
N 65(1154) 07 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին 
դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն 
որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1069-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1531-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1111-Ն որոշումը 
  
«Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և 
պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը 
մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք 
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1112-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1428-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1114-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ դատախազությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1116-Ն որոշումը 
  
«Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական 
սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման 
մաքսատուրքից ազատելու արտոնության կիրառման համար անհրա-ժեշտ պայմանները հաստատելու և 
լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1118-Ն որոշումը 
  
«Հողամասը որպես նվիրաբերություն ընդունելու, «Էրեբունի» պետական արգելոցի սահմանների 
նկարագիրը, հատակագիծն ու տարածքի չափը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 
3-ի N 827-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1119-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 2006 թվականի հունիսի 7-ի N 401-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 30 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 882-Ն որոշումը 

  
N 66(1155) 07 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Օվսանա Գալստյանի դիմումի հիման վրա` «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 29 սեպտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1227 որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 15-ին Բրատիսլավայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Սլովակիայի Հանրապետության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 
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խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 29 սեպտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1228 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015 թվականի մարտի 16-ին 
ստորագրված` «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ֆինանսական պայմանագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 29 սեպտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1229 որոշումը 
  
«1985 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված` Տեղական ինքնակառավարման 
եվրոպական խարտիայի (կից հայտարարությամբ) 5-րդ, 6-րդ հոդվածներում, 7-րդ հոդվածի 2-րդ և 10-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետերում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 29 
սեպտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1230 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 
1127-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 5 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 909-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին 
դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն 
որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1069-Ն որոշման 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 898-Ն որոշման 

  
N 67(1156) 09 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 հոկտեմբերի 
2015 թվականի ՆՀ-754-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Սևան» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպման մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1122-Ն որոշումը 
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«Անմաքս առևտրի խանութ ապրանքների մուտքագրման և դրանց իրացման հաշվառման, ինչպես նաև 
մաքսային մարմիններ այդ ապրանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1125-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու, ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1126-Ն որոշումը 

  
N 68(1157) 12 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1129-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1130-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1132-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
հուլիսի 2-ի N 766-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին»ՀՀ կառավարության 8 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1134-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1137-Ն որոշումը 

  
Հատուկ թողարկում 13 հոկտեմբերի 2015 
  
ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ (Նախագիծ) 
  
N 68(1157).1 14 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1588-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1143-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1145-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1335-Ն, 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1088-Ն և 
2006 թվականի մարտի 16-ի N 360-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1146-Ն որոշումը 
  
«Լիազորած պետական մարմիններ ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 557-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1147-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 4-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1149-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում ՀՀ 
անունից հանդես գալու համար գործադիր իշխանության լիազորված մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1157-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1158-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 
1159-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականությունը 
հանդիսացող հողամասերի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1160-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1161-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1162-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությանն ու ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1163-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն և 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1588-Ն 
որոշումներում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31օգոստոսի 2015 
թվականի N 1168-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1999 թվականի ապրիլի 16-ի N 226 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 935-Ն որոշումը 

  
N 69(1158) 14 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ 
հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 6 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1231 որոշումը 
  
«2015 թվականի հունիսի 30-ին և 2015 թվականի հուլիսի 7-ին ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամի միջև 
շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 
հոկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1232 որոշումը 

javascript:void(0);�


  
«2014 թվականի հուլիսի 4-ին Սեուլում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում 
համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 6 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1233 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի միջև 
«Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր (ԳԿՍԾ)» ֆինանսավորման համաձայնագրի 
շրջանակներում թիվ COFIN-DK-817-AM դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-
753-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և գնման 
ընթացակարգերի փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 
1133-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1135-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1138-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1141-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 7 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 922-Ն որոշումը 

  
N 70(1159) 21 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 5 հոկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-172-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Երևանի 
քաղաքային լուսավորության ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 6 հոկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-174-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1170-Ն որոշումը 
  
«Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1179-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի 
օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, 
անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1182-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 322-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 14 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 949-Ն որոշումը 

  
N 70(1159).1 21 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1171-Ն որոշումը 
  
«Կենսաչափական անձնական տվյալների նյութական կրիչներին և տեղեկատվական համակարգերից դուրս 
այդ անձնական տվյալների պահպանման տեխնոլոգիաներին ներկայացվող պահանջները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1175-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1176-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունիսի 25-ի N 926-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1177-Ն որոշումը 
  
«Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց, ապրանքների կանոնավոր 
մատակարարում իրականացնող` արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների, 
տրանսպորտային ու բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների և ՀՀ փոստային կապի 
կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ մաքսային կետերի ու մաքսատների կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների` նշված անձանց պատկանող շինություններում գտնվելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1183-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին 
կայանալիք հանրաքվեի նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1184-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 908-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1186-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1187-Ն որոշումը 
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«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2015 թվականի հաշվետվության (հողային 
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1189-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1190-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1191-Ն որոշումը 
  
«Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների փորձաքննության անցկացման կարգը և պեստիցիդների ու 
ագրոքիմիկատների ներմուծման և արտահանման մասին եզրակացության ձևերը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 
1193-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 
2015 թվականի N 1194-Ն որոշումը 

  
N 71(116) 26 հոկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 
2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-767-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա 
գործունեության պայմանների մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 հոկտեմբերի 2015 
թվականի ՆՀ-768-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1188-Ն որոշումը 
  
«Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների արտադրության, փաթեթավորման և շրջանառության տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1899-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1195-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ զինված ուժերում ըստ կատեգորիաների հոգևոր ծառայություն իրականացնող Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու սպասավորների կենսաապահովման ամսական ծախսերի չափերը և բնակելի տարածության 
վարձակալության համար դրամական փոխհատուցում տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1199-Ն 
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«ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի աշխատակարգը, 
մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում մարդկանց 
թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհուրդ ներկայացվող հաշվետվության ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1200-Ն որոշումը 
  
«Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, 
դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի 
(պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի 
N 1204-Ն որոշումը 

  
N 71(1160).1 26 հոկտեմբերի 
  

2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք» ներդրումային ծրագրի-ծրագիր 3 Թալին-Լանջիկ 
ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1196-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1197-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1198-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզում վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով 
գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման փորձնական ծրագրի իրականացման 
կարգը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1202-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին 
կայանալիք հանրաքվեի նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1184-Ն որոշման 

  
N 72(1161) 28 հոկտեմբերի 
  

2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Հրապարակ օրաթերթ» ՍՊԸ-ի և «Ստարտ մեդիա» ՍՊԸ-ի դիմումների հիման վրա՝ «Զանգվածային 
լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 14-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի, 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի, 279-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 20 
հոկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1234 որոշումը 
  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում 
կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1205-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով անապահով 
ընտանիքներին թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքեր տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1208-Ն որոշումը 
  
«Բեմարվեստի ազգային փորձարարական «Գոյ» կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 17-ի N 419 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1213-Ն որոշումը 
  
«Գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1214-
Ն որոշումը 
  
«Համազգային թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ 
կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի N 971-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1215-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի N 653-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 21 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 974-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 21 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 979-Ն որոշումը 

  
N 72(1161).1 28 հոկտեմբերի 
  

2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն և 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 182-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1203-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն և 
2015 թվականի հունիսի 18-ի N 659-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1212-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1219-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 466-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1220-Ն որոշումը 
  
«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին չհամարվող բյուջետային հիմնարկների 
աշխատողներին բարձր լեռնային վայրերում աշխատելու համար լրավճար վճարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1222-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների փորձարկում քրեակատարողական 



հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1223-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1001-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1226-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1231-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2019-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1232-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 816-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Կոտայքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1235-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1236-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թլիկի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության 
նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1241-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1242-Ն որոշումը 

  
N 73(1162) 29 հոկտեմբերի 
  

2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«2015 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 
հոկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-772-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
պաշտպանության դեպարտամենտի միջև ձեռքբերումների և փոխադարձ ծառայությունների մատուցման 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-773-Ն 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Երևան ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ 
գույքի օգտագործման իրավունքը վարձակալությամբ փոխանցելու (վարձակալի ընտրության) ձևը, գնման 
ընթացակարգի կիրարկման կարգը, գնման ընթացակարգի մասնակցին ներկայացվող նախաորակավորման 
(որակավորման) պահանջները սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 883-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 888-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1233-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունիսի 28-ի N 569 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1239-Ն որոշումը 
  
«2015 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1250-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի փետրվարի 10-ի N 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 28 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1018-Ն որոշումը 

  
N 73(1162).1 29 հոկտեմբերի 
  

2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1244-Ն որոշումը 
  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամին ամրակցված 
հողամասը մասնակի հետ վերցնելու և փոխանակելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի 
N 1407-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 
թվականի N 1246-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի և Արմավիրի մարզերում բնակարանային ապահովման նպատակով ֆինանսական 
աջակցություն ստացող ընտանիքների ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-
ի N 766-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 
թվականի N 1248-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 766-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1249-Ն որոշումը 

  
  

 


