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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ           

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 

0010, Վազգեն Սարգսյան 3/8 , հեռ. 010-594015 
 

Ne___________________________ 

    «____» __________________ 20  թ.                                                                         

 

ՀՀ ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ՏԻԿԻՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ 

 

  Հարգելի՛ տիկին Հարությունյան, 

Ի պատասխան Ձեր՝ 2020 թվականի ապրիլի 2-ի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված 

թիվ 20-20 գրության՝ հայտնում ենք հետևյալը. 

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում 

անազատության մեջ պահվող անձանց սննդի ապահովման գործընթացն իրականացվում է ՀՀ 

կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող 

անձանց սննդի օրական նվազագույն չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և 

դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները 

և դրանց շահագործման ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 413-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 1182-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան՝ ապահովելով անազատության մեջ 

պահվող անձանց սննդանյութերի և էներգիայի նկատմամբ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական 

պահանջի նորմերը:  

Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն 

որոշման 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝ հիմք ընդունելով բժշկի կողմից տրված 

եզրակացությունը կամ խորհրդատվությունը` ՀՀ արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հղի, կերակրող մայր, անչափահաս և (կամ) 
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հիվանդ կալանավորված անձանց ու դատապարտյալներին տրամադրվում է հավելյալ սնունդ 

(կից ներկայացվում է հավելյալ սնունդ ստացողների ցանկն՝ ըստ հիմնարկների)։ 

Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ դեռևս 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսից ՀՀ ԱՆ 

«Արմավիր» և «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում մեկնարկել էր 

քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող անձանց սննդով 

ապահովման գործընթացը մասնավոր ընկերությանը պատվիրակելու փորձնական ծրագիրը 

(այսուհետ՝ Ծրագիր)։  

Հատկանշական է, որ 2020 թվականի ընթացքում բոլոր քրեակատարողական 

հիմնարկներն անցում կկատարեն սննդի մատակարարման նոր մեխանիզմին: Գործընթացը 

կիրականացվի փուլային սկզբունքով. 2020 թվականի մարտ ամսից Ծրագրին արդեն իսկ միացել 

են ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» և «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկները, ապրիլից կմիանան ՀՀ ԱՆ 

«Դատապարտյալների հիվանդանոց», «Վարդաշեն» և «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական 

հիմնարկները, մայիսից՝ ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» և «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկները, 

հունիսից՝ ՀՀ ԱՆ «Կոշ», «Արթիկ» և «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկները: Այսինքն՝ 

2020 թվականի հունիս ամսվանից սկսած Ծրագիրն արդեն կիրականացվի բոլոր 

քրեակատարողական հիմնարկներում:  

Միևնույն ժամանակ, տեղեկացնում ենք, որ ազատությունից զրկված անձանց շրջանում 

վերջին տարիների ընթացքում առավել տարածված սիրտ-անոթային, աղեստամոքսային 

տրակտի, շաքարային դիաբետի, խրոնիկական հեպատիտների, լյարդի ցիռոզի 

հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակված 

միջինացված դիետիկ սննդակարգերն արդեն իսկ ներառվել են ազատությունից զրկված անձանց 

ճաշացանկերում, որոնք ապահովվում են մասնավոր ընկերության կողմից: 

 

  

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝         

ՆԱՐԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

Կատարող` Միշա Խուդավերդյան 

Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 

քաղաքականության մշակման վարչություն 

Հեռ. 098-45-41-65 


