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2  հուլիսի 2015 թվականի  N  766 - Ն 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ  
ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ-
ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի` առաջնահերթ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար 

Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել 

4,395,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում` 

5) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին` 485,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 5 հավելվածի. 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 

18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 
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ապահովող միջոցառումների մասին»  N 1515-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում 

կատարել լրացումներ՝ համաձայն NN  11 և 12 հավելվածների: 

3. Սահմանել, որ սույն որոշման վրա չի տարածվում Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարություն 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի 

կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշման 20-րդ կետով սահմանված դրույթը: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով հաստատված N 3 

հավելվածի 5.1-ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ և 7-րդ ենթակետով հաստատված N 7 հավելվածի 4.1-ին 

կետերով սահմանված գործառույթները իրականացվում են Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի «Հայաստանի Հանրապե-

տության Գեղարքունիքի մարզպետարանին հատկացված գումարի բաշխման և Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1520-Ա 

որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին» N 821-Ա որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերին 

համապատասխան: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏ                Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 
    2015 թ. հուլիսի  18 
         Երևան 
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Հավելված N 5 
ՀՀ կառավարության 2015  թվականի 

                      հուլիսի 2-ի N  766  -  Ն   որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ 
ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 
Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 312,359.6 485,000.0 

   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն 59,659.0  121,508.0  

  որից`     

1,1 Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում 37,693.8 41,882.0 

1,2 
Գարգառ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում 
1,558.4 7,792.0 

1,3 Շնող համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 1,071.4 5,357.0 

1,4 
Մղարթ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում 
1,071.4 5,357.0 

1,5 Լեռնանցք համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում 7,792.0 38,960.0 

1,6 Ահնիձոր համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում 1,363.6 6,818.0 

1,7 Գոգարան համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում 1,558.4 7,792.0 

1,8 
Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
860.0 860.0 

1,9 
Գարգառ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

160.0 160.0 

1,10 
Շնող համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

110.0 110.0 

1,11 
Մղարթ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

110.0 110.0 

1,12 
Լեռնանցք համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
800.0 800.0 

1,13 
Ահնիձոր համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
140.0 140.0 

1,14 
Գոգարան համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
160.0 160.0 

1,15 
Սպիտակ համայնքում հենապատի վերանորոգում ծրագրի իրականացման 

համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
100.0 100.0 
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1,16 
Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

220.0 220.0 

1,17 
Ալավերդի  համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 

ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

220.0 220.0 

1,18 
Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

440.0 440.0 

1,19 
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
980.0 980.0 

1,20 
Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
100.0 100.0 

1,21 
Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

200.0 200.0 

1,22 
Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
840.0 840.0 

1,23 
Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

480.0 480.0 

1,24 
Բովաձոր համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

320.0 320.0 

1,25 
Յաղդան համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

70.0 70.0 

1,26 
Արևածագ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

110.0 110.0 

1,27 
Չկալով համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
120.0 120.0 

1,28 
Աքորի համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
400.0 400.0 

1,29 
Կարմիր Աղեկ համայնքի ակումբի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

90.0 90.0 

1,30 
Ծաթեր համայնքի  հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 
ձեռք բերում 

260.0 260.0 

1,31 
Դեբեդ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 
իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության 

ձեռք բերում 
160.0 160.0 

1,32 
Վանաձոր համայնքի «Հայաստան» մարզապալատի հատակների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

100.0 100.0 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 179,118.6 253,727.0 
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  որից`     

2,1 Սպիտակ համայնքում հենապատի վերանորոգում 4,383.0 4,870.0 

2,2 Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  9,642.6 10,714.0 

2,3 Ալավերդի  համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 9,642.6 10,714.0 

2,4 Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վերանորոգում 19,285.2 21,428.0 

2,5 
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
45,339.7 47,726.0 

2,6 
Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
4,626.5 4,870.0 

2,7 
Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
9,253.0 9,740.0 

2,8 
Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
38,862.6 40,908.0 

2,9 
Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
22,207.2 23,376.0 

2,10 Բովաձոր համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 3,116.8 15,584.0 

2,11 Յաղդան համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում 681.8 3,409.0 

2,12 Արևածագ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 1,071.4 5,357.0 

2,13 Չկալով համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում 1,168.8 5,844.0 

2,14 Աքորի համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 3,896.0 19,480.0 

2,15 Կարմիր Աղեկ համայնքի ակումբի վերանորոգում 876.6 4,383.0 

2,16 Ծաթեր համայնքի  հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 2,532.4 12,662.0 

2,17 Դեբեդ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 1,558.4 7,792.0 

2,18 
Վանաձոր համայնքի «Հայաստան» մարզապալատի հատակների 

վերանորոգում 
974.0 4,870.0 

3 Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 35,000.0 50,000.0 

  որից`     

3,1 

<<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
 իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ի կողմից Ճոճկան համայնքում 
իրականացված խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքների 

համաֆինանսավորման նպատակով Ճոճկան համայնքին պետական 
աջակցության ցուցաբերում 

10,500.0 15,000.0 

3,2 

<<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
 իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ի կողմից Մեծ Այրում համայնքում 

իրականացված խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքների 
համաֆինանսավորման նպատակով Մեծ Այրում համայնքին 

պետական աջակցության ցուցաբերում 

10,500.0 15,000.0 

3,3 

<<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
 իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ի կողմից Դսեղ համայնքում 

իրականացված խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքների 
համաֆինանսավորման նպատակով Դսեղ համայնքին պետական 

աջակցության ցուցաբերում 

14,000.0 20,000.0 

4 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 25,700.0 47,500.0 

  որից`     

4,1 
Շամլուղ համայնքի մշակույթի տան շենքի գնման նպատակով Շամլուղ 

համայնքին աջակցության տրամադրում 
0.0 5,000.0 
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4,2 
Ախթալա համայնքի մշակույթի տան շենքի գնման նպատակով 

Ախթալա համայնքին աջակցության տրամադրում 
0.0 8,000.0 

4,3 
Արևածագ համայնքի խմելու ջրագծի վերանորոգման նպատակով 

Արևածագ համայնքին աջակցության տրամադրում 
1,500.0 1,500.0 

4,4 
Չկալով համայնքի խմելու ջրագծի վերանորոգման նպատակով 

Չկալով համայնքին աջակցության տրամադրում 
2,850.0 3,000.0 

4,5 
Սարամեջ համայնքի խմելու ջրագծի վերանորոգման նպատակով 

Սարամեջ համայնքին աջակցության տրամադրում 
2,850.0 3,000.0 

4,6 
Կաճաճկուտ համայնքի համար «Բելառուս» տրակտորի գնման 

նպատակով Կաճաճկուտ համայնքին աջակցության տրամադրում 
0.0 8,000.0 

4,7 
Ալավերդի համայնքի Սարահարթ թաղամասի գազաֆիկացման և 

խմելու ջրագծի կառուցման նպատակով Ալավերդի համայնքին 
աջակցության տրամադրում 

9,500.0 10,000.0 

4,8 
Կարկտահարությունից տուժած Ճոճկան համայնքի բնակիչներին 

աջակցելու նպատակով Ճոճկան համայնքին ֆինանսական 
աջակցության ցուցաբերում 

5,000.0 5,000.0 

4,9 
Կարկտահարությունից տուժած Շնող համայնքի բնակիչներին 

աջակցելու նպատակով Շնող համայնքին ֆինանսական աջակցության 
ցուցաբերում 

2,500.0 2,500.0 

4,10 
Կարկտահարությունից տուժած Այրում համայնքի բնակիչներին 

աջակցելու նպատակով Այրում համայնքին ֆինանսական 
աջակցության ցուցաբերում 

1,500.0 1,500.0 

5 Նախագծահետազոտական ծախսեր 12,265.0  12,265.0  

  որից`     

5.1 
Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
710.0 710.0 

5.2 
Գարգառ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

132.0 132.0 

5.3 
Շնող համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
90.0 90.0 

5.4 
Մղարթ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

90.0 90.0 

5.5 
Լեռնանցք համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
2,400.0 2,400.0 

5.6 
Ահնիձոր համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
116.0 116.0 

5.7 
Գոգարան համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
132.0 132.0 

5.8 
Սպիտակ համայնքում հենապատի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
80.0 80.0 

5.9 
Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
176.0 176.0 

5.10 
Ալավերդի  համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 

ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
176.0 176.0 

5.11 
Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
900.0 900.0 
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5.12 
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

1,550.0 1,550.0 

5.13 
Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

80.0 80.0 

5.14 
Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

160.0 160.0 

5.15 
Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

1,300.0 1,300.0 

5.16 
Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

384.0 384.0 

5.17 
Բովաձոր համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
256.0 256.0 

5.18 
Յաղդան համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
56.0 56.0 

5.19 
Արևածագ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
88.0 88.0 

5.20 
Չկալով համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
96.0 96.0 

5.21 
Աքորի համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
320.0 320.0 

5.22 
Կարմիր Աղեկ համայնքի ակումբի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
72.0 72.0 

5.23 
Ծաթեր համայնքի  հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
208.0 208.0 

5.24 
Դեբեդ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում 
128.0 128.0 

5.25 
Վանաձոր համայնքի «Հայաստան» մարզապալատի հատակների 

վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների 
կազմում 

300.0 300.0 

5.26 
Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

258.0 258.0 

5.27 
Գարգառ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

48.0 48.0 

5.28 
Շնող համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

33.0 33.0 

5.29 
Մղարթ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

կառուցում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

33.0 33.0 

5.30 
Լեռնանցք համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

240.0 240.0 
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5.31 
Ահնիձոր համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

42.0 42.0 

5.32 
Գոգարան համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

48.0 48.0 

5.33 
Սպիտակ համայնքում հենապատի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

30.0 30.0 

5.34 
Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

66.0 66.0 

5.35 
Ալավերդի  համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 

ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության 
ծառայության ձեռք բերում 

66.0 66.0 

5.36 
Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

132.0 132.0 

5.37 
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
294.0 294.0 

5.38 
Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
30.0 30.0 

5.39 
Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

60.0 60.0 

5.40 
Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 

հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
252.0 252.0 

5.41 
Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

144.0 144.0 

5.42 
Բովաձոր համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

96.0 96.0 

5.43 
Յաղդան համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

21.0 21.0 

5.44 
Արևածագ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 
իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 

բերում 
33.0 33.0 

5.45 
Չկալով համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

36.0 36.0 

5.46 
Աքորի համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

120.0 120.0 

5.47 
Կարմիր Աղեկ համայնքի ակումբի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

27.0 27.0 
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5.48 
Ծաթեր համայնքի  հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի 
իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 

բերում 
78.0 78.0 

5.49 
Դեբեդ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք 
բերում 

48.0 48.0 

5.50 
Վանաձոր համայնքի «Հայաստան» մարզապալատի հատակների 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային 
հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

30.0 30.0 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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     Հավելված N 11 
ՀՀ կառավարության 2015  թվականի 

                            հուլիսի  2-ի N  766 -  Ն   որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

            

Կոդը Անվանումը 
Գնման 

ձևը 
Չափի 

միավորը 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով) 

քանակը 
գումարը  

(հազ. դրամ) 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 387,500.0  

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 387,500.0 

45221142/1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1 113,958.0 

98111140/1 Հեղինակային հսկողության ծառայություն ԲԸԱՀ դրամ 1 2,265.0 

71351540/1 Տեխնիկական հսկողության ծառայություն ԲԸԱՀ դրամ 1 7,550.0 

45611300/1 Այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 253,727.0 

71241200/1 նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1 10,000.0 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 461,000.0  

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 461,000.0 

45221142/1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1 24,367.0 

98111140/1 Հեղինակային հսկողության ծառայություն ԲԸԱՀ դրամ 1 2,658.0 

71351540/1 Տեխնիկական հսկողության ծառայություն ԲԸԱՀ դրամ 1 7,995.0 

45611300/1 Այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 419,380.0 

71241200/1 նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1 6,600.0 

 

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

   ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


