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Ձեր N _______________________  

                                                                         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 
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ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի  ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի  ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի  ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի  07.007.007.007.03.20123.20123.20123.2012թթթթ. . . . թիվ թիվ թիվ թիվ 5/65/65/65/6որոշմամբ հաստատված    որոշմամբ հաստատված    որոշմամբ հաստատված    որոշմամբ հաստատված    ««««ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ 

առողջապահության նախարարության առողջապահության նախարարության առողջապահության նախարարության առողջապահության նախարարության ««««Առողջապահական ծրագրերի իրականացման Առողջապահական ծրագրերի իրականացման Առողջապահական ծրագրերի իրականացման Առողջապահական ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակգրասենյակգրասենյակգրասենյակ» » » » պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող օտարերկրյա պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող օտարերկրյա պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող օտարերկրյա պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող օտարերկրյա 

պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից 

տրամադրված վարկային և դտրամադրված վարկային և դտրամադրված վարկային և դտրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված րամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված րամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված րամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությանվերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությանվերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությանվերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվության»»»»    

I. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական 

համակարգի արդիականացման ծրարգիր» 

1. «Շինարարական աշխատանքներ» կատեգորիայով 

ա/ հաշվետվության 1.1.1 կետի վերաբերյալ - Սկզբնական ծավալաթերթով 

նախատեսված է եղել ուղղաձիգ հորաններում, միջանցքների որոշ հատվածներում 

տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերը անցկացնել Փ25մմ հաստությամբ պողպատե 

ցինկապատ խողովակների միջով - 1430 գմ.: Պողպատե խողովակները  տեղադրելուց 

հետո, որոշվել է հաղորդալարերը անցկացնել Փ100մմ հաստությամբ պլաստմասե 

սակառների միջով- 320 գմ: Ուստի «հաղորդալարերի անցկացում պողպատե 

խողովակների միջով» աշխատանքը -5700 գմ պակասեցվել է, իսկ արդեն վճարված 

պողպատե խողովակների արժեքը` ոչ: 

բ/ հաշվետվության 1.2 կետի վերաբերյալ - Սկզբնական պայմանագրում առկա 1քմ-ն 2.0 

հազ. ՀՀ դրամ  կետը արտաքին պատերի ներկմանարտաքին պատերի ներկմանարտաքին պատերի ներկմանարտաքին պատերի ներկման աշխատանքի գումարն է: 

Հետագայում նախատեսվել է արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 

պոլիպերիստիրոլային 2 սմ հաստությամբ սալերով, որի վրա կատարվել է սվաղ և 

գունավորգունավորգունավորգունավոր    վերջնամշակումվերջնամշակումվերջնամշակումվերջնամշակում: Գունավոր վերջնամշակումը իր մեջ ներառում է մի քանի 

շերտերից բաղկացած աշխատանքների հաջորդականություն, մասնավորապես. 
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  1.Ծեփամածիկի հիմքով ջրակայուն նյութ, որը քսվել է                                           

նախապատրաստական շերտին  կապրոնե ցանցի վրա 

  2.Գունավոր ցայտաներկում նույն ծեփամածիկի հիմքով և արտաքին գունաներկով  

պատրաստված խառնուրդով 

  3.Վերջնական լաքապատում ջրաանթափանց լաքով 

Այս աշխատանքների համար կատարվել է մասնագիտական հաշվարկ առաջարկվել է 

1քմ աշխատանքի դիմաց վճարել 7.0 հազ. ՀՀ դրամ: 

գ/ հաշվետվության 1.3 կետի վերաբերյալ – համաձայն հաշվետվության` «Ապարանի 

բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ շենքի վերանորոգման սխալ կազմակերպված 

շինարարական աշխատանքների արդյունքում արձանագրվել է 2,268,000 ՀՀ դրամի 

գումար. նշվածի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ պատերի ամբողջ մակերեսով գաջի 

սվաղը ավարտելուց և վճարելուց հետո  2100 գմ հաղորդալարերի անցկացման համար 

փորվել և վերականգնվել են ակոսներ, որովհետև տեղի է ունեցել պալատների 

մահճակալների վերադասավորման նախագծային փոփոխություն, որն էլ առաջացրել է 

նման անհրաժեշտություն (մահճակալների վերևում տեղադրվել են լուսատուներ, 

անջատիչներ, վարդակներ): 

դ/ հաշվետվության 1.4 կետի վերաբերյալ - «Ապարանի ԲԿ» ՓԲԸ շենքի վերանորոգման 

ավելացված ծավալներում շինաղբի բարձման և տեղափոխման գինը նախագծողի 

կողմից առաջարկված 3,6 հազ. ՀՀ դրամի փոխարեն կիրառվել է 13,0 հազ. ՀՀ դրամը, իսկ 

տանիքի ծածկույթի կառուցման 1քմ գինը նախագծողի կողմից առաջարկված 9,42 հազ. 

ՀՀ դրամի փոխարեն կիրառվել է 16,9 հազ. ՀՀ դրամը, որովհետև կիրառված գները ի 

սկզբանե նախատեսված են եղել մրցութային փաթեթում ներառված ծավալաթերթով, 

որն էլ հետագայում կազմել է պայմանագրի անբաժանելի մաս: Հետևաբար, 2 դեպքում էլ 
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Ձեր N _______________________  

կիրառվել են պայմանագրի ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների միավոր 

գները: 

ե/  հաշվետվության 1.5 կետի վերաբերյալ – հաշվետվությունում նշված լրացուցիչ 

աշխատանքները ի սկզբանե նախատեսված չեն եղել Պայմանագրի ծավալաթերթում:  

Նոր ավելացված աշխատանքների միավոր գները ներկայացվել են թե Նախագծողի և թե 

Կապալառուի կողմից և քննարկվել են հիմնարկում: Համաձայն Համաշխարհային 

Բանկի գնումների ուղեցույցի` ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՊՀ-ն պարտավորվածություն չունի նոր 

ավելացված միավոր աշխատանքի արժեքը սահմանելիս հիմք ընդունել Նախագծողի 

կողմից արված առաջարկը: Հետևաբար, հիմք ընդունելով շինարարական 

աշխատանքների պայմանագրերի 40,2 կետը, ինչպես նաև նպատակ ունենալով 

ապահովել շինարարական աշխատանքների ժամանակին, որակյալ  և  ամբողջական 

ավարտը, հիմնարկն ընդունել է Կապալառուի կողմից ներկայացված գները: 

զ/ հաշվետվության 1.6 կետի վերաբերյալ - հաշվետվությունում նշված «Գորիսի ԲԿ» 

ՓԲԸ շենքի վերանորոգման ընթացքում 500մմ բարձրությամբ ալյումինե ջեռուցման 

մարտկոցի միավորի գինը` 3,0 հազ ՀՀ դրամ, նախատեսված է եղել ի սկզբանե 

Պայմանագրով, որը հետագայում փոխարինվել է 400մմ  բարձրությամբ ալյումինե 

ջեռուցման մարտկոցներով: Արդյունքում, անհրաժեշտություն է առաջացել նոր 

աշխատանքի միավոր գին որոշելու: Համաձայն Համաշխարհային Բանկի գնումների 

ուղեցույցի` ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՊՀ-ն պարտավորվածություն չունի նոր ավելացված միավոր 

աշխատանքի արժեքը սահմանելիս հիմք ընդունել Նախագծողի կողմից արված 

առաջարկը: Հետևաբար, հիմք ընդունելով շինարարական աշխատանքների 

պայմանագրերի 40,2 կետը, ինչպես նաև նպատակ ունենալով ապահովել 

շինարարական աշխատանքների ժամանակին, որակյալ  և  ամբողջական ավարտը, 

հիմնարկն ընդունել է «Արարիչ» ՍՊԸ կողմից կողմից ներկայացված գինը:  
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ՆԱԽԱՐԱՐ 
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է/ հաշվետվության 1.7 կետի վերաբերյալ – թվով 12 օբյեկտներում շինարարական 

աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների պայմանագրերում կատարվել 

են աշխատանքների ժամկետների երկարացումներ ոչ միայն ավելացված ծավալների 

պատճառով, այլ նաև տվյալ տարածքներում շին. աշխատանքներ իրականացնելու 

համար անբարենպաստ եղանակային պայմաններից ելնելով, ինչն ապացուցված է 

Հայհիդրոմետից  ներկայացված տեղեկանքներով:  

ը/ «Ապարանի ԲԿ» ՓԲԸ շենքի  վերանորոգման շինարարական աշխատանքներում 

արտաքին պատերի մաքրումը նախագծով սահմանված ավազաշթով նախատեսելու 

փոխարեն նախատեսվել է իրականացնել  հղկաքարով հղկմամբ, որովհետև գլխավոր 

ճակատի տուֆի շարվածքի պատերը գտնվում էին քայքայված վիճակում, կարանները 

ունեին բացվածքներ, որոնք պահանջում էին լցափակում: Ուստի, արտաքին տեսքը 

բարվոք վիճակի  բերելու  համար միայն  հղկաքարով հղկմամբ և մաքրման եղանակն էր 

արդյունավետ: Հարկ է նշել նաև, որ նշված խախտումը սխալմամբ ընդգրկվել է «ՀԲ 

աջակցությամբ իրականացվող  «Թռչնագրիպին հակազդելու ծրագիր» բաժնում:   

 

ԱյսպիսովԱյսպիսովԱյսպիսովԱյսպիսով`̀̀̀  Հիմք ընդունելով ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 07.03.2012թ. թիվ 5/6 

որոշմամբ հաստատված «Ընթացիկ հաշվետվության» արդյունքները 

• Հաշվետվության 1.1 և 1.2 կետերով արձանագրված և ՀՀ պետական բյուջե 

վերականգնման ենթակա գումարները` 2.329.0002.329.0002.329.0002.329.000ՀՀ դրամ հավելագրման գումար ՀՀ դրամ հավելագրման գումար ՀՀ դրամ հավելագրման գումար ՀՀ դրամ հավելագրման գումար 

և և և և 10.2018.00010.2018.00010.2018.00010.2018.000ՀՀ դրամ պայմանագրի միավոր գնից բարձր ՀՀ դրամ պայմանագրի միավոր գնից բարձր ՀՀ դրամ պայմանագրի միավոր գնից բարձր ՀՀ դրամ պայմանագրի միավոր գնից բարձր վճարումվճարումվճարումվճարում,,,, սահմանված 

ժամկետներում Կապալառու կազմակերպությունների կողմից կփոխանցվեն ՀՀ 

պետական բյուջեի համապատասխան հաշվին, 

• Հիմնարկի կողմից կձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` արձանագրված 

խախտումները, ինչպես նաև  պատվիրված նախագծերով իրականացված 



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐ 
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աշխատանքների չհիմնավորված թանկացումները հետագայում բացառելու և 

շին. աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի պահանջների 

կատարման ուղղությամբ: 

 

 

 


	Untitled1.pdf
	Grutyun.pdf

