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պարոն Վպարոն Վպարոն Վպարոն Վ. . . . ԳաբրիելյանինԳաբրիելյանինԳաբրիելյանինԳաբրիելյանին    
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№02/23.14/1-12 գրության 

 

Հարգելի պարոն Սարգսյան, 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011թ. դեկտեմբերի 23-ի №33/3 որոշմամբ 

հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի կողմից սակագների սահմանման արդյունավետության նկատմամբ 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվության և դրա համար հիմք 

հանդիսացող արձանագրությունների վերաբերյալ հանձնաժողովը առարկություններ և 

առաջարկություններ չունի: 

Միաժամանակ, Ձեզ են ներկայացվում ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 2011 թվականին ՀՀ 

հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում սակագների սահմանման 

արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության ընթացքում 

արձանագրված փաստերի և կատարված առաջարկությունների ընթացքի վերաբերյալ 

տեղեկանքը և հանձնաժողովի համապատասխան որոշումները: 

Կից՝ 31 էջ: 

ՌՌՌՌ....    ՆազարյանՆազարյանՆազարյանՆազարյան    
 

    

ԿԿԿԿաաաատտտտաաաարրրրոոոողղղղ՝՝՝՝        ԱԱԱԱ....    ՈՈՈՈււււլլլլիիիիխխխխաաաաննննյյյյաաաանննն    ����    55552222----88885555----99990000    ((((333333332222))))    
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ՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ    ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ    
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 2011 թվականին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում (այսուհետ՝ 
Հանձնաժողով) սակագների սահմանման արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության ընթացքում 

արձանագրված փաստերի և կատարված առաջարկությունների ընթացքի վերաբերյալ 
 

հ/հ Արձանագրված փաստը և առաջարկությունը Կատարման ընթացքը 

1 

Էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառքի սարքերը միաֆազ բազմասակագնային 
էլեկտրոնային հաշվիչներով փոխարինելու համար պահանջվող կանխավճարի 
նվազեցումը կարող է էապես խթանել սպառողների կողմից ինդուկցիոն հաշվիչները 
բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչներով փոխարինելու գործընթացը, որը 
հնարավորություն կտա ավելի մեծ թվով սպառողների օգտվելու էլեկտրաէներգիայի 
գիշերային զեղչ սակագներից: 
Առաջարկվել է փոփոխել էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման 
կանոններով հաստատված առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինման համար 
պահանջվող կանխավճարի մեծությունը՝ սահմանելով կանխավճարի ավելի մատչելի 
չափ: 

Կատարված է: Ընդունվել է 
Հանձնաժողովի 07.12.2011թ. №567Ն 
որոշումը, որն ուժի մեջ է մտնում 
01.04.2012թ-ից (կցվում է): 

2 

Փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումը խթանելու նպատակով Հանձնաժողովն իր 
որոշումներով կրճատել է 0.4 (0.22) կՎ լարման սպառողների սպառման համակարգը 
էլեկտրական ցանցին միացնելու վճարները: Սակայն, այդ հատվածի բիզնեսը 
ներկայացնող սպառողներ կան նաև 6 (10) կՎ լարման սպառողական խմբում, որոնց 
միացման պայմանների և վճարների մասով Հանձնաժողովը որևէ միջոցառում չի 
իրականացրել: 
Առաջարկվել է փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման հետագա խթանման նպատակով 
համապատասխան քայլեր ձեռնարկել 6 (10) կՎ լարման սպառողների սպառման 
համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման ժամկետների կրճատման և վճարների 
նվազեցման ուղղությամբ: 

Կատարված է: Ընդունվել են 
Հանձնաժողովի 07.12.2011թ. №566Ն և 
№568Ն որոշումները, որոնք ուժի մեջ են 
մտնում 15.01.2012թ-ից (կցվում են): 

3 Գազամատակարարման համակարգում մատակարարի և սպառողների Հանձնաժողովի 07.12.2011թ. №581Լ 
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փոխհարաբերությունները կանոնակարգող բնական գազի մատակարարման և 
օգտագործման կանոններում նախատեսված չեն տույժեր` մատակարարի կողմից այդ 
կանոնների պահանջները խախտելու համար, ինչի առկայությունը առավելագույնս 
կպաշտպաներ սպառողների շահերը: 
Առաջարկվել է փոփոխություն կատարել բնական գազի մատակարարման և 
օգտագործման կանոններում և նախատեսել մատակարարի նկատմամբ կիրառվող 
տույժերի համակարգ՝ այդ կանոններով սահմանված պահանջները խախտելու 
համար: 

որոշմամբ (կցվում է) հաստատված 
Հանձնաժողովի 2012թ. աշխատանքային 
ծրագրի 11-րդ կետով նախատեսվել է 
բնական գազի մատակարարման և 
օգտագործման կանոնների լրամշակում, 
որի կատարման ժամկետն է 03.12.2012թ.: 

4 

Բնակչության ներտնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման 
ծառայության վճարները չեն վերանայվել սահմանման պահից՝ 2005 թվականից, ի վեր, 
մինչդեռ անցած շուրջ 6 տարիների ընթացքում փոխվել են բազմաթիվ գործոններ, 
որոնք կարող են նվազեցնել բնակչության ներտնային գազասպառման համակարգի 
տեխնիկական սպասարկման ծառայության վճարները: 
Առաջարկվել է վերլուծել և գնահատել բնակչության ներտնային գազասպառման 
համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության վճարների մեծության վրա 
անցած շուրջ 6 տարիների ընթացքում փոփոխված գործոնների ազդեցությունը և 
սպասարկման վճարների նվազեցման հնարավորությունը: 

Հանձնաժողովի 2012թ. աշխատանքային 
ծրագրի 2-րդ կետով նախատեսվել է 
նշված վճարների հաշվարկում ներառված 
տարբեր գործոնների փոփոխության 
ազդեցության գնահատման 
աշխատանքների իրականացում, որի 
կատարման ժամկետն է 02.07.2012թ.: 

5 

Հանձնաժողովի 2007թ. օգոստոսի 24-ի №340Ն և 2007թ. նոյեմբերի 16-ի №530Ն 
որոշումներով հաստատված «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների սակագների ցանկը չի համապատասխանում Հանձնաժողովի 
2008թ. մայիսի 20-ի №273Ա որոշմամբ հաստատված սակագնային կարգավորման 
ենթակա ծառայությունների ցանկին: 

Կատարված է: Ընդունվել են 
Հանձնաժողովի 28.12.2011թ. №617Ա, 
№618Ն և №619Ն որոշումները, որոնցից 1-
ինն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից, 
իսկ վերջին 2-ը ուժի մեջ են մտնում 
01.03.2012թ-ից (կցվում են): 

6 

Ներկայումս կառուցվածքային փոփոխության է ենթարկվել միջազգային «ԱՅՓԻ» 
տարանցման ծառայությունների շուկան և միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման 
ծառայությունների համար «ԱրմենՏել» և «Ֆայբրնետ Քոմյունիքեյշն» ընկերությունների 
կողմից առաջարկվում են Հանձնաժողովի սահմանած սակագներից զգալիորեն ցածր 

Կատարված է: Ընդունվել են 
Հանձնաժողովի 12.10.2011թ. №477Ա և 
№478Ա որոշումները (կցվում են): 
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սակագներ: 
Առաջարկվել է վերանայել 2009թ. հոկեմբերի 14-ի №641Ա և 2009թ. նոյեմբերի 18-ի 
№728Ա որոշումները՝ միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայությունների շուկայում 
գերիշխող դիրք զբաղեցնող օպերատոր ճանաչել ըստ շուկայի ներկայիս կառուցվածքի 
և վերջինիս համար սահմանել միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայությունների 
մատուցման նոր առավելագույն սակագին: 
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Հանձնաժողովը փոստային կապի ազգային օպերատորի համար չի մշակել և 
սահմանել փոստային առաքման ծավալների վերաբերյալ հաշվետվությունների ձևեր և 
չի ստանում ընկերության կողմից առաքված՝ նամակագրական թղթակցության, 
փոստային ծանրոցների ու բեռնարկղերի, համապատասխան փաթեթավորումով 
տպագիր հրատարակությունների ծավալային և քանակական ցուցանիշների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչն անհրաժետ կլինի փոստային կապի ունիվերսալ 
ծառայությունների սակագների սահմանման և վերանայման համար: 
Առաջարկվել է փոստային կապի ազգային օպերատորի համար սահմանել փոստային 
կապի ունիվերսալ ծառայությունների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների 
վերաբերյալ Հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության ձևեր: 

Հանձնաժողովի 2012թ. աշխատանքային 
ծրագրի 3-րդ կետով նախատեսվել է 
նշված ձևերի մշակում, որի կատարման 
ժամկետն է 01.03.2012թ.: 
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Հանձնաժողովը չի մշակել և հաստատել երկաթուղային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարների հաշվարկման մեթոդաբանություն: 

Հանձնաժողովի 2012թ. աշխատանքային 
ծրագրի 22-րդ կետով նախատեսվել է 
նշված մեթոդաբանության մշակում, որի 
կատարման ժամկետն է 30.11.2012թ.: 
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