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

Հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերը՝ 

1. Բարեգործական որակել «Արմենիան Լայթհաուս» բարեգործական հիմնա-

դրամի կողմից իրականացվող  ̀ 239,700 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ արժո-

ղությամբ «Մայրատուն» ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ «Արմենիան Լայթհաուս» բարեգործական հիմնադրամի 

(ՀՎՀՀ` 01557357)  կողմից կնքված՝ ստորև նշված պայմանագրերով նախատեսված 

գործարքներն անմիջականորեն կապված են սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի 

իրականացման հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն` 

1) «ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

հետ (ՀՎՀՀ` 04427532) 2022 թվականի հուլիսի 7-ին կնքված` N 01Բ/2022 պայմանագրում 

նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 

թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում շինարարական և 

տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում` 900,000 դրամի չափով, առանց ավելացված 

արժեքի հարկի. 
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2) «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ (ՀՎՀՀ` 

00046317) 2015 թվականի փետրվարի 20-ին կնքված` N 083021510417 պայմանագրում 

նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 

թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում գազի մատակարարում  ̀

1,600,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի. 

3) «Սիթի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ (ՀՎՀՀ` 

01282006) 2022 թվականի հունիսի 21-ին կնքված` N 3 պայմանագրում նշված գործարքը, 

որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում սննդի և տնտեսական ապրանքների 

ձեռքբերում` 1,300,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի. 

4) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 

հետ (ՀՎՀՀ` 01520882) 2021 թվականի մայիսի 10-ին կնքված` N 3820243 պայմանագրում 

նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 

թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում` 2,200,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի. 

5) «Յուքոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ (ՀՎՀՀ` 00024873) 2022 

թվականի հուլիսի 15-ին կնքված` N 4658874 պայմանագրում նշված գործարքը, որով 

նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն 

ընկած ժամանակահատվածում ինտերնետային ծառայությունների ձեռքբերում` 39,000 

դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.  

6) «Արփինետ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 

(ՀՎՀՀ` 04719683) 2018 թվականի հունվարի 29-ին կնքված` N 18988-201801 պայմա-

նագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 

2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում ինտերնետային 

ծառայությունների ձեռքբերում` 150,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի 

հարկի.  

7) «ՄԱՔՍ ՇԻՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 

(ՀՎՀՀ` 04436799) 2022 թվականի հուլիսի 4-ին կնքված` N 1/22 պայմանագրում նշված 

գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի 
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դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում շինարարական և տնտեսական 

ապրանքների ձեռքբերում` 1,200,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի 

հարկի.  

8) «Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ (ՀՎՀՀ` 02655115) 

2017 թվականի փետրվարի 21-ին կնքված` N 151027630 պայմանագրում նշված 

գործարքը, որով նախատեսվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում խմելու ջրի մատակարարման 

ծառայությունների մատուցում` 250,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի 

հարկի : 

3. «Արմենիան Լայթհաուս» բարեգործական հիմնադրամին` մինչև յուրաքանչյուր 

եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական 

ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված 

կարգով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում նշված ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպության կողմից կատարված աշխատանքների, ինչպես 

նաև կազմակերպությանը մատակարարված ապրանքների ու մատուցված 

ծառայությունների մասին, իսկ ծրագրի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում` 

ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին: 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                               ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ          Տ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
     
Երևան 
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