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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

 դեկտեմբերի 2019 թվականի №Ա  
քաղ. Երևան 

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2019-2021 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

 Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժդ» 

կետը, 28-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ը» ենթակետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը, 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, Հայաստանի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 

թվականի հուլիսի 14-ի №365Ն որոշմամբ հաստատված կարգը և հաշվի առնելով 

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

№01-25/5158 գրությունը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է. 

 

1. Համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման 2-րդ 

կետով համաձայնեցված «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 

2019-2021 թվականների ներդրումային ծրագրի 2019 թվականի ճշգրտումներին` 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Գազպրոմ Արմենիա» փակ 

բաժնետիրական ընկերության 2019-2021 թվականների ներդրումային ծրագրին 

համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 

№548Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» №713Ա որոշման 1-ին կետով 

հաստատված №№1-6 հավելվածների 2019 թվականի հատվածը շարադրելով նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն №№1-5 հավելվածների: 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
 



 

 

 

 

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից։ 

 

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝  Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ1600 

 

 

 
 ք. Երևան 

 դեկտեմբերի 2019թ. 



Քանակ Ծավալ

1 2 3 4 5

1 Նոր գազահորի շինարարություն             -      108.5

1) № 23 գազահորի շինարարություն              -      30.7

2)
№ 7 գազահորի վերակառուցում և հզորության 

ավելացում
             -      77.8

2
Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի վերակառուցում և 

արդիականացում 
             -      11.6

1)
Գազահորերի լվացման պոմպակայանի 

վերակառուցում և արդիականացում 
             -      11.6

Ընդամենը             -      120.1

Գազափոխադրման համակարգի Աբովյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան-

կայանի ընդլայնմանն ուղղված ներդրումների 2019 թվականի կանխատեսվող 

ծավալը

Ներդրումների կանխատեսվող 

ծավալըհ/հ
Ներդրումային ծրագրի

ուղղությունը, ենթաուղղությունը

Չափի 

միավոր

մլն դրամ` առանց ԱԱՀ

«Հավելված №1

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 

№713Ա որոշման

Հավելված №1

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-

ի №Ա որոշման



Քանակ Ծավալ

1 2 3 4 5

1 Նոր մայրուղային գազատարների կառուցում              -      1,678.4

1)
Կարմիր Կամուրջ-Ալավերդի Dպ-700 գազատարի 

կառուցում (տեղափոխում Վրաստանի տարածքից)
կմ 5 1,671.9

ա) Շին-մոնտաժային աշխատանքների արժեքը կմ 1 250.2

բ) Անավարտ շինարարություն՝ 2016-2018թթ․ կատարված ծախսեր կմ 4 1,421.6

2)
Ղազախ-Երևան-ԳՍՊԿ գազատարի Dպ700 լուպինգի 

կառուցում
             -      2.8

ա)
Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և 

փորձաքննություն
             -      2.8

3)
Դիլիջանի ԳԲԿ-ի Dպ150մմ կողմնատար գազատարի 

կառուցում
             -      3.8

2 Մայրուղային գազատարների փոխարինում              -      185.3

1) Վարդենիս-Ջերմուկ Dպ300 մայրուղային գազատար              -      185.3

Ընդամենը              -      1,863.7

մլն դրամ` առանց ԱԱՀ

Ներդրումների 

կանխատեսվող ծավալը

Գազափոխադրման համակարգի ընդլայնմանն ուղղված ներդրումների 

  2019 թվականի կանխատեսվող ծավալը

հ/հ
Ներդրումային ծրագրի

ուղղությունը, ենթաուղղությունը

Չափի 

միավոր

«Հավելված №2

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2018 թվականի դեկտեմբեր 14-ի №713Ա որոշման

Հավելված №2

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019

թվականի դեկտեմբերի 25-ի №Ա որոշման



Քանակ Ծավալ

1 2 3 4 5

1 Ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդնում 7 4.8

1)
Մեծ մածուցիկությամբ նյութերի մղիչ HBMp-500m տիպի կամ 

նմանատիպ
հատ 7 4.8

2
Շենքերի և շինությունների վերականգնում և 

վերակառուցում
5 23.0

1)
Օպերատորի աշխատասենյակների վերականգնում ԳԲԿ-

ների հարթակներում
հատ 5 23.0

ա) Կուրթանի ԳԲԿ հատ 1 4.6

բ) Մեծ Պարնի ԳԲԿ հատ 1 4.6

գ) Սարահարթի ԳԲԿ հատ 1 4.6

դ) Ֆիոլետովոյի ԳԲԿ հատ 1 4.6

ե) Զարինջայի ԳԲԿ հատ 1 4.5

Ընդամենը 27.8

Գազափոխադրման համակարգում այլ ուղղություններով իրականացվելիք ներդրումների

2019 թվականի կանխատեսվող ծավալը

Ներդրումների կանխատեսվող 

ծավալըհ/հ
Ներդրումային ծրագրի

ուղղությունը, ենթաուղղությունը

Չափի 

միավոր

մլն դրամ` առանց ԱԱՀ

«Հավելված №3

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման

Հավելված №3

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019

թվականի դեկտեմբերի 25-ի №Ա որոշման



Քանակ Ծավալ

1 2 3 4 5

1

Նոր բաժանորդների համար բնական գազի 

G4 կամ G6 տիպի կենցաղային հաշվիչների և 

պաշտպանիչ արկղերի տեղադրում

հատ 11,800 543.3

2

Նոր կառուցվող կամ վերակառուցվող 

գազասպառման համակարգերը 

գազամատակարարման ցանցին միացման 

աշխատանքներ 

հատ                 -      7.0

Ընդամենը 550.3

Նոր բաժանորդների միացմանն ուղղված ներդրումների 

2019 թվականի կանխատեսվող ծավալը

Ներդրումների 

կանխատեսվող ծավալըհ/հ
Ներդրումային ծրագրի

ուղղությունը, ենթաուղղությունը

Չափի 

միավոր

մլն դրամ` առանց ԱԱՀ

«Հավելված №4

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման

Հավելված №4

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019

թվականի դեկտեմբերի 25-ի №Ա որոշման



Քանակ Ծավալ

1 2 3 4 5

1 Ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրում                       -      435.4

1) Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային կափույրների ձեռքբերում և տեղադրում հատ 12800 374.9

2) Ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրում                       -      60.5

2 Համակարգչային, կազմակերպչական տեխնիկայի և գույքի ձեռքբերում հատ                       -      108.6

1) Համակարգչային և կազմակերպչական տեխնիկայի ձեռքբերում                       -      11.2

2) Գույքի ձեռքբերում                       -      48.0

3)

Սերվերների, սերվերային սարքավորում-

ների, ծրագրային ապահովումների և

արտոնագրերի ձեռքբերում

                      -      49.4

3

Ավտոմեքենաների

վերասարքավորում` բնական գազով

լիցքավորման համար

հատ 2 1.0

1) Թեթև մարդատար  օպերատիվ ավտոմեքենաների վերասարքավորում 2 1.0

4
ԳԳՄ-ների համար հողատարածքների, շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի  

ձեռքբերում
                      -      160.8

1) Մարտունու ԳԳՄ-ի համար վարչական շենքի ձեռքբերում                       -      160.8

5 Գազաբաշխիչ ցանցի գազատարների վերականգնում և վերակառուցում կմ 49.35 794.4

6 ՊԳԿԿ-ների վերականգնում, վերակառուցում և արդիականացում հատ 30 44.6

7 Բնական գազի հաշվառման համակարգի վերականգնում, վերակառուցում և արդիականացում                       -      196.1

1)
Մեմբրանային գազահաշվիչների համալրման համար ճնշման և ջերմաստիճանի էլեկտրոնային 

ճշտիչների ձեռքբերում և տեղադրում
հատ 620 192.0

2)
Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված անդրաձայնային գազահաշվիչների և արկղերի 

ձեռքբերում և տեղադրում
հատ 3 4.1

Ընդամենը                       -      1,740.9

Ներդրումների կանխատեսվող 

ծավալը

Գազաբաշխման համակարգում այլ ուղղություններով իրականացվելիք ներդրումների 

2019 թվականի կանխատեսվող ծավալը

մլն դրամ` առանց ԱԱՀ

հ/հ
Ներդրումային ծրագրի

ուղղությունը, ենթաուղղությունը

Չափի 

միավոր

«Հավելված №5
Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման

Հավելված №5

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019

թվականի դեկտեմբերի 25-ի №Ա որոշման


