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Ո  Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
16 մայիսի 2014 թվականի N Մ-430-Ա  

 քաղ. Երևան  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, 
ԿՈՎԿԱՍԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «ԱՐՓԻ ԼԻՃ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊՈԱԿ-Ի 

ՄԻՋԵՎ 15.05.2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱ-
ՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համա-
կարգման հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպա-
նության նախարարության 2014 թվականի ապրիլի 26-ի N 1/01.3/10882-12 գրությունը և 
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2014 թվականի ապրիլի 30-ի 
N 3/3.8-2/6636-14, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարա-րության 
2014 թվականի մայիսի 5-ի N 02/2877-14, Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2014 թվականի մայիսի 5-ի         N ՎՄ/3-4/5325-
14 ու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 2014 թվականի ապրիլի 29-ի N 
01/1971-14 եզրակացությունները,  ո ր ո շ ո ւ մ   է. 

 

1. Բարեգործական որակել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նա-

խարարության կողմից իրականացվող` 45,019,900 դրամ ընդհանուր արժեքով «Հայաստա-նի 

Հանրապետության բնապահպանության նախարարության, Կովկասի բնության հիմնա-

դրամի և «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջև 15.05.2013 թվականին կնքված      

դրամաշնորհի պայմանագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող 2014 թվականի» ծրագիրը    

(կցվում է): 

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը` 

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման շրջանակներում մատա-

կարար (կապալառու) կազմակերպությունների հետ կնքվելիք պայմանագրերի պատճեն-

ները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական 

ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի դրույթների համաձայն ավելացված արժեքի հարկից ա-

զատվող ապրանքների ու ծառայությունների շրջանակը որոշելու համար. 

2) մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը` սահմանված կարգով 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգ-
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ման հանձնաժողով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում նշված 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից, ինչպես նաև կազմակերպությանը մա-

տակարարված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների մասին, իսկ ծրագրի ավար-

տից հետո մեկամսյա ժամկետում` ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին: 

3. Սույն որոշումն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարա-

րություն, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, Հայաս-

տանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե և Հայաստանի 

Հանրապետության Շիրակի մարզպետին:  

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                           Ս. ՏԵՐ-ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 


