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Սույն զեկույցը պատրաստվել է “Իրավունքների պաշտպանություն առանց 
սահմանների” հասարակական կազմակերպության կողմից:   

 

Սույն զեկույցը կազմվել է`  

Հայկուհի Հարությունյանի և 

Հայկ Թադևոսյանի կողմից 

 

Տեղեկատվության հավաքագրման և մշակմանն աջակցելու համար շնորհակալություն ենք 

հայտնում Աշխեն Բաբայանին, Անի Աղագյուլյանին Աննա Մուրադյանին, Շողինե Սողոմոնյանին, 

Սուսաննա Էլբակյանին, Եվգենիա Իվանովային, Անահիտ Մկրտչյանին, Հասմիկ Հարությունյանին, 

Նելլի Հարությունյանին, Անի Հովհաննսիյանին, Դավիթ Սանթրոսյանին: 
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Ներածություն 

 
Սույն հետազոտությունը հանդիսանում է “Կանանց իրավունքներն Աբովյան 

քրեակատարողական հիմնարկում” զեկույցի մի մասը: Այն նպատակ է հետապնդում գնահատել 

ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունը պետության կողմից մշակվող և 

իրականցվող քաղաքականության արդյունավետության և դրան համապատասխան ֆինանսական 

հատկացումների տեսանկյունից: 

Մարդու իրավունքները դիտարկվում են այն հիմնարար և ելակետային սկզբունքները, որոնցով 

պետք է ուղղորդվի իշխանության, քաղաքական և հասարակական գործիչների գործունեությունը: 

Հետևաբար` պետությունը պետք է հաշվետու լինի մարդու իրավունքների պաշտպանության համար 

իր կողմից իրականացվող քաղաքականության շրջանակներում, այդ թվում նաև՝ բյուջեի կազմման և 

իրականացման գործընթացներում:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում պետության քաղաքականության 

գնահատումն իրենից ենթադրում է մի գործընթաց, որի միջոցով բացահայտվում են, թե մարդու 

իրավունքների միջազգային չափորոշիչներն ինչպես են վերաձևակերպվել և արտացոլվել պետության 

կողմից այդ ուղղությամբ իրականացվող քաղաքականության և դրա իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի փաստաթղթերում1: 

Այս առումով, ազատազրկված անձանց և, հատկապես, կանանց իրավունքների 

պաշտպանության կապակցությամբ իրականացված սույն ուսումնասիրությունն իր տեսակով եզակի է: 

Այն ներկայացնում է քրեակատարողական համակարգում իրականացվող քաղաքականությունը 

պետական բյուջեի ձևավորման և ֆինանսական ծախսերի կազմակերպման տեսանկյունից` 

շեշտադրելով և կիրառելով ազատազրկված կանանց համար նախատեսված սննդի, 

սանիտարահիգիենիկ պարագաների, հանդերձանքի օրինակները:   

                                                           
1 Victor Steenberg, A Guide to Costing Human Rights, Equalrights-2011, 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5915.pdf  

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5915.pdf
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Մեթոդաբանություն 
 

Սույն հետազոտության իրականցման համար օգտագործվել են տարբեր մեթոդաբանական 

գործիքներ, որոնց միջոցով հավաքաված տեղեկատվության համադրմամբ հնարավոր է դարձել 

ապահովել իրավիճակի համակողմանի գնահատումը:  

 

Տեղեկատվության վերլուծության մեթոդաբանություն 

Փաստաթղթերի վերլուծություն: Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են այն 

բոլոր փաստաթղթերը, որոնցում առկա են քրեակատարողական հիմնարկների ֆինանսավորման 

վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում անձանց պահման 

վերաբերյալ չափորոշիչներ սահմանող փաստաթղթերը:   

 

Ուսումնասիրվել են.  

1. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների 

մասին» ՀՀ կառավարության 19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման հավելված 12-ի 3-րդ բաժնի 5-րդ խմբի 1-

ին մասը, որը վերաբերվում է քրեակատարողական հիմնարկներին,  

2. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումը 

(այսուհետ` N 413-Ն որոշում)՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի 

չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների 

չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին,  

3. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն 

որոշումը՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող 

անձանց տրվող սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց 

շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց 

շահագործման ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի Հանարպետության Կառավարության 2003 

թվականի Ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  

4. Ուսումնասիրվել են նաև gnumner.am կայքում 2014 թվականին տեղադրված հետևյալ 

հաշվետվությունները՝ 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ թեյի ձեռքբերման 

նպատակով հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/2-ՔԿՎ(14)-3 ծածկագրով շրջանակային 

համաձայնագրի միջոցով էլեկտրոնային ձևով իրականացված գնման ընթացակարգի 

արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (հաշվետվություն), 

 Ճշտված տարբերակ - ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար 

անհրաժեշտ լվացքի միջոցների, սանիտարահիգիենիկ և տնտեսական ապրանքների 

ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՔԿՎ(14)-1 ծածկագրով 

շրջանակային համաձայնագրի միջոցով էլեկտրոնային ձևով իրականացված գնման 

http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=79516
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=79516
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=79516
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=79516
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=78393
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=78393
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=78393
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=78393
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ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն 

(հաշվետվություն), 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ կարտոֆիլի 

ձեռքբերման նպատակով, շրջանակային համաձայնագրի միջոցով էլեկտրոնային ձևով 

հայատարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված NԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/2-ՔԿՎ(14)-2 

պայմանագրի մասին հայտարարություն (հաշվետվություն), 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար հանդերձանք եվ անկողնային 

պարագաներ ձեռքբերելու նպատակով կնքված NՀՀ ԱՆ ՔԿՎ-ԱՊՁԲ-14/3 պայմանագրի մասին 

հայտարարություն (հաշվետվություն), 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի հանդերձանք 

ձեռբերելու նպատակով կնքված NՇՀԱՊՁԲ-11/10-6-ՔԿՎ(14)-1, NՇՀԱՊՁԲ-11/10-7-ՔԿՎ(14)-1, 

NՇՀԱՊՁԲ-11/10-26-ՔԿՎ(14)-1 եվ NՇՀԱՊՁԲ-11/10-160-ՔԿՎ(14)-1 պայմանագրերի մասին 

հայտարարություն (հաշվետվություն), 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի սննդամթերք 

ձեռբերելու նպատակով կնքված NՇՀԱՊՁԲ-11/2-234-ՔԿՎ(14)-1 եվ NՇՀԱՊՁԲ-11/2-466-ՔԿՎ(14)-

1 պայմանագրերի մասին հայտարարություն (հաշվետվություն), 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար 2014թ. ընթացքում հաց եվ 

մակարոնեղեն ձեռքբերելու նպատակով կնքված NՀՀ ԱՆ ՔԿՎ-ԱՊՁԲ-14/1 գնման պայմանագրի 

մասին հայտարարություն,  

Քրեակատարողկան հիմնարկներին տրամադրվող դեղորայքի քանակը, տեսակները համադրվել և 

ներկայացվել են դեղորայքի նպատակային նշանակության և համապատասխան արտադրողի 

վերաբերյալ առկա տեղեկատվությամբ: 

 

5. Ուսումնասիրվել են նաև gnumner.am կայքում 2015 թվականին տեղադրված հետևյալ 

հաշվետվությունները.  

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար 2015թ. ընթացքում հաց եվ 

մակարոնեղեն ձեռքբերելու նպատակով կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ-ԱՊՁԲ-15/1 գնման պայմանագրի 

մասին հայտարարություն,  

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի հանդերձանք 

և անկողնային պարագաներ ձեռբերելու նպատակով կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ-ԱՊՁԲ-15/2 գնման 

պայմանագրի մասին հայտարարություն, 

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի հանդերձանք 

ձեռբերելու նպատակով կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-ՔԿՎ(15)-1 գնման պայմանագրի մասին 

հայտարարություն, 

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի սննդամթերք 

ձեռբերելու նպատակով կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/2-ՔԿՎ(15)-2 

 գնման պայմանագրի մասին հայտարարություն, 

http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=76010
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=76010
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=76010
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=76010
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=71157
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=71157
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=71157
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70513
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70513
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70513
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70513
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70387
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70387
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=70387
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=67014
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 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ լվացքի միջոցների, 

սանհիգիենիկ և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով      N ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-

11/11-ՔԿՎ(15)-1 գնման պայմանագրի մասին հայտարարություն, 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար տարբեր տեսակի սննդամթերք 

ձեռբերելու նպատակով կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-ՔԿՎ(15)-4 գնման պայմանագրի մասին 

հայտարարություն: 

 

6. Ուսումնասիրվել է նաև 2015 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 18 

դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1515-Ն որոշումը  Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին2: 

 

Հարցում: Հարցումն իրականցվել է “Աբովյան” քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկված 

կանանց շրջանում: Հարցումն իրականցվել է անանուն, հատուկ մշակված ձևայնացված 

հարցաթերթիկի միջոցով, որին մասնակցել են 63 մարդ: Հարցաթերթիկը ներկայացրել է ՀՀ 

Կառավարության որոշմամբ սահմանված ապրանքատեսակները, դրանց տրամադրման և 

օգտագործման համար սահմանված ժամկետները: Հարցման մասնակիցներին առաջարկվել է ընտրել 

հարցաթերթիկում նշված այն պատասխանը, որը համապատասխանում է քրեակատարողական 

հիմնարկում փաստացի առկա վիճակին: Հարցումը նպատակ է հետապնդել պարզելու, թե «Աբովյան» 

քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող կանանց N 413-Ն որոշմամբ 

սահմանված ապրանքատեսակների և ծառայությունների որ մասը և ինչ չափով կամ 

հաճախականությամբ է տրամադրվում3, ինչպիսին են տրամադրվող ապրանքների որակական 

հատկանիշները: Հարցման արդյունքներն ամփոփման արդյունքում դուրս են բերվել քանակական 

տվյալներ. հարցման արդյունքների որակական գնահատում և վերլուծություն չի իրականացվել:  

 

Տեղեկատվություն ստանալու հարցումներ: Քրեակատարողական հիմնարկի բյուջեի կազմման, 

ֆինանսավորման մեխանիզմների և ձեռքբերված ապրանքների վերաբերյալ պարզաբանումներ և 

լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ 

Արդարադատության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարության քրեակատարողական 

վարչություն, «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ: Ստացված տեղեկատվությունը համադրվել և 

վերլուծության է ենթարկվել ընդհանուր տեղեկատվության հետ համատեղ: Տեղեկատվության 

                                                           
2 Հավելված N 12 «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին` ներառյալ սույն որոշմամբ կատարված 

փոփոխությունները, պետության կարիքների (բացառությամբ արտասահմանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 

պետական հիմնարկների և ներկայացուցիչների գործունեության ապահովման ծրագրերի, ինչպես նաև օտարերկրյա 

պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և այլ արտաքին դոնորների աջակցությամբ Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրականացվող նպատակային ծրագրերի) համար 2015 թվականին իրականացվող գնումների պլանը 

ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական/գործառական դասակարգման Բաժին N 03 Խումբ N 05 Դաս N 01 Կալանավայրեր 

Քրեակատարողական համակարգի պահպանում /3645 էջ/ 
3
 Հարցումն իրականացվել է մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ը, երբ Կառավարության N 413-Ն որոշումը ճանաչվել է ուժը 

կորցրած: 



 

8 
 

հարցումների միջոցով տվյալներ են ստացվել ազատազրկվածների թվի, առկա հիվանդությունների 

տեսակների, ճաշացանկերի վերաբերյալ:  

 

Ուսումնասիրության ընթացքում, մասնավորապես, գնահատվել է ազատազրկված անձանց 

հատկացվող սննդի, սանիտարահիգիենիկ պարագաների քանակը, որակը, առողջության պահպանման 

համար պետության կողմից տրամադրվող ծառայությունների ծավալը և որակը:  

Վերլուծության են ենթարկվել պետական քաղաքականության այն մոտեցումները, որոնցով 

պետությունը սահմանել է ազատազրկված անձանց պահման պայմանների նվազագույն 

չափորոշիչները և այնուհետև այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի պլանավորում 

իրականցրել:  

Մասնավորապես, գնահատվել են. 

1. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվնեցիա), 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) չափորոշիչներիև նույն 

խնդիրներին ուղղված ներպետական իրավական կարգավորումների 

համապատասխանելիությունը,  

2. ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված չափանիշներով սահմանված պարտադիր 

տրամադրման ենթակա ապրանքների, ծառայությունների և պետական բյուջեից դրանք 

ձեռքբերելու համար հատկացված գումարների համապատասխանելիությունը, 

3. ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված չափանիշներով սահմանված պարտադիր 

տրամադրման ենթակա ապրանքների, ծառայությունների և փաստացի ձեռքբերված 

ապրանքների, ծառայությունների որակական համապատասխանելիությունը, (համեմատվել 

են ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշմամբ սահմանված տրամադրման ենթակա և 

պետական բյուջեով հատկացված ապրանքատեսակները): 

4. ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված չափանիշներով սահմանված պարտադիր 

տրամադրման ենթակա ապրանքների, ծառայությունների, պետական բյուջեից դրանց 

համար հատկացված ֆինանսական ռեսուրսների և փաստացի ձեռքբերված ապրանքների, 

ծառայությունների համապատասխանելիությունը: 

 

Ուսումնասիրության արդյունքները, ամփոփոված զեկույցի շրջանակներում, ուղարկվել է ՀՀ 

Արդարադատության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական վարչություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ Կառավարություն՝ 

բացահայտված խնդրիների առնչությամբ մեկնաբանություններ ստանալու նպատակով: Ստացված 

պատասխանները ներկայացվում են հավելվածի տեսքով, առանց որևէ փոփոխության:  
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Ընդհանուր նկարագրություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում ազատազրկված անձանց իրավունքների և 

պարտականությունների իրացումն ապահովելու նպատակով ֆինանսական պլանավորման ու 

ծախսերի համար մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ը հիմք է հանդիսացել ՀՀ Կառավարության 

2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումը: 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Կառավարության 

կողմից հաստատվել է N 1182-Ն որոշումը, որը սահմանում է քրեակատարողական հիմնարկներում 

պահվող անձնաց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց 

շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց 

շահագործման ժամկետները:  

Ընդհանուր առմամբ, 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշումը 2003 թվականի ապրիլի 10-ի 

որոշման համեմատությամբ էական որևէ փոփոխություն չի նախատեսում տրամադրվող սննդի 

տեսականու, դրանց չափաբաժինների, հանդերձանքի, ինչպես նաև սանիտարահիգենիկ պարագաների 

տեսակների և քանակի առնչությամբ:   Կառավարության թե 2003 թվականի ապրիլի 10-ի, թե 2015 

թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշումները, սակայն, չի համապատասխանում և չի հենվում մարդու 

իրավունքների պաշտպանության ապահովման համար առաջադրված միջազգային մեխանիզմների և 

չափորոշիչների վրա: Մասնավորապես` սննդի  չափաբաժինների և տեսականու սահմանման 

տեսանկյունից չի հիմնավորվում չափահաս անձի համար անհրաժեշտ սննդի կալորիականության և 

բազմազանության համար սահմանված Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

չափորոշիչները: Ավելին` կառավարության որոշումը չի տարբերակում տղամարդկանց և կանանց 

հատկացվող սննդի չափաբաժինները՝ ըստ դրանց տեսակների և բազմազանության:  

Այսպես, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանվել է 

չափահաս անձին անհրաժեշտ սահմանված օրական սննդակարգի կալորիականությունը, այդ 

սննդակարգի անհրաժեշտ բազմազանությունը, էներգետիկ արժեքների հաշվարկման սխեման: Ըստ 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության` սննդակարգի էներգետիկ արժեքը սննդի 

այն չափն է, որն անհրաժեշտ է տվյալ միջավայրում անձի բնականոն կենսագործունեությունն 

ապահովելու համար: Էներգետիկ պահանջարկի հաշվարկը հիմնվում է անձի սեռի, տարիքի, քաշի, 

հասակի և կենսաձևի/զբաղմունքի վրա: Կախված այդ հատկանիշներից` տարբերակվում է էներգետիկ 

պահանջարկ կանանց և տղամադրկանց, երեխաների, հղի կանանց և ծերերի համար: Ընդ որում, սննդի 

էներգետիկ արժեքը պետք է ապահովի մարդու ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը, և 

բարեկեցությունն ընդհանուր առմամբ: Գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են, 

որ սննդակարգն առանձնահատուկ ազդեցություն ունի առողջության վիճակի և հիվանդությունների 

առաջացման վրա: Շատ հաճախ ընդունվող (տրամադրվող) սննդի չափաբաժինը քանակի կամ 

զանգվածի շնորհիվ կարող է լիարժեք թվալ, սակայն չբավարարել օրգանիզմի էներգետիկ 

պահանջարկը և չպարունակել օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության ապահովման համար 

պարտադիր նյութերը՝ անհրաժեշտ քանակներով և հարաբերակցությամբ ածխաջրերը, 

սպիտակուցները, ճարպերը, հանքային նյութերն ու վիտամինները: Ընդունվող սննդամթերքում 

սննդային այս կարևոր բաղադրամասերից յուրաքանչյուրի պակասը խաթարում է օրգանիզմի նորմալ 

կենսագործունեության համար անհրաժեշտ կենսաքիմիական և ֆիզիոլոգիական գործընթացները՝ 
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առաջացնելով ախտաբանական վիճակներ, առաջացնելով հիվանդություններ կամ խթանելով 

հիվանդությունների զարգացմանը: Օրինակ` վիտամին A-ի պակասը կարող է հանգեցնել  

սակավարյունության առաջացման և այլն4: Այդ իսկ պատճառով Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի անդամ-պետություններին առաջարկում է մշակել սննդակարգի 

վերաբերյալ ուղեցույցներ և առաջնորդվել դրանցով:  

Հայաստանի Հանրապետությունում ևս մշակվել և գործածության մեջ է դրվել սննդակարգի 

կազմման ուղեցույցը: 2010 թվականին ՀՀ Առողջապահության Նախարարի ՀՀ ԱՆ 16. 02. 2010թ. N 191-Ա 

հրամանով հաստատվել է չափահաս անձանց սննդակարգի ուղեցույցը, որը սահմանում է չափահաս 

անձանց համար անհրաժեշտ օրական սննդակարգի հիմնական բաղադրիչները` դրանց 

բազմազանության և առանձին չափերի մասով, սննդակարգի կալորիականությունը5: Այսինքն` նշված 

ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ սահմանվել և գործում են օբյեկտիվ ցուցանիշներ, որոնք պետք է 

կիրառվեն նաև ազատազրկված անձանց սննդակարգի և չափաբաժինների սահմանման համար: 

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց են տալիս մեր հետազոտության արդյունքները, ազատազրկված 

անձանց սննդակարգի կազմման, չափաբաժինների որոշման և դրանց համարժեք ֆինանսական 

հատկացումների ապահովման գործում պետության կողմից այդ չափաբաժինները հաշվի չեն առնվում:  

Ընդհանուր առմամբ, ազատազրկված անձանց պահման պայմանների համար անհրաժեշտ 

բյուջեի կազմման գործընթացը որևէ կերպ չի արտացոլում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն 

ապահովելու պահանջը: Բացի այդ, այն չի ապահովում նաև ծախսերի պլանավորման և իրագործման 

արդյունավետության սկզբունքը: Ընդ որում, այս առումով բյուջեի պլանավորման գործընթացում 

ծախսերի արդյունավետության գնահատում չի իրականացվում` ծախսերի առաջնահերթության և 

նպատակահարմարության տեսանկյունից: Այս պնդումը հիմնավորվում է պետական բյուջեի 

հատկացումների և դրանց շրջանակներում փաստացի իրականացված ծախսերի առնչությամբ առկա 

տարբերություններով: Ընդ որում, այդ տարբերությունները դրսևորվել են թե գումարային 

ավելցուկների և պակասորդների, թե կոնկրետ ապրանքատեսակների քանակի ավելացման կամ 

պակասորդի առնչությամբ:   

                                                           
4 World Health Organization, Food and Agriculture Organization, Preparation and use of food-based dietary guidelines, Nutrition 

Programme-WHO Geneva 1996, http://www.fao.org/docrep/x0243e/x0243e00.HTM  

5 ՀՀ ԱՆ 16. 02. 2010Ã. N 191-²   հրաման, “Ուղեցույց չափահաս անձանց սննդակարգի”, 

http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=651  

 

http://www.fao.org/docrep/x0243e/x0243e00.HTM
http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=651
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Ֆինանսական  հատկացումների մեխանիզմն ու չափը 

 
«Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` 

բյուջետային գործընթացները կանոնակարգվում են «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով: Այդ նույն օրենքի համաձայն` պետական և համայնքային հիմնարկները 

համարվում են բյուջետային հիմնարկներ և նրանց գործունեությունն ապահովում է պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին: Նույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` պետական մարմիններն 

առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը առաջիկա 

տարվա բյուջետային գործընթացը սկսելու մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

որոշմամբ սահմանված ժամկետում ներկայացնում են պետական լիազորված մարմին: Ընդ որում, 

բյուջետային հայտերի մեթոդական ցուցումները մշակվում են պետական լիազորված մարմնի կողմից` 

տվյալ պարագայում Ֆինանսների նախարարության կողմից:   

Պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պետական հիմնարկներն իրավասու են 

իրականացնել հատկացումների ընդհանուր գումարի 15% չափաքանակը չգերազանցող ներքին 

վերաբաշխումներ:  

Պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է ՀՀ Ֆինանսների 

նախարարության կողմից6 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընթացակարգերին 

համապատասխան իրականացվող ստուգումների միջոցով՝ ՀՀ Կառավարության կողմից սահմանված 

կարգի համաձայն7:  

Քրեակատարողական հիմնարկների պահպանման համար համապատասխան ծախսերը 

ներկայացվում է ՀՀ Արդադարադատության նախարարության կողմից` ըստ ռազմավարական 

նպատակների և դրանց իրականցման համար անհրաժեշտ գործողությունների պլանի: Ըստ այդ 

ռազմավարության` 2014 թվականի համար ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը որպես 

պետական բյուջեից համապատասխան ֆինանսավորում պահանջող ռազմավարական նպատակ է 

սահմանել քրեակատարողական հաստատությունների բնականոն աշխատանքի և հետագա 

էվոլյուցիոն բարեփոխումների ապահովումը, ներառյալ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի 

առաջին մասնաշենքի շահագործումը` ԵԽ չափորոշիչներին համապատասխան, ինչպես նաև 

քրեակատարողական ենթակառուցվածքների հետագա զարգացումը:  

Որպես քրեակատարողական համակարգի ռազմավարական նպատակի իրականցման 

արդյունք` ակնկալվել է հետևյալը. 

 

 Ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձանց զբաղվածության աճ (10%-ով): 

                                                           
6Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հսկողության կարգը սահմանելու մասին հայաստանի 

հանրապետության կառավարության 11 հուլիսի 2002 թվականի N 1112-ն 
7Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության 

տեսչության կողմից իրականացվող՝ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը եվ ռիսկայնությունը որոշող 

չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության 2012թվականի փետրվարի 23-ի N 207-Ն 

որոշում 
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 Քրեակատարողական հիմնարկում հանցագործությունների թվաքանակի նվազեցում (10%-ով): 

 Քրեակատարողական հիմնարկներում մահացության դեպքերի նվազեցում (10%-ով): 

 Վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության դեպքերի թվաքանակի կրճատում (10%-ով): 

 Ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձանց՝ ուսումնական և մասնագիտական ծրագրերում 

ներգրավվածության աճ (10%-ով): 

 Պատժից ազատելու ինստիտուտների արդյունավետության և կանխատեսելիության աստիճանի 

բարձրացում (պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատժի չկրած մասն ավելի 

մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ դիմումների ընդհանուր քանակում բավարարված 

դիմումների չափաբաժնի աճ 5%-ով): 

 Պատիժը կրած անձանց զբաղվածության մասնաբաժնի աճ (5%-ով): 

 Խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի դեմ կոնվենցիայով (CPT) նախատեսված 

վերահսկողության մեխանիզմի զեկույցի առաջարկությունների կատարողականի բարելավում:  

Հատկանշական է, որ ռազմավարական նպատակները ներկայացված չեն ըստ դրանց ուղղված 

գործողությունների պլանի և դրանց իրականացումն ապահովող ֆինանսական ծախսերի8:  

Հարկ է նշել, որ այս փաստաթղթի ձևանմուշն ենթադրում է, որ արդյունքներին համապատասխան 

պետք է սահմանված լինեն յուրաքանչյուր տեսակի գործողության քանակական և որակական 

ցուցանիշները: Այնուամենայնիվ, քրեակատարողական համակարգի համար կազմված փաստաթուղթը 

պարունակում է բացառապես քանակական ցուցանիշներ: Ավելին` քանակական ցուցանիշներ են 

ներկայացված այնպիսի գործողությունների համար, ինչպիսիք, օրինակ` դատապարտյալ և 

կալանավորված անձանց կարճաժամկետ մեկնումների տրամադրումն է, ՔԿՀ-ում մշակութային 

(համերգներ, ներկայացումներ և ցուցահանդեսներ) և մարզական միջոցառումների կազմակերպումը9: 

Ընդհանուր առմամբ, ծրագրում ներկայացված ռազմավարական նպատակների, ակնկալվող 

արդյունքների և իրականացվող գործողությունների տրամաբանական կապը թույլ է կամ բացակայում է, 

առավել ևս, երբ դրանց համար ներկայացված են բացառապես քանակական ցուցանիշներ:  

Ներկայացված ակնկալվող արդյունքների և դրան տանող գործողությունների համար 

քրեակատրողական հիմնարկին պետական բյուջեից 2014 թվականի հատկացվել է ընդհանուր 9մլդ 

313մլն 303 հազ դրամ, 4200 անձի համար պլանավորմամբ10 որից 1մլդ տրամադրվել է «Արմավիր» 

քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենքի շահագործմանը, իսկ մնացած 8մլդ 313մլն. 303հազ 

դրամը հաշվարկվել է 4200 ազատազրկված անձանց11, այդ թվում՝ նաև կալանավորների պահման 

համար12, ներառյալ աշխտավարձերը, ապրանքները և ծառայությունները:  

                                                           
8 Հավելված11 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման, ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, էջ 1909 
9 Հավելված 11 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման, ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 
10 Հավելված N 11 ՀՀ Կառավարության 2013թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման, ՀՀ 2014 թվականի պետական 

բյուջեի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, էջ 1920  
11 ՀՀ Քրեակատորաղական վարչության կողմից 2014 թվականի հուլիսի 8-ի գրության համաձայն`ՀՀ բոլոր քրեատարողական 

հիմնարկներում կալանավորված և դատապարտված անձանց ընդհանուր թիվը կազմել է 3949 մարդ: 
12 Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին ՀՀ 

Կառավարության 19 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1414-Ն որոշում, Հավելված 11, էջ 1905-1920: 
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Բյուջեի հայտը կազմվել է ՀՀ Քրեակատարողական վարչության կողմից ներկայացված 

նախահաշվի հիման վրա, ըստ  տվյալ տարվա համար անհրաժեշտ ապրանքների գնումների պլանի` 

հաշվի առնելով քրեակատարողական հիմնարկների կողմից ներկայացված պահանջագրերը, 

կալանավորված անձանց և դատապարտյալների թվաքանակը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 

կողմից սահմանված սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և այլն:  

Քրեակատարողական հիմնարկին հատկացված ընդհանուր 8մլդ 313մլն. 303հազ դրամ բյուջեից 

3մլդ 327մլն 963 հազ. ՀՀ դրամը13 հատկացված է (բացի աշխատավարձերը և դեղորայքի համար 

հատկացված գումարը).  

 ապրանքներ, 

 ծառայություններ, 

 աշխատանքներ դասակարգմամբ (տես ծախսերի բաշխումն ըստ ֆինանսական 

հատկացումների Գրաֆիկ 1):  

 

 

Գրաֆիկ 1: 

1680115600

659299500

978513200 ապրանքներ

ծառայություններ

աշխատանքներ

 
 

Թեև բյուջեի սխեման առանձնացնում է որոշակի ծախսեր, այնուամենայնիվ, ըստ առանձին 

տեսակների ապրանքների և ծառայությունների համարժեք դասակարգում չի իրականցվում: Օրինակ` 

սննունդ, գրասենյակային պարագաներ և այլն14:  

Ապրանքների համար հատկացված գումարը ներառում է ոչ միայն ազատազրկված անձանց 

համար ձեռք բերվող ապրանքները, օրինակ` սնունդ, սանիտարահիգիենիկ պարագաներ և այլն, այլ 

նաև քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակազմի կողմից վարչարարության և 

քրեակատարողական հիմնարկի պահպանման համար անհրաժեշտ ապրանքատեսակները, այդ թվում 

                                                           
13 ՀՀ  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի հավելված 12-ի 3-րդ բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասը «ՀՀ 

կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 

19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման թիվ 12 հավելված, էջ 3251-3256 
14 

Հավելված N 12ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման, էջ 3251 



 

14 
 

նաև շինանյութ, վառելիք և այլն: Ընդ որում, դատապարտյալներին անհրաժեշտ ապրանքների համար 

(սնունդ, սանիտարահիգիենիկ պարագաներ, հանդերձանք) ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 

1մլդ 390 մլն 616 հազ. դրամ` քրեակատարողական վարչությանը հատկացված ընդհանուր բյուջեի մոտ 

17%-ը:  

Այդ գումարն ըստ ապրանքների բաշխվածության ծախսերի ներկայացված է Գրաֆիկ 2-ում: 

 

 

Գրաֆիկ 2: 

 

1074195400

208435500

107986000

սնունդ

հանդերձանք

սանիտարահիգիենիկ

և անկողնային

պարագաներ

 
 

 

 

ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից տրամադրված 

տեղեկատվության համաձայն՝ ազատազրկված յուրաքանչյուր անձի համար կատարվող (անհրաժեշտ) 

միջին ծախսը հաշվարկվում է հատկացված ընդհանուր գումարի և ազատազրկված անձանց 

թվաքանակի բաշխման արդյունքում, որը կազմում է 4500 դրամ: Այս գումարից 850 դրամը` մոտ 18%-ը, 

հատկացվում է ուղղակի ծախսերին (սնունդ, անկողնային և հիգիենիկ պարագաներ, հագուստ, 

կոմունալ՝ էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի վճարումներ, դեղորայք)` ապրանքների  ձեռքբերմանը, իսկ 

3650 դրամը` ծառայություններին և աշխատավարձերին:  

Ծախսերի բաշխման մյուս` աշխատանքներ և ծառայություններ բաժիններում ներկայացված են 

օրինակ`ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման, համակարգչային սարքերի պահպանման 

և վերանորոգման, հանրային հեռախոսային, բժշկական թափոնների հավաքման, առնետների դեմ 

պայքարի և այլ տարբեր՝ մոտ 15 տեսակի ծառայություններ, որոնց ընդհանուր հանրագումարը 

կազմում է 1 մլդ 647մլն 847հազ դրամ` ընդհանուր քրեակատարողական հիմնարկին հատկացված 

ծախսերի մոտ 19%-ը:  

2015 թվականին 2014 թվականի բյուջեի պլանավորման գործընթացի համեմատությամբ 

փոփոխություններ չեն արձանագրվել: 2015 թվականի բյուջեն նախորդ տարվա 4200 անձի փոխարեն 
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պլանավորվել է 4000 անձի հաշվարկով15, որին համապատասխան, այնուամենայնիվ, ձեռք բերվող 

առանձին ապրանքատեսակների ընդհանուր քանակությունը չի փոփոխվել16:  

2015 թվականի համար պետական բյուջեից քրեակատարողական ծառայությանը հատկացվել է 

10մլդ 746մլն դրամ17, որից 1 մլդ 950 մլն. դրամն ուղղվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի 

ֆինանսավորմանը: 6մլդ. 325մլն նախատեսվել է աշխատավարձերի համար, ինչը 2014 թվականի 

համեմատությամբ աճել է 557.8 մլն դրամով: Ապրանքներ, ծառայություններ, աշխատանքներ 

դասակարգմամբ ծախսերի հանրագումարը կազմել է 4մլդ 345 մլն. 282 հազար դրամ, որից 

ապրանքների և հիմնականում սննդի համար հատկացվել է 1մլդ 680մլն 150 հազար դրամ, 43 մլն 

հատկացվել է դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների համար: 

Քրեակատարողական հիմնարկի ծախսերի սխեման, դրանց ընդհանուր արժեքը, ըստ 

ծառայությունների հանրագումարի և մեկ ազատազրկված անձի մեկ ամսվա ծախսն ավելի հստակ 

պատկերացնելու համար ներկայացնում ենք հետևյալ աղյուսակը. 

 
Ազատազրկված 

անձանց թիվը 2015թ. 

Ազատազրկված անձանց 

համար իրականացվող 

աշխատավարձի ծախս 

Ազատազրկված անձանց համար 

իրականացվող ապրանքների ծախս 

 

3856 ազատազրկված 

անձի ծախս 1 ամսում  

 

Աշխատավարձ  

12 ամիս 

 

Ապրանքներ (սնունդ, հանդերձանք, 

սանիարհիգենիկ ապրանքներ) 

12 ամիս 

 

3856 ազատազրկված 

անձի ծախս 1 ամսում  

 

6մլդ 325մլն 200   =527մլն դրամ 

12 

 

1մլդ 680մլն  150    =140մլն 12հազար 500 

                12 

 

1 ազատազրկված անձի 

ծախս 1 ամսում 

527մլն դրամ 

3856 մարդ 

140մլն 12 500 դրամ 

3856 մարդ 

 

1 ազատազրկված անձի 

ծախս 1 ամսում 

 

1 անձ =136,696.0 դրամ կամ 285դոլլար 

 

1 անձ =36,310.0դրամ կամ 76 դոլլար  

 

Պետական բյուջեից հատկացումներն ըստ ապրանքատեսակների, ծառայությունների և դրանց 

տնօրինման խնդիրները 

 
2014 թվականի քրեակատարողական հիմնարկների պահպանման ծախսերի և ՀՀ 

Կառավարության կողմից քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի, 

                                                           
15 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1515-Ն Հայաստանի 

Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին, Հավելված 11, էջ 2143 
16 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1515-Ն Հայաստանի 

Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին, Հավելված 12, էջ 3645 
17 ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր, Երևան 2014, հասանելի է 

http://www.parliament.am/committee_docs_5/FV/2015_Byuje_Ampop_Nkaragir.pdf, էջ 25 

http://www.parliament.am/committee_docs_5/FV/2015_Byuje_Ampop_Nkaragir.pdf
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հանդերձանքի և այլ անհրաժեշտ պարագաների չափաբաժինների և հատկացման գործընթացի18 

համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ. 

1. պետական բյուջեից ֆինանսական հատկացումները համարժեք չեն ազատազրկված 

անձանց արժանապատիվ կենսագործունեության ապահովման համար սահմանված 

պահանջներին, 

2. պետական բյուջեի ֆինանսական հատկացումները բավարար չեն Կառավարության 

որոշումներով սահմանված սննդի և այլ պարագաների չափաբաժինների ձեռքբերումն 

ամբողջ ծավալով ապահովելու համար,  

3. Կառավարության որոշմամբ սահմանված սննդի և այլ պարագաների չափաբաժինները չեն 

համապատասխանում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ՀՀ 

Առողապահության նախարարության հրամանով հաստատված չափահաս անձի առողջ 

ապրելակերպի և կենսագործության ապահովման չափորոշիչներին:  

 

 

 

                                                           
18 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդի օրական միջին չափաբաժինները, 

հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների 

չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները հաստատված են 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշմամբ: 
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Սնունդ 

 
Ըստ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի տրամադրած տեղեկատվության՝ 

քրեակատարողական հիմնարկներում ճաշացանկը կազմվում է ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի 

ապրիլի 10-ի թիվ 413 որոշմամբ սահմանված չափաբաժիններով (2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 

թիվ 1182-Ն որոշման) և սննդի տեսականին ապահովվում է ՀՀ Քրեակատարողական վարչության 2006 

թվականի մայիսի 17-ի N40/5-3122 գրությամբ ներկայացված ճաշացանկերի կազմման ցուցումներով: 

Ճաշացուցակը կազմվում է յուրաքանչյուր շաբաթվա համար՝ ելնելով տվյալ պահին պահեստում առկա 

սննդամթերքների տեսակներից: Ներկայացված ցուցումները բացառապես հիմնվում են ՀՀ 

Կառավարության որոշմամբ սահմանված չափաբաժինների վրա, և դրանք որևէ կերպ չեն 

արտահայտում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներն ու 

չափորոշիչները, մասնավորապես` մթերքների տեսակների համակցության մեջ կալորիականության և 

վիտամինների բազմազանության ապահովման տեսանկյունից: 

Ըստ ՀՀ Քրեակատարողական վարչության 2006 թվականի մայիսի 17-ի N40/5-3122 ցուցումների՝ 

սահմանվում է երկու ճաշատեսակ19: Առաջին ճաշատեսակի ցանկը կազմված է այնպիսի 

ճաշատեսակներից, ինչպիսիք են. 

Կաղամբապուր 

Քրչիկ 

Մակարոնով ապուր, 

Բրնձով ապուր, 

Բրնձով ու կաթով ապուր, 

Ոլոռով ու ցորենաձավարով ապուր,  

Պոչով ապուր, 

Ձկով ու գարեձավարով ապուր, 

Կոլոլակով մակարոնով ապուր 

և այլն:  

Առաջին ճաշատեսակին առաջադրվող հիմնական պահանջն այն է, որ այն պետք է պարտադիր 

ապուր լինի: Առաջին ճաշատեսակի ցանկում ընդգրկված են տարբեր բաղադրանյութեր ունեցող մոտ 

30 տեսակի ապուրներ:  

Երկրորդ ճաշատեսակը հիմնականում բաղկացած է տարբեր տեսակի շիլաներից և 

բանջարեղենային ռագուներից: Օրինակ` 

Գարեձավարով շիլա 

Լոբով շիլա 

Շոգեխաշած թթվեցրած կաղամբ 

Կարտոֆիլով պյուրե 

Սալյանկա մսով և թթվեցրած կաղամբով 

Տոլմա 

                                                           
19 2006 թվականի մայիսի 17-ի N40/5-3122 ցուցումներով սահմանված ճաշատեսակների ցանկը 
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Ձկան կոտլետներ բանջարեղենով 

Ուզբեկական փլավ 

և այլն: 

Երկրորդ ճաշատեսակը ներառում է մոտ 60 ճաշատեսակներ:  

Ըստ սահմանված ցուցումների` առաջին ճաշատեսակի քաշը պետք է կազմի ոչ պակաս քան 700 գրամ, 

իսկ երկրորդ ճաշատեսակը`200-250 գրամ:  

Սահմանված ճաշատեսակները քանակական առումով, կարծես թե, ապահովում են սննդի 

բազմազանությունը: Այնուամենյանիվ, ՀՀ քրեակատարողական բոլոր հիմնարկներից երեք տարբեր 

ամիսների տարբեր շաբաթների ճաշացուցակների համադրությունը վկայում է, որ ցուցումներով 

առաջադրված ճաշատեսակների բազմազանությունն ու քանակությունը չի ապահովվում20: 

Սահմանված առաջին ճաշատեսակների 30 տեսակից առավելագույնը տրամադրվում է մինչև 7 

տեսակի ապուր, օրինակ` կաթով բրնձով ապուրը, վերմիշելով կաթով ապուրը, ձկնապուրը, կոլոլակով 

ապուրը ընդհանրապես բացակայում են:  

Երկրորդ ճաշատեսակներից ևս ապահովվում է առավելագույնը մինչև 10 տեսակի ճաշատեսակներ: 

Օրինակ` բիֆշտեքս հնդկաձավարով, սալյանկա ծկով և թթվեցրած կաղամբով, վինեգրետ ձկով, տոլմա 

և այլն:  

Ըստ տարբեր քրեակատարողական հիմնարկների կողմից տարբեր ժամկետների համար 

տրամադրված ճաշացանկերի տեղեկավության` նախաճաշի և ընթիքի ժամանակ հիմնականում 

տրվում է նույն ճաշատեսակը: 

Նախաճաշին հիմնականում տրվում է շոգեխաշած բանջարեղեն և ձավարեղենով 

(ցորենաձավար, հնդկաձավար, գարեձավար) և այլ սննդամթերքներով (հաճարով, ոլոռով, սիսեռով) 

շիլա։ Տրվում է նաև մակարոնեղեն և տարբեր սննդամթերքներով փլավ։ Հիվանդներին հավելյալ 

տրվում է կարագ և ձու, որոշ դեպքերում նաև խտացրած կաթ21: Բացի հիվանդ դատապարտյալներից, 

խտացրած կաթ տրվում է նաև մյուս դատպարտյալներին , սակայն հազվադեպ։ Նախաճաշին հաճախ 

տրվում է նաև թեյ, բայց ոչ բոլոր քրեատարակողական հիմնարկներում։ Հացը բոլոր ՔԿՀ-ներում 

տրվում է ամեն օր յուրաքանչյուր ճաշատեսակի հետ։ Սակայն որոշ ՔԿՀ-ներում ողջ օրվա համար 

նախատեսված հացը տրվում է միանգամից, իսկ որոշ ՔԿՀ-ներում ըստ օրակարգի։ Նախաճաշին 

տրված ճաշատեսակները բոլոր ՔԿՀ-ներում տարբեր են եղել, ոչ մի դեպքում չեն կրկնվել։ 

 Ճաշին բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում տրվում է երկու ճաշատեսակ։ 

Հիմնականում տրվում են ապուրներ (բանջարեղենով, հացահատիկներով, ձավարեղենով և 

մակարոնեղենով) և շիլաներ։  

Սննդամթերքների տեսականու մեջ գերակշռում է կարտոֆիլը և ձավարեղենը։ 

Դատապարտյալներին տրվում է նաև փլավ (հիմնականում՝ մակարոնեղեն և հացահատիկներ)։ Որոշ 

ՔԿՀ-ներում տրվել են նաև բանջարեղենով աղցաններ և մրգահյութ։ Ճաշին որոշ օրերի ՔԿՀ-ների 

                                                           
20 Տես Հավելված 2 2014 թվականի Մարտի 1-ից մարտի 10-ը ընկած ժամանակահատված ճաշացանկերի համադրություն ըստ 

սննդատեսակների և ՔԿՀ-ների 
21 Կաթի փոխարեն հիմնականում տրվում է խտացրած կաթ 
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կողմից տրվել է նաև մսամթերք22, սակայն մեծամասամբ մսի պահածո։ Գորիս, Վանաձոր և Արթիկ 

ՔԿՀ-ներում ճաշին տրվել է նաև խոզի միս։ Որոշ ՔԿՀ-ներում տրվում է նաև ձուկ(ձկան պահածո):  

Համեմատելով տարբեր ՔԿՀ-ներում ճաշին տրված ճաշատեսակները՝ արձանագրվել է, որ երեք ամսվա 

ընթացքում չորս տարբեր շաբաթների ընթացքում նույն ճաշատեսակը կրկնվում է 12 անգամ, այսինքն՝ 

յուրաքնաչյուր երրորդ օրը տրվում է նույն ճաշատեսակը: 

 Ընթրիքի ընթացքում հիմնականում տրվում է շիլա (գրեթե միշտ ձավարեղենով) և փլավ 

(հիմնականում՝ մակարոնեղեն, ընդ որում, արձանագրվել է, որ մակարոնեղենի որակը շատ վատն է), 

որոշ դեպքերում նաև պյուրե (ոլոռի և կարտոֆիլի)։ Ընթրիքին ևս ՔԿՀ-ներում տրվում է թեյ։ Որոշ ՔԿՀ-

ներում ճաշացանկի մեջ առկա է նաև ձկան պահածո, որը հիմնականում տրվում է շոգեխաշած 

բանջարեղենի կամ բանջարեղենով աղցանի հետ միասին։ Ընթրիքի ընթացքում օգտագործված 

սննդամթերքներից գերակշռում է կարտոֆիլը։ Վանաձոր ՔԿՀ-ի տրամադրած ճաշացանկի մեջ 

ընթրիքի համար ներկայացվել է, որ դատապարտյալներին տրվում է նաև կաթ:  

Ընդհանուր գնահատմամբ, ՔԿՀ-ներում տրվող սննդամթերքներից գերակշռում են հացը, 

մակարոնեղենը և կարտոֆիլը։ Ճաշացանկերի մեջ մեծ քանակություն են կազմում նաև ձավարեղենով 

պատրաստվող ճաշատեսակները։ 

“Աբովյան” ՔԿՀ-ի ուսումնասիրության արդյունքներով դատապարտյալները բողոքել են 

ճաշատեսակների հաճախակի կրկնությունից: Բացի այդ, արձանագրվել է, որ կազմված և 

պաշտոնապես հաստատված ճաշացանկը և փաստացի տրվող ճաշը տարբեր են և դրանք չեն 

համապատասխանում: 

«Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում իրականացված հետազոտության արդյուքները 

վկայում են, որ.  

1. ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից մշակված չափահաս անձանց սննդի 

ուղեցույցում սահմանված են ապրանքատեսակներ, որոնք առհասարակ ներառված չեն ՀՀ 

Կառավարության 413-Ն որոշման, ինչպես նաև Կառավարության 1182-Ն որոշման մեջ և 

դրանք դատապարտյալներին չեն տրամադրվում, օրինակ` ձու, թթվասեր, կաթնաշոռ և այլն,  

2. կան ապրանքատեսակներ, որոնք թեև սահմանված են Կառավարության 413-Ն որոշմամբ 

(Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ), սակայն դատապարտյալներին չեն տրամադրվում` 

պետբյուջեից համապատասխան ֆինանսական հատկացումների բացակայության 

պատճառով,  

3. կան ապրանքատեսակներ, որոնք թեև Կառավարության որոշմամբ սահմանված չեն, 

սակայն պետական բյուջեից դրանց ձեռքբերման համար ֆինանսական հատկացումներ են 

արվում,  

4. ձեռք են բերվում ապրանքատեսակներ, որոնք իրենց որակական հատկանիշներով զիջում են 

Կառավարության 413-Ն որոշմամբ (Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ) սահմանված 

ապրանքատեսակների որակներին, այսինքն` առկա է որակական տարբերություն 

սահմանված և ձեռբերված ապրանքատեսակների միջև: Օրինակ` սահմանված է ձուկ, 

սակայն ձեռք է բերվում ձկան պահածո, մսի փոխարեն` պահածոյացված միս, 

                                                           
22 Քրեակատարողական հիմնարկների ճաշացանկերում գրված է օրինակ սիսեռով և մսով ապուր կամ մակարոնով, ոսպով և 

մսով ապուր, և հասկանալի չէ դա ինչ տեսակի միս է։ 
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5. կան ապրանքատեսակներ, որոնք չեն հատկացվում Կառավարության 413-Ն որոշմամբ 

(Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ) սահմանված քանակով: Օրինակ՝ ՀՀ Կառավարության 

որոշմամբ նախատեսված է դատապարտյալներին հատկացնել օրական 180 գրամ  ոսկորոտ 

միս, մինչդեռ` պետական բյուջեից հատկացված գումարի շրջանակներում հնարավոր է 

դառնում միս ձեռք բերել ընդհանուր 17.350 կգ զանգվածով, ինչը հնարավորություն է 

ընձեռում ազատազրկվածներին միս տրամադրել ամսական վեց անգամ` 180 գրամ: 

ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշման (Կառավարության 1182-Ն որոշման) համաձայն մեկ 

դատապարտյալի համար  նախատեսված (սահմանված) և իրականում տրամադրվող սննդամթերքի 

տեսակների և քանակների անհամապատասխանություններն ավելի մանրամասն ներկայացված են 

ստորև: 

1) ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշման (Կառավարության 1182-Ն որոշման) համաձայն՝ 

ազատազրկված յուրաքանչյուր անձի համար սահմանված է օրական 200 գրամ միրգ: Սակայն 

2014 թվականի պետական բյուջեի հատկացումներով քրեակատարողական հիմնարկի 

պահպանման ծախսերի շրջանակում ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել միայն խնձոր 

ձեռք բերելու համար: Միևնույն ժամանակ, «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում 

ազատազրկված կանանց շրջանում իրականացված հարցման արդյունքների համաձայն` 

հարցված 63 դատապարտյալներից  50-ը (79,3%) պատասխանել են, որ իրենց միրգ չի 

տրամադրվում: Հարկ է առանձնահատուկ նշել նաև, որ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 

թվականի փետրվարի 16-ի N 191-Ա հրամանով հաստատված «Չափահաս անձանց 

սննդակարգի ուղեցույցի», ինչպես նաև Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից առաջարկվող չափորոշիչների համաձայն՝ առողջ սննդի բուրգի 

կազմում մրգերի առկայությունը պարտադիր է: Այլ կերպ ասած՝ թեև մրգերի էներգետիկ 

արժեքն, ի տարբերություն սննդամթերքների այլ տեսակների, բավականին ցածր է, սակայն 

օրգանիզմում ընթացող նյութափոխանակության գործընթացների ապահովման համար 

վիտամիններով և հանքային նյութերով հարուստ մրգերի ընդունումը խիստ անհրաժեշտ է:  

2) Կառավարության որոշմամբ դատապարտյալին օրական պետք է տրվի 100 գրամ կաթ, սակայն 

պետական բյուջեով միջոցներ են հատկացված միայն խտացրած կաթ ձեռքբերելու համար: 

Հարցված դատապարտյալներից 49 նշել են, որ իրենց կաթ առհասարակ չի տրամադրվում: Հարկ 

է նշել, որ կաթնամթերքի ընդունումը խիստ կարևորվում է, քանի որ մարդու օրգանիզմում 

ընթացող նյութափոխանակային գործընթացների համար անհրաժեշտ բազմաթիվ նյութեր 

պարունակվում են կաթնամթերքի մեջ: Այդպիսիք են՝ հեշտ յուրացվող կալցիումի (Ca) իոնները, 

ռիբոֆլավինը (վիտամին B2), ինչպես նաև լիարժեք սպիտակուցները: Կալցիումի իոնները մեծ 

դեր ունեն կենսական կարևոր ֆունկցիաների ապահովման հարցում, ներբջջային 

գործընթացներում (օրինակ՝ մարդու մկանների կծկման գործընթացը պայմանավորված է 

կալցիումի իոններով): Կալցիումի իոնների անբավարարությունը առաջացնում է մարդու 

ոսկրահենքային համակարգի ախտահարումներ, մասնավորապես՝ օստեոպորոզ և 

օստեոմալացիա, որոնք, ի դեպ, առավել հաճախ հանդիպում են նախադաշտանային  և 

դաշտանադադարի շրջաններում գտնվող կանանց մոտ: Ռիբոֆլավինի և լիարժեք 

սպիտակուցների հետ կապված՝ պետք է նշել, որ կաթնամթերքների ընդունումն առավել 
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կարևոր է դառնում՝ հաշվի առնելով ազատազրկված անձանց տրամադրվող կենդանական 

ծագման այլ սննդամթերքների՝ մսամթերքի և ձկնամթերքի անհամապատասխանությունն 

անհրաժեշտ չափին:   

3) Կառավարության 413-Ն որոշմամբ (Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ)  դատապարտյալին 

օրական պետք է տրվի 90 գրամ միս կամ 180 գրամ ոսկորով միս, սակայն պետական բյուջեով 

գումար է հատկացված միայն մսի պահածոյի համար, «Աբովյան» քրեակատարողական 

հիմնարկում իրականցված հարցման արդյունքներով` 63 դատապարտյալներից 54-ը 

պատասխանել են, որ իրենց ընդհանրապես մսամթերք չի  տրամադրվում:  

4) Կառավարության 413-Ն  որոշմամբ (Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ)   դատապարտյալին 

օրական պետք է տրվի 100 գրամ ձուկ՝ առանց գլխի, սակայն պետական բյուջեով գումար է 

հատկացված ձկան պահածոյի համար, և այդ հատկացված գումարով յուրաքանչյուր 

դատապարտյալին հնարավոր է տրամադրել մոտ 21 գրամ ձկան պահածո, ինչը կազմել է 

Կառավարության որոշմամբ նախատեսված չափաբաժնի մոտ մեկ չորորդը:  

5) «Աբովյան» ՔԿՀ-ում հարցմանը մասնակցած ազատազրկված կանանցից  56-ը պատասխանել է, 

որ ձուկ ընդհանրապես չի տրամադրվում:  

6) Կառավարության 413-Ն  որոշմամբ (Կառավարության 1182-Ն որոշմամբ)   դատապարտյալին 

օրական պետք է տրվի 100 գրամ մրգահյութ, մինչդեռ պետական բյուջեով հատկացված 

գումարով յուրաքանչյուր դատապարտյալին  հնարավոր է տրամադրել միայն մոտ 49 գրամ 

մրգահյութ:   

7) Կերակրի աղի սահմանված օրական չափաբաժինը յուրաքանչյուր ազատազրկված անձի 

համար կազմում է 20 գրամ, ձեռք է բերվել յուրաքանչյուր ազատազրկված անձի հաշվարկով 21 

գրամ կերակրի աղ: Սակայն, միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության առաջարկների, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության Առողջապահության նախարարության ուղեցույցների համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր չափահաս անձի կողմից օգտագործվող կերակրի աղի օրական չափը չպետք է 

գերազանցի 5 գրամը:  

8) ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված է, որ յուրաքանչյուր ազատազրկված անձի պետք է 

տրամադրվի օրական 120 գրամ ձավարեղենից պատրաստված սնունդ: Բյուջեով 2014 թվականի 

համար հնարավոր է եղել ձեռք բերել յուրաքանչյուր ազատազրկված անձի համար օրական 

հաշվարկով ընդհանուր 65,5 գրամ ձավարեղեն (հնդկաձավար, ցորենաձավար, գարեձավար և 

հաճարաձավար), սակայն արդյունքում ձեռք բերված ձավարեղենով  (հնդկաձավար, 

ցորենաձավար, գարեձավար և հաճարաձավար) հնարավոր է յուրաքանչյուր ազատազրկված 

անձին օրական տրամադրել ընդամենը 60.2 գրամ, այն էլ՝ ձեռք բերված ձավարեղենի բոլոր չորս 

տեսակները (հնդկաձավար, ցորենաձավար, գարեձավար և հաճարաձավար) ներառելու 

դեպքում: Ինչպես արդեն նշվել է, ճաշացանկերի ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, 

որ սննդի հիմնական բաղկացուցիչը ձավարեղենն է:  

9) Հացի և մակարոնեղենի մասով պետական բյուջեով հաստատված քանակները գերազանցում են 

ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված նորմերին:  
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10) ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված չափաբաժնից (օրական 550 գրամ) ավել է նաև ՔԿՎ 

կողմից ձեռք բերված կարտոֆիլի քանակը (մեկ ազատազրկված անձի հաշվարկով՝ օրական 

մոտ 616,6 գրամ): Ի դեպ, պետական բյուջեով 2014 թվականին կարտոֆիլ ձեռք բերելու համար 

նախատեսված ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է եղել ձեռք բերել կարտոֆիլ 

ազատազրկված յուրաքանչյուր անձի հաշվարկով մոտ 616 գրամ օրական չափաբաժնով: 

11) 2014 թվականի բյուջեի շրջանակներում քրեակատարողական հիմնարկների համար ձեռք չի 

բերվել շաղգամ և գազար` չնայած դրանք նախատեսված են եղել բյուջեով: 

12) Պետական բյուջեով մոտ 11մլն 850 հազար դրամի կարագ է ձեռք բերվել, սակայն ճաշացանկերի 

մեջ ազատազրկված անձանց կարագ տրամադրելու մասին որևէ նշում չկա: 

Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների`  

Ոլոռ, բուսական յուղ (ձեթ), լոբի, կերակրի աղ, տոմատի մածուկ 

Ըստ պայմանագրերի այս ապրանքատեսակները 2-րդ եռամսյակի համար չեն գնվել:  

 

Մսի պահածո, հավի ձու 

Մսի պահածո 17.02.2014 թ. կնքված պայմանագրով 2-րդ եռամսյակի համար նախատեսվել է գնել 17.000 

կգ: 05.06.2014 թ. պայմանագրով 2-րդ եռամսյակի համար կրկին գնվել է 8.500 կգ մսի պահածո: Այսինքն  

երկու տարբեր պայմանագրերով մեկ եռամսյակի համար գնվել է տարբեր քանակի մսի պահածո: Նույն 

պատկերն է նաև հավի ձվի դեպքում: 2014 թ. Մայիսի 6-ին կնքված պայմանագրով 2-րդ եռամսյակի 

համար նախատեսվել է գնել 10.000 հատ ձու, մինչդեռ 2014 թ. Փետրվարի 17-ին կնքված պայմանագրով 

նույն եռամսյակի համար պետք է գնվեր 20.000 հատ ձու: 

 

Դափնետերև 

Դափնետերև գնում 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների համար չի նախատեսվել: 

 

Սոխ, ճակընդեղ, գազար, կարտոֆիլ 

Այս ապրանքատեսակների դեպքում կամ 1-ին և 2-րդ եռամսյակների համար տեղեկատվություն չկա: 

Ազատազրկված անձանց մատակարարվող սննդի վերաբերյալ իրավիճակի մանրակրկիտ 

վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ տրամադրվող սնունդն անբավարար է մարդու օրգանիզմի 

բնականոն կենսագործունեության ապահովման համար, ինչպես սննդի էներգետիկ արժեքի առումով, 

այնպես էլ օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական գործընթացներում կարևորագույն 

նշանակություն ունեցող նյութերի՝ սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի, վիտամինների և 

հանքային նյութերի անհրաժեշտ քանակների, բազմազանության և հավասարակշռվածության 

առումով:  

Իրականցված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կենդանական ծագման սննդամթերքի 

քանակությունը սննդի կազմում խիստ պակաս է քրեակատարողական հիմնարկներում տրամդրվող 

սննդի օրակարգից: Ազատազրկված անձանց չեն տրամադրվում բուսական ծագման սպիտակուցներով 

ամենահարուստ սննդամթերքի տեսակներ՝ չնայած ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ կողմից սահմանված ճաշացանկում 

առկա են սննդամթերքի այդ տեսակները՝ ոլոռը, ոսպը և լոբին:  
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Խիստ անբավարար է նաև կաթնամթերքների քանակը: Այսպես՝ ՀՀ կառավարության կողմից 

սահմանված չափաբաժինը կաթի համար կազմել է 100 գրամ (կամ 14,3 գրամ կաթի փոշուն համարժեք), 

պանրի և կարագի համար՝ 25-ական գրամ: Սակայն 2014 թվականի բյուջեով նախատեսված քանակով 

վերոնշյալ կաթնամթերքները ձեռք բերելու դեպքում՝ ազատազրկված յուրաքանչյուր անձին հնարավոր 

կլիներ տրամադրել օրական 14,0 գրամ խտացրած կաթ, 6,3 գրամ պանիր և 3,5 գրամ կարագ:  

Սննդակարգի հավասարակշռումը մթերքների բազմազանության առումով չի համապատասխանում 

ԱՀԿ-ի և ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից առաջարկվող չափորոշիչներին, իսկ 

էներգետիկ արժեքի գերակշիռ մասը ձևավորվում է ի հաշիվ հացի, մի փոքր մասը՝ ի հաշիվ 

մակարոնեղենի, կարտոֆիլի և հալած յուղի (մարգարին):  

Այսպես, համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված «Չափահաս անձանց 

սննդակարգի ուղեցույցի»՝ օգտագործվող հացահատիկային ծագման սննդամթերքների և կարտոֆիլի 

էներգետիկ արժեքը պետք է լինի 720 կալորիա: Այնինչ, ազատազրկված անձանց տրամադրվող սննդի 

էներգետիկ արժեքը գրեթե ամբողջությամբ գոյանում է հացի (մոտ 1835 կիլոկալորիա), ձավարեղենի 

(ընդհանուր մոտ 63 կիլոկալորիա), մակարոնեղենի (մոտ 120 կիլոկալորիա) և կարտոֆիլի (մոտ 129 

կիլոկալորիա) հաշվին: Ըստ «Չափահաս անձանց սննդակարգի ուղեցույցի»՝ օրական ընդունվող 

բանջարեղենային (չհաշված՝ կարտոֆիլը) սննդամթերքների գումարային էներգետիկ արժեքը պետք է 

կազմի շուրջ 400-450 կիլոկալորիա:  
ՀՀ ԱՆ չափահաս անձանց սննդակարգի ուղեցույց 

Սննդի խումբ23 
Չափաբաժնի քանակը, օրվա մեջ ընդունման 

հաճախականությունը24 

Հացահատիկ և կարտոֆիլ 

(հաց, լավաշ, բլղուր, մակարոնեղեն, տարեկան, 

կարտոֆիլ և այլն) 

9 չփբ.,  բաշխել օրը 6-8 անգամ ընդունելու վրա: 

Ընդհանուր կալորիականություն = 720 կկալ 

Բանջարեղեն 

(կաղամբ, վարունգ, կանաչեղեն, սոխ, լոլիկ և 

այլն) 

9 չփբ.,  բաշխել օրը 3-4 անգամ ընդունելու վրա: Օրական 

պետք է օգտագործել  400գ և ավելի: Ընդհանուր 

կալորիականություն = 450 կկալ 

Կաթնամթերք (կաթ, պանիր, յոգուրտ, մածուն, 

կաթնաշոռ և այլն) 

3 չփբ., բաշխել օրը 2 անգամ ընդունելու վրա:    Ընդհանուր 

կալորիականություն = 360 կկալ 

Միրգ (խնձոր, տանձ, ծիրան, խաղող և 

այլն`թարմ, չորացրած և պահածոյացված, ինչպես 

նաև մրգային հյութեր) 

4 չփբ., բաշխել օրը 3-4 անգամ ընդունելու վրա: Ընդհանուր 

կալորիականություն = 240 կկալ 

Միս և մսին փոխարինող մթերք 

(միս, թռչնամիս, ձուկ, ծովամթերք, հավկիթ, 

փորոտիք, լոբազգիներ,ընդեղեն) 

2-3 չփբ., բաշխել օրը 2 անգամ ընդունելու վրա:    

Ընդհանուր կալորիականություն = 200 կկալ 

Ճարպեր 

 (կարագ, թթվասեր,  մայոնեզ, բուսական յուղեր և 

այլն) 

1-2 չփբ., բաշխել օրը 2 անգամ ընդունելու վրա:   

Ընդհանուր կալորիականություն = 70 կկալ 

Շաքար Օրական 40-50 գ (5-6 թեյի գթալ): Ընդհանուր 

կալորիականություն = 200 կկալ 

 

                                                           
23 Ընտրված է միայն հայ ազգաբնակչության համար հասանելի, մատչելի և մշակութային առումով ընդունելի սնունդ 
24 ՀՀ ԱՆ չափահաս անձանց սննդակարգի ուղեցույց,  Հաստատված է ՀՀ ԱՆ 16. 02. 2010-Ն N 191-² հրամանով      
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Հանդերձանք 

 
Իրականացված հետազոտության արդյուքները վկայում են, որ  ազատազրկված անձանց 

հանդերձանքի համար առանձնացված  ֆինանսավորման չափի և իրական կարիքների հստակ 

գնահատում չի արվում: Բացի այդ, հանդերձանքի տեսակների, ըստ սեռերի բաշխվածության 

որակական հատկանիշներով տարբերակում չի իրականացվում: Կառավարության որոշման, 

պետական բյուջեից կատարված հատկացումների և փաստացի ձեռք բերված ապրանքների 

համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա են մի շարք 

անհամապատասխանություններ, մասնավորապես.  

 

1. ՀՀ Կառավարության որոշումը չի տարբերակում տղամարդու և կանացի հագուստը, և «ՀՀ 

կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» 

ՀՀ կառավարության 19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման թիվ 12 հավելվածի 3-րդ բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին 

դասում25 չի դասակարգվում՝ հանդերձանքի որ տեսակը, որ սեռի համար է նախատեսված: Այս խնդիրը 

չի վերացվել նաև ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի 1182-Ն որոշմամբ: Օրինակ` 

պետական բյուջեի հատկացումների աղյուսակում ընդհանուր ձևակերպված է կիսաճտքավոր կոշիկ, 

սակայն հստակեցված չէ, թե կոշիկը որ սեռի ներկայացուցիչներին է հատկացվելու: Նույնը վերաբերում 

է հանդերձանքի այլ տեսակներին: Այս առումով, արդեն ձեռքբերված հանդերձանքի որակական 

հատկանիշների համապատասխանելիությունը հնարավոր չէ գնահատել:   Պետք է նշել, սակայն, որ 

2013 թվականի պետական բյուջեն հանդերձանքի որոշ տեսակների դեպքում տվել է տարբերակված 

ձևակերպումներ և հնարավորություն է ընձեռել նույնականացնել ձեռք բերվող հանդերձանքը ըստ 

սեռերի: Օրինակ`2013 թվականի պետական բյուջեի հավելված 12-ի 3-րդ բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին 

դասում26 ներկայացված են հանդերձանքի հետևյալ տեսակները՝ տղամարդու վերնաշապիկ, 

տղամարդու կիսավարտիք, տղամարդու բամբակյա կոստյում և տղամարդու կոշիկ: Կանանց դեպքում 

միայն կոշիկն է, որ առանձնացված է: 2014 թվականի պետական բյուջեում տղամարդու և կանացի 

հանդերձանքի տարանջատում ընդհանրապես բացակայում է:  

Բացի այդ, հանդերձանքի բաժնում հագուստի որոշ տեսակների պարագայում բացակայում է նաև 

ազատազրկված անձանց և աշխատակազմին հատկացվող հանդերձանքի տարբերակումը:  

2. “Աբովյան” քրեակատարողական հիմնարկում կանանց շրջանում անցկացված հարցումների 

արդյունքները ցույց են տվել, որ ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշմամբ սահմանված հանդերձանքի 

չափաբաժինների զգալի մասը կին դատապարտյալները 2014 թվականին չեն ստացել: Օրինակ՝ 

 ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշմամբ կին դատապարտյալին երկու տարվա համար պետք է 

տրվի, օրինակ, մեկ զույգ կիսաճտքավոր կոշիկ: Պետական բյուջեով կոշկեղենի համար հատկացվել է 

27մլն 600 դրամ, իսկ պետական գնումների արդյունքում ձեռք է բերվել 2150 զույգ կոշիկ` ընդհանուր 

13մլն 629 դրամ արժողությամբ: Ընդ որում, կոշիկների առնչությամբ ևս, ինչպես նշեցինք, ըստ սեռերի 

                                                           
25 «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ 

կառավարության 19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման թիվ 12 հավելվածի 3-րդ բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դաս, էջ 3251 - 3255 
26 «ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի հավելված 12, էջ 2814 - 2822 - 

http://moj.am/storage/uploads/2013_gnumner.pdf 
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տարբերակում չի իրականցվել: «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում հարցմանը մասնակցած 

63 կին դատապարտյալներից 61 նշել են, որ իրենց կոշիկ չի տրամադրվել:  

 ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշմամբ կին դատապարտյալին մեկ տարվա համար պետք է 

տրվի չորս շապիկ (մայկա): Պետական բյուջեով 5մլն 400 դրամ է հատկացվել 9000 հատ ներքնաշապիկ 

ձեռք բերելու համար, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվել է 600 դրամ: Այս պարագայում, ևս, ըստ 

սեռերի տարբերակում չի իրականցվել: «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում հարցմանը 

մասնակիցներից  48-ը պատասխանել են, որ իրենց երբեք շապիկ չեն տրամադրել:   

 ՀՀ կառավարության N 413-Ն որոշմամբ կին դատապարտյալին մեկ տարվա համար պետք է 

տրվի երկու բամբակյա կիսագուլպա: Պետական բյուջեից հատկացվել և պետական գնումների 

գործընթացի արդյունքում ձեռք է բերվել 11 հազար զույգ գուլպա` յուրաքանչյուրը 168 դրամ 

արժողությամբ: Ձեռք բերված գուլպաների ընդահնուր քանակը բավարար է ազատազրկված մեկ 

անձին մեկ տարվա ընթացքում 2 զույգ տրամադրելու համար27: «Աբովյան» քրեակատարողական 

հիմնարկում հարցմանը մասնակիցներից 58-ը նշել են, որ իրենց գուլպա չի տրամադրվել:  

Ազատազրկված անձնաց հանդերձանքի քանակական և որակական անհամապատասխանության 

առավել մանրամասն տվյալներ ներկայացված են Հավելված 1-ում:  

                                                           
27 Հիմք ընդունելով Քրեակատարողական վարչության կողմից տրամադրված ազատազրկված անձանց 3949 թիվը 
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Սանիտարահիգիենիկ և անկողնային պարագաներ 

Սանիտարահիգիենիկ և անկողնային պարագաների դեպքում ևս իրականացված հետազոտության 

արդյունքների համաձայն` առկա են որոշակի անհամապատասխանություններ.  

1. ՀՀ Կառավարության N 413-Ն որոշմամբ (այնուհետև նաև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից թիվ 

1182-Ն որոշմամբ) դատապարտյալներին պետք է հատկացվի մեկ ներքնակ` 2 տարի 

օգտագործման համար, մինչդեռ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում իրականացված 

հարցմանը մասնակիցներից 17-ին ներքնակ ընդհանրապես չի  տրամադրվել, իսկ 47-ը նշել են, 

որ իրենց մեկ անգամ տրամադրվել է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ողջ 

ընթացքում մինչև 3 տարի ընթացքում: 

2.   ՀՀ Կառավարության N 413-Ն որոշմամբ (այնուհետև նաև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 

թիվ 1182-Ն որոշմամբ) և պետական բյուջեի հատկացումներով դատապարտյալին պետք է տրվի 

1 ատամի խոզանակ 1 տարվա համար: «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում 

իրականացված հարցմանը մասնակիցներից 61 դատապարտյալներից 56-ն ատամի խոզանակ 

ընդհանրապես չի ստացել: 

3. ՀՀ Կառավարության N 413-Ն որոշմամբ (այնուհետև նաև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից թիվ 

1182-Ն որոշմամբ) և պետական բյուջեի հատկացումներով դատապարտյալին պետք է տրվի 4 

երեսի սրբիչ՝ 1 տարվա համար: 2014 թվականի պետական բյուջեով 5մլն դրամ է հատկացվել և 

պետական գնումների արդյունքում ձեռք է բերվել 10 հազար հատ սրբիչ, յուրաքանչյուրը 500 

դրամ արժողությամբ: Ձեռք բերված սրբիչների ընդհանուր քանակը բավարար է 1 տարվա 

ընթացքում յուրաքանչյուր ազատազրկվածի 2 սրբիչ տրամադրելու համար:  Մինչդեռ 

«Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում իրականացված հարցմանը 

մասնակիցներիցներից 44-ը նշել է, որ  պատժի կրման ողջ ընթացքում իրենց երեսի սրբիչ չեն 

տրամադրել, իսկ 13-ը նշել են, որ մեկ անգամ ստացել են: 

4. ՀՀ Կառավարության N 413-Ն որոշմամբ (այնուհետև նաև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից թիվ 

1182-Ն որոշմամբ) և պետական բյուջեի հատկացումներով դատապարտյալին յուրաքանչյուր 

ամսվա համար պետք է տրվի 100 գրամ ձեռքի օճառ, մինչդեռ 43 դատապարտյալ նշել են, որ 

իրենց ձեռքի օճառ չի տրամադրվել:  

        

Պետք է նաև նշել, որ կան ապրանքատեսակներ (սպասք լվանալու հեղուկ), որի համար 

պետական բյուջեից գումար հատկացվել է և որը գնման գործընթացում գնվել է, սակայն այդ 

ապրանքատեսակը դատապարտյալներին տրամադրման ենթակա չէ: Ենթադրվում է, որ 

քրեակատարողական հիմնարկում ափսեների լվացումը պետք է իրականացվի հատուկ 

աշխատակիցների կողմից` ընդհանուր կարգով: Այնուամենայնիվ, մոնիթորինգի ընթացքում 

պարզվել է, որ կանանցից յուրաքանչյուրն ինքն է լվանում իր սպասքը՝ իր սեփական միջոցներով 

ձեռքբերված ափսեները լվանալու հեղուկով: Հարցմանը մասնակցած 63 դատապարտյալներից 62-ը 

նշել են, որ իրենց անհատական կարգով երբևէ սպասք լվանալու հեղուկ չի տրամադրվել:  

Սպասք լվանալու հեղուկի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 900.000 ՀՀ դրամ, իսկ 

սանիտարահիգիենիկ պարագաների գնումների հաշվետվության մեջ հաղթող կազմակերպությունը 

1500 կգ-ի համար ներկայացրել է ընդհանուր 373.500 ՀՀ դրամի հայտ: 
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Բուժսպասարկում 

 Համաձայն «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման թիվ 12 հավելվածի 7-րդ 

բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի28՝ ՀՀ պետական բյուջեից 43 մլն է հատկացվել ազատազրկված անձանց  

դեղորայքի և բժշկական պարագաների ձեռքբերման համար:  

Ընդհանուր առմամբ, պետական բյուջեի և դրան համապատասխան իրականացված գնումների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հատկացված գումարը հիմնականում օգտագործվել է 

քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ազատազրկված անձնաց դեղորայքային (հիմնականում 

ցավազրկող/անզգայացնող) օգնություն ցուցաբեելու նպատակով: Այս մասին է վկայում 

քրեակատարողական վարչության կողմից ազատազրկված անձանց հիվանդությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության և ձեռքբերված դեղորայքի քանակի/տեսակի համադրությունը:  

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` 2014 թվականի ընթացքում քրեակատարողական 

հիմնարկներում ազատազրկված անձինք դիսպանսեր հաշվառման են վերցվել հետևյալ 

հիվանդություններով. 

 

 Հիվանդության տեսակը Քանակը 

 տուբերկուլոզ 126 անձ 

 Հոգեկան առողջության խնդիրներ 238 անձ 

 Սիրտ-անոթային համակարգի 

խանգարում 

176 

 Ստամոքս-աղիքային խանգարում 155 

 Սեռավարակներ և մաշկային 

հիվանդություններ 

71 անձ 

 Ալկոհոլամոլություն և թմրամոլություն 246 անձ 

 Միզասեռական  համակարգի 

հիվանդություններ 

90 անձ 

 Նյարդային համակարգի խանգարում 120 անձ:  

 
Ըստ ներկայացված տեղեկատվության` ազատազրկված անձանց հիվանդությունների բուժման 

համար ծախսվել է 22 մլն 732 հազ. դրամ:  

 

2014 թվականի ընթացքում քրեակատարողական վարչության կողմից ազատազրկված անձանց 

առողջության պահպանման նպատակով դեղորայքի ու բժշկական պարագաների ձեռք բերումն 

իրականացնելու համար իրականացվել է պետական գնումների հինգ մրցույթ, որոնց վերաբերյալ 

առկա են համապատասխանաբար` «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-1», «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-2», 

«ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-3», «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-4», «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-5» 

                                                           
28 «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ 

կառավարության 19.12.2013 թ. N 1414-Ն որոշման թիվ 12 հավելվածի 7-րդ բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դաս, էջ 3256 
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հայտարարություն (հաշվետվությունները): Այդ հաշվետվությունների համաձայն` ձեռք է բերվել 

ընդհանուր 26 մլն 718 հազ. դրամի դեղորայք և բժշկական պարագաներ: Այդ գումարի հիմնական 

մասը` 14 մլն 437 հազ դրամի չափով ծախսվել է միանգամից 2014 թվականի հունիսին «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-

11/4-ՔԿՎ(14)-5» գնումների կազմակերման ընթացքում, գումարի մյուս մասը համապատասխանաբար 

ծախսվել է 2014 թվականի ապրիլին կնքված չորս այլ պայմանագրերի շրջանակներում:   

Ձեռք բերված ամենամեծ քանակությամբ դեղորայքը մետամիզոլի նատրիում N02BB02` 100,000 

դեղահաբ, որը հիմնականում օգտագործվում է որպես ցավազրկող:  

Ըստ քրեակատարողական հիմնարկներում առկա ազտազրկված անձանց թվի` նշված 

քանակությամբ դեղորայքը բավարար է անձին մեկ տարվա ընթացքում 24 դեղահաբ տրամադրելու 

համար: Ամենամեծ քանակությամբ ձեռք բերված 25 անուն դեղորայքից վեցը հանդիսանում են 

ցավազրկող դեղամիջոցներ` ընդհանուր 291,000 դեղահաբ, որը, ըստ ազատազրկված անձնաց 

ընդհանուր թվի բաժանելիս ստացվում է, որ մեկ անձը մեկ տարվա ընթացքում կարող է ստանալ 73 

ցավազրկող դեղահաբ (յուրաքանչյուր 5-րդ օրը յուրաքանչյուր ազատազրկված անձ կարող է ստանալ 

մեկ դեղահաբ):  

Չնայած քրեակատարողական վարչությունից տրամադրված տեղեկատվությամբ բացակայում է 

շաքարային դիաբետով հիվանդների վերաբերյալ տվյալներ, այնումենայնիվ, ձեռք է բերվել 5000 հատ 

շաքարային դեաբետի համար նախատեսված դեղահաբ: 

Աղյուսակ 1 

Ըստ ամենամեծ քանակությունն ունեցող դեղորայքի 

 N Չափաբաժնի անունը 

Ընդհանուր 

քանակը 

(դեղահատ) 

1 միավորի 

արժեքը(ՀՀ 

դրամ) 

Նպատակային 

նշանակությունը 

1.  
մետամիզոլի նատրիում 

N02BB02 
100000 10.20 

Ցավազրկող, 

հակաբորբոքային, 

ջերմիջեցնող 

500մգ հաբ օրը 2-3 անգամ 

2.  

կատվախոտի հանուկ 

N05CM09                                                                                                                 

բուսական ծագման դեղ 

75000 2.42 Սպազմոլիտիկ, 

հանգստացնող 

2 հատ օրը 3 անգամ 

3.  

ացետիլսալիցիլաթթու, 

պարացետամոլ, կոֆեին 

N02BA71 

60000 15.00 

Ցավազրկող, 

հակաբորբոքային, 

ջերմիջեցնող 

1 հաբ օրը 3 անգամ 

4.  

ացետիլսալիցիլաթթու, 

պարացետամոլ, կոֆեին ( 

կոֆեինի մոնոհիդրատ) 

N02BA71 

50000 10.00 Ցավազրկող, 

հակաբորբոքային, 

ջերմիջեցնող 

1 հաբ օրը 3 անգամ 

5.  Պարացետամոլ N02BE01 
15000 7.50 Ցավազրկող, ջերմիջեցնող 

500մգ հաբ օրը 3-4 անգամ 
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6.  Դիազեպամ N05BA01 հաբ 

12000 18.17 Անքսիոլիտիկ, 

հակաէպիլեպտիկ 

5-10մգ հաբ օրը 2 անգամ 

7.  դիազեպամ N05BA01 12000 10.16 

Անքսիոլիտիկ, 

հակաէպիլեպտիկ 

10մգ մ/մ, ն/ե օրը մինչև 3 

անգամ 

8.  
Կարբամազեպին N03AF01 

հաբ 

10000 16.30 Հակացնցումային, 

100մգ հաբ օրը 2-4 անգամ 

9.  

Ամպիցիլին J01CA01, 

S01AA19/Ամպիցիլին դ/պ 

500մգ 

10000 30.00 Հակաբիոտիկ, 

500մգ դ/պ օրը 2-3 անգամ, 

0.5գ մ/մ օրը 2 անգամ 

10.  

Ամօքսիցիլին 

J01CA04/Ամոքսացիլին 

դ/պ 500մգ 

10000 33.70 Հակաբիոտիկ, 

500մգ դ/պ օրը 2-3 անգամ 

11.  Ներարկիչ ասեղով 3մլ 10000 հատ 17.00 - 

 

12.  Ներարկիչ ասեղով 5մլ 10000 հատ 19.00 - 

13.  
Ամիտրիպտիլին N06AA09 

հաբ 
9600 13.91 

Հակադեպրեսանտ, 

սեդատիվ 

25-50մգ հաբ օրը 2-3 անգամ 

14.  Օմեպրազոլ A02BC01 8000 270.00 

Պրոտոնային պոմպի 

ինհիբիտոր, հակախոցային, 

ստամոքսի թթվայնությունը 

իջեցնող 

20մգ դ/պ օրը 1-2 անգամ 

 

15.  
Լորազեպամ N05BA06 հաբ 

1մգ 

7200 17.42 Անքսիոլիտիկ, սեդատիվ, 

քնաբեր 

1 մգ հաբ օրը 2-3 անգամ 

16.  Ներարկիչ ասեղով 10մլ 6000 հատ 28.00 - 

17.  

Դիկլոֆենակ D11AX18, 

M01AB05,  

M02AA15, S01BC03 Օլֆեն 

հաբ/Դիկլոբերլ ռետարդ դ/պ 

100մգ 

6000 446.40 

Ցավազրկող, 

հակաբորբոքային, 

ջերմիջեցնող 

100 մգ դ/պ օրը 1-2 անգամ 

18.  
Դoքսիցիկլին A01AB22, 

J01AA02 
6000 15.00 

Հակաբիոտիկ, 

100մգ դ/պ օրը 2 անգամ 

19.  Գլիկլազիդ A10BB09 5000 46.40 

Հիպոգլիկեմիկ, շաքարային 

դեաբետ 2 տիպի, 

80մգ հաբ օրը 2-3 անգամ 

 

20.  Ցիանոկոբալամին B03BA01 5000 սրվակ 21.80 B12 վիտամին, անեմիա, 
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հեմոպոետիկ, 

էրիթրոպոետիկ, 

 

21.  
Դրոտավերին A03AD02 

հաբ 

4000 9.80 Սպազմոլիտիկ, 

40մգ օրը 1-2 անգամ 

22.  
Դրոտավերին A03AD02 

սրվ 4000 սրվակ 66.00 
Սպազմոլիտիկ, 

2-4մլ օրը 1-3 անգամ 

23.  

Ակտիվացված ածուխ 

A07BA01 4000 13.50 

Ադսորբենտ, թունավորների 

դեպքում 

2 հաբ օրը 3 անգամ 

24.  

Ամլոդիպին 

C08CA01/Ամլոդիպին դ/հ 

10մգ 

3000 52.60 

Արտերիալ հիպերտենզիա, 

ստենոկարդիա, սրտի 

իշեմիա, սրտային 

անբավարարություն, 

բրոնխիալ ասթմա 

10մգ հաբ օրը 1 անգամ 

25.  

Դիկլոֆենակ D11AX18, 

M01AB05,  

M02AA15, S01BC03 

սրվ/Դիկլոֆենակ ամպ 75մգ 

3մլ 

3000 սրվակ 764.00 

Ցավազրկող, 

հակաբորբոքային, 

ջերմիջեցնող 

75 մգ սրվակ մ/մ օրը 1 

անգամ 

 

 

Ըստ արժեքների` ամենաթանկ դեղամիջոց/դեղանյութը, որը ձեռք է բերվել, Ադիմա 28գ. Լուս. 

Պլոմբանյութ, որի մեկ միավորի արժեքը կազմել է 96,000 դրամ և որից ձեռք է բերվել հինգ հատ: Ըստ 

ամենամեծ արժեքի` դեղանյութերից են նաև Արաբեկս 28 լուս. Պլոմբանյութը, որի մեկ միավորի 

արժեքը 96,000 դրամ է, պոլոֆիլ սուպրա 28գ. Լուս պլոմբանյութը, որի մեկ միավորի արժեքը 58,000 

դրամ է: Ընդահնուր առմամբ ատամի պլոմբանյութ է ձեռքբերվել մոտ 2մլն 182 հազ դրամի չափով:  

Որպես բարձր արժեք ունեցող դեղանյութ է առանձնացվել պովիդոն յոդ D08AG02, D09AA09, 

D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18, որի մեկ լիտրն արժե 10480 դրամ և որից ձեռք է բերվել 15 լիտր:  

 

 

Աղյուսակ 2 

Ամենաբարձ արժեք ունեցող դեղորայքը  

N 

Չափաբաժնի անունը 
1 միավորի 

արժեքը(ՀՀ 

դրամ) 

Ընդհանուր 

քանակը 

(տուփ) 

Նպատակային 

նշանակությունը 

1.  Ադմիրա 28գ լուս. Պլոմբանյութ 96000.00 5 Ատամի պլոմբելու համար 

2.  Արաբեսկ 28գ լուս. Պլոմբանյութ 96000.00 5 Ատամի պլոմբելու համար 
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3.  Պոլոֆիլ սուպրա 28գ լուս. 

Պոմբանյութ 

58000.00 5 Ատամի պլոմբելու համար 

4.  Ռենտգեն նկարների 

ժապավեններ  

35*43 

50000.00 7  

5.  Ռենտգեն նկարների 

ժապավեններ 

 30*40 

43000.00 10  

6.  Լատելյուքս պրո 62գ լուս. 

Պլոմբանյութ 

38000.00 4 Ատամի պլոմբելու համար 

7.  Ֆուջի-1 ֆիքսող ցեմենտ 35գ 34000.00 4  

8.  Ռենտգեն նկարների 

ժապավեններ  

24*30 

27000.00 6  

9.  Ռենտգեն նկարների 

ժապավեններ 

 18*24 

17000.00 6  

10.  Զետապլյուս 

900մլ+1շերտ+կատալի- 

զատոր 

15000.00 3 C-սիլիկոն 

11.  Գիմզա` ներկանյութ ֆորմուլա 

ներկելու 
15000.00 1 լիտր Միկրոօրգանիզմների 

ներկման համար 

12.  Պովիդոն յոդ D08AG02, D09AA09,  

D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18  

հեղուկ/Բետադին 1000մլ 

10480.00 15 լիտր Հակասեպտիկ 

13.  CRF C-ռեակտիվ սպիտակուց 7500.00 3 Բորբոքային պրոցեսները 

որոշելու համար 

14.  PR ռևմատիկ ֆակտորի որոշման 7500.00 3 ՌՖ-Ռևմատիզմի որոշման 

համար 

15.  
տերբինաֆին d01ae15,d01ba02 

6013.00 20 Հակասնկային, 

250մգ հաբ օրը 1 անգամ 

 

16.  Բիլիռուբին 6000.00 15 Հեպատիտ, ցիռոզ 

17.  ադեմետիոնին  A16AA02 5915.20 250 սրվակ Հեպատոպրոտեկտոր 

1-2 սրվակ ֆիզ. լուծույթում 

18.  Միզանյութ 5300.00 20 Երիկամային 

անբավարարություն 

19.  Ալատ ALT 5200.00 15 Հեպատիտ, ցիռոզ, 

պանկրեատիտ, սրտային 
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անբավարարություն, 

ինֆարկտ, միոզիտ 

20.  

Ասատ AST 

5200.00 15 Հեպատիտ, ցիռոզ, 

պանկրեատիտ, սրտային 

անբավարարություն, 

ինֆարկտ, միոզիտ 

21.  Թեստ մեզի` գլյուկոզա և 

կետոնային  

մարմինների որոշման համար 

5000.00 4 Դիաբետի որոշման համար 

22.  Ռեզուս ֆակտորի որոշման շիճուկ  

Ցոլիկլոն D 

4500.00 3 Ռեզուս ֆակտորի որոշման 

hամար 

 

23.  

արյունատրամալուծիչ 

սպիտակուցազերծ` հորթի 

արյունից  D11AX 

2080.00 20 Ռեգեներացիան խթանող 

միջոց/վերականգնող/, 

տրոֆիկ խոցեր, այրվածք, 

ցրտահարություն, 

պարկելաղոցեր 

Քսուքից օրը 2 անգամ 

 

24.  

հորթի արյան սպիտակուցազերծ 

ածանցյալ  B06AB                                                                      

(նոր ցուցում) 

1701.80 200 սրվակ Ռեգեներացիան խթանող 

միջոց/վերականգնող/, 

անոթային 

անբավարարություն, 

դիաբետիկ անգիոպաթիա, 

տրոֆիկ խոցեր, այրվածք 

5-20մլ սրվակը ֆիզ. 

լուծույթում օրը 1 անգամ 5-10 

օր 

25.  տերբինաֆին (տերբինաֆինի 

հիդրոքլորիդ)d01ae15,d01ba02 

1646.14 140 

դեղահատ 

Հակասնկային, 

250մգ հաբ օրը 1 անգամ 
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 Քրեակատարողական հիմնարկին անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների գնումների 

կազմակերպման գործընթացը 

 
Գնումների  գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է հաստատում 

գնումների պլանավորման, գնման առարկայի բնութագրերի հաստատման, գնումների նախնական 

հսկողության և ֆինանսավորման կարգը:  

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի  N 168-Ն որոշմամբ սահմանվում են 

«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

նախատեսված` գնումների պլանավորման, գնման առարկայի բնութագրերի հաստատման, գնումների 

նախնական հսկողության և ֆինանսավորման, գնահատող հանձնաժողովի կազմավորման և 

գործունեության, օրենքով նախատեսված գնում կատարելու ընթացակարգերի կիրարկման կարգերը, 

գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների` գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության իմացության գնահատման կարգը, վարձատրության չափը և կարգը, ինչպես նաև 

հրավերի և պայմանագրի հիմնական պայմանները29:  

Քրեակատարողական հիմնարկների համար անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների 

գնումները կազմակերպվում են քրեակատարողական վարչության կողմից, ապրանքների ձեռքբերումն 

ու բաշխումն իրականացվում է քրեակատարողական վարչության կողմից՝ կենտրոնանացված կարգով՝ 

բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների համար: Քրեակատարողական վարչությունը ներկայացնում 

է կոնկրետ ապրանքատեսակի կամ ծառայության ձեռբերման հայտ, այնուհետև, կազմակերպված 

մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերությունը, ըստ քրեակատարողական վարչության 

կողմից տրամադրված ապրանքների ձեռքբերման ցանկի, իրականացնում է ապրանքների 

մատակարարումն ըստ քրեակատարողական հիմնարկների:  

                                                           
29 Ձեռնարկությունների զարգացում եվ շուկայի մրցունակություն, հանրային գնումների կազմակերպման պատվիրատուներին 

օժանդակող ուղեցույց - http://www.mta.gov.am/files/docs/642.pdf 
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Գնումների կազմակերպման հետ կապված խնդիրներ 

 
Իրականացված հետազոտության (մրցույթների կազմակերպման և արդյունքների ամփոփման, 

փաստացի ձեռք բերված ապրանքների հաշվետվության արդյունքներ) արդյունքները վկայում են, որ 

քրեակատարողական հիմնարկների համար ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների գնման 

գործընթացը կազմակերպվում է թերություններով և խախտումերով, որոնք հանգեցնում են 

ազատազրկված անձանց իրավունքների խախտումների:  

Օրինակ`առանձին դեպքերում ձեռք բերված ապրանքների ցածր որակը պայմանավորված է 

մրցույթին սահմանափակ թվով կազմակերպությունների մասնակցությամբ: Հարկ է նշել, որ գնումների 

արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների անուն-մակնիշները գնումների հաշվետվությունների մեջ չեն 

նշվում, և այս առումով հնարավոր չէ ստուգել, թե արդյո՞ք քրեակատարողական հիմնարկին 

մատակարարվել է հենց տվյալ մրցույթի չափանիշներով հաղթող ճանաչված ընկերության 

առաջարկած ապրանքատեսակը:  

Մասնավորապես՝ gnumner.am կայքում տեղադրված տարբեր ապրանքատեսակների 

ձեռքբերման հաշվետվություններն ուսումնասիրելիս արձանագրվել են հետևյալ խնդիրները. 

 մեկ ընկերությունը հաղթող է ճանաչվում սննդամթերքների գրեթե բոլոր (27 չափաբաժին) 

չափաբաժինների30  դեպքում, 

 դեղորայքի ձեռքբերման մրցույթի համար մեկ ընկերությունը հաղթող է ճանաչվում 

առավելագույն թվով դեղատեսակների մատակարարաման համար, որի համար 

դեղորայքի/դեղանյութի ընդհանուր ֆինանսավորումից տրամարդվում է ամենամեծ 

մասնաբաժինը, 

 տարբեր ապրանքատեսակների մրցույթներին մասնակցում է ընդամենը մեկ ընկերություն, 

այսինքն` բացակայում է մրցակցությունը, 

 գնումների հաշվետվությունները տեղեկություններ չեն ներկայացնում ձեռք բերված 

ապրանքատեսակների մակնիշների մասին, ինչը հնարավորություն չի տալիս ստուգել, թե 

արդյոք սահմանված արժեքին համապատասխան մատակարարվել է ճիշտ ապրանքատեսակ, 

 այն բոլոր մրցույթներում, որտեղ չկա մրցակցություն, այսինքն՝ մասնակցում է միայն մեկ 

ընկերություն, ապրանքատեսակի մեկ միավորի համար ներկայացված գնի հայտը հավասար 

կամ բարձր է լինում նախահաշվային գնից և ավելի ցածր է լինում ապրանքատեսակի 

շուկայական արժեքից, 

 գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը որոշ հաշվետվություններում 

բացակայում է:  

 

 

 

                                                           
30 Գնման առարկայի որոշ չափի համապատասխան վերցրած յուրաքանչյուր բաժինը: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ ունի 

իր չափաբաժնի համարը 



 

35 
 

 

Կայքի սպասարկման և թարմացման հետ կապված խնդիրներ. 

 Թե 2014 թվականի, թե 2015 թվականի ուսումնասիրության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ 

արձանագրվել է, որ gnumner.am կայքի փնտրման դաշտը չի արձագանքում համապատասխան 

հարցումներին,  

 Նախատեսված եռամսյակային հաշվետվություններն ըստ եռամսյակների հասանելի չեն եղել 

կամ ընդհանրապես չեն տեղադրվել,  

 առանձին հաշվետվություններ տեղադրվել են այն բանից հետո, երբ կազմակերպության 

աշխատակիցը զանգահարել և հարց է բարձրացրել այն մասին, թե ինչու են 

հաշվետվությունները բացակայում,  

 կայքում տեղադրված հաշվետվությունների փաստաթղթերի վերնագրերն անբողջական չեն, և 

չեն արտացոլում, թե որ տեսակի ծախսին է վերաբերում, միայն ներբեռնման ընթացքում է 

հնարավոր տեսնել, թե ինչ տեսակի ծառայության կամ ապրանքի է վերաբերում 

հաշվետվությունը, 

 հաշվետվությունները կայքում չեն տեղադրվում ըստ պայմանագրերի կնքման 

ժամանակագրության, և հանդիպում են դեպքեր, երբ օրինակ՝ 2015 թվականի 

հաշվետվությունները հասանելի են 2014 թվականի հաշվետվությունների շարքում և 

հակառակը:   

 

Համաձայն gnumner.am կայքում տեղադրված քրեակատարողական ծառայության կարիքների 

համար անհրաժեշտ սննդամթերքի, լվացքի միջոցների, սանիտարահիգիենիկ և տնտեսական 

ապրանքների ձեռքբերման հաշվետվությունների՝ տարբեր սննդամթերքների ձեռքբերման համար 

հայտարարված մրցույթին հիմնականում մասնակցել են չորս ընկերություն՝ «Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈւԴ» ՍՊԸ-ն, 

«Ավանգարդ» ՍՊԸ-ն, «ԱՆԱՆՈ» ՍՊԸ-ն և «Հանեշ Գրուպ» -ն: Հաշվետվության մեջ ներկայացված 

տվյալներով բոլոր չափաբաժինների դեպքում «Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈւԴ» ՍՊԸ և «Ավանգարդ» ՍՊԸ գնային 

առաջարկները գնահատվել են անբավարար, մինչդեռ նշված ընկերությունների գնային առաջարկների 

արժեքների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա: «ԱՆԱՆՈ» ՍՊԸ գնային առաջարկները գնահատվել 

են բավարար, փոխարենը՝ անբավարար են գնահատվել մասնագիտական գործունեությունն ու 

մասնագիտական փորձառությունը: Վերջին ընկերությունն՝ «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ընտրվել է  գրեթե 

բոլոր չափաբաժինների դեպքում: Մասնավորապես՝ «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ը հաղթող է ճանաչվել 

հետևյալ չափաբաժինների դեպքում՝  մսի պահածո, 1-ին կարգի խոզի ոսկրոտ միս, ձկան պահածո, 

պանիր, շաքարավազ, կերակրի աղ, կարագ, խտացրած կաթ, հաճարաձավար, ոլոռ, սիսեռ, բրինձ, 

հնդկաձավար, ոսպ, հատիկավոր լոբի, գարեձավար, ցորենաձավար, հալած յուղ, մարգարին (հալած 

յուղն և մարգարինը միասին է գնվել), տոմատի մածուկ, թեյ, կարտոֆիլ, կաղամբ, գլուխ սոխ, բուսական 

յուղ(ձեթ), հավի ձու, դափնետերև և խնձոր: Բացառություն են կազմել թեյը և մրգահյութը: Թեյի դեպքում 

ընկերության կողմից կազմված տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանել հրավերով 

սահմանված բնութագրին: Թեյի համար հայտարարվել է առանձին մրցույթ, որին մասնակցել է միայն 

մեկ կազմակերպություն (նույն կազմակերպությունը՝ «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ն), որն էլ ընտրվել է: Թեյի 

ձեռքբերման հաշվետվության մեջ մերժված հայտերի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա: Մասնակից 

http://gnumner.am/?module=article&utility=search_engine&lang=am&keyword=%D6%84%D6%80%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+&search_mode=0
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ընկերությունը մեկ միավորի31 համար ներկայացրել է 2.000 ՀՀ դրամի հայտ: Մինչդեռ, թեյի մեկ 

կիլոգրամի շուկայական արժեքը 6760 դրամ է, իսկ  պետական բյուջեից հատկացվել է 6.000 ՀՀ դրամ, 

այսինքն տվյալ ընկերությունը 3 անգամ ավելի մատչելի գնով է ձեռք բերել թեյը:  

Յուղի մատակարարումը շարունակվել է նույն ընկերության՝ «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից, 

սակայն  յուղի ծագման, արտադրության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի ներկայացվել: 

Ուսումնասիրության ընթացքում յուղի վրա առկա պիտակի վրա նշված հեռախոսահամարով 

զանգահարել և փորձել ենք հասկանալ, ով է զբաղվում յուղի արտադրությամբ, պատասխանող 

կազմակերպությունը նախ ճշտել է, թե ով ենք մենք, որ ցանկանում ենք նման տեղեկություն ստանալ, 

իսկ պատասխանից հետո հայտնել, որ՝ «սովորական քաղաքացիներին այդ յուղը չի մատակարվում, 

կազմակերպությունը մանրածախ բիզնեսով չի զբաղվում և աշխատելու ուրիշ ձև ունի»: 

Սննդի մատակարարման մրցույթի հաշվետվության մեջ նշված է, որ մրգահյութը 

մատակարարման մրցույթին մասնակցել են 2 ընկերություն «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ն և «Արարատ» 

Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ-ը: Հաղթող է ճանաչվել «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ–ն՝ ներկայացնելով 

276 ՀՀ դրամ հայտ:  

 Ըստ կարտոֆիլի ձեռքբերման հաշվետվության՝ թեև կարտոֆիլի մատակարման մրցույթը 

անցկացվել է բաց ընթացակարգով, կարտոֆիլի մատակարման մրցույթին մասնակցել է միայն մեկ 

կազմակերպություն՝ «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, որն էլ ընտրվել է՝ ներկայացնելով մեկ միավորի համար 

188 ՀՀ դրամ: Այս դեպքում կարտոֆիլի շուկայական արժեքը(1 կգ – 198.6 ՀՀ դրամ) ավելի բարձր է, քան 

ընկերության կողմից ներկայացված մեկ միավորի հայտը: 

 

Դեղորայքի ձեռքբերման հաշվետվությունների համաձայն` առաջին եռամսյակի համար դեղորայքի 

մատակարարման մրցույթն անցկացվել է բաց ընթացակարգով, որին մասնակցելու հայտ է 

ներկայացրել թվով 10 ընկերություն:  

1. «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ,  

2. «Լամբրոն-Ֆարմիմպէքս» ՍՊԸ,  

3. «Վագա ֆարմ» ՍՊԸ,  

4. «Արմֆարմ» ՍՊԸ,  

5. «Ագաթա Ֆարմ» ՍՊԸ, 

6. «Կոտայք» ՍՊԸ,  

7. «Արֆարմացիա» ՓԲԸ,  

8. «Կուրացիո» ՍՊԸ,  

9. «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ,  

10. «Դեղաբազա Երևան» ՍՊԸ: 

Վերջին 5 ընկերությունների հայտերը բոլոր չափաբաժինների համար մերժվել են հետևյալ 

պատճառաբանություններով՝  

                                                           
31 Մեկ միավորը տարբեր առարկաների դեպքում տարբեր է (մեկ կիլոգրամ, մեկ լիտր,մեկ հատ, մեկ լրակազմ, մեկ զույգ և 

այլն): Թեյի դեպքում մեկ միավորը մեկ կիլոգրամն է: 
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 www.armeps.am համակարգում «Կոտայք» ՍՊԸ-ի կողմից տեղադրված բոլոր ֆայլերը հնարավոր 

չի եղել բացել՝ անհասկանալի ֆորմատ ունենելու պատճառով, ուստի հայտը գնահատվել է 

անբավարար: 

 «Արֆարմացիա» ՓԲԸ-ի գնահատման արդյունքները www.armeps.am համակարգը ավտոմատ 

կերպով գնահատել է անբավարար՝ մասնակցի կողմից հայտը սխալ տեղադրելու պատճառով: 

 «Կուրացիո» ՍՊԸ-ի կողմից նեկայացված գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և 

գնային առաջարկը սահմանված կարգով ստորագրված և կնքված չէր մասնակցի կողմից, ուստի 

հայտը գնահատվել է անբավարար: 

 «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ -ի կողմից նեկայացված գնման ընթացակարգին 

մասնակցելու դիմումը և գնային առաջարկը սահմանված կարգով ստորագրված և կնքված չէր 

մասնակցի կողմից, ուստի հայտը գնահատվել է անբավարար: 

 «Դեղաբազա Երևան» ՍՊԸ-ի հայտը www.armeps.am համակարգում չի բացվել և ավտոմատ 

կերպով գնահատել է անբավարար՝ մասնակցի կողմից հայտը սխալ տեղադրելու պատճառով32: 

 

 

Դեղորայքի մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերությունները ըստ ամենամեծ 

չաբաժինների և արժեքների 

 
Աղյուսակ 3 

Ընկերության անվանումը  չափաբաժին գումար 

Նատալի Ֆարմ 68 7831408 

Լամբրոն Ֆարմիմպէքս 42 5899647 

Վագա Ֆարմ 33 1936500 

Կոտայք 6 1148802 

Ալֆա Ֆարմ 12 564426 

 

 

                                                           
32

 «ԳԱԿ–ՇՀԱՊՁԲ-11/4-ՔԿՎ(14)-1» ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) 

http://www.armeps.am/
http://www.armeps.am/
http://www.armeps.am/
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Մեկ անձից գնումների կազմակերպման գործնթաց 

 

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ բանակցային 

ընթացակարգը որոշակի հիմքերի առկայության դեպքում  կարող է կազմակերպվել առանց գնումների 

հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, այսինքն` մեկ անձից գնումների իրականացման 

սկզբունքով:  

Քրեակատարողական հիմնարկին անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 

համար նման ընթացակարգով գնումների պայմանագրեր կնքվել են ինչպես սննդամթերքների, այնպես 

էլ հանդերձանքի և անկողնային պարագաների չափաբաժինների դեպքում: 

Հացի և մակարոնեղենի չափաբաժինների ձեռքբերման հաշվետվության մեջ նշված է, որ 

պայմանագիրը կնքվել է մեկ անձից գնումների իրականացման սկզբունքով, որին մասնակցել է 

«Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամը: Հացի մեկ միավորի(կգ) համար  վերջինս 

ներկայացրել է  շուկայական գնից ավելի ցածր գումար՝ 324 ՀՀ դրամ ( հացի 1 կգ շուկայական արժեքը 

404.4 ՀՀ դրամ է), մակարոնի մեկ միավորի(կգ) համար ներկայացված 360 ՀՀ դրամ հայտն էլ 

շուկայական գնից ցածր է(շուկայական արժեքը՝ 1 կգ – 581.6 ՀՀ դրամ): «Աբովյան» քրեակատարողական 

հիմնարկում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները վկայում են, որ հացի և մակարոնեղենի 

որակը բավականին ցածր է: Դատապարտյալները հիմնականում մակարողենից չեն օգտվում, իսկ 

հացի պարագայում օգտագործում են միայն կեղևի մասը` խմորը հում է, հացը հնարավոր չէ ուտել: Իսկ 

մակարոնեղենը, որի արտադրությամբ զբաղվում է «Աջակցություն դատապարտյալներին» 

հիմնադրամը, ցածրորակ է և եփելիս դառնում է խմոր: 

«Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամի կողմից մեկ անձից գնումների 

իրականացման սկզբունքով է ձեռք բերվել խնձորը և տավարի ոսկորոտ միսը: Միջին չափսի խնձորի 

6000 կգ-ի մատակարարման մրցույթին մասնակցել է միայն «Աջակցություն դատապարտյալներին» 

հիմնադրամը, որը ներկայացրել է 260 ՀՀ դրամի հայտ: Միևնույն չափսերի խնձորների 

մատակարարման համար երկու տարբեր մրցույթներ են հայտարարվել՝ մի դեպքում բաց 

ընթացակարգով, մյուս դեպքում՝ փակ ընթացակարգով: Առաջին դեպքում խնձորի 5000 կգ-ի 

մատակարարման մրցույթում  հաղթել է «Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ-ը՝  մեկ միավորի համար ներկայացնելով 

350 ՀՀ դրամ, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ինչպես արդեն վերևում նշվեց «Աջակցություն 

դատապարտյալներին» հիմնադրամը: 

Տավարի տեղական ոսկրոտ մսի դեպքում` ներկայացվել է շուկայական արժեքից ավելի ցածր 

գումարի հայտ՝ 2411.2 ՀՀ դրամ շուկայական արժեքի դեպքում ներկայացվել է 2100 ՀՀ դրամի հայտ:  

Ընդհանուր առմամբ, «Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամը 

քրեակատարողական հիմնարկներ է մատակարարել 13 ապրանքատեսակ՝ հաց(1ին տեսակի ցորենի 

ալյուրից), մակարոնեղեն, տավարի տեղական ոսկրոտ միս, միջին չափսի խնձոր, կիսավարտիք, 

ներքնաշապիկ, բամբակյա կիսագուլպա, խոհարարի խալաթ, ներքնակ, բարձ, բարձի երես, սավան և 

սրբիչ: Այս բոլոր ապրանքատեսակների դեպքերում մրցույթներն անցկացվել են մեկ անձից գնումների 

իրականացման սկզբունքով: 
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 Հանդերձանքի, տնտեսական և սանիտարահիգիենիկ ապրանքների դեպքում պատկերն այլ է:  

Ապրանքների ձեռքբերման հաշվետվության մեջ կարող ենք տեսնել, որ տարբեր ապրանքների 

չափաբաժինների մրցույթներին մասնակցել են մի քանի ընկերություններ և անհատ ձեռներեցներ, 

որոնցից  գրեթե բոլոր դեպքերում ընտրվել է մեկ միավորի համար ամենցածր գին ներկայացրած 

հայտը: Ընդհանուր առմամբ բոլոր ապրանքների չափաբաժինների մրցույթներին մասնակցել են թվով 

13 ընկերություն և 1 անհատ ձեռներեց: Օրինակ` ավտոմատ լվացքի փոշու չափաբաժնի մրցույթին 

մասնակցել են 7 կազմակերպություններ և 1 անհատ ձեռներեց: 13 ընկերություններից «Զինառ» ՓԲԸ-ի 

և «Մետաղամանեղեն» ԲԲԸ-ի հայտերը մերժվել են բոլոր չափաբաժինների դեպքում, քանի որ գնային 

առաջարկները անբավարար են գնահատվել: «Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ հայտը մերժվել է՝ հրավերով 

պահանջվող փաստաթղթերի առկայության անբավարարության պատճառով: «Ավանգարդ» ՍՊԸ 

հայտը մերժվել է մեկ չափաբաժնի դեպքում, քանի որ առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական 

հատկանիշների համապատասխանությունը գնահատվել է անբավարար: Ավտոմատ լվացքի փոշու 

մատակարարման մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ-ն՝ ներկայացնելով 681 ՀՀ 

դրամ մեկ միավորի համար33:  

Ձեռքի լվացքի փոշու մրցույթում հաղթել է այլ կազմակերպություն՝ «Տումոե» ՍՊԸ-ն, որը մեկ 

միավորի համար ներկայացրել է 420 ՀՀ դրամ հայտ: Հատկանշական է, որ լվացքի փոշու 450 գրամի 

շուկայական արժեքը 513.4 ՀՀ դրամ է:  

Պետք է նաև նշել, որ դիտարկման ընթացքում  gnumner.am կայքում երկու անգամ ներբեռնվել է 

քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ լվացքի միջոցների, 

սանիտարահիգիենիկ և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հաշվետվության ճշտված տարբերակ: 

Ճշտված տարբերակում բոլոր չափաբաժինների դեպքում մեկ միավորի համար յուրաքանչյուր 

մասնակցի հայտով ներկայացված գները նշված են ողջ քանակի գնման հաշվարկով: Օրինակ՝ առաջին 

ճշտված տարբերակում սպասք լվանալու հեղուկի չափաբաժնի մրցույցում հաղթել է 

«ԱՐՄՔՈՄՊՎԻՆՆԵՐ» ՍՊԸ-ն՝ ներկայացնելով մեկ միավորի համար 249 ՀՀ դրամ հայտ, իսկ արդեն 

երրորդ ճշտված տարբերակում նույն չափաբաժնի դեպքում ներկայացված է ընդհանուր հայտի 

գումարը՝ 373,500 ՀՀ դրամ: Այսինքն` ճշտված տարբերակում փոփոխվել է միայն թվաբանական 

հաշվարկի մեխանիզմը: 

Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ բոլոր մրցույթներում, որտեղ մրցակցություն չի 

եղել, այսինքն` մասնակցել է միայն մեկ ընկերություն, այդ ընկերության մեկ միավորի համար 

ներկայացրած հայտը հավասար է եղել սահմանված նախահաշվային գնին, կամ դրանից ավել է եղել: 

Եվ հակառակը՝  բոլոր այն դեպքերում, որտեղ առկա է մրցակցություն, ներկայացրած հայտը 

նախահաշվային գնից ցածր է լինում: Օրինակ՝  հացի և մակարոնեղենի ձեռքբերման մրցույթի 

հաշվետվության մեջ կարող ենք տեսնել, որ հացի մեկ միավորի նախահաշվային գինը սահմանված է 

եղել 324 ՀՀ դրամ, մրցութի միակ մասնակից «Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամը 

ընտրվել է՝ հացի մեկ միավորի համար ներկայացնելով 324 ՀՀ դրամ հայտ: Մակարոնեղենի դեպքում 

«Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամի ներկայացրած հայտը 360 ՀՀ դրամ է, սահմանված 

նախահաշվային գինը՝ 260 ՀՀ դրամ, այսինքն 100 դրամով ավել: 
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 2014 Պետական բյուջեով հատկացված և գնումների կատարման հաշվետվությունների 

համեմատություն 

 
  Ուսումնասիրության շրջանակներում կազմվել է համեմատական աղյուսակ, որտեղ  

անհամապատասխանություն է հայտնաբերվել  պետական բյուջեյով նախատեսված և գնումների 

համակարգի կատարման հաշվետվություններում ներկայացված  տարբեր սննդամթերքների և 

ապրանքների մեկ միավորի համար սահմանված գների միջև: Որոշ դեպքերում պետական բյուջեից 

հատկացված գումարը ավելին է, քան գնումների կատարման հաշվետվությունում ընտրված մասնակցի 

ներկայացրած հայտը: Եվ հակառակը՝ ընտրված մասնակցի ներկայացրած հայտը ավելի բարձր է, քան 

պետական բյուջեից հատկացված գումարը:  Այս առումով քրեակատարողական համակարգի համար 

ձեռքբերվող ապրանքների և ծառայությունների պլանավորման գործընթացի արդյունավետությունը 

մտահոգիչ է, առավել ևս, երբ պետական բյուջեից ֆինանսական հատկացումների ծավալը սահմանելիս 

ապրանքատեսակների շուկայական արժեքները կարծես թե հաշվի չեն առնվում: Արդյունքում` 

ձեռքբերվող ապրանքատեսակների որակական հատկանիշները բավականին ցածր են:  

Օրինակ՝ հնդկաձավարի մեկ կիլոգրամի համար պետական բյուջեն հատկացրել է 552 ՀՀ դրամ, 

սակայն գնումների կատարման հաշվետվության մեջ կարող ենք տեսնել, որ հնդկաձավարը 

մատակարարվել է 390 ՀՀ դրամով, մսի պահածոյի մեկ կիլոգրամի համար պետական բյուջեից 

հատկացվել է 1860 ՀՀ դրամ, սակայն հաղթող ընկերությունը ներկայացրել է 1440 ՀՀ դրամի հայտ34, 

խոզի մսի համար պետական բյուջեն հատկացրել է 1998 ՀՀ դրամ, հաղթող ընկերությունը ներկայացրել 

է 1425 ՀՀ դրամի հայտ, թեյի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 6000 ՀՀ դրամ, հաղթող 

ընկերությունը ներկայացրել է 2000 ՀՀ դրամի հայտ:  

Եվ հակառակը, պանրի, սոխի մեկ կիլոգրամի համար հաղթող ընկերությունը ներկայացրել է 

286 ՀՀ դրամի հայտ, սակայն պետական բյուջեից հատկացվել է 210 ՀՀ դրամ, կաղամբի համար 

ընտրված ընկերությունը ներկայացրել է 140 ՀՀ դրամ, պետական բյուջեից հատկացվել է 96 ՀՀ դրամ: 

Անհամապատասխանությունները ներկայցված են Հավելված 1-ում: Մյուս կողմից, մտահոգիչ է նաև 

այն հանգամանքը, որ որոշ ապրանքատեսակներ դատապարտյալների կողմից ընդհանրապես չեն 

սպառվում և հիմնականում վերջիններիս որակական հատկանիշների պատճառով, օրինակ՝ 

հագուստը: Այնուամենայնիվ, պետական բյուջեից նույն արժեքով շարունակաբար  հատկացումներ է 

իրականացվում: Թեև սահմանված է գնումների գործընթացի և դրա արդյունքների վերահսկողության 

մեխանիզմ, այնուամենայնիվ ձեռքբերվող ապրանքատեսակների որակական հատկանիշների և դրանց 

սպառման գնահատում փաստացի չի իրականացվում:  Նշված եզրահանգումների համար հիմք են 

ծառայել Հավելված 1-ում ներկայացված տեղեկությունների վերլուծությունը:  

 

                                                           
34 Հաղթող կազմակերպության ներկայացված հայտի գնով ձեռք է բերվում ապրանքը և մատակարարում 
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Հավելված 1: ՀՀ Պետական բյուջեի 2014 թվականի հատկացումների և փաստացի 

ձեռք բերված ապրանքների համեմատական աղյուսակ 

ՀՀ Կավարության 

սահմանած 

չափաբաժին 

 

 

2014թ. պետական 

բյուջեով նախատեսված 

Պետական գնումների 

արդյունքում ձեռք 

բերված քանակը 

Գնումների արդյունքում 

հաղթող ճանաչված 

կազմակերպությունը 

«Աբովյան» ՔԿՀ-ում 

մոնիթորինգի տվյալներ 

ՍՆՈՒՆԴ 

ՀԱՑ 

Հաց, 

 650 գրամ - 1 օր 

Հաց հրազդան 

 

1.050.000 կգ – 340.200.000 

դրամ 

 

324 դրամ/կգ 

Հաց ցորենի ալյուրից (1-

ին տեսակի) 

910.000 կգ - 294.840.000 

դրամ 

 

1 կգ – 324 դրամ/կգ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Խմորոտ է հացը,  որպեսզի քաշ 

լցնի է՝ հնարավոր չէ ուտել: 

 

Հացը չի ուտվում` խմորը հում 

է: 

ՁԱՎԱՐԵՂԵՆ (Հնդկաձավար, Ցորենաձավար, Գարեձավար) 

Ձավարեղեն,  

120 գրամ - 1 օր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հնդկաձավար,  

24.000 կգ - 

13.248.000դրամ,  

552 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցորենաձավար,  

18.000 կգ – 5.600.000 

դրամ 

Հնդկաձավար,  

1-ին եռամսյակ 

9.000 կգ – 3.510.000 դրամ 

390 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

15.000 կգ – 5.475.000 

դրամ 

365 դրամ/կգ 

 

 

Ցորենաձավար,  

1-ին եռամսյակ 

5.000 կգ – 1.225.000 դրամ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

Անհամ գրեչկա  

 

 

 

 

Գրեթե միշտ նույն ճաշերն են՝ 

բրնձով կամ գրեչկայով փլավ 
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276 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

հացահատիկային 

բույսերից 

պատրաստված 

արտադրանք,  

 

 

18.000 կգ – 4.968.000 

դրամ 

276 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաճարաձավար 

26.000 կգ – 10.296.000 

դրամ 

1 կգ – 396 դրամ 

 

 

245 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 3.120.000 

դրամ 

240 դրամ/կգ 

 

 

հացահատիկային 

բույսերից 

պատրաստված 

արտադրանք 

(գարեձավար), 

1-ին եռամսյակ 

 5.000 կգ – 1.375.000 

դրամ 

275 դրամ/կգ  

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 3.575.000 

դրամ 

275 դրամ/կգ 

 

 

Հաճարաձավար,  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

10.000 կգ – 3.300.000 

դրամ 

1 կգ - 330 դրամ  

 

 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդեղեն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ոլոռ 

26.000 կգ – 10.296.000 

դրամ 

396 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սիսեռ, կլոր 

18.000 կգ – 13.500.000 

դրամ 

750 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

16.000 կգ – 4.720.000 

դրամ 

295 դրամ/կգ 

 

 

Ոլոռ 

1-ին եռամսյակ 

10.000 կգ – 3.390.000 

դրամ 

339 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 6.240.000 

դրամ 

480 կգ 

 

 

 

 

Սիսեռ 

1-ին եռամսյակ 

5.000 կգ – 3.125.000 դրամ 

625 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 7.540.000 

դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 
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Բրինձ 

26.000 կգ – 11.856.000 

դրամ 

456 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ոսպ 

18.000 կգ – 13.500.000 

դրամ 

750 կգ/դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լոբի հատիկավոր 

18.000 կգ – 16.956.000 

դրամ 

580 դրամ/կգ 

 

 

Բրինձ 

1-ին եռամսյակ 

10.000 կգ – 2.990.000 

դրամ 

299 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

16.000 կգ – 5.120.000 

դրամ 

320 դրամ/կգ 

 

Ոսպ 

1-ին եռամսյակ 

5.000 կգ – 2.300.000 դրամ 

460 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 6.240.000 

դրամ 

480 դրամ/կգ 

 

 

Լոբի հատիկավոր 

1-ին եռամսյակ  

5000 կգ – 4.700.000 դրամ 

940 կգ/դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 
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3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

13.000 կգ – 11.700.000 

դրամ 

900 դրամ/կգ 

 

ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ 

Մակարոնեղեն 

 30 գրամ – 1 օր 

Հում մակարոնեղեն 

45.000 կգ - 

16.200.000 դրամ 

360 դրամ/կգ 

Մակարոնեղեն 

45.000 կգ - 

16.200.000 դրամ 

360 դրամ/կգ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Խուս եղած մակարոն 

ՄՍԱՄԹԵՐՔ (տավարի միս, մսի պահածո, խոզի միս) 

Միս, մսամթերք 

(միս` ոսկորով), 

 90 (180) գրամ – 1 օր 

Տավարի մսի պահածո 

94.000 կգ - 174.840.000 

դրամ 

 

1.860 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տավարի միս (տեղական 

ոսկրոտ) 

6.550 կգ – 13.755.000 

դրամ 

Մսի պահածո, 

 1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

34.000 կգ – 48.960.000 

դրամ 

1.440 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

60.000 կգ – 85.800.000 

դրամ 

1430 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Տավարի միս (տեղական 

ոսկրոտ),  

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

Գավիադին` ամիսը մեկ 

 

 Պահածոյացված մսով ճաշ 

տալիս են ամիսը ամենաշատը 

5 անգամ, 

 

Օրինակ երեկ չէ առաջին օրը 

(նկատի ունի մեր առաջին 

այցելության օրը) երբ դուք 

եկաք, ուտելիքը ավելի լավ 

ձևով տվեցին, սոկ տվեցին, 

ճաշի մեջ միս կար: 

 

Միս չի լինում:  
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2.100 դրամ/կգ 

 

խոզի միս,ներմուծված 

ոսկրոտ,1-ին կարգի 

11.800 կգ – 23.576.400 

դրամ 

1.998 դրամ 

 

6.300 կգ – 13.230.000 

դրամ 

2.100 դրամ/կգ 

 

 

Խոզի միս ներմուծված  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

ոսկրոտ 1-ին կարգի, 

3.500 կգ – 4.987.500 դրամ 

1.425 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

8.300 կգ – 13.047.600 

դրամ 

1572 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

«Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ 

Կաթ (կաթի փոշի), 

100 (14.3) գրամ – 1 օր 

Խտացրած կաթ,  

20.000 կգ – 16.560.000 

դրամ 

828 դրամ/կգ 

Խտացրած կաթ,  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

7.200 կգ – 5.940.000 դրամ 

825 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

12.800 կգ – 11.980.800 

դրամ 

936 դրամ/կգ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ  

Քաղցր կաթ է ջրով բացած: 

 

Պանիր,  

25 գրամ – 1 օր 

Պանիր, լոռի 

9.000 կգ – 16.038.000 

դրամ 

Պանիր, 

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ Պանիր գուցե տարին մեկ 

անգամ 
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1.782 դրամ/կգ 3.000 կգ – 4.800.000 դրամ 

1.600 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

6.000 կգ – 9.750.000 դրամ 

1625 դրամ/կգ 

 Պանիրը` տարեկան մի 5 

անգամ, էն էլ յուղը հանած 

չգիտես պանիր է, թե ինչ 

 

 Պանիր վերջին անգամ տվել 

են անցած տարի, երբ ստուգող 

հանձնաժողովներն են գալիս 

հիվանդներին տալիս են ձու և 

նորմալ պանիր: 

Կարագ,  

25 գրամ – 1 օր 

 

Կարագ,  սերուցքային 

5.000 կգ – 13.710.000 

դրամ 

2.742 դրամ 

Կարագ, 

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

2.000 կգ – 4.500.000 դրամ 

2.250 դրամ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

3.000 կգ – 7.350.000 դրամ 

2450 դրամ/կգ 

  

ՁԿՆԵՂԵՆ 

Ձուկ (առանց գլխի), 

100 գրամ – 1 օր 

Ձկան պահածո,  

30.000 կգ – 30.960.000 

դրամ 

1.032 դրամ/կգ 

Ձկան պահածո,  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

10.000 կգ – 7.850.000 

դրամ 

785 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

20.000 կգ – 17.300.000 

դրամ 

865 դրամ/կգ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ Ձուկ` երեք ամիսը մեկ և միայն 

կիլկու տեսքով: 

 

  

 3 ամիսը մեկ 2 ճգ կիլկի: 
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ԹՌՉՆԱՄԹԵՐՔ 

Ձու 

1 հատ – 1 օր 

(հիվանդների 

համար) 

Ձու, 01 կարգ 

118.000 հատ – 7.788.000 

դրամ 

66 դրամ/հատ 

 

Հավի ձու 

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

40.000 հատ – 2.480.000 

դրամ 

62 դրամ/հատ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

78.000 հատ – 4.368.000 

դրամ 

56 դրամ/հատ 

  

ԲՈՒՅՍԵՐ 

Թեյ (թեյաբույսեր),  

2 գրամ – 1 օր 

Թեյ, 

 3.000 կգ – 18.000.000 

դրամ 

6.000 դրամ/կգ 

Թեյ,  

3.000 կգ – 6.000.000 դրամ 

2.000 դրամ/կգ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ  

Դափնետերև,  

0.1 գրամ – 1 օր 

Դափնետերև, չորացրած 

145 կգ – 174.000 դրամ 

1200 դրամ/կգ 

Դափնետերև,  

2-րդ եռամսյակ 

65 կգ – 78.000 դրամ 

1.200 դրամ/կգ 

 

3-րդ եռամսյակ 

80 կգ – 96.000 դրամ 

1200 դրամ/կգ 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ  

Տոմատի մածուկ, 

 5 գրամ - 1 օր 

Տոմատի մածուկ,  

7.000 կգ – 4.326.000   

դրամ 

618 դրամ/կգ 

Տոմատի մածուկ,  

1-ին եռամսյակ 

3.000 կգ – 1.785.000 դրամ 

595 դրամ/կգ 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ  



 

50 
 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

4.000 կգ – 2.856.000 դրամ 

714 դրամ/կգ 

ԲԱՆԱՋԵՐԵՂԵՆ 

Կարտոֆիլ,  

550 գրամ – 1 օր 

Կարտոֆիլ, մշակված 

880.000 կգ – 121.440.000 

դրամ 

138 դրամ/կգ 

 

  

 

Կարոֆիլ,  

20.000 կգ – 2.760.000 

դրամ 

170 դրամ/կգ 

 

200.000 կգ – 37.600.000 

դրամ  

188 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

680.000 կգ – 93.840.000 

դրամ 

138 դրամ/կգ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

Ճաշը միայն ջուր, կարտոֆիլ և 

լոբի, առանց սոխեռածի ու 

յուղի: 

Այլ բանջարեղեն , 250 

գրամ – 1 օր 

Սոխ 

62.000 կգ – 13.020.000 

դրամ 

210 դրան/կգ 

 

 

 

 

 

Ճակնդեղ (բազուկ),  

25.000 կգ – 2.550.000 

դրամ,  

102 դրամ 

Սոխ, գլուխ,  

22.000 կգ – 6.160.000 

դրամ  

280 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

62.000 կգ – 13.020.000 

դրամ 

210 դրամ/կգ 

Ճակընդեղ 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

 

 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

Գրեթե միշտ նույն ճաշերն են 

բրնձով կամ գրեչկայով փլավ 

ու կաղամբով սուպ կամ 

բորշ,այլ բանջարեղեն չի 

լինում: 
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Կաղամբ գլուխ,  

220.000 կգ – 21.120.000 

դրամ  

96 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

Գազար,  

25.000 կգ – 3.300.000 

դրամ 

132 դրամ 

 

 

 

25.000 կգ – 2.400.000 

դրամ 

96 դրամ 

 

 

 

Կաղամբ,  

1-ին եռամսյակ 

50.000 կգ – 7.000.000 

դրամ 

140 դրամ/կգ 

 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ  

220.000 կգ – 21.120.000 

դրամ 

96 դրամ/կգ 

 

Գազար  

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ  

25.000 կգ – 3.300.000 

դրամ 

132 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՍՆՆԴԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ 

Կենդանական յուղ, 

մարգարին,  

45 գրամ – 1 օր 

Մարգարին,  

69.000 կգ – 69.966.000 

դրամ 

1014 դրամ/կգ 

Հալած  յուղ, մարգարին,  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

25.000 կգ – 19.625.000 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

Համտեսի արդյունքում, 

կարծես փլավի մեջ ոչ թե յուղ, 

կամ կարագ են  գցել, այլ 

փչացած յուղ, որից հոտ էր 
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Արևածաղկի ձեթ, 

ռաֆինացված (զտած) 

4.500 լիտր – 3.726.000 

դրամ 

828 դրամ/լիտր 

դրամ 

785 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

44.000 կգ – 38.720.000 

դրամ 

880 դրամ/կգ 

 

Բուսական յուղ, ձեթ,  

1-ին եռամսյակ 

2.000 լիտր – 1.518.000 

դրամ 

759 դրամ/լիտր 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

2.500 լիտր – 1.587.500 

դրամ 

635 դրամ/լիտր 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ փչում,  

 

Մեծ մասը ճաշարանից չեն 

օգտվում, ասում են յուղը լավը 

չի 

Շաքար, 

շաքարավազ,  

40 գրամ – 1 օր 

Շաքարավազ,  

62.000 կգ – 21.886.000 

դրամ 

353 դրամ/կգ 

Շաքարավազ,  

1-ին եռամսյակ 

27.000 կգ – 9.396.000 

դրամ 

348 դրամ/կգ 

 

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

35.000 կգ – 342 դրամ/կգ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ Մեկ ճ.գ շաքարավազ,  

 

Օրական 2 ճգ շաքարավազ 

Կերակրի աղ,  

20 գրամ – 1 օր 

Աղ կերակրի, մանր 

30.000 կգ – 4.200.000 

Աղ կերակրի, 

1-ին եռամսյակ 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ  
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դրամ 

140 դրամ/կգ 

12.000 կգ – 1.620.000 

դրամ 

135 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

18.000 կգ -  2.484.000 

դրամ 

138 դրամ/կգ 

 

 

ՀՅՈՒԹԵՐ 

Հյութեր  

100 գրամ – 1 օր 

Մրգահյութ, պատրաստի 

օգտագործման բնական 

հյութ 

70.000 լ – 24.360.000 դրամ 

348 դրամ/կգ 

 

 Մրգահյութ  

1-ին և 2-րդ 

եռամսյակներ 

 

24.000 լ –6.624.000 դրամ 

276 դրամ/ լիտր 

3-րդ և 4-րդ եռամսյակ 

46.000 լիտր – 13.432.000 

դրամ 

292 դրամ/լիտր 

 

«Արարատ» Սննդի Կոմբինատ 

ՍՊԸ 

հյութ` երեք ամիսը մեկ, 

օրինակ երեկ չէ առաջին օրը 

(նկատի ունի մեր առաջին 

այցելության օրը) երբ դուք 

եկաք, ուտելիքը ավելի լավ 

ձևով տվեցին, սոկ տվեցին: 

Միրգ,  

200 գրամ – 1 օր 

Չկա 

 

 

 

 

Խնձոր, միջին չափսի 

12.000 կգ – 3.168.000 

դրամ 

264 դրամ 

 

 

 

 

 

Խնձոր,  

5.000 կգ – 2.100.000 դրամ 

350 դրամ/կգ 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 

Միրգը միայն տոների 

ժամանակ, մի քանի հատ փոքր 

խնձոր են տալիս, 

 

 Եթե միրգ կամ ուրիշ ուտելիք 

տնից չբերեն, ստեղի 

ուտելիքով չես ապրի, տոն 

օրերին 2 կամ 3 փոքր խնձոր, 
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Խնձոր, միջին չափսի 

6.000 կգ – 1.584.000 դրամ 

264 դրամ 

 

Խնձոր (միջին չափսի), 

 6.000 կգ – 1.560.000 

դրամ 

260 դրամ/կգ 

 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

12.000 կգ – 3.168.000 

դրամ 

264 դրամ/կգ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ  ՊԱՀՎՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ 

Բամբակյա գլխաշոր` 

գործվածքից, 

 2 հատ – 2 տարի 

չկա    

Կնոջ բաճկոն` 

աստառապատ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Չկա 

 

   

Բամբակյա զգեստ-

կոստյում, 

 1 լրակազմ - 1 տարի 

չկա    

Զգեստ` բամբակյա 

գործվածքից, 1 հատ – 

1 տարի 

չկա    

Կնոջ վերնաշապիկ` 

բամբակյա 

գործվածքից,  

2 հատ – 1 տարի 

Վերնաշապիներ,  

1.500 հատ – 6.300.000 

դրամ, 

4.200 դրամ/հատ 

Վերնաշապիկներ 

1.700  հատ – .7.650.000 

դրամ 

4500 դրամ/հատ 

վերնաշապիկներ, 

 1.500 հատ – 5.535.000 

դրամ  

3.690 դրամ/ 1 հատ, 

 

Վերնաշապիկներ, 

 1.700 հատ – 6.783.000 

դրամ 

«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» 

ՍՊԸ 

 

 

«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» 

ՍՊԸ 
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3.990 դրամ/ հատ (այս 2-

ը կարող են լինել և կնոջ, 

և տղամարդու) 

Բամբակյա խալաթ, 1 

հատ – 1տարի 

Խալաթներ,  

 

 

 

30 հատ –  138.000 դրամ  

4600 դրամ/հատ 

Խալաթ խոհարարի 

(բամբակյա համազգեստ, 

բաճկոն, թասակ, գոգնոց) 

30 հատ – 138.000 դրամ 

4600 դրամ/հատ 

 Անձնակազմը տրամադրում է 

զուգագուլպա, հողաթափեր և 

խալաթ 

 

Նշեցին, որ միայն խալաթ են 

ստանում 

 

 Ադմինիստրացիան 

տրամադրում է միայն խալաթ 

և ներքնազգեստ 

 

 ՔԿՀ-ում իրեն տրամադրել են 

խալաթ, գիշերանոց, կոշիկ, 

ՔԿՀ-ում իրեն չի տրամադրել 

խալաթ 

Կնոջ շապիկ, 

 4 հատ – 1 տարի 

չկա Տեղեկատվություն չկա  Չկա տեղեկատվություն 

Կրծկալ,  

4 հատ – 1տարի 

չկա Չկա տեղեկատվություն 

 

 Ադմինիստրացիան 

տրամադրում է միայն խալաթ 

և ներքնազգեստ 

 

 ՔԿՀ –ի կողմից տրամադրվող 

ներքնազգեստը շատ բարակ է, 

անհարմարավետ ու ոչ 

երիտասարդի,  

 

ՔԿՀ-ի կողմից հագուստից նա 

ստացել է կոլգոտկա, 

ներքնազգեստ /երկու անգամ/,  
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Ներքնազգեստի լիֆերը 

հարմար չեն,  

 

Ներքնազգեստից /չի հագնում 

լիֆերը, քանի որ միշտ փոքր 

չափսեր են տրամադրում/: 

Կնոջ վարտիք, 

 6 հատ – 1 տարի 

չկա Տեղեկատվություն չկա  Չկա տեղեկատվություն 

Կնոջ բամբակյա 

կիսագուլպա, 

 2 զույգ – 1 տարի 

Գուլպաներ 

(գրված չէ կանացի, թե 

տղամարդու) 

11.000 զույգ- 1.848.000 

դրամ 

168 դրամ/ զույգ 

Կիսագուլպա բամբակյա,  

11.000 զույգ – 1.848.000 

դրամ 

168 դրամ/զույգ 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 

Անձնակազմը տրամադրում է 

զուգագուլպա, հողաթափեր և 

խալաթ  

 

ՔԿՀ-ի կողմից հագուստից նա 

ստացել է կոլգոտկա, 

ներքնազգեստ /երկու անգամ/,  

 

Օգտվում էր ՔԿՀ-ի կողմից 

տրվող գուլպաներից 

Բամբակյա գուլպա 

(զուգագուլպա),  

4 զույգ – 1 տարի 

Կնոջ կաշվե 

կիսաճտքավոր 

կոշիկ, 1 զույգ – 2 

տարի 

Կոշիկ կիսաճտքավոր. 

(գրված չէ կանացի, թե 

տղամարդու) 

2.000 զույգ – 13.200.000 

դրամ 

6.600 դրամ 

Ամենօրյա կոշկեղեն 1 

գրված չէ կանացի, թե 

տղամարդու) 

2500 զույգ-13.500.000 

5400դրամ/զույգ 

 

Կիսաճտքավոր 

կոշիկներ,  

 

2.000 զույգ – 12.804.000 

դրամ 

6.402 դրամ/զույգ 

 

Ամենօրյա կոշկեղեն, 150 

զույգ – 825.300 դրամ 

5.502 դրամ/ զույգ 

 

«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ Կոշիկ տրամադրում են բայց չի 

հագնում նաև կոշիկները, 

որոնք սև են:  

 

 Կնոջ կոշիկ,  

2 զույգ – 1 տարի 
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Ամենօրյա կոշկեղեն 2 

գրված չէ կանացի, թե 

տղամարդու) 

150 զույգ-900.000 

6000դրամ/զույգ 

 

 

Ձմեռային գլխարկ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Գլխարկներ 

15 հատ – 750.000 դրամ 

 50.000 դրամ/ հատ 

 

 

 

Գլխարկներ 

320 հատ – 2.560.000 

դրամ 

8000 դրամ/հատ 

Գլխարկներ,  

15 հատ – 630.000 դրամ 

42.000 դրամ/  հատ 

 

 

 

 

 

Գլխարկներ,  

 320 հատ –  1.912.320 

դրամ 

5.976 դրամ/ 1 հատ,  

 

 

«Պահապան» ՍՊԸ 

 

 

 

«Պահապան» ՍՊԸ 

Տեղեկատվություն չկա 

 

Ամառային գլխարկ, 1 

հատ – 1 տարի 

Գլխարկներ,  

360 հատ – 1.984.000 

դրամ 

6200 դրամ/հատ 

 

 

Կեպիներ, 

 350 հատ – 1.120.000 

դրամ 

3.200 դրամ 

Գլխարկներ, 

 320 հատ -  1.689.600 

դրամ 

5.280 դրամ/հատ 

 

 

Կեպիներ 

350 հատ – 840.000 դրամ 

 

2400 դրամ 

«Պահապան» ՍՊԸ Տեղեկատվություն չկա 

 

Կիսաբրդյա ձեռնոց, 1 չկա Տեղեկատվություն չկա  Չկա տեղեկատվություն 
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զույգ – 1 տարի 

Բամբակյա շարֆ, 

 1 հատ – 2 տարի 

չկա Տեղեկատվություն չկա  Չկա տեղեկատվություն 

Բամբակյա 

կիսավերարկու, 

1 հատ - 2 տարի 

Կիսավերարկու,  

420 հատ - 7.560.000 

դրամ 

18.000 դրամ 

 

 

 Կիսավերարկու 

ձմեռային,  

2.000 հատ – 16.800.000 

դրամ 

8.400 դրամ 

Տեղեկատվություն չկա  Չկա տեղեկատվություն 

Հողաթափիկ, մաշիկ,  

1 զույգ – 1 տարի 

չկա Չկա տեղեկատվություն 

 

 Անձնակազմը տրամադրում է 

զուգագուլպա, հողաթափեր և 

խալաթ: 

 Կոմպլեկտներ 

520 լրակազմ – 6.240.000 

դրամ 

12.000 դրամ 

 

Կոմպլեկտներ 

520 լրակազմ – 6.188.000 

դրամ 

11.900 դրամ 

  

ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ   

Ծածկոց,  

1հատ – 2 տարի 

Չկա տեղեկատվություն Չկա տեղեկատվություն  Տեղեկատվություն չկա 

Ներքնակ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Ներքնակ,  

2.200 հատ – 15.400.000 

դրամ  

7.000 դրամ/հատ 

Ներքնակ,  

2.200 հատ – 15.400.000 

դրամ  

7.000 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Տեղեկատվություն չկա 

Բարձ,  

1 հատ – 2 տարի 

Բարձ, բամբակյա 

երեսացուով, լցոնած 

բամբակով 

Բարձ,  

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Տեղեկատվություն չկա 
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2.200 հատ – 4.840.000 

դրամ 

2.200 դրամ/ 1 հատ 

 

2.200 հատ – 4.840.000 

դրամ 

2.200 դրամ/ 1 հատ 

Սավան,  

4 հատ – 1 տարի 

Սավան,  

11.000 հատ – 16.280.000 

դրամ 

1.480 դրամ/ հատ 

Սավան,  

11.000 հատ – 16.280.000 

դրամ 

1.480 դրամ/ հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Տեղեկատվություն չկա 

Բարձի երես,  

2 հատ – 1 տարի  

Բարձիերեսներ,  

5.500 հատ – 3.300.000 

դրամ 

600 դրամ/հատ 

Բարձի երես,  

5.500 հատ – 3.300.000 

դրամ 

600 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Տեղեկատվություն չկա 

Երեսսրբիչ, 

 4 հատ – 1 տարի 

Երեսի սրբիչներ, 

10.000 հատ – 5.000.000 

դրամ 

500 դրամ/հատ 

Սրբիչ,  

10.000 հատ – 5.000.000 

դրամ 

500 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

Տեղեկատվություն չկա 

Հիգիենիկ սրբիչ,  

2 հատ 

Չկա Չկա տեղեկատվություն  Տեղեկատվություն չկա 

ՀԻԳԻԵՆԻԿ  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ 

Օճառ՝ տնտեսական,  

200 գրամ – 1 ամիս 

Օճառ տնտեսական,  

 

90.000 հատ – 9.000.000 

դրամ 

100 դրամ/հատ 

Օճառ տնտեսական (100 

գր.),  

90.000 հատ – 4.950.000 

դրամ 

55 դրամ/հատ 

 

«Տումոե» ՍՊԸ Չի հասկացվում տրամադրվող 

2 օճառները ձեռքի են թե 

տնտեսական 

Օճառ՝ ձեռքի,  

100 գրամ – 1 միս 

Օճառ,  

46.000 հատ – 7.360.000 

դրամ 

160 դրամ/հատ 

Օճառ ձեռքի(100 գր.), 

46.000 հատ – 2.668.000 

դրամ 

58 դրամ/հատ 

 

«Տումոե» ՍՊԸ Դատապարտյալների մեծ 

մասը չի օգտագործում ՔԿՀ-ի 

կողմից տրամադրվող 

զուգարանի թուղթը, օճառը 

նշելով, որ դրանք շատ ցածր 

որակի են և դա օգտագործելը 

պարզապես անհնարին է,  
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Ամեն ամիս 2 օճառ (PN), ամեն 

ամիս 2 օճառ (PN),որը ավելի 

շուտ նման է լվացքի օճառի,  

 

Տալիս են վարդագույն  օճառ, 

որը չեղած տեղից բան է, 

ադմինիստրացիան 2 օճառ է 

տալիս միայն 

Լվացքի փոշի (1 կգ 

լվացքի հաշվարկով),  

40 գրամ – 1 ամիս 

Լվացքի փոշի 

ավտոմատ, 

4.000 կգ – 8.260.000 դրամ 

 

940 դրամ/կգ 

 

 

լվացքի փոշի ձեռքով 

լվանալու համար 

 2.000 կգ – 1.520.000 

դրամ 

760 դրամ/կգ 

Լվացքի փոշի 

ավտոմատ,  

4.000 կգ – 2.724.000 դրամ  

681 դրամ 

 

 

լվացքի փոշի ձեռքով 

լվանալու համար,  

2.000 կգ – 840.000 դրամ 

420 դրամ 

«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ 

 

 

 

«Տումոե» ՍՊԸ 

Լվացքի փոշի չի տալիս 

 

Սպասք լվանալու 

նյութեր, 

 30 գրամ – 1 ամիս 

Լվացող նյութեր,  

 

 

1.500 կգ – 900.000 դրամ 

600 դրամ/կգ 

Լվացող նյութեր, սպասք 

լվանալու հեղուկ,  

1.500 կգ – 373.500 դրամ 

249 դրամ/կգ 

«ԱՐՄՔՈՄՓՎԻՆՆԵՐ» ՍՊԸ Աման լվանալու համար 

հատուկ պարագաներ չի 

տրամադրվում, միայն մեկ 

օճառ, որով պետք է և լվացք 

անեն, և աման լվանան: 

Ատամի մածուկ,  

50 գրամ – 1 ամիս 

Ատամի մածուկներ, 

 40.000 հատ – 9.600.000 

դրամ 

240 դրամ/ 1 հատ 

Ատամի մածուկ (50 գր.), 

40.000 հատ – 5.400.000 

դրամ 

135 դրամ/ 1 հատ 

 

«Տումոե» ՍՊԸ Ամեն ամիս 1 ատամի մածուկ 

(Nassim),  

 

Ամեն ամիս 1 ատամի մածուկ 

(Nassim)`կարծես ժամկետանց,  
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Տալիս են նաև ատամի մածուկ, 

որը, փաստորեն այնքան վատն 

է, որ այս դատապարտյալը, 

որն օգտագործում է ՔԿՀ 

կողմից տրամադրվող գրեթե 

ամեն ինչ, չի օգտագործում այս 

մածուկը 

 

 1 ատամի մածուկ ամսական, 

կինը նշեց, որ չի օգտվում ՔԿՀ-

ի կողմից տրամադրվող 

ատամները լվանալու 

մածուկից և այլ հիգենայի 

պարագաներից, որովհետև 

որակը չի 

համապատասխանում 

 

 Մի հատ ատամի մածուկը 

երկու հոգով ենք 

օգտագործում: 

Ատամի խոզանակ, 1 

հատ – 1 տարի 

Ատամի խոզանակ, 

3.000 հատ – 450.000 

դրամ 

150 դրամ/ 1 հատ 

Ատամի խոզանակ, 3.000 

հատ – 210.000 դրամ 

70 դրամ/ 1 հատ  

 

«Տումոե» ՍՊԸ Ամեն ամիս 1 ատամի 

խոզանակ  

 

1 ատամի խոզանակ`տարին 1 

անգամ 

 

 Չեն տալիս ատամի խոզանակ 

 

 Ատամի խոզանակ չեն տալիս 

 

Ատամի խոզանակ չեն տալիս: 

Զուգարանի թուղթ,  Զուգարանի թուղթ, Զուգարանի թուղթ «Տումոե» ՍՊԸ Դատապարտյալների մեծ 



 

62 
 

1 հատ – 1ամիս ռուլոնով 

45.000 հատ – 4.500.000 

դրամ 

100 դրամ/հատ 

ռուլոնով,  

45.000 հատ – 3.915.000 

դրամ  

87 դրամ/ 1 հատ 

 

 

մասը չի օգտագործում ՔԿՀ-ի 

կողմից տրամադրվող 

զուգարանի թուղթը, օճառը 

նշելով, որ դրանք շատ ցածր 

որակի են և դա օգտագործելը 

պարզապես անհնարին է 

 

Ամեն ամիս 1 զուգարանի 

թուղթ  

 

Ամեն ամիս 1 հատ զուգարանի 

թուղթ`վատ որակի  

 

Տուալետի թուղթ մի հատ 

ամսվա համար, որը շատ 

հաստ է  

1 զուգարանի թուղթ 

 

 Մի հատ շատ վատ որակի 

զուգարանի թուղթ, ոնց որ 

«շուշաթուղթ» լինի 

Մեկանգամյա 

օգտագործման 

սափրող սարք, 

 3 հատ -  ամիս 

Ածելիներ, 

 

130.000 հատ – 9.100.000 

դրամ 

70 դրամ/ 1 հատ 

Ածելիներ, սափրող 

սարք,  

130.000 հատ – 5.460.000 

դրամ 

42 դրամ/ 1 հատ 

 

«Տումոե» ՍՊԸ Ամեն ամիս 1 ածելի 

 

 Ամեն ամիս 1 ածելի 

 

 3 հատ սրիչ՝ կարծես Նիվա 

տեսակի, որը շատ վատն է 

 

 3 հատ բրիտվա 

 

 Ածելին երբեմն լավը չի լինում 

և չեմ օգտագործում: 
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Կնոջ հիգիենիկ 

պարագա,  

10  հատ – 1 ամիս  

Հիգիենիկ միջադիրներ 

կամ վիրախծուծներ 

(տամպոններ),  

 24.000 հատ – 912.000 

դրամ 

38 դրամ/հատ 

Հիգիենիկ միջադիրներ 

կամ վիրախծուծներ 

(տամպոններ),  

24.000 հատ – 590.400 

դրամ 

24.6 դրամ/ 1 հատ 

 

«Մագնատէս» ՍՊԸ Ամեն ամիս 1 տուփ կանացի 

հիգենիայի 

պարագաներ(Saniday) 

 

 Ամեն ամիս1 տուփ կանացի 

հիգենիայի պարագաներ / 

միջադիրներ/(Saniday)  

 

Նախկինում 4 հատ էին տալիս, 

բայց հիմա դարձրել են մեկ 

տուփ,  

 

Տալիս են նաև կանացի պակետ 

ամիսը մեկ անգամ 

 

 Ամեն ամիս 1 տուփ միջադիր 

 

Ամեն ամիս ՔԿՀ-ի 

ադմինիստրացիան 

տրամադրում է կանացի 

միջադիրներ: ճիշտ է կան 

կանայք որոնց չի 

բավականացնում 
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2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացված և գնումների կատարման 

հաշվետվությունների համեմատություն 

 
2014 թվականի բյուջեի նախագծման, իսկ այնուհետև դրա իրականացման ընթացքում դուրս 

բերված խնդիրների առնչությամբ հետագա զարգացումներ արձանագրելու համար 

կազմակերպությունն ուսումնասիրության է ենթարկել նաև 2015 թվականի պետական բյուջեն և դրա 

իրականցումը: Հիմնական ուսումնասիրությունը 2015 թվականի քրեակատարողական 

հիմնարկների ֆինանսավորման կազմակերպման առնչությամբ ներառել է բյուջեով պլանավորված 

ապրանքատեսկաների քանակը/արժեքը և փաստացի ձեռքբերված ապրանքների քանակը, ինչպես 

նաև նախատեսված և փաստացի ծախսված գումարները։  

Այս նպատակով ուսւոմնասիրվել են gnumner.am կայքում տեղադրված քրեակատարողական 

վարչության պատվերով իրականացված տարբեր ապրանքատեսակների մատակարարման համար 

հայտարարված բոլոր մրցույթների  հաշվետվությունները։ Հատկանշական է, որ ներբեռնվել և 

պահպանվել են 2015 թվականի գնումների վերաբերյալ gnumner.am կայքում առկա եռամսյակային 

բոլոր հաշվետվությունները: Կարծում ենք, որ այս պարագայում 2015 թվականից հետո տեղադրված 

կամ ուղղված հաշվետվությունները չեն կարող արձանագրված խնդիրների կամ բացթողումների 

համար արադարցված հիմնավորում հանդիսանալ:  

 2015 թվականի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ ներկայացված 

հաշվետվությունների տվյալների հանրագումարի և առանձին ապրանքատեսակների քանակների 

մասով արձանգրվել են պակասորդներ կամ ավելցուկներ: Օրինակ, 2015 թվականի համար 

պետական բյուջեով նախատեսված է եղել ողջ տարվա ընթացքում դատապարտյալներին 

տրամադրել 3000 լիտր բուսական յուղ, ձեթ, մինչդեռ 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին 

քրեակատարողական վարչությունը պատվիրել և ձեռք է բերել 7994 լիտր։ Մինչդեռ, 2014 թվականի 

համեմատությամբ, 2015 թվականին դատապարտյալների թիվը ավելի քիչ է եղել՝ մոտ 100 մարդ 

պակաս:  

Այս և նման այլ կարգի տարբերություններն առավել ընկալելի տարբերակով ներկայացված 

են Հավելված 2-ում:  

Ի տարբերություն ուսումնասիրության արդյունքների 2014 թ. աղյուսակի, 2015 թվականի 

աղյուսակը կազմված է 6 բաժիններից, որտեղ 5-րդ բաժնի վերաբերյալ տվյալները չեն լրացվել, 

սակայն ավելացել է «Բյուջեով նախատեսված և գնումների արդյունքում ձեռք բերված 

ապրանքատեսակների քանակի և գնի տարբերություն» բաժինը, որտեղ ներկայացված են 

հատկացումների և փաստացի ձեռք բերված ապրանքատեսակների քանակական և գնային 

տարբերությունները։  

  2015 թ. ևս ապրանքների մեծամասնության համար պետական բյուջեից հատկացվել է ավելի 

շատ գումար, քան գնումների կատարման հաշվետվությունում ընտրված մասնակցի ներկայացրած 

հայտի արժեքն է, և որոշ դեպքերում նաև հակառակը՝ ներկայացված հայտն ավելին է, քան 

պետական բյուջեից տրամադրված գումարը։ 2015 թ. ձեռքբերված ապրանքատեսակների 
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մեծամասնության դեպքում քանակական տարբերություն կա պետական բյուջեով պլանավորված և 

գնումների արդյունքում ձեռքբերվածի ապրանքների քանակի միջև։ Օրինակ՝ պետական բյուջեով 

նախատեսված է եղել ողջ տարվա ընթացքում դատապարտյալներին տրամադրել 25.000 կգ բրինձ, 

ձեթ, մինչդեռ քրեակատարողական վարչությունը պատվիրել և ձեռք է բերել 13.500 կգ։ Միևնույն 

ժամանակ, եղել են ապրանքներ, որոնց համար պետական բյուջեից գումար չի հատկացվել, սակայն 

քրեակատարողական հիմնարկը ձեռք է բերվել։ 

Լուրջ կասկածների տեղիք են տալիս նաև տարեվերջին, մասնավորապես, 2015 թվականի 

դեկտեմբեր ամսին քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ գնման 

մրցույթները։ Մասնավորապես, քրեակատարողական վարչության պատվերով 2015 թվականի 

դեկտեմբեր ամսին իրականացվել է 3 սննդամթերքի մրցույթ։  

Չնայած այն հանգամանքին, որ 2015 թ. պետական բյուջեով քրեակատարողական 

հիմնարկների պահպանմանն ուղղված միջոցների շրջանակներում տավարի տեղական, ոսկրոտ 

մսի համար գումար նախատեսված չի եղել, այնուհանդերձ տավարի մսի ձեռքբերման համար 

մրցույթ է հայտարարվել, որին մասնակցել է երկու ընկերություն՝ «ՄԱԿՐՈ  ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ն ու 

«ՏԻՍԱ» ՓԲԸ-ը։ Քրեակատարողական վարչությունը պատվիրել է 1400 կգ տավարի տեղական միս, 

որի համար նախահաշվային գին է սահմանվել 3.360.000 ՀՀ դրամը (այսինքն մեկ կիլորգրամի 

համար նախահաշվային գինը կազմել է 2400 դրամ)։ Մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «ՄԱԿՐՈ  

ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ն՝ հայտում ներկայացնելով 2.660.000 ՀՀ դրամ(1 կգ՝ 1900 ՀՀ դրամ)։ Հաշվի առնելով 

դատապարտյալների և կալանավորված անձանց ընդհանուր թիվը 2015 թ. դեկտեմբերի 30-ի 

դրությամբ (2758 + 1109= 3867), ստացվում է, որ տարվա վերջին 3 օրերի ընթացքում յուրաքանչյուրին 

բաժին է հասել 0.362 գրամ տավարի միս։ Հարկ ենք համարում նշել, որ ողջ տարվա ընթացքում 

անազատության մեջ գտնվող անձանց թարմ մսամթերք չի տրամադրվել, փոխարենը տարամդրվել է 

72.000 կգ տավարի մսի պահածո։ Այսինքն, 2015 թ. ընթացքում յուրաքանչյուր դատապարտյալի 

բաժին է հասել 18 կգ տավարի մսի պահածո։ 

Նույն մրցույթի շրջանակներում քրեակատարողական վարչությունը պատվիրել է նաև 5454 

կգ հալած յուղ, մարգարին և 4994 լիտր բուսական յուղ, ձեթ։ Հալած յուղի, մարգարինի 

մատակարարման մրցույթին մասնակցել է 4 ընկերություն, որոնցից հայտով ամենացածր գինը 

ներկայացրել է «ՄԱԿՐՈ  ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ն, սակայն իր կողմից առաջարկված հալած յուղի, 

մարգարինի տեխնիկական հատկանիշները համապատասխան չեն եղել նախատեսված 

տեխնիկական բնութագրին, և հայտը գնահատվել է անբավարար։ Այդ իսկ պատճառով հաղթող է 

ճանաչվել «ՍՎԵՏԱ» ՍՊԸ-ը, որի ներկայացրած գինը(5.454.000 ՀՀ դրամ) քիչ է տարբերվել 

նախահաշվային գնից(5.563.080 ՀՀ դրամ)։ Տարբերությունը կազմել է 109.080 ՀՀ դրամ։ Այս դեպքում  

վերջին 3 օրերի ընթացքում անազատության մեջ գտնվող յուրաքանչյուր անձին բաժին է հասել մոտ 

1.4 կգ հալած յուղ, մարգարին։ Մինչ նշված մրցույթը 2015 թ. ընթացքում քրեակատարողական 

վարչության կողմից ձեռք է բերվել 27.000 կգ հալած յուղ, մարգարին, որի համար մատակարարող 

կազմակերպությանը վճարվել է 18.792.000 ՀՀ դրամ։ Այս դեպքում ստացվում է, որ հայտով 

ներկայացրած յուղի 1 կգ արժե 696 ՀՀ դրամ։ Այսինքն 2015 թ. ապրիլին քրեակատարողական 

վարչությունը հալած յուղի մեկ կիլոգրամի համար վճարել է 696 դրամ, իսկ 2015 թվականի վերջին՝ 
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դեկտեմբեր ամսին, 1000 դրամ։ Մինչդեռ երկու մրցույթների ընթացքում յուղի մեկ կիլոգրամի համար 

սահմանված նախահաշվային գինը եղել է նույնը՝ 1020 ՀՀ դրամ։ 

Բուսական յուղի, ձեթի մրցույթին ևս մասնակցել է չորս ընկերություն։ Հաղթող է ճանաչվել «Արմեն-

Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ-ը՝ ներկայացնելով ընդհանուր 3.196.160 ՀՀ դրամի հայտ(1 կգը՝ 640 ՀՀ 

դրամ) 4994 լիտր։ Այս դեպքում նախահաշվային գինը կազմել էր 3.845.380 ՀՀ դրամ(1 կգը՝ 770 ՀՀ 

դրամ)։ 2015 թ. ընթացքում քրեակատարողական վարչության կողմից ձեռք է բերվել 3300 լիտր 

բուսական յուղ, ձեթ։ Բուսական յուղի, ձեթի ձեռքբերման համար ծախսվել է 1.198.000 ՀՀ դրամ։ Երեք 

պայմանագրերն էլ կնքվել են 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին  ամսաթվով և կատարման 

վերջնաժամկետ է սահմանվել 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։  

Ամփոփելով վերոգրյալը,կարող ենք փաստել, որ 2014 թվականի համար արձանագրված 

խնդիրները 2015 թվականի ընթացքում ոչ միայն չեն վերացել,այլև  դրսևորվել են նաև նոր խնդիրներ: 
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Հավելված 2: ՀՀ Պետական բյուջեի 2015 թվականի հատկացումների և փաստացի ձեռք բերված 

ապրանքների համեմատական աղյուսակ 

      

ՀՀ Կավարության 

սահմանած չափաբաժին 

 

 

2015թ. պետական 

բյուջեով նախատեսված 

Պետական գնումների 

արդյունքում ձեռք 

բերված քանակը 

Գնումների 

արդյունքում հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպությունը 

ՔԿՀ-ներում 

մոնիթորինգի 

տվյալներ 

Բյուջեով 

նախատեսված և 

գնումների 

արդյունքում 

ձեռք բերված 

ապրանքատեսկ

աների քանակի և 

գնի 

տարբերություն 

ՍՆՈՒՆԴ 

ՀԱՑ 

Հաց, 

 650 գրամ - 1 օր 

Հաց հրազդան 

 

1,067,600 կգ  

345.902.400 դրամ 

324 դրամ/կգ 

Հաց ցորենի ալյուրից (1-

ին տեսակի) 

1.020.000 կգ –  

330.480.000դրամ 

1 կգ – 324 դրամ/կգ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

  

 

47.600 կգ 

15.422.400 դրամ  

ՁԱՎԱՐԵՂԵՆ (Հնդկաձավար, Ցորենաձավար, Գարեձավար) 
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Ձավարեղեն,  

120 գրամ - 1 օր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հնդկաձավար 

20.000 կգ  

16.773.800  դրամ 

838.7 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Գարի, 

18.000 կգ- 

5.040.000 դրամ 

280 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Ցորենաձավար,  

18.000 կգ –  

7.200.000 դրամ 

400 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հնդկաձավար,  

13.500 կգ 

6.075.000 դրամ 

450 դրամ/կգ 

 
 

 

 

 

Գարեձավար 

11.500 կգ  

3.151.000 դրամ 

274 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

Ցորենաձավար,  

11.500 կգ 

2.576.000 դրամ 

224 դրամ/կգ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան  

 

 

 

 

 

 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500 կգ 

10.698.800 դրամ 

388.7 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

6500 կգ 

1.889.000 դրամ 

6 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

6500 կգ 

4.624.000 դրամ 

176 դրամ/կգ 
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Ընդեղեն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաճարաձավար 

18.000 կգ –  

9.000.000 դրամ 

500 դրամ/կգ 

 

 

Ոլոռ, ամբողջական 

18,000 կգ –   

9,000.000 դրամ 

500 դրամ/կգ   

 

 

 

 

Սիսեռ, ամբողջական 

15.000կգ- 

8.250.000 դրամ 

550 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Բրինձ 

25.000 կգ  

11.250.000 դրամ 

450  դրամ/կգ 

 

 

Ոսպ, ամբողջական 

20,000 կգ  

12,000.000 դրամ 

600 կգ/դրամ 

Հաճարաձավար,  

11.500 կգ 

3.795.000 դրամ 

330 դրամ/կգ 

 

 

Ոլոռ 

11.500 կգ –  

4.025.000 դրամ 

339 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Սիսեռ 

13.500կգ 

6.412.500 դրամ 

475 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Բրինձ 

13.500 կգ 

4.306.500 դրամ 

319 դրամ/կգ 

 

 

Ոսպ 

18.500կգ 

12.025.000դրամ 

650 դրամ/կգ 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/ՁԱրգիշտի 

Եղիազարյան 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

6500 կգ 

5.205.000 դրամ 

170 դրամ/կգ 

 

 

 

6500 կգ 

4.975.000 դրամ 

161 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

1500 դրամ 

1.837.500 դրամ 

75 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

11.500 կգ 

6.943.500 դրամ 

131 դրամ/կգ 

 

 

 

 

1500 կգ 

25.000 դրամ 
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Լոբի հատիկավոր 

13,000 կգ  

11.700.000 դրամ 

900 կգ/դրամ 

Գնային առաջարկը 

գերազանցում է 

նախահաշվային գինը 

 

 

 

  

 

Լոբի հատիկավոր 

10000 կգ 

7.800.000դրամ 

780 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/ՁԱրգիշտի 

Եղիազարյան 

50 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 կգ 

3.900.000 դրամ 

120 դրամ/կգ 

ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ  

Մակարոնեղեն 

 30 գրամ – 1 օր 

Հում մակարոնեղեն 

40,000 կգ  

16.120.000 դրամ 

403 դրամ/կգ 

Մակարոնեղեն 

40.000 կգ - 

16.120.000 դրամ 

403 դրամ/կգ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 չկա 

ՄՍԱՄԹԵՐՔ (տավարի միս, մսի պահածո, խոզի միս)  

Միս, մսամթերք (միս` 

ոսկորով), 

 90 (180) գրամ – 1 օր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տավարի մսի պահածո 

91.000 կգ -    

163,800.000 դրամ 

1,800 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տավարի մսի պահածո 

72.000կգ –  

100.656.000 դրամ 

1.398 դրամ/կգ 

 

 

 

Տավարի միս, 

 (տեղական, ոսկրոտ) 

1400 կգ –  

2.660.000 դրամ 

1900 դրամ 

 

«ԷԼԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ»  

ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

«ՄԱԿՐՈ  ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

  

17.600 կգ 

63.144.000 դրամ 

402 դրամ/կգ 
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ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ  

Կաթ (կաթի փոշի), 100 

(14.3) գրամ – 1 օր 

Խտացրած կաթ,  

18.000 կգ –   

18,900.000 դրամ 

1.050 դրամ/կգ 

Խտացրած կաթ,  

19.500կգ –  

18.018.000 դրամ 

924 դրամ/կգ 

 

 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ   

1500 կգ 

882.000 դրամ 

126 դրամ/կգ 

Պանիր,  

25 գրամ – 1 օր 

Պանիր, չանախ 

3,600 կգ –  

5,400.000դրամ 

1.500 դրամ/կգ 

Պանիր, 

8.000 կգ –  

11.680.000 դրամ 

1.460 դրամ/կգ 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

  

4400 կգ 

6.280.000 դրամ 

40 դրամ/կգ 

Կարագ,  

25 գրամ – 1 օր 

 

Կարագ սերուցքային 

4.000 կգ –  

8.000.000դրամ 

2.000 դրամ 

Կարագ, 

3700կգ –  

6.660.000 դրամ 

1800 դրամ 

 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ   

300 կգ 

1.340.000 դրամ 

200 դրամ 

ՁԿՆԵՂԵՆ  

Ձկան պահածո 100 գրամ – 

1 օր 

Ձկան պահածո, 

տոմատի սոուսով 

15.000 կգ –   

19.500.000 դրամ 

1.300 դրամ/կգ 

Ձկան պահածո,  

 

23.600կգ –  

18.219.200 դրամ 

772 դրամ/կգ 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ   

 

8600 կգ 

1.280.800 դրամ 

528 դրամ/կգ 
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ԹՌՉՆԱՄԹԵՐՔ  

Ձու 

1 հատ – 1 օր (հիվանդների 

համար) 

Ձու, 01 կարգ 

120.000 հատ –  

8.040.000 դրամ 

67 դրամ/հատ 

 

Հավի ձու 

106.000 հատ 

6.254.000 դրամ 

59 դրամ/ հատ 

«Աշտարակ Ձու»  ՍՊԸ 

 

  

14.000 հատ 

1.786.000 դրամ 

8 դրամ/կգ 

ԲՈՒՅՍԵՐ  

Թեյ (թեյաբույսեր),  

2 գրամ – 1 օր 

Տեղեկատվություն չկա 

 

Թեյ,  

2776 կգ – 

 5246640 դրամ 

1890 դրամ/կգ 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ   

Դափնետերև,  

0.1 գրամ – 1 օր 

Դափնետերև, 

չորացրած 

160 կգ –  

192.000 դրամ 

1200 դրամ/կգ 

Դափնետերև,  

 

135 կգ 

162.000 դրամ 

1200 դրամ/կգ 

 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ   

 

25 կգ 

30.000 դրամ 

Տոմատի մածուկ, 

 5 գրամ - 1 օր 

Տոմատի մածուկ,  

16.000կգ –  

11.200.000 դրամ 

700  դրամ/կգ 

Տոմատի մածուկ,  

4440 կգ 

3.108.000 դրամ 

700 դրամ/կգ 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ    

11.560 կգ 

8.092.000 դրամ 

ԲԱՆԱՋԵՐԵՂԵՆ  

Կարտոֆիլ,  

550 գրամ – 1 օր 

Կարտոֆիլ- 

 900.000 կգ –   

153.000.000 դրամ 

170 դրամ/կգ 

 

  

 

Կարոֆիլ,  

748.000 կգ 

73.977.200 դրամ 

98 դրամ/կգ 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ  

 

  

152.000 կգ 

79.022.800 դրամ 

72 դրամ/կգ 
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Այլ բանջարեղեն 250 գրամ 

– 1 օր 

Սոխ, գլուխ 

65.000 կգ –   

13.650.000 դրամ 

210 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

Ճակնդեղ 

(արմատապտուղ),  

40.000 կգ –   

4.000.000 դրամ 

100 դրամ/կգ 

 

 

 

Կաղամբ մաքրած,  

260.000 կգ –  

20.800.000դրամ  

80 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Գազար,  

40.000 կգ –   

5.600.000 դրամ 

140  դրամ/կգ 

 

 

 

Սոխ, գլուխ,  

50.500 կգ 

7.575.000 դրամ 

150 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

Ճակընդեղ, 

 

27.200 կգ 

2.692.800 դրամ 

99 դրամ/կգ 

 

 

 

Կաղամբ,  

202.000 կգ 

15.937.800 դրամ 

78 դրամ/կգ 

 

 

 

 

Գազար  

25.200 կգ 

3.150.000 դրամ/կգ 

125 դրամ/կգ 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

 

 

 

 

 

 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ 

  

 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ Խոսրով Ջահինյան 

 

 

 

 

 

 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.500 կգ 

6.075.000 դրամ 

60 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

12.800 դրամ 

1.307.200 դրամ 

1 դրամ/կգ 

 

 

 

 

58.000 կգ 

4.862.200 դրամ 

2 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

14.800 կգ 

2.450.000 դրամ 

15 դրամ/կգ 
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ՍՆՆԴԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ  

Կենդանական յուղ, 

մարգարին,  

45 գրամ – 1 օր 

Մարգարին, 

ներմուծված 

74.000 կգ –   

75.480.000 դրամ 

1.020 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

 

Արևածաղկի ձեթ, 

ռաֆինացված (զտած) 

3,000 լիտր –  

 2,100.000  դրամ 

700 դրամ/լիտր 

Հալած  յուղ, մարգարին,  

 

27.000 կգ  

18.792.000 դրամ 

696 դրամ/կգ 

 

 

Հալած յուղ, մարգարին 

5454 կգ –  

5.454.000 դրամ 

1000 դրամ/կգ 

 

Բուսական յուղ, ձեթ,  

 

3300 լիտր 

1.980.000 դրամ 

600 դրամ/լիտր 

 

Բուսական յուղի, ձեթ 

4994 լիտր – 

3.196.160 ՀՀ դրամ 

 640 դրամ/կգ 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

 

 

 

 

«Արմեն-Համիկ 

եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

41.546 կգ 

62.142.000 դրամ 

324 դրամ/կգ 

 

 

 

20 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

 

5294 լիտր 

120.000 դրամ 

100 դրամ 

Շաքար, շաքարավազ,  

40 գրամ – 1 օր 

Շաքարավազ, սպիտակ 

65.000 կգ –  

21.320.000  դրամ 

328 դրամ/կգ 

Շաքարավազ,  

40.000 կգ 

15.400.000 դրամ 

385 դրամ/կգ 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ   

25.000 կգ 

5.920.000 դրամ 

57 դրամ/կգ 

Կերակրի աղ,  

20 գրամ – 1 օր 

Աղ կերակրի  մանր 

32.500 կգ 

 5.200.000 դրամ 

160 դրամ/կգ 

Կերակրի աղ, 

2000կգ 

270.000 դրամ 

135 դրամ/կգ 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ 

  

 

 

  

11.700 կգ 

2.204.000 դրամ 

25 դրամ/կգ 



 

77 
 

 

Աղ կերակրի, 

18800 կգ 

2726000 դրամ 

145 դրամ/կգ 
 

 

 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ»  ՍՊԸ 

 

ՀՅՈՒԹԵՐ  

Հյութեր  

100 գրամ – 1 օր 

Մրգահյութ, 

պատրաստի 

օգտագործման բնական 

հյութ 

80.000 լ –   

28.000.000 դրամ 

350 դրամ/լ 

 

 Մրգահյութ  

 

 

 

55.300 լիտր 

15.981.700 

289 դրամ/լիտր 

Ա/Ձ Արգիշտի 

Եղիազարյան 

  

 

 

 

24.700 լիտր 

12.018.300 դրամ 

66 դրամ/լիտր 

Միրգ,  

200 գրամ – 1 օր 

Խնձոր, միջին չափի 

18.000 կգ 

5.400.000 դրամ 

300 դրամ 

 

 

Խնձոր,  

4490 կգ –  

1.176.380դրամ 

262 դրամ/կգ 

 

«Հանեշ Գրուպ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

  

13510 կգ 

4.223.620 դրամ 

38 դրամ/կգ 

 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ  ՊԱՀՎՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ  

Բամբակյա գլխաշոր` 

գործվածքից, 

 2 հատ – 2 տարի 

չկա     

Կնոջ բաճկոն` 

աստառապատ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Չկա 

 

    

Բամբակյա զգեստ- 1 

լրակազմ - 1 տարի 

Զգեստ 

200 հատ 

Զգեստ 

150 հատ 

   

50 հատ 
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1,680.000 դրամ 

8,400 դրամ/հատ 

 

 

1.260.000 դրամ 

8400 դրամ/հատ 

420.000 դրամ 

Զգեստ` բամբակյա 

գործվածքից, 1 հատ – 1 

տարի 

չկա     

Տաբատ Տաբատներ 

3,200 հատ 

11,840.000 դրամ  

3,700 դրամ/հատ 

Տեղեկատվություն չկա    

Վերնաշապիկ` բամբակյա 

գործվածքից,  

2 հատ – 1 տարի 

Վերնաշապիներ,  

3,000 հատ –  

10,500.000 դրամ 

3,500 դրամ/հատ 

 

Վերնաշապիկներ 

3.600  հատ  

11,520.000 դրամ 

3200 դրամ/հատ 

 

 

 

Վերնաշապիկներ 

1200 հատ 

4,560.000 դրամ 

3800 դրամ/հատ 

Վերնաշապիկներ, 

3,000 հատ 

9600000 դրամ 

3200 դրամ /հատ 

 

Վերնաշապիկներ, 

 1.400 հատ –  

4.900000 դրամ 

40,83 դրամ/ հատ 
 

 

 

Վերնաշապիկներ 

1200 հատ 

4,560.000 դրամ 

3800 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ  

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ  

 

 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.000 դրամ 

300 դրամ/հատ 

 

 

2200 հատ 

6.620.000 դրամ 

3500 դրամ 
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Բամբակյա խալաթ, 1 հատ 

– 1տարի 

Խալաթներ 

971  հատ    

4,078.200 դրամ  

4.200  դրամ/հատ 

 

 

 

 

 

 

Խալաթներ 

150 հատ 

630.000 դրամ 

4200 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

821 հատ 

3.448.200 դրամ 

Շապիկ, 

 4 հատ – 1 տարի 

Գիշերային շապիկ 

13,600 հատ 

8,160.000 դրամ 

600 հատ/դրամ 

Գիշերային շապիկ 

7000 հատ  

4200000 դրամ 

600 դրամ/հատ 

 

Գիշերայինշապիկ 

400 հատ 

240000 դրամ 

600 դրամ 

  

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

6600 հատ 

3.960.000 դրամ 
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Կրծկալ,  

4 հատ – 1տարի 

Կրծկալներ 

802 հատ 

962.400 դրամ 

1200 դրամ/հատ 

 

Կրծկալներ  

400 հատ 

480.000 

1200 դրամ/հատ 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

402 հատ 

482.400 դրամ 

Վարտիք, 

 6 հատ – 1 տարի 

Վարտիք 

14.000 հատ 

7,000.000 դրամ 

500 դրամ 

Տղամարդու Վարտիք 

7000 հատ 

3.500.000 դրամ 

500 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

7000 հատ 

3.500.000 դրամ 

Կնոջ վարտիք, 

 6 հատ – 1 տարի 

Վարտիք 

չկա 

Կանացի Վարտիք 

1000 հատ 

500000 դրամ 

500 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 
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Բամբակյա գուլպա 

(զուգագուլպա),  

4 զույգ – 1 տարի 

Գուլպաներ 

19,600 զույգ 

 3.292.800 դրամ 

 168 դրամ/զույգ  

 

Զուգագուլպաներ 

(գրված չէ կանացի, թե 

տղամարդու) 

800 զույգ-  

352.000դրամ 

440 դրամ/ զույգ 

 

Գուլպաներ,  

8000 զույգ – 

1.344.000դրամ 

168 դրամ/զույգ 

 

Զուգագուլպաներ 

 

 

400 հատ 

176000 

440 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

 

 

 

11.600 զույգ 

1.948.800 դրամ 

 

 

 

 

 

400 զույգ 

176.000 դրամ 

Կիսաճտքավոր կոշիկ, 1 

զույգ – 2 տարի 

Կոշիկ կիսաճտքավոր.  

 

1,700 զույգ - 

10,200.000 դրամ 

6.000 դրամ 

 

 

Կիսաճտքավոր 

կոշիկներ,  

1700 զույգ –  

9.312.600 դրամ 

5478 դրամ/զույգ  

 

 

«Մասիսի Գարուն 

կարի ֆաբրիկա»  ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887400 դրամ 

522 դրամ/զույգ 

 

Կոշիկ,  

2 զույգ – 1 տարի 
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Մինչև կոճերը հասնող 

կոշիկներ 

3,600 զույգ-  

19,800.000 դրամ 

5,500 դրամ/զույգ 

 

 

Մինչև կոճերը հասնող 

կոշիկներ տղամարդու 

2000 զույգ 

9.960.000 դրամ 

4980դրամ/զույգ 

 

Մինչև կոճերը հասնող 

կոշիկներ կանացի 

300զույգ 

1494000 դրամ 

4980 դրամ/զույգ 

«Մասիսի Գարուն 

կարի ֆաբրիկա»  ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

«Մասիսի Գարուն 

կարի ֆաբրիկա»  ՍՊԸ 

  

1600 

9.840.000 դրամ 

520 դրամ/զույգ 

Ձմեռային գլխարկ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Գլխարկներ 

400 հատ 

 2,320.000 դրամ 

 5.800 դրամ/ հատ 

 

 

Գլխարկներ 

1,600  հատ 7,680.000 

դրամ 

4800 դրամ/հատ 

 

Գլխարկներ 

30 հատ 

1,350.000 դրամ 

4500 դրամ/հատ 

 

Գլխարկներ 

400-հատ 

3,040.000 դրամ   

7,600 դրամ 

 

Գլխարկներ 

350 հատ 

2.030.000 դրամ 

5800 դրամ/հատ 

 

 

 

--------------- 

 

 

 

Գլխարկներ 

30 հատ 

630.000 դրամ 

21000 դրամ/հատ 

 

Գլխարկներ 

250 հատ 

1900000դրամ 

7600 դրամ/հատ 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

  

50 հատ 

290.000 դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720.000 դրամ 

16.500 

դրամ/հատ 

 

 

150 հատ 

1.140.000 դրամ 
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Գլխարկներ 

200 հատ 

560.000 դրամ 

2,800 դրամ/հատ 

 

Պիլոտկա գլխարկ 

50 հատ 

140.000 դրամ 

2800 դրամ/հատ 

 

Գլխարկներ 

200 հատ 

560000 դրամ 

2800 դրամ/հատ 

 

Պիլոտկա գլխարկ 

30 հատ 

84000 դրամ 

2800 դրամ 

 

Գլխարկներ 

10 հատ 

450000 դրամ 

45000 դրամ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 հատ 

56.000 դրամ 

Կիսաբրդյա ձեռնոց, 1 զույգ 

– 1 տարի 

Ձեռնոցներ 

3,920  հատ 

3,920.000 դրամ  

1000 հատ 

 

Տեղեկատվություն չկա    

Բամբակյա շարֆ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Տեղեկատվություն չկա Տեղեկատվություն չկա    
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Բամբակյա 

կիսավերարկու, 

1 հատ - 2 տարի 

Կիսավերարկու,  

400 հատ 

5.800.000 դրամ 

14,500 դրամ/հատ 

 

 

  

Կիսավերարկու,  

1,825 հատ – 

13.140.000 դրամ 

7.200 դրամ 

Կիսավերարկու 

300 հատ 

4.350.000 դրամ 

14,500 դրամ/հատ 

 

 

Կիսավերարկու, 

1,825 հատ- 

13.140.000 դրամ 

7,200 դրամ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

 

 

 

 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

100 հատ 

1.450.000 դրամ 

 

Թիկնոց Թիկնոցներ  

300 հատ 

3,600.000 դրամ 

12,000դրամ/հատ 

Թիկնոցներ  

200 հատ 

2400000 դրամ 

12000 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

100 հատ 

1.200.000 դրամ 

Հողաթափիկ, մաշիկ,  

1 զույգ – 1 տարի 

Հողաթափեր 

3,200 հատ 

5,120.000 դրամ 

1600 դրամ/հատ 

Տեղեկատվություն չկա 

 

   

Կոճակներ Կոճակներ 

10.000 հատ 

1,000.000 դրամ  

 100 դրամ/հատ 

Տեղեկատվություն չկա    

ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ    

Անկողնային ծածկոց,  

1հատ – 2 տարի 

Անկողնային ծածկոց- 

2000 հատ   

11,000.000 դրամ   

5500 դրամ/հատ 

Անկողնային ծածկոց- 

2000 հատ   

11,000.000 դրամ   

5500 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալին» 

հիմնադրամ 

  

Ներքնակ, 

 1 հատ – 2 տարի 

Ներքնակ 

2,000 հատ 

12,000.0 00 դրամ  

Ներքնակ,  

2,000 հատ 

12,000.000 դրամ  

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 
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6.000 դրամ/հատ 6.000 դրամ/հատ 

Բարձ,  

1 հատ – 2 տարի 

Բարձ, բամբակյա 

երեսացուով, լցոնած 

բամբակով 

2.000 հատ 

4,000.000 դրամ 

2.000 դրամ/1 հատ 

 

Բարձ,  

 

 

2,000 հատ –  

4,000.000 դրամ 

2.000 դրամ/ 1 հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

  

Սավան,  

4 հատ – 1 տարի 

Սավան 

10,000 հատ  

13,000.000 դրամ 

1,300 դրամ/ հատ 

Սավան,  

10,000 հատ  

13,000.000 դրամ 

1,300 դրամ/ հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

  

Բարձի երես,  

2 հատ – 1 տարի  

Բարձիերեսներ 

5,000 հատ 

3,000.000 դրամ 

600 դրամ/հատ 

Բարձի երես,  

5,000 հատ 

3,000.000 դրամ 

600 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

  

Խավոտ սրբիչներ, 

բամբակյա 

 4 հատ – 1 տարի 

Խավոտ սրբիչներ 

10,000 հատ 

5.000.000 դրամ 

500 դրամ/հատ 

Խավոտ սրբիչներ ,  

10.000 հատ –  

5.000.000 դրամ 

500 դրամ/հատ 

«Աջակցություն 

դատապարտյալներին» 

հիմնադրամ 

  

Հիգիենիկ սրբիչ,  

2 հատ 

Չկա Չկա տեղեկատվություն    

ՀԻԳԻԵՆԻԿ  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ  

Օճառ՝ տնտեսական,  

200 գրամ – 1 ամիս 

Օճառ տնտեսական 

 

60,000  հատ  

4,200.000 դրամ 

70 դրամ/հատ 

Օճառ տնտեսական (100 

գր.),  

45000 հատ  

3.285.000 դրամ 

73 դրամ/հատ 

 

«Ավանգարդ» ՍՊԸ   

 

15.000 հատ 

915.000 դրամ 

3 դրամ/հատ 

Օճառ՝ ձեռքի,  

100 գրամ – 1 միս 

Օճառ ձեռքի 

50,000 հատ  

7,500,000 դրամ 

Օճառ ձեռքի(100 գր.),  

90.000 հատ –  

3.960.000 դրամ 

«Ավանգարդ» ՍՊԸ  

 

 

40.000 հատ 

3.540.000 դրամ 
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150 դրամ/հատ 44 դրամ/հատ 

 

106 դրամ/հատ 

Լվացքի փոշի (1 կգ լվացքի 

հաշվարկով),  

40 գրամ – 1 ամիս 

Լվացքի փոշի 

ավտոմատ 

5,492 կգ  

5,492.000 դրամ 

1,000  դրամ/կգ  

 

 

լվացքի փոշի ձեռքով 

լվանալու համար 

2000 կգ 

1,540.000 դրամ 

770 դրամ/կգ 

 

 

Լվացքի փոշի 

ավտոմատ,  

4000կգ  

2680000 դրամ  

670 դրամ 

 

 

լվացքի փոշի ձեռքով 

լվանալու համար,  

2000կգ –  

1.008.000 դրամ 

504դրամ 

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

 

«Շուշան Տեխնիկս» 

ՍՊԸ 

  

 

1492 կգ 

2.812.000 դրամ 

330 դրամ/կգ 

 

 

 

 

 

532.000 դրամ 

266 դրամ/կգ 

Սպասք լվանալու նյութեր, 

 30 գրամ – 1 ամիս 

Լվացող նյութեր,  

 

1.500 կգ – 900.000 դրամ 

600 դրամ/կգ 

Լվացող նյութեր, սպասք 

լվանալու հեղուկ,  

1.500 կգ  

417000 դրամ 

278 դրամ/կգ 

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ   

Ատամի մածուկ,  

50 գրամ – 1 ամիս 

Ատամի մածուկ 

54,000 հատ –   

14,850.000 դրամ 

275 դրամ/ 1 հատ 

Ատամի մածուկ (50 գր.), 

48.000հատ  

5.568.000 դրամ 

116 դրամ/ 1 հատ 

 

«Ավանգարդ» ՍՊԸ   

6000 հատ 

9.282.000 դրամ 

159 դրամ/հատ 

Ատամի խոզանակ, 1 հատ 

– 1 տարի 

Ատամի խոզանակ 

5.000 հատ 

600.000 դրամ 

120 դրամ/ 1 հատ 

Ատամի խոզանակ 

3.000 հատ  

206100 դրամ 

68 դրամ/ 1 հատ  

 

«Մագնատէս» ՍՊԸ   

2000 հատ 

393.900 դրամ 

52 դրամ/հատ 

Զուգարանի թուղթ,  Զուգարանի թուղթ, Զուգարանի թուղթ «Մագնատէս» ՍՊԸ   
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1 հատ – 1ամիս ռուլոնով 

60,052 հատ –   

6,005.200 դրամ 

100 դրամ/հատ 

ռուլոնով,  

50.000 հատ –  

4.635.000 դրամ  

92 դրամ/ 1 հատ 

 

 

 

10.052 հատ 

1.370.200 դրամ 

8 դրամ/հատ 

Մեկանգամյա 

օգտագործման սափրող 

սարք, 

 3 հատ -  ամիս 

Ածելիներ 

 

162,000 հատ –  

11,340.000 դրամ 

70 դրամ/ 1 հատ 

Ածելիներ, սափրող 

սարք,  

150000 հատ 

6.600.000դրամ 

44 դրամ/ 1 հատ 

 

«ՄԱԿՐՈ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ   

 

12.000 դրամ 

26 դրամ հատ 

Կնոջ հիգիենիկ պարագա,  

10  հատ – 1 ամիս  

Հիգիենիկ միջադիրներ 

կամ վիրախծուծներ 

(տամպոններ) 

36,000 հատ –   

1,080.000 դրամ 

30 դրամ/հատ 

Հիգիենիկ միջադիրներ 

կամ վիրախծուծներ 

(տամպոններ),  

25.000 հատ  

615000 դրամ 

24.6 դրամ/ 1 հատ 

 

«Մագնատէս» ՍՊԸ  

 

 

 

 

11.000 հատ 

465000 դրամ 

5.4 դրամ/հատ 



 

 

 

 

                                                           
35 

Ընդգծվածը միայն Արթիկ ՔԿՀ-ի կողմից տրված սննդամթերքն է 

Հավելված 3: 2014 թվականի Մարտի 1-ից մարտի 10-ը ընկած ժամանակահատված 

ճաշացանկերի համադրություն ըստ սննդատեսակների և ՔԿՀ-ների 

 

  

 

Ամիս, 

ամսաթիվ, 

շաբաթվա 

օրը 

 

 

 

Օրակարգ 

 

 

 

Ճաշատեսակների անվանումը 

 

ՔԿՀ անվանումը 
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երկուշաբթի Նախաճաշ Շոգեխաշած թթու, հաց, ձկան 

պահածո, կարտոֆիլ, սող, թեյ 

V        

Մակ. խաշած, շոգեխաշած 

կաղամբ, թեյ, հաց, գազար, 

բազուկ, սոխ, թթու, խտ. կաթ, 

հավի ձու 

      V  

Հաճարով ոլոռով փլավ, հաց, թեյ, 

հավի ձու 

    V    

Հաց , ցորենաձավարով շիլա, թեյ, 

շաքար, կարտոֆիլ 

       V 

Թեյ, հնդկաձավարով շիլա, հաց, 

սոխ, խտ. կաթ 

 V       

Հնդկաձավարով փլավ, թեյ, 

հալած յուղ, ձեթ, կարագ, հաց 

     V   

Թեյ գարեձավարով կարտոֆիլով 

շիլա, հաց, հալած յուղ, կարագ, 

ձու 

  V      

Թեյ, տապակած կաղամբ, հաց, 

կարագ, ձեթ 

   V     

Ճաշ Սիսեռով ապուր, հաց, 

կարտոֆիլ, սոխ, կարտոֆիլ, 
գազար, սոխ35 

V    V    

Մակարոնով և ոսպով փլավ V        

Լոբով ապուր, կարտոֆիլ       V  

Գարեձավարով շիլա, հաց    V   V  

Բանջարեղենի աղցան կարտոֆիլ     V    

Հաց մակար. բրնձով ապուր,        V 
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կարտոֆիլ 

Շոգեխաշած թթվով կաղամբ, 

բազուկ 

       V 

Քրճիկ գարեձավարով, 

կարտոֆիլ, կաղամբ, սոխ   

 V       

Լոբով և մակարոնով շիլա, հաց  V       

Բորշչ, կարտոֆիլ, հաց      V   

Մակարոնով և բրնձով փլավ,       V   

Կաղամբապուր, հաց, կարտոֆիլ   V      

Բրնձով մակարոնով    V      

Ոսպով մակարոնով ապուր, հաց    V     

Ընթրիք Հաճարով շիլա, հաց, թեյ V        

Կարտոֆիլ, բրնձով շիլա, թեյ       V  

Մակարոնով բրնձով փլավ     V    

Հաց, կարտոֆիլ ու ոսպով շիլա, 

թեյ, ձկ. պահ. 

       V 

Թեյ ոսպով շիլա, հաց  V       

Կարտոֆիլով և ոսպով պյուրե, 

հաց 

     V   

Թեյ, հնդկաձավարով փլավ, հաց, 

ձեթ 

  V      

Թեյ, սիսեռով շիլա, հաց    V     

երեքշաբթի Նախաճաշ Մակարոնով և բրնձով փլավ, 

հաց, թեյ 

V        

Մակ. խաշած, ցորենաձավարով 

շիլա, հաց, խտ. կաթ, ձու 

      V  

Մակարոնով փլավ, հաց, հավի 

ձու 

    V    

Հաց, գարեձավարով շիլա, թեյ 

շաք. մակ., կարտոֆիլ, սոխ 

       V 

Թեյ, ոլոռով պյուրե, հաց, 

խտացրած կաթ 

 V       

Հաճարով շիլա, թեյ, հաց, հալած 

յուղ/մարգարին, ձեթ, կարագ, ձու 

     V   

Թեյ, հաճարով, կարտոֆիլով 

շիլա, հաց, կարագ, ձու 

  V      

Թեյ, հաճարով շիլա, խտացրած 

կաթ, հաց, ձեթ, կարագ, կաթ, ձու, 

   V     

Ճաշ Ոլոռով ապուր, հաց, կարտոֆիլ, 

սոխ 

V        

Շոգեխաշած թթու, կարտոֆիլ, V        
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36 Ընդգծվածը միայն Սևան ՔԿՀ-ում տրված սննդամթերքն է 

սոխ 

Բորշչ, թթու, հաց36    V   V  

Հնդկաձավարով շիլա       V  

Քրչիկ հաճարով, հաց     V    

Բրնձով ոսպով փլավ     V    

Հաց, կարտոֆիլով ապուր        V 

Բանջարեղենով աղցան        V 

Կաղամբապուր, կարտոֆիլ, սոխ  V       

Բրնձով և մակարոնով փլավ, 

հաց, սոխ, 

 V  V     

Գարեձավարով և ոսպով ապուր, 

հաց, հալած յուղ, կարտոֆիլ 

     V   

Տապակած կաղամբ, հալած յուղ      V   

Ոլոռով, մակարոնով ապուր, 

հաց, կարտոֆիլ 

  V      

Լոբով, կարտոֆիլով շիլա   V      

Ընթրիք Ցորենաձավարով շիլա, հաց, 

սոխ, թեյ 

V        

Կարտոֆիլ, ոլոռով պյուրե,թեյ       V  

Կարտոֆ. լոբով պյուրե, հաց, թեյ     V    

Հաց, հաճարով ու ոլոռով փլավ, 

թեյ, ձկ. պահ. 

       V 

Թեյ, հաճարով շիլա, հաց, սոխ  V       

Կարտոֆիլը մակարոնով, կաթ, 

հաց 

     V   

Թեյ, բանջարեղենի ռագու, հաց, 

ձեթ 

  V      

Թեյ, ոլոռով շիլա, ձկան պահածո, 

հաց 

   V     

չորեքշաբթի Նախաճաշ Շոգեխաշած թթու, հաց, 

կարտոֆիլ, սոխ, թեյ 

V        

Մակ. խաշած, շոգեխ. կաղ., թեյ, 

հաց, գազար, բազուկ, սոխ, թթու, 

խտ. կաթ 

      V  

Հաց, սիսեռով շիլա, թեյ, շաք. մակ        V 

Հնդկաձավարով փլավ, հաց, թեյ, 

հավի ձու 

    V    

Թեյ, սիսեռով շիլա, հաց, խտաց. 

կաթ, հավի ձու 

 V       

Ցորենաձավարով շիլա, թեյ, հաց, 

հալած յուղ, ձեթ, կարագ, ձու 

     V   
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Թեյ, շոգեխաշած բանջարեղեն, 

հաց, կարտոֆիլ, կարագ, ձու 

  V      

Թեյ, տապակած կաղամբ, 

խտացրած կաթ, հաց, ձեթ, 

կարագ 

   V     

Ճաշ Լոբով ապուր, հաց, կարտոֆիլ, 

սոխ 

V        

Մակարոնով և ոսպով փլավ V        

Սիսեռով ապուր, կարտոֆիլ, սոխ       V  

Բրնձով շիլա, հաց, սոխ  V     V  

Հաց, լոբով ապուր, կարտոֆիլ,        V 

Շոգեխաշած թթվ. Կաղամբ, 

բազուկ 

       V 

Ոլոռով ապուր, հաց, կարտոֆիլ, 

գազար, սոխ 

    V    

Մակարոնով բրնձով փլավ     V    

Մակարոնով ապուր, սոխ  V       

Բորշչ, հալած յուղ, հաց, 

կարտոֆիլ 

     V   

Մակարոնով և բրնձով փլավ, 

հալած յուղ 

     V   

Ոսպով մակարոնով ապուր, հաց, 

կարտոֆիլ 

  V      

Լոբով, կարտոֆիլով շիլա   V      

Լոբով մակարոնով ապուր, հաց    V     

Հնդկաձավարով շիլա    V     

Ընթրիք Բրնձով շիլա, հաց, թեյ V        

Կարտոֆիլ, ոսպով շիլա, թեյ       V  

Շոգեխաշած թթվով կաղ. 

կարտոֆիլ, գազար բազուկ, սոխ 

    V    

Հաց, հնդկաձավարով շիլա, թեյ, 

ձկ. Պահ. 

       V 

Թեյ, շոգեխաշած թթվ. Կաղամբ 

հաճարով, հաց, սոխ 

 V       

Կարտոֆիլով և ոլոռով պյուրե, 

կաթ, հաց, հալած յուղ, 

     V   

Թեյ, հաճարով կարտոֆիլով 

շիլա, հաց, ձեթ 

  V      

Թեյ, սիսեռով շիլա, ձկան 

պահածո, հաց 

   V     

հինգշաբթի նախաճաշ Հնդկաձավարով շիլա, հաց, թեյ V        

Մակ. խաշած, գարեձավարով 

շիլա, թեյ, հաց, խտացրած կաթ, 

հավի ձու 

      V  
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37 

Ընդգծվածը միայն Սևան ՔԿՀ-ի կողմից տրված սննդամթերքն է 

Կարտոֆ. ոլոռով պյուրե, հաց, 

գազար, սոխ, թեյ, հավի ձու 

    V    

Հաց, բրնձով շիլա, թեյ, շաք.        V 

Թեյ, գարեձավարով փլավ, հաց, 

սոխ, հավի ձու 

 V       

Հնդկաձավարով փլավ, թեյ, 

հալած յուղ, հաց, ձեթ, կարագ, 

ձու 

     V   

Թեյ, լոբով կարտոֆիլով շիլա, 

հաց, կարագ, ձու 

  V      

Թեյ, գարեձավարով շիլա, 

խտացրած կաթ, հաց, ձեթ, 

կարագ կաթ, ձու 

   V     

Ճաշ Ոսպով ապուր, հաց, կարտոֆիլ, 

սոխ 

V        

Շոգեխաշած թթու, կարտոֆիլ, 

սոխ 

V        

Բորշչ, թթու, հաց37    V   V  

Հաճարով շիլա       V  

Հաց, բորշչ, կարտոֆիլ,        V 

Մակարոն խաշած        V 

Կաղամբապուր հաճարով, հաց, 

գազար, բազուկ, սոխ կարտոֆիլ 

    V    

Մակարոնով փլավ     V    

Կաղամբապուր, սոխ, կարտոֆիլ  V       

Լոբով և մակարոնով շիլա, հաց, 

սոխ 

 V       

Մակարոնով և բրնձով ապուր, 

հալած յուղ, հաց,  

     V   

Տապակաց կաղամբ, հալած յուղ,       V   

Սիսեռով, մակարոնով ապուր, 

հաց 

  V      

Հաճարով, կարտոֆիլով շիլա   V      

Բրնձով մակարոնով փլավ,    V     

Ընթրիք Մակարոնով և բրնձով փլավ, 

հաց, թեյ 

V        

Կարտոֆիլ, ոլոռով պյուրե,թեյ       V  

Հնդկաձավարով փլավ ձկան 

պահածո, հաց 

    V    

Հաց, ցորենաձավ. և ոլոռով 

պյուրե, թեկ, ձկ. Պահ. 

       V 
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Թեյ, հնդկաձավարով փլավ, հաց, 

սոխ 

 V       

Կարտոֆիլը սիսեռով պյուրե, 

կաթ,  

     V   

Թեյ, շոգեխաշած բանջարեղեն, 

ձկան պահածո, հաց, ձեթ 

  V      

Թեյ, ոլոռով շիլա, ձկան պահածո, 

հաց, կարտոֆիլ 

   V     

Ուրբաթ Նախաճաշ  Հաճարով շիլա, հաց, սոխ, թեյ V        

Մակ. խաշած, շոգեխաշած 

կաղամբ, թեյ, հաց թթու, գազար, 

բազուկ, սոխ, խտ. կաթ, հավի ձու 

      V  

Հաց, հաճարով շիլա, թեյ, շաք., 

մակ 

       V 

Հաճարով ոսպով փլավ, հաց, 

հավի ձու 

    V    

Թեյ, շոգեխաշած թթվ. կաղամբ 

հաճարով, հաց, սոխ, հավի ձու, 

կարտոֆիլ 

 V       

Հաճարով շիլա, թեյ, հալած յուղ, 

հաց, ձեթ, կարագ, ձու 

     V   

Թեյ, բանջարեղենի ռագու, հաց, 

կարտոֆիլ, կարագ, ձու 

  V      

Թեյ, տապակած կաղամբ, 

խտացրած կաթ, հաց, ձեթ, 

կարագ, կաթ, ձու 

   V     

Ճաշ  Ոլոռով ապուր, հաց, կարտոֆիլ V        

Մակարոնով և ոսպով փլավ V        

Լոբով ապուր, կարտոֆիլ, սոխ       V  

Հնդկաձավարով շիլա       V  

Հաց, գարեձավ. ապուր, 

կարտոֆիլ, 

       V 

Բանջարեղենով աղցան        V 

Սիսեռով ապուր, հաց, կարտոֆիլ 

կաղամբ, սոխ 

    V    

Մակարոնով  բրնձով փլավ      V    

Լոբով և մակարոնով ապուր, սոխ  V       

Բրնձով և ոսպով փլավ, հաց, սոխ  V       

Բորշչ, հալած յուղ, հաց      V   

Լոբով և ցորենաձավարով շիլա, 

հալած յուղ, հաց, 

     V   

Ոլոռով, մակարոնով ապուր, հաց   V      

Հնդկաձավարով փլավ   V      

Ոսպով մակարոնով ապուր,    V     
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38 

Ընդգծվածը միայն Վարդաշեն ՔԿՀ կողմից տրված սննդամթերքն է 

մսով, հաց 

Հաճարով շիլա    V     

Ընթրիք  Շոգեխաշած թթու, հաց, սոխ, թեյ, 

կարտոֆիլ 

V        

Կարտոֆիլ, բրնձով շիլա թեյ       V  

Բանջարեղ. աղցան կարտոֆիլ 

ձկան պահածու, հաց 

    V    

Հաց, կարտոֆիլով ու լոբով 

պյուրե, թեյ ձկ. պահ 

       V 

Թեյ, կարտոֆիլով պյուրե, հաց, 

սոխ 

 V       

Կարտոֆիլը մակարոնով, կաթ, 

հալած յուղ, հաց 

     V   

Թեյ, գարեձավարով, 

կարտոֆիլով շիլա ձկ. պահ., հաց, 

ձեթ 

  V      

Թեյ, հնդկաձավարով շիլա, ձկան 

պահածո, հաց 

   V     

Շաբաթ Նախաճաշ Շոգեխաշած թթու, հաց, սոխ, թեյ, 

կարտոֆիլ 

V        

Մակ. խաշած, շոգեխաշած 

կաղամբ, թեյ, հաց թթու, գազար, 

բազուկ, սոխ, խտ. կաթ, հավի ձու 

      V  

Հաց, սիսեռով շիլա, թեյ, շաք., 

մակ. 

       V 

Կարտոֆիլ ոլոռով պյուրե, հաց, 

սոխ, ձու 

    V    

Թեյ, ոլոռով շիլա, հաց, սոխ, ձու  V       

Գարեձավարով շիլա, թեյ, հաց, 

հալած յուղ, ձեթ, կարագ ձու 

        

Թեյ, սիսեռով կարտոֆիլով շիլա, 

հաց, կարագ ձու 

  V      

Թեյ, գարեձավարով շիլա, 

խտացրած կաթ, հաց, ձեթ, 

կարագ, կաթ, ձու 

        

Ճաշ Սիսեռով ապուր, հաց, սոխ, 

կարտոֆիլ, սոխ կարտոֆիլ38 

V      V  

Ցորենաձավարով շիլա, սոխ, V      V  

Հաց, ոսպով ապուր, կարտոֆիլ,        V 

Շոգեխաշած թթվ. կաղամբ, 

բազում 

       V 
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Մակարոնով լոբով ապուր, հաց      V    

Բրնձով ոսպով փլավ     V    

Քրճիկ գարեձավարով, սոխ, 

կարտոֆիլ 

 V       

Հաճարով փլավ, հաց, սոխ  V       

Լոբով և մակարոնով ապուր, 

հաց, հալած յուղ, 

     V   

Տապակած կաղամբ, հալած յուղ,      V   

Կաղամբապուր, հաց   V      

Հաճարով, կարտոֆիլով շիլա   V      

Բորշչ մսով, հաց    V     

Բրնձով մակարոնով փլավ    V     

Ընթրիք Մակարոնով և բրնձով փլավ, 

հաց, թեյ 

V        

Կարտոֆիլ, ոսպով շիլա, թեյ       V  

Շոգեխաշած թթվով կաղամբ, 

հաց, գազար, բազուկ, սոխ 

    V    

Հաց, հնդկաձավ. Շիլա, թեյ ձկ. 

պահ., կարտոֆիլ, 

       V 

Թեյ, բրնձով և մակարոնով շիլա, 

հաց, սոխ 

 V       

Կարտոֆիլով և ոսպով պյուրե, 

կաթ, հաց, հալած յուղ, 

     V   

Թեյ, բրնձով, մակարոնով փլավ, 

ձկան պահածո, հաց, ձեթ 

  V      

Թեյ, սիսեռով շիլա, ձկան 

պահածո, հաց 

   V     

Կիրակի Նախաճաշ Գարեձավարով շիլա, հաց, սոխ, 

թեյ 

V        

Մակ. խաշած, հաճարով շիլա, 

թեյ, խտ. կաթ, հավի ձու 

      V  

Հնդկաձավարով փլավ, հաց, ձու     V    

Հաց, ոլոռով շիլա, թեյ, շաք., 

կարտոֆիլ, 

       V 

Թեյ, սիսեռով շիլա, հաց, սոխ, ձու  V       

Ոլոռով և հաճարով շիլա, թեյ, 

հաց, հալած յուղ, ձեթ, կարագ, 

ձու 

     վ   

Թեյ, շոգեխաշած բանջարեղեն, 

հաց, կարագ, ձու 

  V      

Թեյ, տապակած կաղամբ, 

խտացրած կաթ, հաց, ձեթ, 

կարագ, կաթ, ձու 

   V     

Ճաշ Պոչով ապուր, հաց, կարտոֆիլ, V        
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39 Ընդգծվածը միայն Վանաձոր ՔԿՀ-ում տրված սննդամթերքն է 

սոխ 

Շոգեխաշած թթու, կարտոֆիլ, V        

Բորշչ, թթու, հաց, հալած յուղ39      V V  

Հնձկաձավարով շիլա       V  

Կաղամբապուր հաճարով, հաց, 

բազուկ, գազար, սոխ 

    V    

Մակարոնով փլավ     V    

Հաց, բրնձով ապուր, մակ., 

կարտոֆիլ 

       V 

Բանջարեղենով աղցան        V 

Կաղամբապուր, կարտոֆիլ, սոխ  V       

Լոբով և մակարոնով շիլա, հաց, 

սոխ 

 V       

Մակարոնով և բրնձով փլավ      V   

Ոսպով, մակարոնով ապուր, հաց   V      

Գարեձավարով, կարտոֆիլով 

շիլա 

  V      

Լոբով մակարոնով ապուր, մսով, 

հաց 

   V     

Հաճարով շիլա    V     

Ընթրիք Հնդկաձավարով շիլա, հաց, թեյ V        

Հաց, հաճարով շիլա, թեյ, ձկ. 

պահ., կարտոֆիլ, 

       V 

Կարտոֆիլ, ոլոռով պյուրե,թեյ       V  

Կարտոֆ. ոլոռով պյուրե, հաց     V    

Թեյ, հաճարով և ոլոռով փլավ, 

հաց, սոխ 

 V       

Կարտոֆիլով և սիսեռով պյուրե, 

կաթ, հաց, հալած յուղ, 

     V   

Թեյ, հնդկաձավարով փլավ, ձկան 

պահածո, հաց, ձեթ 

  V      

Թեյ, ոլոռով շիլա, ձկան պահածո, 

հաց 

   V     
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Հավելված 4 

ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշման և 2015 թվականի 

հոկտեմբերի 15-ի ՀՀ Կառավարության թիվ 1182-Ն  որոշման տարբերություն-

փոփոխությունները 

 

(այնուհետև նաև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ից թիվ 1182-Ն որոշմամբ) 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ին 

որոշում է կայացրել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի 

չափաբաժինները և դրանց  շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների 

չափաբաժինները և դրանց շահագործման  ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2003 թ. ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին։  

Ընդհանուր առմամբ, ազատազրկված անձնանց սննդի, հանդերձանքի և սանիտահիգենիկ 

ապրանքների չափաբաժինները փոփոխության չեն ենթարկվել ոչ որակակն ոչ քանակական 

առումով:  

Համեմատելով 2003 թ. ուժը կորցրած  և 2015 թ. ուժի մեջ մտած որոշումները՝ հարկ ենք 

համարում նշել, որ բոլոր դատապարտյալներին և կալանավորված անձանց տրամդրվող սննդի 

չափաբաժինների մեջ ավելացվել է բուսական յուղը։ Այսուհետ յուրաքանչյուր դատապարտյալի 

պետք է տրամադրվի օրական 25 մլ բուսական յուղ։ 

 Փոփոխությունները վերաբերել են միայն նաև չորս և ավելի ժամ տևողությամբ փոխադրման 

դեպքում կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին տրվող սննդի չափաբաժիններին հղի 

կանանց, կերակրող մայրերի, անչափահաս և հիվան ազատազրկված անձնաց չափաբաժիններին: 

Չորս և ավելի ժամ տևողությամբ փոխադրման դեպքում ազատազրկված անձնաց համար 

սահամանվել են հետևյալ ապրանքներն ու չափաբաժինները.  

- 1000 գրամ հաց, 

- 200 գրամ մսի պահածո կամ 300 գրամ ձկան պահածո 

- 200 գրամ հյութ 

- 40 գրամ պանիր 

Եթե նախկին որոշմամբ հավելյալ սնունդ էր տրվում միայն հիվանդներին40, ապա նոր 

որոշմամբ սննդի հավելյալ չափաբաժիններ տրվում են նաև հղի, կերակրող մայր, անչափահաս կամ 

հիվանդ կալանվորված անձանց և դատապարտյալներին։ Նման դեպքերում տրամադրվող 

չափաբաժինները և դրանց քանակը որևէ փոփոխության չեն ենթարկվել։  

                                                           
40

 նախկին որոշմամբ նույնիսկ հստակեցված չէր հիվանդներ եզրույթը։  
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Բոլոր դատապարտայլներին և կալանավորված անձանց տրամադրվող 

ապրանքատեսակների չափաբաժինները, դրանց քանակը և շահագործման ժամկետները ևս որևէ 

փոփոխության չեն ենթարկվել։ 
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Հավելված 5 

Զեկույցի վերաբերյալ համապատասխան պետական գերատեսչությունների արձագանքը 

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն 
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ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն 
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ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչություն 
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2016թ. ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչություն 
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ՀՀ Արդարադատության նախարարություն 
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ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն 
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