
 
 
 
 

 Գազիֆիկացման կամ գազամատակարարման վերականգնման գործընթացն 
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 08.07.2005թ. N 95-Ն որոշմամբ հաստատված Բնական գազի մատակարարման 
և օգտագործման կանոնների (ԳՄՕԿ) համաձայն: 

ԴԻՄՈՒՄ 
 

 Բնակիչների եւ կազմակերպությունների խմբի նախաձեռնությամբ գազիֆիկացման կամ 
գազամատակարարման ցանցի վերականգնման համար բնակիչները և կազմակերպությունները 
կամ նրանց կողմից լիազորված անձը գրավոր դիմում են մատակարարին:  
 

• Գազամատակարարման համար դիմող բնակիչները և 
կազմակերպությունները (պատվիրատուները) մատակարարին են 
ներկայացնում վերջինիս կողմից սահմանված ձևով դիմում և անհրաժեշտ 
փաստաթղթեր` նշելով իրենց գազօգտագործող սարքավորումների 
անվանումները և տիպերը: 

  
• Մատակարարը, ուսումնասիրելով դիմողի առաջարկած գազօգտագործող 

սարքավորումների կիրառման սահմանափակումները, 30 օրվա 
ընթացքում նրա հետ կնքում է գազամատակարարման ցանցին 
գազասպառման համակարգի միացման պայմանագիր` համաձայն 
Հանձնաժողովի հաստատած օրինակելի ձևերի:  

 
• Մատակարարը կարող է մերժել դիմումը, եթե գազիֆիկացումը հակասում 

է Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերին, 
շինարարական նորմերին ու կանոններին: Մերժման դեպքում 
մատակարարն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է դիմողներին` նշելով 
մերժման պատճառները և հիմնավորումները: 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

 
• Միացման պայմանագիր կնքելուց հետո մատակարարը կազմում է բաշխիչ 

ցանցի նախագծման, շինհավաքակցման, փորձարկման, կարգաբերման և 
այլ անհրաժեշտ աշխատանքների համար կատարվելիք ծախսերի 
խոշորացված նախահաշիվ, որին նախաձեռնողների համաձայնության 
դեպքում պատվիրում է բաշխիչ ցանցի կառուցման (վերականգնման) 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: 

 

 
   

ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԿԱՄ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
 



• Մատակարարը պարտավոր է ցանցի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համաձայնեցնել 
բաժանորդների հետ: 

 
• Մատակարարը նախագծային կազմակերպության միջոցով կազմում է 

գազասպառման համակարգի նախագիծը` հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները, 
բազմաբնակարան շենքերի գազիֆիկացման տիպային նախագծերը: 
Նախագիծը պարտադիր համաձայնեցվում է դիմողի հետ: 

 
• Նախագիծը և նախահաշիվը բնակիչների և կազմակերպությունների 

(նրանց խմբի) հավանությանն արժանանալու դեպքում մատակարարը, 
նախահաշվի հիման վրա, նախաձեռնողին է ներկայացնում 
գազիֆիկացման աշխատանքներն իրականացնելու համար կանխավճարի 
վճարման փաստաթուղթ: Կանխավճարի չափը սահմանվում է միացման 
պայմանագրով: 

 
ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
• Գազիֆիկացման աշխատանքները կատարվում են նախաձեռնողի 

(նախաձեռնող խմբի) ֆինանսավորմամբ` միացման պայմանագրով 
սահմանված կարգով:  

 
• Գազասպառման համակարգերի նախագծման, շինհավաքակցման և 

կարգաբերման աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից: 
 
• Գազիֆիկացման նախագծման, շինհավաքակցման, կարգաբերման և այլ 

աշխատանքներն սկսվում են նախաձեռնողների կողմից գազիֆիկացման 
աշխատանքներն իրականացնելու համար կանխավճարի վճարման 
անդորրագիրը մատակարարին ներկայացնելուց հետո: 

 

• Մատակարարն անձամբ կամ Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված 
չափորոշիչներով ընտրված շինհավաքակցման կազմակերպության 
միջոցով իրականացնում է շինհավաքակցման աշխատանքները, որոնց 
ժամկետը սահմանվում է միացման պայմանագրով: 

 
Եթե պատվիրատուն չի տրամադրում նախագծով նախատեսված գազօգտագործող 
սարքավորումների մի մասը կամ տրամադրում է այլ սարքավորում, ապա մատակարարը 
պարտավոր է նախագծում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` լրացուցիչ 
վճարելու պայմանով: Եթե գազօգտագործող սարքավորումը հավաքակցվում է այն վաճառող 
կազմակերպության կողմից, ապա այդ սարքավորման փորձարկումները կատարվում են 
մատակարարի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ: Վաճառող 



կազմակերպությունը պարտավոր է ապահովել գազօգտագործող սարքավորման միացման 
վերաբերյալ մատակարարի կազմակերպության ստանդարտների կատարումը: 
 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ 
 

• Ներտնային գազասպառման համակարգի շինհավաքակցման 
աշխատանքների ավարտից հետո կնքվում է Գազասպառման համակարգի 
շինհավաքակցման աշխատանքների կատարման և շահագործման ակտի 
կազմման համաձայնագիր, ըստ որի՝ աշխատանքները ընդունվում են 
պատվիրատուի և ընդունող հանձնաժողովի կողմից, երբ կատարված են 
ստուգման, փորձարկման և կարգաբերման բոլոր աշխատանքները և կազմված 
է աշխատանքների շահագործման ընդունման ակտը: 
 

• Ընդունող հանձնաժողովի կողմից աշխատանքների շահագործման ընդունման 
ակտի կազմումը հիմք է հանդիսանում շինհավաքակցման աշխատանքների 
ամբողջ արժեքը պատվիրատուի կողմից վճարելու համար: 

 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 
• Գազիֆիկացման կամ գազամատակարարման վերականգնման 

աշխատանքների ավարտից հետո կնքվում է  ՀՀ  ՀԾԿՀ-ի 15.10.2014 թ. N383Ն 
որոշմամբ հաստատված Բնական գազի մատակարարման (Մատակարար-
Բաժանորդ (Բնակիչ) պայմանագրի օրինակելի ձևին համապատասխանող 
պայմանագիր,  ապահովում է բնակչի առեւտրային հաշվառքի սարքի 
տեղադրումը, բնակչի եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող 
կազմակերպության հրահանգավորումը: 

 
Մատակարարը պետք է սկսի գազամատակարարումը Պայմանագիրը կնքելուց հետո 10 օրվա 
ընթացքում: 
 


