
Հավելված N1
Աղյուսակ N21-1

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին 

մասնակցության ապահովման համար մարզիկների 
նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում

884,967.2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 884,967.2
այդ թվում

«Հայաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության բասկետբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 110,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության գեղասահքի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,000.0
«Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 10,000.0
«Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 220,000.0
«Հայաստանի թաէքվոնդոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 17,000.0
«Հայկական ազգային կանոէի ֆեդերացիա» ՀԿ 8,000.0
«Հայաստանի լողի դաշնություն» ՀԿ 8,000.0
«Հայաստանի կարատեի ֆեդերացիա» ՀԿ 2,000.0
«Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 165,000.0
«Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության հեծանվային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 10,000.0

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» ՀԿ 26,000.0
«Հայկական առագաստանավային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 3,000.0
«Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 71,000.0
«Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիա» ՀԿ 30,000.0
«Հայաստանի նետաձգության ազգային ֆեդերացիա» ՀԿ 8,000.0
«Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա» ՀԿ 57,000.0
«Հայաստանի ջրացատկի ֆեդերացիա» ՀԿ 7,000.0
«Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0
«Հայաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիա» ՀԿ 10,000.0

«Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 8,000.0
«Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիա» ՀԿ 6,000.0
«Խոտի հոկեյի հայկական ֆեդերացիա» ՀԿ 1,500.0
«Հայաստանի բադմինթոնի ֆեդերացիա» ՀԿ 1,500.0
«Հայաստանի սինխրոն լողի ֆեդերացիա» ՀԿ 2,300.0
«Հայաստանի քիքբոքսինգի ֆեդերացիա» ՀԿ 2,000.0
«Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,000.0
«Հայաստանի ռեգբիի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,000.0
Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացման միջոցառումների 

իրականացում
8,000.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 01 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

871



Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

«Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» իրավաբանական անձանց 
միություն

8,000.0

Հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ 9,000.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 9,000.0
այդ թվում

«Հայաստանի կույրերի միավորում»  ՀԿ 500.0
«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» ՀԿ 3,000.0
«Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ 3,000.0
«Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» ՀԿ 2,500.0

2012 թվականի Ինսբրուկի առաջին ձմեռային պատանեկան 
օլիմպիական խաղերին  Հայաստանի մարզական պատվիրակության 

մասնակցության ապահովում
32,559.4

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 32,559.4
«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական 
անձանց միություն

32,559.4

2012 թվականի Լոնդոնի 30-րդ Օլիմպիական խաղերին Հայաստանի 
մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում

90,000.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 90,000.0
«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական 
անձանց միություն

90,000.0

Նավամոդելային սպորտի զարգացում 5,500.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 5,500.0
«ՀՀ նավամոդելային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,500.0

Ուսանողական մարզական միջոցառումներ 4,350.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 4,350.0
«ՀՀ ուսանողական մարզական ֆեդերացիա» ՀԿ 4,350.0
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-2

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Գրադարանային ծառայություններ 1,109,317.8
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 833,576.5
այդ թվում

«Հայաստանի ազգային գրադարան»  ՊՈԱԿ 347,521.0
«Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ 123,901.1
«Երաժշտագիտական գրադարան»  ՊՈԱԿ 31,121.7

«Վ.Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 24,567.2

«Օ.Չուբարյանի անվան Արարատի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 23,323.9
«Արմավիրի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 28,401.5

«Վ.Պետրոսյանի անվան Գեղարքունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 30,897.5

«Կոտայքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 26,677.7
«Շիրակի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 57,241.3
«Սյունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 30,574.9
«Տավուշի մարզային գրադարան»ՊՈԱԿ 21,600.7
«Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 63,310.7
«Վայոց Ձորի մարզային գրադարան»ՊՈԱԿ 24,437.3

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 126,505.3

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 126,505.3
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե
107,486.6

«ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան» ՊՈԱԿ 107,486.6
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 41,749.4

«Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» ՊՈԱԿ 41,749.4
Հրատարակությունների գրանցման, հաշվառման և 

մատենագիտական ծառայություններ
58,460.7

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 58,460.7

«Հայաստանի ազգային գրապալատ»  ՊՈԱԿ 58,460.7

873



Հավելված N1

Աղյուսակ N21-3

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 1,157,031.6
այդ թվում

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ 280,840.5
«Հայաստանի պատմության թանգարան»  ՊՈԱԿ 132,559.8

«Ե.Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ 113,828.3

«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

62,490.3

«Ռուսական արվեստի թանգարան /պրոֆ. Ա.Աբրահամյանի 
հավաքածու/» ՊՈԱԿ

16,013.4

«Մ. Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 26,167.2

«Հ.Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ 25,833.8

«Ե.Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 16,888.6
«Ալ.Սպենդիարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 25,982.4

«Ա.Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 21,131.2

«Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 38,325.7

«Ցուցահանդեսային կենտրոն» ՊՈԱԿ 15,050.0

«Հայ և ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարան»  ՊՈԱԿ 14,891.8

«Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ 15,613.3
«Ս.Փարաջանովի թանգարան» ՊՈԱԿ 15,659.5
«Փայտարվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ 13,262.9
«Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 10,995.3
«Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 12,393.6
«Ն.Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ 9,542.3
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական 
միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

282,839.7

«Ագարակ»  պատմամշակութային արգելոց» ՊՈԱԿ 6,722.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 23,749.0

«Խ.Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 23,749.0

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 120,518.3

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի «Թանգարանային ծառայություններ և 

ցուցահանդեսներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

«Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց 
ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային 
թանգարան» ՊՈԱԿ

120,518.3

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 40,698.0
այդ թվում

«Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 29,450.1
«Ա.Թամանյանի անվան թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 11,247.9

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 30,678.8

«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 30,678.8

Արարատի մարզպետարան 13,944.8
այդ թվում

«Սպարապետ Վ.Սարգսյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 7,968.5
«Պ.Սևակի անվան տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 5,976.3

Գեղարքունիքի մարզպետարան 14,368.9
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 14,368.9

Լոռու մարզպետարան 9,411.3
«Լոռու-Փամբակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 9,411.3

Շիրակի մարզպետարան 44,149.9
այդ թվում

«Գյումրու քաղաքային կենցաղի և ժողովրդական ճարտարապետության 
թանգարան» ՊՈԱԿ

30,513.7

«ՀՀ Շիրակի մարզի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 13,636.2
Սյունիքի մարզպետարան 9,605.7

«Կապանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 9,605.7
Վայոց Ձորի մարզպետարան 9,745.3

«Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 9,745.3
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-4

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 28,069.4

«Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն» ՊՈԱԿ 28,069.4

Կոտայքի մարզպետարան 1,482.7
«Կոտայքի մարզային մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 1,482.7

Սյունիքի մարզպետարան 1,482.7
«Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 1,482.7

Վայոց Ձորի մարզպետարան 3,482.7
«Եղեգնաձորի մշակույթի տուն» ՊՈԱԿ 3,482.7

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N1 
հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի «Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի 
կազմակերպում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-5

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

 Արխիվային ծառայություններ 377,830.0

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 377,830.0

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ 377,830.0

 Մշակութային արժեքների փորձաքննության ծառայություններ 32,723.3

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 32,723.3

«Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 32,723.3

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 04 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-6

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  
/հազար դրամ/

1 2

Օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումներ 673,219.6

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 673,219.6

«Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

673,219.6

Ազգային ակադեմիական թատերարվեստի ներկայացումներ 261,625.9

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 261,625.9

«Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 261,625.9

Թատերական ներկայացումներ 1,030,283.2
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 958,353.5
այդ թվում

«Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 183,496.0

«Կ.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

138,303.4

«Գյումրու Վ.Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 109,528.2

«Երևանի Հ.Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ 93,075.6

«Վանաձորի Հ.Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

82,098.3

«Արտաշատի Ա.Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

57,450.0

«Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 50,735.0
«Համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 48,220.0
«Երաժշտական կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 43,642.8
«Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

40,635.5

«Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 37,904.4
«Բեմարվեստի ազգային փորձարարական  «Գոյ» կենտրոն» ՊՈԱԿ 32,201.1
«Երևանի մնջախաղի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 28,392.0
«Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 12,671.2

Գեղարքունիքի մարզպետարան 37,251.2
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ.Քալանթարի անվան դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

37,251.2

Սյունիքի մարզպետարան 34,678.5
«Ա.Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 34,678.5

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N1 
հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  
/հազար դրամ/

1 2

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ 982,252.3
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 914,401.7
այդ թվում

«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 229,593.5
«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 203,309.7
«Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ 101,925.2
«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ 100,457.5
«Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ 74,977.5
«Ժողովրդական երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 50,000.0
«Հայաստանի պարի պետական անսամբլ» ՊՈԱԿ 45,809.6

«Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն»  պետական համույթ» ՊՈԱԿ 35,142.3

«Հայաստանի էստրադային ջազ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 20,998.4
«Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 20,829.9
«Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն» ՊՈԱԿ 18,390.4
«Կոմիտասի անվան պետական քառյակ» ՊՈԱԿ 12,967.7

Շիրակի մարզպետարան 67,850.6
«Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 42,691.8
«Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբ» ՊՈԱԿ 25,158.8
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-7

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Աջակցություն օտարերկրյա պետություններում հայալեզու 
թատերական ներկայացումներին 

20,000.0

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 20,000.0

Թբիլիսիի Պ.Ադամյանի անվան թատրոն 20,000.0

Աջակցություն հայ մշակույթի միջազգային կենտրոններին 25,959.0

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 25,959.0

Վենետիկի «Հայ-համաեվրոպական մշակույթի երկխոսության 
միջազգային կենտրոն» 

25,959.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-8

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
Շիրակի մարզպետարան 3,457.7

այդ թվում`

Բանակի 20-ամյակին նվիրված միջոցառում 370.0

Պարարվեստի փառատոն 377.7

Մայրության և գեղեցկության տոն 300.0

«Մայիսյան հաղթանակներ» 260.0

Երիտասարդ նկարիչների համապետական 1-ին պլեների 1,000.0
Մշակութային օր  «Շիրակ-Արցախ» 1,000.0
Դասական երաժշտության օր 150.0

Տավուշի մարզպետարան 3,442.1
այդ թվում`

Մարզային մշակութային փառատոն 400.0
Կանանց տոն 550.0
Հաղթանակի և խաղաղության տոն 250.0
Հանրապետության տոն 375.0
Երիտասարդական ուսանողական փառատոն 200.0
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր 390.0
Պահպանենք մեր ավանդույթները 400.0
Գիտելիքի, գրի և դպրության օր 300.0
Տարեմուտի տոնահանդես 577.1

Արմավիրի մարզպետարան 2,563.6
այդ թվում`

Սարդարապատի հերոսամարտի և Հայոց պետականության վերականգնման 
օրվան նվիրված միջոցառում

1,550.0

Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձին նվիրված 
«Անկախության օր» տոնակատարություն

1,013.6

Արագածոտնի մարզպետարան 3,278.2
այդ թվում`

Հայոց ազգային բանակի 20-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում 180.0
Կանանց միջազգային օրվան և մայրության տոնին նվիրված միջոցառում 430.0
Հայրենական մեծ պատերազմի և Շուշիի ազատագրմանը նվիրված 
միջոցառումներ

200.0

Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառում 400.0
ՀՀ անկախության օրվան նվիրված տոնահանդես 760.0
«Ոսկե աշուն»  երիտասարդական մշակութային միջոցառում 530.0
Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառում 400.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «Մշակութային 
միջոցառումների իրականացում» ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության մարզերին 

 նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին միջոցառումների 
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
Սուրբ ծնունդի և ամանորի տոնական միջոցառում 378.2

Կոտայքի մարզպետարան 2,404.0
այդ թվում`

Մարզին  բնորոշ  բարբառների,  ազգային  ծեսերի և ավանդական  
արհեստագործության պահպանում և զարգացում

200.0

Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված տոնակատարություններ 230.0
Հայոց բանակի օր 300.0
Հայ գրատպության 500-ամյակ 250.0
Երաժշտական և արվեստի դպրոցների մրցույթ-փառատոն 250.0
Պարարվեստի մարզային փառատոն 240.0
Աստվածածնի վերափոխման տոն/ Խաղողօրհնեք/ 200.0
Գեղանկարչության, քանդակագործության, դեկորատիվ կիրառական 
արվեստի մարզային ցուցահանդես

280.0

Տարեմուտի երեկոյի շրջանակներում տարվա լավագույն ճանաչված մշակույթի 
գործիչների և մարզիկների մեծարման երեկո

254.0

ՀՀ անկախության տարեդարձի օր 200.0
Սյունիքի մարզպետարան 7,171.7

այդ թվում`

«Սյունիք»  մարզամշակութային փառատոն 800.0
«Ուսանողական ամառ» 500.0
«Գորիսյան օրեր» տոնակատարություն 1,000.0
Սյունիքյան ամանոր 1,500.0
«Մենք ուխտ ունենք միշտ դեպի լույս» ավանդային միջոցառումներ 371.7
«Երազ իմ երկիր» փառատոն 500.0
Սյունիքի մշակութային օրեր ԼՂՀ-ում 600.0
«Լավագույն մարզական ընտանիք» մարզամշակութային փառատոն 1,900.0

Վայոց Ձորի մարզպետարան 4,938.5
այդ թվում`

«Եղեգան փող» գուսանա-աշուղական երգի և ազգային երաժշտության 
փառատոն`նվիրված Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300 ամյակին

200.0

Մշակույթի երախտավորների մեծարում`մշակույթի վաստակավոր գործիչ 
Ֆ.Բալոյանի ծննդյան 60-ամյակ

340.0

Երգչախմբային և վոկալ արվեստի փառատոն 250.0
«Դո-ռե-մի» գիտամշակութային փառատոն 399.0
ՀՀ անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 120.0
«Ճանաչենք միմյանց»  միջմարզային մշակութային միջոցառում 200.0
Շուշիի ազատագրման և Մեծ հաղթանակի օրվան նվիրված 
տոնակատարություններ

130.0

Ապրիլի 7-ին նվիրված ցերեկույթ-տոնակատարություն 130.0

Կանանց միջազգային օրվան` մարտի 8-ին նվիրված տոնական  միջոցառում 120.0

Հայկական բանակի 20-ամյակի նշում 220.0
ՀՀ սահմանադրության օր 120.0
Պարարվեստի փառատոն 200.0
Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառում 120.0
«Բերքի-երգի տոն» ավանդական գյուղատնտեսական արտադրանքի 
ցուցահանդես

500.0

Վայոցձորյան նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես 150.0
Տարեմուտի հանդես 200.0
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
Մեծ եղերնի 97-ամյակին նվիրված երթ-պսակադրություն 100.0
Մարզի բնակչության ամառային ակտիվ հանգստի կազմակերպում 360.0
Այցելություններ մարզի պատմամշակութային կոթողներ 100.0
«Երկու աստղ» մշակութային միջոցառում 979.5

Արարատի մարզպետարան 3,195.4
այդ թվում`

«Սուրբ Սարգիս» սիրահարների և երիտասարդների տոն 290.0
«Պոեզիայի տոն»  տոնախմբություն 210.0
«Բերքի տոն»  տոնախմբություն 850.0
«Եթե գերել ենք, լոկ մեր գրքերով»  հայ տպագրության 500-ամյակին նվիրված 
միջոցառում

450.0

Ուսուցչի օր 370.4
Կանանց միջազգային օր 350.0
Թատերահամերգային կազմակերպությունների հյուրախաղեր մարզում 490.0
ՀՀ նկարիչների ցուցահանդեսների կազմակերպում մարզում 185.0

Գեղարքունիքի մարզպետարան 3,278.2
այդ թվում`

Հայկական բանակի ստեղծման օրվան նվիրված միջոցառում 478.2
Երաժշտական և արվեստի դպրոցների մարզային փառատոն 805.0
«Գեղարքունիք-Արցախ» մշակութային օր 630.0
Հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված մրցույթ-փառատոն 310.0
«Բարբառների երկխոսություն» մարզային փառատոն 505.0
ՀՀ անկախության տարելիցին նվիրված տոնահանդես 550.0

Լոռու մարզպետարան 3,542.3
այդ թվում`

Հայկական ժողովրդական նվագարանների և երգի-պարի մարզային 
փառատոն

1,325.8

Երիտասարդական ուսանողական մարզային փառատոն 1,326.5
«Լոռվա ժողովրդական խաղեր» մարզային փառատոն 890.0
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-9

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 06 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Կինոնկարների արտադրություն 454,956.4

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 454,956.4
այդ թվում`

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                           
                 /  խաղարկային կինոնկարների արտադրություն /

293,518.7

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                           
              /  մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն /

112,096.6

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ»  կինոստուդիա» ՊՈԱԿ            
     /  վավերագրական կինոնկարների արտադրություն /

49,341.1

Ազգային կինոծրագրերի իրականացում 131,716.2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 131,716.2

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ    131,716.2

Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ 7,235.5

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 7,235.5
այդ թվում`

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                           
              /կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանում/

2,871.5

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ          
/վավերագրական կինոնկարների թվայնացում/

4,364.0

Փաստավավերագրական կինոծրագրերի իրականացում 36,540.2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 36,540.2

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ       36,540.2
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Հավելված N1

Աղյուսակ N21-10

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների, պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների և մամուլի անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 

աշխատանքներ
67,911.2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 67,911.2
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

67,911.2

 Հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգ 8,340.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 8,340.0

«Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն» ՓԲԸ 8,340.0

Աջակցություն հայկական պատմամշակութային հուշարձանների 
վավերագրմանը

60,000.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 60,000.0
«Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող 
կազմակերպություն» ՀԿ

60,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին»  ՀՀ օրենքի 
N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 07 դասի ծրագրերի գծով  նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-11

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

68,869.3
68,869.3

«Հանրապետություն» ՓԲԸ                                    «Հայաստանի Հանրապետություն» 44,799.0
«Հայաստանի Հանրապետություն- 
Ռեսպուբլիկա Արմենիա» ՓԲԸ                              

«Ռեսպուբլիկա Արմենիա» 24,070.3

47,777.1

47,777.1

9,977.0

«Եզդիների ազգային միություն» ՀԿ «Էզդիխանա» (հայերեն, եզդիերեն) 900.0

«Եզդիների ազգային կոմիտե» ՀԿ «Լալըշ» (հայերեն, եզդիերեն) 900.0

«Ռյա-Թազա» թերթի խմբագրություն» ՍՊԸ «Ռյա-Թազա» (քրդերեն) 900.0
«Գոլոս» ՍՊԸ «Գոլոս Արմենիի» (ռուսերեն) 500.0
«Ուկրաինա» Հայաստանի ուկրաինացիների 
ֆեդերացիա» ՀԿ

«Դնիպրո-Սլավուտիչ» (հայերեն, 
ուկրաիներեն)

2,648.0

«Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ» ՀԿ «Զագրոս»  (հայերեն, քրդերեն) 1,000.0

«Հայաստանի հրեական համայնքի թերթ» ՀԿ
«Դավիթի վահան» (ռուսերեն, 
հրեերեն)

500.0

«Իվերիա» վրացական բարեգործական 
համայնք» ՀԿ

«Իվերիա» (վրացերեն) 500.0

«Նովոյե վրեմյա» օրաթերթի խմբագրություն» 
ՍՊԸ

«Նովոյե վրեմյա» (ռուսերեն) 500.0

«Հայաստանի «Երևանի բելառուսների համայնք 
«Բելառուս» ՀԿ 

«Բելառուս» (ռուսերեն, 
բելառուսերեն)

300.0

«Հայաստանի ասորական 
կազմակերպությունների  «Խայադթա» 
ֆեդերացիա» իրավաբանական անձանց 
միություն

«Ասիրիսկիե նովոստի» (ռուսերեն, 
ասորերեն)

500.0

Հայաստանի հույների «Պատրիդա» ՀԿ
«Բյուզանդական ժառանգություն» 
(ռուսերեն, հունարեն)

500.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

Ոչ պետական մամուլի հրատարակում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Ազգային փոքրամասնությունների լեզվով լույս տեսնող մամուլ

այդ թվում`

Պետական մամուլի հրատարակում
ՀՀ մշակույթի նախարարություն

այդ թվում`

այդ թվում`

Թերթեր

Ամսագրեր
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3
«Լեհերի համագործակցության «Պոլոնիա» 
բարեգործական» ՀԿ

«Պոկա մի ժիվի» (ռուսերեն, լեհերեն) 329.0

19,150.1

«Գրական թերթ» խմբագրություն» ՍՊԸ «Գրական թերթ» 1,500.0
«Սատիրիկոն» ՍՊԸ «Գրեթերթ» 450.0
«Մշակութային ժառանգություն» հանդեսի 
խմբագրություն» ՍՊԸ

«Գրաշխարհ» 400.0

«Լիտերա» ՍՊԸ «Լիտերատուրնայա Արմենիա»  
(ռուսերեն)

3,000.0

«Արտասահմանյան գրականություն» 
խմբագրություն» ՍՊԸ

«Արտասահմանյան գրականություն» 2,750.0

«Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ «Գարուն» 2,000.0
«Նորք հանդես» ՍՊԸ «Նորք» 2,000.0
«Մշակույթ» համահայկական հիմնադրամ «Նոր-Դար» 700.0

«Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա» ՀԿ
«Հայաստանի գրքերը 
տպագրության մեջ և վաճառքում»

900.0

«Դրամատուրգիա» ՍՊԸ «Դրամատուրգիա» 1,000.1
«Գրական էտալոն» ՍՊԸ «Նարցիս» 900.0
«Ցոլքեր» ՍՊԸ «Ցոլքեր» 400.0

«Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների 
միություն» ՀԿ

«+ Կինո» 400.0

«Գրական թերթ» խմբագրություն» ՍՊԸ
«Գրականություն և գրատպություն» 
(«Գրական թերթի» գրական 
հավելված)

500.0

«Գոլոս» ՍՊԸ
«Արվեստանոց» (Под звездами), 
«Գոլոս Արմենիի» թերթի 
մշակութային հավելված

1,500.0

«Ազգ» օրաթերթ» ՍՊԸ 
«Ազգ» օրաթերթ (մշակութային 
հավելված)

750.0

1,200.0

«Շախմատային հանդես» ՍՊԸ «Շախմատային Հայաստան» 600.0
«Սպորտ-Անի» ՍՊԸ «Մարզական Հանրապետություն» 300.0
Մշակույթի զարգացման բարեգործական 
հիմնադրամ

«Մարզաշխարհ» 300.0

3,900.0

«Արտակարգ ալիք» լրատվական կենտրոն» ՍՊԸ «Արտակարգ թերթ» 300.0

«Ավանգարդ-Տաթև» ՍՊԸ «Ավանգարդ» 600.0
«ՏԻՎ» ՍՊԸ «Հայաստան» 400.0

Մշակութային մամուլ
այդ թվում`

                                                   Այլ մամուլ
այդ թվում`

Թերթեր

Մշակութային ամսագրեր և պարբերականների մշակութային հավելվածներ

                                            Սպորտային մամուլ

Գրական ամսագրեր

այդ թվում`

Գրական թերթեր
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3
«Գարդմանահայերի հայրենակցական 
միավորում» ՀԿ                     

«Գարդմանի կանչ» 300.0

«ԶՈՐԱՎԻԳ-ՄԵՐՀՈՎ» ՍՊԸ «Զորավիգ»   300.0
«Համշեն» հայրենակցական-բարեգործական» 
ՀԿ

«Ձայն համշենական» 400.0

«Ամինչո» ՍՊԸ «Նոր օր» 300.0
«Ոզնի» երգիծաթերթ» ՍՊԸ «Ոզնի» 500.0

«Օրենք և իրականություն» ՍՊԸ «Օրենք և իրականություն» 500.0

«ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ
«Սահմանադրական 
արդարադատություն»

300.0

13,550.0

«Լոռի աշխարհ» ՍՊԸ «Թումանյանական աշխարհ» (թերթ)  500.0

«Լոռու մարզ» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Լոռու մարզ» (թերթ)  500.0

«Ափուջան և որդիներ» ՍՊԸ «Լուսարձակ» անկախ շաբաթաթերթ 500.0

«Մաշտոց» կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ «Մաշտոց» (ամսագիր) 650.0
«Թռիչք» կրթամշակութային և 
խորհրդատվական» ՀԿ

«Երկունք» (թերթ)  400.0

«Սահմանաքար» ՍՊԸ «Տավուշ» (թերթ)  500.0
«Շողարձակ» ՍՊԸ «Տեսանկյուն» (թերթ)  500.0

«Արարատ աշխարհ» ՓԲԸ «Արարատ» (թերթ)  500.0
«Արտաշատ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Արտաշատ» (թերթ)  500.0

«Սևան» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Սևան» (թերթ)  500.0
«Գեղարքունիք» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Գեղամա աշխարհ» (թերթ)                500.0
«Դարբինյանների վերնատուն» մշակութային 
կենտրոն» ՍՊԸ

«Ափ» (ամսագիր) 600.0

«Հարութ և Հրանտ» ՍՊԸ «Դարձ» (թերթ)  400.0
«Թալինի աշխարհ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Թալինի աշխարհ»  (թերթ)                500.0
«Արագած աշխարհ» ՍՊԸ «Արագած աշխարհ» (թերթ)                500.0
«Կանթեղ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Կանթեղն Արագածի» (թերթ)             400.0

«Կումայրի - բանվոր» ՍՊԸ «Կումայրի» (թերթ)  500.0
«Արմեն-Վանանդ» ՍՊԸ «Տուֆաշխարհի առօրյա» (թերթ)         500.0
ՀԳՄ Շիրակի մարզային մասնաճյուղ «Եղեգան փող» (թերթ)   500.0
«Վարդխաղ» ՍՊԸ «Շիրակ» (թերթ)  500.0

«Ծաղկած կարոտ» ՍՊԸ «Հայրենականչ» (թերթ)                      500.0

«Սյունյաց աշխարհ» ՍՊԸ «Սյունյաց երկիր» (թերթ)                    500.0
«Հաջողության թալիսման» ՍՊԸ «Զանգեզուր» (թերթ)  500.0

Մարզային մամուլ
այդ թվում`

ՀՀ Լոռու մարզ

Ամսագրեր

ՀՀ Տավուշի մարզ

ՀՀ Արարատի մարզ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

ՀՀ Շիրակի մարզ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ

ՀՀ Սյունիքի մարզ

888



Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3
«Որոտան անկախ թերթ» ՍՊԸ «Որոտան» (թերթ)  400.0
«Սիսիանի լրատու» ՍՊԸ «Սիսիանի ձայն» (թերթ)                     400.0
«ԳՈՒՄ» ՍՊԸ «Կամք+» (թերթ)  400.0

«Կոտայք-Լրատու» ՍՊԸ «Կոտայք» (թերթ)  500.0

«Վայոց ձոր» տեղեկատվական կենտրոն» ՍՊԸ «Վարդաձոր» (թերթ)  400.0

39,698.0

39,698.0

«Աղբյուր» մանկապատանեկան ամսագիր» ՍՊԸ  «Աղբյուր» ամսագիր 9,055.5

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ                                                 «Ծիծեռնակ» ամսագիր 9,158.5
«Լուսապսակ»  խմբագրություն»  ՍՊԸ                  «Լուսապսակ» ամսագիր 1,853.6
«Ոսկե խատուտիկ»  ՍՊԸ                                      «Խատուտիկ» հանդես 1,840.2

«Մանանա» հրատարակչություն»  ՍՊԸ                 
«Մանկանց երկիր» 
մանկապատանեկան ալմանախ 

1,885.8

«Կանչ» մանկապատանեկան թերթի 
խմբագրություն» ՍՊԸ                                           

«Կանչ» մանկապատանեկան թերթ 14,157.1

«Ծիրանի փող» ՍՊԸ                                             «Փերի» մանկապատանեկան թերթ 1,747.3

այդ թվում`

Մանկական, մանկապատանեկան թերթերի և ամսագրերի հրատարակում

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

ՀՀ Կոտայքի մարզ

889



Հավելված N1
Աղյուսակ N21-12

Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող սուբյեկտի 
անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4
40,000.0

8,290.0

Աբգար Ափինյան    
«Մշակույթ և գրականություն» 
(հոդվածների ժողովածու)

«Մշակույթ» 
համահայկական 
հիմնադրամ

420.0

Համլետ Գևորգյան 
«Ազատագրական պայքարի 
ռազմավարությունը և էջեր նրա 
հերոսապատումից» (մենագրություն)

«Գրիգոր Տաթևացի» ՍՊԸ 550.0

Դավիթ Գասպարյան 
«Քննադատությունն ընդդեմ 
քննադատության» (հոդվածների 
ժողովածու)

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ 1,000.0

Սամվել Դիլանյան  
«Հայոց սրբազան լեռները» 
(ուսումնասիրություն-ալբոմ)

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 1,000.0

Լոլա Դոլուխանյան 

«Քանդակը և Հայաստանի 
ժամանակակից 
ճարտարապետությունը» 
(մենագրություն-ալբոմ)

«Նահապետ» ՍՊԸ 570.0

Ռաֆայել Իշխանյան
«Հակոբ Մեղապարտ»  
(մենագրություն)

«Անտարես»  ՍՊԸ 300.0

Հայկ  Համբարձումյան 
«Զուգահեռ ընթերցումներ» 
(հոդվածների ժողովածու)

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ 450.0

Տիգրան Հայազն,  
Գարեգին Ղազարյան 

«1000 հայ գեներալներ, ծովակալներ» 
(հանրագիտարան, անգլերեն)

«Ամարաս» ՍՊԸ 1,000.0

Արթուր   Հարությունյան  

«Երևանը և նրա շրջակայքը», ալբոմ 
(հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն), 
մատենաշար «Մենք և մեր 
կոթողները»   

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 1,350.0

Նորայր Ղազարյան
«Դասականից մոդեռն և հետմոդեռն» 
(գրաքննադատական հոդվածների 
ժողովածու)

«Նաիրի» 
հրատարակչություն» ՓԲԸ

300.0

Մանե  Սարինյան 
«Միֆոլոգիզմը 20-րդ դարի 60-80-
ական թթ. հայ արձակում» 
(մենագրություն)

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 400.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «Աջակցություն գրականության հրատարակմանը» 
ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների

այդ թվում`

Գիտահանրամատչելի գրականություն

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
այդ թվում`

890



Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող սուբյեկտի 
անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Վազգեն  Սաֆարյան  
«Գրականության 
բազմաձայնությունը» 
(ուսումնասիրություն)

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ 450.0

Գրիգոր Օրդոյան
«Հայ կրկեսային արվեստի անցած 
ուղին»  (մենագրություն)

«Վան Արյան» ՍՊԸ 500.0

6,750.0

Վազգեն Գաբրիելյան
Գրականագիտական հոդվածների 
ժողովածու  (նվիրվում է 
Վ.Գաբրիելյանի 75-ամյակին)

«ԵՊՀ 
հրատարակչություն» ՍՊԸ

500.0

Հրանտ Գյուլասարյան
Պատմվածքներ (նվիրվում է  Հ. 
Գյուլասարյանի 75-ամյակին)

«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

400.0

 Անահիտ Թարյան 
«Արևային աստղաթափ», 
բանաստեղծություններ (նվիրվում է 
Ա.Թարյանի 60-ամյակին)

«Անտարես» ՍՊԸ 500.0

Հեղինակային խումբ

«Վանաձորի Հ.Աբելյանի անվան 
պետական դրամատիկական 
թատրոն», ալբոմ (նվիրվում է 
թատրոնի ստեղծման 80-ամյակին)

«Լուսակն» ՍՊԸ 1,600.0

Հեղինակային խումբ

«Հենրիկ Իգիթյան. Կյանքն ու 
գործունեությունը» (նվիրվում է 
Հ.Իգիթյանի ծննդյան 80-ամյակին. 
հայերեն-անգլերեն)

«Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչություն ՓԲԸ

1,500.0

 Էդվարդ Միլիտոնյան 
«Բանաստեղծությունների 
ժողովածու» (նվիրվում է 
Է.Միլիտոնյանի 60-ամյակին)

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 850.0

Ռոլանդ Շառոյան
«Հովն ընկավ», արձակ  (նվիրվում է 
Ռ.Շառոյանի 60-ամյակին)

«Նաիրի» 
հրատարակչություն» ՓԲԸ

700.0

Վահան Վարդանյան
«Անդին», պիեսներ (նվիրվում է  Վ. 
Վարդանյանի 50-ամյակին)

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ 700.0

2,300.0

Գաբրիել Գարսիա 
Մարկես 

«Հարյուր տարվա մենություն», 
«Նահապետի աշունը» (թարգմ.Ռ. 
Հովսեփյան)

«Նորք» ՍՊԸ 1,100.0

Յուրի Պոլյակով 
«Սնկերի արքան», վեպ (թարգմ. Լ. 
Իվանյան)

«Զանգակ-97» ՍՊԸ 1,200.0

7,080.0

Խաչատուր Ավագյան Պիեսներ
«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

450.0

Արտաշես Արամ    «Պոեզիայի ժամանակը», էսսեներ «Գրական էտալոն» ՍՊԸ 550.0

Գրիգոր Գուրզադյան Էսսեներ «Զանգակ-97» ՍՊԸ 450.0

Հոբելյանական գրականություն (ժամանակակից գրողներ)
այդ թվում`

Թարգմանական գրականություն
այդ թվում`

այդ թվում`

Գեղարվեստական գրականություն

Արդի հայ արձակ

891



Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող սուբյեկտի 
անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Կարինե Խալաթովա «Գործ N…», արձակ
«Գրական հայրենիք» 
ՓԲԸ

450.0

Ալիս Հովհաննիսյան «Ճյուղեր, տերևներ», արձակ
«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

450.0

Գոհար Նիկողոսյան «Լրջացող խաղ», պատմվածքներ
«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

400.0

Տիգրան Նիկողոսյան «Մարիամ իշխանուհի», արձակ
«Գրական հայրենիք» 
ՓԲԸ

600.0

Արմենուհի Սիսյան Պատմվածքներ «Գրական էտալոն» ՍՊԸ 420.0

Հակոբ Սողոմոնյան   
«Երազանքների ավազակախումբը», 
արձակ

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ 500.0

Կարպիս Սուրենյան «Հայ լինելու առեղծվածը», արձակ
«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

430.0

Կարո Վարդանյան «Մի կտոր երկինք», պատմվածքներ «ՎՄՎ Պրինտ» ՍՊԸ 430.0

Դավիթ Հովհաննես
«Տագնապներ», 
բանաստեղծություններ

«Արևիկ» ՓԲԸ 1,600.0

Խաչիկ Մանուկյան Բանաստեղծություններ
«Գրական հայրենիք» 
ՓԲԸ

350.0

5,200.0

Բագրատ Ալեքյան «Լեռան թագը», չափածո
«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն

300.0

Արզուման Այվազյան 
«Կղզի, որի բնակիչը ես եմ», 
մանկական արձակ

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 300.0

Արթուր Անդրանիկյան Մանկական բանաստեղծություններ «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 300.0

Ռոզա Եղիազարյան «Դու այլևս չես վախենում», արձակ «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 250.0

Ժողովածու 
«Կարմիր թռչունի առասպելը», 
անգլերենից, (թարգմ. Ա.Արսենյան) 

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 300.0

Ժողովածու 
Չուվաշական լեգենդներ և 
հեքիաթներ,  ռուսերենից   (թարգմ. 
Հ.Այվազյան)

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 700.0

Պատվական 
Խաչատրյան

«Ճկույտիկ», բանաստեղծություններ
<Գրական հայրենիք» 
ՓԲԸ

250.0

Ցոլակ Կանթեղ
«Հայ դասականները խաղերի մեջ», 
խաղ-գիրք

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 700.0

Սուրեն Մուրադյան
«Գրքի թևով, հազար ձևով», 
բանաստեղծություններ

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 400.0

Արթուր Շահնազարյան  
(կազմող)

«Հազարան հավք», ժողովրդական 
հեքիաթի համահավաք տեքստ

«Լուսապսակ» ՍՊԸ 300.0

Անահիտ Պարսամյան
«Փիսիկի այցելությունը», մանկական 
բանաստեղծություններ

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 350.0

Ֆենիքս Սարդարյան  
(կազմող) 

«Ծառերի խորհրդավոր աշխարհում», 
գիտահանրամատչելի զրույցներ

«Ոսկի խատուտիկ» ՍՊԸ 350.0

Արդի հայ պոեզիա

Մանկական գրականություն
այդ թվում`
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Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող սուբյեկտի 
անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Գևորգ Սարգսյան 
«Սանասար պապի զարմանահրաշ 
պատմությունները»

«Ոսկի խատուտիկ» ՍՊԸ 300.0

Անուշ   Վարդանյան Պատմվածքներ և հեքիաթներ «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 400.0

1,150.0

Աշոտ Գաբրիելյան Բանաստեղծություններ «Անտարես»  ՍՊԸ 350.0

Էդուարդ Հարենց Բանաստեղծություններ «Անտարես»  ՍՊԸ 400.0

Հրաչյա Սարիբեկյան  «Երկվորյակների արևը», վեպ «Անտարես»  ՍՊԸ 400.0

650.0

Նաիրա Ջուլհակյան Բանաստեղծություններ «Գրական էտալոն» ՍՊԸ 300.0

Սարգիս Հովսեփյան Պատմվածքներ «Անտարես»  ՍՊԸ 350.0

5,700.0

Հեղինակային խումբ Հայ կինոն գրավոր «Լուսաբաց» ՍՊԸ 2,100.0

Հեղինակային խումբ «Մշակույթ-2012» (տարեգիրք) «Երևան փրոդաքշն» ՓԲԸ 3,600.0

2,880.0

Հեղինակային խումբ
Օհան Դուրյան - 90                
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Լուսինե Զաքարյան - 75          
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Հայաստանի պետական 
ակադեմիական երգչախումբ - 75 
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Ալեքսեյ Հեքիմյան - 85          
(լազերային սկավառակ )

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Ռուբեն Մաթևոսյան - 70 (լազերային 
սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Մելիք Մավիսակալյան - 75 
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Տիգրան Չուխաճյան - 175 
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Հեղինակային խումբ
Անուշավան Տեր-Ղևոնդյան - 125 
(լազերային սկավառակ)

«Հայաստանի հանրային 
ռադիո» ՓԲԸ

360.0

Տեղեկատու և այլ գրականություն

այդ թվում`

այդ թվում`

այդ թվում`

Էլեկտրոնային հրատարակումներ

«Առաջին գիրք»

Երիտասարդ գրողների ստեղծագործություններ
այդ թվում`
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-13

Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
 մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  
(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

905.5 26,800.0 92,392.4

80.0 2,000.0 12,677.4

Հեղինակային խումբ
«Հայաստան» հանրագիտարան (տպագրական 
ծախսեր)

45.0 2,000.0 3,338.7 6,677.4

Հեղինակային խումբ «Հայ գրքարվեստի հանրագիտարան» 35.0
մեկ 

ազդօրինակ
6,000.0

69.8 2,600.0 11,390.3

Ալբոմ (կազմող Կ.Մաթևոսյան) «Հաղպատի ավետարան» (հայերեն-անգլերեն) 4.0 400.0 3,547.5 1,419.0

Կորյուն
(կազմող Արմեն Տեր-Ստեփանյան)

«Վարք Մաշտոցի» (ռուսերեն, անգլերեն, 
ֆրանսերեն, գերմաներեն. առանձին գրքույկներ)

16.0 500.0 2,574.6 1,287.3

Հրավարդ Հակոբյան,
Վիգեն Ղազարյան

«Հայ միջնադարյան կերպարվեստի պատմություն», 
ալբոմ (հայերեն-անգլերեն)

32.3 500.0 9,368.0 4,684.0

Հեղինակային խումբ
«Հայկական գունապնակ», մշակութային 
մատենաշար (անգլերեն)

5.0 500.0 3,000.0 1,500.0

Հեղինակային խումբ «Ուղեցույց. Հայաստան և ԼՂՀ» (ռուսերեն-անգլերեն) 12.5 700.0 3,571.4 2,500.0

140.5 3,400.0 15,435.8

այդ թվում`

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Հանրագիտարանային գրականություն 

Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված գրականություն

Մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող գրականություն

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի 
«Գրականության հրատարակում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին հրատարակումների

այդ թվում`

այդ թվում`
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
 մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  
(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Ռաֆայել Իշխանյան
«Հայ գրքի պատմություն» հատոր 1-ին,  
մենագրություն

33.5 500.0 3,320.0 1,660.0

Գարեգին Լևոնյան
«Հայ գիրքը  և տպագրության արվեստը»,  
ուսումնասիրություն

16.0 500.0 2,100.0 1,050.0

Հեղինակային խումբ
«Վարդգես Սուրենյանցի գրքային ձևավորումները», 
ալբոմ

12.0 500.0 4,200.0 2,100.0

Հովհաննես Ղուկասյան «Ոսկան Երևանցի», վեպ 34.0 400.0 3,907.0 1,562.8

Կլոդ-Արմեն Մութաֆյան «Հայ գրքի հրաշքը», ալբոմ (հայերեն-անգլերեն) 20.0 500.0 12,200.0 6,100.0

Արքմենիկ Նիկողոսյան
«Առաքել Դավրիժեցու Պատմությունն իբրև գրական 
երկ» (երկի ստեղծման 500-ամյակ)

10.0 500.0 1,726.0 863.0

Ռուզան Սարյան (կազմող)
«Մարտիրոս Սարյանի գրքային ձևավորումները», 
ալբոմ

15.0 500.0 4,200.0 2,100.0

112.0 3,300.0 10,503.5

Աննա Ասատրյան 
«Ավագ Պետրոսյան», ալբոմ-ժողովածու           (CD-
ով, նվիրվում է Ավագ Պետրոսյանի 100-ամյակին)

20.0 300.0 7,333.3 2,200.0

Արա Բեքարյան (կազմող Ս.Բեքարյան)
Ալբոմ (նվիրվում է Արա Բեքարյանի ծննդյան 100-
ամյակին) 

7.0 500.0 4,000.0 2,000.0

Վահագն Դավթյան 
«Ընտրանի» (նվիրվում է Վահագն Դավթյանի 
ծննդյան 90-ամյակին)

12.0 500.0 2,554.0 1,277.0

Գևորգ Դևրիկյան
«Հայոց մեծերը» գիտահանրամատչելի ակնարկներ 
(նվիրվում է Գևորգ Դևրիկյանի ծննդյան 75-ամյակին)

30.0 400.0 2,716.3 1,086.5

Էդուարդ Համբարձումյան
«Սերգեյ Իսրայելյան. վարպետի գործը» (նվիրվում է 
Ս.Իսրայելյանի ծննդյան 75-ամյակին)

7.0 300.0 2,466.7 740.0

այդ թվում`

Հոբելյանական հրատարակություններ
այդ թվում`
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
 մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  
(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Հեղինակային խումբ
«Հայաստանի ազգային գրադարան» (նվիրվում է 
գրադարանի ստեղծման 180-ամյակին) 

12.0 400.0 3,250.0 1,300.0

Հեղինակային խումբ
«Օրբելիների ընտանիքի կյանքից» (ռուսերեն, 
նվիրվում է Ի. Օրբելու ծննդյան 125-ամյակին)

14.0 500.0 1,400.0 700.0

Ալեքսանդր Սպենդիարյան 
«Հուշեր»  (նվիրվում է Ալ.Սպենդիարյանի ծննդյան 
125-ամյակին)

10.0 400.0 3,000.0 1,200.0

135.0 1,700.0 7,948.6

Ա. Ղազիյան, 
Ս. Միրզոյան (կազմողներ)

«Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի 
նահանգներում 1918-1920 թթ.», գիրք 2 

35.0 500.0 3,407.2 1,703.6

Սուսաննա Հովհաննիսյան 
«Հ.Թումանյանի կյանքն ու գործունեությունը», գիրք 
առաջին (գիտական կենսագրություն)

45.0 400.0 6,000.0 2,400.0

Պարույր Մուրադյան   
«Կովկասյան մշակութային աշխարհը և 
Հայաստանը», պրակ 2 (ռուսերեն)

20.0 400.0 3,362.5 1,345.0

Ստեփան Պողոսյան «Հարևաններ հեռու ու մոտ», գիրք 3-րդ 35.0 400.0 6,250.0 2,500.0

266.5 9,100.0 24,953.4

Հովհաննես Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», իսպաներեն 2.0 500.0 1,500.0 750.0

Լևոն Լաճիկյան 
«Խաչվող ճանապարհներ». ուղեգրություններ, 
անգլերեն

7.0 500.0 2,000.0 1,000.0

Հեղինակների խումբ «Հայ բանաստեղծության ընտրանի», անգլերեն 12.0 500.0 3,000.0 1,500.0

Հեղինակների խումբ «Արդի հայ բանաստեղծներ», գերմաներեն 10.0 500.0 2,200.0 1,100.0

Հեղինակների խումբ «Արդի հայ բանաստեղծներ», ֆրանսերեն 10.0 500.0 2,200.0 1,100.0

Հրանտ Մաթևոսյան «Ժողովածու», իսպաներեն 12.0 500.0 3,400.0 1,700.0

այդ թվում`

Գիտական գրականություն

Թարգմանական գրականություն
այդ թվում`

Հայերենից այլ լեզուներ
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
 մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  
(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Հակոբ Մնձուրի «Պատմվածքներ»,  ռուսերեն (թարգմ. Հ.Մադոյան) 10.0 500.0 1,767.6 883.8

Գրիգոր Տաթևացի
«Սողոմոնի գրքերի մեկնությունը», անգլերեն 
(թարգմ. Խ.Գրիգորյան) 

17.5 400.0 4,500.0 1,800.0

Անտոնիա Արսլան
«Արտույտների ագարակը», իտալերենից (թարգմ. 
Ս.Հարությունյան)

16.0 500.0 2,977.2 1,488.6

Միխայիլ Բուլգակով
«Վարպետը և Մարգարիտան», ռուսերենից  
(թարգմ. Ա.Հովհաննիսյան) 

34.0 500.0 3,925.2 1,962.6

Նիկոլայ Բուվյե  (Նոբելյան 
մրցանակակիր)

«Առանի և այլ վայրերի օրագիրը», ֆրանսերենից 
(թարգմ. Ա.Ավետիսյան)

10.5 500.0 4,430.0 2,215.0

Գյորգի Գյուրջիև Երկեր, անգլերենից (թարգմ. Խ.Մանասելյան) 22.0 400.0 3,860.5 1,544.2

Միխայլո Կոցյուբինսկի,
Սերգեյ Փարաջանով 

«Մոռացված նախնիների ստվերները», 
«Հավերժական շարժում», ուկրաիներենից (թարգմ. 
Ռ.Ղարագյոզյան-Բոժկո)

9.0 400.0 2,895.0 1,158.0

Հեղինակային խումբ
«Արդի հնդկական պատմվածք», հինդիից (թարգմ. 
Գ.Աղամալյան)

9.0 500.0 2,375.0 1,187.5

Օսիպ Մանդելշտամ
Բանաստեղծություններ, ռուսերենից           (թարգմ. 
Հ.Բեյլերյան)

24.0 500.0 2,740.0 1,370.0

Օկտավիո
Պաս (Նոբելյան մրցանակակիր)

«Մենության լաբիրինթոսում», 
բանաստեղծություններ, էսսեներ, իսպաներենից 
(թարգմ. Շ.Մկրտչյան)

10.0 400.0 2,250.0 900.0

Վրբան Ստամատով
«Զրույցներ և պատմվածքներ ծովից»,  
բուլղարերենից (թարգմ. Մ.Թերզյան)

7.5 500.0 1,400.0 700.0

Ուոլդ Ուիթմեն 
«Խոտի տերևներ»,  անգլերենից  (թարգմ.  
Ա.Հարությունյան)

10.0 500.0 1,700.0 850.0

Ֆիրդուսի  
«Շահնամե», պարսկերենից (թարգմ. Ս.Ումարյան, 
նկարազարդումները` Մ.Սարյանի)

34.0 500.0 3,487.4 1,743.7

Այլ լեզուներից հայերեն
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
 մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  
(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

37.0 1,400.0 2,648.4

Խորեն Արամունի Քեշիշյան  (ԱՄՆ)  «Գլենդել. Խաղաթաղ» 10.0 500.0 1,500.0 750.0

Նիկողոս Սարաֆյան  (Ֆրանսիա) «Հակում», վեպ, վիպակ 15.0 400.0 2,500.0 1,000.0

Վահե Քաչա (Շվեյցարիա)
«Սեղմված բռունցքներ» (թարգմ. ֆրանսերենից  
Ա.Թոփչյան)

12.0 500.0 1,796.8 898.4

12.0 500.0 1,000.0

ժողովածու
(կազմողներ  Ա.Դեմիրճյան և 
Ս.Նամչևաձե)

Ազգային փոքրամասնությունների գրական 
անթոլոգիա

12.0 500.0 2,000.0 1,000.0

52.7 2,800.0 5,835.0

Միքայել Ամիրխանյան (կազմող)
«Ցեղասպանության արտացոլումը ռուսական 
պոեզիայում» (ռուսերեն)

9.7 500.0 1,100.0 550.0

Խոսրով Հակոբյան (կազմող)
2012 թ. պետական պատվերով և աջակցությամբ 
հրատարակված գրականության կատալոգ

2.0 200.0 2,000.0 400.0

Վլադիմիր Աբրոյան «Երգիծանկարներ», ալբոմ 6.0 400.0 3,260.0 1,304.0

Հեղինակների խումբ «Հայ բանակը մանուկների աչքերով», ալբոմ 4.0 400.0 3,750.0 1,500.0

Հակոբ Մարտունի «Օթյակ», զրույցներ, ակնարկներ 10.0 400.0 1,425.0 570.0

Անտոնինա Մահարի Հուշեր (անգլերեն) 5.0 400.0 1,001.3 400.5

Կարեն Քալանթար «Ակնարկներ Փարաջանովի մասին» 16.0 500.0 2,221.0 1,110.5

այդ թվում`
Տեղեկատու և այլ գրականություն

այդ թվում`
Ազգային փոքրամասնությունների գրականություն

Սփյուռքահայ գրականություն
այդ թվում`
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-14

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների, պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների և հրատարակումների 
անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե

61,591.5

«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 
ակադեմիա» ՊՈԱԿ

61,591.5

«Պատմաբանասիրական հանդես» ամսագիր 8,056.6

«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների ամսագիր 6,191.9

«Հայաստանի քիմիական հանդես» ամսագիր 3,346.1

«Հայաստանի բժշկագիտություն» ամսագիր 3,747.6

«Ֆիզիկա» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 2,654.1
«Զեկույցներ» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 5,373.3

«Հայաստանի կենսաբանական հանդես» ամսագիր 2,963.4

«Աստղաֆիզիկա» ամսագիր 4,107.3

«Մաթեմատիկա» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 2,497.4

«Մեխանիկա» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 2,273.3

«Տեխնիկական գիտությունների սերիա» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 2,509.1
«Գիտություններ երկրի մասին» ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր 2,832.2
«Նեյրոքիմիա» ամսագիր 3,617.6

«Գիտության աշխարհում» ամսագիր 7,100.0

Մենագրություններ 4,321.6

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 
1 հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների 

հրատարակում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 
հրատարակումների

այդ թվում`
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-15

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 01, 02, 03 դասերի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություններ 81,530.0

 ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 81,530.0

«Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական տեղեկատվական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

81,530.0

Տնտեսագիտական  հրապարակումներ 38,633.1

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 38,633.1

«Էկոնոմիկա» հանդես» ՓԲԸ 38,633.1

Գրական ժառանգության պահպանում և տարածում 19,661.0

  ՀՀ մշակույթի նախարարություն 19,661.0

«Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն» ՊՈԱԿ 19,661.0

Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման 
ծառայություններ 

73,904.0

  ՀՀ մշակույթի նախարարություն 73,904.0

«Արմենպրես»  ՓԲԸ 73,904.0
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-16

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և 
երիտասարդական միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Երիտասարդական ծրագրեր 255,810.0

  ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 255,810.0
Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների իրականացում

167,173.0

այդ թվում           

 Հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցության 
խթանում

103,148.6

այդ թվում           

Երիտասարդական հեռուստահաղորդաշարերի, ֆիլմերի, սոցիալական 
տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում

18,008.0

«Պետական երիտասարդական քաղաքականությունը ՀՀ մարզերում» 
այցելություն-խորհրդակցությունների կազմակերպում ՀՀ մարզեր

480.6

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող երիտասարդական հասարակական 
կազմակերպությունների գործունեության և հասարակական կյանքին 
երիտասարդության մասնակցության խթանմանն ուղղված ծրագրեր

68,664.0

Երիտասարդական պետական քաղաքականության մասին էլեկտրոնային 
տեղեկատվության ապահովում, էլեկտրոնային թերթի հրատարակում

11,996.0

Հասարակական կազմակերպությունների կողմից դրամաշնորհային ծրագրերի 
հայտերի համացանցային առցանց (օնլայն) ռեժիմով ներկայացման և մրցութային 
ընտրության համակարգի պահպանում և զարգացում

4,000.0

Երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում 5,000.0
այդ թվում

ՀՀ մարզերում աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 4,000.0

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետական նպատակային 
ծրագրի մոնիթորինգի իրականացում, տեղեկատվական-վերլուծական, 
քարոզչական նյութերի մշակում, ծրագրային առաջարկությունների ներկայացում

1,000.0

Երիտասարդության շրջանում  առողջ ապրելակերպի խթանում 2,000.0
այդ թվում

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, թմրամոլության կանխարգելման նպատակով 
ուսումնական հաստատություններ հաճախող  երիտասարդների  իրազեկության 
բարձրացմանն ուղղված կրթական-տեղեկատվական միջոցառումների մշակում և 
իրականացում

1,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին»  ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 04 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին միջոցառումների
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և 
երիտասարդական միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, թմրամոլության  կանխարգելման նպատակով  
երիտասարդների  իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների 
կազմակերպում, նյութերի հրատարակում

1,000.0

Պետական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման 
համակարգվածության մակարդակի բարձրացում և երիտասարդության 
շրջանում  հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության 

խթանում

57,024.4

այդ թվում

Երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների գծով մասնագետների 
պատրաստմանը և վերապատրաստմանը նպատակաուղղված «Երիտասարդ 
առաջնորդների դպրոց» դասընթացների կազմակերպում

4,711.6

Մեթոդական, ուսուցողական աջակցություն ԼՂՀ պետական երիտասարդական 
քաղաքականությանը և հասարակական կազմակերպություններին

4,000.0

Երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության 
բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում

5,000.0

Համահայկական, հանրապետական և միջազգային երիտասարդական 
միջոցառումների (փառատոներ, համաժողովներ, գիտաժողովներ, սեմինարներ, 
մրցույթներ, կրթական, հոգևոր-մշակութային, սպորտային) կազմակերպում 

21,562.6

Միջազգային երիտասարդական համագործակցության զարգացմանն ուղղված 
միջոցառումների մշակում, կազմակերպում և իրականացում, այդ թվում`

- Երիտասարդության ոլորտում միջպետական, միջազգային պայմանագրերի 
մշակում և կնքում, համատեղ միջոցառումների և ծրագրերի մշակում և 
իրականացում;
-Երիտասարդության ոլորտում միջազգային փորձի փոխանակում;  
-Միջազգային փառատոներին, խորհրդաժողովներին, մրցույթներին, 
գիտաժողովներին, սեմինարներին, դասընթացներին և այլ հանրային 
միջոցառումներին հայաստանցի երիտասարդների և երիտասարդական 
պատվիրակությունների մասնակցության աջակցություն;   
 - Սփյուռքահայ երիտասարդների հետ կրթական, գիտական, մշակութային, 
մարզական, հոգևոր կապերի ամրապնդմանն ուղղված համատեղ 
միջոցառումների մշակում և իրականացում:
Մարզային, համահայկական և միջազգային նշանակության 
երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում

85,637.0

այդ թվում           

Հայաստանի երիտասարդական  հիմնադրամի գործունեության ապահովում 35,000.0

Մարզային երիտասարդական կենտրոնների գործունեության ապահովում 40,637.0

Մարզային երիտասարդական կենտրոններում իրականացվող ծրագրեր 10,000.0

Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության աջակցում 3,000.0
այդ թվում           

Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհրդի գործունեության ապահովում 3,000.0

21,750.2
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և 
երիտասարդական միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 
միջոցառումներ

8,000.0

  ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8,000.0
այդ թվում

Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն ուղղված
քարոզչական միջոցառումներ

8,000.0

903



Հավելված N1
Աղյուսակ N21-17

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և 
պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Աջակցություն Հայաստանում ինտելեկտուալ խաղերի զարգացմանը 12,012.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 12,012.0

«Քաղաքացիական ծառայողների ասոցիացիա» ՀԿ 12,012.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 04 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N22-1

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի  և 06 խմբի 01 դասի ծրագրերով 

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

(հազար դրամներով)
Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմնի և իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները
Գումարը

Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից 462,584.2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 462,584.2

«Հայաստան» մարզական միություն» հասարակական կազմակերպություն 246,464.1

«Սևան» ԳՄԸ» հասարակական կազմակերպություն 135,452.8

Հայաստանի «Դինամո» մարզական հասարակական կազմակերպություն 59,303.4

«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական անձանց միություն 21,363.9

Վինդսերֆինգ մարզաձևին առնչվող ծառայություններ 44,776.7

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 44,776.7

«Երևանի առագաստային ակումբ» ՀԿ 44,776.7

Ուսանողներին զեղչային գներով հանրակացարանային պայմանների տրամադրում 30241.6

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 30241.6
«Զեյթուն ուսանողական ավան» հիմնադրամ 30241.6

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 236,676.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 236,676.0
"Հասմիկ" ճամբար ՍՊԸ 63,113.6
ՙ"Լուսաբաց" ճամբար ՍՊԸ 55,224.4
"Արագած" ճամբար ՍՊԸ 39,446.0
ՙ"Հեքիաթային կիրճ" ճամբար ՍՊԸ 39,446.0
"Աղբյուր" ճամբար ՍՊԸ 39,446.0
Դասական երաժշտական բարձրագույն կրթության զարգացում 46,671.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 46,671.0
«Դասական երաժշտության աջակցության»  ՀԿ 46,671.0
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-2

Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն 
ունեցող կիրառական հետազոտություններ

157082.5

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն  - ընդամենը 10800.0

ՙԳաղթօջախների պատմություն՚: Հայկական նոր համայնքների 
ձևավորման, կայացման և համագործակցության պատմական 
ուսումնասիրություններ: ՙՆոր՚ և ՙՀին՚  համայնքների 
համագործակցության խնդիրներ և առանձնահատկություններ:

"Նորավանք" գիտակրթական հիմնադրամ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 3600.0

Սփյուռքի գաղթօջախների պատմության ուսումնասիրում, 
հետազոտությունների անցկացում

ՀՀ ԳԱԱ "Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ" 
 ՊՈԱԿ                         1200.0

ՀՀ ԳԱԱ "Գրականության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ                         
  2400.0

ՀՀ ԳԱԱ "Պատմության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ         2400.0

"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 1200.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ Սփյուռքի 
նախարարություն

10800.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը 146282.5

ՀՀ ԳԱԱ  "Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 12750.0

"Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա" հիմնադրամ 8457.5

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  ծրագրերի գծով  ծախսերի 

բաշխումը ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

ՀՀ      գիտությունների ազգային ակադեմիա
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

ՀՀ ԳԱԱ "Երկրաբանական  գիտությունների  ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ 4250.0
"Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն 
ՊՈԱԿ 21250.0
ՀՀ ԳԱԱ "Ռադիոֆիզիկայի  և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ

22525.0
ՀՀ ԳԱԱ "Ֆիզիկական հետազոտությունների  ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ

7650.0
ՀՀ ԳԱԱ "Մ.Մանվելյանի անվ. ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիայի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 5525.0

ՀՀ ԳԱԱ "Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի  
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 6375.0

ՀՀ ԳԱԱ "Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ 4250.0

ՀՀ ԳԱԱ "Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների 
կենտրոն" ՊՈԱԿ 8500.0
"Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան" ՊՈԱԿ 12750.0
"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ 6500.0
"Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան" 
ՊՈԱԿ 12750.0

"Առողջապահության ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 4250.0

"Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան" ՊՈԱԿ-ի 
"Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն" մասնաճյուղ

8500.0

Գիտաինովացիոն ենթակառուցվածքների ստեղծման և 
զարգացման  ծրագրեր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե 0.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտե

146282.5

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում

5946788.6

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 49050.0

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի պահպանում և 
զարգացում

ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով          (ԲՈՀ) ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 49050.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -ընդամենը 95000.0

ՙՆորավանք՚ գիտակրթական հիմնադրամի պահպանում ՙՆորավանք՚ գիտակրթական հիմնադրամ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 95000.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը 5802738.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Մաթեմատիկայի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 53124.3
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Մեխանիկայի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 119900.4
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 152084.6
Գիտական ոլորտում տեղեկատվական ցանցերի պահպանում և 
զարգացում 31500.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Ֆիզիկական հետազոտությունների  ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ 128895.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Ռադիոֆիզիկայի  և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ

134409.8
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ" 

ՊՈԱԿ 192722.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Վ.Համբարձումյանի անվ.  Բյուրականի 
աստղադիտարան" ՊՈԱԿ 65508.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Երկրաբանական  գիտությունների  ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ 149453.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Ա.Նազարովի անվ. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 
սեյսմբանության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 59133.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ  "Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 69894.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն" ՊՈԱԿ 230840.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Մ.Մանվելյանի անվ. ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիայի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 82067.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Ս.Դավթյանի անվ. Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 40301.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Միկրոբիոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման 
կենտրոն" ՊՈԱԿ 0.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Բուսաբանության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 91222.1
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱ "Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն" ՊՈԱԿ 91099.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի  
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 122106.5

ՀՀ ԳԱԱ "Ինֆորմատիկայի  և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Լ. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ 93772.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ "Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 119390.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների 
կենտրոն" ՊՈԱԿ 74719.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Պատմության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 117414.7
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Արևելագիտության ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 64138.5
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում

ՀՀ ԳԱԱ "Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ

251110.7
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ" 

ՊՈԱԿ 8300.6
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Շիրակի հայագիտական հետազոտական կենտրոն" 

ՊՈԱԿ 21229.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 83116.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 39625.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ" 
ՊՈԱԿ

46527.6
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 54363.4
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Արվեստի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 57625.8
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ "Հիդրոմեխանիկայի և վիբրոտեխնիկայի բաժին" 

ՓԲԸ
3231.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Գալակտիկա" ՓԲԸ 0.0
ՙՓորձագիտական ազգային բյուրո՚ ՊՈԱԿ-ին պետական 
աջակցություն ՙՀՀ ԳԱԱ "Փորձաքննությունների ազգային բյուրո" ՊՈԱԿ 160000.0

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գրասենյակի 
պահպանում

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (ՄԳՏԿ) 
հայկական տարածաշրջանային բաժանմունք 7839.6

ՙՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա՚ ՊՈԱԿ, այդ թվում 
ՀՀ Գիտությունների ազգային  ակադեմիայի սփյուռքի 
բաժանմունքների պահպանում

425986.7

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի 
գիտական գործուղումների իրականացում 18711.9

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի 
ինստիտուտների գիտական սարքավորումների վերազինում, 
սպասարկում և գիտափորձերի իրականացման համար նյութերի 
ձեռքբերում

11818.4

ՙ ՙՀայկական հանրագիտարան՚ հրատարակչություն ՚ ՊՈԱԿ-ի 
պահպանում 23000.0

"ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա" ՊՈԱԿ

ՀՀ      գիտությունների ազգային ակադեմիա
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ակ. Վ.Հ.Համբարձումյանի անվ. միջազգային գիտական 
մրցանակի շնորհման և դրա հետ կապված աշխատանքների 
իրականացում

12805.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն 
ՊՈԱԿ 190672.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա

3699665.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
"Երևանի օպտիկա-ֆիզիկական չափումների ԳՀԻ" ՓԲԸ 4029.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ռադիոֆիզիկայի ԳՀԻ" ՓԲԸ 65524.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ էկոնոմիկայի  

նախարարություն
69554.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն" ՓԲԸ 16473.2
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Վնասվածքաբանության, օրթոպեդիայի, այրվածքների և 

թունաբանության ԳՀԻ" ՓԲԸ 9273.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական 
կենտրոն" ՓԲԸ 9273.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
"Կուրորտալոգիայի և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ" ՓԲԸ 3864.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ա. Ալեքսանյանի անվան ,,Համաճարակաբանության, 
վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության  
ԳՀԻ" ՊՈԱԿ

29461.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ակուստիկայի գիտական կենտրոն" ՓԲԸ 4844.0
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում Արաբկիրի բժշկական համալիրի "Երեխաների և 

դեռահասների առողջության ինստիտուտ" ՓԲԸ 0.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  ՀՀ  
առողջապահության 

նախարարություն
73190

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Տեխնիկական մշակաբույսերի փորձարարական կայան" 
ՊՓԲԸ 6781.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ
31839.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի 
գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն 58612.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ
22742.4

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն

ՀՀ         առողջապահության 
նախարարություն

ՀՀ          գյուղատնտեսության 
նախարարություն
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Երկրագործության գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ 23010.0
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի 

գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ 26697.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում  "Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ 73171.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-    ՀՀ  
գյուղատնտեսության 

նախարարություն
242854.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 
կենտրոն" ՊՈԱԿ 52344.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն" ՓԲԸ 36443.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն
88787.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Քանաքեռ-Զեյթուն" բժշկական կենտրոն ՓԲԸ "Ն. 
Հակոբյանի անվան ընդհանուր հիգիենայի և 
մասնագիտական հիվանդությունների" ԳՀԻ

11883.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում "Սրտաբանության ԳՀԻ" ՓԲԸ 16953.6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  Երևանի   

քաղաքապետարան
28836.8

 ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնին կից ՙՕրգանական 
միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի նոր մեթոդների 
մշակում՚ գիտահետազոտական լաբորատորիայի պահպանում և 
զարգացում

12732.0

"Նոր սերնդի պոտենցիալ դեղաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ 
տեղակայված օպտիկապես ակտիվ  a-ամինաթթուների 
ասիմետրիկ սինթեզ" լաբորատորիայի պահպանում և 
զարգացում

6790.4

ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ՙԱնօրգանական   պինդ 
- բյուրեղային և կոմպլեքսային բնույթի նոր կարևոր 
միացությունների ու նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և 
կիրառություն՚ լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում

3395.2

"Կառուցվածքային կենսաֆիզիկա"  միջֆակուլտետային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա՚յի պահպանում և 
զարգացում

8912.4

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Երևանի   քաղաքապետարան
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիայի ենթակառուցվածքի 
պահպանում 9336.8

ՙՍնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա՚-ի պահպանում 5092.8

ՙԵնթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա՚-ի պահպանում 13156.4

ՙՀամեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա՚-ի պահպանում 9336.8

ՙԸնդհանուր կենսաբանության գիտահետազոտական 
լաբորատորիա՚-ի պահպանում 31405.6

Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում
13580.8

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետին կից ՙԿիրառական սոցիոլոգիայի 
լաբորատորիա՚-ի պահպանում և զարգացում 5092.8

Անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովումը 
մասնագիտական գործունեության մեջ 3395.2

Մետաղ-օքսիդային կիսահաղորդիչների և բազմակոմպոնոնտ 
միացությունների հիման վրա ճառագայթային էներգիայի 
փոխակերպիչների, տարբեր գազերի ու կենսաբանական 
նանոկառուցվածքային սենսորների և այլ սարքերի ստեղծում ու 
հետազոտում

28434.8

Կահիրեի համալսարանի հայագիտական կենտրոնի լիարժեք և 
արդյունավետ աշխատանքների իրականացում Գիտության պետական կոմիտե 5000.0

Լազերային ճառագայթման տարածում և ստացիոնար ու ոչ 
ստացիոնար փոխազդեցությունը մանրաթելերում, պլանար 
ալիքատարներում և ծավալային կառուցվածքներում: Դրանց 
հիման վրա օպտոէլեկտրոնային սարքերի և համակարգերի 
մշակում և ստեղծում

9336.8

"Լազերային  դաշտերով ինդուկցված ոչգծային երևույթների 
ուսումնասիրությունը և լազերային նանոտեխնոլոգիաների 
կիրառություններ" լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում

9336.8

Միկրո- և նանոկառուցվածքների ռենտգենադիֆրակցիոն և 
ցածրջերմաստիճանային տեսական և փորձարարական 
ուսումնասիրում: Հետազոտման նոր եղանակների մշակում: 25464.0

"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

912



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Կենսաբանական և սինթետիկ մակրոմոլեկուլների 
կառուցվածքային կազմավորման և դինամիկայի ֆիզիկական 
սկզբունքներ

16551.6

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 
պահպանում և զարգացում 42196.0

Սինքրոնային ճառագայթման
օգտագործմամբ գիտական
հետազոտությունների կենտրոն ԳՀԻ պահպանում և զարգացում 67440.0

 (CANDLE) նախագծի նախապատրաստական աշխատանքների 
համար

Գիտության պետական կոմիտե 195933.0

Քաղաքակրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքագիտական և հեռանկարային հետազոտությունների 
կենտրոն 

4244.0

"Հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի" 
պահպանում և զարգացում 5941.6

Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա 4244.0
Նոր կրթական տեխնոլոգիաներ 

5092.8

Եգիպտագիտության հայկական կենտրոն 3395.2
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական 
բազայի արդիականացում 136970.3

Գիտական կենտրոնների ստեղծում 10000.0
Գիտական հրատարակումների աջակցություն 10000.0
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի 
անդամակցության վճար 57266.0

Այլ ծրագրեր
6292.0

Եվրոպական ուսումնասիրությունների  կենտրոնին պետական 
աջակցություն 36000.0

Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 2546.4

Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական 
նշանակություն ունեցող համակարգերում 10185.6

Գիտության պետական կոմիտե

"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Փորձարարական հետազոտության մեթոդների 
կատարելագործման և ներդրման օրինաչափությունները 
հոգեբանության կիրառական բնագավառներում

3395.2

Դինամիկական համակարգերի և ազդանշանների մոդելավորում
3395.2

Քվանտային երևույթների հետազոտման և մոդելավորման 
լաբորատորիա 5092.8

Գերարագ օպտիկայի և ֆոտոնիկայի  լաբորատորիաի ստեղծում  
 եւ զարգացում 4244.0

Շրջակա միջավայրի ոլորտների աղտոտվածության  և 
էկոլոգիական անվտանգության գնահատում  և կանխատեսում 4244.0

"Անձ և սոցիալակա միջավայր" ԳՀ լաբորատորիայի ստեղծում և 
զարգացում 3095.0

Գծային և ոչ գծային մոտարկումների ու դրանց կիրառման 
լաբորատորիա 3395.2

Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ 3395.2

Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն 3395.2

Էլեկտրահաղորդիչ լուսաթափանց ալմաստանման ածխածնային 
թաղանթներով արևային էներգիայի կերպափոխիչների մշակում 
և  պատրաստում

5092.8

Գիտահետազոտական աշխատանքների ծառայությունների և  
ինովացիոն հետազոտությունների կենտրոն 11912.0

Որոշումների ընդունման և եզրային խնդիրների լուծման 
ադապտիվ զուգահեռ ալգորիթմների ստեղծում և զարգացում 6090.4

Հայաստանի հանքանյութերից և արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների թափոններից միկրո- և նանո- 
կառուցվածքներով հակաշփական համաձուլվածքների 
ստացումը և ներդրումն արտադրության մեջ

5391.6

Ժամանակակից մեքենաշինական տեխնոլոգիաների 
կատարելագործման և արտադրանքի որակի բարձրացման 
ռեոլոգիական և սիներգետիկական հիմունքներ 3395.2

Պոլիմերային նանոկոմպոզիտների սինթեզ և հատկությունների 
հետազոտում 5092.8

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

914



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

«Մեքենայական թարգմանության քոմփյութերային 
համակարգերի հայերենացման լաբորատորիա»-ի պահպանում 
և զարգացում 

6790.4

Բիոլոգիապես անկայուն ակտիվ համակարգերի վրա 
մետաղօքսիդ նանոթաղանթների նստեցման եղանակի և 
տեխնոլոգիաների մշակում

4244.0

Միկրոարեգակնային կայանների (մինչև 5 կՎտ) 
տեխնոլոգիական և էլեկտրական սխեմաների հետազոտություն 
և դրանց լավարկային տարբերակների մշակում ՀՀ 
պայմանների համար

2546.4

Էլեկտրառադիոնյութերի և էլեկտրատեխնիկական 
համակարգերի հետազոտում և մշակում նորագույն 
տեխնոլոգիաների հիմքով

3395.2

Կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ կայանքների 
մշակում և ներդրում արտադրության մեջ 2546.4

Կենսաբանական և բնապահպանական հետազոտությունների 
համար պինդմարմնային ֆոտոսպեկտրոմետրի մշակում 2546.4

Համակարգային վերլուծության խնդիրների լուծման 
դիֆերենցիալ մոդելների մշակումն ու հետազոտումը 2546.4

Պոլիմերային հիմքով շփանյութերի և մեքենամասերի ստեղծումն 
ու հետազոտումը տեղական հումքի և հանքանյութերի 
օգտագործմամբ

2546.4

Կիսահաղորդչային, ֆեռոէլեկտրական կերամիկական և 
թաղանթային միկրո-, նանոկառուցվածքների ստացում, 
հետազոտում և ներդրում

3395.2

Ֆրոնտային պոլիմերացում և քիմիական նանոտեխնոլոգիաներ
4244.0

Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում "Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան" ՊՈԱԿ 12732.0

Համակարգի գիտական գործուղումների իրականացում 20000.0
Միջազգային գիտական համագործակցություն 190000.0
Ամառային դպրոցների կազմակերպում 4000.0
Գիտաժողովների, գիտական կոնֆերանսների,  
սիմպոզիումների, սեմինարների կազմակերպում 20000.0

Գիտական ոլորտում տեղեկատվական ցանցերի պահպանում և 
զարգացում 0.0

Փորձագետների համակարգի ստեղծում և զարգացում 9000.0

"Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան" 
ՊՈԱԿ

Գիտության պետական կոմիտե
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Գեոդեզիական þþ0þþ կարգի հենման ցանցերի կառուցման և 
Հայաստանի երկրաշարժավտանգ գոտիներում երկրակեղևի 
տեղաշարժերի որոշման համար մոդուլացիոն եղանակով 
աշխատող օպտիկական սարքերի ստեղծում

9336.8

ՀՀ ճարտարապետական և շինարարական համալիրների  
կայուն զարգացման ուղիների բացահայտում, ճշգրտում, 
ներդրման առաջարկությունների և  հանձնարարականների 
մշակում` մշտական համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ 69601.6

ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, զարգացում և 
կատարելագործում 11883.2

Հակաուռուցքային և հակաօքսիդիչ բնական միացությունների 
համակցված ազդեցության ուսումնասիրությունը 3395.2

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի կրիտիկական 
տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական կենտրոնի 
պահպանում և զարգացում

2546.4

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
գիտահետազոտական կենտրոնի զարգացում 2546.4

ԴՆԹ-ի տարբեր կառուցվածքներում փոփոխությունների 
ուսումնասիրությունը օնտոգենեզի ժամանակ և տարբեր 
բնական կենսաբանական ակտիվ միացությունների 
ազդեցությամբ

2546.4

Բարդ երկրաչափությամբ եւ տարբեր սահմանափակող 
պոտենցիալներով քվանտային նանոկառուցվածքների 
ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

2546.4

Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն օրգանիզմի 
ինտեգրատիվ գործունեության մեջ, առավել տարածված 
հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման արդյունավետ 
միջոցառումների մշակում

58128.0

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի, որպես 
գիտական գործունեության ենթակառուցվածքի, պահպանում ու 
զարգացում 

10365.6

Ռուս - հայկական  (Սլավոնական) համալսարան

"Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան" ՊՈԱԿ

"Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան" ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Շրջակա միջավայրի և ազգաբնակչության առողջության վիճակի 
վրա կայուն քիմիական գործոնների ազդեցության 
ուսումնասիրում և գիտականորեն հիմնավորված 
միջոցառումների առաջարկում

28085.4

Գյուղատնտեսության մեքենայացման,էլեկտրիֆիկացման եւ 
ավտոմոբիլային  փոխադրումների ԳՀԻ 14429.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների,սննդի անվտանգության եւ 
կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ 15278.4

Գյուղատնտեսական կենդանիների  սելեկցիայի, գենետիկայի ¨ 
կերակրման պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում եւ 
զարգացում

5941.6

Պեստիցիդների եւ բույսերի պաշտպանության լաբորատորիայի  
պահպանում եւ զարգացում 8488.0

Գիտական կենտրոնի ստեղծում և պահպանում 6790.4
Բույսերի գենոֆոնդի եւ սելեկցիայի լաբորատորիայի  
պահպանում եւ զարգացում 5941.6

Էկոլոգիայի եւ օրգանական գյուղատնտեսության  պրոբլեմային 
լաբորատորիայի  պահպանում եւ զարգացում 4244.0

Անասնաբուժության եւ անասնաբուժական սանիտարական 
փորձաքննության  պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում 
եւ զարգացում

11883.2

Մելիորացիայի,ջրային պաժարների կառավարման, 
հողաշինարարության եւ երկրագործության պրոբլեմային 
լաբորատորիայի  պահպանում եւ զարգացում

5092.8

Ապագա մանկավարժների  անձնային և մասնագիտական 
կոմպետենտության գնահատումն ու զարգացումը և 
մանկավարժական իրադրությունների մոդելավորման 
հոգեբանական հիմնախնդիրները

8488.0

Գիտական  և գիտատեխնիկական գործունեության 
ենթակառուցվածքի պահպանում  և զարգացում 7639.2

Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր 
նյութերի լաբորատորիա 4244.0

Կրթական ոլորտի ընթացիկ վիճակի վերլուծություն 3395.2
Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության 
նարարարական լաբորատորիայի ստեղծում

"Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարան" ՊՈԱԿ 3395.2

"Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան" ՊՈԱԿ

"Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան" ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում Բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական 
ուսումնական կենտրոն     (ԲԿՄՀՈՒԿ) 31326.8

Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն Գորիսի պետական համալսարան 8488.0
Գիտական լաբորատորիաների ժամանակակից 
սարքավորումներով վերազինում 0.0

Շպրինգերի հետ համագործակցություն Գիտության պետական կոմիտ 60000.0
Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական ու 
սոցիալական զարգացման վրա 4244.0

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի 
վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում 3395.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտե

1588944.1

Ազգային արխիվի պահպանում «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ ՀՀ տարածքային
կառավարման

նախարարություն 10905.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ տարածքային
կառավարման

նախարարություն
10905.6

01 04 01

"Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա" հիմնադրամի գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության 
ենթակառուցվածքի պահպանում և գիտական 

ներուժի արդիականացում

665600.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտե 665600.0

Պետական տնտեսագիտական համալսարան
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 575600.0
Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական ներուժի 
ապահովում 90000.0

01 04 01 Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական 
օբյեկտների պահպանություն

588930.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը

588930.0

"Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ 
(Մատենադարան)" ՊՈԱԿ 481614.0

"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ 10000.0

"ՀՀ ԳԱԱ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 82192.0

Մանրէների ազգային հավաքածուի՝ գենաֆոնդի պահպանմանն 
պետական աջակցություն

ՀՀ ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական 
կենտրոն ՊՈԱԿ 15124.0

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների 

համար տրվող հավելավճարներ 420000.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը 420000.0

420000.0

"Գիտական կադրերի պատրաստում" -  
ընդամենը

82441.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը 78841.0

09 04 02 Գիտական կադրերի պատրաստման գծով 
նպաստների տրամադրում

28941.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե 28941.0

09 04 02 Ասպիրանտական և դոկտորանտական 
կրթաթոշակներ

49900.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 
"Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա" հիմնադրամ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե 49900.0

09 04 02
Սփյուռքագիտության ոլորտում գիտական կադրերի 

պատրաստման գծով նպաստների տրամադրում 3600.0

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն 3600.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ 862525.9

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը 862525.9

Տոմոգրաֆիական խնդիրներ ստոխաստիկ երկրաչափությունում 
և ուռուցիկության տեսության մեջ 3765.0

Կտոր առ կտոր ողորկ ֆունկցիայի վերականգնումը ռացիոնալ 
մոտարկման և ինտերպոլյացիայի միջոցով 6500.0

Պլազմային ամպերի տարածման դինամիկայի հետազոտումը 
մագնիսաակտիվ ֆոնային պլազմայում

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 6432.0

Միջավայրի հատկությունների և տրոհման պրոցեսների 
ազդեցությունը կոհերենտ երևույթների վրա քվանտային 
համակարգերում լազերային ճառագայթման դաշտում

5190.0

Լյուտեցիում ալյումինիումային նռնաքարի սցինտիլյացիոն 
բյուրեղների հետազոտում և մշակում 6460.0

Առաձգականության տեսության նոր դասի եռաչափ եզրային 
խնդիրների լուծումներ միաշերտ և բազմաշերտ օրթոտրոպ 
սալերի և թաղանթների համար

6500.0

Լարումների կենտրոնացուցիչներ պարունակող մարմինների 
լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրությունը 
անալիտիկ, թվային-անալիտիկ և կիսաանալիտիկ եղանակով 6500.0

Ծռման և սահքի ալիքները մագնիսա-էլեկտրա-առաձգական 
«ֆոնոն» կառուցվածքներում 6500.0

Կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական և առաձգամածուցիկ 
մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակների 
բնութագրիչների վերլուծություն

6500.0

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի նոր, բարդ և չլուծված 
խնդիրների ալգորիթմական մոտարկման ուսումնասիրում 5200.0

Նույնականացման և իսկության հավաստման ինֆորմացիոն-
տեսական վերլուծություն կենսաչափական կիրառությունների 
համար

5200.0

Օքսի-գլոբինների ակտիվ կենտրոնը մոդելավորող 
մետաղապորֆիրինային կոմպլեքսների հետ ազոտի մոնօքսիդի 
փոխազդեցության ցածրջերմաստիճանային սպեկտրալ 
հետազոտությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ 6500.0

Վոլաստոնիտի և մագնեզիումի օքսիդի խառնուրդի ստացումը 
դիատոմիտից և դոլոմիտից, ինչպես նաև կալցիում-մագնեզիում 
պարունակող սիլիկատների ստացումը սերպենտիններից

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվան ընդհանուր և 
անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 6500.0

Քաղցկեղի դեմ Հայկական բարձրավանդակի բույսերի 
կիրառման հեռանկարները. հետազոտություններ բջջային 
կուլտուրաներում

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 6500.0

Սելենի օրգանական օքսիդների հակաօքսիդիչ ազդեցության 
քիմիական մեխանիզմը 6500.0

Դժվարահալ մետաղների (W, Mo) նանոփոշիների ստացում` 
աղերի մետաղաթերմ վերականգնմամբ 6080.0

Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում տարրերի 
երկրաքիմիական հոսքի հետազոտում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 6421.0

Դեզինտեգրիններ և ռաֆտ` երկշերտի վիճակի դերը թաղանթի 
հետ պեպտիդների կապման մեխանիզմում

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 6360.0

Կոմպլեքսին-2-ը և անեքսին-a5-ը՝ որպես կոգնիտիվ ֆունկցիայի 
խանգարման պոտենցիալ կենսամարկերներ հոգեկան 
հիվանդությունների ժամանակ. գենային պոլիմորֆիզմները, 
էքսպրեսիայի մակարդակները

6500.0

Այլընտրանքային in vitro թունաբանության զարգացումը 
Հայաստանում նյութերի անվտանգության գնահատման և 
կենսաբանական ակտիվության թեստավորման համար

6500.0

Աղիքային հոմեոստազի դերը Salmonella ինֆեկցիայի և 
մանրէակրման կանխորոշման խնդրում 6500.0

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի տեխնածին գոտիների 
ջուր-հող-բույս էկոհամակարգերի ռադիոմոնիտորինգային 
ուսումնասիրություններ և պաշտպանական միջոցառումների 
մշակում

6500.0

ՀՀ ԳԱԱ «Ա. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Colchicum-ի արտադրության արդյունավետությունը և կոլխիցինի 
կենսասինթեզի ուղղորդումն անհող մշակույթի պայմաններում 6500.0

Ներմուծման, բուսահումքի արտադրության 
կենսատեխնոլոգիայի մշակման նպատակով ուրցի աճի 
կարգավորումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով 5200.0

D- և L-ամինաացիլազների մակածվող սինթեզ կոդավորող 
ռեկոմբինանտ պլազմիդներով շտամների ստացում և 
համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 6500.0

Խեցեգործության ծագումն ու զարգացումը Հայաստանում 
(նեոլիթ-վաղ բրոնզի դարաշրջաններ) 5200.0

Ղարսի հայության բանահյուսական մշակույթը 6500.0
Սիլլոգե կիլիկյան հայկական դրամների (մաս III). Սիլլոգե 
բյուզանդական դրամների (մաս I). ՀՊԹ 2699.3

Հանցավորության վիկտիմոլոգիական գործոնները Հայաստանի 
Հանրապետությունում 6500.0

Փորձագետի եզրակացությունը քրեական գործերով 
միջազգային իրավական օգնության շրջանակներում 5200.0

Սպինը ՔԷԴ-ում և նրա հետ կապված հադրոնային 
ֆենոմենոլոգիան 6500.0

Աստղաֆիզիկական աղբյուրների ուսումնասիրությունը բարձր 
էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգի (HESS) օգնությամբ 6500.0

B մեզոնի հազվագյուտ տրոհումները և օսցիլյացիաները 3900.0
Բարձր սպիներով դաշտերի փոխազդող տեսություն և AdS/CFT

5200.0

Առաջնային տիեզերական ճառագայթների էներգետիկ սպեկտրի 
նուրբ կառուցվածքի ուսումնասիրությունը ԳԱՄՄԱ գիտափորձի 
շրջանակներում

6290.0

Մթնոլորտում ընթացող էներգետիկական երևույթների 
ուսումնասիրությունը 6500.0

Ինտեգրվող կառուցվածքներ երկչափ և քառաչափ դաշտի 
քվանտային տեսություններում. Չալկեր-Գոդինգտոնի ցանցային 
մոդելներ

6500.0

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա» հիմնադրամ

ՀՀ ԳԱԱ «Գ.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Оրգանական կիսահաղորդիչներ. պոլիանիլինի սինթեզի 
ընթացքում կառուցվածքային անհամասեռութուններ 
(դեֆեկտներ) առաջացնող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը

ՀՀ ԷՆ «Երևանի օպտիկաֆիզիկական չափումների 
գիտահետազոտական ինստիտուտ»  ՓԲԸ 6262.3

Հայաստանի լեռնային բացահանքերի կիրճերում կազմավորվող 
մակաբացման ապարների բազմաստիճան լցակույտերի 
լարվածային վիճակի հետազոտում

ՀՀ ԷՆ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ 5200.0

Երիտասարդ անձանց սիրտ-անոթային համակարգի 
կենսաբանական որոշ ռիթմերի մաթմոդելավորման 
քրոնոկենսաբանական տեսանկյունները բարձր լեռնային 
պայմանների պարագայում

6200.0

Արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունների 
խանգարումների և ցիտոկինների համակարգի 
պատճառահետևանքային կապերը իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ 5200.0

Գլոբալ կլիմայափոխության ազդեցությունը լանջային 
ագրոցենոզների անապատացման գործընթացների վրա և դրա 
դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցառումների մշակումը 6500.0

Էկոլոգիական կատակլիզմների ազդեցությունը հողի ֆաունայի 
կենսաբազմազանության վրա 6500.0

Հայաստանում աճող խաղողի սպիտակ սորտերի 
հետազոտումը, որպես հումք եվրոպական տիպի սպիտակ 
գինիների արտադրության համար

ՀՀ ԳՆ «Խաղողապտղագինեգործության գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 6500.0

Bacillus thuringiensis տեսակի միջատասպանների ազդեցությունը 
անտառային դարչնագույն հողատիպի միկրոֆլորայի, 
շնչառության և ֆերմենտային ակտիվության վրա

ՀՀ ԳՆ "Երկրագործության գիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ

6500.0

Կաղամբազգի մշակաբույսերի բարձրորակ սերմերի ստացման 
համալիր միջոցառումների մշակում 3900.0

Մորմազգի մշակաբույսերի համաշխարհային գենոֆոնդի 
հավաքածուների ուսումնասիրում 3900.0

Խոզերի աֆրիկական ժանտախտի համաճարակաբանական 
տենդենցի ուսումնասիրումը և պայքարի միջոցառումների 
մշակումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ ԳՆ «Անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 6500.0

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական 
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ

ՀՀ ԳՆ «Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, 
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Արարատյան հարթավայրի գրունտային ջրերի ռացիոնալ 
օգտագործման չափաբաժինները և երկրորդային աղակալումը 
բացառող աղաջրային հաշվեկշռի մաթեմատիկական մոդելը

«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային 
հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ 6500.0

Մտավոր հետամնացության ախտորոշման կատարելագործումը 
նորագույն մոլեկուլային գենետիկական և համակարգչային (SNV-
molecular karyotyping and Cartagenia, Decipher software)  
տեխնոլոգիաներով

Բժշկական գենետիկայի և առողջապահության առաջնային 
պահպանման կենտրոն ՍՊԸ 6500.0

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն կրոնական համակարգերը և 
հոգևոր մշակույթը

«Էթնոս» էթնո-մշակութային գիտական հետազոտությունների 
կենտրոն ՀԿ 6500.0

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 18-րդ 
դարի երկրորդ կեսից մինչև 19-րդ դարի 1-ին կեսը

ՀՀ ՏԿՆ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ 6500.0

Արյան հակաօքսիդանտային, իմունային և իոնային 
կարգավիճակի գնահատումը` բջջային հեռախոսներից 
արձակվող ճառագայթումների ազդեցության տակ

ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների 
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ 6004.4

Ցիրկոնի խմբի կերամիկական պիգմենտների ստացման նոր 
տեխնոլոգիա

ՀՀ ԷՆ «Քար և սիլիկատներ» գիտաարտադրական 
ինստիտուտ ՓԲԸ 6500.0

Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական գրչության 
կենտրոնները (10-15-րդ դդ.)

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին 
ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6491.0

Նանոմասնիկներով հարստացված հեղուկ բյուրեղական 
ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների 
փորձարարական ուսումնասիրումը

6500.0

Ադրբեջանի Հանրապետության տեղանունները 6420.0
Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման 
առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը 
անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում

6500.0

Գերբարձր էներգիաների էլեկտրամագնիսական որոշ 
պրոցեսների ուսումնասիրությունը գերկարճ 
տարածաժամանակային մասշտաբներում և աստղաֆիզիկական 
մոդելներում

6500.0

Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մարզերի 
գետահովիտներում ջրհեղեղների վտանգավորության և ռիսկի 
զոնաների որոշումն ու քարտեզագրումը (Շիրակ, Լոռի, 
Արագածոտն, Գեղարքունիք, Տավուշ)

6500.0

Միջազգային ասպարեզում Հայոց ցեղասպանության 
արծարծումների տեքստաբանական քննություն 6480.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ըստ Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի շարքերի 
զուգամիտության և միակության հարցեր 5200.0

Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը 
խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և ճառագայթումը 
առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում

6500.0

Ուժեղ մագնիսական դաշտով կոմպակտ աստղերի սառեցման 
էվոլյուցիան ու կառուցվածքը 5200.0

Ուրանի թաքնված հիդրոջերմային հանքավայրերի 
լիթոերկրաքիմիական որոնումների մեթոդաբանական մշակումը 6500.0

Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ ապստամբ 
շրջանների հնազանդեցումը 1919-1920թթ. 6398.0

«HIEROCHECK» - Հիերոգլիֆային նշանների ուսուցման և 
քննության էլեկտրոնային գործընթաց-ծրագիր (գործածելի նաև 
նշնագրային այլ լեզուների համար)

463.0

Քեմոտրոֆ և ֆոտոտրոֆ բակտերիաներում ջրածին գազի 
արտադրության հիդրոգենազային մեխանիզմները, դրանց 
փոխազդեցությունները և կարգավորման ուղիները 6500.0

Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային 
համակարգեր որոշ ալկալոիդների ընտրողական պինդ ֆազային 
լուծահանման համար

6420.0

Առնետների մի քանի ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը 
միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում 6400.0

Բազմաչափ միջարկում 6500.0
Մրրկային կառուցվածքները կոմպակտ երկնային օբյեկտներում

6391.6

Բնական կլանիչների ֆիզիկաքիմիական մոդիֆիկացումը 
նպատակային կիրառման համար 6500.0

Սեռական և սոմատիկ բջիջներում քրոմոսոմների տեղակայում 
ինտերֆազային մոլեկուլային բջջագենետիկայի մոտեցումներով 6500.0

Նիկողայոս Ադոնցի պատմագիտական ժառանգությունը 
(Բյուզանդագիտություն) 3900.0

Արցախյան գոյամարտը հայ և օտար աղբյուրներում 6496.0
Երկփունջ լուսա-իմպուլսային ատոմական ինտերֆերոմետրիա

6384.0

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային 
էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի 
ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում

6500.0

Անալիզի, սինթեզի և օպտիմիզացիայի խնդիրներ զուգահեռ 
հաշվարկների մոդելներում 6500.0

Խաչենագետի ներքնահովտի (Արցախի Տիգրանակերտ և 
շրջակայք) պատմամշակութային հետազոտություն 6500.0

Պատկերների ճանաչումը լայնակի հատույթներով 5200.0
Բազմաչափ ադապտիվ կառավարման համակարգերի 
վերլուծման և նախագծման հաճախականային մեթոդների և 
կիրառական փաթեթի մշակումը

5200.0

Ալմաստափոշիների վրա մետաղական նանոփոշիների 
նստեցման տեխնոլոգիայի մշակումը և դրանցից բարձր 
արտադրողականության քարամշակման գործիքների 
պատրաստումը

6500.0

Նոր կառուցվածքի հողմատուրբինի հանգույցների մշակում և 
հետազոտում, փորձնական հողմաէլեկտրական տեղակայման 
նախագծի մշակում

867.0

Դինամիկ համակարգերի տեսության որոշ խնդիրներ 2600.0
Վերակոնֆիգուրացվող ռոբոտների և ռեաբիլիտացիոն սարքերի 
մանիպուլյացիոն մեխանիզմների կառուցվածքային-
պարամետրական սինթեզ և նոր սխեմաների մշակում 6500.0

ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի թերապևտիկ պրոֆիլի 
հիվանդացության մակարդակի նվազեցման հիմնախնդիրը` 
որպես բանակի մարտունակության բարձրացման 
ռազմավարական գործոն

6260.0

ՀՀ բժիշկների առողջական վիճակի կլինիկա-
համաճարաբանական բնութագիրը և առողջության 
պահպանման ու ամրապնդման նպատակային ծրագրերի 
ներդրման գիտական հիմնավորումը

3900.0

XIX դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային-ազատագրական 
շարժման լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ

ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան 6500.0

Օրգանական թափոնների արդյունավետ օգտագործման 
կոմբինացված համակարգի մշակում և պարամետրերի 
հիմնավորում

ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 6500.0

Շենքերի և կառույցների հաշվարկային եղանակի մշակում` 
հաշվի առնելով նրանց իրական դեֆորմատիվությունը 6341.0

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
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ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան

926



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ծակոտկեն գետնահողերում հեղուկի ստացիոնար ֆիլտրացիայի 
բնութագրիչների որոշման վերլուծական մեթոդի մշակումը 6500.0

Միկրոպոլյար, անիզոտրոպ, շերտավոր, կոմպոզիտ բարակ 
թաղանթների, սալերի և ձողերի անալիտիկ մեխանիկա. 
ամրություն, դինամիկա, ջերմաառաձգականություն

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ 6300.0

Անձնային զարգացնող ուսուցման հումանիստական 
հայեցակարգի ներդրումը Հայաստանի բարձրագույն կրթության 
համակարգում

ՀՀ ԿԳՆ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական 
համալսարան 5200.0

Հայ միջնադարյան մատենագրական մի շարք հուշարձանների 
թվանշայնացված-շտեմավորված բնագրերի կազմում Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ 6292.0

Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը: Բնագրեր, 
ուսումնասիրություն և ծանոթագրություններ ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 6271.9

Հայագիտական առարկաներից աշակերտների գիտելիքների 
մակարդակի և դրա վրա ազդող գործոնների հետազոտումը 6500.0

Թերհամալրված դպրոցներում ուսուցման կազմակերպման 
արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում 6497.0

Երկփնջային արագացումը կլոր մետաղապատված կերամիկ 
ալիքատարում 6500.0

Լազերով ճառագայթվող բարձր հաճախականային թնդանոթով 
գերկարճ էլեկտրոնային թանձրուկների գեներացիան և 
կոհերենտ ճառագայթման նոր աղբյուրները 6500.0

Ալգորիթմական համակարգերի և հիշողության սխեմաների 
տեստավորման ալգորիթմների տրամաբանական և 
հանրահաշվական ներկայացումների հետազոտությունները

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6260.0

Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսատեսակների վրա 
էկոլոգիական գործոնների ազդեցության գնահատում և 
պահպանության միջոցների մշակում

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6487.0

Օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակի գնահատման համար 
ժամանակակից մեթոդաբանական  մոտեցումների և 
սարքավորումների մշակում

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6500.0

ՀՀ ԿԳՆ ԵՊՀ Սինքրոտրոնային ճառագայթման 
օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների կենտրոն 
(CANDLE) ՊՈԱԿ

պետական համալսարան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գնահատման և 
թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ

927



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Ապակեբյուրեղային սեգնետոէլեկտրիկ նյութերի ստացում 
ալյումաբորատային համակարգերի ապակիների ուղղորդված 
բյուրեղացմամբ

ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ 
ՊՈԱԿ 6500.0

Մոլեկուլների ներքին և մակածված էլեկտրական դաշտերի 
գնահատումը ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՊՈԱԿ 6500.0

Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ “Գալարմին”-
ը և նրա ածանցյալների ազդեցությունը մետիցիլին-կայուն 
Staphylococcus aureus (MRSA) դեմ և վերջիններիս ակտիվության 
մեխանիզմների իմունոլոգիական ուսումնասիրում

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ 
ՊՈԱԿ 6500.0

ՀՀ Լոռու, Կոտայքի և Արմավիրի մարզերի խմելու քաղցրահամ 
ջրերի էկոլոգահիդրոերկրաքիմիական հետազոտում, տվյալների 
հենքի ստեղծում

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6420.0

Հայոց պատմության հիմնահարցերի խեղաթյուրումը թուրք-
ադրբեջանական պատմագրության կողմից

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6500.0

Հին Հայաստանի տաճարները. կառուցվածքը, հոգևոր 
բովանդակությունը և հասարակական արժեքը /պատմա-
հնագիտական ուսումնասիրություն/

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՊՈԱԿ 3900.0

Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ 
«Արդիականություն և զարգացում» կուսակցության 
կառավարման ժամանակահատվածում

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6500.0

Հայ քանդակագործության ձևավորումն ու զարգացման 
միտումները XX դարում (1920-2000թթ.)

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ ՊՈԱԿ 6500.0

Տաուրինի ներակնային ներարկման էֆֆեկտիվության հետագա 
գնահատումը դիաբետիկ ռետինոպաթիայով հիվանդների մոտ և 
դրա ազդեցության մեխանիզմների պարզաբանումը

ՀՀ ԱՆ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն ՓԲԸ 6500.0

Մշակել Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ-
էկոլոգիական վիճակի բարելավման նոր տեխնոլոգիաներ

ՀՀ ԳՆ «Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, 
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 6500.0

Ակնարկներ Հայ եկեղեցու պատմության (1-21) ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0
Արտածումների բարդության բնութագրիչների հետազոտում որոշ 
ֆորմալ համակարգերում

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0

Երկչափ և միաչափ ինտեգրվող համակարգերի երկչաչափական 
մոդելներ

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0

Օպտիկական և տերահերցային տիրույթներում հիբրիդ, 
պլազմոնային ալիքատարների անալիտիկ նկարագրությունն ու 
փորձարարական ուսումնասիրումը

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

Արտակարգ իրավիճակներում գործող անձնակազմերի 
հոգեբանական պատրաստության տեխնոլոգիաների մշակում

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0

Նույնություններով և գերնույնություններով համակարգեր ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0
Լազերով մակածված երևույթների ուժեղացումը 
նանոմասնիկներով հարստացված հեղուկ բյուրեղական 
կառուցվածքներում

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0

Հայոց ինքնության պատմափիլիսոփայական և 
մշակութաբանական տեսանկյունները

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան 6500.0

Տապասարի քրոմիտներից մետաղական քրոմի ստացման 
տեխնոլոգիայի մշակումը մեխանաքիմիական և 
մետաղաթերմային գործընթացքների համակցմամբ

ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան 6500.0

Հոծ և եռակալված նյութերից օղակների գրտնակման 
գործընթացների վերլուծական, փորձարարական մեթոդներով և 
ABAQUS ծրագրային միջավայրում մոդելավորում ու հետազոտում

ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան 6500.0

Ցրված սկլերոզ. համաճարակաբանությունը, կլինիկան ու 
հարկլինիկական տվյալների կորելյացիան և ռազմավարական 
ծրագրի ստեղծումը

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան 6500.0

Պրենատալ սթրես տարած կենդանիների և մարդկանց 
հարմարվողականության և վարքային ռեակցիաների հորմոնալ 
մեխանիզմների վիճակը

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան 6500.0

Պտղի ներարգանդային զարգացման և մայր-ընկերք-պտուղ 
համակարգի արյան շրջանառության խանգարումները սթրես 
տարած հղի կանանց մոտ

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան 6500.0

Մասնակցային համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն 
հիվանդությունների համաճարակաբանական շրջանացումը

ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 6500.0

Մեծ լուսաուժով և կառավարելի պարամետրերով ռենտգենյան 
փնջերի ստացում

«Էքս Ռեյ փնջերի լաբորատորիա» ՍՊԸ 6500.0

Պատմական Հայաստանի անտրոպոգենետիկական 
քարտեզագրումը

«Մարդու ինստիտուտ» ՍՊԸ 6500.0

ՀՀ տեղեկատվական տարածքի իդեոլոգեմների 
ուսումնասիրություն

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 6497.5

«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների 
աջակցության ծրագիր – 2010» մրցույթի արդյունքներով 
ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաներ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ 
գիտությունների ազգային ակադեմիա, ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 59456.2
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

11AA-001, 11AA-002, 11AA-003, 11AA-004, 11AA-005 գիտական 
թեմաների ֆինանսավորում

«Արցախի գիտական կենտրոն»  ՊՈԱԿ
17968.7

Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում - ընդամենը

1364724.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  

գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը
129778.3

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության 
պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» 
ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՃՇՊՀ-
ին «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամբարների 
տեխնիկական վիճակի հետազոտում եւ անվտանգության 
հայտարարագրերի մշակում» ծրագիրը իրականացնելու 
համար

«Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան» 
ՊՈԱԿ

30000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում 
պետական աջակցություն   Մատենադարանին «Մայր 
ցուցակ հայերեն ձեռագրաց» բազմահատորյակի ստեղծման 
և հրատարակման» ծրագրի իրականացման համար

«Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 
ինստիտուտ (Մատենադարան)» ՊՈԱԿ

21162.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության 
պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» 
ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն  «ՀՀ ԳԱԱ 
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին «Բնական աղետների ռիսկերի 
կառավարման նպատակով տեղեկատվական ազգային e-
ինֆրակառուցվածքի մշակում» ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

25000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում 
պետական աջակցություն   ՀՀ մշակույթի  նախարարության  
Պատմամշակութային ժառանգության ԳՀԿ-ին «Շենգավիթ» 
ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ մշակույթի  նախարարության 
«Պատմամշակութային ժառանգության 
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 28698.3

930



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  պատկանելություն
Գումարը              

(հազար դրամ)        

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» 
ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ին 
«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները, 
ուսումնասիրության խնդիրները ու հեռանկարները» ծրագրի 
իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

9918.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» 
ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնին 
սննդի որակի և անվտանգության ապահովման 
գիտամեթոդական հիմունքների մշակում» ծրագրի 
իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգոնոոսֆերային 
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

15000.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ 1234945.7

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում 
կատարվող Հատուկ գիտահետազոտական և 
փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

1234945.7
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-3

Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ 
պետական կառավարման մարմինների և 

պետական աջակցություն ստացող 
իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը              
(հազար դրամ)        

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-ընդամենը 10088092

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության հիմնարար և 

կարևորագույն նշանակություն ունեցող 
կիրառական հետազոտություններ

157082.5

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն  - 
ընդամենը

10800.0

10800.0
 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության պետական 
կոմիտե- ընդամենը

146282.5

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում

5946788.6

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

49050.0

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի 
պահպանում և զարգացում

ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով          
  (ԲՈՀ) 49050.0

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -
ընդամենը

95000.0

ՙՆորավանք՚ գիտակրթական հիմնադրամի 
պահպանում

ՙՆորավանք՚ գիտակրթական հիմնադրամ 95000.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
5802738.6

01 04 01

"Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա" 
հիմնադրամի գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության 
ենթակառուցվածքի պահպանում և 

գիտական ներուժի արդիականացում

665600.0

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե
665600.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 575600.0

Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական 
ներուժի ապահովում 90000.0

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող 

գիտական օբյեկտների պահպանություն
588930.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 
օրենքի N 1 հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  
ծրագրերի գծով  ծախսերի բաշխումը ըստ առանձին իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների

"Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա" հիմնադրամ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ 
պետական կառավարման մարմինների և 

պետական աջակցություն ստացող 
իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը              
(հազար դրամ)        

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
588930.0

"Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ 
(Մատենադարան)" ՊՈԱԿ 481614.0

"Երևանի պետական համալսարան" ՊՈԱԿ 10000.0

"ՀՀ ԳԱԱ Ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ 82192.0

Մանրէների ազգային հավաքածուի՝ գենաֆոնդի 
պահպանմանն պետական աջակցություն

"ՀՀ  գիտությունների ազգային ակադեմիա" ՊՈԱԿ 15124.0

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական 
աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարներ
420000.0

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
420000.0

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման 

գծով նպաստների տրամադրում 
28941.0

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե
28941.0

09 04 02
Ասպիրանտական և դոկտորանտական 

կրթաթոշակներ
49900.0

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե
49900.0

09 04 02
Սփյուռքագիտության ոլորտում 

գիտական կադրերի պատրաստման 
գծով նպաստների տրամադրում 

3600.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) 
հետազոտություններ

862525.9

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
862525.9

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
129778.3

«Գիտական և  գիտատեխնիկական 
գործունեության պետական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՃՇՊՀ-
ին «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ջրամբարների տեխնիկական վիճակի 
հետազոտում եւ անվտանգության 
հայտարարագրերի մշակում» ծրագիրը 
իրականացնելու համար

«Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական 
համալսարան» ՊՈԱԿ

30000.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ 
պետական կառավարման մարմինների և 

պետական աջակցություն ստացող 
իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը              
(հազար դրամ)        

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն   
Մատենադարանին «Մայր ցուցակ հայերեն 
ձեռագրաց» բազմահատորյակի ստեղծման և 
հրատարակման» ծրագրի իրականացման համար

«Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 
ինստիտուտ (Մատենադարան)» ՊՈԱԿ

21162.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական 
գործունեության պետական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն  «ՀՀ 
ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին «Բնական 
աղետների ռիսկերի կառավարման նպատակով 
տեղեկատվական ազգային e-ինֆրակառուցվածքի 
մշակում» ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և 
ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

25000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն   ՀՀ 
մշակույթի  նախարարության  
Պատմամշակութային ժառանգության ԳՀԿ-ին 
«Շենգավիթ» ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ մշակույթի  նախարարության 
«Պատմամշակութային ժառանգության 
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

28698.3

«Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության պետական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ 
ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ին «Սեփական և այլազգի 
միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները, 
ուսումնասիրության խնդիրները ու 
հեռանկարները» ծրագրի իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

9918.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության պետական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ 
ԳԱԱ Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների 
կենտրոնին սննդի որակի և անվտանգության 
ապահովման գիտամեթոդական հիմունքների 
մշակում» ծրագրի իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգոնոոսֆերային 
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

15000.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ

1234945.7

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի 
շրջանակներում կատարվող Հատուկ 
գիտահետազոտական և 
փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 1234945.7
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 23

Բաժին Խումբ Դաս Գումարը (հազար 
դրամ)

5248907.1

10 04 01 999943.5

108515.6

107894.7

111513.8

142986.8

93965.3

155133.1

139944.8

139989.4

10 04 01 144069.3

71927.0

72142.3

10 04 01 1711769.6

174595.6

159870.9

145076.3

55709.9

370831.0

161610.2

644075.7

10 02 01 1533329.5

286684.9

258439.3

181225.9

806979.4

10 02 01 91354.7

10 05 01 24006.0

06."Միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն" 
ՊՈԱԿ

04."Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն" 
ՊՈԱԿ

"Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Նորքի տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Գյումրու տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Վարդենիսի նյարդահոգեբանաբական տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

ՙԳյումրու"Երեխաների տուն" ՊՈԱԿ

"Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն" ՊՈԱԿ

"Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն" ՊՈԱԿ

05.Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

"Երևանի մանկան տուն" ՊՈԱԿ

"Գավառի մանկատուն՚" ՊՈԱԿ

"Վանաձորի մանկատուն" ՊՈԱԿ

"Երևանի "Զատիկ" մանկատուն" ՊՈԱԿ

10.Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության 
ծառայություններ
"Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական 
հոգածության կենտրոն" ՊՈԱԿ

"Գյումրու համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն" 
ՊՈԱԿ
08.Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

"Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության  N2 գիշերօթիկ հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N2 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին" ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի գծով ծախսերի բաշխումը ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների

Ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի և իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
ընդամենը

12.Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության
ծառայություններ

935



Բաժին Խումբ Դաս Գումարը (հազար 
դրամ)

Ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի և իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

10 05 01 15763.5

10 07 01 58867.3

10 02 01 15665.0

10 09 02 84758.0

10 04 01 25952.6

10 09 02 06."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 20970.9

10 09 02 07."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 24870.3

10 09 02 08."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 147958.4

10 09 02 09."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 15317.9

10 09 02 10."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 44764.5

10 09 02 12."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 9493.7

10 09 02 21."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 5259.0

10 09 02 22."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 6858.4

10 09 02 23."Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 14837.6

10 02 01 08."Առաքելություն Հայաստան" ԲՀԿ 164283.0

10 02 01 10."Վանաձորի տարեցների տուն" հիմնադրամ 14365.4

10 01 02 16486.6

10 04 01 51338.4

10 09 02 6624.0

58800.3

10 07 01 14791.8

10 09 02 02."Համակարգչային կենտրոն" ՊՈԱԿ 44008.5

03."Հատուկ կացարան" ՊՈԱԿ

05."Փրկություն՚" ՀԿ

13."Հույսի կամուրջ" ՀԿ

24."Ամքոր" միջազգային ՀԿ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն 
պետական ծառայություն, ընդամենը

07."Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

11."Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ
20."Երևանի "Զատիկ" մանկատուն" ՊՈԱԿ

11."Հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման Գյումրու 
կենտրոն" ՊՈԱԿ
06."Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 24

h/h Բաժինխումբ դաս Ծախսային  ծրագրերի և այն կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների անվանումները

Գումարը 
(հազար դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 70392.4

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 46892.4

1 10 04 01 04.  ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և 
խորհրդատվություն

35702.4

2 10 04 01 16. ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ 
դրամական օգնության տրամադրում

3800.0

3 10 09 02 14. Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում ծրագրի 
շրջանակներում 

766.0

4 10 09 02 24.Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հոգեբանական 
վերականգնողական ծառայություններ

6624.0

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2200.0

5 07 03 02 08.Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ 2200.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8000.0

6 08 04 01 02.Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն 
ուղղված քարոզչական միջոցառումներ

8000.0

ՀՀ դատախազություն 13300.0

7 09 05 02 10.Վերապատրաստման ծառայություններ 13300.0

"Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին" ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով  
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գծով ծախսերն ըստ առանձին ծրագրերի և դրանք իրականացնող ՀՀ 

պետական կառավարման մարմինների
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