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 ՀԱԱՀ «Զարթոնք» հանգստյան տան հանգստացողների համար 2022թ․  հոկտեմբերի 1-ից 

սահմանել մեկ անձի մեկ օրվա ուղեգրերի հետևյալ արժեքները,  ներառյալ ԱԱՀ–ն: 

                                       1–ին  և  2-րդ հարկերի  սենյակներ  զբաղեցնելու  դեպքում 

ՀԱԱՀ աշխատակիցների, ուսանողների  և  նրանց  հետ  հանգստացող  ընտանիքի  մեկից   

չորս անդամի համար 10000 (տաս  հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա սնունդով, 5000 (հինգ  

հազար)  ՀՀ  դրամ՝ առանց  սննդի: 

- Այլ  հանգստացողների, ՀԱԱՀ աշխատակիցների,  ուսանողների  հետ  հանգստացող   

ընտանիքի  5-րդ և ավելի անդամների, ինչպես նաև ոչ ՀԱԱՀ աշխատակից կամ ուսանող 

հանգստացողների  համար  13000 (տասներեք հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա  սնունդով  և  

7000 (յոթ  հազար) ՀՀ դրամ՝ առանց սննդի: 

- Սոցիալական  փաթեթով և կամ տուրիստական կազմակերպության միջոցով հանգստացող մեկ  

անձի  համար  14000 (տասնչորս  հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա սնունդով, որի 10%-ը 

կհատկացվի   համապատասխան  պայմանագրերի  հիման  վրա   ՀԱԱՀ–ի հետ համագործակցող 

տուրիստական  կազմակերպությանը որպես միջնորդավճար: 

- 30 – 50 հոգանոց խմբով ոչ ՀԱԱՀ աշխատակից կամ ուսանող հանգստացողների համար մեկ 

անձի  հաշվով կկիրառվի զեղչ 10% -ի չափով: 

 - 51 և ավել հոգանոց խմբով ոչ ՀԱԱՀ աշխատակից կամ ուսանող հանգստացողների համար մեկ 

անձի  հաշվով կկիրառվի զեղչ 15% ի չափով: 

 - 1-3 տարեկան երեխաների համար հանգիստը կազմակերպել անվճար, եթե նրանք չեն  

զբաղեցնում  մահճակալ։ 

 - 3-7 տարեկան երեխաների համար 50% զեղչով: 



                                         3 - րդ  հարկում  սենյակ զբաղեցնելու դեպքում 

  - ՀԱԱՀ աշխատակիցների,  ուսանողների  և նրանց  հետ  հանգստացող  ընտանիքի  մեկից  չորս  

անդամի  համար  13000 (տասներեք հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա սնունդով և 7000 (յոթ 

հազար) ՀՀ  դրամ՝ առանց սննդի: 

 - Այլ հանգստացողների, ՀԱԱՀ աշխատակիցների, ուսանողների հետ հանգստացող ընտանիքի 

5-րդ  և ավելի անդամների, ինչպես  նաև ոչ ՀԱԱՀ աշխատակից կամ ուսանող հանգստացողների 

համար  16000 (տասնվեց հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա սնունդով և 9000 (ինը  հազար) ՀՀ  

դրամ՝  առանց սննդի: 

 - «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի  

(ICARE) կողմից «Ագրոճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումների 

մասնակիցների համար,  առանց ԱԱՀ–ի՝ 12000 (տասներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ երեքանգամյա 

սնունդով և 7000 (յոթ հազար) ՀՀ  դրամ՝ առանց սննդի: 

 

ՀԻՄՔ՝  ՀԱԱՀ տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր  Ա. Հովհաննիսյանի 

զեկուցագիրը։ 
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