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պայմանագրի մասին տեղեկատվությունըֈ 

Գնման առարկայի 

Չ/Հ Անվանումը 

Չափ

ման 

միավ

որը 

Քանակը 
Նախահաշվային գինը 

/ՀՀ դրամ/ Համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

Պայմանագրով 

նախատեսված 

համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

Առկա 

ֆինանսակա

ն միջոցներով 

ընդհան

ուր 

Առկա 

ֆինանսա

կան 

միջոցներ

ով 

ընդհանու

ր 

աղ կերակրի             
/տուփով1կգ./ 

տուփ 30 30 5,100 5,100 

Կերակրի աղ` բարձր 
տեսակի, յոդացված 
ՀՍՏ 239-2005 
Պիտանելիության 
ժամկետը 
արտադրման 
օրվանից ոչ պակաս 
12 ամիս: 

Կերակրի աղ` բարձր 
տեսակի, յոդացված 
ՀՍՏ 239-2005 
Պիտանելիության 
ժամկետը 
արտադրման 
օրվանից ոչ պակաս 
12 ամիս: 

պղպեղ կարմիր կգ 2 2 5,000 5,000 
Աղացած կարմիր 
պղպեղ 

Աղացած կարմիր 
պղպեղ 

ձեթ /արևածաղկի/ լիտր 120 120 84,000 84,000 

Պատրաստված 
արևածաղկի սերմերի 
լուծամզման և ճզմման 
եղանակով, բարձր 
տեսակի, զտված, 
հոտազերծված, 
ԳՕՍՏ 1129-93։ 
Անվտանգությունը՝ N 
2- III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների, 
մակնշումը` 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի։ 

Պատրաստված 
արևածաղկի սերմերի 
լուծամզման և 
ճզմման եղանակով, 
բարձր տեսակի, 
զտված, 
հոտազերծված, 
ԳՕՍՏ 1129-93։ 
Անվտանգությունը՝ N 
2- III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների, 
մակնշումը` 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի։ 

թթվասեր.450գր.      
տուփով. 

տուփ 25 25 13,250 13,250 

Թարմ կովի կաթից, 
յուղայնությունը` 20 %-
ից ոչ պակաս, 
թթվայնությունը` 65-
100 0T, 
անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
“Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 

Թարմ կովի կաթից, 
յուղայնությունը` 20 
%-ից ոչ պակաս, 
թթվայնությունը` 65-
100 0T, 
անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
“Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 



պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90% 

պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90% 

կեչուպ կգ 30 30 24,000 24,000 

Արտադրողի 
տեխնիկական 
պայմանների 
համաձայն, լուծվող 
չոր նյութերի 
զանգվածային մասը 
ոչ պակաս 21 %, 
ընդհանուր 
խմբաքանակի 70 %-ը 
կծու, 30 %-ը՝ քաղցր 
տեսակի, 
բաղադրությունը` 
տոմատի մածուկ, 
շաքարավազ, աղ, 
սոխ, սխտոր, պղպեղ 
(կծու տեսակի 
դեպքում) 
համեմունքներ: 
Պարունակությունը` 
100 գրամում 
ածխաջրեր 10-18, 
սպիտակուցներ 1.5, 
էներգետիկ արժեքը 
56-88 կկալ: 
Պահպանման 
ժամկետը ոչ պակաս 
12 ամիս, ԳՕՍՏ Ռ-
52141-2003 

Արտադրողի 
տեխնիկական 
պայմանների 
համաձայն, լուծվող 
չոր նյութերի 
զանգվածային մասը 
ոչ պակաս 21 %, 
ընդհանուր 
խմբաքանակի 70 %-ը 
կծու, 30 %-ը՝ քաղցր 
տեսակի, 
բաղադրությունը` 
տոմատի մածուկ, 
շաքարավազ, աղ, 
սոխ, սխտոր, պղպեղ 
(կծու տեսակի 
դեպքում) 
համեմունքներ: 
Պարունակությունը` 
100 գրամում 
ածխաջրեր 10-18, 
սպիտակուցներ 1.5, 
էներգետիկ արժեքը 
56-88 կկալ: 
Պահպանման 
ժամկետը ոչ պակաս 
12 ամիս, ԳՕՍՏ Ռ-
52141-2003 

հաճարաձավար կգ 15 15 7,500 7,500 

Ստացված հաճարի 
հատիկներից, 
հատիկներով 
խոնավությունը 15 %-
ից ոչ ավելի, 
փաթեթավորումը` 
50կգ ոչ ավելի 
պարկերով: 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2007թ. հունվարի 11-ի 
N 22-Ն որոշմամբ 
հաստատված 
«Հացահատիկին, դրա 
արտադրմանը, 
պահմանը, 
վերամշակմանը և 
օգտահանմանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 

Ստացված հաճարի 
հատիկներից, 
հատիկներով 
խոնավությունը 15 %-
ից ոչ ավելի, 
փաթեթավորումը` 
50կգ ոչ ավելի 
պարկերով: 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2007թ. հունվարի 11-ի 
N 22-Ն որոշմամբ 
հաստատված 
«Հացահատիկին, 
դրա արտադրմանը, 
պահմանը, 
վերամշակմանը և 
օգտահանմանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 



«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդված 

«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդված 

հավի կրծքամիս կգ 120 120 264,000 264,000 

Հավի կրծքամիս 
առանց ոսկորի: 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

Հավի կրծքամիս 
առանց ոսկորի: 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

հավկիթ /ձու/ հատ 150 150 9,000 9,000 

Ձու սեղանի կամ 
դիետիկ, 2-րդ կարգի, 
տեսակավորված ըստ 
մեկ ձվի զանգվածի, 
դիետիկ ձվի 
պահ¬ման ժամկետը՝ 
7 օր, սեղանի ձվինը` 
25 օր, սառնարանային 
պայմաններում` 90 օր, 
ՀՍՏ 182-2012 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ N2-
III-4.9-01-2010 
սանիտարահամաճար
ակային կանոնների և 
նորմերի, 
"Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին" ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի: 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

Ձու սեղանի կամ 
դիետիկ, 2-րդ կարգի, 
տեսակավորված ըստ 
մեկ ձվի զանգվածի, 
դիետիկ ձվի 
պահ¬ման ժամկետը՝ 
7 օր, սեղանի ձվինը` 
25 օր, 
սառնարանային 
պայմաններում` 90 
օր, ՀՍՏ 182-2012 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ N2-
III-4.9-01-2010 
սանիտարահամաճա
րակային կանոնների 
և նորմերի, 
"Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին" ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի: 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

մածուն 
950գր.տուփով 

տուփ 20 20 10,000 10,000 

Թարմ կովի կաթից, 
յուղայնությունը 3%-ից 
ոչ պակաս, 
թթվայնությունը 65-
1000T,: 
անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
«Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 

Թարմ կովի կաթից, 
յուղայնությունը 3%-ից 
ոչ պակաս, 
թթվայնությունը 65-
1000T,: 
անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
«Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 



քան 90% քան 90% 

ոլոռ կգ 6 6 3,000 3,000 

Չորացրած, կեղևած, 
դեղին կամ կանաչ 
գույնի: 
Անվտանգությունը՝ N 
2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդված 

Չորացրած, կեղևած, 
դեղին կամ կանաչ 
գույնի: 
Անվտանգությունը՝ N 
2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդված 

ոլոռ պահածոացված տուփ 60 60 48,000 48,000 

Ոլոռի պահածո 
/0,850կգ/ 
սննդամթերքի   
անվտանգության 
մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ   
հոդվածի: 

Ոլոռի պահածո 
/0,850կգ/ 
սննդամթերքի   
անվտանգության 
մասին ՀՀ օրենքի 8-
րդ   հոդվածի: 

պանիր լոռի կգ 20 20 44,000 44,000 

Պանիր պինդ, կովի 
կաթից, աղաջրային, 
սպիտակից մինչև բաց 
դեղին գույնի, տարբեր 
մեծության և ձևի 
աչքերով: 46 % 
յուղայնությամբ, 
պիտանելիության 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: ԳՕՍՏ 
7616-85 կամ 
համարժեք։ 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
«Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 
պահանջ-ների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: 

Պանիր պինդ, կովի 
կաթից, աղաջրային, 
սպիտակից մինչև 
բաց դեղին գույնի, 
տարբեր մեծության և 
ձևի աչքերով: 46 % 
յուղայնությամբ, 
պիտանելիության 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: ԳՕՍՏ 
7616-85 կամ 
համարժեք։ 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված 
«Կաթին, 
կաթնամթերքին և 
դրանց 
արտադրությանը 
ներկայացվող 
պահանջ-ների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: 

գլուխ  սոխ կգ 40 40 12,000 12,000 

Թարմ, կծու, կիսակծու 
կամ քաղցր, ընտիր 
տեսակի, նեղ մասի 
տրամագիծը 3 սմ-ից 
ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 
27166-86, 
անվտանգությունը՝ 
ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1913-Ն 
որոշմամբ 

Թարմ, կծու, 
կիսակծու կամ 
քաղցր, ընտիր 
տեսակի, նեղ մասի 
տրամագիծը 3 սմ-ից 
ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 
27166-86, 
անվտանգությունը՝ 
ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1913-Ն 



հաստատված‚ Թարմ 
պտուղբանջարեղենի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի և 
Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդվածի: 

որոշմամբ 
հաստատված‚ Թարմ 
պտուղբանջարեղենի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի և 
Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: 

սունկ մարինացված տուփ 54 54 59,400 59,400 

Սունկ /մարինացված/ 
0,850կգ.անվտանգությ
ան մասին  ՀՀ օրենքի 
8-րդ հոդվածի.  
համաձայն: 

Սունկ /մարինացված/ 
0,850կգ.անվտանգու
թյան մասին  ՀՀ 
օրենքի 8-րդ 
հոդվածի.  
համաձայն: 

տավարի փափուկ  
միս   թարմ                           
/ազդրի/ 

կգ 80 80 240,000 240,000 

Միս տավարի 
պաղեցրած, փափուկ 
միս առանց ոսկորի, 
զարգացած 
մկաններով, պահված 
0 օC -ից մինչև 4օC 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում` 6 ժ-ից 
ոչ ավելի, I 
պարարտության, 
պաղեցրած մսի 
մակերեսը չպետք է 
լինի խոնավ, ոսկորի և 
մսի 
հարաբերակցությունը` 
համապատասխանաբ
ար 0 % և 100 %: 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառա- վարության 
2006թ. հոկտեմբերի 
19-ի N 1560-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված «Մսի և 
մսամթերքի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: ՀՍՏ 342-
2011:  Անասնաբուժի 
(Անասնապահական 
մթերքների 
փորձաքննության 
կենտրոնի և 
անասնաբուժական 
հսկողություն ) 
փաստաթղթերով : 

Միս տավարի 
պաղեցրած, փափուկ 
միս առանց ոսկորի, 
զարգացած 
մկաններով, պահված 
0 օC -ից մինչև 4օC 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում` 6 ժ-
ից ոչ ավելի, I 
պարարտության, 
պաղեցրած մսի 
մակերեսը չպետք է 
լինի խոնավ, ոսկորի 
և մսի 
հարաբերակցությունը
` 
համապատասխանա
բար 0 % և 100 %: 
Անվտանգությունը և 
մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառա- վարության 
2006թ. հոկտեմբերի 
19-ի N 1560-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված «Մսի և 
մսամթերքի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: ՀՍՏ 
342-2011:  
Անասնաբուժի 
(Անասնապահական 
մթերքների 
փորձաքննության 
կենտրոնի և 
անասնաբուժական 
հսկողություն ) 
փաստաթղթերով : 

թեյ սև կգ 2 2 12,000 12,000 

Սև թեյ  խոշոր 
տերևներով ,  
հատիկավորված և 
մանր։ Միանգամյա 
օգտագործման թեյի 
տոպրակները 

Սև թեյ  խոշոր 
տերևներով ,  
հատիկավորված և 
մանր։ Միանգամյա 
օգտագործման թեյի 
տոպրակները 



տեսակավորված 
են2.2.5,և3գր. 
փաթեթներով.”, 
բարձրորակ և I 
տեսակների, ԳՕՍՏ 
1937-90 կամ 
ԳՕՍՏ1938-90։ 
Անվտանգությունը` 
ըստ 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների, իսկ 
մակնշումը` 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի 

տեսակավորված 
են2.2.5,և3գր. 
փաթեթներով.”, 
բարձրորակ և I 
տեսակների, ԳՕՍՏ 
1937-90 կամ 
ԳՕՍՏ1938-90։ 
Անվտանգությունը` 
ըստ 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ 
նորմատիվների, իսկ 
մակնշումը` 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի 

երշիկ եփած 
/բժշկական/ 

կգ 40 40 72,000 72,000 

Երշիկ եփած` 
պատրաստված 
տավարի և խոզի 
մսերից, ըստ ԳՕՍՏ 
23670-79 կամ 
արտադրողի 
տեխնիկական 
պայմանների, 
խոնավությունը ոչ 
ավելի քան 68%, 
փաթեթավորած 
վակուումային կամ 
առանց, յուրաքանչյուր 
փաթեթավորման 
միավորը 
համապատասխան 
պիտակավորմամբ: 
Անվտանգությունը` 
ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. հոկտեմբերի 
19-ի N 1560-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված “Մսի և 
մսամթերքի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

Երշիկ եփած` 
պատրաստված 
տավարի և խոզի 
մսերից, ըստ ԳՕՍՏ 
23670-79 կամ 
արտադրողի 
տեխնիկական 
պայմանների, 
խոնավությունը ոչ 
ավելի քան 68%, 
փաթեթավորած 
վակուումային կամ 
առանց, 
յուրաքանչյուր 
փաթեթավորման 
միավորը 
համապատասխան 
պիտակավորմամբ: 
Անվտանգությունը` 
ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2006թ. հոկտեմբերի 
19-ի N 1560-Ն 
որոշմամբ 
հաստատված “Մսի և 
մսամթերքի 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8- 
րդ հոդվածի։ 
Պիտանելիության 
մնացորդային 
ժամկետը ոչ պակաս 
քան 90%: 

ցորենաձավար կգ 20 20 6,000 6,000 

Ստացված ցորենի 
թեփահան 
հատիկների հղկմամբ, 
կամ հետագա 
կոտրատմամբ, 
ցորենի հատիկները 
լինում են հղկված 
ծայրերով կամ 
հղկված կլոր 
հատիկների ձևով, 

Ստացված ցորենի 
թեփահան 
հատիկների 
հղկմամբ, կամ 
հետագա 
կոտրատմամբ, 
ցորենի հատիկները 
լինում են հղկված 
ծայրերով կամ 
հղկված կլոր 



խոնավությունը 14%-
ից ոչ ավելի, աղբային 
խառնուկները 0,3%-ից 
ոչ ավելի, պատրաստ-
ված բարձր և առաջին 
տեսակի ցորենից, 
անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2007թ. հունվարի 11-ի 
N 22-Ն որոշմամբ 
հաստատված‚“Հացահ
ատիկին, դրա 
արտադրմանը, 
պահմանը, 
վերամշակմանը և 
օգտահանմանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: 

հատիկների ձևով, 
խոնավությունը 14%-
ից ոչ ավելի, աղբային 
խառնուկները 0,3%-
ից ոչ ավելի, 
պատրաստ-ված 
բարձր և առաջին 
տեսակի ցորենից, 
անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 
2007թ. հունվարի 11-ի 
N 22-Ն որոշմամբ 
հաստատված‚“Հացա
հատիկին, դրա 
արտադրմանը, 
պահմանը, 
վերամշակմանը և 
օգտահանմանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
տեխնիկական 
կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին” ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի: 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 

        

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե 

      
        Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 

Հրավերում կատարված 

փոփոխությունների ամսաթիվը 
1 

Հրավերի վերաբերյալ 

պարզաբանումների ամսաթիվը 
 

Հարցարդման ստացման 

1 - 

        

Չ/Հ 
Մասնակիցների 

անվանումները 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 

ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 

ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 

ընդհանուր 

        

1 

«Խռնդատ» ՍՊԸ  4800 4800     4800 4800 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  4250 4250 850 850 5100 5100 

2 «Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  2500 2500 500 500 3000 3000 

5 «Խռնդատ» ՍՊԸ  82680 82680     82680 82680 



«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  72000 72000 14400 14400 86400 86400 

6 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  11400 11400     11400 11400 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  9375 9375 1875 1875 11250 11250 

7 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  13110 13110     13110 13110 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  33750 33750 6750 6750 40500 40500 

8 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  7230 7230     7230 7230 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  5000 5000 1000 1000 6000 6000 

9 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  228600 228600     228600 228600 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  220000 220000 44000 44000 264000 264000 

10 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  9000 9000     9000 9000 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  6875 6875 1375 1375 8250 8250 

11 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  8500 8500     8500 8500 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  7500 7500 1500 1500 9000 9000 

12 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  2832 2832     2832 2832 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  2000 2000 400 400 2400 2400 

13 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  49740 49740     49740 49740 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  40000 40000 8000 8000 48000 48000 

14 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  42560 42560     42560 42560 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  33500 33500 6700 6700 40200 40200 

15 «Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  8400 8400 1680 1680 10080 10080 

16 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  61290 61290     61290 61290 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  49500 49500 9900 9900 59400 59400 

17 
«Սվետլանա 

Աթանեսյան» ՍՊԸ  190000 190000 38000 38000 228000 228000 

18 «Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  3350 3350 670 670 4020 4020 

20 «Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  55000 55000 11000 11000 66000 66000 

21 
«Խռնդատ» ՍՊԸ  8740 8740     8740 8740 

«Սվետլանա 
Աթանեսյան» ՍՊԸ  4500 4500 900 900 5400 5400 

 



 

  

«Խռնդատ» ՍՊԸ 

«Սվետլանա Աթանեսյան» ՍՊԸ 



        

        

 

        

 

        

 
        

 

 

 

 

 

 


