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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի  հուլիսի  18-ի 

ՆՀ-174-Ն հրամանագրի 1-ին  կետով  սահմանված կարգի 121-րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղա-

կայման ու գործառնման նպատակով հողատարածքների և անշարժ գույքի փոխանցման 

հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) 9-րդ նիստը 

2014 թվականի սեպտեմբերի 22-25-ը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնելու 

կապակցությամբ՝ 

1. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին՝ 

1) ապահովել հյուրերի` Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում 

միջոցառումների իրականացումն ըստ արարողակարգի. 

2) ապահովել հյուրերի դիմավորումն ու ճանապարհումը «Զվարթնոց» միջազգային 

օդանավակայանի պաշտոնական պատվիրակությունների սրահում: 
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2. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ 

1) հյուրերի սպասարկման համար հատկացնել 3 ներկայացուցչական ավտոմեքենա և 

2 բարձրակարգ ավտոբուս. 

2) պատվիրակության անդամներին տեղավորել հյուրանոցում, ապահովել նրանց 

սնունդը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղափոխումը, ինչպես նաև 

նիստերի անցկացման համար հատկացնել համապատասխան տեխնիկական սարքավորում-

ներով հագեցած դահլիճ. 

3) ապահովել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

համապատասխան մասնագետների մասնակցությունը հանձնաժողովի նիստի աշխատանք-

ներին. 

4) ռուսական կողմի և Հայաստանի Հանրապետության շահագրգիռ նախարարու-

թյունների ու գերատեսչությունների հետ համատեղ պատրաստել անշարժ գույքի և հողա-

տարածքների հանձնման-ընդունման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը:  

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրա-

պետության ոստիկանության պետին՝ հատկացնել ճանապարհային ոստիկանության 

երկու ուղեկցող անձնակազմ:  

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետին, Հայաստանի 

Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին, Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի նախագահին, Երևանի քաղաքապետին (համաձայնությամբ) և Գյումրու քաղա-
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քապետին (համաձայնությամբ)՝ ապահովել ներկայացուցիչների մասնակցությունը հանձնա-

ժողովի 9-րդ նիստի աշխատանքներին: 

5. 2014 թվականի սեպտեմբերի 22-25-ը հանձնաժողովի 9-րդ նիստի անցկացման և 

հյուրերի (25 մարդ)՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում սննդի, 

պաշտոնական ճաշի, «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի պաշտոնական 

պատվիրակությունների սրահում սպասարկման, մշակութային միջոցառումների անցկացման, 

հուշանվերների, գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը և 

մյուս ծախսերը՝ 3659000 դրամի սահմաններում, կատարել Հայաստանի Հանրապետության 

2014 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությանը նախատեսված ընդհանուր միջոցների հաշվին:  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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