ՑԱՆԿ
2020 թվականի մարտի 31-ի Արցախի Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի
հերթական ընտրությունների քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ
լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների

1. <<ՄԵՐԱՆ>> պաշտոնաթերթ - 1 ներկայացուցիչ
2. <<Ապառաժ>> պաշտոնաթերթ - 5 ներկայացուցիչ
3. <<ՇԱՐԿ>> հեռուստաընկերություն - 3 ներկայացուցիչ
4. <<Հայաստանի Հանրապետություն>>- օրաթերթ - 1 ներկայացուցիչ
5. <<Նոր Հայաստան>> հեռուստաընկերություն - 7 ներկայացուցիչ
6. <<Кавказский узел>> ինտերնետ ԶԼՄ- 3 ներկայացուցիչ
7. “Armenia Today” տեղեկատվական-վերլուծական պորտալ-3 ներկայացուցիչ
8. <<Արցախպրես>> լրատվական գործակալություն -3 ներկայացուցիչ
9. <<Ազատություն>> ռադիոկայան - 4 ներկայացուցիչ
10. <<Ազատ Արցախ>>թերթ – 6 ներկայացուցիչ
11. <<Ստեփանակերտ>> շաբաթաթերթ – 4 ներկայացուցիչ
12. <<Ժողովուրդ>> օրաթերթ -9 ներկայացուցիչ
13. <<ԱրցախԻնֆո>> լրատվական գործակալություն – 6 ներկայացուցիչ
14. <<Բերդ>> թերթ – 2 ներկայացուցիչ
15. ԱՀ <<Հանրային Հեռուստառադիոընկերություն>> ՓԲԸ-26 ներկայացուցիչ
16. <<Հետք>> ինտերնետային պարբերական -4 ներկայացուցիչ
17. <<Наша среда online>> լրատվական գործակալություն- 4 ներկայացուցիչ
18. <<Ամարաս թերթ>> ՓԲԸ -3 ներկայացուցիչ
19. <<Hayacq.com>> կայք -2 ներկայացուցիչ
20. <<newarmenia.am>> կայք -5 ներկայացուցիչ
21. <<Armdaily.am>> լրատվական կայք-4 ներկայացուցիչ
22. <Ի-Վի-Էն>> լրատվական հիմնադրամ-3 ներկայացուցիչ
23. <<Արմենիա ԹիՎի>> ՓԲԸ -7 ներկայացուցիչ

24. <<Սիվիլնեթ>> լրատվական կայք – 14 ներկայացուցիչ
25. <<Շանթ>> հեռուստաընկերություն - 8 ներկայացուցիչ
26. <<Ջրաբերդ>> պաշտոնաթերթ - 2 ներկայացուցիչ

27. <<arcakh24.info>> լրատվական կայք - 1 ներկայացուցիչ
28. <<ՖՈՏՈԼՈՒՐ>>ՍՊԸ լրատվական գործակալություն - 2 ներկայացուցիչ
29. <<NEWS.am>> լրատվական – վերլուծական գործակալություն – 7 ներկայացուցիչ
30. <<PARA TV>> առցանց հեռուստաընկերություն - 11 ներկայացուցիչ
31. <<Ա1+>> հեռուստաընկերություն -4 ներկայացուցիչ
32. <<Factor.am>> լրատվական կայք -10 ներկայացուցիչ
33. <<Հայկական Երկրորդ Հեռուստաալիք>> ՍՊԸ - 2 ներկայացուցիչ
34. <<Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն>> -5 ներկայացուցիչ
35. <<Լույսպրեսս>> տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն-21 ներկայացուցիչ
36. <<Դիզակ >>թերթ -3 ներկայացուցիչ
37. "Les Nouvelles d 'Arménie Magazine" - 2 ներկայացուցիչ
38. <<Mnews.am>> լրատվական կայք - 3 ներկայացուցիչ
39. <<youngartsakh.am.>> կայք - 2 ներկայացուցիչ
40. <<LIVEnews.am>> լրատվական կայք -3 ներկայացուցիչ
41. <<YEREVAN.TODAY>> լրատվական կայք -2 ներկայացուցիչ
42. <<Fip.am>> լրատվական կայք -5 ներկայացուցիչ
43. <<Երկիր Մեդիա>> հեռուստաընկերություն- 2 ներկայացուցիչ
44. <<Ноев Ковчег>> ռուս-հայկական լրատվական գործակալություն-1 ներկայացուցիչ
45. <<Коммерсанть>> լրատվական գործակալություն -1ներկայացուցիչ
46. <<Армянский музей Москвы и культуры наций>> առցանց լրատվական գործակալություն -1
ներկայացուցիչ
47. <<BANAK.INFO>> կայք-2 ներկայացուցիչ
48. <<ԹԵՐԹ ԷՅ ԷՄ>>ՍՊԸ-2 ներկայացուցիչ
49. <<1in.am>>կայք -2 ներկայացուցիչ
50. Newspress.am լրատվական կայք-2ներկայացուցիչ

