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ք.Երևան 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի №95Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը, 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374Ն որոշմամբ հաստատված՝ 

էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը, հաշվի առնելով 

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-

ի №01-20/5440 գրությամբ ներկայացված հայտը, ինչպես նաև այն, որ դեռևս ընթացքի մեջ 

են Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի մատակարարման վերաբերյալ հայ-

ռուսական բանակցությունները և ելնելով սպառողների անխափան 

գազամատակարարումը, էներգետիկ համակարգի հուսալիությունն ու անվտանգությունը 

ապահովելու անհրաժեշտությունից՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Մեկ տարով երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի 

կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «ՀայՌուսգազարդ» 

փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնական գազի ներկրման լիցենզիա 

տրամադրելու մասին» №95Ա որոշմամբ «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը տրամադրված և Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի մարտի 12-ի №48Ա 

որոշմամբ «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության անվամբ 

վերաձևակերպված` Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի ներկրման 

№0102 լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 

«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնական գազի ներկրման 

ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 



լիցենզիա տրամադրելու մասին» №95Ա որոշման մեջ «մինչև 2020 թվականի 

հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինելով «մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը» 

բառերով։ 

2. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ սույն որոշումն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել բնական 

գազի ներկրման պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ 

համաձայնագիր կամ ներկրման նոր պայմանագիր։ 

3. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ ընդունել ի գիտություն, 

որ իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն 

բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողով կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատարան:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ 

 

 

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝   Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ  

  

  

 
 ք.Երևան 

 -- դեկտեմբերի 2019թ.  


