Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 16 (436) «01» հուլիսի 2021թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
394

395

396

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի
դեկտեմբերի
25-ի
N
724
որոշման
մեջ
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 677-Ն որոշումը…………………………………..

.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի հուլիսի 26-ի N 509-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 678-Ն
որոշումը……...............................................................................................

.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ լրացում

397

398

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 682-Ն որոշումը……..

.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 451 որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 689-Ն որոշումը……..

.

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
մարտի 17-ի N 222-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 699-Ն
որոշումը…….............................................................................................

.

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
399

400

401

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի N 47-Ն որոշումը………………………………………

.

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 48-Ն որոշումը……….

.

«Էլեկտրաէներգետիկական
և
ջերմամատակարարման
համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից Արցախի

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողով
լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ
տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության ներկայացման կարգը և ձևերը
սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N 49-Ն որոշումը………………………………………

.

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
402

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 115-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
Վիճակագրության պետական խորհրդի N 16-Ն որոշումը………….

.

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
403

404

405
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««ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության
բժշկական
օգնության
և
սպասարկման
իրականացման
վայրի
փոփոխման
մասին»
ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 154-Ա հրամանը……………....

.

««ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության դեղատնային գործունեության իրականացման
վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N
155-Ա հրամանը………………………………………………………….

.

«Անհատ ձեռնարկատեր Նանա Ջավադյանին դեղատնային
գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 157-Ա հրամանը……………….

.

«Գետաողողատային

տիպի
հանքավայրերում
ավազի
(ավազակոպճային, ավազակոպճագլաքարային խառնուրդների)
վերականգնվող
պաշարների
գնահատման
մեթոդական
ցուցումները
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013
թվականի մայիսի 17-ի N 27-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու
մասին» ԱՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարի N 4-Ն հրամանը……………..

.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հունիսի 2021թ.

N 677-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 724 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի
դեկտեմբերի
25-ի
«Նորաստեղծ
ընտանիքների
համար
ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին» N 724 որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.
1) որոշման 3-6-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ
կետում «աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը
փոխարինել «աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝
ա.
3-րդ
կետի
«սոցիալական
ծառայության
տարածքային
գործակալություն» բառերը փոխարինել ««Միասնական սոցիալական
ծառայություն» գործակալության տարածքային բաժին» բառերով,
բ. 5-րդ կետի «6» թիվը փոխարինել «12» թվով,
գ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.
«5.1. 2020 թվականի մարտի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ն ամուսնության
գրանցման դեպքում ամուսնության նպաստը հատկացվում է, եթե դիմումը
անհրաժեշտ փաստաթղթերով ներկայացվել է մինչև 2021 թվականի
հոկտեմբերի 1-ը:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերության
գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից գրանցված
ամուսնությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հունիսի 2021թ.

N 678-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 26-Ի N 509-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի հուլիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին առողջարանային բուժման և հանգստյան տների
ուղեգրերի ձեռքբերման և դրանք քաղաքացիներին հատկացնելու կարգերը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2008 թվականի մարտի 18-ի N 228 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 509-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման 2-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 2-րդ
կետում, 10.1-ին կետում, որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 2-րդ կետում
«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝
ա. 3-րդ կետի «կարգով հատկացվում են» բառերից հետո լրացնել
«Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված» բառերը, 6-րդ ենթակետում
«մասնակիցներ» բառից հետո լրացնել «)» կետադրական նշանը, 10-րդ
ենթակետում «Արցախի հերոսներ,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի
Հանրապետության Նախագահի կողմից» բառերը, իսկ 10-րդ ենթակետից հետո
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին ենթակետ.
«10.1) զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքների անդամներին
(2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ
սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած
(զոհված) քաղաքացիական անձանց ամուսիններ, ծնողներ, ինչպես նաև
կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կամ սոցիալական
կենսաթոշակի իրավունք ունեցող՝ 16 տարին լրացած անձինք).»,
բ.
4-րդ
կետի
«աշխատակազմի
սոցիալական ծառայության
տարածքային գործակալություններին» բառերը փոխարինել ««Միասնական
սոցիալական ծառայություն» գործակալությանը» բառերով, իսկ «ծրագրի
համաձայն» բառերը՝ «ծրագրին համապատասխան գործակալության
տարածքային բաժիններին (այսուհետ՝ տարածքային բաժին) տրամադրելու
համար» բառերով,
գ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5. Ուղեգիր ստանալու համար քաղաքացին դիմում է գործակալության՝
Արցախի Հանրապետությունում իր հաշվառման վայրը սպասարկող, իսկ 2020
թվականի
սեպտեմբերի
27-ին
Արցախի
Հանրապետության
դեմ
սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի
Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերում
հաշվառված քաղաքացին՝ ցանկացած տարածքային բաժին:»,
դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.
«5.1. 18 տարին չլրացած երեխայի դեպքում դիմումը ներկայացնում է
նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ ծնողը կամ որդեգրողը կամ խնամակալը

կամ հոգաբարձուն: Դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ ճանաչված անձի դեպքում դիմումը ներկայացնում է նրա
խնամակալը կամ հոգաբարձուն:»,
ե. 6-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «մշտական» բառը, իսկ 3-րդ
ենթակետից՝ «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրված՝»
բառերը,
զ. 10.1-ին կետի «թվի» բառից հետո լրացնել «մինչև» բառը,
է. 13-րդ կետի «գործակալություն» բառը փոխարինել «տարածքային
բաժին» բառերով,
ը. 14-րդ կետի «Գործակալություններից»
բառը
փոխարինել
«Գործակալությունից» բառով,
թ.
15-րդ
կետի
«գործակալությունը
ողջամիտ
ժամկետում
վերադարձնում է» բառերը փոխարինել «տարածքային բաժինների կողմից
գործակալության միջոցով ողջամիտ ժամկետում վերադարձվում են»
բառերով.
3) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝
ա. 5-րդ կետից հանել «(տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասի
կամ խնամակալության տակ գտնվող քաղաքացու դեպքում` նրա օրինական
ներկայացուցիչը՝ ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը)» բառերը,
բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.
«5.1. 18 տարին չլրացած երեխայի դեպքում դիմումը ներկայացնում է
նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ ծնողը կամ որդեգրողը կամ խնամակալը
կամ հոգաբարձուն: Դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ ճանաչված անձի դեպքում դիմումը ներկայացնում է նրա
խնամակալը կամ հոգաբարձուն:»,
գ. 6-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «մշտական» բառը, իսկ 3-րդ
ենթակետից՝ «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրված՝»
բառերը,
դ. 12-րդ կետի «ձեռք բերում» բառերը փոխարինել «ձեռքբերում» բառով։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 հունիսի 2021թ.

N 682-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 385-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հունիսի 19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման
գործակիցները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 709 և 2009 թվականի
հունվարի 29-ի N 33-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 385-Ն
որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածի 2-րդ
տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող.
«
2.1 Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական
5,23
»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
հունվարի 18-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
1 հուլիսի 2021թ.

N 689-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 451 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի հոկտեմբերի 29-ի ««Զարգացման արցախյան գործակալություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Արցախի ներդրումային
հիմնադրամի վերակազմակերպելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 451 որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածը
շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի հուլիսի 1-ի N 689–Ն որոշման
«Հավելված 2
ԼՂՀ կառավարության
2007թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 451 որոշման

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

1.

Արայիկ Հարությունյան

-Արցախի Հանրապետության Նախագահ
(Խորհրդի նախագահ)

2.

Վահրամ Բաղդասարյան

-Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարար

3.

Արմեն Թովմասյան

-Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության նախարար

4.

Բենիկ Բախշիյան

-Արցախի Հանրապետության Նախագահի
ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով (հասարակական հիմունքներով)

5.

Մանվել Բաբաջանյան

-Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
1 հուլիսի 2021թ.

N 699-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
մարտի 17-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության
դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով
դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական
ֆինանսական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» N 222-Ն որոշման
(այսուհետ` Որոշում) 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունից հանել
«պետական նախարար,» բառերը:
Որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ
փոփոխությունները և լրացումները՝
1) 2-րդ կետում`
ա. 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերությունները շարադրել հետևյալ
նոր խմբագրությամբ՝
«ա. ֆիզիկական անձ (կամ նրա ամուսին կամ նրա ժառանգ), ով 2020
թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ հաշվառված և փաստացի բնակվում
էր կամ ով փաստացի բնակվում էր և ում աշխատանքի վայրը գտնվում էր
Արցախի Հանրապետությունում, բացառությամբ զորահավաքային զորակոչով
չներկայացած Արցախի Հանրապետության պահեստազորայինի կամ նրա
ամուսնու կամ զորամասի կամ մարտական խնդրի կատարման վայրը մինչև
նոյեմբերի 10-ը ինքնակամ լքած անձի կամ նրա ամուսնու,
բ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացրած իրավաբանական
անձ (բացառությամբ ոչ առևտրային կազմակերպությունների), որի միակ
մասնակիցը (բաժնետերը) կամ նրա ամուսինը, կամ կանոնադրական
կապիտալի ավելի քան գումարային 60 տոկոս մասնակցություն ունեցող
մասնակիցները կամ նրանց ամուսինները զորահավաքային զորակոչով
չներկայացած Արցախի Հանրապետության պահեստազորայիններ կամ
զորամասի կամ մարտական խնդրի կատարման վայրերը մինչև նոյեմբերի 10ը ինքնակամ լքած անձինք չեն.»,
բ. 4-րդ ենթակետի «իրավունք» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ
բացառապես դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկի» բառերը,
գ. 5-րդ և 6-րդ ենթակետերի «ֆակտորինգ» բառից հետո լրացնել
«, բացառությամբ բացառապես դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկի»
բառերը,
դ. 7-րդ ենթակետի «(բացառությամբ շահառուի կամ նրա ամուսնու կամ
համատեղությամբ բնակվող ծնողի կամ համատեղությամբ բնակվող զավակի
դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկի)» բառերը փոխարինել
«(բացառությամբ շահառուի կողմից գրավադրված դրամական միջոցների
հանրագումարը 4 000 000.0 ՀՀ դրամը գերազանցող սպառողական վարկերի)»
բառերով,

ե. 13-րդ ենթակետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.»
կետադրական նշանով և լրացնել նոր 14-րդ և 15-րդ ենթակետեր՝ հետևյալ
բովանդակությամբ.
«14) ամուսին` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ
քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման մարմիններում
գրանցած ամուսնություն ունեցող անձ.
15) միջոցառում` Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021
թվականի ապրիլի 19-ի N 336-Ա որոշմամբ հաստատված`2020 թվականի
սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված
պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական
աջակցության միջոցառում:».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ՝
«2.1. Ծրագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններով
նախատեսված զորահավաքային զորակոչով չներկայացած Արցախի
Հանրապետության պահեստազորայինների և զորամասի կամ մարտական
խնդրի կատարման վայրերը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը ինքնակամ
լքած անձանց անվանացուցակները (այսուհետ` անվանացուցակներ) Արցախի
ներդրումային հիմնադրամին է տրամադրում Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարությունը:».
3) 3-րդ կետում՝
ա. 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում «ծնող» բառից առաջ
հանել «համատեղությամբ բնակվող» բառերը,
բ. 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝
«2) առնվազն մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը չզորացրված և
մարտական գործողություններին մասնակցած Արցախի Հանրապետության
զինված ուժերում և այլ զորքերում զինվորական ծառայության մեջ գտնվող
զինծառայող
կամ
պատերազմական
գործողությունների
ժամանակահատվածում զորահավաքային զինվորական ծառայության անցած
անձ կամ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության
ծառայության ծառայող կամ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
ծառայող կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայության ծառայող կամ Արցախի Հանրապետությունում
տեղակայված ռազմական ոստիկանության ծառայող, ով ընդգրկված է սույն
ենթակետում նշված մարմինների կողմից հիմնադրամներին տրամադրված
ցուցակներում կամ նրա ամուսինն է.»,
գ. 3-րդ ենթակետի «(կամ նրա ամուսին) կամ» բառերից հետո լրացնել
«փաստացի բնակված ֆիզիկական անձ,» բառերը.
4) 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝
«6. Ծրագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում և 3-րդ
կետի 4-րդ ենթակետում նշված շահառուներին (տվյալ գույքի մասով) տրվում
է
աջակցություն`
հիփոթեքային
վարկի
(փոխառության)
պարտավորությունների և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո
հաշվեգրված
տոկոսագումարների
և
սպասարկման
վճարների
հանրագումարի
չափով,
առանց
ծրագրի
5-րդ
կետում
նշված
սահմանափակման կիրառման, իսկ եթե վարկային պարտավորությունը 2020
թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ ժամկետանց է, ապա աջակցությունը
տրամադրվում է վարկի մայր գումարի ողջ մնացորդի և դրա 10 տոկոսը
չգերազանցող հաշվարկված տոկոսագումարի չափով:».
5) 8-րդ, 14-րդ և 22-րդ կետերում «սեպտեմբերի 1-ը» բառերը
փոխարինել «հոկտեմբերի 1-ը» բառերով.
6) 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝
«12. Ծրագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված
շահառուին
տրվում
է
աջակցություն
սպառողական
վարկային

պարտավորությունների և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո
հաշվեգրված
տոկոսագումարների
և
սպասարկման
վճարների
հանրագումարի չափով, իսկ ծրագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված
շահառուին` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ սպառողական
վարկերի մայր գումարների հանրագումարային 10 000 000.0 ՀՀ դրամը
չգերազանցող մնացորդի և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո դրա
նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների
հանրագումարի չափով, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի.
1) դրամական
միջոցների
գրավադրմամբ
վարկային
պարտավորությունների մասով աջակցությունը տրվում է սպառողական
վարկերի, ներառյալ դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկերի,
հանրագումարային առավելագույնը 3 000 000.0 ՀՀ դրամի չափով.
2) վարկային պարտավորությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի
դրությամբ ժամկետանց լինելու դեպքում աջակցությունը ծրագրի 3-րդ կետի
1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված շահառուին տրամադրվում է
վարկի մայր գումարի ողջ մնացորդի և դրա 10 տոկոսը չգերազանցող
հաշվարկված տոկոսագումարի չափով, իսկ ծրագրի 3-րդ կետի 3-րդ
ենթակետում նշված շահառուին` վարկի մայր գումարի 10 000 000.0 ՀՀ դրամը
չգերազանցող մնացորդի և դրա 10 տոկոսը չգերազանցող հաշվարկված
տոկոսագումարի չափով:».
7) 14-րդ կետում «համապատասխան» բառից հետո լրացնել «,
բացառությամբ ծրագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում և
3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված շահառուների կողմից կատարված
վաղաժամկետ վճարումների, որոնք վերադարձվում են մինչև 2021 թվականի
հոկտեմբերի 1-ը» բառերը.
8) 18-րդ կետում «աջակցություն» բառից հետո լրացնել «, իսկ եթե
վարկային պարտավորությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ
ժամկետանց է, ապա աջակցությունը տրամադրվում է վարկի մայր գումարի
ողջ մնացորդի և դրա 10 տոկոսը չգերազանցող հաշվարկված
տոկոսագումարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 30 000 000.0 ՀՀ դրամը» բառերը.
9) 23-րդ կետում հանել «կամ առաջնահերթության կարգով նրա
ամուսնուն կամ համատեղությամբ բնակվող զավակին կամ համատեղությամբ
բնակվող ծնողին` վարկային պարտավորություն ունենալու դեպքում»
բառերը.
10) 24-րդ և 25-րդ կետերում հանել «կամ նրա ամուսնուն» բառերը.
11) 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 25.1-ին
կետ.
«25.1. Լրացուցիչ աջակցության գումարը չի կարող ուղղվել դրամական
միջոցների
գրավադրմամբ
վարկային
պարտավորությունների
կատարմանը :».
12) 34-րդ կետում՝
ա. 1-ին ենթակետի «2-րդ ենթակետով» բառերը փոխարինել «2-րդ և 3-րդ
ենթակետերով» բառերով,
բ. 2-րդ ենթակետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.»
կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ ենթակետ.
«3) դրամական միջոցների գրավադրմամբ սպառողական վարկային
պարտավորությունների առկայության դեպքում աջակցությունն առաջնահերթ
ուղղվում է այլ սպառողական վարկային պարտավորությունների
կատարմանը:».
13) 37-րդ կետում «դրությամբ» բառից հետո լրացնել «30 օրից ավելի»
բառերը և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Մինչև 30 օր ժամկետանց պարտավորությունների կատարմանն
աջակցությունը տրամադրվում է ժամանակացույցով նախատեսված՝ 2020

թվականի հոկտեմբեր ամսում վճարման ենթակա աջակցության գումարի հետ
միաժամանակ:».
14) 38-րդ կետում «հուլիսի» բառը փոխարինել «օգոստոսի» բառով.
15) 43-րդ կետից հետո լրացնել նոր 43.1-ին կետ՝ հետևյալ
բովանդակությամբ.
«43.1. Եթե շահառուն նույն գույքի և (կամ) ակտիվի մասով
հանդիսանում է նաև միջոցառման շահառու, ապա պետական ֆինանսական
աջակցությունն առաջնահերթության կարգով ուղղվում է ծրագրի շրջանակում
վարկային պարտավորությունների կատարմանը: Արցախի ներդրումային
հիմնադրամը Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի
կառավարման կոմիտեի
հարցման հիման վրա տրամադրում է
տեղեկատվություն միջոցառման շահառուի` ծրագրի շահառու լինելու և
ծրագրի շրջանակում նրան տրամադրված (տրամադրվելիք) աջակցության
չափի վերաբերյալ:»:
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ 2-րդ կետի 14-րդ ենթակետով սահմանված դրույթի
գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի հուլիսի 1-ից ծագած
հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի հունիսի 28-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 47-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2021 թվականի հունիսի 3-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.0574/L/MM
գրությունը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի՝
1) 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության
շարժական հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների
սակագնային պլան սահմանելու մասին» N 98Ն որոշումը.
2) 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության
շարժական
հեռախոսակապի
հետվճարային
հեռախոսահամարների
«Շահավետ» սակագնային պլանը սահմանելու մասին» N 132Ն որոշումը.
3) 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության
շարժական հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների
«1 Դի», «7 Դի», «30 Դի», «1 Դի էս էմ էս», «7 Դի էս էմ էս» և «30 Դի էս էմ էս»
ծառայությունների սակագները սահմանելու մասին» N 133Ն որոշումը.
4) 2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային
հաղորդակցության
շարժական
հեռախոսակապի
կանխավճարային
հեռախոսահամարների «Հավելյալ օր» ծառայության սակագնի սահմանման
մասին» N 37Ն որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի հունիսի 28
ք. Ստեփանակերտ

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի հունիսի 28-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 73-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 48-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2021 թվականի հունիսի 3-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.0574/L/MM և 2021
թվականի հունիսի 10-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.0584/L/MM գրությունները` Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019
թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Արցախի
Հանրապետությունում
մատուցվող
ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մի շարք
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշման 1-ին կետում
կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 5-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.
2) 7-րդ ենթակետով սահմանված հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
A R X I V\2021\36-A

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 28-ի N 48-Ն որոշման
«Հավելված N 7
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հ/Հ
1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1 ՄԲ թրաֆիկ

Չափի
միավորը
ՄԲ

Սակագինը` ներառյալ
ավելացված արժեքի
հարկը, ՀՀ դրամ
15

Ծանոթություն.
Շարժական ինտերնետ ծառայության համար ապահովվում է մինչև 3072/3072
(ներբեռնում/վերբեռնում) կբիթ/վրկ արագություն:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի հունիսի 28-ի
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 49-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածը և
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել`
1) էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության ներկայացման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով ներկայացվող լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ
տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի։
2. Ուժը կորցրած ճանաչել՝
1)
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի ապրիլի 10-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության ջերմամատակարարման համակարգի լիցենզավորված
անձանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով
լիցենզավորված
գործունեության
վերաբերյալ
տեխնիկատնտեսական
տեղեկատվությունների
ներկայացման
կարգը
հաստատելու մասին» Թիվ 21Ն որոշումը.
2)
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Էլեկտրաէներգետիկական և
ջերմամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով
լիցենզավորված
գործունեության
վերաբերյալ
տեխնիկատնտեսական
տեղեկատվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» Թիվ 58Ն

որոշումը.
3)
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2014 թվականի օգոստոսի 8-ի «Ջերմամատակարարման
համակարգի լիցենզավորված անձանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով լիցենզավորված
գործունեության վերաբերյալ տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունների
ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» N 38Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 28-ի N 49-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

1. Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերի
լիցենզավորված անձինք (այսուհետ՝ լիցենզավորված անձինք) լիցենզավորված
գործունեության վերաբերյալ տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունը (այսուհետ՝
տեղեկատվություն) Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով (այսուհետ՝
Հանձնաժողով) են ներկայացնում համաձայն սույն կարգով սահմանված
լիցենզավորված անձանց կողմից Հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության
ցանկի և սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված NN 2-1, 2-2, 2-3, 2-4,
2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15 ձևերի:
2. Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերում
արտադրության, հաղորդման (փոխադրման), բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք
սույն կարգով նախատեսված տեղեկատվությունը ներկայացնում են արտադրության,
հաղորդման (փոխադրման), բաշխման գործունեություններն սկսելու պահից:
3. Լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են`
1) NN 2-3, 2-4, 2-5, 2-10, 2-12 ձևերով տեղեկատվությունը` եռամսյակային
կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը.
2) NN 2-1, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-11, 2-13 ձևերով տեղեկատվությունը` եռամսյակային
կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու եռամսյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը.
3) NN 2-2, 2-14 ձևերով տեղեկատվությունը` կիսամյակային կտրվածքով և
աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող
ամսվա 25-ը.
4) N 2-15 ձևով տեղեկատվությունը՝ տարվա կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու
ջեռուցման սեզոնին հաջորդող մայիսի 25-ը:
4. Լիցենզավորված անձը մեկից ավելի փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզավորված
գործունեություն իրականացնելու դեպքում N 2-2 ձևով տեղեկատվությունը
ներկայացնում է յուրաքանչյուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանի համար առանձին:
5. Լիցենզավորված անձը տեղեկատվությունը Հանձնաժողով է ներկայացնում
առձեռն, էլեկտրոնային կամ փոստային եղանակով, Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված կարգով և ժամկետներում:
6. Առձեռն եղանակով ներկայացման դեպքում տեղեկատվության ներկայացման
օր է համարվում Հանձնաժողովում տեղեկատվության և ուղեկցող գրության փաստացի
մուտքագրման օրը, փոստային եղանակով ներկայացման դեպքում՝ տեղեկատվության
և ուղեկցող գրության փոստային բաժանմունքում ընդունվելու օրվա օրացուցային
կնիքի արտատիպում նշված օրը:
7. Առձեռն կամ փոստային եղանակով ներկայացման դեպքում, բացառությամբ
մինչև 30ՄՎտ տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական էներգիայի
արտադրության լիցենզիա ունեցող լիցենզավորված անձանց, տեղեկատվությունը
Մայքրոսոֆթ Էքսել (Microsoft Excel) ձևաչափով Հանձնաժողով է ներկայացվում նաև
kargavorum@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին:
8. Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունում սահմանված ձևերին
անհամապատասխանությունների,
անճշտությունների
կամ
բացթողումների
առկայության դեպքում լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից տեղեկացվում է
այդ մասին և օրենքով սահմանված կարգով իրազեկվելու օրվան հաջորդող հինգ

աշխատանքային օրվա ընթացքում Հանձնաժողով է ներկայացնում ճշգրտված
տեղեկատվություն կամ տեղեկատվությանն առնչվող լրացուցիչ պարզաբանումներ:
9. Տեղեկատվության կազմման համար անհրաժեշտ սկզբնական հաշվառման
փաստաթղթերում անորոշությունների, անճշտությունների և այլ վիճահարույց
տվյալների առկայության, կամ տարբեր պատճառներով այդ փաստաթղթերի
վավերացված չլինելու դեպքում լիցենզավորված անձը սկզբնական հաշվառման առկա
փաստաթղթերի կամ իր կողմից առավել արժանահավատ համարվող ցուցանիշների
հիման վրա լրացնում և Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետներում
տեղեկատվությունը ներկայացնում է Հանձնաժողով, իսկ հետագայում նոր հիմնավոր
փաստերի առկայության կամ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում
փոփոխությունների կատարման դեպքում տեղեկատվությունում կատարում է
փոփոխություններ և Հանձնաժողով է ներկայացնում ճշգրտված տեղեկատվություն:
10. Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունում լիցենզավորված անձի
կողմից սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում ևս վերջինս կարող է
ներկայացնել ճշգրտված տեղեկատվություն: Սույն կարգի կիրառության իմաստով՝
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
համար
ներկայացված
մեկից
ավելի
տեղեկատվությունից առաջինը համարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
ներկայացված, իսկ մյուսները` ճշգրտված տեղեկատվություն:

ՑԱՆԿ

Էլեկտրաէներգետիկական շուկային
հաշվարկային կենտրոնի ծառայությունների
մատուցման լիցենզիա ունեցող անձ

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձ

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման
լիցենզիա ունեցող անձ

Ջեռուցում իրականացնող
լիցենզավորված անձ (կաթսայատներ)

2
Տեղեկատվություն հիդրոէլեկտրակայանում (հիդրոէլեկտրակայանների
համալիրում) արտադրված էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-1)

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի
օպերատորի լիցենզիա ունեցող անձ

1
1

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման
լիցենզիա ունեցող անձ

Հ/Հ

Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային
էներգիայի արտադրության (ներառյալ դրանց համակցված արտադրության) լիցենզիա ունեցող անձ

Ներկայացվող տեղեկատվության անվանումը

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձ (վերականգնվող էներգետիկ
ռեսուրսների օգտագործմամբ աշխատող կայան,
բացառությամբ 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված
հզորության հիդրոէլեկտրակայանների)

Լիցենզավորված անձի
անվանումը

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձ (30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված
հզորության հիդրոէլեկտրակայան)

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

●

---

---

---

---

---

---

---

--

---

--

---

--

---

--

---

--

--
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2

Տեղեկատվություն արտադրված էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-2)

---

●

---

---

---

---

---

3

Տեղեկատվություն ջերմային էլեկտրակայանում արտադրված էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի վերաբերյալ (Հավելված N 2,
Ձև N 2-3)

---

---

●

---

---

---

---

4

Տեղեկատվություն հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-4)

---

---

---

●

---

---

---

5

Տեղեկատվություն բաշխիչ ցանց մուտք գործող և առաքվող էլեկտրական
էներգիայի վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-5)

---

---

---

---

---

●

●

●

---

---

---

---

6

Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կամ ջերմային
էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի ապրանքային
արտադրանքի և դրա դիմաց վճարումների վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N
2-6, Աղյուսակ 1),
Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կամ ջերմային
էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի կողմից գնված

--

●

էներգակիրների և դրանց դիմաց վճարումների վերաբերյալ (Հավելված N 2,
Ձև N 2-6, Աղյուսակ 2),
Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձից արտահանման և սեփական ու տնտեսական
կարիքների համար գնված էլեկտրական էներգիայի և դրա դիմաց
վճարումների վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-6, Աղյուսակ 3)
7 Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձի կողմից գնված էլեկտրական էներգիայի
(հզորության), ստացված ծառայությունների և դրանց դիմաց վճարումների
վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-7)
8 Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման
լիցենզիա ունեցող անձի ապրանքային արտադրանքի և դրա դիմաց
վճարումների վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-8)
9 Տեղեկատվություն էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային
կենտրոնի ծառայությունների մատուցման և էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի օպերատորի լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից մատուցված
ծառայությունների և դրանց դիմաց վճարումների վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-9)
10 Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա ունեցող անձանց ապրանքային արտադրանքի վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-10, Աղյուսակ 1),
Տեղեկատվություն էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ
մատուցող անձանց ապրանքային արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված N 2,
Ձև N 2-10, Աղյուսակ 2)
11 Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող
անձի ապրանքային արտադրանքի և հավաքագրումների վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-11)
12 Տեղեկատվություն վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող
ինքնավար էներգաարտադրողի և էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձի միջև իրականացվող էլեկտրական էներգիայի
փոխհոսքերի վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-12)
13 Տեղեկատվություն էլեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա
ունեցող անձի կողմից գնված, վաճառված, ներկրված էլեկտրաէներգիայի և
ստացված ծառայությունների վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-13)
14 Տեղեկատվություն ջերմամատակարարում իրականացնող անձի կողմից
ջերմային էներգիայի արտադրության և բաժանորդների քանակի
վերաբերյալ (Հավելված N 2, Ձև N 2-14)
15 Տեղեկատվություն կաթսաների տեխնիկական ցուցանիշների վերաբերյալ
(Հավելված N 2, Ձև N 2-15)

1. «●» նշանի դեպքում տեղեկատվությունը ներկայացվում է:
2. «-» նշանի դեպքում տեղեկատվությունը չի ներկայացվում:
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 28-ի N 49-Ն որոշման
Ձև N 2-1
__________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ (ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ)
ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի . …………………...........
(ժամանակահատված)

Հ/Հ

Չափի
միավոր

Ընդամենը
4

1
1

2
Պայմանագրային հզորությունը

3
ՄՎտ

2

Վճարման ենթակա հզորությունը

ՄՎտ

3
4
5
5․1

էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը
էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական
կարիքների համար՝
բնեղեն արտահայտությամբ

5․2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.3)-ի նկատմամբ)

5․3

6․1

հիդրոէլեկտրակայանի (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի)
հազ. կՎտժ
աշխատելու ընթացքում
հիդրոէլեկտրակայանի (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի)
հազ. կՎտժ
չաշխատելու ընթացքում
էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի
1
տարրերում՝
բնեղեն արտահայտությամբ
հազ. կՎտժ

6․2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.3)-ի նկատմամբ)

6․3

հիդրոէլեկտրակայանի (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի)
աշխատելու ընթացքում

5․4
6

հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ
1
հազ. կՎտժ
%

%
հազ. կՎտժ

այդ թվում` ըստ հիդրոէլեկտրակայանների
5

6

7

8

9

10

11

6․4
7
8
8․1

հիդրոէլեկտրակայանի (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի)
չաշխատելու ընթացքում
էլեկտրական էներգիայի ծախսը սինքրոն կոմպենսատորի
ռեժիմում
էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից
գնված էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝
կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ

8.1․1

որից՝ ցերեկային սակագնով

-"-

8․1․2

գիշերային սակագնով

-"-

9

Սարսանգի ջրամբարից բաց թողնված ջրի քանակը

մլն մ3

9․1

որից` էներգետիկ նպատակներով

10

Հիդրոէլեկտրակայանով անցած ջրի քանակը

մլն մ3

11

Հիդրոէլեկտրակայանով անցած կողային ջրի քանակը

մլն մ3

12

Ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրի քանակը, ընդամենը

մլն մ3

12․1
13

որից՝ ջրի կորուստները
Ջրի ծավալը ջրամբարներում

-"-

-"մլն մ3

13․1

-"-

13․2

-"-

13․3

-"-

13․4

-"-

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևի տող 9-ը և տող 9․1-ը լրացվում են միայն «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից:
3. Սույն ձևի 2-րդ սյունակում՝ տող 8․1-ում, նշվում է էլեկտրական էներգիայի լարումը, իսկ տող 13․1-ում, տող 13․2-ում, տող 13․3-ում և տող 13․4ում՝ ջրամբարների անվանումները:

_________________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
Ձև N 2-2

_____________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

_____________________________________________________________
(վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող կայանի անվանումը և տեսակը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20.... թ. .............................-ից 20... թ. .......................... –ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

Չափի
միավորը

Հ/Հ
1
2
1 Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը
Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
2
(տ.1 - (տ.3․1 + տ 4․1) )
3

3
հազ.կՎտժ
հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և
տնտեսական կարիքների համար՝

3․1 բնեղեն արտահայտությամբ
տոկոսային արտահայտությամբ
3․2
(տ.1-ի նկատմամբ)
Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական
4
կորուստները կայանի տարրերում՝
4․1 բնեղեն արտահայտությամբ
4․2 տոկոսային արտահայտությամբ (տ.1-ի նկատմամբ)
Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա
5 ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի
քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ
%

հազ.կՎտժ
%
հազ. կՎտժ
Դրամ կՎտժ
մլն դրամ

Աճողական Հաշվետու ժամանաընթացիկ
կաշրջանի կտրտարվա
վածքով (կիսամյակ)
սկզբից
ընդամենը
4
5

այդ թվում՝ ըստ ամիսների
….

….

….

….

….

….

6

7

8

9

10

11

Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է կիսամյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև
հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
____________________________________________

__________________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև N 2-3

_________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի . …………………
(եռամսյակ)
Հ/Հ
Չափի
Քանակը
միավորը
հաշվետու
աճողական՝
ժամանակաշր- ընթացիկ տարջանի կտրվածքով
վա սկզբից
1
2
3
4
5
1
Պայմանագրային էլեկտրական հզորությունը
ՄՎտ
2
Վճարման ենթակա հզորությունը
ՄՎտ
3
Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը
հազ. կՎտԺ
4
Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը կայանից
հազ. կՎտԺ
5
Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար`
բնեղեն արտահայտությամբ
հազ. կՎտժ
5․1
5․2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.3-ի նկատմամբ)

%

5․3

ջերմային էլեկտրակայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

5․4

ջերմային էլեկտրակայանի չաշխատելու ընթացքում

-"-

5․5

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

5․6

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

6
6․1

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում`
բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ
-"հազ. կՎտժ

6․2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.3-ի նկատմամբ)

%

6․3

ջերմային էլեկտրակայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

6․4

ջերմային էլեկտրակայանի չաշխատելու ընթացքում

-"-

7
7․1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական
էներգիա, ընդամենը, այդ թվում`
….. կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ

7․1․1

որից` ցերեկային սակագնով

-"-

7․1․2

գիշերային սակագնով

-"-

8
8․1

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը, ընդամենը, այդ թվում՝
գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

8․2

գոլորշի …... մթն

-"-

8․3

գոլորշի …... մթն

-"-

9

հազ. ԳՋ
-"-

9․1

Ջերմային էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար, ընդամենը, այդ թվում՝
գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

9․2

գոլորշի …... մթն

-"-

9․3

գոլորշի …... մթն

-"-

10
10․1

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը կայանից (տ.8 - տ.9), ընդամենը, այդ թվում՝
գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

10․2

գոլորշի …... մթն

-"-

10․3

գոլորշի …... մթն

-"-

11

հազ. ԳՋ
-"-

հազ. ԳՋ
-"-

11․1

Ջերմային էներգիայի հաղորդման և/կամ բաշխման կորուստները, ընդամենը, այդ
թվում՝
գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

11․2

գոլորշի …... մթն

-"-

11․3

գոլորշի …... մթն

-"-

12

հազ. ԳՋ
-"-

12․1

Ջերմային էներգիայի առաքումը սպառողներին (տ.10 - տ.11), ընդամենը, այդ թվում՝
գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

հազ. ԳՋ
-"-

12․2

գոլորշի …... մթն

-"-

12․3

գոլորշի …... մթն

-"-

13
14
15
16
16․1

Էլեկտրական էներգիայի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիա արտադրելու համար
Վառելիքի տեսակարար ծախսը էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար
Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար
Էներգակիրների ջերմարարության գործակիցը
բնական գազ

16․2

սինթեզ գազ

16․3

մազութ

17
17․1

Էներգակիրների ծախսը, ընդամենը, այդ թվում`
էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

17․1․1 բնական գազ
17․1․2 սինթեզ գազ
17․1․3 մազութ
17․2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

17․2․1 բնական գազ

կՎտժ/ԳՋ
գ պ.վ./կՎտժ
կգ պ.վ./ԳՋ

հազ.տ պ.վ.
հազ.տ պ.վ.
հազ.տ պ.վ.
մլն նխմ
հազ.տ պ.վ.
մլն նխմ
հազ.տ պ.վ.
հազ.տ
հազ.տ պ.վ.
հազ.տ պ.վ.
մլն նխմ
հազ.տ պ.վ.
մլն նխմ
հազ.տ պ.վ.
հազ.տ

17․2․2 սինթեզ գազ
17․2․3 մազութ

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևի 2-րդ սյունակում՝ տող 7․1-ում, նշվում է էլեկտրական էներգիայի լարումը, իսկ տող 8․2-ում և տող 8․3-ում, տող 9․2-ում և տող 9․3-ում,
տող 10․2-ում և տող 10․3-ում, տող 11․2-ում և տող 11․3-ում, տող 12․2-ում և տող 12․3-ում՝ գոլորշու մթնոլորտային ճնշումը:
________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

____________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2-4

_________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի . …………………
(եռամսյակ)
Հ/Հ

Չափի միավոր

2

3

Հաղորդման ցանց մուտք գործած էլեկտրական էներգիա ընդամենը (տ.1.1+տ.1․2+տ.1․3),
այդ թվում՝
էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից ներքին սպառման համար
գնված, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտԺ

1
1
1․1

հազ. կՎտԺ

1․1․1

«ԱրցախՀէԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

1․1․2

վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ աշխատող կայաններից,
ընդամենը, այդ թվում`

-"-

1․1․2․1

………………………………

-"-

1․1․2․2

այլ աղբյուրներից, ընդամենը, որից`

1․1․2․2․1

………………………………

-"-

օգտակար ջերմային պահանջարկի հիման վրա էլեկտրական և ջերմային էներգիայի
համակցված արտադրության (կոգեներացիա) կայաններ, ընդամենը, այդ թվում`

-"-

………………………………

-"-

1․1․3
1․1․3․1
1․2

ներհոսք`

1․2․1

Հայաստանի Հանրապետությունից

1․2․2

………………………………

1․3
1․3․1
2

էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց համար հաղորդվող
էլեկտրաէներգիա, ընդամենը, այդ թվում`
………………………………
Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից հանձնված
էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտԺ
-"-"հազ. կՎտԺ
-"հազ. կՎտԺ

2․1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին` ներքին սպառման համար

-"-

2․2

Էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց` արտահանման համար,
ընդամենը, այդ թվում`

-"-

………………………………

-"-

2․2․1

Քանակը
Հաշվետու ժամաԱճողական՝
նակաշրջանի
ընթացիկ
կտրվածքով
տարվա սկզբից
4

5

2․3
3

էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնողին (արտահոսք)
Էլեկտրական էներգիայի փաստացի կորուստները հաղորդման ցանցում
բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը, այդ թվում`

-"հազ. կՎտԺ

3․1

ներքին սպառման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի մասով

"-"

3․2

արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի մասով

"-"

3․3

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.1-ի նկատմամբ)

%

4
4․1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիա,
ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտԺ

….. կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտԺ

4․1․1

որից`

4․1․2

գիշերային սակագնով

5

ցերեկային սակագնով

-"-"-

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները հաղորդման
ցանցում` հաշվարկված փաստացի ռեժիմներով`

5․1

բնեղեն արտահայտությամբ

5․2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.1-ի նկատմամբ)

հազ. կՎտԺ
%

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևի 2-րդ սյունակում՝ տող 4․1-ում, նշվում է էլեկտրական էներգիայի լարումը:
________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

____________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2-5
___________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾՈՂ ԵՎ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20.. թվականի . ……………………………
(եռամսյակ)
Հ/Հ

1
1
1․1
1․1․1
1․2
2
2․1
2․1․1
2․2
2․2․1
2․3
2․3․1
2․4
2․4․1
3
3․1
4
4․1

Անվանումներ

2
Ընդամենը ներքին սպառման համար գնված էլեկտրական էներգիա, այդ թվում`
էլեկտրակայաններից, ընդամենը, որից`

Չափի
միավոր
3
հազ. կՎտժ
հազ. դրամ
հազ. կՎտժ

փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից

-"-

այլ պայմանագրերով

-"-

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց, այդ թվում ըստ լարումների`
110 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

հազ. կՎտժ
-"-

էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց այն սպառողների մասով, որոնց մատակարարված
էլեկտրական էներգիան բաշխիչ ցանց մուտք է գործում և վաճառվում է էլեկտրական առումով
35 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց այն սպառողների մասով, որոնց մատակարարված
էլեկտրական էներգիան բաշխիչ ցանց մուտք է գործում և վաճառվում է էլեկտրական առումով
6(10) կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց այն սպառողների մասով, որոնց մատակարարված
էլեկտրական էներգիան բաշխիչ ցանց մուտք է գործում և վաճառվում է էլեկտրական առումով
0,38 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց այն սպառողների մասով, որոնց մատակարարված
էլեկտրական էներգիան բաշխիչ ցանց մուտք է գործում և վաճառվում է էլեկտրական առումով

-"-

Էլեկտրական էներգիայի ստացում այլ պայմանագրերով, այդ թվում՝
…………………………………………

-"-"-

Ընդամենը Էլեկտրական էներգիայի առաքումը (տող5+տող10+տող11+տող12),
այդ թվում ըստ լարումների`
110 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

-"-

-"-

հազ. կՎտժ
-"-

Քանակը
Հաշվետու ժամանա- Աճողական՝
կաշրջանի
ընթացիկ
կտրվածքով
տարվա սկզբից
4
5

4․1․1

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի սարքի տեղադրման և սահմանազատման կետերի միջև առկա սպառողի էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստների
փոխհատուցման համար հաշվարկված էլեկտրական էներգիայի լրացուցիչ քանակը

-"-

4․1․2

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի խախտման դեպքում վերահաշվարկված էլեկտրական էներգիայի քանակը

-"-

35 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի սարքի տեղադրման և սահմանազատման կետերի միջև առկա սպառողի էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստների
փոխհատուցման համար հաշվարկված էլեկտրական էներգիայի լրացուցիչ քանակը
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի խախտման դեպքում վերահաշվարկված էլեկտրական էներգիայի քանակը
6(10) կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

4․3․1

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի սարքի տեղադրման և սահմանազատման կետերի միջև առկա սպառողի էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստների
փոխհատուցման համար հաշվարկված էլեկտրական էներգիայի լրացուցիչ քանակը

-"-

4․3․2

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի խախտման դեպքում վերահաշվարկված էլեկտրական էներգիայի քանակը
0,38 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝

-"-

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի սարքի տեղադրման և սահմանազատման կետերի միջև առկա սպառողի էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստների
փոխհատուցման համար հաշվարկված էլեկտրական էներգիայի լրացուցիչ քանակը
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների համաձայն՝ առևտրային
հաշվառքի խախտման դեպքում վերահաշվարկված էլեկտրական էներգիայի քանակը
Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի վաճառքը սպառողներին (տող6+տող7+տող8+տող9), այդ թվում `

-"-

4․2
4․2․1

4․2․2
4․3

4․4
4․4․1

4․4․2
5

-"-"-

-"-

-"հազ. կՎտժ

5․1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

5․2

………………………………………………

-"-

5․3

………………………………………………

-"-

5․4

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

5․5

………………………………………………

-"-

5․6

………………………………………………

-"-

5․7

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

5․8

………………………………………………

6
6․1

Էլեկտրական էներգիայի վաճառքը սպառողներին 110 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝
ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"հազ. կՎտժ
-"-

6․2

………………………………………………

-"-

6․3

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

6․4

………………………………………………

-"-

6․5

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

6․6

..............................................

-"-

7
7․1

Էլեկտրական էներգիայի վաճառքը սպառողներին 35 կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝
ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

7․2

………………………………………………

-"-

7․3

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

7․4

………………………………………………

-"-

7․5

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

7․6

..............................................

-"-

8

հազ. կՎտժ
-"-

8․1

Էլեկտրական էներգիայի վաճառքը սպառողներին 6(10) կՎ լարման ցանցերով, այդ թվում՝
ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

8․2

………………………………………………

-"-

8․3

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

8․4

………………………………………………

-"-

8․5

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

8․6

..............................................

-"-

9

Էլեկտրական էներգիայի վաճառքը սպառողներին 0,38 կՎ լարման ցանցերով, ընդամենը
ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)
………………………………………………
գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)
………………………………………………

9․1

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)
..............................................
բնակչությանը

հազ. կՎտժ
-"-

հազ. կՎտժ
-"-"-"-"-"-"հազ. կՎտժ

9․1․1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

9․1․2

………………………………………………

-"-

9․1․3

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

9․1․4

………………………………………………

-"-

9․1․5

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

9․1․6
9․2

..............................................
այլ սպառողներին

-"հազ. կՎտժ

9․2․1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

9․2․2

………………………………………………

-"-

9․2․3

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

9․2․4

………………………………………………

-"-

9․2․5

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

9․2․6

..............................................

-"-

10
10․1

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի ծախսը ենթակայանների արտադրական կարիքների համար,
այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերում

10․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

10․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

10․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

11

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի ծախսը բաշխիչ ցանցերի վարչական կարիքների համար,
այդ թվում`

հազ. կՎտժ
-"-

հազ. կՎտժ

11․1

110 կՎ լարման ցանցերում

-"-

11․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

11․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

11․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

12․1

12

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի հանձնումը այլ պայմանագրերով, այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերում

12․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

12․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

12․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

13

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի մուտքը ներքին տեղաշարժերից, այդ թվում`

հազ. կՎտժ
-"-

հազ. կՎտժ

13․1

110 կՎ լարման ցանցեր

-"-

13․2

35 կՎ լարման ցանցեր

-"-

13․3

6(10) կՎ լարման ցանցեր

-"-

13․4

0,38 կՎ լարման ցանցեր

14
14․1

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի ելքը ներքին տեղաշարժերից, այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերից

-"հազ. կՎտժ
-"-

14․2

35 կՎ լարման ցանցերից

-"-

14․3

6(10) կՎ լարման ցանցերից

-"-

14․4

0,38 կՎ լարման ցանցերից

-"-

15

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի մուտքը, այդ թվում`

հազ. կՎտժ

15․1

110 կՎ լարման ցանցեր

-"-

15․2

35 կՎ լարման ցանցեր

-"-

15․3

6(10) կՎ լարման ցանցեր

-"-

15․4

0,38 կՎ լարման ցանցեր

-"-

16․1

16

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի ելքը, այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերից

16․2

35 կՎ լարման ցանցերից

-"-

16․3

6(10) կՎ լարման ցանցերից

-"-

16․4

0,38 կՎ լարման ցանցերից

-"-

17

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի փաստացի կորուստները բաշխիչ ցանցերում, այդ թվում`

հազ. կՎտժ
-"-

հազ. կՎտժ

17․1

110 կՎ լարման ցանցերում

-"-

17․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

17․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

17․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

18․1

18

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները, այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերում

18․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

18․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

18․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

19

հազ. կՎտժ
-"-

19․1

Ընդամենը էլեկտրական էներգիայի գերկորուստները,
այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերում

19․2

35 կՎ լարման ցանցերում

-"-

19․3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

-"-

19․4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

-"-

20․1

20

Ընդամենը սպառիչների (հաշվիչների) քանակը, այդ թվում`
110 կՎ լարման ցանցերից սնվող

20․2

35 կՎ լարման ցանցերից սնվող

հազ. կՎտժ

հատ
-"-"-

20․3

6(10) կՎ լարման ցանցերից սնվող

-"-

20․4

0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող, որից՝

-"-

20․4․1

բնակչություն

-"-

20․4․2

այլ սպառողներ

21
22

-"-

Նոր միացումների (հաշվիչների) քանակը` բացառությամբ բնակչության
Նոր միացումների (հաշվիչների) քանակը` բնակչության համար

հատ
հատ

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է նաև ըստ մասնաճյուղերի:
3. Սույն ձևի տող 5-ում, տող 6-ում, տող 7-ում, տող 8-ում և տող 9-ում նշվում են էլեկտրական էներգիայի սակագները:
_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

Ձև N 2-6
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
20 …. թվականի……………………………………...
(ժամանակահատված)
Աղյուսակ 1

1
1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

Քանակ
կՎտԺ/ՄՎտ

Սակագնի դրույք
դրամ/կՎտԺ կամ
դրամ/կՎտ կամ
պայմանագրային
գին/կՎտԺ

Ապրանքային առաքում

Ընդամենը վաճառքից
հասույթ կամ
հաշվարկված տույժեր

Ընդամենը վճարում

2

Դեբիտորական պարտքի
մնացորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբում

1

Ցուցանիշ/Ընկերության անվանում

Չափի միավոր

Հ/Հ

3

4

5

6

7

8

9

Էլեկտրական էներգիայի վաճառք
Բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին
(ներքին սպառման մասով), այդ թվում՝

հազ. դրամ

Վաճառված էլեկտրական էներգիա
(հզորություն)

հազ. դրամ
հազ. դրամ

Մատակարարված էլեկտրական էներգիայի
դիմաց սահմանված ժամկետում
չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր

հազ. դրամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձանց և էլեկտրաէներգետիկական
համակարգին ծառայություններ մատուցող
ընկերություններին վաճառք, այդ թվում՝
Վաճառված էլեկտրական էներգիա
Մատակարարված էլեկտրական էներգիայի
դիմաց սահմանված ժամկետում
չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր
-------------------------------

այդ թվում

հազ. դրամ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ

Դրամային

Այլ

10

11

Դեբիտորական պարտքի
մնացորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

12

1.3

1.3.1

2

------------------------------Վաճառք այլ ընկերություններին, այդ թվում՝

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-------------------------------

x

x

x

------------------------------Ջերմային էներգիայի վաճառք

x

x

x

Վաճառված էլեկտրական էներգիա
Մատակարարված էլեկտրական էներգիայի
դիմաց սահմանված ժամկետում
չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր

Արտահանում, այդ թվում՝

Էլեկտրական էներգիայի արտահանում
2.1
Մատակարարված էլեկտրական էներգիայի
դիմաց սահմանված ժամկետում
չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր

3

հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ
պայմանագրային արժույթ
նույնը հազ.
դրամով
պայմանագրային արժույթ
նույնը հազ.
դրամով
պայմանագրային արժույթ
նույնը հազ.
դրամով

հազ. դրամ

Աղյուսակ 2

3
պայմանագրային
արժույթ
նույնը հազ. դրամով

1.

Բնական գազ

1.1

Գնված բնական գազ

1.2

պայմանագրային
արժույթ
նույնը հազ. դրամով
պայմանագրային
Գնված բնական գազի դիմաց սահմանված
արժույթ
ժամկետում չվճարումների համար
հաշվարկված տույժեր
նույնը հազ. դրամով

1.2.1 ---------------1.2.2 ---------------

Ընդամենը
վճարում

2

Գնված էներգակիրի
արժեք

1

Սակագնի դրույք
դրամ/խմ

Չափի միավոր

Գնված բնական գազ
(խմ)

Ցուցանիշի անվանումը

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբում

Հ/Հ

այդ թվում

Դրամային

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

Այլ
վճարում

10

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՆՎԱԾ ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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Աղյուսակ 3

2

2.1
2.1․1

որից` ցերեկային սակագնով

2.1.2

գիշերային սակագնով

( …. դր/կՎտժ)

( …. դր/կՎտժ)

3
հազ.
դրամ
հազ.
դրամ

Դրամային

4

5

6

7

Այլ
վճարում

8

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում

2
Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից
արտահանման նպատակով գնված էլեկտրական էներգիա
Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից
սեփական և տնտեսական կարիքների համար գնված էլեկտրական
էներգիա, ընդամենը, այդ թվում`
….. կՎ լարման գծերով, ընդամենը

Ընդամենը
վճարում

1
1

Գնված
էներգակիրների
արժեք

Ցուցանիշի անվանումը

այդ թվում

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

Հ/Հ

Չափի միավոր

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՆՁԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆ ՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՆՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

9

-"-"-"-

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:
3. Սույն ձևի աղյուսակ 3-ի տող 2.1-ում նշվում է էլեկտրական էներգիայի լարումը, իսկ տող 2.1.1-ում և տող 2.1.2-ում` էլեկտրական էներգիայի
սակագները:
_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

Ձև N 2-7
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

1

1.1

Ապրանքային
առաքում

Գնված էլեկտրական էներգիայի
(հզորության)
և ստացված ծառայության արժեք կամ
հաշվարկված
տույժեր

Ընդամենը վճարում

3

4

5

6

7

8

9

հազ.
դրամ
-"-

Գնված էլեկտրաէներգիայի արժեք, այդ
թվում՝

1.1.1

1.2

Էլեկտրական էներգիա
Հզորություն
Չվճարումների համար հաշվարկված
տույժեր

………………………………
………………………………
Մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորություն

-"-

x

x

x

այդ թվում`

ԴրամաԱյլ
յին

10

11

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում

Սակագնի դրույք
դրամ/կՎտժ կամ
դրամ/կՎտ
դրամ/ամիս

2
Վճարումներ գնված էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) համար,
ընդամենը, այդ թվում՝ ըստ
ընկերությունների
30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված
հզորություն ունեցող կայաններ

Քանակ հազ. կՎտժ/
ՄՎտ

1

Անվանում

Կրեդիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբում

Հ/Հ

Չափի միավոր

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՆՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ), ՍՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի……………………………………...
(ժամանակահատված)

12

ունեցող կայաններ
Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ,
1.2.1 ընդամենը, այդ թվում՝ ըստ
ընկերությունների՝
Գնված էլեկտրաէներգիայի արժեք
1.2.1.1 Չվճարումների համար հաշվարկված
տույժեր

1.2.2

………………………………
………………………………
Այլ աղբյուրներ, այդ թվում ըստ
ընկերությունների՝
Գնված էլեկտրաէներգիայի արժեք

-"-

2

2.1

x

x

x

x

x

x

x

x

-"-"-"-

1.2.2.1 Չվճարումների համար հաշվարկված
տույժեր
………………………………
………………………………
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին
ծառայություններ մատուցող
ընկերություններ, ընդամենը, այդ թվում՝
ըստ ընկերությունների
Մատակարարված ծառայությունների
արժեք
Չվճարումների համար հաշվարկված
տույժեր
………………………………
………………………………

x

հազ.
դրամ
-"-"-

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)`
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

մինչև հաշվետու

Ձև N 2-8
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Ընդամենը վճարում

3

4

5

6

7

8

Դրամային

Այլ

9

10

11

հազ.
դրամ

«Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ներքին սպառում
Մատուցված ծառայության դիմաց նախատեսված
ժամկետում չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր
Արտահանում

-"-"-

1.2.1

էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար
մատուցված ծառայության արժեք

-"-

1.2.2

էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար
մատուցված ծառայության դիմաց նախատեսված
ժամկետում չվճարումների համար հաշվարկված տույժեր

-"-

……………………

-"-

1.2

այդ թվում

Դեբիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

Մատուցված
ծառայության արժեք
կամ հաշվարկված
տույժեր

2
Վճարումներ ծառայությունների մատուցման համար,
ընդամենը, այդ թվում`

Մատուցված
ծառայության սակագին (դրամ/կՎտժ)

1

Էլեկտրական
էներգիայի քանակ
(հազ. կՎտժ)

Անվանում

Դեբիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբում

Հ/Հ

Չափի միավոր

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի……………………………………...
(ժամանակահատված)

x

x

x

x

-"-

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)`
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

մինչև հաշվետու

_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

Ձև N 2-9
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

5

6

7

8

9

-"-

x

x

x

1.2.1 էլեկտրական էներգիայի արտահանման
համար մատուցված ծառայության արժեք
1.2.2 էլեկտրական էներգիայի արտահանման
համար մատուցված ծառայության դիմաց
նախատեսված ժամկետում չվճարումների
համար հաշվարկված տույժեր

-"x

x

x

-"-

-"-

-"-

ԴրաԱյլ
մային

10

11

Դեբիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում

Ընդամենը վճարում

4

-"-

1.1.2 մատուցված ծառայության դիմաց
նախատեսված
ժամկետում չվճարումների համար
հաշվարկված տույժեր
1.2 Արտահանում

……………………………

Մատուցված ծառայության արժեք
կամ հաշվարկված
տույժեր

3
հազ.
դրամ
-"-

Ապրանքային
առաքում

2
Վճարումներ ծառայությունների
մատուցման համար, ընդամենը, այդ թվում`
1.1 «Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական
ընկերություն
1.1.1 ներքին սպառում

Հաստատագրված
ամսական վճար (հազ.
դրամ) կամ
արտահանման
ծառայության
մատուցման սակագին
(դրամ/կՎտժ)

1
1

Էլեկտրական
էներգիայի քանակ
(հազ. կՎտժ)

Անվանում

այդ թվում

Դեբիտորական
պարտքի մնացորդ
հաշվետու
ժամանակա-շրջանի
սկզբում

Հ/Հ

Չափի միավոր

20 …. թվականի……………………………………...
(ժամանակահատված)

12

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)`
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

մինչև հաշվետու

Ձև N 2-10
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
20 …. թվականի……………………………………...
(եռամսյակ)
Աղյուսակ 1
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ

1
1

1.1

Անվանում

2
Էլեկտրական և ջերմային էներգիա արտադրող կայաններում արտադրված էլեկտրական էներգիա (հզորություն), այդ թվում՝
Էլեկտրական և ջերմային էներգիա
արտադրող 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված
հզորություն ունեցող կայաններում
արտադրված էլեկտրական էներգիա
(հզորություն), այդ թվում՝

1.1.1

………………………………

1.1.2

………………………………

1.2

1.2.1
1.2.2

Էլեկտրական և ջերմային էներգիա
արտադրող մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված
հզորություն ունեցող կայաններում
արտադրված էլեկտրական էներգիա
(հզորություն), այդ թվում՝
Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, ընդամենը
Այլ կայաններ, ընդամենը, այդ թվում՝

Հաշվետու ժամանակաշրջանի կտրվածքով
Քանակ
Սակագնի դրույք Ապրանքային
Ընդամենը
հազ.
դրամ/կՎտժ
առաքում
գումար
կՎտժ
կամ դրամ/կվտ
հազ.դրամ
հազ.դրամ
ՄՎտ
3

4

5

6

Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից
Քանակ Սակագնի
Ապրանքային Ընդամենը
հազ.
դրույք
առաքում
գումար
կՎտժ դրամ/կՎտժ
հազ.դրամ հազ. դրամ
ՄՎտ կամ դրամ/կվտ
7

8

9

10

………………………………
………………………………
Էլեկտրական և ջերմային էներգիա
արտադրող կայաններից առաքված
էլեկտրական էներգիա (հզորություն)
Էլեկտրական և ջերմային էներգիա
արտադրող 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված
2.1
հզորություն ունեցող կայաններից առաքված
էլեկտրական էներգիա (հզորություն),
ընդամենը, այդ թվում՝
էլեկտրական էներգիա
2.1.1 -----------------------հզորություն
էլեկտրական էներգիա
2.1․1․1 ներքին սպառում
հզորություն
2

2.1․1․2 արտահանում

էլեկտրական էներգիա
հզորություն

----------------------------------------------Էլեկտրական և ջերմային էներգիա
արտադրող մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված
2.2
հզորություն ունեցող կայաններից առաքված
էլեկտրական էներգիա (հզորություն),
ընդամենը, այդ թվում՝
Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, ընդամենը,
2.2․1
այդ թվում՝
2.2․1․1 ………………………………
2.2․1․2 ………………………………
2.2․2

Այլ կայաններ, ընդամենը, այդ թվում՝

2.2․2․1 ………………………………
2.2․2․2 ………………………………
3
3.1
3.2
4

Էլեկտրական էներգիայի
ներհոսքը ըստ աղբյուրների,
ընդամենը, այդ թվում՝
………………………
………………………
Էլեկտրական էներգիայի
կորուստները բարձրավոլտ
էլեկտրացանցերում, ընդամենը,
այդ թվում՝

4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2

………………………
………………………
Էլեկտրական էներգիայի
սպառում, ըստ ուղղությունների,
ընդամենը, այդ թվում`
………………………
………………………
Էլեկտրական էներգիայի
արտահոսք, ըստ ուղղությունների, ընդամենը, այդ թվում`
………………………
………………………

Աղյուսակ 2
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ

Ցուցանիշ/Ընկերության անվանումը

1
1

2
«Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական
ընկերություն
1.1 ներքին սպառում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի կտրվածքով
Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից
Քանակ
Սակագին
Ապրանքային Ընդամենը Քանակ
Սակագին
Ապրանքային Ընդամենը
հազ.
դրամ/ամիս
առաքում
գումար
հազ.
դրամ/ամիս
առաքում
գումար
կՎտժ կամ դրամ/կվտժ
հազ.դրամ
հազ.դրամ կՎտժ կամ դրամ/կվտժ
հազ.դրամ
հազ.դրամ
3
4
5
6
7
8
9
10

1.2 արտահանում, ընդամենը, որից`
1.2.1 ………………………………
2 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի
օպերատորի ծառայություն մատուցող անձ
2.1 ներքին սպառում
2.2 արտահանում, ընդամենը, որից`
2.2․1 ………………………………
3

Էլեկտրաէներգետիկական շուկային
հաշվարկային կենտրոնի ծառայություն
մատուցող անձ

3.1 ներքին սպառում
3.2 արտահանում, ընդամենը, որից`
3․2.1 ………………………………

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ

___________________________
(անուն, ազգանունը)

Ձև N 2-11
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱ

2.1

Բնակչություն, այդ թվում՝

2․1.1

Սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին վաճառվող

2.2

Բյուջետային
կազմակերպություններ

2.3

Արդյունաբերություն

2.4

Տրանսպորտ, այդ թվում՝

2.4.1
2․4.2
2․4.3
2.4.4 Օդանավակայան

20

21

22

23

24

Տույժի մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում

19

Կանխավճար

18

Ժամկետային

17

Ընդամենը

16

Դեբիտոր

այդ թվում՝ տույժի մարում

15

Ֆինանսական
վիճակը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում

Ընդամենը

14

Վերահաշվարկ

13

Ավելացված արժեքի հարկից ազատված
բաժանորդներ (միացումներ)

12

«0»-ական ավելացված արժեքի հարկ
վճարող բաժանորդներ (միացումներ)

11

Ավելացված արժեքի հարկ վճարող
բաժանորդներ (միացումներ)

10

Ընդամենը հասույթ

9

Միջին սակագին

Վերահաշվարկ

8

այդ թվում

Ավելացված արժեքի հարկից ազատված
բաժանորդներ (միացումներ)

7

այդ թվում
Ֆինանսական
միջոցների մուտքեր

«0»-ական ավելացված արժեքի հարկ
վճարող բաժանորդներ (միացումներ)

6

Հասույթ

Ավելացված արժեքի հարկ վճարող
բաժանորդներ (միացումներ)

5

Իրացված էլեկտրական
էներգիա

Ընդամենը իրացված էլեկտրական էներգիա

4

Տույժի մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

2

1

Կանխավճար

1

Ժամկետային

3

Սպառման ուղղությունները

Դեբիտոր

Ընդամենը

Էլեկտրական էներգիայի ծախս ունեցող

Հ/Հ

Ընդամենը

Բաժանորդների
Ֆինանսական վիճակը
քանակը հաշհաշվետու
վետու ժամանաժամանակաշրջանի
կաշրջանի վերջի
սկզբում
դրությամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվարկված տույժ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի ………………………………. համար
(ժամանակահատաված)

25

26

2.4.5 Այլ տրանսպորտ
2.5

Ոռոգում, այդ թվում՝

2.5.1 …………………………….
2․5․2 …………………………….
2․5․3
2․6

Խմելու ջուր, այդ թվում՝

2․6․1 …………………………….
2․6․2 …………………………….

2.7

Էլեկտրական էներգիա
արտադրող 30 ՄՎտ և ավելի
հզորություն ունեցող և էլեկտրաէներգետիկական համակարգին
ծառայություններ մատուցող
ընկերությունների կողմից
սեփական կարիքների
համար ծախսվող էլեկտրական
էներգիա, այդ թվում ըստ
ընկերությունների՝

2.7.1 …………………………….
2.7.2 …………………………….

2.8

Էլեկտրական էներգիա
արտադրող մինչև 30 ՄՎտ և
ավելի հզորություն ունեցող և
էլեկտրաէներգետիկական
համակարգին ծառայություններ
մատուցող ընկերությունների
կողմից սեփական կարիքների
համար ծախսվող էլեկտրական
էներգիա, այդ թվում ըստ
ընկերությունների

2.8.1 …………………………….
2.8.2 …………………………….
2.9

Այլ սպառողներ

Էլեկտրական էներգիայի սեփական կարիքների ծախսը
2.10
արտադրական և վարչական
նպատակներով, այդ թվում՝
2.10.1 Արտադրական ծախսեր
2.10.2 Վարչական ծախսեր
3

ԱՐՏԱՀՈՍՔ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝

3.1

«Արցախէներգո» փակ
բաժնետիրական ընկերություն

3.2

Այլ երկրներ

3.2.1 ………………..
3.2․2 ………………..

4

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝

4.1

………………..

4.2

………………..

5

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)`
մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում դրամական արտահայտությամբ մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

____________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2-12
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ԻՆՔՆԱՎԱՐ
ԷՆԵՐԳԱԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԻՋԵՎ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի ………………… համար
(եռամսյակ)
Հ/Հ

ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Չափման
միավոր

հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում
1

2

3

4

5

6

7

Ինքնավար էներգաարտադրողների
քանակ

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

Հաշվարկային ժամանակահատվածում Բաշխողի կողմից վերականգնվող
էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին ցերեկային սակագնով մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի քանակ (Բցաi)
Հաշվարկային ժամանակահատվածում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից
ցերեկային սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակ (Իցաi)
Հաշվարկային ժամանակահատվածում Բաշխողի կողմից վերականգնվող
էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին գիշերային սակագնով մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի քանակ (Բգաi)
Հաշվարկային ժամանակահատվածում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից
գիշերային սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակ (Իգաi)
Հաշվարկային ժամանակահատվածում ցերեկային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի
հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունք (Էփցi)
Հաշվարկային ժամանակահատվածում գիշերային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի
հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունք (Էփգi)

հատ

կՎտժ

կՎտժ

կՎտժ

կՎտժ

կՎտժ

կՎտժ

Հաշվետու եռամսյակ, այդ թվում Ընդամենը
ըստ ամիսների՝
հաշվետու
եռամսյակ

Ընդամենը,
տարվա
սկզբից
աճողական

8

Բաշխողի կողմից վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող
Ինքնավար էներգաարտադրողից գնված էլեկտրական էներգիա

9

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի դիմաց հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիա,
Ընդամենը, այդ թվում՝

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից ցերեկային սակագնով մատակարարված
9.1
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման ենթակա էլեկտրական
էներգիա (100% սակագնով)
Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից ցերեկային սակագնով մատակարարված
9.2
էլեկտրական էներգիայի հատուցման ենթակա էլեկտրական
էներգիայի դիմաց (50% սակագնով)
Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից գիշերային սակագնով մատակարարված
9.3
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման ենթակա էլեկտրական
էներգիա (100% սակագնով)
Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից գիշերային սակագնով մատակարարված
9.4
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիա
(50% սակագնով)

կՎտժ
կՎտժ
դրամ
կՎտժ
դրամ
կՎտժ
դրամ
կՎտժ
դրամ

կՎտժ

դրամ

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևում դրամական արտահայտությամբ մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:
3. Սույն ձևի տող 9-ում ներկայացված ցուցանիշները լրացվում են միայն տարեկան կտրվածքով:
______________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

_____________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2-13
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

1

էլեկտրաէներգետիկական
1.1 մեծածախ շուկայի
մասնակիցներից
Էլեկտրական էներգիայի
արտադրության լիցենզիա
1.1.1
ունեցող անձանցից, այդ
թվում՝
--------------------------------------------------Էլեկտրական էներգիայի
1.1.2 մատակարարման լիցենզիա
ունեցող անձանցից
1.2

Ինքնավար
էներգաարտադրողներից

հազ. դրամ
հազ. դրամ

հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ

8

Դրամային

9

10

11

12

Այլ

Դրամային

Այլ

13

14

15

Դեբիտորական պարտքի մնացորդ
հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում

7

Ընդամենը վաճառքից հասույթ կամ
հաշվարկված
տույժեր

6

Հաշվարկված տույժեր

5

Ընդամենը վճարումներ հաշվեԸնդամենը
տու ժամանակավճարումներ
շրջանի սկզբից
աճողական

Պայմանագրային
գին/կՎտԺ
(ներառյալ ԱԱՀ-ն)

4

Ընդամենը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբից
աճողական

Քանակ կՎտԺ

3

Ընդամենը վաճառքից հասույթ

2
Էլեկտրական էներգիայի
ձեռքբերում, այդ թվում՝

Չափի
միավոր

Պայմանագրային
գին/կՎտԺ
(ներառյալ ԱԱՀ-ն)

1

Ցուցանիշ/
Ընկերության անվանում

Հաշվետու եռամսյակ

Քանակ կՎտԺ

Հ/Հ

Դեբիտորական պարտքի մնացորդ
հաշվետու ժամանակաշրջանի
սկզբում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԳՆՎԱԾ, ՎԱՃԱՌՎԱԾ, ՆԵՐԿՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվականի ……………………………. համար
(ժամանակահատված)

16

2

Էլեկտրական էներգիայի
ներկրում, այդ թվում՝

--------------------------

--------------------------

Էլեկտրական էներգիայի
վաճառք էլեկտրաէներգետի3
կական շուկայի մասնակիցներին, այդ թվում՝
Էլեկտրական էներգիայի
3.1 արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձանց, այդ թվում՝
--------------------------------------------------Էլեկտրական էներգիայի
3.2 մատակարարման լիցենզիա
ունեցող անձանց
Ստացված ծառայություններ
էլեկտրաէներգետիկական
4 շուկայի մասնակիցներին
ծառայություններ մատուցող
անձանցից, այդ թվում՝
Էլեկտրական էներգիայի
4.1 բաշխման լիցենզիա ունեցող
անձից
Էլեկտրաէներգետիկական
4.2 համակարգի օպերատորի
լիցենզիա ունեցող անձից

հազ. դրամ
պայմանագրային
արժույթ
հազ. դրամ
պայմանագրային
արժույթ
հազ. դրամ
պայմանագրային
արժույթ
հազ. դրամ

հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ
հազ. դրամ

հազ. դրամ

հազ. դրամ

հազ. դրամ

Էլեկտրաէներգետիկական
շուկայի հաշվարկային
4.3 կենտրոնի ծառայությունների հազ. դրամ
մատուցման լիցենզիա ունեցող
անձից
Էլեկտրական էներգիայի
4.4
հազ. դրամ
հաղորդման լիցենզիա

ունեցող անձից

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով (աճողական ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը։
2. Սույն ձևում լրացվող դրամային մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը։
____________________________________________

_______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

Ձև N 2-14
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՋԵՐՄԱՅԻՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 …. թվական___________________
(կիսամյակ)
Հ/Հ
1
1

Չափի
միավոր

Անվանումներ
2
Ջեռուցվող տարածք

3

1․1

Բնակելի շենքերի բնակարանների ընդհանուր մակերեսը

հազ. ք.մ.

1․2

Ոչ բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. ք.մ.

2
3
4
5
6
6․1

Արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
Ջեռուցման տևողությունը
Ընդամենը ջերմային էներգիայի արտադրությունը
Կոնդենսացիոն ռեժիմով աշխատանքի դեպքում արտանետվող
ջերմային էներգիայի քանակը
Ընդամենը ջերմային էներգիայի օգտակար արտադրությունը
(տ.4 - տ.5), այդ թվում՝
ջեռուցման նպատակով

°C
օր
հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ
հազ. կՎտժ

Աճողական
ընթացիկ
տարվա
սկզբից
4

Ընդամենը
հաշվետու
կիսամյակի
կտրվածքով
5

այդ թվում՝ ըստ ամիսների
6

7

8

9

10

11

6․1․1

գազամխոցային սարքավորումների կողմից

հազ. կՎտժ

6․1․2

կաթսաների կողմից

հազ. կՎտժ

7

Ջերմային էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար՝

7․1

բնեղեն արտահայտությամբ

7․2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.7․1 : տ.6)

8

%

Ջերմային էներգիայի կորուստները փոխադրման և բաշխման
ցանցերում՝

8․1

բնեղեն արտահայտությամբ

8․2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.8․1 : տ.6)

9

հազ. կՎտժ

հազ. կՎտժ
%

Ջերմային էներգիայի իրացումը (տ.6 - տ.7․1 - տ.8․1), այդ թվում՝

հազ. կՎտժ

ջեռուցում, որից՝

հազ. կՎտժ

9․1․1

բնակչությանը

հազ. կՎտժ

9․1․2

այլ սպառողներին

հազ. կՎտժ

Ընդամենը բաժանորդներ, այդ թվում՝

բաժանորդ

10․1

բնակչություն

բաժանորդ

10․2

այլ սպառողներ

բաժանորդ

9․1

10

11

Կաթսաների վառելիքի ծախսը

11․1

բնական գազի ծախսը

11․2

մազութի ծախսը

11․3

փայտանյութի ծախսը

11․4

վառելիքի տեսակարար ծախսը

12
13
14

Կաթսաների աշխատաժամերի քանակը
Կաթսաների օգտակար գործողության գործակիցը
Ջրի ծախսը

հազ. խ.մ.
հազ. տոննա

գ.պ.վ./կՎտժ
ժամ
%
հազ. խ.մ.

1. Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է կիսամյակային կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)` մինչև
հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:
2. Սույն ձևով նախատեսված ցուցանիշները ընկերության կողմից կարող են համալրվել նոր տողերով կամ եղած տողերը տրոհվել
բաղկացուցիչ մասերի՝ նախօրոք համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հետ:
____________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

_______________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2-15
_________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԹUԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20____ թվական (տարեկան)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Կաթսայատների
անվանումը
և մակնիշը
2

Դրվածքային
հզորությունը
(ԳՋ/Ժ)
3

Գործարկման
տարեթիվը

Օգտագործվող
վառելիքի
տեսակը (գազ,
մազութ)

4

5

Կաթսայի
օգտակար
գործողության
գործակիցը
(ՕԳԳ) (%)
6

Վառելիքի
տեսակարար
ծախսը
(կգ պ վ/ԶԳ)

Աշխատաժամերի
քանակը
ջեռուցման սեզոնի
ընթացքում (ժամ)

Միջինացված
հզորությունը
*)
(ԳՋ/Ժ)

7

8

9

Միջին
բեռնվածությունը
**)
(%)
10

15

____________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

_______________________________________
(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)
Սույն ձևով տեղեկատվությունը ներկայացվում է տարվա կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու ջեռուցման սեզոնի հաջորդող մայիսի 25-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2021 թվականի հունիսի 28-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 115-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 16-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները» Ձև թիվ 4-ԳՏՀ (տարեկան)
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մաuին» N 115-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) որոշմամբ հաստատված 1-ին hավելվածում «ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ (հունիսի 1ի դրությամբ)» բառերը փոխարինել «ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ (հուլիսի 1-ի դրությամբ)»
բառերով, «մինչև հաշվետու տարվա հունիսի 15-ը» բառերը փոխարինել
«մինչև հաշվետու տարվա հուլիսի 15-ը» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված 2-րդ hավելվածի 2-րդ կետում «հաշվետու
տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ» բառերը փոխարինել «հաշվետու տարվա
հուլիսի 1-ի դրությամբ» բառերով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2021 թվականի հունիսի 28
ք.Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«29» հունիսի 2021թ.

№ 154-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ
մասը և «ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության տնօրեն Մ.Ղուկասյանի հայտը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.
«ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության (2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին տրված N Կ-XX-000301
լիցենզիա) ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության իրականացման
վայրը` ԱՀ Քաշաթաղի շրջան, ք.Բերձոր, 3-րդ թաղամաս, Խաղաղության
հրապարակ 18 հասցեից փոխել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոցի 4/51
հասցեի:
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի
վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«29» հունիսի 2021թ.

№ 155-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ
մասը և «ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության տնօրեն Մ.Ղուկասյանի հայտը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.
«ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության (2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ին տրված N Կ-XX-000293
լիցենզիա) դեղատնային գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ
Քաշաթաղի շրջան, ք.Բերձոր, 3-րդ թաղամաս, Խաղաղության հրապարակ 18
հասցեից փոխել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոցի 4/51 հասցեի:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի
վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«01» հուլիսի 2021թ.

№ 157-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՆԱՆԱ ՋԱՎԱԴՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ
հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի
պահանջներով
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Անհատ ձեռնարկատեր Նանա Ջավադյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, ք.Ստեփանակերտ, Վաղարշյան 60/70) հայտը բավարարել
և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու
համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին ապահովել`
1)
տրված
լիցենզիայի
մասին
տեղեկության
գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2021 թվականի հունիսի 28-ի
ԳԵՏԱՈՂՈՂԱՏԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԻ
(ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ, ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱԳԼԱՔԱՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ)
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի N 27-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 4-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով ընդերքի մասին օրենսգրքի
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածները.

7-րդ

և

«Նորմատիվ

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել «Գետաողողատային տիպի հանքավայրերում ավազի
(ավազակոպճային,
ավազակոպճագլաքարային
խառնուրդների)
վերականգնվող պաշարների գնահատման մեթոդական ցուցումները՝
համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի 2013 թվականի մայիսի 17-ի N 27-Ն հրամանը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
«28» հունիսի 2021 թվական
ք. Ստեփանակերտ

Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի
2021 թվականի հունիսի 28-ի N 4-Ն հրամանի

ԳԵՏԱՈՂՈՂԱՏԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՎԱԶԻ
(ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ, ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱԳԼԱՔԱՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ)
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

1. Սույն կարգը տարածվում է գետերի ողողատներում գտնվող հանքավայրերի
(ողողատային տիպի հանքավայրեր) վրա, որոնց պաշարները պարբերաբար ընթացող
վարարումների արդյունքում այս կամ այն չափով վերականգնվում են:
2. Ողողատային տիպի հանքավայրերի վերականգնվող պաշարները, դասվում են
C1 կարգի և, որպես կանոն, գնահատվում ու հաստատվում են երկու փուլով՝
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների և արդյունահանման գործընթացն
ուղեկցող դիտարկումների արդյունքներով:
3.
Ողողատային
տիպի
հանքավայրերում
երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներն իրականացվում են ստատիկ պաշարներով բնութագրվող
դարավանդային հանքավայրերի հետախուզման համար կիրառվող մեթոդներով ու
միջոցներով:
4.
Ողողատային
տիպի
հանքավայրերի
վերականգնվող
պաշարների
գնահատականը տրվում է դրանց ընդհանուր և տեսակարար ստատիկ պաշարների
(համապատասխանաբար Qս, հազ.մ3 և qս, հազ.մ3/հա) ու վերջիններիս վերականգնման
գործակցի (Kվ անգամ/տարի) արտադրյալով՝ Qվ = Qս x Kվ հազ.մ3/տարի, qվ = qս x Kվ,
հազ.մ3/հա x տարի:
5. Տեսակարար ստատիկ պաշարները որոշվում են ընդհանուր ստատիկ
պաշարների և հանքավայրի մակերեսի (S, հա) հարաբերությամբ՝ qս= Qս: S, հազ.մ3/հա:
6. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքներով վերականգնվող
պաշարների գնահատման (1-ին փուլ) համար դրանց վերականգնման գործակիցն
ընդունվում է տվյալ գետում տարվա ընթացքում տեղի ունեցող վարարումների թվին
հավասար, ինչը համապատասխանում է պաշարների վերականգնման առավելագույն
հնարավոր ինտենսիվությանը: Նշված ձևով գնահատված պաշարները դասվում են
C1 կարգի:
7. Ողողատային տիպի հանքավայրերի պաշարների հաշվարկման նյութերը
ձևակերպվում և Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների
վարչության (այսուհետ՝ վարչություն) դիտարկմանն են ներկայացվում նույն կարգով,
որը սահմանված է ստատիկ պաշարներով բնութագրվող պինդ օգտակար հանածոների
հանքավայրերի համանման նյութերի համար: Ի տարբերություն վերջիններիս, այդ
նյութերը պետք է պարունակեն նաև պաշարների վերականգնման դինամիկայի
գնահատականին նվիրված բաժին:

8. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքներով վարչությունում
հաստատված վերականգնվող պաշարները, ընդերքօգտագործողի ցանկությամբ ու
նախաձեռնությամբ, կարող են վերահաշվարկվել և վերահաստատվել (2-րդ փուլ):
9. Պաշարների վերահաշվարկն ու վերահաստատումն իրականացվում են
առնվազն երեք տարվա ընթացքում պետական երկրաբանամարկշեյդերական
վերահսկողության ներքո կատարված դիտարկումների արդյունքում՝ պաշարների
վերականգնման ճշգրտված գործակցի կիրառմամբ:
10. Պաշարների վերահաստատման փուլում վարչությանը ներկայացվող նյութերը
պետք է պարունակեն 1-ին փուլում ներկայացված նյութերի համառոտագիրը և
համալրվեն պաշարների վերականգնման գործակցի ճշգրտված մեծությունը
հիմնավորող առաջնային երկրաբանամարկշեյդերական փաստագրման նյութերի
կրկնօրինակներով ու վերականգնվող պաշարների ճշգրտված հաշվարկով: Այս
նյութերը հավելվում են հանքավայրի պաշարների վերահաստատման վերաբերյալ
վարչության որոշմանը:
11. Սույն կարգի 10-րդ կետի պահանջներին համապատասխան կազմված և
վարչության դիտարկմանը ներկայացված նյութերի փորձաքննության տևողությունը,
որպես կանոն, չի գերազանցում երկշաբաթյա ժամկետը:

