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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱ Ր 

 
0010, Երևան-10, Հանրապետության հրապարակ,                     հեռ. (+374 10) 524-641, ֆաքս (+374 10) 523-793 
   Կառավարական տուն, 3 
Ի պատասխան Ձեր ____________ N ______________                        _______________ N ____________________ 

 
                                             ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 
ՊԱՐՈՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ   

 
Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի  
2013 թվականի հունվարի 23-ի 
 02/23.16/795-13 հանձնարարականի          
 
 
         Հարգելի պարոն Սարգսյան, 

Ներկայացվում է տեղեկատվություն՝ ՀՀ  վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 
թվականի փետրվարի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 
նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես 
նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ 
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին» N 3/2 որոշման /այսուհետ՝ որոշում/ մեջ արձանագրված 
խախտումների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված  միջոցառումների վերաբերյալ` 

1. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներում թույլ տրված 1794,0 
հազ. դրամ  հավելագրումներից` 259,0 հազ. դրամը «Աննար» ՍՊԸ-ի և 1535,0 հազ. դրամը 
«Տիրանուն» ՍՊԸ-ի կողմից վերականգնվել է ՀՀ պետական բյուջե:  

2. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 1253-Ն որոշմամբ 
հաստատված՝ ՀՀ տարածքում մթնոլորտային վտանգավոր երևույթների   վրա ակտիվ 
ներգործության համակարգ ստեղծելու ծրագրի շրջանակներում կատարված 
հակակարկտային կայանների տեղակայման աշխատանքներում «Պոստ Լեքս 
Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից թույլ տրված 15558,3 հազ. դրամ գումարով ծավալագնային 
հավելագրումներն ընկերության կողմից չի ընդունվել իրականությանը 
չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ:  Ընկերությունը դիմել էր դատարան, որի 
արդյունքում «Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի հայցն ընդդեմ ՀՀ վերահսկիչ պալատի, 
երրորդ անձ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մերժվել է:  
       3. Անտառապատման և անտառվերականգնման միջոցառումներ ծրագրով կատարված 
աշխատանքներում թույլ տրված 9845,10 հազ. դրամ հավելագրումներից` 378,1 հազ. 
դրամը «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից վերականգնվել է ՀՀ պետական բյուջեի թիվ 
900005028155 գանձապետական հաշվին, իսկ չկատարված աշխատանքների համար 
կատարողական ակտերով ձևակերպված թվով 90000 սոճենու սերմնաբուսակների 



տնկման աշխատանքների համար վճարված 9467,0 հազ. դրամը վերականգնվել է 
լրացուցիչ աշխատանքների իրականացմամբ:  

4. Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականներին ցորենի 
սերմնաբուծության և 2011 թվականին գարու արտադրության զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում - «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից մատուցված 
ծառայությունների դիմաց պայմանագրային գներից ավելի վճարված 3503,5 հազ. դրամից  
/500.0+424.0+2299.0+280.5 հազ.դրամ/ 1374,5 հազ. դրամը վերականգնվել է 
(500,0+424.0+280.5+170,0)  ՀՀ պետական բյուջե: Միաժամանակ ՊՈԱԿ-ը ՀՀ  վերահսկիչ 
պալատին ներկայացրել է բացատրություն 2299,0 հազ. դրամի վերականգնման 
վերաբերյալ:  ՀՀ պետական բյուջե է վերականգնվել 170,0 հազ. դրամ: 

 Որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա՝ 
 1. վերանայվել է մկնանման կրծողների դեմ գյուղացիական տնտեսությունների 

կողմից ձեռքով պայքարի դեպքում ցինկի ֆոսֆիդի ծախսի չափաբաժինը և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի մայիսի 12-ի N 80-Ա հրամանում 
կատարվել է համապատասխան փոփոխություն /ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 
2012 թվականի N 184-Ա հրաման/: 

2. Արձակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի 
<<Պետական անտառների անտառօգտագործման` անտառհատման և անտառային 
տոմսերի ձևերը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N142-Ն հրամանը: 

3. Արձակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի  18-ի 
<<Պետական և համայնքային անտառային հողերում կողմնակի անտառօգտագործման 
կարգը հաստատելու մասին>> N159-Ն հրամանը: 

4. Մշակվել և ներկայումս շահագրգիռ գերատեսչություններին և հասարակական 
կազմակերպություններին քննարկման է ներկայացվել <<Պետական անտառների 
պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին 
աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները հաստատելու մասին>>              ՀՀ 
կառավարության որոշման և <<Անտառսերմնային և տնկարանային տնտեսության վարման 
կանոնները հաստատելու մասին>>, <<Պետական անտառներում արմատի վրա ծառուտի 
վաճառքի չափաքանակների հաշվարկման մեթոդիկան սահմանելու մասին>> ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարի հրամանների նախագծերը: 

5.       Անասնաբուժական միջոցառումների իրականացման համար 
<<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի 
ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի և անասնաբույժ մասնագետների միջև 
կնքվել են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: 

 
 

              Հարգանքով`  
                                                                                  ՍԵՐԳՈ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

   
 

կատ. իրավաբանական վարչության պետի ժ/պ  ̀
Գ. Ավագյան   հեռ.52.92.31. 
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