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ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ք. Երևան «_30_» _01_ 2019 թ. 

ՀՀ Գիտությունների Ազգային Աակադեմիայի նախագահությունը, ի դեմս ՀՀ ԳԱԱ նախագահ՝ 
Ռադիկ Մարտիրոսյանի (այսուհետ` ՀՀ ԳԱԱ), որը գործում է ՀՀ ԳԱԱ կանոնադրության հիման 
վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը, ի 
դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Ժիրայր Վարդանյանի (այսուհետ` 
Կազմակերպություն) որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս 
կողմից (այսուհետ` միասին` Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշումը (այսուհետ` Որոշում), 
Ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման  ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) 
իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր)` հետևյալի 
մասին. 

1. Պայմանագրի առարկան 
1.1. Պայմանագրով ՀՀ ԳԱԱ-ն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով 

Կազմակերպությանը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված 137 422 400 (մեկ հարյուր երեսունյոթ միլիոն չորս հարյուր քսաներկու 

հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, ներառյալ՝ ավելացված արժեքի հարկը (այսուհետ` ԱԱՀ), 

իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով 

սահմանված կարգով: 

1.2 Պայմանագրի գնի մասին համաձայնությունը, Ծրագրի առաջադրանքը, օրացուցային 

պլանը, նախահաշիվը և կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Պայմանագրի 

հավելվածներում: 

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները 

2.1 ՀՀ ԳԱԱ-ն իրավունք ունի` 

2.1.1 Կազմակերպությունից պահանջելու կատարել Պայմանագրի 2.4 կետով նախատեսված 

պարտավորությունները, 

2.1.2 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող 

Միջոցառումների ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը, 

2.1.3 չընդունելու իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով 

թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու 

վճարել Պայմանագրի 6-րդ մասով նախատեսված տուգանքը, 

2.1.4 առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու` 

միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե` 



2.1.4.1 Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի 

իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու, 

2.1.4.2 Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված 

Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (նախատեսված լինելու դեպքում), 

2.1.4.3 իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված 

պահանջներին, 

2.1.5 Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում 

պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները։ 

2.2 Կազմակերպությունն իրավունք ունի` 

2.2.1 ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և 

պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները, 

2.2.2 Ծրագրի կատարման համար, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներգրավելու երրորդ 

անձանց, 

2.2.3 ՀՀ ԳԱԱ-ի գրավոր համաձայնությամբ այլ կազմակերպություններին հանձնել կատարված 

աշխատանքների արդյունքները: 

2.3 ՀՀ ԳԱԱ-ն պարտավոր է` 

2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը, 

2.3.2 ընդունել համապատասխան որոշում` իրականացված Միջոցառումների մասին 

ներկայացված տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ, 

2.3.3 ստուգել ու ամփոփել Կազմակերպության կողմից Ծրագրի իրականացման ենթակա 

գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին հաշվարկները և իր 

եզրակացության հետ միասին դրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն` վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

2.4 Կազմակերպությունը պարտավոր է` 

2.4.1 Ծրագիրը կատարել անձամբ, 

2.4.2 Ծրագիրը կատարել առաջադրանքին համապատասխան և դրա արդյունքը ՀՀ ԳԱԱ հանձնել 

սահմանված ժամկետում, 

2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և 

Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով, 

2.4.4 կատարել ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված 

ցուցումները, 

2.4.5 աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի ստացման անհնարինության հայտնաբերման կամ 

աշխատանքը շարունակելու աննպատակահարմարության մասին եռօրյա ժամկետում 

տեղեկացնել ՀՀ ԳԱԱ, 



2.4.6 ՀՀ ԳԱԱ ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում Պայմանագրի շրջանակներում 

վճարման գումարի չափի վերաբերյալ հայտ (այսուհետ` Հայտ)՝ մինչև հաշվետու ամսվան 

հաջորդող ամսի 10-ը: Հայտում նշվում է Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպության 

կողմից ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու 

որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հիման վրա հաշվարկված 

գումարի չափի մասին մանրամասն հաշվարկներ, 

2.4.7 Պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական ցուցանիշներից շեղումների դեպքում ՀՀ ԳԱԱ 

ներկայացնել հիմնավորում, 

2.4.8 իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից տրամադրված գումարների` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառում, 

2.4.9 Ծրագրի ավարտից հետո ՀՀ ԳԱԱ ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին 

տարեկան հաշվետվություն` դրան կցելով գիտական ծրագրի հաշվետվության հանձնման-

ընդունման արձանագրություն, 

2.4.10 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող 

փաստաթղթերին ծանոթանալու ՀՀ ԳԱԱ-ի հնարավորությունը, 

2.4.11 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և 

ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով` պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին 

համապատասխան, 

2.4.12 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած 

տնտեսումները/խնայողությունները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 

3 Ծրագրի ֆինանսավորման չափը 

Ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմում է 137 422 400 (մեկ հարյուր երեսունյոթ միլիոն չորս 

հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ: 

4 Մոնիթորինգ 

4.1 ՀՀ ԳԱԱ ցանկացած ժամանակ կարող է իրականացնել մոնիթորինգ` ուսումնասիրելով 

Ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր: 

4.2 Մոնիթորինգն իրականացվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից: 

4.3 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել 

գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ: 

4.4 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու 

բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և արվում են 

առաջարկություններ: 



5 Վճարման կարգը և ժամկետները 

5.1 ՀՀ ԳԱԱ-ի Կազմակերպությանը վճարումները կատարում է Հայտն ընդունելու օրվան 

հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ծրագրով սահմանված չեն վճարումների 

կատարման այլ կարգ և ժամկետներ: 

5.2 ՀՀ ԳԱԱ-ն Պայմանագրի գինը վճարում է Պայմանագրում նշված Կազմակերպության 

հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, որն ըստ եռամսյակների բաշխվում է հետևյալ կերպ. 

բյուջետային տարվա 1-ին եռամսյակում՝ 20 տոկոս, 2-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 3-րդ 

եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 4-րդ եռամսյակում՝ 30 տոկոս: 

6 Կողմերի պատասխանատվությունը 

Պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել 

չիրականացված Միջոցառման չափով և վճարել տուգանք` չիրականացված Միջոցառման համար 

նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը 

չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու 

պարտականությունից: ՀՀ ԳԱԱ-ն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և 

հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից: 

7 Պայմանագրի գործողության ժամկետը 

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի 

ստանձնած պարտավորությունների` ամբողջ ծավալով կատարումը: 

8 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է 

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և 

որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են 

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության 

հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների 

աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են 

դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե 

անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա Կողմերից 

յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը` դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով 

մյուս կողմին: 

9 Եզրափակիչ դրույթներ 

9.1 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ 

ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից: 
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N _Ե-13_ պայմանագրի 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման  ծրագրի   

“Հայաստանի բուսական աշխարհի ուսումնասիրության և պահպանության էկոլոգա-
աշխարհագրական ասպեկտները” 

1. Աշխատանքի կատարման հիմքը՝ Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջե: 

2. Աշխատանքի նպատակը (1 պարբերություն): 

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի գիտական գործունեության ծրագիրը վերաբերվում 
է “Հայաստանի բուսական աշխարհի ուսումնասիրության և պահպանության էկոլոգո-
աշխարհագրական ասպեկտները” թեմատիկայի, որն անմիջականորեն  բխում է 2010-2020թթ. 
ինստիտուտի զարգացման և ռազմավարության ծրագրի հայեցակարգից: Հայաստանի 
ժամանակակից և բրածո ֆլորայի ուսումնասիրման արդյունքները անհրաժեշտ են 
բուսաբանության բոլոր ուղղությունների թե° տեսական, թե° կիրառական զարգացման համար, 
ինչպես նաև վայրի բույսերի օգտագործման և պահպանման տեսանկյունից: Բուսաբանական 
այգիները (Երևանում, Վանաձորում և Աևանում) հանդիսանում են գիտական, էկոկրթական, 
ուսումնական և ռեկրեացիոն նշանակություն ունեցող գիտական հաստատություն, որն զբաղվում 
է բույսերի ներմուծման և կլիմայավարժեցման վերաբերյալ արժեքավոր հետազոտությունների 
կատարմամբ: Բույսերի կենսաբազմազանության ոլորտում այդ եզակի և ինքնատիպ գիտական 
հաստատության հիմնական նպատակը հանդիսանում է Երկրագնդի տարբեր բուսա-
աշխարհագրական տարածաշրջաններից բարձր գեղազարդ և տնտեսապես արժեքավոր 
բուսատեսակների ներմուծումը, ցուցադրական գիտական հավաքածուների ստեղծումը, 
էկոլոգիական նոր պայմաններին դրանց հարմարողականության բացահայտումը և 
կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, առավել հարմարված 
տեսակների քաղաքների և բնակավայրերի կանաչապատման մեջ ներդրումը:  

 
3. Աշխատանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները (մինչև 1 էջ): 
    

1) Հայաստանի անոթավոր և բրածո բույսերի կարգաբանական ուսումնասիրում;  
   2) Հայաստանի Ֆլորայի տեսակների կենսակարգաբանական ուսումնասիրում (անատոմիական, 
պալինոլոգիական, ցիտոլոգիական, hնէաբուսաբանական); 
   3) Երկրաբուսաբանական և էկոլոգաֆիզիոլոգիական ուսումնասիրությունների կատարում; 
   4) Երևանի, Սևանի և Վանաձորի Բուսաբանական այգիներում ծառագիտական, բույսերի 
ներմուծման և կլիմայավարժեցման ուսումնասիրություններ: 

 
4. Աշխատանքի բովանդակությունը (մինչև 3 էջ): 

Նախատեսվում է շարունակել աշխատանքները  ”Հայաստանի անոթավոր բույսերի ատլաս”-ի 
ստեղծման վերաբերյալ, որում  կներկայացվեն Հայաստանի ֆլորայի բոլոր ցեղերը և տեսակների 1/3 
մասը: Ատլասում կտեղադրվեն տվյալ տեսակի լուսանկարը բնության մեջ, կնշվի հավաքի 
տեղավայրը, կոորդինատները, հավաքի տարեթիվը, կոլեկտորը: Ստեղծվող Տվյալների բազայում 
կընդգրվեն տեղեկատվություն լուսանկարի հեղինակի և բույսի որոշողի նաև պիտակների մասին: 
Կշարունակվեն Կովկասի ֆլորայի կրիտիկական տաքսոնների հետազոտությունները: 

Կշարունակվեն Արցախի ֆլորայի կարգաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները: 
Նախատեսվում է Ագրարային համալսարանից ստացած հերբարիումի մշակում՝ վերաորոշում, 
ինսերացիա: 



Անատոմիական ուսումնասիրությունների շրջանակներում պլանավորվում է տպագրել 
“Colchicum s.l ցեղի հիմնահարցերը: Colchicum sensu lato կամ  Colchicum sensu stricto 
անընդհատվություն և ընդհատվություն կատեգորիաների լուսո ներքո“ (ռուսերեն, անգլերեն 
ամփոփում): Onobrychis ցեղի օրինակի վրա շարունակվելու են աշխատանքները ցողունի 
անատոմիական կառուցվածքի փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ կապված ծաղկման տարբեր 
փուլերի հետ:  

Հնէաբուսաբանական հետազոտությունների շրջանակներում 2019 թ-ին Սիսիանի 
ստվարաշերտի բրածո բույսերի տեսակային կազմի հիման վրա կկատարվեն 
պալեոբուսաբանական և պալեոկլիմայական ռեկոնստրուկցիաներ: Նախատեսվում է 
Բուսաբանության ինստիտուտում հիմնադրված հնէաբուսաբանական և ժամանակակից բույսերի 
թանգարանի հիմնական դահլիճի բուսաբանական ցուցադրությունների կազմակերպումը և 
թանգարանի բացումը այցելուների համար: Թանգարանում նախատեսվում է ավելացնել 
ժամանակակից բույսերի տերևների, սերմերի և բնափայտի համեմատական նյութի 
հավաքածուների նմուշների քանակը: Նախատեսվում է պլիոցենյան տեղավայրերի 
ուսումնասիրությունների շարունակությունը: Պլանավորվում է շարունակել Սևանի ավազանի 
բրածո տորֆերում պարունակվող բրածո բույսերի տեսակային կազմի ուսումնասիրումը՝ հիմնված 
պալեոսերմնաբանական և պալեոծաղկափոշային մեթոդների վրա: Նախատեսվում է Հայաստանի 
բարձրալեռնային 4 լճերի հատակային նստվածքների հնէաբուսաբանական 
ուսումնասիրություններ: Պլանավորվում է շարունակել Արցախի բրածո բույսերի 
ուսումնասիրությունը: 

Պալինոլոգիական ուսումնասիրություների շրջանակներում 2019-թվականին կշարունակվեն 
Հայաստանի ծառերի և թփերի ծաղկափոշու հետազոտությունները լուսային և էլեկտրոնայն 
միկրոսկոպիայի մեթոդների կիրառմամբ: Կշարունակվի  ծառատեսակների ծաղկափոշու 
տվյալների բազայի կազմումը, նաև որոշ ալերգեն բույսերի ծաղկափոշու 
առանձնահատկությունների նկարագրումը և միկրոլուսանկարների աղյուսակների կազմումը։ 
Շարունակվելու են Հայաստանի կարմիրգրքային էնդեմիկ բուսատեսակների ծաղկափոշու և 
քրոմոսոմային թվերի “Ատլաս”-ի պատրաստման հետ կապված աշխատանքները: Նախատեսվում 
է շարունակել ծաղկափոշու ուսումնասիրությունները Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի 
Chenopodiaceae ընտանիքի ներկայացուցիչների վերաբերյալ: 

Կարիոլոգիական ուսումնասիրություների շրջանակներում 2019՝-թ. նախատեսվում է  
շարունակել Հայաստանի ֆլորայի հազվագյուտ, անհետացող, էնդեմիկ բույսերի ցիտոլոգիական 
հետազոտությունների կատարումը: 

Երկրաբուսաբանության բնագավառում 2019թ. նախատեսվում է Հայաստանի 
էկոհամակարգերի փոփոխությունների ուսումնասիրման հետազոտություններ, այդ թվում 
կարևորագույն բուսաբանական տարածքներին պատկանող՝ կարևորագույն 
էկոհամակարգերի վրա նախատեսվող կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում: 
Առանձնահատեւկ ուշադրություն է դարձվել երեշ հազվագյուտ էկոհամակարգերի վիճակի 
և դրանց գոյության սպառնալիքների գնահատմանը, այդ թվում և կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխությանը: 

Բույսերի ֆիզիոլոգիայի ոլորտում նախատեսվում է որոշ հազվագյուտ 
բուսատեսակների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների, այդ թվում ջրային 
ռեժիմի, տրանսպիրացիայի և ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության ուսումնասիրություններ 
ինչպես բնական պայմաններում, այնպես էլ ex-situ պայմաններում նպատակ ունենալով 
գնահատել Հայաստանի բուսաբանական այգիներում աճեցման հաջողությունը և 
հարմարվողականությունը: 

Ծառագիտության և բույսերի ներմուծման բնագավառում, հաշվի առնելով ստեղծված 
դենդրոհավածաքուների գոյության նոր պայմաններում հարմարողականության դրսևորումները, 
2019թ. կշարունակվեն տարբեր բուսաաշխարհագրական մարզերի (դենդրոֆլորիստիկ 
շրջանների) գնահատման աշխատանքները, որոնք ներմուծման աղբյուր են հանդիսանում 
Հայաստանի տարբեր անտառտնտեցությունների և կանաչապատման համար: Երևանի 
Բուսաբանական այգու «Հայաստանի ֆլորա և բուսականություն» էքսպոզիցիոն հողամասում 
շարունակել հավաքածուի հարստացման ու պահպանման աշխատանքները: Նախատեսվում է 
շարունակել աշխատանքները  





 

 

 





 

 

 





Հավելված 5 
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N _Ե-13_ պայմանագրի 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրի 
(ծրագրի անվանումը) 

հ/
հ ազգանուն անուն հայրանուն 

գիտական 
աստիճան պաշտոն 

Աշխատավարձ
ներառյալ 

եկամտային 
հարկը 

  1 2 3 6 7 9 

1.  Աթաբեկյան  Գագիկ  Ռոբերտի 
  

Վանաձորի 
բաժանմ. վարիչ 100000 

2.  Ալեքսանյան   Ալլա Սամվելի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 28000 

3.  Ալեքսանյան Նազիկ Գագիկի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 115000 

4.  Ալոյան Արմինե Սուրենի   ավագ լաբորանտ 80000 

5.  Աչոյան  Արփինե Լեռնիկի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 85000 

6.  Ասատրյան   Աննա Թելմանի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

առաջատար 
գիտաշխատող 115000 

7.  Ասատրյան   Մարիետա Յաշայի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 105000 

8.  Ավագյան   Դավիթ Ժիրայրի    Սևանի բաժանմ. 
այգեգործ-բանվոր 80000 

9.  Արասխանյան   Նորիկ Շեկոյի   փականագործ 120000 
10.  Արսենյան   Անուշ Երվանդի   բանվորուհի 80000 
11.  Արսխանյան   Ազիզ Ռազմիկի   էներգետիկ 100000 

12.  Բոգդանյան  Աշոտ Մկրտչի  
տնտեսվար-

պարետ 110000 

13.  Գաբրիելյան   Իվան Գեորգիի կենս. գիտ. 
թեկնածու 

առաջատար 
գիտաշխատող 115000 

14.  Գասպարյան  Արման Էդուարդի   բանվոր 85000 
15.  Գասպարյան   Լուսիկ Վարազդատի   հաշվապահ 120000 
16.  Գատրչյան   Գայանե Մանուկի   գիտաշխատող 100000 
17.  Գրիգորյան   Անատոլիա Արտավազդի   ավագ լաբորանտ 80000 
18.  Գրիգորյան   Հրածին Ազարյայի   ագրոտեխնիկ 75000 

19.  Գրիգորյան   Մանիկ Մերուժանի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 90000 

20.  Զարոյան Գևորգ Մարտիկի   
ինժեներ-

դենդրոլոգ 90000 

21.  Էլբակյան   Արաքսյա Հարությունի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 120000 

22.  Խանամիրյան   Ելենա Գագիկի   

տնօրենի 
օգնական, 

կադրերի գծով 
մասնագետ 

160000 

23.  Խաչատրյան    Անահիտ Սամվելի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 85000 

24.  Հակոբյան   Ժանետա Անդրանիկի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 
առաջատար 

գիտաշխատող 120000 



25.  Հակոբյան    Մարգարիտ Նահապետի   բանվորուհի 80000 

26.  Հայրապետյան   Ալլա Մկրտիչի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 
առաջատար 

գիտաշխատող 130000 

27.  Հայրապետյան   Նարինե Ահարոնի    
կրտսեր 

գիտաշխատող 80000 

28.  Հարությունյան   Աղունիկ Վիլհեմի   
ծաղկաբույծ-
մասնագետ 85000 

29.  Հովակիմյան   Ժաննա Հովիկի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 110000 

30.  Հովհաննիսյան   Լուսյա Նուրիջանի   գիտաշխատող 80000 

31.  Հովհաննիսյան    Հռիփսիմե Իգիթի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 85000 

32.  Հովհաննիսյան   Մարինե Էդգարի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 

 բաժնի վարիչ, 
առաջատար 

գիտաշխատող 
185000 

33.  Հովհաննիսյան   Պավել Հայկի   պահակ 94500 

34.  Ղարիբյան   Մարգարիտա Գրիշայի   
գրադարանավար, 

առաջատար 
մասնագետ 

95000 

35.  Ղուկասյան   Անահիտ Գերոգիի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

գիտքարտուղար, 
ավագ 

գիտաշխատող  
210000 

36.  Ղուկասյան   Գրետա Սերգեյի   ագրոտեխնիկ 90000 

37.  Մաթևոսյան   Վանյա Սարգիսի    
Վանաձորի բաժ. 

այգեգործ-բանվոր 75000 

38.  Մանուկյան   Արմեն Արտավազդի   
Սևանի բաժանմ. 

այգեգործ-բանվոր 75000 

39.  Մարդանյան   Յուրիյ Նիկոլայի   բանվոր 86000 

40.  Մարտիրոսյան   Աիդա  Վահանի   
Վանաձորի բաժ. 

այգեգործ-
բանվորուհի 

75000 

41.  Մարտիրոսյան   Լորա Յուրիի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 115000 

42.  Մարտիրոսյան   Սուսաննա Սարգսի   գլխ. հաշվապահ 215000 
43.  Միքայելյան    Սանվել Տիգրանի   ագրոտեխնիկ 80000 
44.  Միքայելյան  Աշոտ  Վազգենի    պահակ 94500 

45.  Մնացականյան   Սիմոն Միխայելի   
Սևանի բաժանմ. 

վարիչ 100000 

46.  Մովսիսյան   Գագիկ Գուրգենի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 110000 

47.  Մուրադյան   Ալվարդ Հրանտի   լաբորանտ 80000 

48.  Մուրադյան   Նելլի Նորիկի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 90000 

49.  Նավասարդյան   Եվգենյա Միխայելի կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 45000 

50.  Նազարյան Հարություն  Մարտունի  պահակ 94500 

51.  Նազարյան  Նաիրա Ռաֆիկի   հավաքարար 95000 

52.  Ներսեսյան   Անուշ Անրիի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

առաջատար 
գիտաշխատող 115000 

53.  Շաբոյան  Գայանե Գևորգի   ավագ լաբորանտ 80000 

54.  Պապիկյան  Աստղիկ Սարգսի   
կրտսեր 

գիտաշխատող 85000 



55.  Պետրոսյան    Աղվան Սուրենի   բանվոր 80000 

56.  Ջանջուղազյան Կարինե Զոհրաբի  
կրտսեր 

գիտաշխատող 45000 

57.  Սարգսյան   Մերինե Վոլոդյայի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 110000 

58.  Սոնյան   Հասմիկ Հովհաննեսի    
կրտսեր 

գիտաշխատող 85000 

59.  Ստեփանյան   Նինա Պապինի 
կենս. գիտ. 
թեկնածու 

ավագ 
գիտաշխատող 110000 

60.  Վարդանյան   Զոհրապ Երեմի   պահակ 94500 

61.  Վարդանյան   Ժիրայր Հմայակի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 
տնօրեն 310000 

62.  Վարդանյան   Սահակ Վարդանի տնտ․ գիտ․ 
թեկնածու 

փոխտնօրեն 235000 

63.  Փայտյան   Յուրիկ Ենոքի   ագրոտեխնիկ 120000 

64.  Օգանեզովա   Գոհարիկ Հրանտի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 
գլխավոր 

գիտաշխատող 150000 

65.  Օհանյան   Շուշան Հրանտի   տեխնիկ 75000 

66.  Ֆայվուշ   Գեորգի Մարկի 
կենս. գիտ. 

դոկտոր 

 բաժնի վարիչ, 
առաջատար 

գիտաշխատող 
185000 

67.      
գիտական 
ղեկավար 275000 

68.          
մեխանիկ-

վարորդ 115000 

69.          այգեգործ-բանվոր 80000 

70.      այգեգործ-բանվոր 80000 

71.      այգեգործ-բանվոր 80000 

72.      այգեգործ-բանվոր 80000 

73.      այգեգործ-բանվոր 80000 

74.      այգեգործ-բանվոր 80000 

75.      այգեգործ-բանվոր 80000 

76.      այգեգործ-բանվոր 80000 

77.      այգեգործ-բանվոր 80000 

78.      այգեգործ-բանվոր 80000 

Ընդամենը 8182000 

 


