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                                                                         ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

  ՂԵԿԱՎԱՐ  ՊԱՐՈՆ  Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

 

Հարգելի պարոն Սարգսյան 

     Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 22.03.2012թ. №02/23.14/3964-12 և 20.04.2012թ. 

№01/15/2123-12 հանձնարարականների ու ղեկավարվելով ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. 

№225-Ա որոշման 2-րդ կետի պահանջով Ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ վերահսկիչ պալատի 

խորհրդի 07.03.2012թ. թիվ 5/5 որոշմամբ հաստատված «ՀՀ առողջապահության 

նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և 

պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվության» և թիվ 5/6 

որոշմամբ հաստատված «ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական 

ծրարգրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող 

օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների 

կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ 

իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ 

հաշվետվության» ՀՀ առողջապահության նախարարության բացատրությունները: 

          

  ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ`                                                              Հ. ՔՈՒՇԿՅԱՆ 

 

Կատարող` Ա.Աթոյան 

Ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչություն հեռ. 564121 



ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    վերահսկիչվերահսկիչվերահսկիչվերահսկիչ    պալատիպալատիպալատիպալատի    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    07.03.201207.03.201207.03.201207.03.2012թթթթ. . . . թիվթիվթիվթիվ    5/5 5/5 5/5 5/5 որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ    հաստատվածհաստատվածհաստատվածհաստատված                                                            

««««ՀՀՀՀՀՀՀՀ    առողջապահությանառողջապահությանառողջապահությանառողջապահության    նախարարությանընախարարությանընախարարությանընախարարությանը    պետականպետականպետականպետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    հատկացվածհատկացվածհատկացվածհատկացված    

միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    օգտագործմանօգտագործմանօգտագործմանօգտագործման    ևևևև    պետականպետականպետականպետական    սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    ևևևև    

օգտագործմանօգտագործմանօգտագործմանօգտագործման    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    վերահսկողությանվերահսկողությանվերահսկողությանվերահսկողության    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    

հաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվության»»»»    

III. «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի Ազգային ծրագրի ուժեղացում» և «Դեղորայքակայուն 

տուբերկուլյոզի կառավարման ընդլայնումը Հայաստանի Հանրապետությունում» 

ՀՀ առողջապահության նախարարության և «Առողջ և ներդաշնակ ընտանիք» ՀԿ-

ի միջև 2009 թվականի սեպտեմբերի 18-ին կնքված ծառայությունների վճարովի 

մատուցման թիվ ARM 506-G02-T-AG0732 պայմանագրի շրջանակներում կատարված 

24,964.9 հազ. դրամի չափով աշխատանքները նախարարության կողմից չեն ընդունվել 

պայմանագրով սահմանված պահանջներին որոշակի 

անհամապատասխանությունների առկայության հիմքով: Կողմերի միջև տեղի ունեցած 

քննարկումների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ գումարի 

դիմաց կատարել փոխհատուցում աշխատանքով: 

    «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ը 23.09.2010թ. 

«Պետության կարիքների համար տուբերկուլյոզի բնագավառում դասընթացների 

կազմակերպման ծառայությունների գնման» №ՄԲԾՁԲ-10/19 պայմանագրով 

պարտավորվել էր կատարել 15 կետից բաղկացած տուբերկուլյոզի բնագավառում 

դասընթացների կազմակերպման ծառայություններ: Պայմանգրի նախահաշվի 3-րդ 

կետով («Ազգային վերապատրաստողների վերապատրաստման կազմակերպում») 

նախատեսված է եղել 5-օրյա դասընթաց 25 մասնակցի համար` 573,0 հազ.դր.(առանց 

ԱԱՀ-ի)նախահաշվային գումարով: Այս դասընթացները ՀՀ առողջապահության 

նախարարության և Գլոբալ հիմնադրամի համաձայնությամբ իրականացվել են 3 օրվա 

ընթացքում` առանց մասնակիցների թվի կրճատման: Ընդ վորում, դրանց վրա ծախսվել 

է 558,6 հազ.դր., կամ տնտեսվել 14,4 հազ.դր. 

    Պայմանագրի 12-րդ կետով («Տեղային վերապատրաստման կազմակերպում այն 

անձնակազմի համար, որը կմասնակցի ԴԿ տուբերկուլյոզով հիվանդների ամբուլատոր 



բուժմանը») նախատեսված է եղել 8-օրյա դասընթաց 80 մասնակցի համար` 20246,4 

հազ.դր. (առանց ԱԱՀ-ի) նախահաշվային գումարով: Այս դասընթացների տևողությունը 

նույնպես համաձայնեցնելով ՀՀ առողջապահության նախարարության և Գլոբալ 

հիմնադրամի հետ կրճատվել է մինչև 5 օր, առանց մասնակիցների թվի կրճատման, որի 

արդյունքում տնտեսվել է 6517,3 հազ.դր. Պայմանագրային գումարների համամասնորեն 

նվազեցման անհնարինությունը   պայմանավորված է  դասընթացների անցկացման 

հաստատուն ծախսերով, որոնք կախված չեն դասընթացի տևողությունից, օրինակ` 

հրավիրված արտասահմանյան փորձագետների հաստատուն ծախսերով (ավիատոմս, 

վիզա, ապահովագրություն), դասախոսության նյութերի, վկայականների 

տպագրության/բազմացման ծախսերով, դասախոսության ժամանակ տրամադրվող 

գրենական պիտույքների ծախսերով: 

    Ինչ վերաբերում է դասընթացների անցկացման պայմանագրով սահմանված 

ժամկետի խախտմանը, ապա դա պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ 

նշված ծառայությունների գնման համար կազմակերպված ՊԳԳ-ՄՎԾՁԲ-10/19 

մրցույթում պարտված մասնակցի կողմից մրցույթի արդյունքների բողոքարկման 

պատճառով ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը կացեցրել էր պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների կատարումը` մինչև բողոքի քննարկումը: Դրա 

հետևանքով պայմանագրի կատարման ժամկետը 20.12.2010թ. երկարաձգվել էր 80 օրով: 

Բացի դրանից, նշյալ ծրագրի նախահաշիվը 2011թ. համար  ՀՀ կառավարության կողմից 

հաստատվել էր 08.04.2011թ., որից հետո միայն պայմանագիրն այդ տարվա մասով ուժի 

մեջ է մտել և հնարավոր դարձել ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային 

գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ամբողջ 

ծավալով իրականացումը:  

 

V. «Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայություններ և 

հիգիենիկ-հակահամաճարակային ծառայության գծով պետական պատվեր» 

  

  ՀՀ ԱՆ Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «Երևանի Էրեբունու և 

Նուբարաշենի տարածքային փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 

մակաբուծաբանական հետազոտությունների կատարման ընթացքում թույլ տված 

թերացումների փաստը ընդունելու հանգամանքից ելնելով, ՀՀ առողջապահության 



նախարարի կողմից սահմանվել է վերջնաժամկետ 01.07.2012թ. ավել հաշվարկված 1.440.0 

հազ դրամի դիմաց կատարել փոխհատուցում աշխատանքով: 

    ՀՀ ԱՆ Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «Արմավիրի 

մարզային փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող վարակիչ 

հիվանդությունների օջախների ախտահանման աշխատանքներում արձանագրված 

թերացումների փաստը  ընդունելու հանգամանքից ելնելով, ՀՀ առողջապահության 

նախարարի կողմից սահմանվել է վերջնաժամկետ 01.07.2012թ. ավել հաշվարկված    900.0 

հազ  դրամի դիմաց կատարել փոխհատուցում աշխատանքով»: 

    ՀՀ ԱՆ Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «Երևանի 

Կենտրոնի և Նորք-Մարաշի տարածքային փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կատարողականով ցույց տրված հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ 

հետազոտությունների իրականացման համար 2009թ. «Նյու Ինտերնեյշնլ Բիզնես Ֆարմ» 

ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել հիմնային ագար (հաշիվ-ապրանքագրեր №4831 06.07.2009թ. և 

№5247 21.07.2009թ.): Տեղում պատրաստվել է 50.000 մլ հիմնային ագար, որն 

օգտագործվել է 2009թ. խոլերայի նկատմամբ թվով 535 հետազոտություններ կատարելու 

համար:  

 

VII. «Հաշմանդամ երեխաների օրթեզների և կորսետների պատրաստման 

ծառայություններ» 

    Պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող հաշմանդամների 

օրթեզավորումը կատարվում է ՀՀ առողջապահության նախարարության հաստատած 

հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա` մասնագիտացված բժշկական կենտրոնների 

կողմից տրված բժշկական ուղեգիր, անձը հաստստող փաստաթղթի, ինչպես նաև 

սոցիալապես անապահով (հատուկ) խմբին պատկանելիությունը հաստատող 

փաստաթղթի պատճեները: Բժշկական ուղեգիրը ներառում է ուղեգրվող հիվանդի 

ախտորոշումը, նշանակվող սարքի տեսակը, պետպատվերի իրականացման հիմքերը, 

բուժող բժշկի անունը, բուժհիմնարկի ղեկավարի ստորագրությունը և կնիքը: Բացի 

դրանից, օրթեզավորումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ առողջապահության 

նախարարության կողմից տրված ուղեգրի հիման վրա: 



    Այսպիսով, օրթեզի պատրաստման համար բժշկական եզրակացությունը (էպիկրիզը) 

անհրաժեշտ չէ, քանի որ բժշկական ուղեգրում արդեն իսկ նշվում է հիվանդության 

ախտորոշումը և նշանակվող օրթեզի տեսակը, որի հիման վրա էլ այն պատրաստվում է: 

 

VIII. «Առողջապահության համակարգի գործունեության զանգվածային 

տեղեկատվության ծրագիր» 

    «Ակադա Պրո Մեդիա» ՍՊԸ-ի կողմից 04.10.2009թ. «Առողջապահական 

հեռուստահաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման ծառայությունների 

մատուցման» թիվ Տ-05 և 21.05.2010թ. թիվ ԾՁԲ-10/23 պայմանագրերով ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման ընթացքում թույլ տված խախտումների ու 

բացթողումների փաստը լիովին ընդունելու հանգամանքից ելնելով, ՀՀ 

առողջապահության նախարարի կողմից սահմանվել է վերջնաժամկետ 01.06.2012թ. 

թերի կատարված աշխատանքների դիմաց ստացած գումարների վերականգման 

համար` 2081,0 հազ.դր. ընդհանուր գումարով: 

    Ինչ վերաբերում է ««Աջողջապահություն» հանդեսի խմբագրություն» ՓԲԸ-ի կողմից 

գիտամեթոդական և հանրամատչելի նախկինում տպագրված հոդվածների կրկնակի 

տպագրման արդյունքում անհիմն ստացած եկամուտին, ապա վերջինս արդեն իսկ 

վերականգնված է 12.04.2012թ. №20 վճարման հանձնարարականով` 463,0 հազ.դր. 

գումարով: 

 

IX. «Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման Ազգային ծրագրին 

աջակցություն» 

ՀՀ առողջապահության նախարարության և «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 19.07.2010թ.-ին կնքված թիվ ARM-202-G05-H-00/06 

պայմանագրի շրջանակներում պետական կառույցների ներկայացուցիչների համար 

2010թ. առաջին հաշվետու ժամանակահատվածում (01.07-30.09.2010թ.) իրականացվել 

են 3 սեմինար-վարժանքներ` 2010թ. սեպտեմբերի  

16-18-ը, 23-24-ը, 27-29-ը, որոնց մասնակիցների թիվը կազմել է 39 մարդ: Այս 

տեղեկատվությունը ներկայացվել է առաջին հաշվետու ժամանակահատվածի 

ծրագրային հաշվետվության մեջ: Առաջին հաշվետու ժամանակահատվածում այդ 



սեմինար-վարժանքների իրականացման ծախսերը չեն վճարվել, ինչը երևում է նույն 

հաշվետու ժամանակահատվածի ֆինանսական հաշվետվության մեջ: 

Առաջին հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված սեմինար-

վարժանքների ծախսերը` 869.0 հազ.դր. չափով վճարվել են 20.12.2010թ. ներկայացված և 

ստորագրված N1 և N2 հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա 

28.12.2010թ. N585 և N586 վճարման հանձնարարականներով, այսինքն երկրորդ 

հաշվետու ժամանակահատվածում (01.10-31.12.2010թ.): Երկրորդ հաշվետու 

ժամանակահատվածում պետական կառույցների ներկայացուցիչների համար 

սեմինար-վարժանքներ չեն իրականացվել, ինչը երևում է նույն հաշվետու 

ժամանակահատվածի ծրագրային հաշվետվության մեջ: 

Այսպիսով, երկրորդ հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված վճարումը 

առաջին հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված սեմինար-վարժանքների 

ծախսերի  փոխհատուցումն է: 

        ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՀՀ ԱՆ «Հոգեբուժական բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջև 25.05.2010թ. կնքված №ARM-202-H05-H-00/03 և 29.04.2011թ. 

կնքված №ARM-202-H05-H-00/21 պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների 

մատուցումը սկսվել է պայմանագրերում սահմանված ժամկետներում` 

համապատասխանաբար 01.05.2010թ. և 01.04.2011թ.: Պայմանագրերի կնքման 

ժամկետների և դրանցով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ժամկետների 

անհամապատասխանությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ պայմանագրերի` 

սահմանված կարգով համաձայնեցումը ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում 

երկարաձգվել  է:  

 

X. Պետական սեփականության կառավարում և օգտագործում 

     ՀՀ առողջապահության նախարարությունը 2006-2007թ.թ. «Կենտրոնացված կարգով 

նորագույն բժշկական սարքավորուների և գործիքների ձեռքբերման գծով պետական 

պատվեր» ծրագրով ձեռք բերված սարքավորումները վարձակալական հիմունքներով 

հանձնել է մի շարք բժշկական կազմակերպությունների: Վարձակալության 

պայմանագրերով սահմանված վարձավճարների հաշվարկման անճշտությունները 

պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ պայմանագրերի գործողության ընթացքում 

ՀՀ կառավարության 09.04.2009թ. №349-Ն որոշմամբ փոփոխվել է վարձակալության 



տրամադրվող գույքի ամսական վարձավճարի նվազագույն մեծության որոշման կարգը: 

Արդյունքում «Նաիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի հետ 29.09.2006թ. կնքված №Վ-3 վարձակալության 

պայմանագրով վարձավճարը պակաս է հաշվարկվել 12,6 հազ դր. չափով, իսկ 

11.12.2007թ. կնքված №Վ-1 վարձակալության պայմանագրով վարձավճարը ավել է 

հաշվարկվել 63,0 հազ դր. չափով` հիշյալ ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված 

չափաքանակներից: Այսինքն երկու պայմանագրերով հաշվարկված վարձավճարների 

հանրագումարը գերազանցում է վարձավճարի սահմանված  նվազագույն չափը 50,4 

հազ. դրամով: 

    Բացի դրանից, «Պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳԿ» ՓԲԸ-ի 

հետ 11.10.2006թ. կնքված վարձակալության պայմանագրի վարձավճարի գումարը 

սահնանված նվազագույնից պակաս է հաշվարկվել 10,3 հազ.դր. չափով: Այսպիսով, 

երկու ընկերությունների հետ կնքված վարձակալության պայմանագրերի 

իրականացման արդյունքում պետական բյուջե է գանձվել 40,1 հազ.դր. ավել գումար 

(հաշվարկները ներկայացվում են կից հավելվածներով №№ 1,2,3): Ինչ վարաբերում է 

սարքավորումների վարձավճարների գծով առաջացած պարտքին, ապա «Մալաթիա 

ԲԿ» ՓԲԸ-ի պարտքը 16.12.2011թ. դրությամբ կազմել է 190,4 հազ.դր, որի վճարումն 

ուշացնելու համար վերջինս վճարել է վարձակալության պայմանագրով սահմանված 

տույժեր, իսկ «Էրեբունի ԲԿ» ՓԲԸ-ն նույն ամսաթվի դրությամբ վարձավճարի պարտք չի 

ունեցել: 

    «Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը իրեն անժամկետ և անհատույց 

օգտագործման իրավունքով ամրացված տարածքը  հանձնել է վարձակալության, որից 

ստացված եկամուտները համաձայն «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հանդիսանում են 

կազմակերպության սեփականությունը: Վարձավճարի` սահմանված նվազագույնից 

ավելի ցածր սահմանումը կատարվել է անիրազեկության պատճառով, սակայն բացի 

վարձավճարից վարձակալից ամսական գանձվել է նաև սպասարկման վճար 128,9 

հազ.դրամի չափով: 

     ՀՀ ԱՆ «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կողմից 19.07.2007թ. Էվելինա 

Խաչատրյանի հետ կնքած վարձակալության պայմանագրով սահմանված վարձավճարը 

պակաս հաշվարկելու հետևանքով պետական բյուջե պակաս է վճարվել 892,1 հազար 



դրամ, որն ընկերությունը պարտավորվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության  

սահմանած ժամկետում  վերականգնել պետական բյուջե: 

     ՀՀ ԱՆ «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2010 և 

2011 թվականներին կատարել է կազմակերպության սեփականությունը հանդիսացող 

հիմնական միջոցների դուրս գրում և օտարում: Այդ հիմնական միջոցները գնահատվել 

են ՀՀ կառավարության 13.06.2003թ. №882-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական 

կառավարչական հիմնարկներին ամրացված, պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող և դրանց ամրացված գույքի 

օտարման կարգի» 3-րդ կետի համաձայն` գնահատող կազմակերպության (անկախ 

գնահատողի) կողմից: Օտարման ենթակա հիմնական միջոցների գնահատված արժեքը 

կազմել է մեկ միլիոն դրամից փոքր գումար, ինչը կազմակերպության ղեկավարին թույլ 

է տվել ընդունել հիմնական միջոցների օտարման մասին որոշում, հիմք ընդունելով 

նշված «Կարգի» 6-րդ կետը: Բացի դրանից, նույն «Կարգի» 2-րդ կետով սահմանված 

դրույթի համաձայն գույքի օտարումը, բացի աճուրդից կամ մրցույթից կարող է 

իրականացվել նաև ուղղակի վաճառքի ձևով` վերը նշված որոշման հիման վրա: 

 

     

 

 

     

 

 



Հավելված 1

Մինչև 

01.05.2009թ.  

(ՀՀ դրամ)

01.05.2009թ.-

ից հետո         

(ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11 12=10-11 13 = 9+12

1
Թոքերի արհեստական 

շնչառության սարք
7,600.0 128,567 130,467 126,667 4,114.14 4,174.94 -60.80 3599.87 3,546.67 53.20 -7.60

2
Ատամնաբուժական 

համալիր 4
2,750.0 46,521 47,208 45,833 1,488.67 1,510.65 -21.98 1302.58 1,283.32 19.26 -2.72

175,088175,088175,088175,088 177,675177,675177,675177,675 172,500172,500172,500172,500 5,602.815,602.815,602.815,602.81 5,685.595,685.595,685.595,685.59 -82.78-82.78-82.78-82.78 4,902.454,902.454,902.454,902.45 4,829.994,829.994,829.994,829.99 72.4672.4672.4672.46 -10.32-10.32-10.32-10.32ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ

NN
Սարքավորման 

անվանումը

Ձեռքբերման 

արժեք 

(հազ.դրամ) 

Վարձավճարի չափը

Ըստ 

պայմանագրի 

(ՀՀ դրամ)

Ըստ ՀՀ կառավարության 

22.02.2001թ. N125 որոշման Փաստացի 

վճարված ըստ 

պայմանագրի 

(հազ. դրամ) 

ս7=ս4x32ամիս

Ըստ ՀՀ 

կառավարության 

22.02.2001թ. N125 

որոշման (հազ. 

դրամ)                       

ս8 = ս5x32ամիս

Փաստացի 

վճարված ըստ 

պայմանագրի 

(հազ. դրամ)             

ս10 =ս4x28ամիս

Ըստ ՀՀ 

կառավարության 

22.02.2001թ. N125 

որոշման                 

(հազ. դրամ)                 

ս11 =ս 6x28ամիս

ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ

««««ՊերինատալոգիայիՊերինատալոգիայիՊերինատալոգիայիՊերինատալոգիայի, , , , մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳՀԿմանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳՀԿմանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳՀԿմանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳՀԿ»  »  »  »  ՓԲԸՓԲԸՓԲԸՓԲԸ----ին  ՀՀ պետական բյուջեի ին  ՀՀ պետական բյուջեի ին  ՀՀ պետական բյուջեի ին  ՀՀ պետական բյուջեի ««««Կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումների և գործիքների ձեռքբերման Կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումների և գործիքների ձեռքբերման Կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումների և գործիքների ձեռքբերման Կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումների և գործիքների ձեռքբերման 

գծով պետական պատվերգծով պետական պատվերգծով պետական պատվերգծով պետական պատվեր» » » » ծրագրով ձեռք բերված սարքավորումների  վարձավճարների վճարումների վերաբերյալ  ծրագրով ձեռք բերված սարքավորումների  վարձավճարների վճարումների վերաբերյալ  ծրագրով ձեռք բերված սարքավորումների  վարձավճարների վճարումների վերաբերյալ  ծրագրով ձեռք բերված սարքավորումների  վարձավճարների վճարումների վերաբերյալ  

Տարբերությունը 

(հազ.դրամ)            

(ավելը + , պակասը -

)
Տարբերությունը 

(հազ.դրամ) 

(ավելը + , 

պակասը -)

Վճարում  11.10.2006թ.-01.05.2009թ. 

ժամանակահատվածում

Տարբերությունը 

(հազ.դրամ) 

(ավելը + , 

պակասը -)

Վճարում  01.05.2009թ.-01.10.2011թ. 

ժամանակահատվածում
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