Հավելված N 1
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի տնօրենի
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի N 411-Ա հրամանի

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ «ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ՝ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2022
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ն ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿՆՔՎՈՂ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
1.
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի
(սույն հավելվածում այսուհետ՝ Հիմնարկ) մանկապարտեզում նախադպրոցական
կրթական ծառայությունների մատուցում 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2022
թվականի սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում կնքվող պայմանագրերով՝
1) ժամը 8.30-ից 18.30-ն, շաբաթական 5 օրվա (երկուշաբթի-ուրբաթ) ընթացքում,
ամսական՝ 150.000 (մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:
2) ժամը 8.30-ից 13.30-ն, շաբաթական 5 օրվա (երկուշաբթի-ուրբաթ) ընթացքում,
ամսական 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։
Մեկ ընտանիքից Հիմնարկի մանկապարտեզ կամ դպրոց հաճախող երկրորդ
երեխայի համար կիրառվում է զեղչ՝ մեկ ամվսա վճարի դրույքաչափի նկատմամբ՝ 10
(տասը) տոկոսի չափով: Երկրորդ երեխայից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի
համար կիրառվում է նախորդից ավել ևս 10 (տասը) տոկոսի չափով զեղչ:

Հավելված N 2
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի տնօրենի
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի N 411-Ա հրամանի

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ «ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
1.
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի
(սույն հավելվածում այսուհետ՝ Հիմնարկ) դպրոցում կրթական ծառայությունների
մատուցում՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում կնքվող պայմանագրերի
դեպքում՝ 1.890.000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ մեկ
ուսումնական տարվա համար:
2.
Բացառիկ դեպքերում, համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերի
առկայության պարագայում, դպրոցի այն սովորողների համար, որոնք հաճախում են
արտադպրոցական
դաստիարակություն
իրականացնող
մանկապատանեկան
ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական, նկարչական,
արվեստի դպրոցներ, մարզադպրոցներ և համանման այլ հաստատություններ՝
արձանագրելով ստեղծագործական կամ մարզական բարձր հաջողություններ, այդ
թվում՝ պրոֆեսիոնալ մակարդակում, մասնակցելով նաև տարբեր նշանակության
հյուրախաղերի, մրցույթների և այլ միջոցառումների՝ կրթական ծառայությունների
մատուցման վերաբերյալ կնքված պայմանագրի գնի նկատմամբ կիրառվում է 15
(տասնհինգ) տոկոս զեղչ։
3.
Կրթական ծառայությունները հեռավար (դիստանցիոն) եղանակով
մատուցելիս՝ կրթական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ կնքված
պայմանագրի գնի նկատմամբ կիրառվում է 20 (քսան) տոկոս զեղչ։
4.
Մեկ ընտանիքից Հիմնարկի դպրոց կամ մանկապարտեզ հաճախող
երկրորդ երեխայի համար կիրառվում է զեղչ՝ մեկ ուսումնական տարվա վճարի
դրույքաչափի նկատմամբ 10 (տասը) տոկոսի չափով: Երկրորդ երեխայից հետո
յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար կիրառվում է նախորդից ավել ևս 10 (տասը)
տոկոսի չափով զեղչ:

Հավելված N 3
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի տնօրենի
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի N 411-Ա հրամանի

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ «ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
1.
6-10 տարեկան երեխաների համար հետևյալ առարկաների գծով
պարապմունքներ՝
1) մաթեմատիկա, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, յուրաքանչյուրը՝
ամսական 20000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ, շաբաթական 2 օր, 1 ժամ տևողությամբ,
2) մաթեմատիկա, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, յուրաքանչյուրը՝
ամսական 25000 (քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ, շաբաթական 3 օր, 1 ժամ տևողությամբ։
2.
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկում
(սույն հավելվածում այսուհետ՝ Հիմնարկ) ամառային դպրոցի («Ամառային կրթական
հավաք») կազմակերպում՝ 3 մակարդակներով, սկսնակ, միջին և լավ իմացությամբ,
հայագիտական, ռուսական և անգլիական ուղղություններով, 3 շաբաթ կամ 15
աշխատանքային օր տևողությամբ, յուրաքանչյուր ուղղության մեկ մակարդակի
կրթական ծրագրի վճարը՝ 200,000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։
3.
Հիմնարկում «Զվարճալի ամառ - Գազպրոմ Արմենիա» («Веселое лето Газпром Армения», «Entertainment summer - Gazprom Armenia») խորագրով ամառային
կրթական հավաքի կազմակերպում՝ 1 (մեկ) շաբաթը՝ 50000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։
4.
Հիմնարկի դպրոցի սովորողների համար սույն հավելվածի 1-ին, 2-րդ և 3րդ կետերով նախատեսված ծառայությունների մասով, ինչպես նաև «Գազպրոմ
Արմենիա» ՓԲԸ աշխատողների, այդ թվում՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ մասնաճյուղերի
աշխատողների երեխաների համար՝ սույն հավելվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով
նախատեսված ծառայությունների մասով կիրառվում է 10 (տասը) տոկոս զեղչ։
5.
Հիմնարկի աշխատողների երեխաների համար՝ սույն հավելվածի 2-րդ և 3րդ կետերով նախատեսված ծառայությունների համար կիրառվում է 50 (հիսուն) տոկոս
զեղչ։

Հավելված N 4
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի տնօրենի
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի N 411-Ա հրամանի

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ «ՈւՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՄԱՐԶԱԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎՃԱՐՆԵՐԻ
1.
Մարզասարքերի
դահլիճում
(մարզաառողջարարական
կենտրոնի
մասնաշենքում գտնվող մարզասարքերի ընդհանուր դահլիճում և փակ սահադաշտի
մասնաշենքում գտնվող կանանց համար նախատեսված մարզասարքերի դահլիճում)
մարզվելու համար (յուրաքանչյուր անձը)՝
1) մեկանգամյա այցելություն՝ 2.000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ.
2) մեկանգամյա այցելություն (մարզումը մարզիչի հետ)՝ 3.000 (երեք հազար) ՀՀ
դրամ.
3) 1 ամսվա ընթացքում 8 այցելություն՝ 12.000 (տասներկու հազար) ՀՀ դրամ.
4) 1 ամսվա ընթացքում 8 այցելություն (մարզումը մարզիչի հետ)՝ 20.000 (քսան
հազար) ՀՀ դրամ.
5) 1 ամսվա ընթացքում 12 այցելություն՝ 18.000 (տասնութ հազար) ՀՀ դրամ.
6) 1 ամսվա ընթացքում 12 այցելություն (մարզումը մարզիչի հետ)՝ 28.000
(քսանութ հազար) ՀՀ դրամ.
7) 1 ամսվա ընթացքում անսահմանափակ այցելություն՝ 25.000 (քսանհինգ
հազար) ՀՀ դրամ.
8) 1 ամսվա ընթացքում անսահմանափակ այցելություն (մարզումը մարզիչի հետ)՝
45.000 (քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:
2.
Խաղային ձևերի համար նախատեսված մեծ մարզադահլիճից օգտվելու
համար (յուրաքանչյուր ժամը)՝
1)
մեկանգամյա այցելություն՝ 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ.
2)
նվազագույնը 24 այցելություն՝ 27.000 (քսանյոթ հազար) ՀՀ դրամ։
3.
Խաղային ձևերի համար նախատեսված փոքր մարզադահլիճից օգտվելու
համար (յուրաքանչյուր ժամը)՝ 15.000 (տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ:
4.
3-ից մինչև 5 տարեկանը ներառյալ երեխաների համար նախատեսված
լողավազանում (այսուհետ՝ լողավազան) մարզչի հետ մարզվելու համար 30 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (յուրաքանչյուր անձը)՝
1)
1 ամսվա ընթացքում 8 այցելություն՝ 15.000 (տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ.
2)
1 ամսվա ընթացքում 12 այցելություն՝ 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ:
5.
6-ից մինչև 16 տարեկանը ներառյալ երեխաների համար նախատեսված
լողավազանում (այսուհետ՝ լողավազան) մարզչի հետ մարզվելու համար 45 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (յուրաքանչյուր անձը)՝
1) 1 ամսվա ընթացքում 8 այցելություն՝ 18.000 (տասնութ հազար) ՀՀ դրամ.
2) 1 ամսվա ընթացքում 12 այցելություն՝ 25.000 (քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

6.
Փակ սահադաշտում մարզվելու (գեղասահք) համար (յուրաքանչյուր անձը)՝
1)
խմբակային մարզումներ (մարզիչի հետ)՝ 1 ամսվա ընթացքում 12 մարզում
սահադաշտում, 45 րոպե տևողությամբ, առանց չմուշկների տրամադրման՝ 20.000
(քսան հազար) ՀՀ դրամ,
2)
մեկանգամյա այցելություն (մարզումը անհատական մարզիչի հետ), 45
րոպե տևողությամբ մարզում սահադաշտում, ներառյալ չմուշկների տրամադրումը՝
10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ,
3)
1 ամսվա ընթացքում 10 այցելություն (մարզումը անհատական մարզիչի
հետ), 45 րոպե տևողությամբ մարզում սահադաշտում, առանց չմուշկների
տրամադրման՝ 80.000 (ութսուն հազար) ՀՀ դրամ,
4)
մասսայական սահք, ներառյալ չմուշկների տրամադրումը, (յուրաքանչյուր
ժամը)՝ 2000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ.
5)
սիրողական գեղասահք մեծահասակների համար, 1 ամսվա ընթացքում 12
մարզում սահադաշտում 1 ժամ տևողությամբ, առանց չմուշկների տրամադրման՝ 25.000
(քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ.
6)
չմուշկների տրամադրում՝ 1000 (հազար) ՀՀ դրամ:
7.
Փակ սահադաշտում միջոցառումների, այդ թվում՝ կորպորատիվ,
անցկացման համար, առանց չմուշկների (յուրաքանչյուր ժամը)՝
1)
50.000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ առանց համապատասխան լուսային և
ձայնային ապահովման,
2)
60.000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ համապատասխան լուսային
և ձայնային ապահովումը։
8.
Սեզոնային
(հոկտեմբերից
մինչև
ապրիլը
ներառյալ
ընկած
ժամակահատվածը ներառող) փաթեթներ՝ անընդմեջ 3 (երեք) ամիս տևողությամբ,
1)
6-ից մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նախատեսված
լողավազանում (յուրաքանչյուր անձը)՝
ա) 47.000 (քառասունյոթ հազար) ՀՀ դրամ, ներառում է՝ լողավազանում 45 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (24 այցելություն),
բ) 65.000 (վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, ներառում է՝ լողավազանում 45 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (36 այցելություն),
2)
3-ից մինչև 6 տարեկան երեխաների համար նախատեսված լողավազանում
(յուրաքանչյուր անձը)՝
ա) 40.000 (քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառում է՝ լողավազանում 30 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (24 այցելություն),
բ) 52.000 (հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, ներառում է՝ լողավազանում 30 րոպե
տևողությամբ մարզումներ (36 այցելություն)։
9.
Սույն հավելվածում նշված ծառայությունների համար գործում են հետևյալ
զեղչերը.
1)
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի
(սույն հավելվածում՝ այսուհետ Հիմնարկ) դպրոցի սովորողների և մանկապարտեզի
սաների համար՝ 10 (տասը) տոկոս զեղչ՝ բոլոր ծառայությունների մասով, բացառությամբ
սույն հավելվածի 2-րդ, 3-րդ կետերով և 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված
ծառայությունների,

2)
Հիմնարկի դպրոցի սովորողների և մանկապարտեզի սաների ծնողների
համար՝ 10 (տասը) տոկոս զեղչ՝ սույն հավելվածի 1-ին կետով նախատեսված
ծառայությունների մասով,
3)
Հիմնարկի աշխատողների համար՝ 50 (հիսուն) տոկոս զեղչ՝ սույն
հավելվածի 1-ին կետով նախատեսված ծառայությունների մասով,
4)
մեկ ընտանիքից երկու կամ ավելի անդամների համար՝ ծառայություններից
օգտնվող ընտանիքի երկրորդ անդամի համար՝ 10 (տասը) տոկոս, իսկ ընտանիքի
երկրորդ անդամից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ անդամի համար՝ նախորդից ավել ևս
10 (տասը) տոկոս զեղչ՝ բոլոր ծառայությունների մասով, բացառությամբ սույն
հավելվածի 2-րդ, 3-րդ կետերով և 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված
ծառայությունների,
5)
մեկ անձի կողմից երկու կամ ավել ծառայություններից օգտվելու դեպքում
երկրորդ ծառայության համար՝ 10 (տասը) տոկոս՝ բոլոր ծառայությունների մասով,
բացառությամբ սույն հավելվածի 2-րդ, 3-րդ կետերով և 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետով
նախատեսված ծառայությունների։
10.
Կորպորատիվ հաճախորդների փաստացի շահառուներին (այդ թվում՝
կազմակերպության աշխատողներին և (կամ) նրանց ընտանիքի անդամներին), որպես
խրախուսում՝ անվճար տրամադրվում է 10 (տասը) տոկոս զեղչ այն դեպքում, եթե
փաստացի շահառուների թիվը կազմում է 10-ից ավել, բացառությամբ սույն հավելվածի
2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված ծառայությունների։

Հավելված N 5
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի տնօրենի
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի N 411-Ա հրամանի

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ «ՈւՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
1.
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի
(սույն հավելվածում այսուհետ՝ Հիմնարկ) դպրոցի մասնաշենքում գտնվող կոնֆերանս
դահլիճից՝ իր համապատասխան լուսային և ձայնային սարքավորումներով, օգտվելու
համար՝
1) 2 ժամը՝ 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ,
2) 4 ժամը՝ 180,000 (մեկ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ,
3) 8 ժամը՝ 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։
2.
Հիմնարկի դպրոցի մասնաշենքում գտնվող պարային ձևերի դահլիճից
օգտվելու համար՝ յուրաքանչյուր ժամը՝ 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ։
3.
Հիմնարկի փակ սահադաշտի մասնաշենքի 2-րդ հարկում գտնվող՝
խորեոգրաֆիայի համար նախատեսված դահլիճից օգտվելու համար՝ յուրաքանչյուր
ժամը՝ 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ։
4.
Հիմնարկի սահադաշտի եզրային փեղկերի (0.92մ բարձրությամբ) վրա,
յուրաքանչյուր 1 (մեկ) օրը գովազդ տեղադրելու համար՝ 1 (մեկ) գծամետրը (1.0մ x 0.92մ
չափսերով)՝ 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս, քան 5000 (հինգ հազար) ՀՀ
դրամը։
5.
Հիմնարկի խաղային ձևերի համար նախատեսված մեծ և փոքր
մարզադահլիճներում յուրաքանչյուր 1 (մեկ) օրը գովազդ տեղադրելու համար՝ 1 (մեկ) քմը՝ 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս, քան 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամը։

