercity buses would 
leave from this square and tickets were sold in the Agricultural Bank 
building, 1957.

There is no doubt that the Agricultural Bank building is a rare and special exam-
ple of architecture in Armenia, but it was its national characteristic that made it 

the subject of criticism and controversy.

ԳՅՈՒՂԲԱՆԿԻ ՇԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ 
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿՆ Է, ՈՐԸ, ՍԱԿԱՅՆ, ՀԵՆՑ ԻՐ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈԼՈՐԻՏԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՎԻՃԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ Է ԴԱՌՆՈՒՄ:
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This was the brief story of two large banks built in 
Yerevan. Time has left its indelible mark on these two 
glorious structures by weakening their foundations 
and distorting their initial appearance, such that 
the infrastructure of the buildings no longer meets 
modern technological requirements. Considering the 
historic and architectural significance of the buildings 
and the need for their preservation as part of the 
mission to pass them on to future generations, the 
company building the Kamar Business Center, Pro-
DeCo, approached the issue of reconstructing these 
famous city structures with the greatest of responsibil-
ity and care. By adequately considering the issue with 
their architects, consistently developing the project 
and strictly adhering to the many construction rules 
related to “green buildings”, they managed to achieve 
their challenging objective and built an ultra-modern 
business center in a historic part of the city, creating 
the new while preserving the old.

Ահա Երևանում կառուցված երկու խոշոր բանկերի 
հակիրճ պատմությունը: Ժամանակն անդառնալի 
հետք էր թողել այս փառավոր կառույցների վրա` 
խարխլելով նրանց հիմքը և աղավաղելով սկզբնական 
տեսքը, այնպես որ շենքերի ենթակառույցները այլևս 
չէին համապատասխանում արդի տեխնոլոգիական 
պահանջներին: Կարևորելով շենքերի պատմական 
և ճարտարապետական նշանակությունը և դրանք 
պահպանելու անհրաժեշտությունն ու գալիք 
սերունդներին ժառանգելու առաքելությունը` «Կամար» 
բիզնես կենտրոնի կառուցման նախաձեռնող ProDeCo 
ընկերությունը ամենայն պատասխանատվությամբ ու 
մեծ հոգածությամբ է մոտեցել քաղաքի հայտնի շենքերի 
վերակառուցման աշխատանքներին: Գրագետ խնդիր 
դնելով ճարտարապետների առաջ, հետևողականորեն 
զարգացնելով նախագիծը և խստորեն պահպանելով 
«կանաչ կառույցների» շինարարական բազմաթիվ 
կանոնները՝ նրանք հասան դրված բարձր նպատակին՝ 
քաղաքի պատմական հատվածում կառուցեցին 
գերժամանակակից բիզնես կենտրոն՝ պահպանելով հինը 
ու կերտելով նորը:

Նալբանդյան փողոցը: 1931թ.:  Գյուղատնտեսական և Կոմունալ 
բանկերի արանքում տեղավորված շենքի ճակատամասը այսօր 
ներառվել է «Կամար» բիզնես կենտրոնի ատրիումում:

Nalbandyan Street. 1931. The facade of the building located between 
the Agricultural and Communal Banks has now been placed within 
the atrium of the Kamar Business Center.
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1871
Հիմնադրվում է Թիֆլիսի առևտրային 
բանկը:

The Commercial Bank of Tiflis is founded.

1920
Դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը 
խորհրդայնացվում է և հռչակվում 
Հայաստանի Խորհրդային 
Սոցիալիստական հանրապետություն: 

December 2. Armenia is Sovietized and the 
Armenian Soviet Socialist Republic (ASSR)  
is declared.

1920
Դեկտեմբերի 18-ին հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր բանկերը 
ազգայնացվում են: 

December 18. All the banks operating  
in the country are nationalized.

1927
Սկսվում է Գյուղբանկի աշխատակիցների 
համար հանրակացարանի կառուցումը։ 

Construction of the Agricultural Bank hostel 
begins.1910

Հունվարի 19-ին Թիֆլիսում բանկի 
վարչական խորհուրդը որոշում է 
կայացնում անմիջապես ձեռնամուխ 
լինել Էրիվանի մասնաճյուղի նոր 
շենքի կառուցմանը՝ ճարտարապետ 
Օհանջանովի նախագծով: 

June 19. The Bank’s Council of Directors in 
Tiflis makes a decision to immediately start 
construction of the new branch building 
in Erivan, based on architect Ohanjanov’s 
proposal.

1887
Թիֆլիսի առևտրային բանկի 
բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը 
գնում է Ալեքսանդր Մանթաշևը,  
ով դառնում է բանկի վարչական 
խորհրդի նախագահը:

The majority of shares in the Commercial 
Bank of Tiflis are purchased by Alexander 
Mantashev, who becomes the Chairman  
of the Board of Directors at the bank.

1910
Հոկտեմբերի 3-ին Էրիվանյան 
մասնաճյուղի նոր շենքը հանձնվում  
է պատվիրատուին:

October 3. The new branch building  
in Erivan is completed.

1922
Մարտի 24-ին «Սև բանկի» շենքը 
զբաղեցնում է Հայաստանի Պետբանկը:

March 24. The “Black Bank” building is taken  
over by the State Bank of Armenia. 

1924
Մարտի 3-ինՀԽՍՀ Կոմկուսի կենտկոմի 
որոշմամբ Հայաստանում բացվում է 
երկու նոր բանկ՝ Գյուղատնտեսական և 
Կոմունալ բանկերը, որոնք տեղակայվում 
են «Սև բանկի» շենքում:

March 2. The Central Committee of the ASSR  
Communist Party decides to open two new 
banks – the Agricultural and Communal 
Banks, which are located in the “Black Bank” 
building.

1929
Գյուղբանկի նոր շենքի կառուցման 
աշխատանքներն ավարտվում են:

The construction of the new building  
of the Agricultural Bank is completed.

1895
Էրիվանի Աստաֆյան (այժմ ՝ Աբովյան)  
փողոցում բացվում է Թիֆլիսի 
առևտրային բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղը:

The Erivan branch of the Commercial Bank  
of Tiflis opens on Astafyan (currently Abovyan) 
Street in Erivan.

1916
Հունվարի 23-ին Թիֆլիսի 
առևտրային բանկը վերանվանվում 
է և դառնում Կովկասյան բանկ: 
Համապատասխանաբար երևանյան 
մասնաճյուղը վերանվանվում է՝ 
Կովկասյան բանկի Էրիվանյան 
մասնաճյուղ:

June 23. The Commercial Bank of Tiflis is 
renamed and becomes the Caucasus Bank. 
The Erivan bank is correspondingly renamed  
the Erivan branch of the Caucasus Bank.

1924
Որոշվում է Գյուղբանկի համար 
կառուցել առանձին շենք՝ «Սև բանկի» 
հարևանությամբ:  
Գյուղբանկը հողատարածք է 
վարձակալում 49 տարի ժամկետով:

A decision is made to construct a separate  
building for the Agricultural Bank in the 
vicinity of the “Black Bank”. The Agricultural 
Bank leases land for a period of 49 years.

2010
Դեկտեմբերի 21-ին «Property Development 
Company»-ն հայտարարում է «Կամար» 
բիզնես կենտրոնի շենքի նախագծման 
ճարտարապետական բաց մրցույթ, որի 
ընթացքում, սակայն, չի հաստատվում  
ոչ մի նախագիծ:

December 21. Property Development  
Company announces an open architecture  
contest for the design of the Kamar Business  
Center, but none of the proposals are selected.

1900
Թիֆլիսում բանկի բաժնետերերի 
ընդհանուր ժողովը որոշում է 
կայացնում մասնաճյուղի նոր 
շենքի համար հող գնել Էրիվանի 
կենտրոնական հատվածում:

The general assembly of the Bank’s  
shareholders in Tiflis decides to purchase 
land for a new branch building in the center 
of Erivan.

1918
Մայիսի 28-ին հռչակվում է Հայաստանի 
առաջին հանրապետությունը:

May 28. The First Republic of Armenia  
is declared. 1926

Փետրվարի 10-ին Գյուղբանկը 
պայմանագիր է կնքում ճարտարապետ 
Նիկողայոս Բունիաթյանի հետ՝ բանկի 
նոր շենքը նախագծելու նպատակով:

February 10. The Agricultural Bank signs  
a contract with architect Nikoghayos Buniatyan 
to design the new building.

2014
Նոյեմբերի 6-ին տեղադրվում  
է «Կամար» բիզնես կենտրոնի 
հիմնաքարը՝ գալիք սերունդներին 
ուղղված գրությամբ: Նոր շենքը 
կառուցվում է «Տետրակոնխ» 
ճարտարապետական ստուդիայի 
ներկայացրած նախագծով:

November 6. The foundation stone of the  
Kamar Business Center is lain, with writing 
addressing future generations.  
The new building is designed by Tetraconch 
architectural studio.

2018
Ապրիլին «Կամար» բիզնես կենտրոնն իր 
դռներն է բացում այցելուների համար:

April. Kamar Business Center opens  
its doors to customers and visitors.

1926
Կոմունալ բանկը համաձայնագիր է 
կնքում Երևանի Գործկոմի հետ, ըստ որի  
պարտարվորվում է իր շենքի բակում տուն 
կառուցել իր աշխատակիցների համար:  

The Communal Bank signs an agreement 
with the Yerevan Executive Committee, 
based on which it is obliged to build housing 
in its yard for its employees.

Milestones for the two historic buildings

ԵՐԿՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ 
ՓՈՒԼԱՆԻՇՆԵՐԸ
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Kamar in figures

ՈՐՈՇ ԹՎԵՐ «ԿԱՄԱՐԻ» ՄԱՍԻՆ 

Բիզնես կենտրոնի շինարարությունը 
տևել է  

870 օր: Այդ ընթացքում 
շինարարության վրա աշխատել է  

350 վարպետ:
The construction of the business center 
took 870 days. During this period, 350 
professionals took part in the construction 
work. Համալիրի մակերեսը կազմում է  

22.400 քառ.մ, որից  

17.600 քառ.մ-ը 
նախատեսված է օֆիսային 
տարածքների համար:
The total surface of the complex comes  
to 22,400 square meters, of which 17,600 
square meters is planned as office space.

In order to dig out space for the two-story 
underground parking area, 22,000 cubic 
meters of soil were removed. The space 
provides parking for 100 cars at a time.

Երկհարկանի ստորգետնյա 
ավտոկայանատեղին փորելիս  
դուրս է հանվել  

22.000 խոր.մ հող: 

Այստեղ կարող է միաժամանակ 
կայանել  

100 մեքենա:

The business center has 2 underground 
floors and 9 above ground level.

Բիզնես կենտրոնն ունի  

2 ստորգետնյա և  

9 վերգետնյա հարկ:

The height of the entrance archway  
is 19 meters and the surface area covered 
in glass is 160 square meters.

Մուտքի կամարը  

19 մ բարձրություն ունի, 
ապակեպատման մակերեսը  

160 քառ.մ է:

The sculpture of the tree has a height  
of 19.5 meters and 5 tons of copper  
was used to make it.

Ծառի քանդակը  

19,5 մ բարձրություն ունի, 
այն ձուլելու համար օգտագործվել է 

5տոննա պղինձ:

The modern section of the building was 
covered with around 4,000 square meters 
of marble from Artsakh.

Համալիրի ժամանակակից հատվածի 
երեսպատման համար օգտագործվել 
է մոտ  

4.000 քառ.մ 
արցախյան մարմար:

Thanks to the use of “green technology”, 
Kamar conserves around 90,000 KW 
annually.

«Կանաչ տեխնոլոգիաների» շնորհիվ 
«Կամարում» տարեկան խնայվում է մոտ  

90.000 կՎտ:

Noise within the building is 10-15 decibels 
lower than permissible levels, thanks  
to which people inside the building  
do not feel like they are in the city center.

Աղմուկը շենքում  

10-15 դեցիբելով ցածր է  
թույլատրելի աղմուկի շեմից, ինչի 
շնորհիվ չի զգացվում, որ շենքը 
գտնվում է քաղաքի կենտրոնում:

The atrium has a height of 21 m.
The green walls go up to a height of 16 m  
and the surface of the vertical garden 
comes to a total of 145 square meters.

Ատրիումի բարձրությունը  

21 մետր է: Կանաչ պատերը 
տարածվում են  

16 մ բաձրության վրա, 
ուղղահայաց տնկիների մակերեսը 
կազմում է  

145 քառ.մ:

The surroundings of the business  
center include 4 newly-planted plane 
trees that replaced 2 diseased trees  
cut down during construction.

Բիզնես կենտրոնի շրջակայքում 
տնկվել է  

4 սոճի՝ շինարարության 
ընթացքում կտրված  

2 հիվանդ ծառի փոխարեն:

The bannisters of the main staircase 
include 32 authentic blacksmith’s pieces 
that the Business Center inherited from 
the “Black Bank”.

Գլխավոր աստիճանի բազրիքներում 
պահպանվել է իրական դարբնեգործ 

32 դետալ, որոնք կենտրոնին 
ժառանգություն են հասել «Սև բանկից»:
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ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ՎԿԱՆԵՐԸ
Witnesses of History
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Ruben Hasratyan (1943-2017)
Notable Architect of Armenia,  
co-author of the Kamar Business Center project

Մենք ուզում էինք մի շենք ստեղծել, որը կկազմեր 
քաղաքային միջավայրի ակնառու մասը, կմիավորեր 
պատմական ծավալները ներդաշնակ անսամբլում:  
Ձևի պարզություն, իմաստային խորություն,  
լույսի ու ստվերի խաղ... Իմ բոլոր նախագծերում դա կա:  
Մենք ուզում էինք իրականացնել հեքիաթ` ծնված լույս 
ու ստվերի դյութիչ խաղից, որի գլխավոր հերոսը արևն 
է: Մեր երկրում արևը շատ է, և նախապես այն կար 
նաև մուտքի կամարի էսքիզում` տեղավորվել էր Ծառի 
սաղարթի աջ կողմում: Նկարում գեղեցիկ էր, բայց 
իրականում շատ մտացածին և  ոչ բնական կլիներ, ու մենք 
հրաժարվեցինք արևից: Ինչպես առաջ հրաժարվեցինք 
ծառ-որմնաքանդակներից և կենդանի ծառերից` բիզնես 
կենտրոնի բաց հարթակներում:  Նախագծման պրոցեսում 
նրանք աստիճանաբար հետին պլան մղվեցին, մինչև 
վերջնականապես չանհետացան: Բայց քանի որ ինձ 
անընդհատ հարցնում էին. «Ու՞ր է ծառը», ես վերցրեցի 
մատիտն ու «տնկեցի» այն հենց մուտքի մոտ.  
«Ծառ էիք ուզում` ահա՜ այն»:

We wanted to create a building that would become  
a visible part of the urban landscape, that would 
bring together its historic structures in a harmonious 
combination. Simplicity in design, meaningful depth, 
interplay between light and shadow… All of this is 
present in every project I do. We wanted to bring a 
fairy tale to life, born of a fascinating interplay of light 
and shadow, with the sun as the main hero of the 
story. There is lot of sunlight in our country and we 
used to have it in the initial plans for the project as 
well – we had placed it on the right side of the tree’s 
foliage. It looked beautiful in the picture but, in reality, 
it would have seemed too much and unnatural, so we 
gave up on the idea of the sun. Just like we had earli-
er given up on the idea of a bas-relief of a tree, or on 
real trees in the open spaces of the business centers. 
During the project development process, these ideas 
were gradually pushed back until they disappeared 
completely. But because I was constantly being asked, 
“Where’s the tree?” I picked up my pencil and “plant-
ed” it right next to the entrance. “You wanted a tree? 
Here it is!”

Ռուբեն Հասրաթյան (1943 – 2017 թթ.) 
Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ,  
«Կամար» բիզնես կենտրոնի նախագծի համահեղինակ
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Շահումյանի հրապարակում «Կամար» բիզնես կենտրոնի 
կառուցումը միջավայրի կազմակերպման տեսանկյունից 
շատ կարևոր ճարտարապետական խնդիր էր: 
Նախարարությունների նորակառույց համալիրը նոր 
մասշտաբ հաղորդեց հրապարակին: Բացի այդ կար ևս մի 
կարևոր պահանջ՝ հնարավորինս պահպանել տարածքում 
գտնվող հուշարձան շենքերը և ընդգրկել դրանք 
կառուցվող նոր համալիրում: ProDeCo ընկերությունը 
այսչափ կարևոր նախագծի մշակումը վստահեց ՀՀ 
վաստակավոր ճարտարապետ Ռուբեն Հասրաթյանին, 
Միքայել Հասրաթյանին և իրենց ստեղծագործական 
թիմին: Հաշվի առնելով ներկայացված պայմանները՝ 
համալիրի հեղինակները մեծ տակտով ու հմտությամբ 
են նախագծել բիզնես կենտրոնը՝ փայլուն կերպով 
լուծելով շենքի ֆունկցիոնալ խնդիրները, հնարավորինս 
պահպանել և առողջացրել են հուշարձան շենքերի 
հիմնական տարրերը, ներքին բակը: Շենքը երեսպատված 
է սպիտակ քարով, ինչպես հրապարակ նայող 
կառավարական շենքերի համալիրը: Ճակատի ասկետիկ 
հարթությունները, բացվածքների հավասարակշռված 
ռիթմը շենքին հաղորդում են մոնումենտալություն, 
իսկ կենտրոնի հսկայական կամարաձև մուտքն իր 
գեղագիտական արտահայտչականությամբ և՝ նոր կյանքի, 
նոր իրադարձությունների խորհրդանիշը հանդիսացող 
ծառի քանդակով յուրահատուկ մթնոլորտ է ստեղծում 
ամբողջ հրապարակի համար: 

The construction of the Kamar Business Center on 
Shahumyan Square consisted of a very important 
architectural issue from an organizational point of 
view. The newly-constructed ministerial complex had 
already given the square new weight. Besides this, 
there was an important requirement – preserving to 
the extent possible the historic buildings in the space 
and including them in the construction of the new 
structure. ProDeCo trusted the development of this 
extremely important project to honored architect of 
the Republic of Armenia Ruben Hasratyan, Mikayel 
Hasratyan and their creative team. Considering 
the presented conditions, the project authors have 
employed great tact and skill to design the busi-
ness center while brilliantly providing solutions for 
the functional issues of the building, preserving and 
restoring the main elements of the historic structures, 
and the inner courtyard. The building is covered in 
white stone, like the ministerial structure on the other 
side of the square. The ascetic flatness of the façade 
and the balanced rhythm of the openings give the 
building a monumental character, and the massive 
archway at the center, with its esthetic expressiveness, 
and the sculpture of the tree that symbolizes new life 
and fresh growth, all create a unique atmosphere in 
the whole square.

Մկրտիչ Մինասյան 
Հայաստանի Ճարտարապետների Միության նախագահ
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Ես ամեն երեկո անցնում եմ «Կամարի» մոտով ու շատ լավ 
տպավորություն ունեմ: Գեղեցիկ շենք է, էսթետիկ հաճույք 
ես ստանում նրան նայելիս: Քչերը գիտեն, որ այն վայրում, 
ուր հիմա շենքի կենտրոնական մուտքն է՝ նախկին  
«Սև բանկի» անկյունում, գտնվում էր հայտնի Ձկան խանութը:  
Եվ ամեն կիրակի (այդ ժամանակ միայն կիրակին էր 
հանգստյան օր) հայրս՝ ձեռքս բռնած, ինձ տանում էր 
խանութ, որտեղ տակառներով իսկական Սևանի իշխան, 
սիգ, խավիար էին վաճառում: Խանութը միշտ լիքն էր, 
ամբողջ Երևանը գալիս էր այստեղ: Դա կհիշեն իմ սերնդի 
մարդիկ, դուք արդեն չեք հիշի: Հիշում եմ ՝ հինգ տարեկան 
էի: Ու մի անգամ հորս հետ մի քիչ ուշացանք, խանութ 
հասանք ոչ թե կեսօրին՝ սովորականի պես, այլ երեքի 
կողմերը: Ես նկատեցի, որ իշխանով տակառը տանում  
են բակ, ու հետևեցի խանութի աշխատակիցներին:  
Բակում հսկայական տակառի մեջ եղած ողջ ձուկը 
թափեցին: Զարմացա, ախր ինչո՞ւ: Ինձ բացատրեցին, որ 
ձուկը բերել էին առավոտյան վեցին, և այն արդեն այնքան 
թարմ չէր, որ վաճառեին երևանցիներին: Ահա ինչպիսի 
խանութ էր: Եվ այսօր այն նույնպես դարձել է բիզնես 
կենտրոնի մի մասը: Եթե շենքը համեմատելու լինեմ  
ջազի հետ, ապա «Կամարը» հիշեցնում է ջեմ-սեյշնը.  
սևը, մոխրագույնը ու սպիտակը հավաքվել են մեկ շենքում, 
ինչպես տարբեր գործիքներ, ու միասին ելույթ են ունենում: 

I pass by Kamar every evening and it has left a very 
position impression on me. It’s a beautiful building, 
looking at it causes esthetic pleasure. Very few people 
know that the current site of the entrance of the 
building, where the corner of the “Black Bank” used 
to be, was the location for the famous fish store. And 
every Sunday (back then, people only had Sundays 
off) my father would hold my hand and take me to 
the store, where there were barrels of genuine Sevan 
trout, whitefish, and caviar for sale. The shop was 
always bursting with customers, the whole of Yerevan 
would be there. The people of my generation would 
remember this, you probably wouldn’t have such 
memories. I recall that, one time, I was five years old. 
On that occasion, my father and I were running late, 
so we got to the store at around three in the after-
noon, not at the usual noontime. I noticed that the 
trout barrel was being taken to the backyard and I 
followed the store employee. All the remaining fish 
in the barrel were dumped out in the yard. I was 
surprised – why would they do that? They explained 
to me that the fish had been brought in at six in the 
morning and was no longer fresh enough to be sold 
to customers in Yerevan. That is the kind of store it 
was! And now, this location is also part of the business 
center. If I were to compare this building to jazz, then 
Kamar would remind me of a jam session. Black, gray 
and white have come together in a single building, 
like different instruments that are performing a piece 
together.

Լևոն Մալխասյան (Մալխաս)
Ջազմեն, ՀՀ Ժողովրդական արտիստ,  
Երևանի պատվավոր քաղաքացի
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DEG-ն հպարտ է, որ  մասնակցում է այս նորարարական 
նախագծին:  Այն օրինակելի նախագիծ է, քանի որ հաշվի 
է առնում Հայաստանի մշակութային ժառանգության 
պահպանման նշանակությունը և միաժամանակ 
էներգախնայողության տեխնոլոգիաների կիրառման 
շնորհիվ հիմք է դնում տարածաշրջանում շինարարական 
նոր ստանդարտների ներդրմանը: Այն նաև ստեղծում 
է նոր աշխատատեղեր և բիզնեսի զարգացման նոր 
հնարավորություններ:

DEG is proud to take part in this innovative project. 
It serves as an example by its careful consideration of 
Armenia’s cultural heritage while at the same time 
setting standards in the region through its inter-
national good energy efficiency practice and also 
contributing to creating new business opportunities 
and employment.

Փիթեր Թիմմեն 
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) 
Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի 
երկրների տնօրեն, դոկտոր

«Կամար» բիզնես կենտրոնի հիմնաքարի տեղադրման հանդիսավոր 
արարողության ելույթից։
06.11.2014

During a speech at the ceremony for laying the foundation stone of Kamar Business 
Center. 
06.11.2014
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Այն, որ նոր շենքն իր հորինվածքում միավորել է երկու 
պատմական շենք՝ երկուսն էլ բանկային, հավանաբար, 
կարելի է համարել Հայաստանում բանկային գործի 
զարգացման շարունակակության խորհրդանիշը: 
Դրանցից առավել հինը՝ Թիֆլիսի առևտրային 
բանկի երևանյան բաժանմունքը, ժամանակի ոգով 
իրականացված ներկայանալի կառույց է՝ ռուստաձև 
շարվածքով և ճակատի հորիզոնական բաժանումներով: 
Ճարտարապետա-գեղարվեստական կերպարով այն 
լիովին համապատասխանում է իր գործառույթին: 
Երկրորդը՝ Գյուղբանկի շենքը, ճարտարապետ Նիկողայոս 
Բունիաթյանի ամենահետաքրքիր և ինքնատիպ 
ստեղծագործություններից մեկն է: Պետերբուրգում 
ուսումնառության և Մոսկվայում աշխատելու տարիները 
կանխորոշեցին ճարատարապետի ստեղծագործական 
ուղղվածությունը՝ հատկապես գործունեության վաղ 
շրջանում: Դասականություն՝ բառիս լավագույն 
իմաստով, նորարարական մտածողության և ազգային 
պատկերացումների հետ միատեղ՝ ահա ինչպես կարելի է 
ներկայացնել այս ճարտարապետի ստեղծագործությունը: 
Նրա հեղինակային ձեռագիրն առանձնանում է 
յուրաքանչյուր նախագծին անհատական մոտեցմամբ, 
նոր ոճի որոնումներով և հայտնությամբ՝ ամեն 
առանձին դեպքում: Գյուղբանկի շենքն արտահայտում 
է հեղինակի ձգտումը մոտենալ ազգային արմատներին, 
վերաիմաստավորել հայկական պատմական 
ճարտարապետոթյան տարրերը՝ ճարտարապետական 
նոր լեզվի կիրառմամբ: Այս տեսակետից շատ կարևոր 
է «Կամար» բիզնես կենտրոնի հեղինակների ձգտումը 
հնարավորինս անփոփոխ պահպանել քաղաքի հին 
շենքերի ճակատային հորինվածքները: Նոր ծավալը 
միավորում է շենքերը՝ առանց խախտելու դրանց 
կերպարներն ու ծավալային հիմնական լուծումները: 
Ընդգծված է ինչպես Գյուղբանկի շատ հետաքրքիր 
անկյունային լուծումը, այնպես էլ անցումը հրապարակից 
փողոցին, որն իրականացված է «Սև բանկի» կառույցով: 
Մոտ դիտումից նոր ծավալը թույլ է տալիս երկու հին 
շենքերին գերակշռել ընդհանուր հորինվածքում ՝ առանց 
«կախվելու» դրանց վրա, բայց հեռվից արդեն երևում է 
համալիրի ողջ ծավալատարածական լուծումը: Այստեղ 
արդեն ակնհայտ է ճարտարապետների ձգտումը 
գտնել միջավայրին և արդեն եղած կառույցներին 
համահունչ միասնական լուծում: Իր սպիտակ գույնով և 
մեծ կամարաձև բացվածքով համալիրը ներդաշնակ է 
Շահումյանի հրապարակի նորաստեղծ միջավայրի հետ: 
Իմիջիայլոց, եթե նոր շենքի գույնն ավելի մուգ լիներ, 
ասենք՝ մոխրագույն, այն ավելի լավ կհամադրվեր հին 
շենքերի հետ և չէր գերիշխի դրանց համեմատությամբ, 
բայց այդ դեպքում կտուժեր մոտեցումը միջավայրին: 
Ցավոք, չի պահպանվել Գյուղբանկի հիանալի ինտերիերը, 
սակայն շենքի գործառույթը փոխելիս, հավանաբար, 
դժվար կլիներ դա իրագործել, թեպետ ցանկալի: Բիզնես 
կենտրոն մտնելիս մեզ սպասում է հաճելի անակնկալ՝ 
ևս մեկ հին շենքի ճակատ նոր շենքի ինտերիերում, 
որն իր առջևում առաջացնում է յուրահատուկ ատրիում-
նախասրահ: Ուշագրավ է նաև նախասրահի պատերից 
մեկի ձևավորումը հին շենքերի գծագրերով: Համալիրի 
լուծումը պահպանում է պատմական ոգին՝ միևնույն 
ժամանակ համապատասխանելով նոր գործառույթի 
պահանջներին:

The fact that the concept for this new building has 
united two historic buildings—both of them banks—
can probably be considered a symbol of the continu-
ity of banking in Armenia. The older of the two, the 
Yerevan branch of the Commercial Bank of Tiflis, is a 
venerable structure built in the spirit of its time with 
a rustic arrangement and horizontal sections in the 
façade. With its architectural and creative image, it 
fully corresponds to the function it has been assigned. 
The second one, the Agricultural Bank building, was 
one of the most interesting and unique creations of 
architect Nikoghayos Buniatyan. The years of his stud-
ies in St. Petersburg and his employment in Moscow 
shaped the creative direction of this architect, partic-
ularly in the early period of his work. Classicism—in the 
best sense of the word—along with innovating think-
ing and national imagery – this is how I would define 
this piece of work. The style of its creator differs in the 
individual approach provided to each project, the 
search and discovery of new solutions for each par-
ticular case. The Agricultural Bank building expresses 
the efforts of its creator to come closer to his national 
roots, to give new meaning to elements of Armenian 
historic architecture by using a new language of archi-
tecture. From this point of view, the efforts made by 
the designers of Kamar Business Center to preserve 
to the extent possible the facades of historic build-
ings in the city are very important. The new structure 
unites the buildings without distorting their character 
or the solutions displayed through them. The angular 
solution of the Agricultural Bank is emphasized nicely 
as is the crossing from the square to the street, which 
is done through the “Black Bank” structure. At a closer 
look, the new structure allows itself to dominate 
over both the older buildings without “hanging” over 
them, but when viewed at the distance, the complete 
voluminous and spatial solution of the new complex 
appears nicely. The architects have clearly strived to 
find a unifying solution harmonious with the sur-
roundings and the existing structures. With its white 
color and large archway, the complex is in harmo-
ny with the new surroundings around Shahumyan 
Square. Moreover, had the new building been darker 
in color—gray, for example—it would have combined 
better with the old buildings and would not have 
dominated over them, but in that case its approxima-
tion to its surroundings would have suffered. Unfortu-
nately, the wonderful interior of the Agricultural Bank 
has not been preserved, but it would probably have 
been difficult to do that with the changing function 
of the building, although it would have been desir-
able. When one enters the business center, there is a 
pleasant surprise – there is the façade of another old 
building in the interior of the new structure, opening 
to a unique atrium before it. The decoration of one of 
the atrium walls is also well done, with sketches of the 
old buildings. The solutions employed in the complex 
preserve the historic spirit while simultaneously meet-
ing the requirements of its new functions.

Անուշ Տեր-Մինասյան
Ճարտարապետության թեկնածու, Ա. Թամանյանի անվան 
ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի 
տնօրեն
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Օրերս տեսա՝ ինչպես էին զբոսաշրջիկները սելֆի անում 
«Կամար» բիզնես կենտրոնի շենքի մոտ:  
Իսկ դա նշանակում է, որ այն վերջնականապես ընդունվել 
է մարդկանց կողմից՝ որպես այս քաղաքի անքակտելի 
մասը: Ժամանակակից ճարտարապետությունն ու 
շինարարությունը շատ են առաջ գնացել և զգալիորեն 
տարբերվում են նրանից, ինչ կար դեռ 40 – 50 տարի 
առաջ: Շենքերը՝ հատկապես բիզնես կենտրոնները, այսօր 
կառուցվում են բարդ ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ և սպառազինվում նորագույն 
սարքավորումներով: «Կամարը» այդպիսի շենքերից է,  
ինչը հազվադեպ է Հայաստանի համար:  
Այս շենքը կառուցվել է՝ որպես բանկային կենտրոն, 
և կարծում եմ, ճարտարապետները հասան իրենց 
նպատակին: Դե իսկ սերունդների հերթափոխը, որն 
առաջադրված էր նախագծի կարգախոսում, հեղինակներն 
արտահայտեցին՝ ներկայանալի, «գործնական» նոր շենքում 
ներառելով Գյուղբանկի և «Սև բանկի» ճակատամասը:

I recently saw some tourists taking a selfie near the 
Kamar Business Center building. And this means that 
it has been fully accepted by the people as an insepa-
rable part of the city.  
Contemporary architecture and construction have 
moved forward significantly and are considerably 
different from what existed 40-50 years ago. Build-
ings, especially business centers, are being built today 
using complex modern technologies and geared with 
the latest equipment. Kamar is one such building  
and a rarity in Armenia. This building was constructed 
as a banking center, and I think the architects have 
achieved their objective. The “generational transi-
tion” that was voiced in the project slogan has been 
expressed adequately by the architects, through a 
presentable, “practical” new building that includes the 
façade of the Agricultural Bank and a section from the 
front of the “Black Building”.

Մարկ Գրիգորյան 
Լրագրող, Հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն, 
«Անծանոթ Երևան» հեռուստահաղորդաշարի հեղինակ
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Դիտարկելով շենքը՝ որպես ճարտարապետական 
ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք, միշտ 
վերապահորեն եմ վերաբերվում քննադատմանը, այն 
հույսով, որ պատկան շենքի ճարտարապետը պիտի 
կռահեր իր առջև ծառացած խնդիրները… Երբ շենքը 
ստեղծվում է քաղաքային միջավայրում, շահագրգիռ 
կողմ է հանդիսանում նաև այն քաղաքացին, ով ինչ-որ 
ձև առնչվում է տվյալ տարածքին, և անշուշտ իրավունք 
ունի հայտնել իր կարծիքը, սակայն վերլուծելու և 
քննադատելու համար հարկավոր է ունենալ չափանիշներ 
և նվազագույն գիտելիք: Այսօր փոխվել են ժամանակակից 
քաղաքաշինության և ճարտարապետության առջև դրված 
մարտահրավերները,  մենք չենք կարող աշխատել 20-րդ 
դարի առաջին կեսի չափանիշներով: Առկա են բազմաթիվ 
ժամանակակից և ազդեցիկ գործոններ, որոնց մասին 
նախկինում խոսք անգամ չէր կարող լինել:
Տարիներ առաջ՝ 2002 թ-ին, երբ Բեռլինում մասնակցում 
էի Resourse of Architecture խորագիրը կրող` XXI World 
Congress of Architecture համագումարին, աշխարհահռչակ 
ճարտարապետ Փիթր Այզնմանը (Peter Eisenman) իր 
դասախոսության ընթացքում ասաց, որ հողը յուրահատուկ 
ֆենոմեն է ճարտարապետության մեջ: Այն միայն 
նախագիծն իրականացնելու հարթակ չէ, այլ պետք է 
հաշվի նստել տվյալ տարածքի պատմական անցյալի 
հետ: Այզնմանը հողը նմանեցրեց palimpsest-ի: Ես կարծում 
եմ, որ ճարտարապետությունը տևաբար պատմությանը 
մարտահրավեր է նետում, այն էլ ներքին ձևաչափով: Այլ 
կերպ ասած մենք միայն պատմությունը չենք իրագործում 
և չենք վերարտադրում, չենք կրկնօրինակում միայն, այլ 
ջանում ենք ստեղծել նաև ապագան: 
Արժևորել քաղաքի պատմական շերտը. դա երևացող 
հատվածը չէ միայն, այլև տվյալ տարածքի՝ հողի 
պատմական հիշողության հարցն է, որը ֆիզիկապես 
շոշափելի չէ: Այս հույժ կարևոր հարցը աչքաթող անելով 
ու միմիայն ֆիզիկական հինը «պահպանելով»՝ միջավայրը 
կդառնա հին շենքերի գերեզմանոց: Թող թյուր կարծիք 
չստեղծվի, որ ես պատմական շենքերով քաղաքներին 
անվանում եմ գերեզմանոց: Ո ՛չ: Նյութական և ոչ նյութական 
արժևորումից հետո, «պատմականին», եթե արդեն 
դադարել է կատարել իր դերը քաղաքային կյանքում, 
պետք է հաղորդել նոր հոգի` հաշվի առնելով նաև 
ֆիզիկական հնարավորությունները: Հարց`«Նոր դերով 
պատմականը» ինչքան է համապատասխանել վերոհիշյալ 
չափանիշներին…

Looking at the building as the outcome of a creative 
architectural effort, I always have my reservations 
when it comes to any criticism, in the hope that the 
architect of the building is better informed of the task 
that had been assigned… When a building is created 
in an urban setting, any resident who has a relation of 
any kind to that space is also a stakeholder, and defi-
nitely has the right to express an opinion. But, in order 
to analyze and critique the work, one needs to have 
certain standards and at least a minimum amount of 
knowledge. The challenges standing before modern 
construction and architecture are different today. We 
cannot be guided by the standards we used in the 
first half of the twentieth century. There are many 
modern and influential factors today that did not exist 
in the past. Years ago, in 2002, when I was participat-
ing in the XXI World Congress of Architecture that 
bore the theme of “Resource Architecture”, world fa-
mous architect Peter Eisenman said during his lecture 
that land is a unique phenomenon in architecture. It 
is not just a platform on which to realize a project, the 
historic past of the given space must also be taken 
into consideration. Eisenman compared land to a  
palimpsest. I think that architecture constantly chal-
lenges history in a kind of internal battle. In other 
words, we are not just bringing our history to life or 
reproducing it, nor are we simply copying it. We are 
striving to build the future as well. Appreciating the 
historic layer of the city means not just looking at the 
visible structures – this includes the historic mem-
ory of the land, which is something intangible. By 
neglecting this extremely important issue and only 
“preserving” historic physical structures, we end up 
turning the space into a cemetery of old buildings. 
This does not mean that I am referring to cities with 
historic buildings as cemeteries. Not at all! After its 
material and non-material appreciation, the “historic” 
structure should be given a new spirit that considers 
also its physical abilities, if it has stopped playing its 
previous role in city life. And then the question arises 
– to what extent has the “historic structure with a new 
role” managed to meet the relevant standards?

Palimpsest - գրելու համար նախատեսված նյութ՝ մագաղաթ կամ կավե սալիկ, 
որն օգտաործվում է մեկ կամ մի քանի անգամ: Նախկինում գրվածը ջնջվում է 
և գրվում է նոր տեքստը, որի պատճառով սալիկը երբեմն ունենում է մի քանի 
տեսանելի շերտ: 

Արմէն Մինասեան
Ճարտարապետ

Palimpsest - Writing material (such as a parchment or tablet) used one or more times  
after earlier writing has been erased. Something having usually diverse layers or aspects 
apparent beneath the surface.
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Հրաշալի նախադեպ է. պատմական երկու շենքը 
պահպանել են, դեռ մի բան էլ՝ թարմացրել ճակատամասը: 
Սակայն չէի ուզենա, որ այս դեպքը դրոշակ դարձնեն 
և բոլոր հին շենքերը այս մեկի պես վերակառուցեն, 
որովհետև ամեն շենքին պետք է ցուցաբերել անհատական 
մոտեցում: Շատ ուրախ եմ, որ Երևանում վերջապես 
«կանաչ կառույց» ունեցանք: Ընդ որում կանաչ՝ նաև բառիս 
բուն իմաստով, որովհետև «Կամար» բիզնես կենտրոնի 
ատրիումի պատերը ծածկված են կենդանի բույսերով:  
Դա գրեթե ուղղահայաց կանաչապատում է: Ասում եմ ՝ 
գրեթե, քանի որ ուղղահայաց կանաչապատումը պետք  
է արվի դրսում ՝ ապահովելով քաղաքի կանաչապատումը 
շենքի զբաղեցրած մակերեսի հաշվին: Այս մեթոդն 
ընդունված է ամբողջ աշխարհում ՝ Ճապոնիայից մինչև 
Անգլիա: Արտաքին կանաչապտումը կգեղեցկացնի ոչ 
միայն մի առանձին շենք, այլև ողջ Երևանը: 

This is a wonderful precedent – two historic buildings 
have been preserved and the façade now has  
a refreshed look. But I wouldn’t want this to be held 
up as a banner and for all old structures to be rebuilt 
this way, because each building should be given 
treatment that is specific to it. I am very happy that 
we finally have a “green structure” in Yerevan. It is also 
green in the literal sense of the word because the 
walls of the central atrium inside the Kamar Busi-
ness Center are covered with live plants. It is almost a 
vertical garden. I say “almost” because vertical gardens 
are supposed to be placed outdoors, helping the city 
become a greener place by covering the external 
surfaces of buildings. This method is used all over 
the world, from Japan to England. Having an exterior 
vertical garden would not beautify only one building 
in the city, but the whole of Yerevan.

Վիկտոր Մնացականյան 
Հայկական գորգի ազգային կենտրոնի նախագահ, 
սրտացավ երևանցի
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Իմ մանկության Երևանում փողոցներով անցնում են 
փողային նվագախմբերը, հարևանը մեղր է բաժանում 
փոքր բաժակներով, որ բոլորին հասնի, Շահումյանի 
հրապարակում, ինչպես միշտ, հսկայական կողովներով 
իշխան են վաճառում, իսկ մենք ընկերներով սովորում ենք 
տրամվային ցատկել: Տրամվայը հապաղում էր, երբ երկու 
սև շենքերի արանքով թեքվում էր Մարքս՝ այն փողոցը, 
որը «Սև բանկը» բաժանում էր Քաղխորհրդից, գնում էր 
մինչև Բաղնիք ու վերադառնում Աբովյան փողոց: Չկար 
գոնե մի տարի, որ այն դուրս չգար ռելսերից ու չհայտնվեր 
Շահումյանի արձանի հետևում: Ու մարդիկ ասում էին. 
«Տրամվայը գնաց բուլվար՝ զբոսնելու»: 
Իմ հետպատերազմյան պատանեկության Երևանը 
«Մոսկվա» կինոթատրոնի ճեմասրահում հնչող ջազն 
է, Սպայի տանը կազմակերպվող պարերն են, ուր ես 14 
տարեկանում փող էի վաստակում դաշնամուր նվագելով, 
արտասահմանյան լավագույն «տրոֆեյնի» (ռուսերեն, 
նշանակում է՝ ռազմավարային) ֆիլմերն են բացօթյա 
կինոթատրոնում ՝ Ջանփոլադյանի շենքի բակում, 
և քաղաքն ափի մեջ՝ «Սևան» հյուրանոցի կտուրից: 
Այն ժամանակ Երևանը հինգհարկանի էր, ինչպես և 
նախագծել էր Թամանյանը: Հյուրանոցում ապրում էր 
դասընկերուհիս՝ հայրենադարձների ընտանիքից: Կտուրից 
հրապարակում կանգնած մեքենաները խաղալիք էին 
թվում: Շահումյանի արձանի մոտից էին այն ժամանակ 
մեկնում  միջքաղաքային ավտոբուսներն ու տաքսիները՝ 
սև ԶԻՄ-երը: Քաղաքը դեռ չուներ Ավտոկայան,  
իսկ տոմսերը վաճառվում էին Գյուղբանկի շենքում: 
Ամենաշոգ օրն էլ մտնում ես բանկ ու արդեն հով է:
Իմ հասունությա՞ն Երևանը: Ձկան հայտնի խանութն 
է, որտեղից ես ծովախեցգետին էի գնում. դրանք  
խանութում մի ամբողջ պատ էին զբաղեցնում: Երևանը 
ազատության և վստահության, անկեղծ ու խորքային 
հարաբերությունների անկրկնելի մթնոլորտն է: Այսօր 
քաղաքը փոխվել է: Ոչ միայն արտաքնապես. երբ քայլում 
եմ փողոցով, մտովի կիսում եմ այն՝ «ի՛մ կողմը, ո՛չ իմ 
կողմը»: Այսօր քաղաքն ավելի գործնական է, երբեմն 
նույնիսկ չեմ ճանաչում իմ Երևանը: Բայց այն միևնույն 
է մնում է իրական ու անկեղծ՝ քանի դեռ ընկերներիս 
շրջապատում եմ, քանի դեռ  փողոցներում ճանաչում եմ 
մանկությունից ծանոթ դիմագծերը: Շնորհակալ եմ,  
որ պահպանեցիք իմ Երևանի մի մասնիկը: 

Brass bands are walking through the streets of the 
Yerevan of my childhood, the neighbor is distributing 
honey in small cups so that everyone gets one, as 
always on Shahumyan Square there is trout being 
sold in huge baskets, and my friends and I are learn-
ing to ride the tramway for free. The tram would stop 
when it would take a turn between the two buildings 
on Marx Street—the street that separated the “Black 
Bank” from the City Council—after which it would 
go to the public baths and then return to Abovyan 
Street. There had not been a single year that it had 
not derailed and ended up behind the statue of Sha-
humyan. And people would say, “The tram has gone 
for a walk on the boulevard.” The post-war Yerevan 
of my youth consists of the jazz coming out of the 
lobby of the Moscow Cinema, the dances organized 
at the Officer’s House, where I started making money 
at the age of 14 by playing the piano, the best foreign 
“trophy” films in the open-air movie theater in the 
yard of the Janpoladyan Building, and holding the 
city in the palm of my hand from the rooftop of Hotel 
Sevan. Yerevan was a five-floor city at the time, just as 
Tamanyan had designed. A classmate of mine lived 
in the hotel, her family had repatriated. From that 
rooftop, the cars parked on Republic Square looked 
like toys. Intercity buses and taxis—black ZIMs—would 
leave from Shahumyan Square back then. The city 
did not yet have a Bus Station, and tickets were sold 
in the Agricultural Bank building. Even on the hottest 
day, all you had to do was enter the Bank, and you 
would already start cooling off. What about the 
Yerevan of my mature years? The famous fish store – I 
would go to buy shrimp there, one whole wall of the 
store would be covered in them. Yerevan is ambient 
with a unique, sincere and profound relationship be-
tween freedom and confidence. The city is different 
now. Not just externally. When I walk along a street, 
I mentally divide it into “my side” and “not my side.” 
The city is more practical now, and I sometimes do 
not recognize my Yerevan. But it continues to remain 
real and sincere as long as I stay in the company of 
my friends, as long as I can recognize the familiar 
outline of my childhood in its streets. I am grateful 
that you have preserved a fragment of my Yerevan.

Մարտին Վարդազազարյան 
Կոմպոզիտոր, ՀՀ Ժողովրդական արտիստ,  
Երևանի պատվավոր քաղաքացի

Մարտին Վարդազազարյան 
Կոմպոզիտոր, ՀՀ Ժողովրդական արտիստ,  
Երևանի պատվավոր քաղաքացի
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
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cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
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