
Հ Ա Ղ Ո Ր Դ  Ո հՄ
2015 թվականի ընթացքամ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում

իրականացված աշխատանքների մասին
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական 

ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից որակված ծրագրերի 
շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում հանրւսպետությունում բարեգործական 
ծրագրեր են իրականացվել 1 բարերարի U միջազգային ու հանրապետական 7 

կագմակերպությունների կողմից:

Բազմաբնույթ և մեծածավալ ծրագրեր են իրականացրեւ «Հսւյաստան» 

համահայկական հիմնադրամը, «Արցախի ազատամարտիկների միություն» 
հասարակական կազմակերպությունը, «Հայ Օգնության Միության Արցախի Միավոր» 
հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես նան այլ կազմակերպություններ:

Սույն տեդեկանքում ընդգրկված են ամփոփ տեղեկություններ միայն այն 

ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք 2015 թվականի ընթացքում համապատասխան որակում 

են ստացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաոավարությւսն 

բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից:

1. Բ ա ր ե գ ո ր ծ ա կ ա ն  բ ե ո ն ե ր ի  ն ե ր մ ո ւծ ո ւմ  և բ ա շխ ո ւմ

2015 թվականի ընթացքում ներմուծվել են 322.8 մլն դրամ արժողությամբ 

բեռներ, որոնց վերաբերյալ ընդունված են համապատասխան որոշումներ:

Ներմուծված բեռների շուրջ 77.7 %-ը առողջապահության բնագավաոի բեռներ 
են {դեղորայք, բժշկական սարքեր և սարքավորումներ, բժշկական տարբեր 

ապրանքներ)' 250.7 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով:

Բեռների 75.5 %-ը ներմուծվել է Հայաստանի Հանրւսպետությունից, 19.7 %-ը՛ 

Ո-ուսաստանի Դաշնությունից, 3 .6  %-ը’ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, 1.0 %-ը 
Դերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից. 0.2 %-ը' Նիդերլանդներից:
Ներմուծված բեռները հատկացվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
պետական մարմիններին, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից բարերար Վլադիմիր 
Ավագյանի կողմից ուղարկված բեոների, որոնք իր ցանկությամբ, տրամադրվե| են 
Հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամին՝ նպատակային օգտագործման 
համար:



2015 թվականի ընթացքում բարեգործութեան կարգով Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ներմուծված բեռների վերաբերյալ տեղեկարաններն ըստ 
աոարման երկրի և ապրանքային խմբերի ամւիոփված են հավելված 1 ում, ըստ 
կազմակերպաթյանների և բարերարների' հավելված 2-ում:

2. Աշխատանքների կատարում և ծաոայությունների մատուցում

2015 թվականին հրավիրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 28 նիստ 
և ընդանվել 97 որոշում, որոնցից 16 որոշում՛ ապրանքների բսւշխման մասին (322.8 

մլն դրամ արժողաթյամբ), 81 որոշում՛ ծրագրերը բարեգործական որակերս մասին, 

սոցիալական. կրթաթյան, ճանապարհաշինության. մշակույթի, առողջապահության, 
ջրամատակարարման ծրագրեր U այլն 01521.2 մլն դրամ արժողաթյամբ). որոնցից 23 

որոշում՛ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական 
ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից նախկինամ հաստատված 

որոշումների մեջ վտփոխություններ կատարելու մասին ե 1 որոշում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման 

հանձնաժողովի կողմից հաստատված ծրագրին հարակից գործարբի մասին:
Ըստ բնագավառների բարեգործական որակված ծրագրերն ունեն հետեյաւ

պատկերը'

ճանապարհաշինության 70.9 %
սոցիալական 15.3 %

կրթաթյան 8 .0  %

առողջապահաթյան 4.8 \

ջրամատակարարամ 0 .9  %

մշակոյթ 0.1 %

հյոշոր ծրագրերից են՛

• Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոճանապարհի Սոտք ■Քարվաճաոի խաչմերուկ 
3-րդ տեղամասի 10.0 կմ երկարաթյամբ հատվածի կառուցման շինարարական 

աշխատանքների իրականացման ll-րդ Փող.



• ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքում ուռուցքաբանակւսն կենտրոնի կառուցմւսն 

շինարսւրական աշխատանքների իրականացում,
• ԼՂՀ Ստեփանակերտ քսւղաքի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցի վերակաոուցման և 

տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքների իրականացում,

• Ստեփանակերտ քաղաքում Ազատամարտիկների անվան զբոսայգու կառուցում: 
Կրթական բնագավառում բարեգործական որակված ծրագրերից 58.0 %

(534221.0 հազար դրամ) կազմում են դպրոցաշինության, 37.9 % (349028.8 հազար 

դրամ)' մանկապարտեզների կառուցման, 1.7% (15794.4 հազար դրամ)' դպրոցների 

կահավորման. 0 .5 % (4557.6 հագար դրամ)' մանկապարտեզների կահավորման, ե 
1.9 % (17129.4 հազար դրամ)' այլ ծրագրեր տփալ բնագավառում: Ծրագրերն 
իրականացվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2 դպրոցներում U 4 
մանկապարտեզներում:

Ընդհանուր աոմամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 
2015 թվականի ընթացքում բարեգործական որակված ծրագրերի ընդհանուր արժեքը 

կազմում է 11521.2 մլն դրամ (հավելվածՅ):
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական 

ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից հաստատված 11521.2 մլն դրամ 

արժոդությամբ 72 բարեգործական ծրագրերից 1635.8 մլն դրամ ծրագրային արժեքով 
27 ծրագրեր ավարտված են, իսկ 9885.4 մլն դրամ ծրագրային արժեքով 45 ծրագրեր 

րնթացքի մեջ են (ԼՂ Հ ԿԲԾՀՀ կողմից հւսշվետու ժամանակաշրջանում ընդունված 23 

որոշումներով փոփոխություններ են կատարվել նախկինում հաստատված որոշումների 
մեջ (գումարային և ոչ գումարային):

3. Կւսզմակերպական այլ հարցեր

Իր գործունեության ընթացքում հանձնաժողովը համագործակցել է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման 
հանձնաժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինների, 
բարեգործության մասնակիցների U տարբեր պետություններում Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունների հետ:



Ծրագրերի շրջանակներում բարեգործներին ցացաբերվեւ է խորհրդատվական U 
գործնական օգնություն:

Հանձնաժողովի գործունեութիւնը U ծրագրերի ընթացյշը պարրերաբար 
լասաբանվեւ են զանգվածային լրատվամիջոցներով:

Բորւր հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումներն ընղունվել են 

բացաոապես ճյուղային նախարարաթյունների. գերատեսչությունների և պետական, 
տարածքային մարմինների եգրակացությունների հիման վրա



Տ Ե Ղ  ե Կ Ո Ի Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  
2015 թվականի ընթացքամ բարեգործաթյսւն կարգով Լեոնային Ղարսւբադի 

Հանրապետություն ներմուծված բեոեերի վերաբերյսւլ 
(ըստ երկրների և ապրանքային խմբերի)

Հավէյլված 1

հհ
ը/կ Ապրանքներն ըստ խնրերի Գումարը

(հազ.դրամով) երկիրը
1 2 3 4

1. Նախկիեում օզտագործված 369.0 ՌԴ
ք. Կրասնոդար

730.0 ԱՄՆ

2. Ապարատեեր U սարքեր
3120.0 Գերմանիայի

Դաշնային
Հանրապետություն

3405.2 ՌԴ
ք. Կրասնոդար

Մեքենաներ. սարքավորումներ, 
մեխանիզմներ

8649.9 ԱՄՆ
3. 12248.7 ՌԴ

ք կրասնոդար
824.7 Նիդերւանդներ
1991.8 ԱՄՆ

4. Դեդորայք և բժշկական տարբեր 239570.3 ՀՀ
ապրանքներ 125.1 Գերմանիայի

Դաշնային
Հանրապետություն

5. Զանազան արդյունաբերական 
ապրանքներ 963 9 ՌԴ

ք.Կրասնոդար
6. Զանազան շինանյութեր 39096.3 ՌԴ

ք. Կրասնոդար
185.0 ԱՄՆ

7. Տարբեր տեսակի ապրանքներ 4043.9 ՀՀ
7462.8 ՌԴ

ք. Կրասնոդար
Ընդամէնը 322786.6



Հսւվեւված 2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո հ Թ  3  Ոք4 Ն Ն Ե Ր
2015 թվակսւնի ընթւսցքամ բարեզործաթյւսն կարգով Լեոնային Ղւսրաբսւղի Հանրապետութիւն եերմուծված բեռեերի վերաբերյալ

(ըստ կազմակերպությանների և բարերարների)

Հ /Հ
Ծրւսգիրն իրականացնողը ԼՂ.Հ ԿԲԾՀՀ որոշման 

համարը, ամսաթիվը
Ապրանքների անվանումը Ծրագրի արժեքը, 

հազար դրամ

է.

Նիղեր|անղների «ЮА 
FOUNDATION» 

կազմակերպություն 
Նիդերյանդների «STICHING IDA» 

կազմակերպության միջոցով

N01-Ա աո 
29.01.2015թ.

Դեղորայք 824.7

2.
ԱՕերիկայի Հայ Օգնության 

Ֆոնղի Հայւսստանի ւ1տսնաճյուղ
N04-U առ 

27.02.2015թ.
Դեղորայք 1178.4

3.

Ամերիկայի Միացյայ 
Նահանգների Գլենդել քադսսքի 

«Mebs Global Reach» 
կազմակերպություն

N05-U առ 
09.03.2015թ.

Դեղորայք, բժշկական և տարրեր տեսակի 
ապրանքներ 1878.4

4.

Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահությւսն նախարա

րական «Մարդասիրական 
Օգնության Հանրապետական 

Կենտրոն» ՊՈԱ4

N06-U առ 
09.03.2015թ.

Դեղորայք, բժշկական և տարրեր տեսակի 
ապրանքներ 3045.9

N07-U առ 
09.03.2015թ

Դեղորայք
999.1

N19-U առ 
21.05.2015թ.

Դեղորայք
103456.2

N29-UL առ 
09.07.2015թ.

Դեղորայք. բժշկական և տարբեր տեսակի 
ապրանքներ 126095.4

N51-U առ 
19.09.2015թ.

Դեղորայք, բժշկական և տարբեր տեսակի 
ապրանքներ 10017.5



5.
Գերմանիւսյի Դաշնայիե 

Հանրապետության «Cronimet 
Mining AG* կագմակերպություն

N12-U առ 
17.04.2015թ. Բժշկական ապրանքներ 3245.1

6.

Ամերիկայի Միացյայ 
Նահանգների «ARMENIAN 
CULTURAL FOUNDATION., 

կագմակերպություն

N48-U առ 
03.09.2015թ. Հրշեջ մերենա 8500.0

7.

Բարերար Վյադիմիր Գեորգիի 
Ավագյան

N69-U ШП 
25.11.2015թ. Շինանյութհր և տարբեր տեսակի 

ապրանքներ

15909.9

N70-U առ 
25.11.2015թ. 9369.8

N71-11 սա 
25.11.2015թ.

Սպորտային պարագաներ 7573.5

N72-U առ
25.11.2015թ.

Շինւսնյութեր և տարբեր տեսակի 
ապրանքներ

4237.6

N89-U առ 
17.12.2015թ. 9269.1
N90-U առ 

17.12.2015թ. 17186.0
Ընդամէնը 322786.6

Ծանոքաքյուն' Հսւշվետա ժամանակաշրջտնում ԼՂՀ ԿԲՕՀՀ աշխատաեքային խմբի կողմից ոչնչսւցվեյ են օգտագործման համար 
ոչ պիտանի ապրանքներ՝ 101.4 հազար դրամ ընդհանուր արժողաթյամբ, որը չի ընդգրկված ներմուծված բեոների 
ընդհանուր գումարի մեջ:



Հավեւված 3

Տ b Ղ  b Կ ПК Թ  З П К Ъ Ъ Ь Г
2015 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման

հանձնաժողովի որոշումներով հաստատված ծրագրերի մասին

0 
V Ծրագիրն

իրականացնող
կսւզմակերպաթյան

ւսնվանամը

Ֆինանսավորման 
աղբյոտը (երկիրը, 
կագմակերպութ- 

յունը, բարերարը)

ԼՂՀ
ԿԲՇՀՀ

որոշման
համարը,

ւսմսա-
թիվը

Բնագավաոը Շրջանը,
բնակավայրը

Աշխատանքների 
համաոոտ նկարագիրը

2015թ. 
ծրագրերով | 
նախատես- 
ված աշխա-  ̂
տանքների | 

արժեքը 
(հազ. դրամ)

I

Ծանոթութ
յուն

1. «Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամ

«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամ

N 02-Ա 
առ 

29.01.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ
Ասկերանի

շրջան
Իվանյան
համայնք

ԼՂ Հ Ասկերանի 
շրջանի Իվանյան 

համայնքի 250 
տեղանոց 

հանդիսութունների 
տան և համայնքային 

կենտրոնի կառուցման 
տեդակապման և 

նախագծա- 
նախահաշվային 
վւաստաթդյծերի 

վերամշակում

2586.5
ավարտված

Է

N 03-Ա 
առ 

29.01.15թ.
ւոցիալսւկան

ԼՂՀ
Հադրութի

շրջան

ԼՂ Հ Հադրութի 
շրջանի -Բյուրաթաղ 
գյուդի 150 տեդանոց

54151.8

I

ընթացքի 
մեջ է



գ.£յուրաթադ հանդիսութունների 
տան U համայնքային 

կենտրոնի կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

N 09-Ա 
առ 

25.03.15թ.

ջ-ւամատա-
կարարում

ԼՂՀ 
Քաշաթադի 

շրջան 
ք. Բերձոր

ԼՂՀ Քաշաթադի 
շրջանի 

Բերձոր քաղաքի 
խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 
համակարգի 

վերակառուցման 11-րգ 
փուլի շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

100000.0
ավարտված

է

N 10-Ա 
առ 

30.03.15թ.
սոցիա|ական

ԼՂՀ
Ասկհրաեի

շրջան
Իվանյան
համայնք

ԼՂՀ Ասկերանի 
շրջանի Իվանյան 
համայնքում 250 

տեգանոց 
հանդիսութունների 

տան և համայնքային 
կենտրոնի կառուցման 

շինարարական 
աշխատանքների 

իրականացում

51900.0 րնքացքի 
մեջ է

N15-U
աո

30.04.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ
Մարտունու

շրջան
գ.Սարգսա-

ԼՂՀ Մարտունու 
շրջանի Սարգսաշեն 
գյուղի համայնքային 

կենտրոնի կառուցման

51600.0 րնքացքի 
մեջ է



շեն շինարարական
աշխատանբների

իրականացում

N 17-Ա 
աո 

30.04.15թ.

կրթաթյուն

ԼՂՀ 
Մարտուեու 

շրջան 
q. Կարմիր 

Շուկա

ԼՂՀ Մարտունու 
շրջանի Կարմիր Շուկա 

գյուղի 
մանկապարտեգի 

գույրի պատրաստում, 
գնում, տեղափոխում և 

տեղադրում

2298.6
ավարտված

է

N 18-Ա 
առ

աոողջսւպա-
հություն

ԼՂՀ
բ.Մարտա-

ԼՂ Հ  Սարտակերտ 
քադաքի 

ատամնարուժարանի 
գույքի պատրաստում, 

գնում, տհղափոխում և 
տեղադրում

2200.0 ավարտված
է30.04.15թ. կերտ

N 20-Ա 
առ 

29.05.15թ.

6անապա-
հսշինություն ՀՀ

ԼՂՀ

«Գորիս- 
Ստեփանակերտ» 

ավտոճանապարհների 
համար վերանորոգել և 

տեղադրել 2 հատ 
վահանակ

440.0
ավարտված

է

N 21-Ա 
առ

29.05.15թ.

կրթաթյուն ԼՂՀ
ք.Շուշի

ԼՂՀ Շուշի քաղաքի 
Եզնիկ Մոզւանի 

ան վան 
մասնագիտական 

դպրոցի կաթսայատան 
տեխնո|ոգիական

10000.0 ավարտված
է



սարքավորումների U 
խողովակաշարերի 

ծԱափոխւ1ան շինարա 
րւսկան աշխատանք- 
ների իրականացում

N22-U
առ

29.05.15թ.

սոցիալական

ԼՂՀ 
Մարտա- 
կերտի 
շրջան 

գ. Գետավան

ԼՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Գետավան 

դյուդի համւսյնքային 
կենտրոնի կաոուցման 

շինարարական 
աշխատանրների 

իրականացում

51900.0 ընթացքի
մեջէ

N 32-Ա 
առ 

05.08.15թ.

ճանապար-
հսշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վար դենի ս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Քարվաճւսոի 

խաչմերուկ-Չարերթար 
2-րդ տեղամասի 9 .8 

կմ երկարությամր 
հատվածի ll-րդ Փուլի և 

Մ2 Դադիվանք 
վանական համալիրի 
ավտոճանապարհի 

կաոուցման շինարա
րական աշխատանք- 
ների իրականացում

906996.0 ընթսւցրի
մեջէ

N33-U
աո

05.08.15թ.

ճանապար
հւսշինություն

ՀՀ
ԼՂՀ

Վարդենիս-
Մարտակերտ

ավտոճանապարհի
609948.4 ընթացրի

մեջէ



Մաղավուզ- 
Մարտակերտ 

հատվածի 8.2 կմ 
երկարությամբ 

հատվածի կառուցման 
շինարարական 

աշխատանբննրի 
իրակւսնացման 

ll-րդ փուլ

М 7Ճ_11 ճանապւսր
հաշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վարդենիս-
Մարտակերտ

ավտոճանապարհի
Դրմբոն-Ալիշան

hi itiniln tAih 10 1 ! 11ՏIN ОЯ-Ա
աո

05.08.15թ.

rivUUlv{UJU|l IU.I ци
երկարությամբ 

հատվածի կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացման 

ll-րդ փուլ

800010.9 ընթացբի 
մեջ է

N35-U
աո

05.08.15թ.

ճանապւսր-
հսշինություն

Հ Հ
ԼՂ Հ

Վարդենիս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Քարվաճւսռի 

խաչմերուկ Չարեբթար 
1-ի տեղամսաի 12.6կմ 

երկարությամբ 
հատվածի կառուցման 

շինարարական

875600.4 ընթացքի 
մեջ է



N 3 6  Ա 
աո 

05 .08 .15թ.

N 37-Ա 
աո 

05.08.15թ.

N 38-Ա 
աո 

05 0815թ

ճսնապար-
հաշինություն

ճօւեապար-
հսւշինություն

ճանապար
հաշիեություն

«
ԼՂՀ

ՀՀ
ԼՂՀ

ՀՀ
ԼՂՀ

աշքսատանքների 
իրականացման 

11-րդ փող
Վարդենիս- 

Մարտակերտ 
ավտոճանապարհի 
Ափշաե- Սարսանգ 

4.8 կմ երկարությամր 
հատվածի կաոուցման 

շինարարական 
աշքսատանքների 
իրականացման 

11-րդ фпц

401898.7 ընթացքի
մնջէ

Վարդենիս 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Չարեքթար Օրմրոն 1-ի 

տեղամասի 10 կմ 
երկարությամր 

հատվածի կաոուցման 
շինարարական աշխա- 

տանքների իրակա
նացման ll-րդ փուլ

805021.2 ընթացքի
մեջէ

Վարդենիս- 
Մարտակնրտ 

ավտոճանապարհի 
Չարեքթար-Դրմրոն 2- 
րդ տեղամասի 10.04 

կմ երկարությամր

8625128
ընթացքի

մեջէ



հատվածի կաոուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրսւկանացման 

ll-րդ փուլ

N 39-Ա 
առ 

07.08.15թ.

ճանապստ-
հսյշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վարդենիս- 
Մտրտտկերտ 

ավտոճսւնապարհի 
Սոտք-Քարվաճաո 

խաչմերուկի 1-ի 
տեդամսաի 13.65 կմ 

երկարությամբ 
հատվածի կառուցմւսն 
շինարարական աշխա

տանքների իրակա- 
նացմսւն lll-րդ փուլ

119758.9 ավարտված
Է

N 40-Ա 
առ

07.08.15թ.

ճանապար-
հսյշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վարդենիս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Սոտք-Քարվաճառ 
խաչմերուկի 2-րդ 

տեղամասի 8.450 կմ 
երկարությամբ 

հատվածի կաոուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացման 

ll-րդ Փուլ

782209.6 րնթացքի 
մեջ Է



N 41-Ա 
սա 

07.08.15թ.

առոդջապսւ-
հություն

ԼՂ Հ
ք.Ստեփւս-
նակերտ

1
ԼՂ Հ Ստեփանակերտ 

բաղաքում 
ուոուցքարանական 

կենտրոնի կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

554500.0
ընթացքի 

մեջ է

•

N42-U
սա Լքւթություն

ԼՂ Հ  
p. Ստեփա

ԱՂՀ Ստեփանակերտ 
քաղաքի թիվ 9 
դպրոցի շենքի 

վերւսկաոուցման և 
բակային տարածքի 

բարեկարգման 13451.0 ավարտված

14.08.15թ. նակերտ աշխատանքների
նւսխագծա

նախահաշվային
փաստաթղթերի

վերամշսւկում

է

N44-UL
առ

26.08.15թ.

ճանապար-
հաշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վարղենիս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Սոտք-Բարվա6աոի 

խաչմերուկ Յ-րղ 
տեղամասի 10.0 կմ 

երկարությամբ 
հատվածի կառուցման 
շինարարական աշխա

տանքների

947722.4 ավարտված
է



իրականացմսւն 11-րդ 
փուլ

N 45 Ս. 
աո

26.08.15թ.

ճւսնապար-
հսշինության

ՀՀ
ԼՂՀ

Վարդենիս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Սոտք - Քարվաճառի 

խաչմերուկ 4-րդ 
տեղամասի 7.85 կմ 

երկարությամբ 
հատվածի կառուցման 

շինարարական 
աշխատանքների 
իրականացման

344841.3
ավարտված

է

ll-րդ Փուլ

N 46-Ա 
առ

26.08.15թ.
սոցիւպական

ԼՂ Հ  
Մարտակեր- 

տի շրջան 
q. Կոճոդոտ

ԼՂ Հ  Մարտակերտի 
շրջանի Կոճոդոտ 

գյուդի 150 տեղանոց 
հանդիսություննեի 
տան կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

52516.0 ընթացքի 
մեջ է

N 47-Ա 
աո 

03.09.15թ.
կրթություն

ԼՂ Հ  
ք. Շուշի

ԼՂ Հ Շուշի քաղաքի 
Եզնիկ Մոզյանի 

ան վան 
սւրհեստսպործական

13644.4 ավարտված
է



N 93-Ա 
առ 

17.12.15թ.

ուսումնարանի գույքի 
պատրաստում, գնում, 

տեղափոխում U. 
տեղաղրում

2150.0 րնթացքի 
մեջ է

N 54-Ա 
առ 

06.10.15թ.
կրթՈ1թ|Ուե

ԼՂՀ 
Ասկերանի 

շրջան 
գ. Այգեստան

ԼՂՀ Ասկերանի 
շրջանի Այգեստան 

գյոսլի 
մանկապարտեգի 

գույքի պատրաստում, 
գնում, տեղափոխում և 

տեդաղրում

2259.0 ավարտված
է

N 52-Ա
UJH

ԼՂՀ Շուշի քաղւսքի 
Եզնիկ Մոգյանի 

ան վան 
մասնագիտական 

դպրոցի կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

06.10.15թ. 
N 55-Ա 

առ 
19.11.15թ.

կոթություն ԼՂ Հ  
ք. Շուշի 55700.0 ավարտված

է

N56-U
առ

19.11.15թ.

ճսնապսւր-
հաշինություն

ՀՀ
ԼՂ Հ

Վարդենիս- 
Մարտակերտ 

ավտոճանապարհի 
Սոտք-Քարվաճառի 

խաչմերուկ 5-րդ 
տեղամասի 8.47 կմ 

երկարությամբ 
հատվածի կառուցման 

շինարարական 
աշխատանքների

704991.7 ընթացքի 
մեջ է



իրականացման 
ll-րդ Փուլ

N 58-Ա 
ւսո 

19.11.15թ.
կրթություն

ԼՂ Հ  
ք. Ստեփա- 

նակերտ

ԱՂ< Ստեվւանակերտ 
քադսւքի թիվ 9 

միջնակարգ դպրոցի 
վերակաոուցման և 

տարածքի 
րարեկարգման 
շինարարական 

աշխատանքների 
իրականացում

465070.0 ընթացքի 
մեջ է

ԱՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Կոճոդոտ 

գյուդի 150 տեդանոց 
հանդիսությունների 

տան կառուցման 
շինարարական 

աշխատանքների 
նախւսգծա- 

նախահաշվային 
փաստաթդթերի 

մշակում

N 59-Ա 
աո 

19.11.15թ.
սոցիալական

ԼԴՀ
Մարտակեր-

տԻ շրշան
գ. Կոճոդոտ

------

1363.0
ավարտված

է

N 60-Ա
ШП

19.11.15թ.
սոցիա լական

ԼՂ Հ
Մարտակեր

տի շրջան 
գ.Գետավան

ԱՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Գետավան 

գյուդի համայնքային 
կենտրոնի կառուցման 

շինարարական 
աշխատանքների 

նախագծա -

1100.0
ավարտված

է



նախտհաշվային
փաստաթղթերի

մշսւկում

N61-U
առ

19.11.15թ.
սոցիսղական

ԱՂՀ Հաղրութի
շրջանի Մեծ Թաղեր

ԼՂՀ գյուղի բնակիչներ
Հադրութի Վալերի Մարգարյանի

շրջան և Սուսաննա Արզինայի
գ. Մեծ համար բնակեւի տան

Թաղեր կաոուցման շինարա
րական աշխատանք-
ների իրականացում

24041.4 ընթացբի 
մեջ է

N 62-Ա 
առ 

19.11.15թ.
սրցիա[ական

ԼՂՀ 
Մարտակեր 
տի շրջան 

գ. ճանկւս 
թաղ

ԼՂ Հ Մսւրտակերտի 
շրջանի ճանկաթաղ 

գյուղի բնսւկչուհի 
Սվետլանա 

Մովսեսյանի համար 
բնակնւի տան 

կառուցման շինարա
րական աշխւստանք- 
ների իրականացում

26872.0
ընթացքի 

մեջ է

N 63-Ա 
առ 

19.11.15թ.
սոցիաւական

ԼՂ Հ  
Մարտունու 

շրջան 
q. Մուշկա- 

պատ

ԱՂՀ Մարտունու 
շրջանի Մուշկապատ 

գյուղի բնակիչներ 
Մխիթար և Նանար 
Մուսայելյանների 

համար Վարանդա 
գյուղում բնակելի տան 
կաոուցման շինարա-

26790.0 ընթացքի 
մեջ Է



րական աշխատանք- 
ննրի իրականացում

N 64-Ա 
աո 

19.11.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Հադրութի 

շրջան 
գ. Ւսանձա- 

ձոր

ԼՂՀ Հադրութի 
շրջանի Ւսանձաձոր 
ցյուդի բնակիչներ 

Լեոնիկ -Բարամյանի U 
Արմինե Սարմազյանի 
համար բնակելի տան 
կւսռուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

29262.7 ընթացքի 
մեջ է

ԼՂ Հ Մարտունու 
շրջանի ճարտար 

քադաբհ բնակիչներ
Տիգրան և Մարինե 
Բադդասարյանների 

համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

N 65-Ա 
աո 

19.11.15թ.
սխալական

ԼՂՀ 
Մարտունու 

շրջան 
ք. ճարտար

25482.2
ընթացքի 

մեջ է

N 66-Ա 
առ 

19.11.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Մարտունու 

շրջան 
p. ճարտար

ԼՂՀ Մարտունու 
շրջանի ճարտար 

ցադաքի բնակիչներ 
Կարեն և Սիրան 

Շիրինյանների համար 
բնակելի տան 

կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

26352.0 ընթացքի 
մեջ է



N 67-Ա 
աո 

19.11.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Մարտակեր- 

տի շրջան 
ք. Մարտւս- 

կերտ

ԱՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Մարտակերտ 
քաղաքի բնակիչներ 
Գրիշա Սարգսյանի և 
Լիդա Ավանեսյանի 

համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

25813.0
ընթացքի 

մեջ է

N68-U
առ սոցիտլակտն

ԼՂՀ
Քաշւսթադի

շոօսւն

ԱՂՀ Քաշաթադի 
շրջանի Որոտան 

քաղաքի բնակչուհի 
Նաիրա Սիմոնյանի 

համար բնակելի տան 24701.2
ընթացքի 

մեջ է
19.11.15թ. p. Որոտան կառուցման շինարա

րական աշխատանք
ների իրականացում

N73-U
առ

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Մարտա

կերտի 
շրջան 
գ. Նոր 

Հայկաջուր

ԼՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Նոր 

Հայկաջուր գյուդի 
բնակիչներ Համլետ 

Բադաւյանի և Հերմինե 
Հայրապետյանի 

համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

24237.9
ընթացքի 

մեջ է

N 74-Ա սրցիալական ԼՂՀ ԼՂՀ Մարտակերտի 22874.9 ընթացքի



tun
08.12.15թ.

Մարտակեր- 
տի շրջան 
գ. Վանք

շրջանի Վանք գյուղի 
բնակիչներ Արմեն U 

Անահիտ 
Բաբայանների համար 

բնակելի տան 
կաոուցման շինարա
րական աշխատանք֊ 
ների իրականացում

մեջ է

N 75-Ա 
am 

08 12 15»
սքցիալական

ԱՂՀ
Մարտունու

շրջան

ԼՂՀ Մարտունու 
շրջանի Մարտունի 
բաղաքի բնակիչներ 

Ա|եբսանղր Օհանովի U 
Լի|իա Ղրիգորյանի 

համար բնակելի տան 
կաոուցման շինարա
րական աշխատանք- 
ների իրականացում

24007.7 ընթացքի 
մեջ է

1

ք. Մարտունի

N 76-Ա 
աո 

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Քաշաթաղի 

շրջան 
Գ• Բերդիկ

ԼՂՀ Քաշաթաղի 
շրջանի Բերդիկ գյուղի 

բնակչուհի Արմինե 
Անտոնյանի համար 

բնակելի տան 
կաոուցման շինարա
րական աշխատանք- 
ների իրականացում

23628.6 ընթացքի 
մեջ է

N 77-Ա 
աո 

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Բաշաթաղի 

շրջան 
գ. Միրիկ

ԱՂՀ Քաշաթաղի 
շրջանի Միրիկ գյուղի 

բնակիչներ Ղրիշա 
Մեսրոօլյանի U

23672.7
ընթացքի

մեջէ



Լուսինէ Վարդանյանի 
համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատւսնք- 
ների իրականացում

N 78-Ա 
առ 

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂ Հ
Շահումյանի

շրջան
գ֊Չարեք-

տար

ԼՂ Հ Շահումյանի 
շրջանի Չարեքտար 

գյուդի բնակչուհի 
Եփրաքսյա Կանցունցի 
համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական ւսշխատանք- 
ների իրականացում

23705.2 ընթացքի 
մեջ է

ԼՂՀ Շահումւանհ

N79-U
առ

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Շահումյանի 

շրջան 
գ. Ակնա- 

բերդ

շրջանի Ակնաբերդ 
գյուդի բնակիչներ 

Կարեն և Մարետա 
Աղաջանյանների 

համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք- 
ների իրականացում

23453.9 ընթացքի 
մեջ է

N 80  Ա 
առ 

08.12.15թ.
սրցիտլական

ԼՂՀ 
Ասկերանի 

շրջան 
q. Քռասնի

ԼՂ Հ Ասկերանի 
շրջանի Քռսանի գյուդի 

բնակիչներ Արմեն և 
Աուսաննա 

Հարությունյանների 
համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա-

26043.6 ընթացքի 
մեջ է



-------------------------  —
րական աշխատանք
ների իրականացում

N 81-Ա 
աո 

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ
Շահումյանի

շրջան
գ.Չարեք-

տար

ԼՂՀ Շահումյանի 
շրջանի Չարնքտար 
գյուդի բնակիչներ 
Դակիթ և Լուսինե 
Ադաջանյանների 

համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

24243.1
ընթացքի 

մեջ է

ԼՂՀ Ասկերանի 
շրջանի Ավետարանոց 

գյուդի բնակիչներ 
Իգոր Հովսեփյանի և 

Ռազմելա Սահակյանի 
համար բնակելի տան 
կառուցման շինարա
րական աշխատանք
ների իրականացում

N8241
առ

08.12.15թ.
սոցիալական

Ասկերանի
շրջան

գ.Ավետարա-
նոց

23472.3 ընթացքի 
մեջ է

N83-U
առ

08.12.15թ.
սոցիալական

ԼՂՀ 
Մարտունու 

շրջան 
ք. Մարտու- 

նի

ԼՂՀ Մարտունու 
շրջանի Մարտունի 

բադաքի բնակիչներ 
Արարատ U Նելփ 
Պետրոսյանների 

համար բնակելի տան 
կառուցման 

շինարարական 
աշխատանքների

23899.5
ընյծացքի 

մեջ է



իրականացում

N 92-Ա 
աո 

17.12.15թ.
սոցիալական

ԱՂՀ 
Մարտակեր- 

տի շրջան 
գ. Նոր 

Հայկաջուր

ԱՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Նոր 

Հայկաջուր գյուղի 
բնակիչներ Ռուղիկ 
Երեմյւսնի և Անուշ 
Բաբայանի համար 

բնակելի տան 
կաոուցման շինարա
րական աշխատանք- 
ների իրականացում

25641.4 ընթացքի 
մեջ է

2. ԱՂՀ Քաղաքսւշի- 
նության N 11-Ա ԱՂՀ ԱՂՀ Մարտակերտի

նախարարութուն աո
30.03.15թ. սոցիալական Մարտակեր 

տի շրջան 
q. Մատաղիս

շրջանի 
Մատաղիս գյուղում N 2 

բնակելի շհնքի 
կառուցում

579015.0 ընթացքի 
մեջ է

N 85-Ա 
առ 

14.12.15թ.
մշակույթ

ԱՂՀ 
Մարտակեր- 

տի շրջան 
գ. Վանք

ԱՂՀ
Մարտակերտի շրջանի 

Վանք գյուղի 
Գանձասարի Սուրբ 
Հովհաննես Մկրտիչ 
եկեղեցու դպրանոցի 

վերակաոուցում 
մատենադարանի, 

հարակից 
տարածքների 

բարեկարգում և

8408.3
ավարտված

է



արտաքին
սանհանգույցի

կառուցում

3.

«Արցախի 
ագատամարտիկ- 
եերի միություն» 
հասարակական 
կագմակերպություն

«Արցախի 
ազատամարտիկ- 
ների միություն» 
հասարակական 
կագմակերպություն

N 30-Ա 
առ 

09.07.15թ.
սոցիալական ԼՂՀ 

ք. Ստեփա- 
նակերտ

Ստեփանակերտ 
թագաքում 

Ազատամարտիկների 
անվան զբոսայգու 

կառուցում

421094.7 ընթացքի 
մեջ Է

4.

«ՇԵՆ»
բարեգործական
հասարակական

կազմակերպության

«ՇԵՆ»
բարեգործական
հասարակական

կազմակերպության

N4341
աո

14.0Ց.15թ.
մշակույթ

ԼՂՀ
Հագրութի

շրջան
գ.Տումի

ԼՂՀ
Հադրութի շրջանի 

Տումի գյուղում Թէսսն 
Ստեփանյանի տուն- 
թանգարանի շենքի

5317.3 ավարտված
Է

վերանորոգում

5.

Ամերիկայի Հայ 
ւսվետարանչական 
ընկերակցության 

ԼՂՀ ներկայացուց
չական

Ամերիկայի Հայ 
ավետարանչական 
ընկերակցության

N 53-Ա 
աո 

06.10.15թ.
Լրթություն

ԼՂՀ 
ք. Ասկերան

Ամերիկայի Հայ 
ավետարանչական 
ընկերակցության 

Ասկերանի մանկա- 
պարտեգի արտաքին 

լոաավորություն

2072.5 ավարտված
է

6.

Բարերար Միշել 
Տանկրեզ

Բարերար Աիշեյ 
Տանկրեգ N 31-Ա 

առ 
05.08.15թ.

յրամատա-
ւյարարում

ԼՂՀ 
Մարտակեր- 

սւի շրջան 
գ. Ղրմբոն. 
Մարտունու 

շրջան 
գ. Ննգի

ԼՂՀ Մարտակերտի 
շրջանի Ղրմբոն և 

Մարտունու շրջանի 
Ննգի գյուղերի համար 

շինարարական 
նյութերի ձեոբբերում

2640.6
ավարտված

Է



7.

«Հայ Օգնության 
Միության Արցախի 
Միավոր» 
հասարակական 
կազմակերպություն

Հայ Օգնության 
Միության 
կենտրոնական 
գրասենյակ

N 91-Ա 
առ 

17.12.15թ. կրթաթյուն
ԼՂՀ 

ը. Սւոեվւա- 
նակերտ

Ստեփւսնակերտ 
քադաքում 100-120 
նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 
համար 

մանկապարտեգի 
շինարարական 

աշխւստանքների 
իրականացում

349028.8
ընթացքի 

մեջ Է

8.

Հայկական 
Բարեգործական 
Ընդհանուր 
Միության Հայւսս- 
տանի ներկայւս- 
ցուցչություն

Հայկական
Բարեգործական
Ընդհանուր
Միություն

N91-U
աո

30.12.15թ.
Լրթություն

ԼՂՀ 
ք. Ստեփա

նակերտ

Թում™ Հայկական 
Բարեգործական 

Ընդհանուր Միության 
ԼՂՀ ստեդծարար 
տեխնոյոգիաների 

կենտրոն

5056.9
ընթացքի 

մեջ Է

Ընդամենը 11521172.0

Ծաէտթություե' ԼՂՀ ԿԲԾՀՀ կոդմից հաշվետու ժամսւնակաշրջանում ընդունվւսծ 23 որոշումներով վւոփոխություններ են կատարվել 

նախկինում հաստատված որոշումների մեջ (գամարային և ոչ գումարային):
ԼՂՀ ԿԲԾՀՀ 2015թ. նոյեմբերի 17-ի N57-U որոշմամր ԼՂՀ քադաքաշինությւսն նտխարարության կոդմից իրւսկանաց- 

վող «ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքի հուշսւհամալիրում 1915 թվականի Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակին նվիրված 
զանգակատան կառուցում» ծրագրի գումարը 72211.7 հազար դրամի փոխարեն կազմել Է 20311.8 հազար դրամ: 

Ծրագիրն ավարտված Է:
2015թ. ԼՂՀ ԿԲԾՀՀ կոդմից ընդունվեյ Է 1 որոշում ՀՀ  ԿԲԾՀՀ որոշմամր հաստատված ծրագրին հարակից գործարքի 

մասին՝ 12255.0 հազ. դրամ ընդհանուր արժողությամբ:



Բարեգործական որակված ծրագրերն ըստ բնագավառների

4
4
*
4
4
4֊

Բնազավաոներ

ճանապար հաշին ություն
սոցիալական

ջրամատակարարում 

______________Ընդամէնը

Շրագրով 
նախատեսված 

աշխատանքների 
արժեքը 

(հազար դրամ)
8161952.3
1765422.3
920731.2
556700.0
102640.6
13725.6

11521172.0

Ծրազրով 
նախատեսված 

աշխատանքների 
տեսակարար կշիոը, %

70 9 
15 3 
8 0 
4 8 
0.9 
0.1 
100


