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 Նա խա գա հի ու ղերձը

Բա րե խիղճ մրցակ ցութ յու նը, ա զատ շու կա նե րը 
նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն ու նեն ինչ պես տնտե
սա կան ա ճի, բիզ նե սի զար գաց ման, այն պես էլ 
մեր բո լո րի՝ որ պես սպա ռող նե րի կյան քի և բա
րօ րութ յան վրա: Որ քան մրցակ ցա յին են շու կա
նե րը, այն քան ա ռողջ է տնտե սութ յու նը և հեշտ է 
դի մագ րա վում մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնք ժա
մա նա կա կից աշ խար հում ա ռա վել ան կան խա
տե սե լի և դժ վար կա ռա վա րե լի են:  

2020 թվա կանն այդ ա ռու մով քննութ յուն էր 
երկր նե րի տնտե սութ յուն նե րի, պե տա կան ինս
տի տուտ նե րի հա մար: COVID19 հա մա վա րա կը 
փո խեց մեր կյան քը՝ ստի պե լով դուրս գալ հար
մա րա վե տութ յան գո տուց և խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում 
ա ռա վել ճկուն և  ոչ ստան դարտ մո տե ցումն ե րով ա ռաջ նորդ վել: 
Տար վա մեծ մա սը Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է ճգնա ժա մա
յին կա ռա վա րում՝ աշ խա տե լով հա մա վա րա կի, հե տո ար դեն՝ ռազ
մա կան դրութ յան պայ ման նե րում, հա ճախ՝ 24/7 ռե ժի մով: Այ սօր 
կա րող ենք վստա հա բար փաս տել, որ կա րո ղա ցանք հաղ թա հա
րել 2020ին մեզ բա ժին հա սած խնդիր նե րը, միա ժա մա նակ այդ 
ըն թաց քում հա ջո ղե ցինք ի րա կա նութ յուն դարձ նել օ րա կար գա յին 
կար ևոր նա խագ ծեր, ո րոնք ուղղ ված են հա մա կար գա յին հար ցե
րի լուծ մա նը և Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մա նը:

Մաս նա վո րա պես 2020ին մշակ վեց ««Տն տե սա կան մրցակ ցութ
յան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն կա
տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի և շուրջ 20 հա րա կից օ րենք նե րի 
նա խագ ծե րի ծա վա լուն փա թեթ։ Նա խագ ծե րի փա թեթն ար դեն 
ըն դուն վել է և  ու ժի մեջ կմտնի այս տար վա մա յի սի 31ին: Նոր 
փո փո խութ յուն նե րը նա խա տե սում են ո լոր տը կար գա վո րող մի 
շարք նո րա մու ծութ յուն ներ, ո րոնք կնպաս տեն կան խա տե սե լի 
և  արդ յու նա վետ վար չա րա րութ յան ի րա կա նաց մա նը՝ ի շահ թե՛ 
տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պե տութ յան և թե՛ քա ղա քա ցու: 
Մեկ նար կեց Հանձ նա ժո ղո վի ներ քին գոր ծա ռույթ նե րի թվայ նաց
ման գոր ծըն թա ցը, ի րա կա նաց վե ցին է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի 
մշակ ման ու ներդր ման աշ խա տանք ներ։ Է լեկտ րո նա յին գոր ծի
քա կազ մի ներդր մամբ հնա րա վո րութ յուն կտրվի քա ղա քա ցի նե
րին և տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին դի մել Հանձ նա ժո ղով նաև 
առ ցանց ե ղա նա կով։ Այդ թվում՝ ներ կա յաց նել հաշ վետ վութ յուն
ներ, ստա նալ ծա նու ցումն եր, տե ղե կատ վութ յուն ի րենց առնչ վող 
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վա րույթ նե րի ըն թաց քի վե րա բեր յալ, ծա նո թա նալ տվյալ գոր ծի 
շրջա նա կում առ կա փաս տաթղ թե րին։ Կու նե նանք այլ պե տա կան 
մար մին նե րի տվյալ նե րի շտե մա րան նե րի հետ փո խին տեգր ված 
վա րույթ նե րի վար ման ներ քին է լեկտ րո նա յին հար թակ: 

Տնտեսավարող սուբյեկտների հետ աշ խա տանք նե րում մեծ կա
րևո րութ յուն ենք տվել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա
նաց մա նը նրանց հետ երկ խո սութ յան խրա խուս ման և փո խա դարձ 
վստա հութ յան վրա հիմն ված գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն ներ 
հաս տա տե լու նպա տա կով: Մ շակ վել են խորհր դատ վա կան բնույ
թի ու ղե ցույց ներ, պար բե րա բար կազ մա կերպ վել են աշ խա տան
քա յին հան դի պումն եր և քն նար կումն եր: 

Բա րե խիղճ և  ազ նիվ տնտես ավա րո ղը մեր թիվ մեկ գոր ծըն կերն 
է, և մեր աշ խա տանք նե րն ուղղ ված են ու նաև 2021 թվա կա նի 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ներ քո ուղղ ված են լի նե լու շու կա նե րում 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը խա թա րող եր ևույթ նե րի բա ցա
հայտ մանն ու բա րե խիղճ, ազ նիվ և  ար դար մրցակ ցա յին մշա կույ
թի ամ րապնդ մա նը: 

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի նախագահ

Գեղամ Գևորգյան
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1. ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի 
մասին
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 
ստեղծվել է 2001 թվականին «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) հիման վրա։ Հանձնաժողովը մրցակցության 
պաշտպանություն իրականացնող ինքնավար մարմին է, որն իր գործառույթներն ու 
լիազորություններն իրականացնելիս ինքնուրույն է:

Գործառույթները

Ապահովել Իրականացնել
 ■ Տնտեսական գործունեության 

ազատությունը, 
 ■ ազատ տնտեսական 

մրցակցությունը, 
 ■ բարեխիղճ մրցակցության և 

ձեռնարկատիրության զարգացման 
համար անհրաժեշտ միջավայրը։

 ■ Սպառողների շահերի 
պաշտպանությունը։
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Լիազորությունները

Խախտումների կանխում

 ■ Հաստատում է տնտեսական 
մրցակցությանն առնչվող 
խորհրդատվական բնույթ կրող 
ուղեցույցներ,

 ■ իրազեկում է հանրությանը 
տնտեսական մրցակցությանն 
առնչվող հարցերի մասին,

 ■ տալիս է պարզաբանումներ 
տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության մասին 
օրենսդրության կիրառման հետ 
կապված հարցերի վերաբերյալ,

 ■ օրենքով նախատեսված դեպքերում 
տնտեսավարող սուբյեկտներին, 
պետական մարմիններին կամ 
դրանց պաշտոնատար անձանց 
գործողության, գործարքի կամ 

իրավական ակտի նախագծի 
վերաբերյալ ընդունում է 
եզրակացություն,

 ■ տնտեսավարող սուբյեկտներին, 
պետական մարմիններին կամ դրանց 
պաշտոնատար անձանց տալիս է 
զգուշացում այն գործողությունների և 
(կամ) վարքագծի վերաբերյալ, որոնք 
կարող են հանգեցնել տնտեսական 
մրցակցության կանխմանը, 
սահմանափակմանը, արգելմանը 
կամ անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողությանը կամ վնասել 
սպառողների շահերը,

 ■ իրականացնում է ոլորտային 
ուսումնասիրություն:

Խախտումների բացահայտում և պատասխանատվության միջոցի 
կիրառում

 ■ Հարուցում է տնտեսական 
մրցակցության բնագավառում 
իրավախախտման վերաբերյալ 
վարույթ և օրենքը խախտելու համար 
տնտեսավարող սուբյեկտներին, 
պետական մարմիններին և նրանց 
պաշտոնատար անձանց ենթարկում 
է պատասխանատվության՝ 
հանձնարարելով իր կողմից 
սահմանված ժամկետում շտկել 
խախտումը և հետագայում բացառել 
այն,

 ■ օրենքին հակասող 
գործողությունները կամ վարքագիծը 
դադարեցնելու միջնորդությամբ 
դիմում է պետական մարմնի 
կամ դրա պաշտոնատար անձի 
վերադասին, իսկ վերադաս 
չունենալու դեպքում` պետական 
մարմնին կամ դրա պաշտոնատար 
անձին։

Վերահսկողություն

 ■ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության օրենսդրության 
պահպանման նկատմամբ, 

 ■ Հանձնաժողովի որոշման 
կատարման (պահպանման) 
նկատմամբ։
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Հանձնաժողովի կազմը

Նախագահը

 ■ Ներկայացնում է 
Հանձնաժողովը ՀՀում, այլ 
պետություններում և միջազգային 
կազմակերպություններում,

 ■ ղեկավարում և համակարգում 
է Հանձնաժողովի բնականոն 
գործունեությունը, այդ նպատակով իր 
կողմից նշանակվող աշխատողներին 
տալիս է հանձնարարականներ, 
կատարում է աշխատանքային 
պարտականությունների բաշխում 
Հանձնաժողովի անդամների միջև,

 ■ հրավիրում և նախագահում 
է Հանձնաժողովի նիստերը, 
հաստատում նիստի օրակարգը։

Հանձնաժողովի անդամը

 ■ Մասնակցում է Հանձնաժողովի 
նիստերին և քվեարկում, 
Հանձնաժողովի նիստի 
ժամանակ կարող է հանդես 
գալ ելույթներով, հարցերով և 
առաջարկություններով,

 ■ մեծամասնության կարծիքից 
տարբերվող կարծիք ունենալու 
դեպքում ներկայացնում է հատուկ 
կարծիք,

 ■ Հանձնաժողովին և Հանձնաժողովի 
նախագահին ներկայացնում է 

առաջարկություններ,
 ■ իր համակարգման 

լիազորությունների սահմաններում 
համակարգում է կառուցվածքային 
ստորաբաժանման 
գործունեությունը կամ դրա կողմից 
իրականացվող աշխատանքները, 
տալիս է հանձնարարականներ և 
դրանց կատարման նկատմամբ 
իրականացնում է հսկողություն, 
ապահովում է Հանձնաժողովի 
նախագահի հանձնարարականների 
իրականացումը։

Գեղամ Գևորգյան

Իրավաբանական 
գիտությունների թեկնածու

2019թ. ապրիլի 23ին 
նշանակվել է Տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի նախագահ 5 
տարի ժամկետով։

Հանձնաժողովը կազմված է նախագահից 
և վեց անդամներից, որոնց նշանակում է 
Ազգային ժողովը։ Հանձնաժողովի անդամներից 
առնվազն մեկը պետք է ունենա բարձրագույն 
իրավաբանական, առնվազն մեկը` բարձրագույն 
տնտեսագիտական կրթություն: Հանձնաժողովի 
անդամների պաշտոններն ինքնավար պաշտոններ 
են:
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Հայկ Կարապետյան

Իրավաբանական 
գիտությունների 
թեկնածու

2019թ. մայիսի 31
ին նշանակվել է 
Հանձնաժողովի անդամ 4 
տարի ժամկետով։

Արեն Դանիելյան

Տնտեսագետ, 
ճարտարագետ

2019 թի մայիսի 31
ին նշանակվել է 
Հանձնաժողովի անդամ 3 
տարի ժամկետով։

Տիգրան Մարկոսյան

Իրավաբանական 
գիտությունների 
թեկնածու

2019թ. մայիսի 31
ին նշանակվել է 
Հանձնաժողովի անդամ 3 
տարի ժամկետով։

Էդգար Ճաղարյան

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2019թի հունիսի 28ին 
նշանակվել է Հանձնաժողովի 
անդամ 2 տարի ժամկետով։

Վահե Չիբուխչյան

Տնտեսագետ

2019թի մայիսի 31
ին նշանակվել է 
Հանձնաժողովի անդամ 3 
տարի ժամկետով։

Կարեն Սեդրակյան

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2020թի հուլիսի 8ին կրկին 
նշանակվել է Հանձնաժողովի 
անդամ 5 տարի ժամկետով։
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Հանձնաժողովի կառուցվածքը

 ■ Օրենսդրության 
վերլուծության 
և իրավական 
ապահովման բաժին

 ■ Վարչական 
վարույթների 
և դատական 
ներկայացուցչության 
բաժին

 ■ Գերիշխող դիրքի 
և հակամրցակցային 
համաձայնությունների 
վերահսկողության 
բաժին

 ■ Համակենտրոնացում 
ների, պետական օժան 
դակության, պետական 
գնումների վերահսկո 
ղության բաժին

 ■ Ընդհանուր քաղաքա
կանության մշակման և 
մեթոդաբանության բաժին

 ■ Շուկաների վերլուծության 
բաժին

 ■ Առաջին բաժին

 ■ Երկրորդ բաժին

Իրավաբանական 
վարչություն

Մրցակցության 
պաշտպանության 

վարչություն

Միջազգային 
համագործակցության և 

հասարակայնության հետ 
կապերի վարչություն

Նախագահի 
խորհրդականներ

Նախագահի 
օգնականներ

Հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Հանձնաժողովի 
անդամ

Ընդհանուր քաղաքակա-
նության և շուկաների 

վերլուծության 
վարչություն

Անբարեխիղճ 
մրցակցության 

վերահսկողության 
վարչություն

Հանձնաժողովի կազմակերպական կառուցվածքը
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Գլխավոր քարտուղար Գլխավոր քարտուղարի 
տեղակալ

Քարտուղարություն Վարչատնտեսական 
վարչություն

Հաշվապահական 
հաշվառման բաժին

Անձնակազմի 
կառավարման բաժին

ինքնավար պաշտոն

50-65 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

Մինչև 29 տարեկան

7

59

6

13

25

18

10

10

քաղաքացիական ծառայող

հայեցողական պաշտոն

քաղաքացիական աշխատանք 
և տեխնիկական սպասարկում 
իրականացնող

Իրավագետ

Տնտեսագետ

Այլ

Կին

Տղամարդ

Միացել են

Հեռացել են

Կին Տղամարդ

Մասնագիտական 
ստորաբաժանումներ

Աջակցող 
ստորաբաժանումներ

Կառուցվածքային ստորաբաժանում ներում 
փաստացի զբաղեցրած ղեկավար պաշտոններ

14

25

23

36

26

6

13

6 5

4

Գիտ. թեկնածու

Մագիստրոս

Բակալավր

Դիպլոմավորված

Տեխն. սպասարկողներ

10

21

10

17

4

Հանձնաժողովի թիմը 2020 
թվականին համալրվել 
է նոր մասնագետներով 
տնտեսության տարբեր 
ճյուղերից։ 

Հանձնաժողովն ունի 86 
հաստիքային միավոր, 
մասնավորապես՝
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Մեր արժեքները

Ան կա խութ յուն և  ա նա չա

ռութ յուն 

Հանձ նա ժո ղովն ինք նա վար մար մին է և  
ա պա հո վում է ա զատ, բա րե խիղճ և հա
վա սար մրցակ ցութ յուն բիզ նե սի հա մար՝ 
ան կախ քա ղա քա կան կամ մաս նա վոր 
շա հե րից ու հե տաքրք րութ յուն նե րից: Մեր 
ո րո շումն ե րը հիմն ված են ա նա չա ռութ յան, 
ան կողմն ա կա լութ յան և  օբ յեկ տի վութ յան 
սկզբունք նե րի վրա և կա յաց վում են մաս
նա գի տա կան դի տանկ յու նից՝ հաշ վի առ
նե լով բա ցա ռա պես գոր ծին առնչ վող ի րա
վա կան և տն տե սա կան փաս տարկ ներն ու 
հիմն ա վո րումն ե րը:

Հան րա յին շահ

Մեր գոր ծու նեութ յան գլխա վոր նպա
տա կա կե տը քա ղա քա ցու բա րօ րութ յունն 
է, տնտե սութ յան զար գա ցու մը և  երկ րի 

ա ռաջըն թա ցը: Հան րա յին շա հի ա ռաջ
նայ նութ յան գա ղա փա րը դրվում է ո րո
շումն ե րի կա յաց ման հիմ քում։

Երկ խո սութ յուն 

Մենք չենք աշ խա տում տպա վո րիչ վի ճա
կագ րութ յուն ստա նա լու հա մար, խախ
տումն եր հայտ նա բե րելն ու տնտե սա վա րո
ղին պա տաս խա նատ վութ յան են թար կելն 
ինք նան պա տակ չէ. այն պետք է նպաս տի 
մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը և  
ոչ եր բեք՝ հա կա ռա կը: Բիզ նե սի հետ աշ
խա տան քում որ դեգ րել ենք չվնա սե լու, հա
մա գոր ծակ ցութ յան ձեռք մեկ նե լու, երկ խո
սութ յան ազ դակ հա ղոր դե լու մո տե ցու մը՝ 
կան խար գե լե լու հնա րա վոր խախ տումն ե
րը, միա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով խա ղի 
ար դար կա նոն ներ բո լո րի հա մար: Բա րե
խիղճ և  ազ նիվ տնտես ավա րո ղը մեր թիվ 
մեկ գոր ծըն կերն է:  
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Վս տա հութ յուն

Մենք գի տակ ցում ենք, որ վստա հութ յունն 
արդ յու նա վետ աշ խա տան քի հիմն ա քարն 
է, ո րի ամ րութ յամբ է պայ մա նա վոր ված 
բաց, գոր ծըն կե րա յին և փոխ շա հա վետ 
հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռու ցու մը մեր բո
լոր գոր ծըն կեր նե րի՝ մի ջազ գա յին կա ռույց
նե րի, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին
նե րի, բիզ նե սի և քա ղա քա ցի նե րի հետ: 
Վս տա հութ յուն, ո րը պետք է լի նի ա մե նօր
յա ազ նիվ, նվիր ված և պա տաս խա նա տու 
աշ խա տան քի արդ յունք: Մենք խստո րեն 
պահ պա նում ենք բիզ նե սի կող մից մեզ 
վստահ ված առևտ րա յին գաղտ նիք նե րը: 

Թա փան ցի կութ յուն 

Մենք աշ խա տում ենք բաց և թա փան
ցիկ՝ մեծ կար ևո րութ յուն տա լով հան րա յին 
ի րա զեկ մա նը և լ սա րա նի հետ արդ յու նա
վետ հա ղոր դակ ցութ յան տար բեր գոր ծիք
նե րի կի րառ մա նը: Գ նա հա տում և խ րա
խու սում ենք սպա ռող նե րի և բիզ նե սի հետ 
հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը և մշ տա
պես կա տա րե լա գոր ծում շփման հար թակ
նե րը՝ հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լով ա ռա
վել հար մար, մատ չե լի, նո րա րա րա կան 

մի ջոց նե րի կի րառ մամբ հա ղոր դակ ցութ
յան հա մար: 
Մենք հաշ վե տու ենք հան րութ յան առջև և 
պար բե րա բար հան դես ենք գա լիս հրա
պա րա կումն ե րով, մեր ո րո շումն ե րը հա
սա նե լի են բո լո րին: 

Ա ռա վե լա գույն արդ յունք 

Հա վակ նոտ ծրագ րեր կազ մել, ձգտել և 
հաս նել հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն արդ
յուն քին՝ այս ա ռաջ մղող գա ղա փար ներն 
են ըն կած մեր թի մի աշ խա տանք նե րի հիմ
քում:
Մենք ար ձա նագ րում, սա կայն չենք բա
վա րար վում ըն թա ցիկ ձեռք բե րումն ե
րով՝ մշտա պես լա վար կե լով ի րա վա կան 
դաշտն ու կար գա վո րումն ե րը, ըն դուն վող 
ո րո շումն ե րի ո րա կը, աշ խա տան քա յին ըն
թա ցա կար գե րը՝ մի ջազ գա յին լա վա գույն 
փոր ձին, նոր ի րո ղութ յուն նե րին և նոր գի
տե լի քին հա մա հունչ: 
Թի մի յու րա քանչ յուր ան դա մի մաս նա գի
տա կան զար գա ցումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը 
մեզ հա մար ա ռաջ նա հերթ մար տահրա վեր 
է, ո րը մշտա պես ու շադ րութ յան կենտ րո
նում է: 
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2. Տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանություն և 
վերահսկողություն

20172020 թթ. վարչական վարույթները

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների հակամրցակցային 
գործողություններ

Պետական գնումներ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ ժամկետից ուշ 
տրամադրում

Հանձնաժողովին վերապահված իրավունքների կամ 
պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում

Օրենքի խախտումները շտկելու վերաբերյալ 
հանձնարարականի չկատարում

Վարչական բողոքներ

Տուգանք, մլն ՀՀ դրամ

0

5

43

23

55

 
0

0

 
25

 
0

 
0

3

0

2017

0

3

25

7

35

 
0

0

 
12

 
0

 
0

3

113

2018

2

20

30

8

57

 
6

0

 
22

 
0

 
0

4

42

2019

4

20

12

3

70

 
6

5

 
111

 
2

 
4

10

156

2020*

* Ներառյալ 31.12.2020թ. ընթացիկ վարույթները
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2020 թվականի վարչական վարույթները*

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների հակամրցակցային 
գործողություններ

Պետական գնումներ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ 
ժամկետից ուշ տրամադրում

Հանձնաժողովին վերապահված 
իրավունքների կամ պարտականությունների 
կատարմանը խոչընդոտում

Օրենքի խախտումները շտկելու վերաբերյալ 
հանձնարարականի չկատարում

Վարչական բողոքներ

1
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1

1
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* Մեկ վարույթի շրջանակներում կարող է կիրառվել մեկից 
ավելի պատասխանատվության միջոց և (կամ) վարույթի 
մասնակիցներից մեկի կամ մի քանիսի նկատմամբ վարույթը 
կարող է կարճվել

** Պատասխանատվության միջոցը ներառում է տրված 
նախազգուշացումները և կիրառված տուգանքները 
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Հակամրցակցային համաձայնություններ

Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն ներ են հա մար վում տնտեսա վա րող սուբ յեկտ
նե րի միջև կնքված այն գոր ծարք նե րը, նրանց բա նա վոր կամ գրա վոր այն հա մա ձայ
նութ յուն նե րը, ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ 
վար քա գի ծը, տնտես ավա րող սուբ յեկտ նե րի միա վո րումն ե րի ըն դու նած ո րո շումն ե րը, 
ո րոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել մրցակ ցութ յան կանխ մա նը, սահ
մա նա փակ մա նը կամ ար գել մա նը՝ բա ցա ռութ յամբ Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե
րի:

Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րը լի նում են՝

 ■ Հո րի զո նա կան, երբ հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յու նը կնքվում է միև նույն 
ապ րան քա յին շու կա յում գոր ծող հնա րա վոր կամ փաս տա ցի մրցա կից հան դի սա
ցող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի միջև՝ առնչ վե լով տվյալ ապ րան քա յին շու կա
յին,

 ■ Ուղ ղա հա յաց, երբ հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յու նը կնքվում է միև նույն ապ
րան քա յին շու կա յում ձեռք բե րող և  ի րաց նող, մրցա կից չհան դի սա ցող տնտեսա
վա րող սուբ յեկտ նե րի միջև՝ առնչ վե լով տվյալ ապ րան քա յին շու կա յին,

 ■ Այլ, երբ հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յու նը կնքվում է ո րո շա կի փոխ կա
պակց վա ծութ յուն ու նե ցող կամ տար բեր ապ րան քա յին շու կա նե րում գոր ծող 
տնտես ավա րող սուբ յեկտ նե րի միջև, ինչ պես նաև օ րեն քով ուղ ղա հա յաց և հո րի
զո նա կան հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն ներ չհա մար վող հա մա ձայ նութ
յուն նե րը։

Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րը տնտե սա կան մրցակ ցութ յանն ա ռա վել 
մեծ վնաս հասց նող դրսևո րումն եր են, ո րոնց ար գել ման պա հանջն ամ րագր ված է 
ինչ պես Օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծի 8րդ մա սով, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 59րդ 
հոդ վա ծի 3րդ մա սով:

1. Հավի ձվի իրացմամբ զբաղվող ընկերությունների 

նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթ

Վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը 

Հա վի ձվի ի րաց ման ո լոր տում պարզ վել է, որ մի շարք տնտեսա վա րող սուբ յեկտ նե րի 
կող մից վար վող գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև ապ րան քա յին շու կա յում 
ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա ազ դե ցութ յու նը կա
րող է պա րու նա կել Օ րեն քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի, մաս նա վո րա պես՝ տնտեսա

Վարույթներ

Պատասխանատվության միջոցներ

0

0

2017

0

0

2018

2

0

2019

4

2

2020
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վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից գե րիշ խող 
դիր քի հնա րա վոր չա րա շահ ման և կամ) 
հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յան 
չհիմն ա վոր ված կամ խտրա կան գնե րի 
սահ ման ման և կի րառ ման, գնե րի չհիմ
նա վոր ված փո փո խութ յուն նե րի կամ 
պահ պան ման և  այլն) հատ կա նիշ ներ:

2020 թվա կա նի փետր վա րի 20ին Հանձ
նա ժո ղո վի « Մի շարք տնտեսա վա րող 
սուբ յեկտ նե րի կող մից «Տն տե սա կան 
մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա
սին» օ րեն քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի 
վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույթ հա
րու ցե լու մա սին» թիվ 38Ա ո րոշ մամբ 
  Վա րիանտ Գ րուպ», « Լու սա կերտ», 
« Լու սա կեր տի Է լիտ», «Գն թու նիք», «Աշ
տա րակ ձու» սահ մա նա փակ պա տաս
խա նատ վութ յամբ, «Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ» բաց բաժ նե տի րա կան և «Ա րաքս 
թռչնա ֆաբ րի կա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի կող մից Օ րեն քի հնա րա
վոր խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ:

Գ նա յին փո փո խութ յուն նե րը և դ րանց հիմն ա վոր վա ծութ յան հան գա մանք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րի, գոր
ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման արդ յուն քում հաս տատ վել 
է, որ Աշ տա րակ Ձու, Ա րաքս Թռչ նա ֆաբ րի կա, Արզ նի տոհ մա յին ԹՏԽ, Գըն
թու նիք,  Լու սա կերտ,  Լու սա կեր տի Է լիտ,  Վա րիանտ Գ րուպ ըն կե րութ յուն նե րի 
կող մից 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բեր և 2020 թվա կա նի հուն վար, փետր վար ա միս նե րի 
ըն թաց քում հա մա ձայ նեց ված ի րա կա նաց վել է հա վի ձվի ի րաց ման գնի պար բե րա
կան նվա զե ցում, իսկ 2020 թվա կա նի մար տին նույն տնտես ավա րող սուբ յեկտ նե րի 
կող մից հա մա ձայ նեց ված կա տար վել է գնի բարձ րա ցում։ 2020 թվա կա նի ապ րի լի 
1ից մինչև օ գոս տո սի 27ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ևս  ար ձա նագր վել են հա
մա ձայ նեց ված գնա յին քա ղա քա կա նութ յան վար քագ ծի դրսևո րումն եր (գնի միա ժա
մանակ յա նվա զե ցում և բարձ րա ցում)։

Ըն կե րութ յուն նե րի կող մից կա տար ված գնա յին փո փո խութ յուն նե րը պայ մա նա վոր
ված չեն ե ղել ապ րան քի ինք նար ժե քի փո փո խութ յամբ կամ այլ տնտե սա կան գոր ծոն
նե րով և ( կամ) հա մա չափ չեն ե ղել ինք նար ժե քի փո փո խութ յա նը, ին չը հաս տատ վել 
է տնտես ավա րող սուբ յեկտ նե րից, ՊԵԿից, առևտ րա յին ցան ցե րից և «Թռչ նա բույծ
նե րի միութ յան» կող մից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան ու սումն ա սի րութ յան և վեր լու
ծութ յան արդ յուն քում։

Տն տես ավա րող սուբ յեկտ նե րի դիր քո րո շումն ե րը

Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ներ կա յաց ված դիր քո րո շումն ե րում, ինչ պես նաև 
Հանձ նա ժո ղո վի նիս տի ըն թաց քում գրե թե բո լոր ձու ար տադ րող տնտես ավա րող 
սուբ յեկտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայտ նել են, որ ի րենց կող մից վար վող գնա յին քա
ղա քա կա նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել շու կա յի մաս նա կից այլ տնտեսավարող 
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սուբ յեկտ նե րի գնա յին քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յուն նե րով։ Ա վե լին, ո րոշ 
ար տադ րող ներ նշել են, որ հետ ևում են այլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից 
սահ ման վող գնե րին և  արդ յուն քում ձևա վո րում են ի րենց գի նը։ Այ սինքն, հաշ վե տու 
ժա մա նա կա հատ վա ծում վա րույ թի շրջա նակ նե րում դի տարկ վող ըն կե րութ յուն նե րի 
կող մից գնա յին փո փո խութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված չեն ե ղել ծախ սե րի, ինք նար
ժե քի և/կամ այլ տնտե սա կան գոր ծոն նե րի փո փո խութ յամբ։ Ի րաց ման (մա տա կա
րար ման) գնե րի փո փո խութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել նաև այլ սուբ յեկտ նե րի 
վար քագ ծին հետ ևե լու հան գա ման քով, ո րը տնտե սա կան գոր ծոն չի հա մար վում։ 

Ըն կե րութ յուն նե րի այն դիր քո րո շու մը, որ ար ձա նագր ված գնա յին փո փո խութ յուն նե րը 
ո րոշ չա փով պայ մա նա վոր ված են ե ղել նաև ի րենց ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե
լաց մամբ, հիմն ա վոր ված չէ։ Ըն կե րութ յուն նե րի կող մից 2019 թվա կա նին 2018 թվա
կա նի հա մե մատ ար տադր վել է շուրջ 16 տո կոսով ա վել հա վի ձու: Ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րի հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ աճ ու նե ցել են «Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ» և 
«Գն թու նիք» ըն կե րութ յուն նե րը։ «Գն թու նիք» ըն կե րութ յան ա ռա վե լա գույն մնա ցորդ
նե րի ծա վալն ար ձա նագր վել է 2020 թվա կա նի փետր վա րին, սա կայն ըն կե րութ յու նը 
հա վի ձվի ի րաց ման գի նը սկսել է հա մա ձայ նեց ված նվա զեց նել դեռևս 2019 թվա
կա նի դեկ տեմ բե րից: «Արզ նու Տոհ մա յին ԹՏԽ» ըն կե րութ յան մնա ցորդ նե րը 2020 
թվա կա նի մար տին հա սել են ի րենց ա ռա վե լա գույն ծա վա լին, սա կայն ըն կե րութ յան 
կող մից 2020 թվա կա նի մար տին տե ղի է ու նե ցել ի րաց ման գնի բարձ րա ցում։ «Աշ տա
րակ Ձու» և « Վա րիանտ Գ րուպ» ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զել են։ 

Ըն կե րութ յուն նե րը չեն հիմն ա վո րել գնա յին փո փո խութ յուն նե րի տնտե սա կան գոր
ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված լի նե լու հանգ աման քը, իսկ Հաձ նա ժո ղո վի կող մից 
վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում լրիվ, բազ մա կող մա նի և  օբ յեկ տիվ ու սումն ա
սի րութ յան արդ յուն քում գնե րի փո փո խութ յան տնտե սա կան հիմն ա վո րումն եր չեն 
ար ձա նագր վել:

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վա րույ թի շրջա նակ նե րում Հանձ նա ժո ղովն ամ րագ րել է, որ ըն կե րութ յուն նե րը դի
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տա րել են ապ րան քի ի րաց ման հա մա ձայ
նեց ված գնա յին քա ղա քա կա նութ յուն` միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մա ձայ
նեց ված ի ջեց նե լով, այ նու հետև բարձ րաց նե լով ապ րան քի ի րաց ման գի նը, ին չը 
հիմն ա վոր ված չի ե ղել տնտե սա կան պայ ման նե րով (գոր ծոն նե րով):

Վար չա կան վա րույ թի նյու թե րով հաս տատ վել է, որ 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1ից 
մինչև օ գոս տո սի 27ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն կե րութ յուն նե րի կող մից ձվի 
ի րաց ման (մա տա կա րար ման) գոր ծըն թաց նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել են 
ի րաց ման գնի հա մա ձայ նեց ված փո փո խութ յան գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք ուղղ ված 
են ե ղել նաև փոքր և մի ջին ար տադ րութ յան ծա վալ ներ ու նե ցող տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի շու կա յից դուրս մղմա նը, ինչ պես նաև գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
հա մար շու կա յի մուտ քի խո չըն դոտ ներ են ստեղ ծել։ 

Մաս նա վո րա պես, ըն կե րութ յուն նե րի դրսևո րած վար քագ ծի արդ յուն քում մի շարք 
տնտեսավարող սուբ յեկտ ներ դուրս են մնա ցել « Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին 
շու կա յից, ին չի մա սին վկա յում է նաև Թռչ նա բույծ նե րի միութ յան տրա մադ րած տե ղե
կատ վութ յունն առ այն, որ 2020 թվա կա նի հուն վա րի 1ի դրութ յամբ հան րա պե տութ
յու նում գոր ծող և Թռչ նա բույծ նե րի միութ յանն ան դա մակ ցող սննդա յին ձու ար տադ
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րող փոքր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը 31 էին, 2020 թվա կա նի փետր վարհու նիս 
ա միս նե րին ի րենց տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու նը դա դա րեց րել են 9 տնտեսավարող 
սուբ յեկտ, ո րոշ տնտեսավարող սուբ յեկտ ներ հար կադ րա բար կրճա տել են ա ճեց վող 
գլխա քա նա կը՝ կտրուկ ի ջեց նե լով ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը։ 

Այս պի սով՝ Աշ տա րակ Ձու, Ա րաքս Թռչ նա ֆաբ րի կա, Արզ նի տոհ մա յին ԹՏԽ, 
Գն թու նիք,  Լու սա կերտ,  Լու սա կեր տի Է լիտ,  Վա րիանտ Գ րուպ ըն կե րութ յուն
նե րը 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1ից մինչև օ գոս տո սի 27ն  ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում հա մա ձայ նեց ված դրսևո րել են միև նույն վար քա գի ծը. ձ վի գնե րը հա
մա ձայ նեց ված, տնտե սա կան պայ ման նե րի փո փո խութ յուն նե րով չպայ մա նա վոր ված 
կամ դրանց ոչ հա մար ժեք ի ջեց րել և բարձ րաց րել են, ին չը հա մար վում է հո րի զո նա
կան հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն և Օ րեն քով նա խա տես ված է պա տաս խա
նատ վութ յան մի ջոց:

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15ի 
թիվ 368Ա ո րոշ մամբ  ո րակ վել են հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն, ին չի կա
պակ ցութ յամբ նշված ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վել է հան րա գու մա րա յին 
102 869 586 ՀՀ դրամ տու գանք:

2. Նարն ջի, ման դա րի նի, կի վիի և կիտ րո նի ի րաց մամբ 

զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ հա րուց ված վար

չա կան վա րույթ 

Վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 փետր վա րի 1ից ապ րի լի 7ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
նարն ջի, ման դա րի նի, կի վիի և կիտ րո նի գնա յին տա տա նումն ե րով և դ րանց նկատ
մամբ սպա ռող նե րի պա հան ջար կով պայ մա նա վոր ված ի րա կա նաց րել է ու սումն ա սի
րութ յուն։ Ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ վե րոնշ յալ ապ րանք նե րի 
ի րաց մամբ զբաղ վող ո րոշ ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են պա րու
նա կել գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հումն ե րի և (կամ) հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ
յուն նե րի հատ կա նիշ ներ: 

Վե րոնշ յալ հան գա մանք նե րը հաշ վի առ
նե լով՝ Հանձ նա ժո ղո վը հա րու ցել է վար
չա կան վա րույթ 2020 թվա կա նի մա յի սի 
23ի « Գե րիշ խող դիր քի հնա րա վոր չա
րա շա հումն ե րի և (կամ) հնա րա վոր հա
կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույթ հա րու
ցե լու մա սին» թիվ 171Ա ո րոշ մամբ : 

Վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը

Հանձ նա ժո ղովն ապ րան քա յին շու կա յի 
հատ կո րոշ ման ժա մա նակ հաշ վի է ա ռել 
այն հան գա ման քը, որ սպա ռող նե րի պա
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հանջ մունք նե րի ի րա վի ճա կա յին փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում կա րող են ձևա վոր
վել ա ռանձ նա հա տուկ ապ րան քա յին շու կա ներ. նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ
յամբ պայ մա նա վոր ված սպա ռող նե րը որ պես դի մադ րո ղա կա նութ յու նը բարձ րաց նող 
մի ջոց սկսել են շատ օգ տա գոր ծել C վի տա մին պա րու նա կող նա րինջ, ման դա րին, 
կիտ րոն և կի վի, ինչն էլ հան գեց րել է վեր ջին նե րիս նկատ մամբ պա հան ջար կի էա կան 
ա ճին:

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Բեստ ֆրութս ԱՄ», «Արտ
ֆրուիտս», «Պ րո մոութ» ըն կե րութ յուն նե րը դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում հա մա
ձայ նեց ված կար գով բարձ րաց րել են նոր կո րո նա վի րու սա յին հա մա ճա րա կով պայ
մա նա վոր ված ա ռա վել մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող վե րոնշ յալ պտուղ նե րի ի րաց ման 
գնե րը, ին չը հատ կա պես առևտ րա յին ցան ցե րում հան գեց րել է այդ ապ րանք նե րի 
ի րաց ման գնե րի էա կան բարձ րաց մա նը:

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17ի 
թիվ 370Ա ո րոշ մամբ  ո րակ վել են հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն, ին չի կա
պակ ցութ յամբ նշված ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վել է 39 631 703 ՀՀ դրամ 
տու գանք:

Գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում
Տնտեսավարող սուբ յեկտն ապ րան քա յին շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող դիրք ու
նե ցող, ե թե`

1. տվ յալ ապ րան քա յին շու կա յում ու նի շու կա յա կան իշ խա նութ յուն, մաս նա վո րա
պես, որ պես ի րաց նող կամ ձեռք բե րող չի հան դի պում էա կան մրցակ ցութ յան և 
(կամ) իր ֆի նան սա կան կա րո ղութ յու նից կամ այլ հատ կա նիշ նե րից ել նե լով` հնա
րա վո րութ յուն ու նի ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն ու նե նա լու տվյալ ապ րան քա յին շու կա
յում ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա և (կամ) դուրս 
մղե լու այլ տնտեսավարող սուբ յեկ տին տվյալ ապ րան քա յին շու կա յից և (կամ) խո
չըն դո տե լու տվյալ ապ րան քա յին շու կա մուտք գոր ծե լուն, կամ

2. ապ րան քա յին շու կա յում որ պես ի րաց նող կամ ձեռք բե րող ի րաց ման կամ ձեռք
բեր ման ծա վալ նե րով գրա վում է տվյալ շու կա յի առն վազն 1/3ը, կամ

3. ապ րան քա յին շու կա յում ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման ա ռա վել մեծ ծա վալ ներ ու
նե ցող 2 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից յու րա քանչ յու րը տվյալ ապ րան քա յին 
շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող դիրք ու նե ցող, ե թե նրանք՝ որ պես ի րաց նող 
կամ ձեռք բե րող, ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման ծա վալ նե րով միա սին գրա վում են 
տվյալ շու կա յի առն վազն 1/2ը, կամ

4. ապ րան քա յին շու կա յում ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման ա ռա վել մեծ ծա վալ ներ ու
նե ցող 3 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից յու րա քանչ յու րը տվյալ ապ րան քա յին 
շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող դիրք ու նե ցող, ե թե նրանք՝ որ պես ի րաց նող 
կամ ձեռք բե րող, ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման ծա վալ նե րով միա սին գրա վում են 
տվյալ շու կա յի առն վազն 2/3ը:

Ար գել վում է տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր քի 
չա րա շա հու մը։
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1. Հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի 

տրա մադր ման ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում հա րուց ված 

վար չա կան վա րույթ ներ

1.1 « Հիբ րիդ Սոլ յուշնս» ըն կե րութ յան նկատ մամբ հա րուց ված վար չա-
կան վա րույթ
Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

«Էֆ Նեթ ըն կե րութ յան դի մու մի հի ման վրա Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա րուց վել է 
վար չա կան վա րույթ « Շանթ» հե ռուս տաա լի քի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա
մադր ման գոր ծըն թաց նե րում « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս» ըն կե րութ յան հնա րա վոր հակամըր
ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը պար զե լու նպա տա կով։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս» ըն կե րութ
յու նը, «« Շանթ» հե ռուս տաա լի քի տա րած ման ի րա վուն քի տրա մադ րում (դիստ րի
բու ցիա)» ապ րան քա յին շու կա յում ու նե նա լով մե նաշ նորհ դիրք, չա րա շա հել է այն՝ 
այլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ սահ մա նել կամ կի րա ռել է ի րաց ման 
խտրա կան պայ ման ներ և գ ներ։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Նշ վա ծի կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 14ի թիվ 
337Ա ո րոշ մամբ  « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս» ըն կե րութ յան նկատ մամբ նշա նա կել է 3 254 
606 ՀՀ դրամ տու գանք։

1.2 « Վի Էմ Տե լեպ րո ջեքթ» ըն կե րութ յան նկատ մամբ հա րուց ված վար-
չա կան վա րույթ
Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

« Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս ըն կե րութ յան դի մու մի հի ման վրա Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա
րուց վել է վար չա կան վա րույթ «Discovery» ըն տա նի քի մի շարք հե ռուս տաա լիք նե րի 
վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման գոր ծըն թաց նե րում « Վի Էմ Տե լեպրո
ջեքթ» ըն կե րութ յան հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը պար զե լու 
նպա տա կով։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Վի Էմ Տե լեպ րո ջեքթ» ըն կե րութ յու
նը, «Discovery Science», «Animal Planet», «Discovery Channel» «Eurosport 1» և «Eurosport 
2» հե ռուս տաա լիք նե րի տա րած ման ի րա վուն քի տրա մադ րում (դիստ րի բու ցիա) ապ
րան քա յին շու կա նե րում ու նե նա լով մե նաշ նորհ դիրք, չա րա շա հել է այն։ Մաս նա վո
րա պես, « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս» ըն կե րութ յան հետ կնքվե լիք պայ մա նագ րի նա խագ ծով 
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վեր ջի նիս պար տադ րել է այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ի րենց 
բնույ թով չեն առնչ վում պայ մա նագ րի բուն ա ռար կա յին կամ 
ուղղ ված են « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս» ըն կե րութ յան կող մից ապ
րան քի ի րաց ման սահ մա նա փա կումն ե րին: Վե րոնշ յալ հե ռուս
տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադըր
ման գոր ծըն թա ցում « Վի Էմ Տե լեպ րո ջեքթ» ըն կե րութ յունն այլ 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ սահ մա նել կամ կի
րա ռել է խտրա կան պայ ման ներ և գ ներ։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

« Վի էմ Տե լեպ րո ջեքթ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ
յամբ ըն կե րութ յան նկատ մամբ Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա
նի դեկ տեմ բե րի 15ի թիվ 366Ա ո րոշ մամբ  նշա նակ վել է 861 
518 ՀՀ դրամ տու գանք։

1.3 Հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա-
վունքի տրա մադր մամբ զբաղ վող մի շարք ըն կե-
րութ յուն նե րի նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույթ
Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

«Էֆ Նեթ ըն կե րութ յան դի մու մի հի ման վրա Հանձ նա ժո ղո վը 
հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ ՀՀ տա րա ծում հե ռուս տաալիք
նե րի վե րա հե ռար ձակ մամբ և հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե
ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր մամբ զբաղ վող մի շարք 
ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում հնա րա վոր հա կամըր
ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը պար զե լու նպա

տա կով։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Հիբ րիդ Սոլ  յուշնս», «Գ լո բալ Քոն
թենթ Սեր վիս», «Ա մե դիա», « Թի վի կոն տենտ սեր վիս» և « Յու քոմ» ըն կե րութ յուն նե
րը, մի շարք հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադրման 
ապ րան քա յին շու կա նե րում ու նե նա լով մե նաշ նորհ դիրք, չա րա շա հել են այն։ Մաս
նա վո րա պես, նշված ըն կե րութ յուն նե րի կող մից մի շարք հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա
հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում այլ տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի նկատ մամբ սահ ման վել կամ կի րառ վել են խտրա կան պայ ման ներ և գ ներ։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15ի թիվ 367Ա ո րոշ մամբ  վե րոնըշ
յալ ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռել է պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց՝ նա
խազ գու շա ցում։

Վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Վե րոնշ յալ 3 վար չա կան վա րույթ նե րի շրջա նակ նե րում հատ կո րոշ վել են ապ րան քա
յին շու կա ներ, ո րոնց մե թո դա կան մո տե ցումն ե րը նա խա դե պա յին են։

Մաս նա վո րա պես, Հանձ նա ժո ղո վը եզ րա հան գել է, որ ա ռան ձին հե ռուս տաա լի քը 
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կա րող է հան դի սա նալ ա ռան ձին ապ րանք, հետ ևա բար վեր ջի նիս վե րա հե ռար ձակ
ման ի րա վուն քի տրա մադ րու մը կա րող է դի տարկ վել որ պես ա ռան ձին ապ րան քա
յին շու կա։ Հանձ նա ժո ղո վը դի տար կել է հե ռուս տաա լիք նե րի բո վան դա կութ յու նը 
(ուղղ վա ծութ յու նը), հե ռուս տաա լիք նե րի վար կա նի շը, դրա նում նե րառ ված ա ռան
ձին հե ռու ստա հա ղոր դա շա րե րի վար կա նի շը, հե ռուս տաա լի քի սփռման տա րած
քը, սպա ռող նե րի կող մից դրա փո խա րին ման հնա րա վո րութ յու նը, ինչ պես նաև այլ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ։ Վար չա կան վա րույթ նե րի շրջա նակ նե րում դի տարկ ված 
հե ռուս տաա լիք նե րը Հանձ նա ժո ղո վն ի րենց մի շարք բնու թագ րե րի հա մընդ հա նուր 
դի տարկ ման պա րա գա յում փո խա րի նե լի չի հա մա րել այլ հե ռուս տաա լիք նե րով։

Հանձ նա ժո ղո վը կի րառ ված փոր ձը քննար կել է նաև ԵԱՏՄ ան դամ երկր նե րի մրցակ
ցա յին մար մին նե րի հետ, ինչն ար ժա նա ցել է վեր ջին նե րիս հա վա նութ յա նը։

ԵԱՏՄ գոր ծըն կեր նե րի հետ նաև քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել մեկ այլ կար ևոր 
հան գա մանք։ Մաս նա վո րա պես, հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ո լոր տում 
ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույթ նե րի արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղո վը պար զել է, որ 
ո րոշ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից ի րա վա խախ տումն երն ի րա կա նաց վում 
են վեր ջին նե րիս հետ պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն ներ ու նե ցող մի ջազ գա յին 
խո շոր հե ռուս տաա լիք նե րի ի րա վա տեր ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ
յուն քում։ Այ սինքն՝ այդ պի սի մի ջազ գա յին խո շոր ըն կե րութ յուն նե րը եր բեմն ի րենց 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ա ռաջ են քա շում այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոնք տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ներ կա յա ցուց չի մոտ հե տա գա յում ա ռա
ջաց նում են և (կամ) կա րող են ա ռա ջաց նել օ րեն քի խախտ ման դեպ քեր։

Վե րոգր յալ եր ևույ թի դրսևո րումն երն ա ռա վել դժվար է կա ռա վա րել փոքր և բաց 
տնտե սութ յուն ու նե ցող երկր նե րի պա րա գա յում, երբ հա ճախ մի ջազ գա յին խո շոր ըն
կե րութ յուն նե րը չեն ու նե նում հա մա պա տաս խան տնտե սա կան շա հագրգռ վա ծութ
յուն՝ ի րենց կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յու նը վե րա նա յե լու և մրցակ ցութ
յան պաշտ պա նութ յան օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար։

Հենց այս հա մա տեքս տում կար ևոր վել է մրցակ ցութ յան աս պա րե զում ԵԱՏՄ հա մա
գոր ծակ ցութ յունն ա ռա վել խո րաց նե լու գա ղա փա րը, ին չը թույլ կտա ԵԱՏՄ ան դամ 
ցան կա ցած երկ րում նմա նա տիպ խնդրի ի հայտ գա լու պա րա գա յում միաս նա կան 
քայ լե րի մի ջո ցով կար գա վո րել այն։

Վար չա կան վա րույթ նե րի արդ յուն քում ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը

Հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման ո լոր տում ի րա
կա նաց ված 3 վար չա կան վա րույթ նե րի արդ յուն քում ար ձա նագր վել է, որ առ կա են 
ո րոշ խնդիր ներ, ո րոնք կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ մրցակ ցութ
յան վրա։ Բա ցա հայտ ված խնդիր նե րի լուծ ման կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղո վը 
Բարձր տեխ նո լո գիա կան արդ յու նա բե րութ յան նա խա րա րութ յա նը ներ կա յաց րել է 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն ներ (տես էջ 82):

2. Շա քա րա վա զի ի րաց մամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րի 

նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ

Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

« Շա քա րա վազ» ապ րան քա յին շու կա յում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ
յուն քում պարզ վել է, որ շա քա րա վազ ի րաց նող մի շարք ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծո ղութ
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յուն նե րում առ կա են հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռերևույթ 
հատ կա նիշ ներ։ Հանձ նա ժո ղովն իր նա խա ձեռ նութ յամբ հա րու ցել է վար չա կան վա
րույթ։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից դի տարկ ված ողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 2018 թվա կա նի հուն վա րից մինչև 2020 թվա կա նի մարտ, 
«Ա լեքս Հոլ դինգ» ըն կե րութ յու նը « Շա քա րա վազ» ապ րան քա յին շու կա յում չա րա շա
հել է իր ու նե ցած գե րիշ խող դիր քը 3 դրսևոր մամբ՝ գնե րի չհիմն ա վոր ված ի ջե ցում, 
խտրա կան պայ ման նե րի և գ նե րի կի րա ռում, ինչ պես նաև այն պի սի այլ վար քագ ծի 
կի րա ռում, ո րը հան գեց նում է կամ կա րող է հան գեց նել տնտե սա կան մրցակ ցութ յան 
սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի հու լի սի 31ի թիվ 306Ա  ո րոշ մամբ «Ա լեքս Հոլ
դինգ» ըն կե րութ յան նկատ մամբ նշա նա կել է 24 780 000 ՀՀ դրամ տու գանք։

3. Կա րա գի ի րաց մամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րի նկատ

մամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ

Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

« Կա րագ» ապ րան քա յին շու կա յում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում 
պարզ վել է, որ կա րագ ի րաց նող մի շարք ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում 
առ կա են հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռեր ևույթ հատ կա նիշ
ներ, ին չի կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղովն իր նա խա ձեռ նութ յամբ հա րու ցել է վար
չա կան վա րույթ։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 2018 թվա կա նի հու լի սից մինչև 2020 թվա
կա նի ապ րի լը նե րառ յալ կա րա գի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում « Սի թի» ըն կե րութ յան 
դրսևո րած վար քա գի ծը խտրա կան պայ ման ներ է սահ մա նել և մուտ քի խո չըն դոտ
ներ է ստեղ ծել այլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես, « Սի թի» 
ըն կե րութ յու նը եր կու ըն կե րութ յուն նե րից ձեռք բեր ված կա րա գի հա մե մատ այլ ներ
մու ծող և (կամ) ար տադ րող տնտեսավարող սուբյեկտներից ձեռք բեր ված կա րագն 
ի րաց րել է խտրա կան պայ ման նե րով՝ ա վե լի բարձր շա հու թա բե րութ յամբ, առևտ րա
յին կե տե րի դա րա կա շա րե րում դրանք ներ կա յաց րել է ա ռա վել փոքր քա նա կութ յուն
նե րով, ինչն էլ հան գեց րել է այդ ապ րանք նե րի զգա լի փոքր ծա վալ նե րով ի րաց մա նը: 

Միա ժա մա նակ ար ձա նագր վել է, որ «Ա լեքս էնդ հոլ դինգ» ըն կե րութ յան կող մից 2018 
թվա կա նի օ գոս տո սից մինչև 2020 թվա կա նի ապ րի լը նե րառ յալ կա րա գի մե ծա
ծախ շրջա նա ռութ յան ո լոր տում դրսևոր ված վար քա գի ծը խտրա կան մո տե ցումն եր 
է պա րու նա կում ման րա ծախ շրջա նա ռութ յան ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող 
տնտեսավարող սուբյեկտների նկատ մամբ, ինչն ըն կե րութ յան կող մից ապ րան քա
տե սակ նե րի ի րաց ման գնե րի սահ ման ման հստակ չա փա նիշ նե րի բա ցա կա յութ յան 
արդ յունք է:

http://competition.am/uploads/resources/vor_306.pdf
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Գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի հու լի սի 24ի 
թիվ 295Ա  ո րոշ մամբ « Սի թի» ըն կե րութ յան նկատ մամբ նշա նա կել է 17 600 597 ՀՀ 
դրամ տու գանք, իսկ «Ա լեքս էնդ հոլ դինգ» ըն կե րութ յա նը տրվել է նա խազ գու շա ցում։

4. §Ար մե նիա մի ջազ գա յին օ դա նա վա կա յան ներ¦ ըն կե րութ

յան նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ

Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

Օ դա նա վա կա յա նա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ
յան արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ «Ար մե նիա մի ջազ գա յին օ դա նա վա կա յան ներ» 
ըն կե րութ յան ո րոշ գոր ծո ղութ յուն ներ ա ռեր ևույթ պա րու նա կում են հա կամր ցակ ցա
յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հատ կա նիշ ներ։ Հանձ նա ժո ղովն իր նա խա ձեռ նութ յամբ հա
րու ցել է վար չա կան վա րույթ։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում 
պարզ վել է, որ «Ար մե նիա մի ջազ գա
յին օ դա նա վա կա յան ներ» ըն կե րութ յան 
կող մից 2020 թվա կա նի հուն վա րի 15ին 
«Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նի տա րած
քում մե քե նա նե րի ավ տո կա յա նա տե ղիի 
ծա ռա յութ յան մա տուց ման սա կագ նի 
բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել 
տնտե սա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ
յամբ, այ սինքն՝ ըն կե րութ յու նը չա րա շա
հել է իր մե նաշ նորհ դիր քը։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի հու լի սի 
20ի թիվ 288Ա ո րոշ մամբ  «Ար մե նիա 
մի ջազ գա յին օ դա նա վա կա յան ներ» ըն
կե րութ յան նկատ մամբ նշա նա կել է 5 000 
000 ՀՀ դրամ տու գանք։

Վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը

Վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում, նախ քան ըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րում 
Օ րեն քի խախտ ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ յան գնա հա տու մը, հար կա վոր է սահ
մա նել հա մա պա տաս խան ապ րան քա յին շու կան(ե րը), որ տեղ տե ղի է ու նե ցել ի րա
վա խախ տու մը(նե րը)։ Հանձ նա ժո ղո վը հատ կո րո շել է 5 ապ րան քա յին շու կա, սա կայն 
ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա նի ապ րան քա յին շու կա նե րի բնու թագրիչ նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ աշ խար հագ րա կան սահ մա նի ո րոշ ման գոր ծըն թա ցը։

Օ դա նա վա կա յա նի հիմն ա կան նշա նա կութ յան, դրա նում մա տուց վող ծա ռա յութ յուն
նե րը (ի րաց վող ապ րանք նե րը) ձեռք բե րող սուբ յեկտ նե րի կազ մի, օ դա նա վա կա յա նի 
են թա կա ռուց ված քի ամ բող ջութ յան, ինչ պես նաև մի շարք այլ հատ կա նիշ նե րի հի ման 
վրա Հանձ նա ժո ղո վը եզ րա հան գել է, որ օ դա նա վա կա յա նում ի րա կա նաց վող գոր ծա

http://competition.am/uploads/resources/Vo295_24_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo295_24_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo288_20_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo288_20_07_2020.pdf
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ռույթ նե րը (մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րը), այդ թվում՝ ա վիա ցիոն և  ոչ ա վիա ցիոն, 
դի տարկ վում են որ պես լո կալ (տե ղա յին) մա տուց վող ծա ռա յութ յուն ներ, ուս տի հա մա
պա տաս խան ապ րան քա յին շու կա նե րի աշ խար հագ րա կան սահ մա նը հան դի սա նում 
է հենց օ դա նա վա կա յա նի տա րած քի սահ մա նը։ 

Այ նու ա մե նայ նիվ, Հանձ նա ժո ղո վը հաշ վի է ա ռել նաև այն, որ օ դա նա վա կա յա նում 
ի րա կա նաց վող ո րոշ ապ րանք նե րի (մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի) դեպ քում օ դա
նա վա կա յա նի տա րած քի դի տար կու մը որ պես աշ խար հագ րա կան սահ ման կա րող է 
միան շա նակ չլի նել, քա նի որ ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ հնա րա վոր է մա տու ցել օ դա նա
վա կա յա նի մո տա կա, հա րա կից տա րածք նե րից։ Սա կայն այս հան գա ման քը կա րող 
է վե րա բե րել սահ մա նա փակ ապ րանք նե րի ի րաց մա նը (ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց
մա նը), օ րի նակ՝ սննդի կե տե րին, իսկ մյուս բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
պա րա գա յում աշ խար հագ րա կան սահ մա նը օ դա նա վա կա յա նի տա րածքն է։

Անդ րա դառ նա լով ապ րան քա յին շու կա յի հատ կո րոշ ման և դ րա բնու թագ րիչ նե րի 
սահ ման ման, այդ թվում աշ խար հագ րա կան սահ մա նի ո րոշ ման հար ցե րին՝ կար ևոր 
է նաև նշել, որ Հանձ նա ժո ղո վը, հաշ վի առ նե լով ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը, ու սումն ա սի րել է օ դա նա վա կա յա նի գոր ծու նեութ յան ո լոր տում շու կա յի հատ կո
րոշ մանն առնչ վող հար ցե րի վե րա բեր յալ կի րառ վող մի ջազ գա յին ա ռա ջա դեմ փոր
ձը և մո տե ցումն ե րը։ Դի տարկ վել են այն պի սի երկր նե րի օ րի նակ ներ, ինչ պի սիք են՝ 
Մեծ Բ րի տա նիան, Գեր մա նիան, Մա լա զիան և  այլն։ Ընդ ո րում, ապ րան քա յին շու
կա յի և դ րա բնու թագ րիչ նե րի հատ կո րոշ ման և սահ ման ման մի շարք մո տե ցումն ե րը 
համընկ նում են Հանձ նա ժո ղո վի կի րա ռած մո տե ցումն ե րին։

Պետական մարմինների և դրանց 

պաշտոնատար անձանց հակամրցակցային 

գործողությունները

Պե տա կան մարմն ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ վար քա
գի ծը կամ ակ տե րը, ո րոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել տնտե սա կան 
մրցակ ցութ յան կանխ մա նը, սահ մա նա փակ մա նը կամ ար գել մա նը, ինչ պես նաև կա
րող են վնա սել սպա ռող նե րի շա հե րը, ար գել վում են:
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Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան և §Սօս սիս

թեմս¦ ըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի առն չութ յամբ հա

րուց ված վար չա կան վա րույթ

Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

Ու սումն ա սի րե լով Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան (այ սու հետ՝ ԱԻՆ) 
կող մից միաս նա կան հսկո ղա կան հա մա լիր հա մա կար գի ձեռք բեր ման, շա հա գործ
ման, ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, գնա յին քա ղա քա կա նութ յան գոր ծըն թաց նե րը՝ 
Հանձ նա ժո ղովն իր նա խա ձեռ նութ յամբ հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ՝ պար զե լու 
այդ գոր ծըն թաց նե րի շրջա նակ նե րում ԱԻՆի, «Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ
գա յին պլատ ֆորմ» հիմն ադ րա մի և «Սoս Սիս թեմս» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ
վութ յամբ ըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի բնույ թը։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ ԱԻՆի կող մից միաս նա կան 
հսկո ղա կան հա մա լիր հա մա կար գի ձեռք բեր ման, շա հա գործ ման, ծա ռա յութ յուն նե
րի մա տուց ման, մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նագ րի կնքման և դ րա շրջա նա կում « Սօս 
Սիս թեմս» ըն կե րութ յա նը բա ցա ռիկ ի րա վունք տա լու, մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե
րից գու մար ստա նա լու գոր ծըն թաց նե րը սահ մա նա փա կել, կան խել կամ ար գե լել են 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը։

Միա ժա մա նակ ար ձա նագր վել է, որ «Սoս Սիս թեմս» ըն կե րութ յու նը չա րա շա հել է իր 
մե նաշ նորհ դիր քը՝ խտրա կան գնե րի և պայ ման նե րի սահ ման ման կամ կի րառ ման, 
ապ րան քի գնի չհիմն ա վոր ված պահ պան ման, չհիմն ա վոր ված բարձր գնի սահ ման
ման գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով:

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի հու նի սի 10ի թիվ 251Ա  ո րոշ մամբ ԱԻՆին տրվել 
է նա խազ գու շա ցում և հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րա կան։ «Սoս Սիս թեմս» ըն կե
րութ յան նկատ մամբ նշա նակ վել է 20 887 068 ՀՀ դրամ տու գանք։ 

Վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը

Հա ճախ տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը սահ մա նա փակ վում է պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ վար քագ ծի արդ
յուն քում։ Այդ իսկ պատ ճա ռով Հանձ նա ժո ղո վի առջև դրված պար տա կա նութ յուն նե
րից նաև կար ևոր է տա րան ջա տել հենց պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
արդ յուն քում մրցակ ցութ յան սահ մա նա փակ ման, կանխ ման կամ ար գել ման դեպ քե
րի բա ցա հայ տու մը։ Այս հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է նշել, որ 2020 թվա կա նի ըն
թաց քում Հանձ նա ժո ղո վի կող մից բա ցա հայտ վել, իսկ ո րոշ դեպ քե րում նաև կանխ վել 
են տար բեր պե տա կան մար մին նե րի ի րա կա նաց րած և (կամ) ի րա կանաց վե լիք հա
կամր ցակ ցա յին բազ մա թիվ գոր ծո ղութ յուն ներ։ 

Ել նե լով Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քա յին փոր ձից՝ անհ րա ժեշտ է փաս տել, որ պե
տա կան մար մին նե րի կող մից մրցակ ցութ յան սահ մա նա փակ ման, կանխ ման կամ 
ար գել ման գոր ծո ղութ յուն ներն ա ռա վե լա պես դրսևոր վում են տնտեսավարող սուբ
յեկտ(ներ)ի նկատ մամբ խտրա կան պայ ման նե րի սահ ման ման և (կամ) կի րառ ման 
ե ղա նա կով։ Պե տա կան մարմն ի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը հան
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գեց րել են նոր ապ րան քա յին շու կա յի ստեղծ մանը, այդ շու կա յում տնտեսավարող 
սուբ յեկ տի՝ մե նաշ նորհ դիրք ու նե նա լուն և դրա չարաշահմանը։

Մեկ վա րույ թի շրջա նակ նե րում դի տարկ ված գոր ծըն թաց նե րի փոխ կա պակց վա ծութ
յու նը, պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը, բա ցա հայտ ված ի րա վա խախտ ման տա րա
տե սակ նե րի առ կա յութ յունն ա ռանձ նաց նում է վե րոնշ յալ վար չա կան վա րույ թը պե
տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում հնա րա վոր խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 
բա ցա հայտ ման նպա տա կով ի րա կա նաց ված այլ վար չա կան վա րույթ նե րից։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում տրված հանձ նա րա րա կա նը

Հանձ նա ժո ղո վը ԱԻՆին հանձ նա րա րել է տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հա մար 
ա պա հո վել միաս նա կան հսկո ղա կան հա մա լիր հա մա կար գում ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցե լու գոր ծըն թա ցին հա սա նե լիութ յու նը մրցակ ցա յին պայ ման նե րով (տես էջ 
81)։

Պետական գնում ներ

Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին օ րենսդ րութ յամբ Հանձ նա ժո
ղո վին վե րա պահ ված կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից է պե տա կան գնումն ե րի նկատ մամբ 
վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը։ Պե տա կան գնումն ե րի շրջա նակ նե րում ա ռանձ
նա կի կար ևո րութ յուն է ներ կա յաց նում մրցակ ցութ յան սահ մա նա փակ ման դեպ քե րի 
վեր հա նու մը և կան խար գե լու մը, ին չի արդ յուն քում հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վում 
ինչ պես պե տա կան կա րիք նե րի հա մար ծախս վող մի ջոց նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
օգ տա գործ ման, այն պես էլ բա րեն պաստ մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի ձևա վոր ման հա
մար։

Պե տա կան գնումն ե րի ո լոր տում 2020 թվա կա նի ըն թաց քում Հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
ի րա կա նաց վել են 5 վար չա կան վա րույթ ներ (2 վա րույթ նե րը 31.12.2020 թվա կա նի 
դրութ յամբ ըն թա ցիկ են), ո րոնք ընդգր կել են Է լեկտ րա տեխ նի կա յի, ռա դիո տեխ նի
կա յի և կեն ցա ղա յին սար քա վո րումն ե րի, ավ տո մե քե նա նե րի, ֆաք սի մի լա յին սար քե
րի և  օ դո րա կիչ նե րի վե րա նո րոգ ման և պահ պան ման, ինչ պես նաև պահ նոր դա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով կազ մա կերպ ված գնման ըն թա ցա կար
գե րը։

Պե տա կան գնումն ե րի ո լոր տում Հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նաց րած ու սումն ա սի րութ
յուն նե րը ցույց են տվել, որ լայն տա րա ծում ու նի պատ վի րա տու նե րի կող մից գնման 
ըն թա ցա կար գե րի հրա վեր նե րի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րում սահ մա նա փա կող 
չա փո րո շիչ նե րի նե րա ռու մը, ո րի հետ ևան քով մրցույ թի հնա րա վոր մաս նա կից նե րի 
հա մար չեն ա պա հով վում մրցակ ցութ յան հա վա սար պայ ման ներ։ Մաս նա վո րա պես, 
պատ վի րա տու ներն ի րենց կա րիք նե րի հա մար անհ րա ժեշտ ապ րանք նե րը և (կամ) 
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ծա ռա յութ յուն նե րը նկա րագ րե լիս հա ճախ սահ մա նում են այն պի սի պա հանջ ներ, 
ո րոնք խո չըն դո տում են տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի մաս նակ ցութ յու նը։

Պե տա կան օ ժան դա կութ յու ն

Պե տա կան օ ժան դա կութ յուն է հա մար վում պե տա կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադրող 
մարմն ի կող մից տնտեսավարող սուբ յեկ տին կամ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի ո րո
շա կի խմբին կամ ո րո շա կի ապ րան քի հա մար կամ ո րո շա կի ո լոր տին ուղ ղա կիո րեն 
կամ ա նուղ ղա կիո րեն տրա մադր վող ցան կա ցած օ ժան դա կութ յուն (նե րառ յալ՝ սուբ սի
դիա, դրա մաշ նորհ, օգ նութ յուն, վարկ, փո խա ռութ յուն, գույք, ար տո նութ յուն ներ, այլ 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ կամ այլ պայ ման ներ), ո րի պայ ման նե րում տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի հա մար ստեղծ վում են այն պի սի ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րոնք ա զատ 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում տրա մադր վող օ ժան դա կութ յան բա ցա
կա յութ յան դեպ քում տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը չէին ու նե նա:

Պե տա կան օ ժան դա կութ յունն ար գել վում է՝ բա ցա ռութ յամբ Օրեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րի։ 

Ար գել ված պե տա կան օ ժան դա կութ յուն ստա ցած տնտեսավարող սուբ յեկ տը պար
տա վոր է հետ վե րա դարձ նել որ պես պե տա կան օ ժան դա կութ յուն ստա ցած ան հա տա
պես ո րոշ վող գույ քը Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ սահ մա նած կար գով և ժամ կե տում։ 
Այլ ե ղա նա կով ստաց ված պե տա կան օ ժան դա կութ յու նը են թա կա է դա դա րեց ման 
Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ սահ մա նած կար գով և ժամ կե տում:

Հանձ նա ժո ղո վը վա րում է պե տա կան օ ժան դա կութ յան միաս նա կան գրան ցա մատ
յան, ո րի ձևը և վար ման կար գը հաս տատ վել է Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի հու
նի սի 2ի թիվ 228Լ ո րոշ մամբ :

Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րում կար ևոր նշա նա կութ
յուն է ու նե ցել պե տա կան օ ժան դա կութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան շա րու նա կա կան 
ի րա կա նա ցու մը և պե տա կան օ ժան դա կութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան ինս
տի տու տի զար գա ցու մը, ո րի կա պակ ցութ յամբ շա րու նակ վել է օ րենսդ րա կան կա
տա րե լա գործ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը։ Կա ռա
վա րութ յան կող մից 2020 թվա կա նի մա յի սին սահ ման վել են պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րա բեր յալ Հանձ նա ժո ղով տե ղե կատ վութ յուն 
ներ կա յաց նե լու կարգն ու ժամ կետ նե րը։ 

Վե րոնշ յալ ի րա վա կար գա վո րումն ե րի նա խա տե սու մից հե տո Հանձ նա ժո ղո վը ձեռ նա
մուխ է ե ղել պե տա կան մար մին նե րի կող մից տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր ման, մշակ ման և վեր լու ծութ յան 
աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը։ Նշ ված աշ խա տանք նե րը հատ կա պես կար ևոր են 
պե տա կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րե լու արդ յուն քում որ ևէ ապ րան քա յին շու կա
յում  տնտե սա կան մրցակ ցութ յան հնա րա վոր սահ մա նա փակ ման, կանխ ման կամ 
ար գել ման, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի շա հե րի վնաս ման դեպ քե րի բա ցա հայտ ման 
գոր ծում։

http://competition.am/uploads/resources/Vo228_02_06_2020.pdf
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Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յուն

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յուն է հա մար վում տնտեսավարող սուբ յեկ տի ցան կա ցած 
գոր ծո ղութ յուն կամ վար քա գիծ, ո րը հա կա սում է Օրեն քին, այլ օ րենք նե րին, նոր մա
տիվ ի րա վա կան ակ տե րին կամ գոր ծա րար շրջա նա ռութ յան սո վո րույթ նե րին, խախ
տում է տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի միջև կամ վեր ջին նե րիս ու սպա ռող նե րի կամ 
ձեռք բե րող նե րի միջև բա րեխղ ճութ յան` ազն վութ յան, ար դա րութ յան, ճշմար տութ յան 
և (կամ) ա նա չա ռութ յան սկզբունք նե րը:

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յունն ար գել վում է:

1. Կաթ նամ թեր քի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված 

ու սում նա սի րութ յուն 

Ս պա ռող նե րի ծախ սե րի կա ռուց ված քում կաթ նամ թեր քի վրա կա տար վող ծախ սե րի 
մաս նա բա ժի նը հա մե մա տա բար մեծ է, հետ ևա բար կաթ նամ թեր քի շրջա նա ռութ յան 
ո լոր տում մրցակ ցութ յան զար գա ցու մը և բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան հա մար անհ րա
ժեշտ մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը կար ևոր է սպա ռող նե րի հա մար ո րակ յալ և հա մե մա
տա բար ցածր գնե րով կաթ նամ թերք ձեռք բե րե լու տե սանկ յու նից:  

Հարկ է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին կաթ նամ թեր քի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ար
ձա նագր վել են ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան՝ հա սա րա կութ յան մո լո րեց ման բազ մա
թիվ դրսևո րումն եր, ո րոնց արդ յուն քում ոտ նա հար վել են նաև սպա ռող նե րի շա հե րը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յալ հան գա մանք նե րը՝ Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նին 
կաթ նամ թեր քի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց րել է լայ նա ծա վալ և հա մա կող
մա նի ու սումն ա սի րութ յուն, ո րի շրջա նակ նե րում.

 ■ ու սումն ա սիր վել են կաթ նամ թեր քի ո րոշ տե սակ նե րի մակնշ ման օ րենսդ րա կան 
պա հանջ նե րը,

 ■ վեր լուծ վել են բու սա կան յուղ ներ մու ծող նե րի, ձեռք բե րող նե րի և կաթ նամ թեր քի 
ո րոշ տե սակ ներ ար տադ րող նե րի կող մից բու սա կան յու ղի օգ տա գործ ման ուղ
ղութ յուն նե րը,  

 ■ ի րա կա նաց վել են լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յուն ներ,

 ■ ու սումն ա սիր վել են կաթ նամ թեր քի փա թեթ ված քի մակն շումն ե րը:

Ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ ված խնդիր նե րը կա րե լի է խմբա վո րել 
հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով.

 ■ ապ րանք նե րը մակն շել են որ պես կաթ նա յին մթերք ներ (օ րի նակ՝ թթվա սեր), մինչ
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դեռ տվյալ ապ րան քի բա ղադ րութ յան մեջ լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան արդ
յունք նե րի հա մա ձայն օգ տա գործ վել է կաթ նա յու ղի փո խա րի նիչ (բու սա կան յուղ),

 ■ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթերք նե րի փա թեթ ված քի 
մակնշ ման խնդիր ներ՝

 ○ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթերք նե րը մակնշ վել են « Կա
թի և կաթ նամ թեր քի անվ տան գութ յան մա սին» Մաք սա յին միութ յան թիվ ՄՄ ՏԿ 
033/2013 տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի պա հանջ նե րի խախտ մամբ,

 ○ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթերք նե րի փա թեթ ված քի 
վրա տվյալ ապ րանք նե րի ան վան ման մեջ հա մա պա տաս խան կաթ նա յին մթեր քի 
սահ ման ված հաս կա ցութ յու նը մակնշ ված է ա վե լի մեծ տա ռա չա փով, քան մնա
ցած բա ռե րը,

 ○ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթերք նե րի փա թեթ ված քի 
վրա տվյալ ապ րանք նե րի ան վան ման մեջ հա մա պա տաս խան կաթ նա յին մթեր քի 
սահ ման ված հաս կա ցութ յու նը մակնշ ված է մնա ցած բա ռե րից տար բեր վող գույ
նով, 

 ○ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթեր քի փա թեթ ված քի վրա 
տվյալ ապ րան քի ան վան ման մեջ հա մա պա տաս խան կաթ նա յին մթեր քի սահ
ման ված հաս կա ցութ յու նը մակնշ ված է փա թեթ ված քի ա ռան ձին դաշ տում,

 ○ կաթ նամ թեր քի փա թեթ ված քի վրա մակնշ ված են «է կո լո գիա պես մա քուր մթերք» 
կամ «է կո» ար տա հայ տութ յուն նե րը, մինչ դեռ տվյալ կաթ նամ թերքն օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան հա մար հա վաս
տա գիր (սեր տի ֆի կատ) չու նի:

Վե րը նշված խնդիր նե րը Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ո րակ վել են որ պես հա սա րա կութ
յան մո լո րեց ման՝ ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն ներ: Այ սինքն՝ ար տադ
րող նե րը մակնշ ման մի ջո ցով փոր ձել են սպա ռող նե րի մոտ ստեղ ծել թյուր տպա վո
րութ յուն առ այն, որ վեր ջին ներս կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող 
մթերք նե րի (օ րի նակ՝ կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով կաթ պա րու նա կող մթերք 
պատ րաստ ված թթվա սե րի տեխ նո լո գիա յով) փո խա րեն ձեռք են բե րում կաթ նա
յին մթերք ներ (օ րի նակ՝ թթվա սեր): Հարկ է նշել, որ բու սա կան յու ղի օգ տա գոր ծու մն 
ա պա հո վում է ինք նար ժե քի ա վե լի ցածր մա կար դակ, և կաթ պա րու նա կող մթեր քը 
կաթ նա յին մթեր քի ան վան ներ քո և գ նով ի րաց նե լու պա րա գա յում տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րը ստա նում են ան հար կի մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն ներ:

2. §Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ¦ ՍՊԸի նկատ մամբ հա րուց ված 

վար չա կան վա րույթ

Ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում հնա րա վոր ան բա րե խիղճ մրցակ
ցութ յան դրսևո րումն եր բա ցա հայ տե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող ու սումն ա սի րութ
յան շրջա նակ նե րում պարզ է դար ձել, որ Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան մտա վոր 
սե փա կա նութ յան գոր ծա կա լութ յան պաշ տո նա կան կայ քում (aipa.am) առ կա տե ղե
կատ վութ յան հա մա ձայն՝ «FINSKY» բա ռա յին ապ րան քա յին նշա նը 2014 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 2ին գրանց վել և ՀՀում ի րա վա կան պահ պա նութ յուն է ստա ցել 33րդ 
դա սի (ալ կո հո լա յին խմիչք ներ (բա ցա ռութ յամբ գա րեջ րի)) ապ րանք նե րի և ծա ռա



34 ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

յութ յուն նե րի հա մար: Նշ ված ապ րան քա յին նշա նի ի րա վա տերն է հան դի սա նում 
« Սաի մաա Բեվ րի ջիս ՕՅ Էլ Թի Դի» ըն կե րութ յու նը: 

Նույն ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում պարզ է դար ձել, որ 2014 թվա կա նի օ գոս
տո սի 18ին մի ջազ գա յին ըն թա ցա կար գով գրանց վել և ՀՀում ի րա վա կան պահ պա
նութ յուն է ստա ցել «GREY GOOSE» պատ կե րա յին ապ րան քա յին նշա նը, ո րի ի րա վա
տերն է հան դի սա նում «Bacardi & Company Limited» ըն կե րութ յու նը:

Ի րա կա նաց ված հսկիչ գնումն ե րով ձեռք բեր ված «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ
րան քա յին նշան նե րով օ ղի նե րի ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ 
դրանք ար տադր վել են «Ալ կո Իմ պորտ Էքս պորտ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ
վութ յամբ ըն կե րութ յան (այ սու հետ նաև` Ըն կե րութ յուն) կող մից։ 

Ըն կե րութ յան կող մից օգ տա գործ ված և չգ րանց ված «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ
րան քա յին նշան նե րը նույ նա կան են գրանց ված և ՀՀում ի րա վա կան պահ պա նութ
յան են թա կա «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ րան քա յին նշան նե րին: 

Ըն կե րութ յան կող մից օ րեն քի հնա րա վոր խախտ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված վար
չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում պարզ վել է, որ Ըն կե րութ յու նը «FINSKY» և «GREY 
GOOSE» ապ րան քա յին նշան նե րի օգ տա գործ ման թույլտ վութ յուն չու նի և դ րանք օգ
տա գոր ծում է ա ռանց ի րա վա տե րե րի հա մա ձայ նութ յան:

Այս պի սով, Հանձ նա ժո ղո վը ՀՀում ի րա վա կան պահ պա նութ յուն ստա ցած «FINSKY» 
և «GREY GOOSE» ապ րան քա յին նշան նե րի ա ռանց ի րա վա տե րե րի հա մա ձայ նութ յան 
Ըն կե րութ յան կող մից օգ տա գոր ծու մը ո րա կել է ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր ծո
ղութ յուն։ 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը

Այլ տնտեսավարող սուբ յեկ տի, նրա գոր ծու նեութ յան կամ ա ռա ջար կած ապ րանք նե
րի վե րա բեր յալ շփո թութ յուն ա ռա ջաց նե լու գոր ծո ղութ յան հա մար Հանձ նա ժո ղո վը 
նշա նա կել է 16 207 000 ՀՀ դրամ տու գանք: 

Ըն կե րութ յա նը հանձ նա րար վել է վե րաց նել Օ րեն քի խախ տու մը, այ սինքն՝ դա դա րեց
նել «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ րան քա յին նշան նե րով օ ղի նե րի ար տադ րութ յունն 
ու ի րա ցու մը, իսկ առևտ րա յին շրջա նա ռութ յան մեջ առ կա օ ղի նե րը հետ կան չել բո լոր 
առևտ րա յին օբ յեկտ նե րից։ 

3․. § Լե նո վո ( Բեյ ջին) Լի մի թեդ¦ ըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն

նե րի առն չութ յամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ

Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման նա խադր յալ նե րը

«Օա զիս Կոմպ յու տեր ըն կե րութ յան դի մու մի հի ման վրա Հանձ նա ժո ղո վը հա րու ցել է 
վար չա կան վա րույթ ըն կե րութ յան կող մից «Lenovo» ապ րան քա յին նշա նով մակնշված 
ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կա սեց ման գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում հնա րա վոր հա
կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը պար զե լու նպա տա կով։

Վար չա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը

Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Լե նո վո ( Բեյ ջին) Լի մի թեդ» ըն
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կե րութ յու նը, ՀՀում հան դի սա նա լով «Lenovo» ապ րան քա յին նշա նի ի րա վա տեր, 
ի րա կա նաց րել է ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն։ Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ 
«Lenovo» ապ րան քա յին նշա նով մակնշ ված ապ րանք ներ ներ մու ծող տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րին ներ մուծ ման թույլտ վութ յուն տա լու հա մար « Լե նո վո ( Բեյ ջին) Լի մի
թեդ» ըն կե րութ յու նը չի ու նե ցել հստակ սահ ման ված պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի, 
տե ղե կատ վութ յան տե սակ նե րի ցանկ, գնա հատ ման չա փո րո շիչ ներ, ինչ պես նաև վե
րոնշ յալ հար ցում դրսևո րել է կա մա յա կա նութ յուն ներ: 

Պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոցը

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17ի թիվ 369Ա որոշմամբ  « Լե նո վո 
( Բեյ ջին) Լի մի թեդ» ըն կե րութ յան նկատ մամբ կի րա ռել է պա տաս խա նատ վութ յան մի
ջոց՝ նա խազ գու շա ցում։

Վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը

Մի ջազ գա յին խո շոր ըն կե րութ յուն նե րը հա ճախ տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում 
որ դեգ րում են ո րո շա կի քա ղա քա կա նութ յուն ներ ի րենց կող մից ար տադր վող ապ
րանք նե րի շրջա նա ռութ յան հա մար։ Եր բեմն նմա նօ րի նակ քա ղա քա կա նութ յու նը 
հան գեց նում է մրցակ ցութ յան սահ մա նա
փակ ման, կանխ ման կամ ար գել ման։

Այս պա րա գա յում` « Լե նո վո ( Բեյ ջին) Լի
մի թեդ» ըն կե րութ յու նը, ՀՀում հան դի
սա նա լով «Lenovo» ապ րան քա յին նշա նի 
ի րա վա տեր և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նա
լով միա կող մա նիո րեն ազ դե լու «Lenovo» 
ապ րան քա յին նշա նով մակնշ ված ապ
րանք նե րը ոչ ԵԱՏՄ ան դամ երկր նե
րից ՀՀ ներկ րե լու ընդ հա նուր պայ ման
նե րի վրա, ի րա կա նաց րել է այն պի սի 
գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք նպա տակ են 
ու նե ցել կրճա տե լու այդ ապ րան քա
յին նշա նով մակնշ ված ապ րանք ներ ոչ 
ԵԱՏՄ ան դամ երկր նե րից ՀՀ ներ մու ծող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի քա նա կը։ 
Արդ յուն քում «Lenovo» ապ րան քա յին նշա
նով մակնշ ված ապ րանք նե րը ներ մու
ծող «Օազիս Կոմպյուտեր» ըն կե րութ յա
նը, ո րը ո րո շա կի պար բե րա կա նութ յամբ 
ի րա կա նաց րել է այդ ապ րանք նե րի ներ
մու ծու մը, ար գել վել է տնօ րի նել, տի րա
պե տել և  օգ տա գոր ծել հայ տա րա րագ րով 
ձևա կերպ ված ապ րանք նե րը: 

Նշ ված վար չա կան վա րույ թը հատ կա
նշա կան է նաև այն ա ռու մով, որ «Լենովո 
(Բեյջին) Լիմիթեդ» ըն կե րութ յան գոր
ծո ղութ յուն նե րը ե ղել են ոչ թե Օ րեն քով 
ար գել ված՝ ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ
յան գոր ծո ղութ յան ա ռան ձին դրսևո րում 

http://competition.am/uploads/resources/Vo369_17_12_2020.pdf
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(հա սա րա կութ յան մո լո րե ցում, շփո թութ յուն, տնտեսավարող սուբ յեկ տի համ բա վի, 
վար կար ժե քի վնա սում և  այլն), այլ ըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն ներն ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յուն են ո րակ վել, քա նի որ վեր ջինս ա ռեր ևույթ ի րաց րել է իր քա ղա քա
ցիա կան ի րա վուն քը՝ նպա տակ հե տապն դե լով սահ մա նա փա կել մրցակ ցութ յու նը, այ
սինքն՝ կա տա րել է Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 12րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով ար գել
ված ա րարք։

3. Համակենտրոնացում

Հորիզոնական

Ուղղահայաց

Խառը

2

7

2020

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում ներ

2020 թվականին ավարտված վարչական վարույթները՝ 

ըստ տեսակների

23

23

2017

7

7

2018

8

7

2019

2

1

2020

Վարույթներ

Պատասխանատվության միջոցներ

43

42

2017

25

23

2018

30

27

2019

12

9

2020

Վարույթներ

Թույլատրված համակենտրոնացումներ
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2020 թվականին ավարտված վարչական վարույթները՝ 

ըստ ոլորտների

Կառուցապատում, շինարարություն

Հեռահաղորդակցություն

Կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի իրացում

Պահածոների մեծածախ իրացում

Հանրային սննդի կազմակերպում

Ներդրումային ծրագրերի նախագծում 
և իրագործում, իրավաբանական և 
խորհրդատվական ծառայություններ

Ծրագրային ապահովում

Մալուխների իրացում

Մանրածախ առևտուր

3

1

1

1

1

 
 
1

1

1 1

1

 
 

1

1

Համակենտրոնացում Չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում

Կարճում

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի ըն թաց քում շա րու նա կել է հա մա կենտ րո նա ցումն ե
րի, այդ թվում` չհայ տա րա րագր ված հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի բա ցա հայտ ման ուղ
ղութ յամբ ու սումն ա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը։

Տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի դի մումն ե րի հի ման վրա հա մա կենտ րո նաց ման դեպ
քե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղո վի կող մից կա յաց վել է հա
մա կենտ րո նա ցումն ե րի թույլտ վութ յան 9 ո րո շում, ընդ ո րում՝ հա մա կենտ րո նաց ման 1 
գոր ծարք թույ լատր վել է պայ մա նով:

Միա ժա մա նակ, Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րի շրջա
նակ նե րում պա տաս խա նատ վութ յան են են թարկ վել հա մա կենտ րո նաց ման մաս նա
կից տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը, ո րոնք սահ ման ված կար գով չեն հայ տա րա րա
գրել հա մա կենտ րո նա ցու մը:

§ՎԵՈՆ Ար մե նիա¦ ՓԲԸ և §ԹԻՄ¦ ՍՊԸ հա մա կենտ րո նաց ման 

թույլտ վութ յան ստաց ման վար չա կան վա րույթ

Հա մա կենտ րո նաց ման թույլտ վութ յուն ստա նա լու նպա տա կով 2020 թվա կա նի հու նի
սի 8ին Հանձ նա ժո ղով են դի մել «ՎԵՈՆ Ար մե նիա» փակ բաժ նե տի րա կան և «ԹԻՄ» 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե րութ յուն նե րը՝ հայտ նե լով, որ «ԹԻՄ» 
ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է ձեռք բե րել «ՎԵՈՆ Ար մե նիա» ըն կե րութ յան 100 տո
կոս բաժ նե տոմ սե րը:



38 ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

Հա մա կենտ րո նաց ման մաս նա կից նե րը, գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րը

Հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝ «ՎԵՈՆ Ար մե նիա» ըն
կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է ամ րակց ված, շար ժա կան հե ռա խո սա կա պի և  ին տեր
նետ հա սա նե լիութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, սար քա վո րումն ե րի վա ճառք: 
«ԹԻՄ» ըն կե րութ յու նը է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի նո րաս
տեղծ օ պե րա տոր է, նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել ամ րակց ված, լայ նա շերտ ին տեր
նե տի, IP հե ռուս տա տե սութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, սար քա վո րումն ե րի 
վա ճառք: «ԹԻՄ» ըն կե րութ յան հիմն ա դիր ներն են ֆի զի կա կան ան ձինք Հայկ Հո վի կի 
Ե սա յա նը և Ա լեք սանդր Հո վի կի Ե սա յա նը՝ 50ա կան տո կոս փա յա բաժ նով:

Հա մա կենտ րո նաց ման արդ յուն քում «ԹԻՄ» ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է կա տա րել 
«ՎԵՈՆ Ար մե նիա» ըն կե րութ յան են թա կա ռուց ված քի զար գաց մանն ու ծա ռա յութ յուն
նե րի բա րե լավ մանն ուղղ ված ներդ րումն եր, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա սպա ռող
նե րի հա մար բա րե լա վել ար դեն իսկ առ կա ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը և  ա ռա ջար
կել լրա ցու ցիչ նոր ծա ռա յութ յուն ներ, զար գաց նել տեխ նո լո գիա կան նոր սերն դի 4G 
ցան ցի ծած կույ թը, մինչև վերջ նա կան սպա ռող (բազ մաբ նա կա րան շեն քեր և  ա ռանձ
նատ ներ) կա ռու ցել նոր օպ տի կա ման րա թե լա յին ցանց, վե րա զի նել «ՎԵՈՆ Ար մե
նիա» ըն կե րութ յան են թա կա ռուց վածք նե րը:

Հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը

Հա մա կենտ րո նաց ման գոր ծար քի գնա հատ ման նպա տա կով Հանձ նա ժո ղովն ի րա
կա նաց րել է հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան ո լոր տի լայ նա ծա վալ ու սումն ա սի րութ յուն, ու
սումն ա սիր վել են տա րի նե րի ըն թաց քում ո լոր տի զար գա ցումն ե րը, վեր ջին հինգ 
տա րի նե րի մի ջազ գա յին փոր ձը, Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ա ռանձ նաց վել են հե ռա
հա ղոր դակ ցութ յան ո լոր տի վեց ապ րան քա յին շու կա ներ, հատ կո րոշ վել են այդ ապ
րան քա յին շու կա նե րի ապ րան քա տե սա կա յին և  աշ խար հագ րա կան սահ ման նե րը, 
գնա հատ վել է նշված ապ րան քա յին շու կա նե րում մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը: Հե ռա
հա ղոր դակ ցութ յան ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է 20172019 թվա
կան նե րի տվյալ նե րի հի ման վրա: «ԹԻՄ» ըն կե րութ յան կող մից «ՎԵՈՆ Ար մե նիա» 
ըն կե րութ յան 100 տո կոս փա յա բաժ նի ձեռք բե րու մը, ըստ էութ յան, հան դի սա ցել է սե
փա կա նա տե րե րի փո փո խութ յան գոր ծարք, ո րը շու կա յի կա ռուց ված քի փո փո խութ
յան չի հան գեց րել։

Հանձ նա ժո ղո վը վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց րած ու սումն ա սի
րութ յան արդ յուն քում ամ րագ րել է, որ «ԹԻՄ» և «ՎԵՈՆ Ար մե նիա» ըն կե րութ յուն նե
րի հա մա կենտ րո նա ցու մը մրցակ ցութ յանը չի խո չըն դո տում: Միա ժա մա նակ, հաշ վի 
առ նե լով hե ռա հա ղոր դակ ցութ յան  ո լոր տի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը, ապ րան քա յին շու կա նե րում մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կի պահ
պան ման և բա րե լավ ման նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը նշված հա մա կենտ րո նա ցու մը 
թույ լատ րել է պայ մա նով, որ Հայկ Հո վի կի Ե սա յա նը և Ա լեք սանդր Հո վի կի Ե սա յա նը 
պար տա վոր են հա մա կենտ րո նա ցու մը գոր ծո ղութ յան մեջ դնե լուց հե տո ձեռն պահ 
մնալ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի մա սին» օ րեն քի 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի «ա», «բ», «զ», «է», «ը» կե տե րով և « Յու քոմ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան 
կա նո նադ րութ յան 15.6րդ կե տով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մից, 
ինչ պես նաև հա մա կենտ րո նա ցու մը գոր ծո ղութ յան մեջ դնե լուց հե տո պար տա վոր 
են ձեռն պահ մնալ « Յու քոմ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 
վե րա բեր յալ օ րեն քով պահ պան վող գաղտ նիք հան դի սա ցող տե ղե կութ յուն նե րը պա
հան ջե լուց և ս տա նա լուց:
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4. Ո լոր տա յին 
ուսումնասիրութ յուն ներ

Հանձ նա ժո ղովն իր գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց նում է ու սումն ա
սի րութ յուն ներ որ ևէ ո լոր տում կամ ապ րան քա յին շու կա յում, ո րի նպա տակն է բա
ցա հայ տել տվ յալ ո լոր տում կամ ապ րան քա յին շու կա յում մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը, 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան հնա րա վոր կանխ ման, սահ մա նա փակ ման կամ ար գել
ման կամ սպա ռող նե րի շա հե րի հնա րա վոր խախտ ման դեպ քե րը, մրցակ ցա յին ի րա
վի ճա կի վրա ազ դող այլ պայ ման նե րը:

 Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է տար վա ա ռաջ նա հեր թութ յուն սահ ման ված 5 ո լորտ
նե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե ր, ինչ պես նաև Պե տա կան գույ քի վար ձա կա լութ յան կամ 
ան հա տույց օգ տա գործ ման տրա մադր ման գոր ծըն թաց նե րի ու սումն ա սի րութ յու ն։ 

1. Ձ վի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի ու սում  նա սի րութ յուն

Նպատակը

Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է ու սումն ա սի րութ յուն « Հա վի ձու կճե պով» ապ րան
քա յին շու կա յում, քա նի որ հա վի ձուն հան դի սա նում է շու կա յում լայն սպառ ման ապ
րանք, մտնում է նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղի պա րե նամ թեր քի կազ մի մեջ, 
ու նի կեն սա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն, ինչ պես նաև հա սա րա կութ յան կող մից 
պար բե րա բար մտա հո գութ յուն ներ են բարձ րաց վում այդ ո լոր տում առ կա մրցակ ցա
յին հնա րա վոր խնդիր նե րի մա սին։ 

Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները

Հանձ նա ժո ղո վը « Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին 
սահ մա նը հա մա րել է ար տադ րա կան ե ղա նա կով ստաց ված կճե պով հա վի ձվի ողջ 
տե սա կա նին՝ ան կախ ձվի ստաց ման, օգ տա գործ ման ե ղա նա կից և քա շից՝ բա ցա
ռութ յամբ ին կու բա ցիոն ձվե րի։ Ար տադ րա կան նպա տա կով ի րաց վող ձվի ընտ րութ
յու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այն ար տադր վում է ձեռ նար կա
տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով և  ի րաց վում է շու կա յում։ 
Մաս նա վո րա պես, տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից ձվի ի րա ցու մը տե ղի է ու նե
նում առևտ րա յին ցան ցե րի և փոքր ու մի ջին խա նութ նե րի մի ջո ցով, իսկ գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րը ձուն ար տադ րում են ոչ ար տադ րա կան նպա տա կով, բա վա
րա րում են սե փա կան պա հան ջար կը և  ա վե լաց ված մասն ի րաց նում ոչ շու կա յա կան 
մե խա նիզմն ե րով։ 

Հանձ նա ժո ղո վը « Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին շու կա յի աշ խար հագ րա կան սահ
ման է հա մա րել ՀՀ ողջ տա րած քը, քա նի որ ՀՀում ար տադր վող կճե պով հա վի ձուն 
հա վա սա րա պես մատ չե լի է երկ րի ողջ տա րած քում, և ՀՀ մար զեր տե ղա փո խե լու խո
չըն դոտ ներ գո յութ յուն չու նեն։
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Իրավական դաշտը

Ի րա վա կան դաշ տի ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ ձվի շու կա յի 
մուտ քի խո չըն դոտ ներ օ րենսդ րա կան դաշ տի տե սանկ յու նից առ կա չեն։

« Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին շու կա յում 2019 թվա կա նի տվյալ նե րով գոր ծու
նեութ յուն է ի րա կա նաց նում շուրջ 28 տնտեսավարող սուբ յեկտ։ 3 խո շոր ըն կե րութ
յուն նե րը միա սին զբա ղեց նում են շու կա յի 2/3ը, այ սինքն՝ շու կա յում հան դի սա նում 
են գե րիշ խող դիրք ու նե ցող, սա կայն, հաշ վի առ նե լով 3րդ և 4րդ  ըն կե րութ յուն նե
րի մաս նա բա ժին նե րի ոչ էա կան տար բե րութ յու նը, Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շել է ու սում
նա սի րել շու կա յում գոր ծող ա ռա վել խո շոր հետև յալ 4 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի 

վար քա գի ծը՝ «Ա րաքս Թռչ նա ֆաբ րի կա» ՓԲԸ, «Աշ տա րակ 
ձու» ՍՊԸ, «Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ» ԲԲԸ և « Լու սա կերտ» 
ՍՊԸ։

Վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ « Հա վի ձու կճե
պով» ապ րան քա յին շու կան բարձր կենտ րո նաց ված է։

Ինք նար ժե քը ձևա վո րող բա ղադ րիչ նե րի ու սումն ա սի րութ-
յուն

« Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին շու կա յում ձվի ի րաց
ման գնե րի տա տա նումն եր հա ճախ են ար ձա նագր վում, 
ո րի պատ ճառ նե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով Հանձ նա
ժո ղովն ու սումն ա սի րել է ինք նար ժե քը ձևա վո րող բա ղադ

րիչ նե րը։ Վեր լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ բո լոր 4 խո շոր ի րա ցում ա պա հո վող ըն կե
րութ յուն նե րի մոտ ինք նար ժեք նե րը միմ յան ցից էա կա նո րեն տար բեր վում են, սա կայն 
հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ բո լոր ըն կե րութ յուն նե րի մոտ ինք նար ժե քի 
էա կան մա սը կազ մում են ուղ ղա կի ծախ սե րը՝ շուրջ 7987 տո կոս։ 

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից 2018 թվա կա նի 1ին կի սամ յա կի տվյալ նե րի հի ման վրա 
ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յու նից պարզ է դառ նում, որ ձվի ինք նար ժե քի գրե թե 
50 տո կո սը կազ մում է հա վի կե րի ծախ սը, այ սինքն կե րա յին բա ղադ րիչ նե րի գնա յին 
տա տա նումն երն էա կան ազ դե ցութ յուն կա րող են ու նե նալ ձվի ինք նար ժե քի, հետ ևա
բար նաև ի րաց ման գնի փո փո խութ յան վրա։ Հա վի կե րի հիմն ա կան բա ղադ րիչ ներն 
են՝ ցո րե նը, ե գիպ տա ցո րե նը, ար ևա ծաղ կի և  ե գիպ տա ցո րե նի քուս պե րը։ Ու սումն ա
սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի մոտ այս 4 բա ղադ րիչ
նե րի հա մակ ցութ յու նը տար բեր է, հետ ևա բար դա ևս կա րող է ազ դել ինք նար ժե քի 
տար բեր լի նե լու վրա։ 

Եզ րա կա ցութ յուն 

 ■ Խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի կող մից գնե րի չհիմն ա վոր ված ի ջե ցումն ե րը կա րող են 
մուտ քի խո չըն դոտ լի նել շու կա նոր մուտք գոր ծել ցան կա ցող ըն կե րութ յուն նե րի 
հա մար։ Մաս նա վո րա պես, վեր ջին ներս ինք նար ժե քով կամ դրա նից ցածր գնով 
վա ճառք ի րա կա նաց նե լու փոր ձի դեպ քում չեն կա րո ղա նա ծած կել բո լոր ծախ սե
րը և դուրս կմղվեն շու կա յից։ 

28 տնտեսավարող սուբ
յեկտներից 3ը միա սին 
զբա ղեց նում են շու կա յի 
2/3ը։

2/3

1/3

2018 
2779

2019
2717

HHICR3

2018
77.25%

2019
74.8%
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 ■ « Հա վի ձու կճե պով» ապ րան քա յին շու կա յում ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի հետ 
կապ ված եր բեմն կա րող է լի նել դե ֆի ցիտ և պ րո ֆի ցիտ։ Մի ջազ գա յին փոր ձի ու
սումն ա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ շատ երկր նե րում ձվի դե ֆի ցի տը և պ րո ֆի
ցի տը կա ռա վա րե լու և  ա ռողջ մրցակ ցա յին մի ջա վայր ձևա վո րե լու հա մար գե
րար տադ րութ յան դեպ քե րում ի րա կա նաց վում է ձվի փո շու ար տադ րութ յուն, որի 
արդ յուն քում շու կա յում էա կան գնա յին տա տա նումն եր տե ղի չեն ու նե նում:

2. Ցո րե նի և  ալ  յու րի շրջա նա ռութ յան ո լորտ նե րի ու սում  նա

սի րութ յուն

Նպատակը
Ցո րե նը և  ալ  յու րը հան դի սա նում են ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան պա րե նա յին 
ապ րանք ներ և նե րառ ված են սպա ռո ղա կան զամբ յու ղում (« Ցո րե նի հա ցը» հան րա
պե տութ յան սպա ռո ղա կան զամբ յու ղում ա մե նա մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նե ցող ապ
րան քա յին խմբե րից է՝ 4.7 տո կոս, «ցո րե նի ալ  յուր» և «լա վաշ» ապ րան քա յին խմբե րի 
տե սա կա րար կշիռ ներն ա վե լաց նե լու դեպ քում այն կկազ մի զամբ յու ղի 6.4 տո կոս)։ 
Ցո րենն ու ալ  յու րը «գին գո յա ցնող» ապ րանք ներ են, և դ րանց գնե րի փո փո խութ յուն
ներն ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն են ու նե նում այլ ապ րանք նե րի գնե րի 
վրա: Այս ապ րանք նե րը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն սո ցիա լա պես խո
ցե լի խա վի հա մար, ուս տի ցո րե նի և  ալ  յու րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում մրցակ ցա յին 
հնա րա վոր խախ տումն ե րի բա ցա հայ տու մը կա րող է պա հան ջել Հանձ նա ժո ղո վի կող
մից ան մի ջա կան և  ուղ ղա կի մի ջամ տութ յուն տվյալ շու կա յում ա զատ տնտե սա կան 
մրցակ ցութ յան վե րա կանգն ման հա մար։

ՀՀ բնակ չութ յան կող մից սպառ վող ալ  յու րի գե րակ շիռ մասն ա պա հով վում է տե ղա
կան ար տադ րութ յան հաշ վին, մինչ դեռ վեր ջի նիս հումք հան դի սա ցող ցո րե նի (պա րե
նա յին ցո րեն) նկատ մամբ պա հան ջար կը հիմն ա կա նում բա վա րար վում է ներ մուծ ման 
հաշ վին։ 2019 թվա կա նին ՀՀում ալ  յու րի ըն դա մե նը 10 տո կոսն է ա պա հով վում ի հա
շիվ տե ղա կան ար տադ րութ յան ցո րե նի, հետ ևա բար ներ մուծ ված պա րե նա յին ցո րե նի 
ձեռք բեր ման գներն էա կան ազ դե ցութ յուն կա րող են ու նե նալ ալ  յու րի, ինչ պես նաև 
հա ցի ու հա ցամ թեր քի գնե րի վրա:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղո վը Պա րե նա յին ցո րեն և Ցորենի ալ
յուր ապ րան քա յին շու կա ներն ու սումն ա սի րել է որ պես եր կու փոխ կա պակց ված և 
միմ յանց վրա էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցող շու կա ներ՝ կար ևո րե լով դրան ցում գոր
ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող միև նույն տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի դե րը եր կու 
ապ րան քա յին շու կա նե րում։

 Պա րե նա յին ցո րեն ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ յուն

Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական  սահմանները
« Պա րե նա յին ցո րեն» ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին սահ մա նը նե րա
ռում է պա րե նա յին ցո րե նի ողջ տե սա կա նին, քա նի որ պա րե նա յին ցո րե նը չի հա մար
վում վերջ նա կան սպառ ման ապ րանք, այլ հիմն ա կա նում օգ տա գործ վում է որ պես 
ո րոշ ար տադ րութ յուն նե րի հա մար հումք։ 

Ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում աշ խար հագ րա կան սահ մա նը հա մար վել է ՀՀ ողջ 
տա րած քը, քա նի որ տնտե սա պես հնա րա վոր ու նպա տա կա հար մար է այն ձեռք բե
րել ՀՀ ողջ տա րած քում։
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Աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի ար տադր վում է մոտ 772 մլն տոն նա ցո րեն (մոտ 
230 մլն հա տա րած քից)։ Ցո րե նի հա մաշ խար հա յին շու կա յում խո շոր ար տադ րող 

երկր ներն են Չի նաս տա նը (17.4%), 
Հնդ կաս տա նը (12.8%), Ռու սաս տա
նի Դաշ նութ յու նը (11.1%) և ԱՄՆը 
(6.1%)։ Նշ ված երկր նե րի կող մից 
ա պա հով վում է ցո րե նի հա մաշ խար
հա յին ա ռա ջար կի 47.4 տո կո սը։

ՀՀում Պա րե նա յին ցո րեն ապ րան քա յին շու կան էա պես կախ ված է Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յու նից ներկր ված ցո րե նից, քա նի որ 2019 թվա կա նի ըն թաց քում 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը ցո րե նի ներ մուծ ման 91 տո կոսն ի րա կա նաց րել են 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից: 

2019 թվականին ՀՀ ցորենի ներմուծումն ըստ երկրների1

Ցո րե նի ներ մուծ ման ա ռա վել մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նե ցող տնտեսավարող 
սուբ յեկտ ներն են «Ա լեքս Հոլ դինգ» ՍՊԸն և « Մո դուս Գ րա նում» ՍՊԸն։ Եր րորդ 
տնտեսավարող սուբ յեկ տի ներ մուծ ման ծա վա լը կազ մել է ընդ հա նուր ներ մուծ ման 
ծա վա լի 34 տո կո սը։ Հարկ է նշել, որ ա ռա ջա տար եր կու տնտեսավարող սուբ յեկտ
նե րը լուրջ մրցա կից ներ են « Ցո րե նի ալ  յուր» ապ րան քա յին շու կա յում՝ որ պես խո շոր 
ար տադ րող ներ։

Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի և Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան ներ կա յաց րած տվյալ
նե րի հի ման վրա ու սումն ա սիր վել են ՀՀում ցո րե նի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը և 
բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը, ինչ պես նաև ինք նար ժե քի ձևա վոր ման բա ղադ րիչ
նե րը:

«Պա րե նա յին ցո րեն ապ րան քա յին շու կա յի ծա վա լը 2019 թվա կա նին կազ մել է 474 
644 տոն նա, ո րի 76 տո կո սը ներ մուծ վել է: 

1 ըստ ՊԵԿի և տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացրած տեղեկատվության

Չինաստան 17.4%

Հնդկաստան 12.8%

Ռուսաստան 11.1%

ԱՄՆ  6.1%

47.4%

76%

24%

Արտահանման 

երկիր

ՌԴ

Ուկրաինա

Վրաստան

Բելառուս

Ընդամենը

Ներմուծման 

քանակ (կգ)

331 126 536  

17 398 440  

13 514 464  

24 500  

362 063 940  

Տեսակարար 

կշիռ (%)

91

5

4

0.01

100

Ցանքատարածություն (հազ. հա)

Բերքատվություն (ց/հա)

Համախառն բերք (հազ. տոննա)

2019

59.9

19.6

112.6

2019 թվականին ցորենի արտադրության ցուցանիշները ՀՀ-ում
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Շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտեսավարող սուբ յեկտ ներն են  Բաղ րամ
յան ՍՊԸն և  Մո դուս Գ րա նում ՍՊԸն, ո րոնց հա մա տեղ մաս նա բա ժի նը կազ մել է 
58 տո կոս։  Պա րե նա յին ցո րեն ապ րան քա յին շու կան ու նի կենտ րո նաց վա ծութ յան 
բարձր աս տի ճան։ Սա կայն շու կա յի բարձր կենտ րո նաց վա ծութ յունն ու նի օբ յեկ տիվ 
պատ ճառ ներ. տա րի նե րի ըն թաց քում ալ  յու րի և դ րա ար
տադ րութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ցո րե նի պա հան ջար կը 
կա յուն է, ին չը պայ մա նա վոր ված է հա յաս տան յան շու կա յի 
փոքր և սահ մա նա փակ լի նե լով։ Ընդ ո րում, եր կու ըն կե րութ
յուն ներն էլ ցո րե նի հիմն ա կան պա շա րը որ պես հումք օգ տա
գոր ծում են ալ  յու րի սե փա կան ար տադ րութ յու նում։

Ինքնարժեքը ձևավորող բաղադրիչների ուսումնասիրություն
Ինք նար ժե քի բա ղադ րիչ նե րի ու սումն ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է ըստ 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յան։ Պարզ վել է, որ 
ներկր ված ցո րե նի ինք նար ժե քի 7780 տո կո սը կազ մում է ցո րե նի ձեռք բեր ման գի նը, 
մնա ցա ծը՝ տե ղա փոխ ման և պա հես տա վոր ման ծախ սե րը։

 Ցո րե նի ալ յուր ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ յունն

Ն վա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղում, ըստ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ
յան կող մից մշակ ված սննդամ թեր քի կազ մի, կա ռուց ված քի և  է ներ գե տի կա յի, հա
ցամ թեր քի օ րա կան սպառ ման նոր ման 1 շնչի հաշ վով կազ մում է 0.355 կգ, ո րից 
0.25 կգ ը բա ժին է ընկ նում հենց հա ցին, սա կայն հա ցամ թեր քի օ րա կան փաս տա ցի 
սպա ռու մը 1 շնչի հաշ վով ա վե լի մեծ է՝ 0.461 կգ2:

Մի շարք երկրներում մեկ անձի կողմից հացի տարեկան սպառման ծավալները 
(կգ)3

2  https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2236
3 https://www.statista.com

Թուրքիա
Բուլղարիա
Հայաստան
Ուկրաինա
Հունաստան
Նիդերլանդներ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Բելգիա
ՌԴ
Իտալիա
Դանիա
Ֆինլանդիա
Սլովակիա
Իսպանիա
Միացյալ Թագավորություն

104
95
91
89
68
62
57
56
55
55
52
45
42
42
37
32

2019
2468

HHICR3

2019
61%
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Մեկ ան ձի կող մից հա ցի տա րե կան 
սպառ ման ծա վա լով Հա յաս տա նը նշված 
երկրնե րի ցան կում զբա ղեց նում է եր
րորդ հո րի զո նա կա նը. ՀՀում հա ցի տա
րե կան սպառ ման նոր ման 1 շնչի հաշ վով 
91.3 կգ  է (փաս տա ցի սպա ռու մը ա վե լի 
բարձր է):

Ալ  յու րը հա ցազ գի, լո բազ գի և  այլ կուլ
տու րա նե րի հա տիկ ներն ու սեր մերն 
ա ղա լուց ստաց վող մթերք է։ Հա ցա բույ
սե րի ալ  յուրն օգ տա գործ վում է հաց, մա
կա րո նե ղեն և հ րու շա կե ղեն պատ րաս
տե լու, իսկ հա տի կա կե րա յին ալ  յու րը՝ 
հա մակց ված կեր ստա նա լու հա մար: Ալ
յու րը լի նում է ցո րե նի, ա շո րա յի (տա րե
կան), ե գիպ տա ցո րե նի, գա րու, վար սա
կի, հնդկա ցո րե նի, սո յա յի: 

Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները 
Ցո րե նի ալ  յու րը կի րառ վում է և՛ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի, և՛ հիմն ա կա նում տար
բեր ար տադ րա մա սե րի կող մից, սա կայն ա մե նա մեծ սպա ռումն ա պա հո վում են հա
ցի ար տադ րա մա սե րը: Հա ցի ար տադ րա մա սե րում օգ տա գործ վում են ալ  յու րի բո լոր 
տե սակ նե րը (բարձր, 1ին տե սա կի, 2րդ տե սա կի և  այլ), սա կայն հա ցի տե սա կից 
կախ ված՝ կի րառ վում է մեկ կամ մի քա նի տե սա կի ալ  յու րի միա խառն ված զանգ ված: 
Ալ  յու րի տար բեր հա մակ ցութ յուն նե րից են ստաց վում նաև մա կա րո նե ղե նի և հա ցա
բուլ կե ղե նի տար բեր տե սակ նե րը: Ցո րե նի բո լոր տե սա կի ալ  յուր նե րը փո խա դարձ 
փո խա րի նե լի են, ուս տի ու սումն ա սի րութ յան շրջա նա կում « Ցո րե նի ալ  յուր» ապ րան
քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին սահ մա նը նե րա ռում է ցո րե նի ալ  յու րի ամ բողջ 
տե սա կա նին (բարձր, ա ռա ջին, երկ րորդ, այլ)։

« Ցո րե նի ալ  յուր» ապ րան քա յին շու կա յի աշ խար հագ րա կան սահ մա նը հա մար վել է 
ՀՀ ողջ տա րած քը:

Ներմուծում և արտադրություն
Ցո րե նի ալ  յու րը, ինչ պես ցո րե նը, հիմն ա կա նում ներ մուծ վում է ՌԴից (9899 տո կոս):

Ներմուծման երկիր

ՌԴ

Այլ (Ղազախստան, Իտալիա, Լեհաստան, Ֆրանսիա)

Ներմուծման քանակ (կգ)

99%

1%
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20122015 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ցո րե նի ալ  յուր ներկ րող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի թի վը փոքր է (2330 տնտեսավարող սուբ յեկտ), 2015 
թվա կա նից սկսած այն աս տի ճա նա բար ա ճել է՝ 2019 թվա կա նին հաս նե լով 169ի։

20122019 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ճել են ցո րե նի ալ  յու րի 
ներ մուծ ման ընդ հա նուր ծա վալ նե րը՝ 1 286 տոննայից  հաս նե լով 22 230 տոն նա յի։ Սա
կայն ներ մուծ ված ցո րե նի ալ  յու րի մաս նա բա ժի նը ողջ ապ րան քա յին շու կա յում էա կան 
մաս չի կազ մել. 2019 թվա կա նին ներ մուծ ված ցո րե նի ալ  յու րը կազ մել է ողջ ապ րան
քա յին շու կա յի ծա վա լի 11 տո կո սը։ Ալ  յու րի ներ մուծ ման ծա վալ նե րի ա ճը, ներ մու
ծող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի թվա քա նա կի ա ճը, դրան զու գա հեռ ա ռա ջա տար 
տնտեսավարող սուբ յեկ տի փոքր մաս նա բա ժի նը վկա յում են, որ ալ  յուր հիմն ա կա նում 
ներ մուծ վում է փոքր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից փոքր ծա վալ նե րով։

Ցո րե նի ալ  յուր ար տադ րող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի թվա քա նա կը 20152019 
թվա կան նե րի ըն թաց քում 26ից դար ձել է 28: Ի տար բե րութ յուն ցո րե նի ալ  յուր ներ
մու ծող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի՝ ցո րե նի ալ  յուր ար տադ րող տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի կազմն ա վե լի կա յուն է, և  Ցո րե նի ալ  յուր ապ րան քա յին շու կա յում 
« Բաղ րամ յան» ՍՊԸն և « Մո դուս Գ րա նում» ՍՊԸն  ու նեն էա կան դե րա կա տա րում։

20122019 թվա կան նե րի ըն թաց քում ցո րե նի ալ  յու րի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը 235 000 տոն նա յից նվա զել են 25 տո կո սով՝ 
հաս նե լով 177 235 տոն նա յի։

 Ցո րե նի ալ  յուր ապ րան քա յին շու կա յի ծա վա լը 2019 թվա կա
նին կազ մել է 199 465 տոն նա, ո րի 89 տո կո սը տե ղա կան ար
տադ րութ յան է: 

 Ցո րե նի ալ  յուր ապ րան քա յին շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե
ցող տնտեսավարող սուբ յեկտ ներն են  Բաղ րամ յան ՍՊԸն և 
 Մո դուս Գ րա նում ՍՊԸն, քա նի որ որ պես ի րաց նող՝ ի րաց ման 
ծա վալ նե րով միա սին գրա վում են տվյալ շու կա յի 80 տո կո սը: 
 Ցո րե նի ալ  յուր ապ րան քա յին շու կան 2019 թվա կա նին ու ներ 
կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր աս տի ճան։

Եզ րա կա ցութ յուն 

 Պա րե նա յին ցո րեն և  Ցո րե նի ալ  յուր ապ րան քա յին շու կա ներն ու նեն ո րո շա կի 
կա յուն պա հան ջարկ, հետ ևա բար ա ճի սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն։ Շու կա նե րը 
հա գե ցած են, և նոր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի մուտ քի, գոր ծու նեութ յան ընդ
լայն ման և շու կա յում հաս տատ ման բա ցա կա յութ յունն ու նի օբ յեկ տիվ պատ ճառ ներ։

3. Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի ու սում  նա սի րութ յուն

Նպատակը

Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լորտն ու նի սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն, քա նի 
որ այն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է մարդ կա յին կյան քի և  ա ռող ջութ յան հետ։ Ու
սումն ա սի րութ յան հիմն ա կան նպա տակն է ստա նալ ո լոր տի ապ րան քա յին շու կա նե րի 
ար դի վի ճա կի ամ բող ջա կան պատ կե րը, գնա հա տել մրցակ ցա յին մի ջա վայ րը հաշ վե
տու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ի հայտ բե րել մրցակ ցութ յու նը սահ մա նա փա կող 
հնա րա վոր խոչն դոտ նե րը և ներ կա յաց նել մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի բա րե լավ մանն 
ուղղ ված կար գա վոր ման ու ղի ներ։

2019
4292

HHICR3

2019
82%

2012
235 000

2019
177 235
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Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները

Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին 
սահ ման նե րը հատ կո րո շե լիս հաշ վի են առն վել դե ղե րի ֆունկ ցիո նալ հատ կա նիշ
նե րը, մաս նա վո րա պես՝ օգ տա գործ ման նպա տա կը, ազ դե ցութ յու նը, սպա ռո ղա կան 
հատ կա նիշ նե րը, դե ղե րի փո խա դարձ փո խա րի նե լիութ յու նը, հա մադ րե լիութ յու նը 
և  այլ հատ կա նիշ ներ: Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան տե սանկ յու նից շու կան հատ կո
րո շե լու հա մար դե ղե րի մի շարք դա սա կար գումն ե րից Հանձ նա ժո ղո վը նպա տա կա
հար մար է հա մա րել դե ղե րը և (կամ) դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քը դա սա կար գել 
ըստ դե ղա բա նա կան նշա նա կութ յան, այ սինքն՝ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա
յին կազ մա կեր պութ յան կող մից ներդր ված դե ղե րի դա սա կարգ ման ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical classification system) հա մա կար գի դա սա կարգ ման 3րդ մա կար
դա կով:

ATC դա սա կարգ ման 3րդ մա կար դա կի խմբե րում ընդգրկ ված դե ղան յու թե րը և դ րան
ցից պա տաստ ված ար տադ րան քը ընդ հա նուր առ մամբ կա րող են լի նել փո խա դարձ 
փո խա րի նե լի բժշկա կան տե սանկ յու նից, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում դրանք փո խա
դարձ փո խա րի նե լի չեն ֆի նան սա կան տե սանկ յու նից՝ կախ ված դե ղո րայ քի գնե րից։ 
Մ յուս կող մից՝ դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում բա ցար ձակ փո խա դարձ փո խա րի
նե լիութ յու նը ո րո շե լը դժվար է, քա նի որ մեկ մար դու (կամ հի վան դի) հա մար նույն 
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դե ղե րը կա րող են լի նել փո խա դարձ փո խա րի նե լի, մեկ այլ մար դու (կամ հի վան դի) 
հա մար՝ ոչ։ Դա կախ ված է տվյալ դե ղո րայքն օգ տա գոր ծո ղի ու ղեկ ցող հի վան դութ
յուն նե րից, դե ղո րայ քի և դ րան ցում առ կա նյու թե րի նկատ մամբ ան հա տա կան պա
տաս խա նից, դե ղո րայ քի կողմն ա կի ազ դե ցութ յուն նե րից1, այդ իսկ պատ ճա ռով յու րա
քանչ յուր դե ղո րայք օգ տա գոր ծո ղի հա մար դե ղե րի փո խա դարձ փո խա րի նե լութ յու նը 
յու րա հա տուկ է։

ՀՀում դե ղե րի գրան ցա մատ յա նը վար վում է ATC դա սա կարգ ման 5րդ մա կար դա
կով՝ հիմք ըն դու նե լով ակ տիվ բա ղադ րա տար րը2։

Առ կա 5րդ մա կար դա կի տվյալ նե րը Հանձ նա ժո ղո վի կող մից խմբա վոր վել են ըստ 
ATC դա սա կարգ ման 3րդ մա կար դա կի, ո րի արդ յուն քում ստաց վել է 217 խումբ՝ նե
րառ յալ ա նաս նա բու ժա կան դե ղե րը և պետ րո լեում Դ5ը (զտված նավ թը)։ Ըստ այդ 
խմբե րի՝ ո րոշ վել են մի շարք ապ րան քա յին շու կա ներ3, ո րոն ցից 2020 թվա կա նին ու
սումն ա սի րե լու հա մար ընտր վել են.

1. «M01A ոչ ստե րոի դա յին, ցա վազր կող, հա կա բոր բո քա յին դե ղա մի ջոց ներ»,

2. «C07A բե տա ըն կա լիչ նե րի բլո կա դոր ներ կամ ար գե լա կիչ ներ (խում բը նե րա ռում 
է սիրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ կի րառ վող բե տա բլո կա դոր ներ)»,

3. «J02A հա կա բակ տե րիալ (հա կասն կա յին) մի ջոց ներ` պար բե րա բար օգ տա գործ
ման հա մար» ապ րան քա յին շու կա նե րը:

Վե րոնշ յալ ապ րան քա յին շու կա նե րի աշ խար հագ րա կան սահ ման է հա մար վել ՀՀ 
ողջ տա րած քը, քա նի որ դե ղախմ բե րը սպա ռող նե րի հա մար տնտե սա պես հնա րա
վոր ու նպա տա կա հար մար է ձեռք բե րել ՀՀ ողջ տա րած քում։

Լիազոր մարմինը և պետական կարգավորումը

ՀՀում դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում պե տա կան կար գա վո րում ի րա կա նաց նող 
լիա զոր մար մին է հա մար վում Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը։

1  Օրինակ՝ հիվանդը կարող է ունենալ ալերգիա կամ տվյալ դեղորայքը և (կամ) դրա փոխադարձ 
փոխարինելի դեղորայքները մեկ օրգանի համար կարող են լինել արդյունավետ, մեկ այլ օրգանի համար՝ 
վնասակար։
2  http://pharm.am/index.php/am/20140916062936/10220150406141125
3  Դասակարգման ընթացքում պարզվել է, որ գոյություն ունեն նախկին ԽՍՀՄ երկրների 
արտադրության դեղեր և (կամ) դեղանյութեր, որոնք դասակարգված չեն ATC համակարգում։ Դրանք 
ներառվել են ATC համակարգի որևէ մակարդակում՝ հաշվի առնելով դեղանյութը։

Առողջապահության 
նախարարություն

Դեղերի և բժշկական 
տեխնոլոգիանների 

փորձագիտական կենտրոն

Վերահսկողություն 
իրականացնող մարմիններ                   

(օրինակ Առողջապահական և 
աշխատանքի տեսչական մարմին)

• դեղերի փորձաքննությունների 
կազմակերպում և 
իրականացում,

• դեղերի պետական գրանցում,
• դեղերի գրանցամատյանների 

վարում,
• դեղերի ներմուծման 

և արտահանման 
հավաստագրերի 
տրամադրում,

• այլ գործառույթներ

• դեղային քաղաքականության 
մշակում և իրականացում,

• դեղերի շրջանառության 
ապահովում,

• դեղերի շրջանառության 
ոլորտի հսկողություն, 
վերահսկողություն,

• հիմնական դեղերի 
մատչելիության ապահովում,

• լիցենզավորում,
և այլն
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ՀՀում թույ լատր վում է ար տադ րել, ներ մու ծել, բաշ խել, բաց թող նել, ի րաց նել և 
կի րա ռել այն դե ղե րը, ո րոնք գրանց ված են ՀՀում, բա ցա ռութ յամբ դե ղա տա նը 
պատ րաստ վող, ՀՀից ար տա հան վող, միայն ար տա հան ման նպա տա կով ՀՀու մ 
ար տադր վող, ցու ցա հան դես նե րին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով ներ մուծ վող և ՀՀ 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված այլ դեպ քե րում կի րառ վող դե ղե րի, ո րոնց հա մար չի 
պա հանջ վում գրան ցում4։

Ներմուծում և արտահանում

4  «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 16 և 23

29.4%30%

23.6%

15.7%

12.6%

9.1%

7.6%

4.6%

6.6%

4.3%
3.7%
3.3%
3.1%
2.9%
2.9%

Վրաստան

Այլ

Գերմանիա

Ֆրանսիա

ՌԴ

Սլովենիա
Հունգարիա

Իտալիա
Իռլանդիա
Իսպանիա
Միացյալ Թագավ.
Բելգիա

Ավստրիա

Լեհաստան, 
Նիդերլանդներ

23.3%25.6% Այլ

12.3%11.6% ՌԴ

10.7%10.8% Հունգարիա

9.8%8.5% Սլովենիա

5.5%4.8% Ուկրաինա

4.6%4.5% Շվեյցարիա

4.4%4.2% Բելգիա

2018 և 2019 թվականների ընթացքում 
դեղերի ներմուծման կառուցվածքը՝ ըստ 
արտահանող երկրների

2018 և 2019 թվականների ընթացքում 
դեղերի ներմուծման կառուցվածքը՝ ըստ 
ծագման երկրների

23.8%

16.8%

13.1%

8.0%

6.6%

4.5%

6.5%

4.7%
3.7%
3.4%

2.5%

2.9%
3.5%
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Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րի հա մե
մա տա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում կա րող ենք փաս տել, որ 2018 և 2019 թվա
կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ դե ղե րի ներ մուծ ման կա ռուց ված քում՝ ըստ ար տա հա նող 
երկր նե րի փո փո խութ յուն տե ղի չի ու նե ցել, մաս նա վո րա պես, նշված թվա կան նե րին 
դե ղե րը հիմն ա կա նում ներ մուծ վել են Վ րաս տա նից, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից և 
Հուն գա րիա յից:

2018 և 2019 թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀից դե ղե րի ար տա հան ման կա ռուց ված քի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յամբ կա րող ենք փաս տել, որ 2019 թվա կա նին ա վե լա ցել 
է ար տա հան վող երկր նե րի քա նա կը՝ 15ից դառ նա
լով 18, մինչ դեռ 0,8 տո կո սով նվա զել է ար տա հան
ման ծա վա լը՝ 51.9 մլն դ րամ մաք սա յին ար ժե քով, 
իսկ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն ար տա հան վող 
դե ղե րի ծա վալն ա վե լա ցել է շուրջ 13.6 տո կո սով՝ 
452.2 մլն դ րամ մաք սա յին ար ժե քով:

Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են 
տվել, որ 2018 թվա կա նին ՀՀից դեղ է ար տա հա
նել 27 ըն կե րութ յուն, ըստ ար տա հան ման ծա վալ նե
րի՝ խո շոր դեղ ար տա հա նող ըն կե րութ յուն ներն են 
« Լիկ վոր» ՓԲԸն, « Ֆար մա ֆակտ» ՍՊԸն և «Երե
վա նի քի միա դե ղա գոր ծա կան ֆիր մա» ԲԲԸն։ 

2019 թվա կա նի ըն թաց քում «M01A» ապ րան քա
յին շու կա յում դե ղա մի ջոց ներ ներ մու ծող ա ռա ջին 
ե րեք խո շոր ըն կե րութ յուն ներն են « Վա գա Ֆարմ» 
ՍՊԸն, «Ալ ֆա Ֆարմ Իմ պորտ» ՓԲԸն, « Նա տա լի 
Ֆարմ» ՍՊԸն, ո րոնք ապ րան քա յին շու կա յում չեն 
ու նե ցել գե րիշ խող դիրք։ Ինչ պես 2018 թվա կա նին, 
այն պես էլ 2019ին «M01A» ապ րան քա յին շու կա յում 
դե ղեր է ներ մուծ ել 31 ըն կե րութ յուն։ Դե ղե րի ու ղիղ 
ներ մու ծու մը կազ մում է 92 տո կոս, իսկ զու գա հեռ 
ներ մու ծու մը՝ 8 տո կոս։ «M01A» ապ րան քա յին շու
կան ու նի կենտ րո նաց վա ծութ յան մի ջին մա կար
դակ: 

2019 թվա կա նի ըն թաց քում «C07A» ապ րան քա
յին շու կա յում դե ղա մի ջոց ներ ներ մու ծող ա ռա ջին 
ե րեք խո շոր ըն կե րութ յուն ներն են « Վա գա Ֆարմ» 

2018 
1558

2019
1469

HHI

CR3

2018
60.6%

2019
59.9%

2018 և 2019 թվականների ընթացքում 
դեղերի արտահանման կառուցվածքը՝ 
ըստ ներմուծման երկրների

58.7%

16.7%

8.0%

5.7%

2.4%
2.5%

2.3%
2.0%
1.7%

ՌԴ

Վրաստան

Ուզբեկստան

Մոլդոլվա
Բելառուս

Ղրղզստան
Այլ

Տաջիկստան
Ուկրաինա
Եմեն

51.3%

16.9%

10.9%

4.7%
4.3%

2.9%
3.6%

2.0%
3.4%
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ՍՊԸն, «Ալ ֆա Ֆարմ Իմ պորտ» ՓԲԸն, « Նա տա լի Ֆարմ» ՍՊԸն, ո րոնք ապ րան քա
յին շու կա յում զբա ղեց րել են գե րիշ խող դիրք։ 2019 թվա կա նին «C07A» ապ րան քա յին 
շու կա յում դե ղա մի ջոց ներ է ներ մու ծել 17 ըն կե րութ յուն։ Ու ղիղ ներ մու ծու մը կազ մել է 
շուրջ 99,8 տո կոս, իսկ զու գա հեռ ներ մու ծու մը՝ 0,2 տո կոս։ «C07A» ապ րան քա յին շու
կան ու նի կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր մա կար դակ: 

2019 թվա կա նի ըն թաց քում «J02A» ապ րան քա յին շու կա յում դե ղա մի ջոց ներ ներ
մու ծող ա ռա ջին ե րեք խո շոր ըն կե րութ յուն ներն են «Ալ ֆա Ֆարմ Իմ պորտ» ՓԲԸն, 
« Տո նուս Լես» ՍՊԸն, «Աս տե րիա» ՍՊԸն, ո րոնք ապ րան քա յին շու կա յում չեն ու նե
ցել գե րիշ խող դիրք։ 2019 թվա կա նին «J02A» ապ րան քա յին շու կա յում դե ղեր է ներ մու
ծել 11 ըն կե րութ յուն։ Ու ղիղ ներ մու ծու մը կազ մել է շուրջ 99,99 տո կոս, իսկ զու գա հեռ 
ներ մու ծու մը՝ շուրջ 0,01 տո կո սը։ «M01A» ապ րան քա յին շու կան ու նի կենտ րո նաց վա
ծութ յան մի ջին մա կար դակ: 

Եզ րա կա ցութ յուն

1. Ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րութ յու նը նա խա տե սում է միայն փոխ հա տուց վող 
դե ղե րի գնե րի կար գա վո րում և վե րահս կո ղութ յուն, մաս նա վո րա պես, փոխ հա
տուց վող դե ղե րի հե նա կե տա յին գներ և մե ծա ծախ ու ման րա ծախ ի րաց ման ա ռա
վե լա գույն հա վե լա գին։ Այս կար գա վո րումն ամ բող ջութ յամբ նա խա տես վում է կի
րա ռել 2025 թվա կա նից։ Մինչ դեռ մի ջազ գա յին փոր ձի ու սումն ա սի րութ յու նը ցույց 
է տա լիս, որ մի շարք եվ րո պա կան երկր նե րում գոր ծում է դե ղե րի ա ռա վե լա գույն և 
ն վա զա գույն գնե րի սահ ման ման փորձը, մաս նա վո րա պես, ո րոշ երկր նե րում դե
ղե րի գրանց ման ժա մա նակ տվյալ երկ րի հա մա պա տաս խան մարմն ում (օ րի նակ՝ 
Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նում կամ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու
նում) միա ժա մա նակ գրանց վում է նաև դե ղի ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գույն գին, 
ո րից ա վել կամ պա կաս գնով չի կա րե լի ի րաց նել դե ղե րը։ Դ րանց սահ մա նու մը և 
գ րան ցու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ լի նե լով սո ցիա լա կան կար ևոր նշա
նա կութ յան ապ րանք ներ՝ դե ղե րի ա ռա վե լա գույն գնի սահ ման մամբ պե տութ յունն 
ա նուղ ղա կիո րեն կար գա վո րում է շու կան՝ զերծ պա հե լով տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի կող մից գնի ան հիմն և  ան տե ղի թան կա ցու մից և (կամ) վա ճառ քի մեծ 
մար ժա նե րի սահ մա նու մից, իսկ նվա զա գույն գնի սահ մա նու մը նպա տակ ու նի 
բա ցա ռե լու դեմ պին գա յին եր ևույթ նե րը։ 

2. Ու սումն ա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ գոր ծում են բար տե րա յին 
եր ևույթ ներ, ո րոնց հստակ կար գա վոր ման մե խա նիզմն ե րը օ րենսդ րութ յամբ 
մշակ ված չեն։ Մաս նա վո րա պես, դե ղեր և (կամ) ո րոշ բժշկա կան սար քա վո րում
ներ ձեռք բե րող և  ի րաց նող տնտեսավարող սուբ յեկտ ներն ի րա կա նաց նում են 
բար տեր ներ միմ յանց միջև, ո րոնց չկար գա վոր ված լի նե լը կա րող է հան գեց նել 

2018 
1373

2019
1366

HHICR3

2018
54.3%

2019
54.2%

2018 
2004

2019
2346

HHICR3

2018
71.8%

2019
78.8%



51

հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի։ Ա ռա ջարկ վում է այս մա սով մշա կել և 
ներդ նել օ րենսդ րա կան հիմ քեր և մե խա նիզմն եր՝ կար գա վո րե լով ո լոր տում բար
տեր նե րի ի րա կա նա ցու մը։

3. Ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նա կա
հատ վա ծում չկա հա սա նե լի վի ճա
կագ րութ յուն չգրանց ված դե ղե րի 
ներ մուծ ման մա սով։ Մաս նա վո րա
պես այն մա սով, թե ինչ պես է ի րա կա
նաց վում կոնկ րետ տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րին չգրանց ված դե ղե րի 
ներ մուծ ման թույլտ վութ յան տրա
մադ րու մը կամ ո րո շումն ե րի մեր ժու
մը՝ շու կա յում այլևս պա հան ջարկ չլի
նե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ։

4. « Դե ղե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ
ման ված է, որ Ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան կող մից սահ
ման ված կար գով դե ղե րի մե ծա
ծախ ի րաց ման լի ցեն զիա ու նե ցող 
տնտեսավարող սուբ յեկ տ նե րի մա
սին վար վում է ին տեր նե տա յին կայք, ո րով տրա մադր վում է սպա ռիչ տե ղե կատ
վութ յուն հիմն ա կան դե ղե րի ցան կում նե րառ ված դե ղե րի առ կա յութ յան վե րա բեր
յալ, այդ թվում՝ դե ղի առևտ րա յին ան վա նու մը, դրանց մե ծա ծախ ա ռա վե լա գույն 
հա վե լա գի նը, տվ յալ պա հին առ կա քա նակ նե րը։ Սա կայն մե ծա ծախ առևտ րով 
զբաղ վող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի ին տեր նե տա յին կայ քե րի ու սումն ա
սի րութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, որ վե րը նշված տե ղե կատ վութ յու նից մե ծա ծախ 
ա ռա վե լա գույն հա վե լագ նի փո խա րեն նշվում են դե ղե րի գնե րը։

5. Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի և դե ղո րայ քա յին ար տադ րան քի շու կա յի վրա 
ազ դում է նաև բժշկա կան և (կամ) ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան հա մա կար
գը, տվ յալ երկ րում գոր ծող ա պա հո վագ րութ յան փոխ հա տուց ման տե սակ նե րը և 
չա փե րը։ Օ րի նակ՝ փո խա դարձ փո խա րի նե լի թանկ և  է ժան դե ղե րի միջև կա րող 
է ա ռա ջա նալ մրցակ ցա յին խնդիր, ե թե մե կը փոխ հա տուց վում է ա ռող ջութ յան 
ա պա հո վագ րո ղի կող մից, իսկ մյու սը՝ ոչ։ Մր ցակ ցութ յան սահ մա նա փա կում կա
րող է լի նել նաև դե ղա տոմ սով բարձր գնե րով և  ա ռանց դե ղա տոմ սի ցածր գնե րով 
վա ճառ վող դե ղե րի միջև։ Դե ղե րի գնման և փոխ հա տուց ման քա ղա քա կա նութ յու
նը, տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի կող մից վար վող բրեն դա յին քա ղա քա կա նութ յու
նը, բաշխ ման տար բեր ռազ մա վա րութ յուն նե րը, դե ղե րի պե տա կան գնման հա
մա կար գը մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա։

Դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի այլ ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սումն ա սի րութ յու նը 
շա րու նակ վում է 2021 թվա կա նին։
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4․. Հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում ու սում  նա սի րութ յուն

Նպատակը

ՀՀ հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տը բարձր հար կա յին ե կա մուտ նե րի ա պա հով ման, 
ար տա հա նու մից ստաց վող ե կա մուտ նե րի, օ տա րերկր յա ներդ րումն ե րի և  աշ խա
տա տե ղե րի ստեղծ ման տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին դեր ու նի ազ գա յին տնտե սութ
յան մեջ։ Ո լոր տի նշա նա կութ յու նը ՀՀի հա մար զգա լի է հատ կա պես զար գաց ման 
և ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի ստեղծ ման տե սանկ յու նից։ Զուտ օ տա րերկր յա ուղ ղա
կի ներդ րումն ե րի դի նա մի կան վեր ջին տա րի նե րին ցույց է տա լիս, որ ներդ րումն ե րի 
ի րա կա նաց ման հիմն ա կան ո լորտ նե րում ա ռանձ նա նում են նաև հան քա գոր ծա կան 
արդ յու նա բե րութ յու նը և դ րան հա րա կից գոր ծու նեութ յու նը, ին չը շեշ տում է ո լոր տում 
մրցակ ցա յին ա ռողջ մի ջա վայր ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։

Հաշ վի առ նե լով ըն դեր քի հարս տութ յուն նե րի սահ մա նա փակ քա նա կը, ո լոր տի սո
ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան ազ դե ցութ յանն առնչ վող հան րա յին քննար կումն ե
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րը, ինչ պես նաև Հանձ նա ժո ղո վի կող մից նախ կի նում կա տար ված ու սումն ա սի րութ
յուն նե րի արդ յուն քում հայտ նա բեր ված հնա րա վոր խնդիր նե րը՝ անհ րա ժեշ տութ յուն 
է ա ռա ջա ցել ի րա կա նաց նել հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յուն։

Հան քարդ յու նա բե րութ յու նը բնու թագր վում է որ պես ըն դեր քից ար ժե քա վոր օգ տա
կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան մա նը և դ րանց մեջ պար փակ ված օգ տա կար բա
ղադ րիչ նե րի կորզ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րի հա մա լիր:

ՀՀ հանքավայրերի տեսակները՝ 
ըստ օգտակար հանածոների 
տեսակների

Հանքային ջրեր

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրեր

Մետաղական

Ոչ մետաղական

Ընդհանուր

24

44

43

760

871
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Հայաստանը հա րուստ է տա րա տե սակ մե տա ղա կան և  ոչ մե տա ղա կան հան քան յու
թե րով: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի պե տա կան հաշ վեկշ ռում ներ կա յումս 
հաշ վառ ված է հաս տատ ված պա շար նե րով օգ տա կար հա նա ծո նե րի շուրջ 871 հան
քա վայր (43 մե տա ղա կան, 760 ոչ մե տա ղա կան, 44 ստո րերկր յա քաղց րա համ և 24 
հան քա յին ջրե րի), ինչ պես նաև օգ տա կար հա նա ծո նե րի 580 հան քեր ևա կում5 (131 մե
տա ղա կան և 449 ոչ մե տա ղա կան), օգ տա կար հա նա ծո նե րի ա վե լի քան 130 տե սակ, 
ո րից շուրջ 25ը՝ մե տա ղա կան։

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 1ի դրութ յամբ օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան
ման նպա տա կով տրա մադր վել է 373 թույլտ վութ յուն, ո րից 25ը՝ մե տա ղա կան օգ տա
կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման հա մար: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա
հան ման նպա տա կով երկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րութ յան հա մար տրա մադր վել է 
36 ի րա վունք, ո րից 4ը` նավ թի և գա զի երկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րութ յան աշ խա
տանք նե րի հա մար։

Օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման թույլտ վութ յուն նե րի տրա մադր ման գոր
ծըն թա ցը սկսվում է հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րութ յան կող մից լիա զոր մար մին 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման ի րա վունք հայ ցե լու դի մու մի ներ կա յաց
մամբ, ո րից հե տո «մեկ պա տու հա նի» սկզբուն քի ներ քո ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա
վուն քի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցի վար չա րա րութ յու նը մաս նա կիո րեն փո խանց վում 
է Շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րութ յուն շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան և 
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յուն տեխ նի կա կան անվ տան գութ յան 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար։

Հիմք ըն դու նե լով օգ տա կար հա նա ծո նե րի հիմն ա կան տի պե րի դա սա կարգ ման ու
ղե ցույ ցնե րը, դրանց ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րը, կի րա ռութ յու նը՝ ի րա կա նաց ված 
ու սումն ա սի րութ յան շրջա նա կում ա ռանձ նաց վել են հետև յալ են թաո լորտ նե րը.

Մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յու նում՝

• «Պղն ձի խտան յութ» են թաո լորտ

• « Մո լիբ դե նի խտան յութ և ֆե րո մո լիբ դեն» են թաո լորտ

• « Ցին կի խտան յութ» են թաո լորտ

• «Ոս կու խտան յութ, ոս կու և  ար ծա թի հա մա ձուլ վածք» են թաո լորտ

Ոչ մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յու նում՝

• « Շի նա րա րա կան քա րեր» են թաո լորտ

• « Բե տո նի լցան յու թեր» են թաո լորտ

• « Կա պակ ցող նյու թեր, ցե մեն տի հումք» են թաո լորտ

• « Քի միա կան հումք» են թաո լորտ

• « Կի սա թան կար ժեք և բ նա գույն քա րեր» են թաո լորտ

• « Բազ ման պա տա կա յին օգ տա գործ ման հումք» են թաո լորտ

Ա ռանձ նաց ված են թաո լորտ նե րի ապ րան քա յին շու կա նե րի հատ կո րո շու մը կդի
տարկ վի հե տա գա յում՝ ա ռան ձին ու սումն ա սի րութ յուն նե րի և վա րույթ նե րի շրջա նակ
նե րում։
5  Ընդերքի տեղամաս, որում հայտնաբերվել է օգտակար հանածոյի առկայություն, որի քանակը, 
որակը և արդյունաբերական նշանակությունը դեռ որոշված չեն:
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Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է բնա կան պա շար նե րի արդ յու նա հա նու մից մինչև 
դրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան հետ կապ ված հիմն ա կան փու լե րը, մաս նա վո րա պես 
թույլտ վութ յուն նե րի ու ի րա վունք նե րի տրա մադ րու մը, շա հա ռու նե րի բա ցա հայ տու մը, 
ֆի նան սա կան և  ի րա վա կան կար գա վո րումն ե րը, պե տա կան բյու ջե ուղղ վող հար կե րը 
և վ ճար նե րը և  այլն, ո րում բա ցա հայտ ված էա կան խնդիր նե րը ներ կա յաց ված են եզ
րա կա ցութ յու նում։

Հան քա վայ րե րի հա մե մա տա բար քիչ քա նա կից և  անհ րա ժեշտ ներդ րումն ե րի մե
ծութ յու նից ել նե լով՝ մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յան են թաո լորտ նե րում 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի քա նա կը փոքր է, կազ մը՝ հիմն ա կա նում ան փո փոխ, 
սա կայն փո փո խութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում հան քա վայ րը շա հա գոր ծող ըն կե րութ
յուն նե րի ի րա կան սե փա կա նա տե րե րի կա ռուց ված քում։ Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա
վունք ստա ցած ըն կե րութ յուն նե րի քա նա կը «Պղն ձի խտան յութ» են թաո լոր տում 8ն  
է, « Մո լիբ դե նի խտան յութ և ֆե րո մո լիբ դեն» են թաո լոր տում՝ 6ը, « Ցին կի խտան յութ» 
են թաո լոր տում՝ 1ը, «Ոս կու խտան յութ, ոս կու և  ար ծա թի հա մա ձուլ վածք» են թաո լոր
տում՝ 16ը։ Սա կայն ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յաց րած հաշ վետ վութ յուն նե րից պարզ
վել է, որ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման ի րա վունք ստա ցած 
ըն կե րութ յուն նե րի 56 տո կո սը վեր ջին տա րի նե րին արդ յու նա հան ման աշ խա տանք
ներ չի ի րա կա նաց րել։

Ոչ մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում հիմն ա կա նում ի րա կա նաց վում է 
արդ յու նա բե րա կան նշա նա կութ յան հա նա ծո նե րի, լցան յու թե րի և շի նա րա րա րա կան 
քա րե րի արդ յու նա հա նում։ Թույլտ վութ յուն նե րի քա նա կը գրե թե 14 ան գամ գե րա զան
ցում է մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում տրված թույլտ վութ յուն նե րի 
քա նա կը, սա կայն ո լոր տի տնտե սա կան նշա նա կութ յու նը փոքր է, քա նի որ ստաց վող 
ար տադ րան քի ար ժե քը ծա վա լա յին մե ծութ յան հա մե մատ փոքր է։ Ո լոր տին հա տուկ 
է մաս նա կից նե րի մեծ թի վը և կազ մի ու կա ռուց ված քի հա ճա խա կի փո փո խութ յու
նը։ 2019 թվա կա նին ոչ մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի տնտե սա կան 
բարձր նշա նա կութ յուն ու նե ցող տու ֆի և բա զալ տի ապ րան քա յին շու կա նե րը կենտ
րո նաց ված չեն, ա վա զա կոպ ճա յին նյու թե րի շու կան ու նի կենտ րո նաց վա ծութ յան մի
ջին մա կար դակ, իսկ քա րա ղի, պեռ լի տի, կրա քա րե րի, կա վե րի և տ րա վեր տի նի շու
կա նե րը ու նեն կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր մա կար դակ։

Եզ րա կա ցութ յուն 

1. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի 40րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն՝ օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քի երկ րա բա նա կան ու սում
նա սի րութ յան ի րա վունք հայ ցե լու դեպ քում, ե թե եր կու կամ ա վե լի անձ դի մում են 
ներ կա յաց րել ըն դեր քի միև նույն տե ղա մա սի հա մար, ա պա նա խա պատ վութ յուն 

Տուֆ

Բազալտ

Ավազակոպճային նյութեր

Քարաղ

Պեռլիտ

Կրաքար

Կավեր

Տրավերտին

413

860

1161

3006

3517

3924

4278

5763

HHI



56 ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

է տրվում այն դի մու մա տու ին, ում դի մումն ա ռա ջինն է գրանց վել: Մի ջազ գա յին 
փոր ձի ու սումն ա սի րութ յու նից պարզ է դար ձել, որ «Ով ա ռա ջինն է դի մում, նա 
ա ռա ջինն է ստա նում» սկզբուն քը կի րա ռե լի է նաև այլ պե տութ յուն նե րում և ն պա
տակ ու նի խրա խու սել երկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու
մը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, Հանձ նա ժո ղո վը գտնում է, որ երկ րա բա նա կան ու սումն ա
սի րութ յան թույլտ վութ յան վե րոնշ յալ ըն թա ցա կար գը կա րող է սահ մա նա փա կել 
մրցակ ցութ յու նը։ Նշ ված գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը մրցու թա յին հի մունք
նե րով կստեղ ծի հա վա սար պայ ման ներ տվյալ տա րած քում երկ րա բա նա կան ու
սումն ա սի րութ յուն ի րա կա նաց նել ցան կա ցող բո լոր ըն կե րութ յուն նե րի հա մար։ 
Ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան դրույթ նե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տվել, որ օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման ի րա վունք հայ ցե լու դեպ
քում տվյալ տե ղա մա սի երկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րութ յուն ներ ի րա կա նաց
նե լու ի րա վունք կրո ղը (ով տվյալ ի րա վուն քի ստաց ման հա մար դի մել է ա ռա
ջի նը) ու նե նում է ար տոն յալ դի մու մա տու ի6 կար գա վի ճակ։ Ն ման պայ ման նե րում 
Հանձ նա ժո ղո վը գտնում է, որ նա խա պատ վութ յան տրա մադ րու մը և  ար տոն յալ 
կար գա վի ճա կի շնոր հումն ի րա վա չափ է՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջի նիս կող մից կա
տա րած ներդ րումն ե րը և ս պաս վող օ գուտ նե րը։

2. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի 58րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը կար գա վո րում է ըն-
դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քից հրա ժար ման գոր ծըն թա ցը։ Հանձ նա ժո ղո վի 
ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ներ կա յումս ըն դեր քօգ տա գործ
ման ի րա վուն քից հրա ժար ման գոր ծըն թա ցը եր կար է տևում, եր բեմն տա րի
ներ՝ դա տա կան գոր ծըն թաց նե րով պայ մա նա վոր ված։ Ն ման կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում կա րող են ա ռա ջա նալ մուտ քի խո չըն դոտ ներ ըն դեր քօգ տա
գործ ման ի րա վուն քի հնա րա վոր նոր դի մու մա տու ի հա մար։ Ա վե լին, ըն դեր քօգ
տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց ման դեպ քում հնա րա վոր է լիա զոր մարմ
նի կող մից օ պե րա տիվ մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն` հա սա րա կութ յան 
գե րա կա շա հով և բ նա պահ պա նա կան նկա տա ռումն ե րով պայ մա նա վոր ված։  
Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քից հրա ժար ման գոր ծըն թացն ինք նին ա ռա
ջաց նում է մի շարք հետ ևանք ներ ոչ միայն այլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի, 
այլ նաև շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար։ Ն ման պայ ման նե րում որ պես հրա ժար ման 
հա վաս տա գիր չտրա մադ րե լու դեպք շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան դրա
մագլ խի հա մար նա խա տես ված ողջ ծա վա լով հատ կա ցումն ե րի չկա տա րու մը նա
խա տե սե լը հա վել  յալ քննարկ ման կա րիք ու նի ա ռա ջա ցող հետ ևանք նե րի հա մա
տեքս տում։ Կար ծում ենք՝ նման դեպ քե րում լիա զոր մար մի նը կա րող է կի րա ռել 
օ րեն քով նա խա տես ված այլ գոր ծի քա կազ մեր։

3. Ո լոր տում առ կա են նաև հո ղօգ տա գործ մա նը վե րա բե րող խնդիր ներ։ Ըն
դեր քօգ տա գործ ման հետ կապ ված հո ղա յին հա րա բե րութ յունները 
կար գա վոր վում են ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քով և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քով: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի 17րդ հոդ վա ծի 3րդ մա
սի 2րդ կե տի 2րդ պար բե րութ յան հա մա ձայն՝ «Ըն դեր քի օգ տա գործ
ման ի րա վունք ստա ցած ան ձը չի կա րող սկսել հան քարդ յու նա հան ման 
աշ խա տանք ներն ա ռանց տվյալ տա րած քի հա մա պա տաս խան սե փա կա նա
տի րոջ հա մա ձայ նութ յան կամ հո ղա տա րած քի օգ տա գործ ման պայ մա նագ րի»։ 

6  Օրենսգրքի 3րդ հոդվածի 1ին մասի 27րդ կետի համաձայն՝ արտոնյալ դիմումատու է համարվում 
օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրություններ 
իրականացնելու ընդերքօգտագործման իրավունք կրողը, որը տվյալ տեղամասում օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման համար իրավունք ձեռք բերելու դիմում է ներկայացրել լիազոր մարմին։
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Պե տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող հո ղե րի դեպ քում ըն
դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց հետ հո ղօգ տա գործ ման պայ
մա նա գի րը կնքվում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից, 
սա կայն մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող հո ղե րի դեպ քում հան քարդ
յու նա հա նողն ինքն է բա նակ ցում հո ղի սե փա կա նա տի րոջ հետ այն վար ձա կա լե
լու կամ գնե լու նպա տա կով։ Ըն դեր քօգ տա գործ ման հա մար կեն սա կան նշա նա
կութ յուն ու նե ցող այս գոր ծըն թա ցի տա րան ջատ ված կար գա վոր ման արդ յուն քում 
ըն թա ցա կար գա յին խնդիր ներ են ա ռա ջա նում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք 
ստա ցած ըն կե րութ յուն նե րի հա մար՝ ի րենց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման տե
սանկ յու նից։

4. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի 2020 թվա կա նի հու լի սի 16ին կա տար
ված ՀՕ397Ն փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում սահ ման վել են ըն դերք-
օգ տա գործ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման նոր ժամ կետ ներ (մե տա ղա
կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման դեպ քում՝ 25 տա րի, ոչ 
մե տա ղա կան պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի և հան քա յին ջրե րի արդ յու նա
հան ման դեպ քում՝ 20 տա րի)։ Ընդ ո րում, մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե
րի արդ յու նա հան ման հա մար տրա մադր ված 25 տար վա թույլտ վութ յու նը օ րեն
քով նա խա տես ված դեպ քե րում կա րող է հե տաձգ վել ևս 25 տա րի ժամ կե տով: 
Ն ման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ նման եր կա
րա ժամ կետ հի մունք նե րով տրված ի րա վուն քը շու կա յում ստեղ ծում է եր կա րա
ժամ կետ բարձր կենտ րո նաց վա ծութ յուն, շու կա մուտք գոր ծե լու խո չըն դոտ ներ, 
գոր ծուն մե խա նիզմն եր կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում, ո րը կա
պա հո վի երկ կողմ ե րաշ խիք ներ պայ մա նագ րում նշված ի րա վունք նե րի և պար
տա կա նութ յուն նե րի լիար ժեք կա տար ման հա մար։

5. Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քօգ-
տա գործ ման պայ մա նագ րե րի ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ թեև 
պայ մա նագ րե րը մե ծա մա սամբ կրկնում են օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան
ման և (կամ) ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի վե րամ շակ ման նպա տա կով ըն
դեր քօգ տա գործ ման պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը7, դրան ցից ո րոշ նե րում բա ցա
կա յող տե ղե կատ վութ յունն ա ռա ջաց նում է հե տա գա ֆի նան սա կան հետ ևանք ներ։ 
Մաս նա վո րա պես, « Հան քի փակ ման ծրագ րով նա խա տես ված պար տա վո րութ
յուն ներ» բա ժի նը, ո րից ան մի ջա կան կախ վա ծութ յան մեջ է ըն կե րութ յան կող մից 
վճար վող մշտա դի տար կումն ե րի ի րա կա նաց ման վճա րի չա փը, պայ մա նագ րե րի 
մեծ մա սում բա ցա կա յում է կամ թե րի է լրաց ված։ Մշ տա դի տար կումն ե րի ի րա
կա նաց ման հաշ վար կա յին բա զա յին չափ է հա մար վում հան քի փակ ման ծրագ րի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս հան դի սա ցող մշտա դի տար կումն ե րի ծրագ րով նա խա տես ված 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ված տա րած քի, արդ յու նա հան ման ըն
թաց քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան լցա կույ տե րի տե ղա դիր քի և դ րանց հա րա
կից հա մայնք նե րի բնակ չութ յան անվ տան գութ յան ու ա ռող ջութ յան ա պա հով ման 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող մշտա դի տար կումն ե րի նա խա հաշ վա յին ար ժե քը8։  
Հա մայն քի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման ո լոր տում ստանձ նած պար տա վո

7  ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի մարտի 22ի «Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի 
օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 437Ն որոշում 
8  ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10ի «Օգտակար հանածոների արդյունահանված 
տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց 
հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով 
մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու 
մասին» թիվ 22Ն որոշում
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րութ յուն նե րի չա փը և կա տար ման ժամ կետ նե րը նույն պես բա ցա կա յում է պայ մա
նագ րե րի մի մա սից։ Ընդ ո րում ըն կե րութ յուն նե րի մեծ մա սի հա մար հան քարդ
յու նա հան ման պայ մա նագ րով սո ցիալտնտե սա կան ներդ րումն եր կա տա րե լու 
պար տա վո րութ յուն սահ ման ված չէ (18 ըն կե րութ յուն), ո րոշ նե րի դեպ քում այդ
պի սի ներդ րումն եր պայ մա նագ րով նա խա տես ված են, սա կայն ըն կե րութ յուն
նե րը դրանք փաս տա ցի չեն կա տա րում, կան նաև դեպ քեր, երբ ներդ րումն եր 
կա տար վում են՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ դրանք պայ մա նագ րով չեն 
սահ ման վել կամ ա վե լի քիչ են սահ ման վել: Արդ յուն քում հան քարդ յու նա հա նող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հա մար ստեղծ վում են գոր ծու նեութ յան ի րա կա
նաց ման ան հա վա սար պայ ման ներ։

6. Դի տար կումն ե րը ցույց են տա լիս, որ հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի ամ բողջ 
տնտե սա կան նե րու ժը դեռևս չի օգ տա գործ վում։ Նախ՝ չեն կի րառ վում օգ տա
կար հա նա ծո նե րի հան քա վայ րե րի շա հա գործ ման այն պի սի հա մա կար գեր, 
ո րոնք կա պա հո վեն հիմն ա կան և  ու ղե կից օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի 
տնտե սա պես նպա տա կա հար մար և բ նա պահ պա նա կան նվա զա գույն կո րուստ
ներ ա պա հո վող արդ յու նա հա նու մը։ Չի օգ տա գործ վում նաև Հա յաս տա նում 
հան քարդ յու նա բե րա կան հում քի վե րամ շակ ման հնա րա վո րինս եր կար ար տադ
րա կան շղթա յի հիմն ադր ման հնա րա վո րութ յու նը, ո րը թույլ կտա ար տա հա նել 
զտված մե տաղ ներ և մե ծաց նել ստաց վող շա հույ թը։

Բա ցի այդ, ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յաց րած հաշ վետ վութ յուն նե րից պարզ է դար
ձել, որ օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման ի րա վունք ստա ցած մի շարք ըն
կե րութ յուն ներ (մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յու նում՝ 14 ըն կե րութ յուն կամ 
56 տո կո սը, ոչ մե տա ղա կան հան քարդ յու նա բե րութ յու նում՝ 99 ըն կե րութ յուն կամ 
33 տո կո սը) արդ յու նա հան ման աշ խա տանք ներ չեն ի րա կա նաց րել վեր ջին տա
րի նե րին, մինչ դեռ օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հա նու մը տվյալ տե ղա մա
սից ոչ միայն ըն կե րութ յան բա ցա ռիկ ի րա վունքն է, այլ նաև պար տա կա նութ յու նը՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ մի շարք այլ հա վա նա կան ըն կե րութ յուն նե րից ըն դեր քօգ տա
գործ ման ի րա վուն քը տրվել է տվ յալ ըն կե րութ յա նը, և  ըն դեր քօգ տա գործ ման 
պայ մա նագ րով նա խա տես վել են պա շար նե րի մար ման տա րե կան ծա վալ ներ։

Կան նաև ըն դեր քօգ տա գոր ծող ներ, ո րոնք հաս տատ ված պա շար նե րի հա մե մատ 
չնչին արդ յու նա հա նում են ի րա կա նաց նում: Նշ ված խնդի րը կա րող է հան քա վայ
րի արդ յու նա հան ման թույլտ վութ յունն ա ռանց մրցույ թի տրա մադ րե լու հետ ևան
քը լի նել, քա նի որ այդ դեպ քում չեն հա մե մատ վում տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի 
տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան կա րո ղութ յուն նե րը։

5. Հե ռուս տա տե սութ յան և թ վա յին հար թակ նե րի մի ջո ցով 

գո վազ դի տա րած ման ո լոր տում ու սում  նա սի րութ յուն

Գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր տում ա ռանձ նաց վել են 
« Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ», « Ռա դիո գո վազդ» և «Ին տեր նե տա յին գո վազդ» ապ
րան քա յին շու կա նե րը։

Հեռուստատեսային գովազդ

« Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին սահ
մա նը նե րա ռում է հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով տա րած վող գո վազ դա յին 



59

ծա ռա յութ յուն նե րը, քա նի որ այդ ծա ռա յութ յուն նե րը փո խա դարձ փո խա րի նե լի են 
ի րենց գոր ծա ծութ յան նշա նա կութ յամբ, ֆունկ ցիո նալ, տեխ նի կա կան և գ նա յին հատ
կա նիշ նե րով, իսկ ի րաց ման ձևը նույնն է։ 

« Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի աշ խար հագ րա կան սահ ման 
դի տարկ վել է ՀՀն։ 

Հանձ նա ժո ղո վի ու սումն ա սի րութ յան հա մա ձայն՝ ՀՀում գոր ծու նեութ յուն են 
ի րա կա նաց նում 28 հայ կա կան հե ռուս տաա լիք ներ: Հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
« Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի շրջա նակ նե րում դի տարկ վել 
են ա ռա վել մեծ լսա րան ու նե ցող և մեծ ծա վա լի գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա
տու ցող հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի վար քա գի ծը, ո րոնք սփռվա ծութ յուն ու նեն ամ
բողջ հան րա պե տութ յու նում և Եր ևան քա ղա քում։ Հա մա ձայն Հանձ նա ժո ղո վի ի րա
կա նաց րած ու սումն ա սի րութ յան՝ հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի կող մից մա տուց վող 
գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ի րաց ման ծա վալ նե րով ա ռա ջին 3 ըն կե րութ յուն նե
րի («ԱՐՄԵՆԻԱ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ, «ՇԱՆԹ» ՍՊԸ և «ԱՐ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՍՊԸ) ընդ հա նուր մաս նա բա ժի նը 2018 և 2019 թվա կան նե րին կազ մել է 74 տո կոս։ 
Հանձ նա ժո ղո վի կող մից 2018 և 2019 թվա կան նե րին « Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ» 
ապ րան քա յին շու կա յի կենտ րո նաց վա ծութ յու նը գնա հատ վել է բարձր, իսկ 2020 թվա
կա նի հուն վա րից հու լիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ մի ջին։

Եզրակացություն

1. Ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ հե ռուս տաըն կե րութ յուն
նե րը հիմն ա կա նում չու նեն գո վազ դի տե սակ նե րի գնե րի ձևա վոր ման և զեղ
չա յին քա ղա քա կա նութ յան հա մար սահ ման ված չա փա նիշ ներ, իսկ ու նե նա լու 
դեպ քում էլ վե րա բե րում են գո վազ դի տե սակ նե րի նվա զա գույն գնե րի սահ ման
մա նը, ին չը չի կա րող բա ցա ռել խտրա կան գնա յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա
կա նա ցու մը։ Մաս նա վո րա պես « Հե ռուս տա տե սա յին գո վազդ» ապ րան քա յին 
շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րը, չու նե նա լով 
հստակ սահ ման ված գո վազ դի տե սակ նե րի գնե րի ձևա վոր ման, զեղ չա յին քա
ղա քա կա նութ յան և տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հետ ան մի ջա պես կամ գո
վազ դա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի (այդ թվում՝ սեյլս հաուս նե րի) մի ջո ցով աշ խա
տե լու հա մար սահ ման ված չա փա նիշ ներ, կա րող են խտրա կան մո տե ցումն եր 
ցու ցա բե րել տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ (ինչ պես գնա յին քա
ղա քա կա նութ յան մի ջո ցով, այն պես էլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին ուղ ղոր
դե լով ան մի ջա պես գոր ծա կա լութ յուն նե րի կամ սեյլս հաուս նե րի հետ աշ խա
տե լու)՝ խախ տե լով մրցակ ցա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված դրույթ նե րը։ 
Նշ վա ծը վե րա բե րում է նաև տվյալ ապ րան քա յին շու կա յում գոր ծող սեյլս հաուս
նե րին, ին չի կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղո վը գտնում է, որ անհ րա ժեշտ է ա պա
հո վել սեյլս հաուս նե րի կող մից ի րաց վող գո վազ դի գնի ձևա վոր ման և զեղ չա
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յին քա ղա քա կա նութ յան հստակ հրա պա րա կա յին չա փա նիշ ներ։ Միա ժա մա նակ 
սեյլս հաուս նե րի հա մար ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ չստեղ ծե լու նպա տա կով 
Հանձ նա ժո ղո վը գտնում է, որ հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րը չպետք է բա ցա ռի
կութ յան պայ մա նով պայ մա նագ րեր կնքեն նրանց հետ։ 

2. Հանձ նա ժո ղո վի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ գո յութ յուն ու նեն հե ռուս
տա և ռա դիո գո վազ դի (օ րի նակ՝ ու ղիղ տե սա կի գո վազդ, PR, Product Placement և  
այլն) բազ մա թիվ տե սակ ներ, ո րոնք օ րենսդ րութ յամբ կար գա վոր ված չեն։ 

Ինտերնետային գովազդ

«Ին տեր նե տա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին սահ մա նը 
նե րա ռում է տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից է լեկտ րո նա յին կայ քե րի մի ջո ցով 
մա տուց վող գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րը (է լեկտ րո նա յին կայ քե րում տե ղադր վող 
գո վազդ), քա նի որ այդ ծա ռա յութ յուն նե րը փո խա դարձ փո խա րի նե լի են ի րենց գնա
յին, տեխ նի կա կան և ֆունկ ցիո նալ հատ կա նիշ նե րով, գոր ծա ծութ յան նշա նա կութ
յամբ, իսկ ի րաց ման ձևը նույնն է։ 

 «Ին տեր նե տա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի աշ խար հագ րա կան սահ մա
նը տվյալ ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում Հանձ նա ժո
ղո վը չի սահ մա նել՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ է լեկտ րո նա յին կայ քե
րում տե ղադրվող գո վազ դը կա րող է տա րած վել և ձեռք բեր վել նաև ոչ ռե զի դենտ 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից, ըստ էութ յան տվյալ գո վազ դի սպա ռող կա
րող են հան դի սա նալ նաև ՀՀ տա րած քից դուրս գտնվող ան ձինք։ Այ դու հան դերձ, 
տվ յալ ո լոր տին վե րա բե րող ա ռան ձին վա րույթ նե րի և  ու սումն ա սի րութ յուն նե րի շրջա
նակ նե րում, ել նե լով տվյալ ու սումն ա սի րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, Հանձ
նա ժո ղո վը կա րող է սահ մա նել աշ խար հագ րա կան սահ ման ներ։

«Ին տեր նե տա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում 
Հանձ նա ժո ղովն ին տեր նե տա յին հար թակ նե րի մի ջո ցով գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն
ներ մա տու ցող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կազ մի ընտ րութ յունն ի րա կա նաց րել 
է հայտ նի www.similarweb.com և www.alexa.com հար թակ նե րի հրա պա րա կա յին տե
ղե կատ վութ յան, շու կա յի ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում ստաց ված ազ դակ նե րի և 
Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հա մադ րութ յան արդ յուն քում, ին չի 
հետ ևան քով «Ին տեր նե տա յին գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի ծա վա լը հաշ վարկ վել 
է 33 է լեկտ րո նա յին կայ քեր տնօ րի նող 21 տնտեսավարող սուբ յեկ տի տվյալ նե րի հի
ման վրա։

Հա մա ձայն Հանձ նա ժո ղո վի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի՝ է լեկտ րո նա յին 
կայ քե րի մի ջո ցով մա տուց վող գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ի րաց
ման ծա վալ նե րով ա ռա ջին 3 ըն կե րութ յուն նե րի («ՆՅՈՒԶ ԷՅԷՄ» ՍՊԸ, 
«ՍԿԻԶԲ ՄԵԴԻԱ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ և «ԹԵՐԹ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ) ընդ հա նուր 
մաս նա բա ժի նը 2019 թվա կա նին կազ մել է 38 տո կոս, իսկ շու կա յում 
կենտ րո նաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր է։

Եզրակացություն

1. Է լեկտ րո նա յին կայ քե րը տնօ րի նող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը ևս մե ծա մա
սամբ չու նեն գնա յին քա ղա քա կա նութ յան, զեղ չե րի կի րառ ման և տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի հետ ան մի ջա պես կամ գո վազ դա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի մի ջո
ցով աշ խա տե լու հա մար սահ ման ված չա փա նիշ ներ, ին չի արդ յուն քում կա րող 
են խտրա կան մո տե ցումն եր ցու ցա բեր վել տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ
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մամբ՝ խախ տե լով մրցակ ցա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված դրույթ նե րը։ 

2. Ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի ու սումն ա սի րութ յու նից պարզ է դառ
նում, որ չնա յած օ րենսդ րութ յամբ գո վազ դի նկատ մամբ պա հանջ նե րը ներ կա
յաց ված են ընդ հան րա կան ձևով, ին չից կա րե լի է են թադ րել, որ դրանք վե րա բե
րում են նաև հա մա ցան ցի մի ջո ցով տա րած վող գո վազ դին, այ դու հան դերձ, առ կա 
չեն ին տեր նետ գո վազ դի հստակ կար գա վո րումն եր (այդ թվում՝ է լեկտ րո նա յին 
կայ քե րի մի ջո ցով տա րած վող գո վազ դի (օ րի նակ՝ Catfish, Native Impage, Native top, 
Fullscreen, PreRoll video և  այլն) տե սակ նե րի վե րա բեր յալ) և  օ րենսդ րութ յան պա
հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կող լիա զոր մար մին։

3. Տե ղե կատ վութ յան տպա գիր մի ջոց նե րի հա մար օ րենսդ րութ յամբ սահ ման
ված են այն պի սի պա հանջ ներ, ո րոնք հրա պա րա կա յին են դարձ նում տվյալ 
տնտեսավարող սուբ յեկ տի գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը։ Նշ ված պա հանջ նե րը 
չեն գոր ծում է լեկտ րո նա յին կայ քե րի մի ջո ցով տա րած վող գո վազ դի հա մար, ին
չի հետ ևան քով տվյալ գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը 
կա րող են մա տուց վող գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար խտրա կան գներ 
սահ մա նել՝ ո րոշ դեպ քե րում թույլ տա լով նաև մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան 
խախ տումն եր։

4. Գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր տի օ րենսդ րա կան կար գա վո
րումն ե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե րից ել նե լով կա րող ենք փաս տել, որ հա մա ցան
ցի մի ջո ցով գո վազ դի տա րա ծում ի րա կա նաց նող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի 
հաշ վա ռում չի կա տար վում և վեր ջին նե րիս կող մից օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի 
պահ պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն չի ի րա կա նաց վում, ին չի արդ յուն
քում ձևա վոր վում է ան հա վա սար մրցակ ցա յին մի ջա վայր։

Ռադիոգովազդ

Հանձ նա ժո ղո վը որ պես « Ռա դիո գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա
կա յին սահ ման դի տար կել է ռա դիոըն կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով տա րած վող գո վազ
դա յին ծա ռա յութ յուն նե րը։ 

« Ռա դիո գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յի աշ խար հագ րա կան սահ մա նը ՀՀն  է։

Հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նաց րած ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ՀՀում 
գոր ծու նեութ յուն են ի րա կա նաց նում թվով 20 ռա դիոըն կե րութ յուն ներ։ Հանձ նա ժո ղո
վը « Ռա դիո գո վազդ» ապ րան քա յին շու կա յում նե րա ռել է ՀՀում և Եր ևան քա ղա քում 
սփռվա ծութ յուն ու նե ցող ռա դիոըն կե րութ յուն նե րին, ո րոն ցից գո վազ դա յին ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տուց մամբ զբաղ վում են 16ը։ 

Ռա դիոըն կե րութ յուն նե րի կող մից մա տուց վող գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ի րաց
ման ծա վալ նե րով ա ռա ջին 3 ըն կե րութ յուն նե րի («ԱՎՏՈՌԱԴԻՈ» ՍՊԸ, «ՌԱԴԻՈ 
ՎԱՆ» ՍՊԸ և «ՌԱԴԻՈ ԱԼՖԱ» ՍՊԸ) ընդ հա նուր մաս նա բա ժին նե րը 2018 և 2019 
թվա կան նե րին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 48 և 45 տո կոս։ Շու կա յում կենտ
րո նաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր է։
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Օրենսդրական մի շարք բացթողումներ և խնդիրներ

Առ կա են տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան այն պի սի տե սակ ներ, ո րոն ցով զբաղ վող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը, հիմն ա կան ծա ռա յութ յան մա տուց ման ըն թաց քում գո
վազ դում են այլ ապ րանք ներ և( կամ) ծա ռա յութ յուն ներ (օ րի նակ՝ վճա րա հաշ վար կա
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը վճա րա հաշ վար կա յին տեր մի նալ նե րի մի ջո ցով, առևտ
րա յին ցան ցե րը և հան րա յին սննդի օբ յեկտ նե րը տոպ րակ նե րի, ան ձե ռո ցիկ նե րի և  
այլ պա րա գա նե րի մի ջո ցով և  այլն), ո րոնք օ րենսդ րութ յամբ չեն կա նո նա կարգ վում, 
մաս նա վո րա պես չեն դաս վում գո վազ դի տե սակ նե րից որ ևէ մե կի շար քին և լիա զոր 
մարմն ի կող մից չեն վե րահսկ վում։ Հետ ևա բար, նման գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում կա րող են խախտ վել գո
վազ դի վե րա բեր յալ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ընդ հա նուր պա հանջ նե րը՝ տվ յալ 
ըն կե րութ յուն նե րին գո վազ դա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող այլ տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ տա լով մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն ներ։

6. Պե տա կան գույ քի վար ձա կա լութ յան կամ ան հա տույց օգ

տա գործ ման տրա մադր ման գոր ծըն թաց նե րի ու սում  նա սի

րութ յուն

ՀՀ պե տա կան գույ քի վար ձա կա լութ յան կամ ան հա տույց օգ տա գործ ման տրամադըր 
ման գոր ծըն թաց նե րի դի տար կումն ե րը ցույց են տվել, որ առ կա են վեր ջի նիս կազ
մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման թա փան ցի կութ յան, դրանց վե րա բեր յալ տվ յալ նե րի 
հա սա նե լիութ յան և հ րա պա րա կայ նութ յան բա ցա կա յութ յան հետ կապ ված հար ցեր, 
ո րոնք ո րո շա կի խնդիր նե րի և  ան հա մա չա փութ յուն նե րի են հան գեց նում ինչ պես 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան, այն պես էլ ընդ հա նուր տնտե սութ յան զար գաց ման տե
սանկ յու նից:

Պե տա կան և հա մայն քա յին գույ քի վար ձա կա լութ յան տրա մադր ման գոր ծըն թա
ցում առ կա մրցակ ցա յին խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման և դ րանց լուծ ման ուղ ղութ յամբ 
արդ յու նա վետ մո տե ցումն ե րի վեր հան ման նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը ի րա կա նաց
րել է պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, նրանց են թա կա յութ յան տակ գոր ծող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
տի րա պետ մա նը, տնօ րին մանն ու օգ տա գործ մա նը հանձն ված (ամ րաց ված) գույ քի 
վար ձա կա լութ յան, ան հա տույց օգ տա գործ ման, հան րա յին այլ ռե սուրս նե րի օգ տա
գործ ման ըն թա ցա կար գե րի ու սումն ա սի րութ յուն:

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է ա վե լի քան 26555 պայ մա նագ րեր և հա մա ձայ նագ
րեր՝ նե րառ յալ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից տրա մադր ված 
տե ղե կատ վութ յու նը:

Ամ փո փե լով պե տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող գույ քի վար
ձա կա լութ յան, ան հա տույց օգ տա գործ ման, ինչ պես նաև հան րա յին այլ ռե սուրս նե
րի օգ տա գործ ման տրա մադր ման գոր ծըն թաց նե րին առնչ վող ու սումն ա սի րութ յու նը՝ 
Հանձ նա ժո ղո վը բա ցա հայ տել է մի շարք խնդիր ներ, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
կա րող են ազ դե ցութ յուն ու նե նալ մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կի վրա, մաս նա վո րա պես. 

 ■ Վար ձա կա լութ յամբ և  ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադր ված 
պե տա կան գույ քի կազ մի մա սին միաս նա կան գրան ցա մատ յան նե րի տե ղե կութ
յուն նե րը հրա պա րակ ված չեն և  այդ պի սով մատ չե լի չեն հան րութ յա նը, հետևաբար 
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ա ռա ջարկ վել է հրա պա րա կել գրան ցա մատ յան նե րը։

 ■ Հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող գույ քի (տա րածք նե րի, հո ղե րի) 
վար ձա կա լութ յան կամ ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադըր
ման գոր ծըն թաց նե րում բա ցա կա յում է ամ բող ջա կան և բո լոր ըն թա ցա կար գե
րը, գոր ծըն թաց ներն ար տա ցո լող տվյալ նե րի բա զա։ Ու սումն ա սի րութ յան արդ
յունք նե րից Հանձ նա ժո ղո վը եզ րա կաց րել է, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րից առն վազն յու րա քանչ յուր հա մայնք պետք է ու նե նա ան հա տույց օգ
տա գործ ման տրա մադր ման և վար ձա կա լա կան ըն թա ցա կար գե րի միաս նա կան 
հրա պա րա կա յին բա զա։ Բա զան թույլ կտա ա պա հո վել գոր ծըն թաց նե րի կազ
մա կերպ ման թա փան ցի կութ յու նը, կնպաս տի վեր լու ծա կան աշ խա տանք նե րի, 
կան խա տե սումն ե րի ի րա կա նաց մա նը, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա պա հո վի 
տե ղե կատ վութ յան ա րագ հա սա նե լիութ յուն, լիա զոր մար մին նե րի կող մից արդ յու
նա վետ վե րահս կո ղութ յուն՝ բա ցա ռե լով կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը։

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա մա պար փակ ու սումն ա սիր վել են ինչ պես պե տա կան 
մար մին նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յաց րած փաս
տաթղ թե րը և տե ղե կատ վութ յու նը (գրան ցա մատ յան նե րը, պայ մա նագ րե րի օ րի
նակ նե րը), այն պես էլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի ներ կա յաց րած անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յու նը։ Վ ճա րա հաշ վար կա յին տեր մի նալ նե րի, սուր ճի պատ րաստ
ման սար քա վո րումն ե րի կամ այլ սար քա վո րումն ե րի տե ղադր ման տա րածք նե րի 
տրա մադր ման պայ մա նագ րե րը կնքված են միև նույն նպա տա կով և հա մար վում 
են վար ձա կա լա կան պայ մա նագ րեր, որ տեղ ծա ռա յութ յուն ներ մա տուց վում են 
ֆի զի կա կան ան ձանց, այլ ոչ թե պե տա կան մարմն ին կամ վճա րա հաշ վար կա յին 
ծա ռա յութ յուն մա տու ցող ըն կե րութ յա նը, իսկ պայ մա նագ րի ա ռար կա է հան դի
սա նում տեր մի նալ նե րի տե ղադր ման նպա տա կով տա րած քի տրա մադ րու մը։ 

 ■ Պե տա կան կամ հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող գույ քի վար ձա
կա լութ յան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ա վար տից հե տո վար ձա կա լութ յան նոր պայ
ման ներ ա ռա ջադ րե լիս, օ րի նակ՝ վար ձավ ճար սահ մա նե լիս, հար կա վոր է հաշ
վի առ նել տվ յալ գույ քի կամ տա րած քի օգ տա գործ ման նպա տա կը, մրցակ ցա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և զար գաց ման տեմ պը, հե ռան կա րը, ինչ պես նաև 
տա րած քը վար ձա կա լել ցան կա ցող նոր թեկ նա ծու նե րի ի հայտ գա լու հան գա
ման քը և հա վա նա կա նութ յու նը: Նոր պայ մա նա գիր կնքե լիս կամ պայ մա նագ րի 
ժամ կե տը եր կա րաձ գե լիս գնա յին քա ղա քա կա նութ յան հիմք պետք է հան դի սա
նա նաև տա րած քի նախ կին վար ձա կա լի կա տա րած ներդ րումն ե րը, գոր ծա րար 
համ բա վը:

 ■ Ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ մրցույթ նե րի կազ մա կեր պու մը շատ 
դեպ քե րում կրում է ձևա կան բնույթ, քա նի որ մրցույթ նե րը կամ ա ճուրդ ներն անց
կաց վել են մե կանձն յա կամ լա վա գույն դեպ քում՝ եր կու հայ տով։ Անհ րա ժեշտ է 
մրցույ թի կազ մա կերպ ման մա սին ա պա հո վել հնա րա վո րինս լայն զանգ վա ծա յին 
ի րա զե կում, տե ղե կատ վութ յան միաս նա կան հար թա կի կի րա ռում, որ տեղ հա սա
րա կութ յան հա մար հա սա նե լի և հան գա մա նա լից կնկա րագր վի մրցույ թի ա ռար
կա հան դի սա ցող գույ քը։
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5. Հանձ նա ժո ղո վի գոր
ծու նեութ յունն ար տա
կարգ դրութ յան պայ ման
նե րում

2020 թվա կա նին Հանձ նա ժո ղովն աշ խա տել է COVID19 հա մա վա րա կի և ռազ մա կան 
դրութ յան պայ ման նե րում։

1. COVID19 հա մա վա րակ

Գ լո բալ տնտե սութ յան ձգտող ողջ աշ խար հը 2020 թվա կա նին բախ վել է մի մարտա
հ րա վե րի, ո րի հաղ թա հար ման պայ քա րը դեռ շա րու նակ վում է։ COVID19 հա մա
վա րա կը ստի պեց ա զատ շու կա յա կան տնտե սութ յան և կա տար յալ մրցակ ցութ յան 
ձգտող պե տութ յուն նե րին կի րա ռել սահ մա նա փա կումն եր ինչ պես պե տա կան, այն
պես էլ մաս նա վոր հատ վա ծում։ Պե տութ յուն նե րը հար կադր ված որ դեգ րե ցին նոր մո
տե ցումն եր և կա նոն ներ՝ ուղ ղորդ վե լով հան րա յին ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա հեր թութ
յամբ և ս տո րա դա սե լով բիզ նե սի և տն տե սութ յան շա հե րը։ 

Ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան և սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան ապ րան քա յին շու կա
նե րում տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի վար քագ ծի նկատ մամբ ա մե նօր յա ու սումն ա
սի րութ յուն ներ ու վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հի 2020 թվա կա նի մար տի 19ի թիվ 64Ա հրա մա նով ստեղծ վել է աշ խա
տան քա յին խումբ։ Շուր ջօր յա աշ խա տան քա յին խումբն ա մե նօր յա դի տան ցումն եր է 
ի րա կա նաց րել 111 ապ րան քա տե սակ նե րի գծով 6 առևտ րա յին ցան ցե րում։ Տե ղե կատ
վութ յուն է հա վա քագր վել 24 ա նուն ապ րան քախմ բե րի վե րա բեր յալ 60 ներ մու ծող և  
ար տադ րող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից։ Ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի, պաշտ պա նիչ 
դի մակ նե րի, բժշկա կան սպիր տի և ձեռ նոց նե րի մա սով տե ղե կատ վութ յու նը հա վա
քագր վել է 7 դե ղատ նա յին ցան ցե րից, ինչ պես նաև ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ ար տադ
րող 4 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից՝ ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի և  ի րաց ման գնե րի 
վե րա բեր յալ։ ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի ա ջակ ցութ յամբ ա մե նօր յա տե ղե կատ վութ յուն 
է հա վա քագր վել մար զա յին խո շոր առևտ րա յին օբ յեկտ նե րում ի րաց վող 35 ա նուն 
ապ րան քա տե սակ նե րի ի րաց ման գնե րի և պա շար նե րի մնա ցորդ նե րի վե րա բեր յալ, 
ո րը վեր լուծ վել է, գնա յին բարձ րա ցումն եր հայտ նա բեր վե լու դեպ քում կա տար վել են 
ման րա մասն ու սումն ա սի րութ յուն ներ, օ պե րա տիվ կար գով տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րից պա հանջ վել են հիմն ա վո րումն եր և բա ցատ րութ յուն ներ, ի րա կա նաց վել 
են հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ կրկնա կի դի
տան ցումն եր։

Ֆի զի կա կան շփու մը սահ մա նա փա կե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շել է բնա
կա նոն աշ խա տանք նե րը և նիս տե րը կազ մա կեր պել հե ռա վար, Հանձ նա ժո ղո վի և 
քա ղա քա ցի նե րի ու տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի միջև փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ
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յունն ի րա կա նաց նել միայն է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով։

Հանձ նա ժո ղո վը մար տի սկզբից ստա նում էր մտա հո գութ յուն ներ` կապ ված 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից սննդամ թեր քի և  ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան 
ապ րանք նե րի գնե րի հնա րա վոր բարձ րաց ման, ապ րան քա յին շու կա նե րում ապ րանք
նե րի հնա րա վոր պա կա սոր դի ա ռա ջաց ման հետ։ Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի 
մար տի 17ի 109Ա ո րոշ մամբ  սննդամ թեր քի և  ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան ապ
րանք նե րի ի րաց մամբ զբաղ վող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին տրվել է զգու շա ցում՝ 
ձեռն պահ մնա լու ի րենց գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րից 
և վար քագ ծից, ո րոնք կա րող են խախ տել տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա
նութ յան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րը։ Միա ժա մա նակ, Հանձ նա ժո ղո վը զգու շաց րել է, 
որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2020 թվա կա նի մար տի 16ի «ՀՀում ար տա կարգ դրութ յուն 
հայ տա րա րե լու մա սին» թիվ 298Ն ո րոշ մամբ հայ տա րար ված ար տա կարգ դրութ յան 
պայ ման նե րում տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից ի րա վա խախ տում կա տա րե լու 
փաս տը կա րող է դի տարկ վել որ պես պա տաս խա նատ վութ յու նը ծան րաց նող հան գա
մանք։ Հանձ նա ժո ղո վի հետ ևո ղա կան աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում հիմն ա կա նում 
հա ջող վել է շու կա յում ա պա հո վել կա յու նութ յուն, կան խար գե լել տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի կող մից տնտե սա կան մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան խախտ ման դրսևո
րումն ե րը (հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն ներ, գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում, 
այդ թվում՝ ար հես տա կան պա կա սոր դի ստեղծ ման կամ պահ պան ման դեպ քեր)։ 

Սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող պա րե նա յին (շա քա րա վազ, կա րագ, 
ձեթ, ալ  յուր, ձու) և  ոչ պա րե նա յին (բեն զին, դի զե լա յին վա ռե լիք) ապ րանք նե րի գնա յին 
տա տա նումն ե րը մշտա պես գտնվել են Հանձ նա ժո ղո վի ու շադ րութ յան կենտ րո նում, 
ի րա կա նաց վել են բազ մա կող մա նի ու սումն ա սի րութ յուն ներ մե ծա ծախ և ման րա ծախ 
գնա յին տա տա նումն ե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը պար զե լու նպա տա կով, և  ու սումն ա
սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը պար բե րա բար ներ կա յաց վել են հան րութ յա նը։

Ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ ա ճող պա հան ջար կը բա վա րա րե լու և  ապ րան
քա յին շու կա յի հնա րա վոր դե ֆի ցի տը կան խե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը բա
նակ ցել է բժշկա կան սպիրտ ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րի հետ սպիրտն ա ռաջ նա
հեր թութ յան սկզբուն քով ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րին 
մա տա կա րա րե լու նպա տա կով։ 

Ապ րանք նե րի սպառ ման ծա վալ նե րը և  ընդ հա նուր ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան դի նա
մի կան պար զե լու նպա տա կով առևտ րա յին ցան ցե րից պա հանջ վել է տե ղե կատ վութ
յուն օ րա կան կտրված քով ապ րանք նե րի ի րաց ման ծա վալ նե րի և գ նե րի վե րա բեր յալ։ 
Կա տար ված ու սումն ա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ COVID19ով վա րա կա կիր նե րի 
թվի կտրուկ ա ճի օ րե րին էա կա նո րեն ա ճել են նաև ապ րանք նե րի ի րաց ման ծա վալ
նե րը: Հանձ նա ժո ղո վը բազ միցս հան դես է ե կել հայ տա րա րութ յուն նե րով այն մա
սին, որ մե ծա քա նակ գնումն եր կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա, քա նի որ մշտա
կան կա պի մեջ է հան րա պե տութ յան խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի, ա ռա վել խո շոր 
մա տա կա րար նե րի, խո շոր ար տադ րող նե րի, ներ մու ծող նե րի հետ և պար բե րա բար 
ի րա կա նաց նում է պա րե նա յին, ոչ պա րե նա յին ապ րանք նե րի պա շար նե րի ու գնե րի 
մշտա դի տար կումն եր, հաշ վար կում է պա րե նա յին անվ տան գութ յան ցու ցա նի շը։ Ան
հ րա ժեշ տութ յան դեպ քում Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է աշ խա տանք ներ մի շարք 
լայն սպառ ման ապ րանք նե րի և հում քի մա տա կա րար ըն կե րութ յուն նե րի լո գիս տիկ 
հար ցե րին առնչ վող խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ։
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Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան ապ րանք նե րի, ձեռ նոց նե րի, պաշտ
պա նիչ դի մակ նե րի, ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի գնե րի և պա կա սոր դի ճշգրտման նպա
տա կով ստա ցած տվյալ նե րը հա մադ րել է նա խորդ տվյալ նե րի հետ և խն դիր ներ նկա
տե լիս ի րա կա նաց րել է խո րը ու սումն ա սի րութ յուն ներ։

Պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի 

վե րա բեր յալ ու սում  նա սի րութ յուն

Պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի ի րաց ման գնե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը պար զե լու նպա
տա կով Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա
նի մա յի սի 26ի թիվ 195Ա ո րոշ մամբ  
գե րիշ խող դիր քի հնա րա վոր չա րա շա
հումն ե րի և (կամ) հնա րա վոր հա կամըր
ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ 
պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի ար տադ րութ
յամբ և  ի րաց մամբ զբաղ վող մի շարք ըն
կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ։

Հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շրջա
նակ նե րում դի տարկ վել են 2019 թվա
կա նի դեկ տեմ բեր և 2020 թվա կա նի 
հուն վարմա յիս ա միս նե րին դի մակ նե րի 
մե ծա ծախ և ման րա ծախ ձեռք բեր ման 
և  ի րաց ման գնե րը, ու սումն ա սի րվել են 
խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի տե ղա կան ար
տադ րութ յան պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի 
գի նը ձևա վո րող բա ղադ րիչ նե րը:

Ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են 
տվել, որ պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի ար
տադ րութ յամբ և  ի րաց մամբ զբաղ վող 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից 
2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին 2020 
թվա կա նի մա յի սի հա մե մատ վե րա դիր
նե րի ա վե լա ցում տե ղի չի ու նե ցել։ Տե
ղա կան ար տադ րութ յան պաշտ պա նիչ 
դի մակ նե րի բարձր գնե րը պայ մա նա վոր
ված են ե ղել մի ջազ գա յին շու կա նե րում 
հումքնյու թե րի գնե րի, իսկ ներ մուծ ված 
պաշտ պա նիչ դի մակ նե րի գնե րի բարձ
րա ցու մը՝ դրանց պա հան ջար կի մե ծաց
ման արդ յուն քում մի ջազ գա յին գնե րի 
բարձ րաց մամբ։

Պաշտ պա նիչ դի մակ նե րը սպա ռող նե
րի հա մար ա վե լի հա սա նե լի և մատ չե լի 
դարձ նե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո
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վը հա մա գոր ծակ ցել է պաշտ պա նիչ դի մակ ար տադ րող տե ղա կան ըն կե րութ յան և  
ավ տո մատ ա պա րատ նե րի մի ջո ցով վա ճառք ի րա կա նաց նող ըն կե րութ յան հետ, ո րի 
արդ յուն քում պաշտ պա նիչ դի մակ նե րը վա ճառ վել են նաև ավ տո մատ ա պա րատ նե րի 
մի ջո ցով։

Բժշ կա կան ձեռ նոց նե րի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի 

վե րա բեր յալ ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի մա յի սի 26ի թիվ 196Ա ո րոշ մամբ  գե րիշ խող 
դիր քի հնա րա վոր չա րա շա հումն ե րի և (կամ) հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին հա մա
ձայ նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ լա տեք սից ու նետ րի լից 
պաշտ պա նիչ և բժշ կա կան ձեռ նոց նե րի ի րաց մամբ զբաղ վող մի շարք ըն կե րութ յուն
նե րի նկատ մամբ։

Հանձ նա ժո ղո վը հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում դի տար կել է 2019 
թվա կա նի դեկ տեմ բեր և 2020 թվա կա նի հուն վարմա յիս ա միս նե րին ձեռ նոց նե րի մե
ծա ծախ և ման րա ծախ ո լորտ նե րում ձեռք բեր ման և  ի րաց ման գնե րը:

Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յուն քում Հանձ
նա ժո ղովն ամ րագ րել է, որ ձեռ նոց նե րի գնե րի էա կան բարձ րա ցումն եր հիմն ա կա
նում տե ղի չեն ու նե ցել, իսկ մաս նա վոր դեպ քե րում ձեռ նոց նե րի գնե րի բարձ րա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է ե ղել տնտե սա կան գոր ծոն նե րով, մաս նա վո րա պես.

 ■ ձեռ նոց նե րի ձեռք բեր ման գնե րի բարձ րաց մամբ, 

 ■ լրա ցու ցիչ ծախ սե րի ա վե լաց մամբ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են կո րո նա վի րու սա
յին հի վան դութ յան կան խար գել ման և դ րան ուղղ ված մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա
կերպ ման և  ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րով (մաս նա վո րա պես, տա րածք նե րի 
ախ տա հան ման ծախ սեր, լրա ցու ցիչ տրանս պոր տա յին ծախ սեր և  այլն)։

Կա տար ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ տնտեսավարող սուբ յեկտ
նե րի կող մից 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին 2020 թվա կա նի մա յի սի հա մե մատ վա
ճառ քի վե րա դիր նե րի էա կան ա վե լա ցում տե ղի չի ու նե ցել, սա կայն տե ղի է ու նե ցել 
ձեռ նոց նե րի բարձր գնե րով ձեռք բե րում (ներ մու ծում և (կամ) ձեռք բե րում), ո րը հան
գեց րել է ձեռ նոց նե րը վերջ նա կան սպա ռո ղին բարձր գնե րով ի րացնե լուն։ 

COVID19 ախ տո րոշ ման նպա տա կով կի րառ վող թես տե րի 

ներ մու ծում  նե րի վե րա բեր յալ ու սում  նա սի րութ յուն

Հաշ վի առ նե լով ար տա կարգ դրութ յան ըն թաց քում նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան
դութ յան վա րա կա կիր նե րի թվի ա ճի բարձր տեմ պը և դ րա հետ ևան քով COVID19 
ախ տո րոշ ման նպա տա կով լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման պա
հան ջար կի մե ծա ցու մը՝ Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է հի վան դութ յան ախ տո րոշ
ման նպա տա կով կի րառ վող թես տե րի (ԱՏԳ ԱԱ 3002 15, ԱՏԳ ԱԱ 3002 19 և ԱՏԳ ԱԱ 
3822 ծած կագ րե րին դաս վող ապ րանք ներ) ներ մուծ ման գոր ծըն թաց նե րը։ 

Մաս նա վո րա պես, Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն Հանձ նա ժո ղո վին տրա մադ րել 
է տե ղե կատ վութ յուն 2020 թվա կա նի մար տից մինչև սեպ տեմ բեր (նե րառ յալ) ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րոնշ յալ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման ծա վալ նե րի և  ար ժեք

http://competition.am/uploads/resources/Vo196_26_05_2020.pdf
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նե րի, այդ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման աշ խար հագ րութ յան, նշված ապ րանք նե րի ներ
մու ծում ի րա կա նաց նող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կազ մի մա սին։ 

Հաշ վի առ նե լով ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը՝ Հանձ նա ժո ղո
վում տե ղի է ու նե ցել աշ խա տան քա յին հան դի պում COVID19 ախ տո րոշ ման թես
տա վոր ման ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու լի ցեն զիա ու նե ցող 9 լա բո րա տո րիա նե րի ղե
կա վար կազ մի հետ, ո րի շրջա նակ նե րում քննարկ վել է թես տա վոր ման նկատ մամբ 
բնակ չութ յան շրջա նում ձևա վոր ված մեծ պա հան ջար կի և ծա ռա յութ յան մա տուց ման 
գնի հար ցը:

Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում լա բո րա տո րիա նե րը մա տուց վող 
ծա ռա յութ յան գի նը 20 00030 000 ՀՀ դրա մից նվա զեց րել են 25 տո կո սով, և այն 
կազմել է ա ռա վե լա գույ նը 15 000 ՀՀ դրամ։

Նարն ջի, ման դա րի նի, կի վիի, կիտ րո նի և կո ճապղ պե ղի գնե

րի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված 

ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի փետր վա րի 1ից մինչև ապ րի լի 7ն  ըն կած ժա մա նա
կա հատ վա ծում նարն ջի, ման դա րի նի, կի վիի, կիտ րո նի և կո ճապղ պե ղի (այ սու հետ՝ 
ապ րանք ներ) գնա յին տա տա նումն ե րով և դ րանց նկատ մամբ սպա ռող նե րի պա հան
ջար կով պայ մա նա վոր ված ի րա կա նաց րել է ու սումն ա սի րութ յուն (տես էջ 21)։ 

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում Հանձ նա ժո ղո վը տե ղե կատ վութ յուն էր պա հան
ջել ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ձեռք բե րող, ինչ պես նաև ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ ի րաց ման գոր ծըն թաց ներ ի րա կա նաց նող մի շարք տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րից:

Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ ապ րանք նե րի ման
րա ծախ և մե ծա ծախ ի րաց ման ո լորտ նե րում մի շարք տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի 
կող մից վար վող գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև ապ րան քա յին շու կա յում 
ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա ազ դե ցութ յու նը կա րող 
է պա րու նա կել Օ րեն քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի, մաս նա վո րա պես՝ տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի կող մից գե րիշ խող դիր քի հնա րա վոր չա րա շահ ման և կամ) հնա րա վոր 
հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յան չհիմն ա վոր ված կամ խտրա կան գնե րի սահ
ման ման և կի րառ ման, գնե րի չհիմն ա վոր ված փո փո խութ յուն նե րի կամ պահ պան ման 
և  այլն) հատ կա նիշ ներ:

Տե ղե կատ վութ յան ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ վել են Օրեն քի հնա
րա վոր խախտ ման հետև յալ դրսևո րումն ե րը.

 ■ առևտ րա յին ցան ցե րի կող մից ապ րանք նե րի ի րաց ման գներն ամ բողջ հաշ վե տու 
ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում պար բե րա բար փո փոխ վել են, ին չը ո րոշ դեպ քե
րում հա մար ժեք չի ե ղել վեր ջին նե րիս կող մից դրանց ձեռք բեր ման գնե րի տա տա
նումն ե րին,

 ■ միջ նորդ ներն առևտ րա յին ցան ցե րին ապ րանք նե րը մա տա կա րա րել են զգա լի 
տա տան վող գնե րով, չնա յած ձեռք բեր վող ապ րանք նե րի գներն էա կա նո րեն չեն 
փոխ վել (ո րոշ դեպ քե րում առ հա սա րակ չեն են թարկ վել փո փո խութ յան),
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 ■ ներ մու ծող նե րի կող մից առևտ րա յին ցան ցե րին մա տա կա րար ված ապ րանք նե րի 
ի րաց ման գնե րը պար բե րա բար տա տան վել են, ին չը հա մար ժեք չի ե ղել վեր ջին
նե րիս կող մից ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման գնե րի տա տա նումն ե րին, 

 ■ միջ նորդ նե րը և ներ մու ծում ի րա կա նաց նող ո րոշ տնտեսավարող սուբ յեկտ ներ 
ո րոշ ապ րանք ներ նույն օ րը տար բեր առևտ րա յին ցան ցե րին մա տա կա րա րել են 
տար բեր գնե րով:

Վե րոնշ յալ գնա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի արդ յուն քում նկատ վել են ապ րանք նե րի 
ի րաց ման գնե րի զգա լի բարձ րա ցումն եր: Մաս նա վո րա պես, նարն ջի գի նը հաշ վե տու 
ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում մի ջի նում 534 դրա մից դար ձել է մի ջի նում 828 դրամ, 
ման դա րի նի գի նը՝ մի ջի նում 659 դրա մից մի ջի նում 986 դրամ, կի վիի գի նը՝ մի ջի նում 
667 դրա մից մի ջի նում 1 652 դրամ, կիտ րո նի գի նը՝ մի ջի նում 826 դրա մից մի ջի նում 1 
619 դրամ, կո ճապղ պե ղի գի նը՝ մի ջի նում 2 709 դրա մից մի ջի նում 14 476 դրամ:

Նշ ված հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լով՝ Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի մա յի սի 
23ին հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ:

Վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում պարզ վել է, որ ապ րանք նե րի ի րաց մամբ 
զբաղ վող 3 տնտեսավարող սուբ յեկտ « Կի վի, կիտ րոն, նա րինջ և ման դա րին» ապ
րան քա յին շու կա յում ծա վա լած գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րում հա կամր ցակ ցա յին 
հա մա ձայ նութ յան հետ ևան քով հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում բարձ րաց
րել է նշված ապ րանք նե րի գնե րը: Այս հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ Հանձ նա ժո
ղո վը նշված 3 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ կի րա ռել է 39 631 703 ՀՀ 
դրամ տու գանք:

2. Ռազ մա կան դրութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը, hաշ վի առ նե լով ՀՀում հայ տա րար ված ռազ մա կան դրութ յան 
ժա մա նակ լայն սպառ ման ապ րանք նե րի (պա րե նա յին և  ոչ պա րե նա յին) ի րաց ման 
պայ ման նե րի՝ նե րառ յալ գնե րի, ինչ պես նաև դրանց պա շար նե րի վե րա բեր յալ տե ղե
կատ վութ յան հա վա քագր ման, վեր լու ծութ յան և գ նա հատ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, 
ինչ պես նաև ռազ մա կան դրութ յան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ
նե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը և հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27ի «ՀՀում ռազ մա կան դրութ յուն հայ տա րա րե լու մա
սին» թիվ 1586Ն ո րո շու մը, ստեղ ծել է աշ խա տան քա յին խմբեր, ո րոնք աշ խա տել են 
24/7 ռե ժի մով՝ հեր թա փո խով։ 

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27ից սկսած Հանձ նա ժո ղո վը խո շոր առևտ րա յին ցան
ցե րում՝ «ՍԱՍ», «Էվ րի կա», «Եր ևան Սի թի», « Նոր Զովք» առևտ րի կե տե րում, ի րա կա
նաց րել է ա մե նօր յա մշտա դի տար կում շուրջ 31 ապ րան քա յին խմբի գծով, որն իր մեջ 
նե րա ռում է շուրջ 106 ապ րան քա տե սակ։ Հանձ նա ժո ղո վը դի տար կել է նշված ապ
րանք նե րի ման րա ծախ ի րաց ման գնե րը, հա մադ րել նա խորդ օր վա տվյալ նե րի հետ և 
գ նա յին բարձ րա ցումն եր ար ձա նագ րե լու դեպ քում ա ռան ձին ապ րան քա տե սակ նե րի 
գծով ի րա կա նաց րել ու սումն ա սի րութ յուն ներ։ 

Հանձ նա ժո ղո վը դի մել է ներ մու ծում և  ար տադ րութ յուն ի րա կա նաց նող շուրջ 32 խո
շոր ըն կե րութ յուն նե րի, ա մե նօր յա կտրված քով հա վա քագ րել է շուրջ 20 ապ րան քա յին 
խմբի 129 ապ րան քա տե սա կի մե ծա ծախ ի րաց ման գնե րի և պա շար նե րի մնա ցորդ
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նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն, ո րը վեր լուծ վել է, և գ նա յին բարձ րա ցումն եր 
հայտ նա բե րե լու դեպ քում ի րա կա նաց վել են ման րա մասն ու սումն ա սի րութ յուն ներ, 
օ պե րա տիվ կար գով տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից պա հանջ վել են հիմն ա վո րում
ներ և բա ցատ րութ յուն ներ, ի րա կա նաց վել են հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ, ան
հ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ կրկնա կի դի տան ցումն եր։

Մշ տա դի տար կումն ե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված գնա յին բարձ րա ցումն ե րի պատ
ճառ նե րի բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև այդ թան կա ցումն ե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու
նը պար զե լու և գ նա հա տե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է բազ մա
կող մա նի ու սումն ա սի րութ յուն, ո րի շրջա նակ նե րում տե ղե կատ վութ յուն է պա հանջ վել 
խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րից, այդ ապ րան քա տե սակ նե րի ա ռա վել խո շոր մա տա
կա րար նե րից, խո շոր ար տադ րող նե րից, ներ մու ծող նե րից, ինչ պես նաև Պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տեից։

Գ նա յին բարձ րա ցումն ե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը պար զե լու նպա տա կով Հանձ նա
ժո ղովն ու սումն ա սի րել է նաև ներ մուծ վող ապ րանք նե րի մի ջազ գա յին գնե րի դի
նա մի կան, ինչ պես նաև դրանց վճար ման ար ժույ թի փո խար ժե քի տա տա նումն ե րը։ 
Պարզ վել է, որ գնա յին բարձ րա ցումն եր ու նե ցող ներ մուծ վող ապ րանք նե րի վճար ման 
հիմն ա կան ար ժույ թը ԱՄՆ դո լարն է, ո րը սեպ տեմ բերհոկ տեմ բեր ա միս նե րին ար
ժևոր վել է ՀՀ դրա մի նկատ մամբ (հա մա ձայն Կենտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի)։ 

Դ րա մի ար ժեզր կու մը ԱՄՆ դո լա րի նկատ մամբ իր ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել հիմն ա
կա նում ԱՄՆ դո լա րով ներ մուծ վող բո լոր տե սա կի ապ րանք նե րի գնե րի բարձ րա ցում
նե րի վրա։

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յուն ներն ուղղ ված են ե ղել 
սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող պա րե նա յին և  ոչ պա րե նա յին ապ
րանք նե րի գնա յին բարձ րա ցումն ե րի պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մա նը և դ րանց հիմ
նա վոր վա ծութ յան գնա հատ մա նը։

Շա քա րա վա զի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա

հայտ մանն ուղղ ված ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը մշտա դի տար կումն ե րի արդ յուն քում ար ձա նագ րել է, որ ո րոշ խո շոր 
առևտ րա յին ցան ցե րին պատ կա նող առևտ րի կե տե րում տե ղի է ու նե ցել կի լոգ րա մով 

494

488

Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 
(սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2020)

480

500

Դրամի արժեզրկումը կազմել է 

շուրջ 1,2% (սեպտեմբերի առաջին 

տասնօրյակի միջին փոխարժեքի 

և հոկտեմբերի 2030ը միջին 

փոխարժեքի համեմատության 

դեպքում):
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(չփա թե թա վոր ված) ի րաց վող շա քա րա վա զի ի րաց ման գնի բարձ րա ցում 67 տո կո
սով։

Ի րաց ման գնե րի փո փո խութ յուն նե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը և հա մա չա փութ յու նը 
գնա հա տե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յուն է 
պա հան ջել խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րին շա քա րա վազ մա տա կա րա րող և ներ մու
ծող 3 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից։ Ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յան վեր լու ծութ
յան արդ յուն քում ար ձա նագր վել է, որ այս ապ րան քա տե սա կի շա հու թա բե րութ յունն 
առևտ րա յին ցան ցե րում մնա ցել է գրե թե ան փո փոխ, և շա քա րա վա զի գնի բարձ րա
ցու մը պայ մա նա վոր ված է մա տա կա րար ըն կե րութ յուն նե րի կող մից շա քա րա վա զի 
ի րաց ման գնի բարձ րաց մամբ։

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է մա
տա կա րար ըն կե րութ յուն նե րի կող մից 
շա քա րա վա զի ձեռք բեր ման գնե րի դի
նա մի կան գնե րի բարձ րաց ման հիմն ա
վոր վա ծութ յու նը պար զե լու նպա տա կով։ 
Ար ձա նագ րել է, որ ռազ մա կան դրութ յան 
ժա մա նակ շա քա րա վա զի գնի բարձ րա
ցումն ե րը պայ մա նա վոր ված են ե ղել մա
տա կա րար ըն կե րութ յուն նե րի կող մից 
շա քա րա վա զի ներ մուծ ման և ՀՀում ար
տադր վող շա քա րա վա զի ձեռք բեր ման 
գնե րի բարձ րաց մամբ։ Շա քա րա վա զի 
մի ջազ գա յին գնե րի ու սումն ա սի րութ յու
նը ցույց է տվել, որ դրա ի րաց ման գնե րի 
բարձ րա ցում է ար ձա նագր վել նաև ՀՀ 
ներ մուծ վող շա քա րա վա զի հիմն ա կան 
ար տա հան ման եր կիր հան դի սա ցող 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում, Լոն դո նի 
մի ջազ գա յին բոր սա յում (Ս պի տակ շա
քա րի գնի ին դեքս)։

Արդ յուն քում ար ձա նագր վել է, որ շա քա
րա վա զի ի րաց ման գնի բարձ րա ցումն 
ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է մի 
շարք օբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րով, մաս նա
վո րա պես՝ ներ մուծ վող շա քա րա վա զի 
ձեռք բեր ման գնի բարձ րաց մամբ, դրա մի ար ժեզրկ մամբ, մի ջազ գա յին գնե րի բարձ
րաց մամբ և  այլն։

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մանն 

ուղղ ված ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող մշտա դի տար կումն ե րի արդ յուն քում ար ձա
նագր վել է, որ խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րին պատ կա նող առևտ րի կե տե րում տե ղի է 
ու նե ցել կի լոգ րա մով ի րաց վող « Նոր զե լան դա կան» և «Ան քոր» տե սակ նե րի կա րա գի 
ի րաց ման գնի բարձ րա ցում՝ մինչև 1 տո կոս։ 
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Ի րաց ման գնե րի փո փո խութ յուն նե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը և հա մա չա փութ յու նը 
գնա հա տե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղովն առևտ րա յին ցան ցե րից պա հան ջել է կա
րա գի ձեռք բե րու մը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թեր: Միա ժա մա նակ, հա մա պա տաս խան 
տե ղե կատ վութ յու նը պա հանջ վել է խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րին կա րագ մա տա կա
րա րող և կա րա գի ա ռա վել խո շոր ներ մուծ ման ծա վալ ներ ու նե ցող տնտեսավարող 
սուբ յեկ տից։ Ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յան արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղովն ար ձա
նագ րել է, որ առևտ րա յին ցան ցե րում կա րա գի գնի բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված 
է մա տա կա րար ըն կե րութ յան կող մից կա րա գի ի րաց ման գնի բարձ րաց մամբ, որն էլ 
իր հեր թին բխում է կա րա գի ներ մուծ ման գնե րի բարձ րա ցու մից։

Միա ժա մա նակ, Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է կա րա գի մի ջազ գա յին գնե րը։

Հարկ է նաև նշել, որ սեպտեմբերի 15ից մինչև հոկտեմբերի 20ն ընկած 
ժամանակահատվածում կարագի միջազգային բորսայական գների որոշակի 
բարձրացում է արձանագրվել։

Տե ղե կատ վութ յան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ կա րա գի ի րաց ման գնի 
բարձ րա ցու մը մի շարք օբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կա րա գի ներ մուծ
ման և մի ջազ գա յին գնե րի բարձ րաց ման, դրա մի ար ժեզրկ ման և  այլն, հետ ևանք է։

Ձե թի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մանն 

ուղղ ված ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը մշտա դի տար կումն ե րի արդ յուն քում ար ձա նագ րել էր, որ ո րոշ խո
շոր առևտ րա յին ցան ցե րին պատ կա նող 
առևտ րի օբ յեկտ նե րում տե ղի է ու նե ցել 
ար ևա ծաղ կի և  ե գիպ տա ցո րե նի ձե թի 
ո րոշ տե սակ նե րի գնե րի բարձ րա ցում՝ 
2ից 7 տոկոսով։ 

Ի րաց ման գնե րի փո փո խութ յուն նե
րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը և հա մա չա
փութ յու նը գնա հա տե լու նպա տա կով 
Հանձ նա ժո ղովն առևտ րա յին ցան ցե րից 
պա հան ջել է ձե թի ձեռք բե րու մը հիմն ա
վո րող փաս տաթղ թե րը՝ միա ժա մա նակ 
հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը 
պա հան ջե լով խո շոր առևտ րա յին ցան
ցե րին ձեթ մա տա կա րա րող և ներ մու ծող 
2 տնտեսավարող սուբ յեկ տից։

Ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յան վեր
լու ծութ յան արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղովն 
ար ձա նագ րել է, որ առևտ րա յին ցան ցե
րում ձե թի գնի բարձ րա ցու մը պայ մա
նա վոր ված է մա տա կա րար ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից ձե թի ի րաց ման գնի 
բարձ րաց մամբ։ Վեր ջինս էլ իր հեր թին 
պայ մա նա վոր ված է ձե թի ներ մուծ ման 
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գնե րի բարձ րաց մամբ և ձե թի մի ջազ գա յին գնե րի էա կան ա ճով։

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է ձե թի մի ջազ գա յին գնե րի դի նա մի կան և  ար տա հա
նող հիմն ա կան երկր նե րում ձե թի գնե րի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը։

2020 թվականի հոկտեմբերի  համեմատությամբ նոյեմբերին 1 տոննա արևածաղկի 
ձեթի գինը բարձրացել է 200 ԱՄՆ դոլարով, իսկ փետրվարի համեմատությամբ՝ 
400470 ԱՄՆ դոլարով։

Միա ժա մա նակ, ար տա հա նող հիմն ա կան երկր նե րում՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում 
և Ուկ րաի նա յում, COVID19ի սահ մա նա փա կումն ե րի արդ յուն քում ար ևա ծաղ կի բեր
քա հա վաք սահ ման ված քա նա կով չի ի րա կա նաց վել և պա հես տա վոր վել, ա ռաջ նա
հերթ հա մալր վել են սե փա կան երկ րի ձե թի պա շար նե րը, ռուբ լու կուր սի ար ժեզր կու
մը հան գեց րել է ար տա հան վող ար ևա ծաղ կի պա հան ջար կի կտրուկ բարձ րաց մա նը 
(նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ շուրջ 4 ան գամ), որն էլ իր հեր թին հան գեց րել է 
նշված երկր նե րում ձե թի գնե րի բարձ րաց մա նը։

Վե րոգր յալ գոր ծոն նե րի հա մադ րութ յան և վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ 
ձե թի ի րաց ման գնի բարձ րա ցումն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է ներ մուծ ման և 
մի ջազ գա յին գնե րի բարձ րաց մամբ։

Ալ  յու րի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մանն 

ուղղ ված ու սում  նա սի րութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը մշտա դի տար կումն ե րի արդ յուն քում ար ձա նագ րել էր, որ ո րոշ խո շոր 
առևտ րա յին ցան ցե րին պատ կա նող առևտ րի կե տե րում 1 կիլոգրամ ալ  յու րի ի րաց
ման գի նը բարձ րա ցել է շուրջ 7 տո կո սով։ 

Ի րաց ման գնե րի փո փո խութ յուն նե րի հիմն ա վոր վա ծութ յու նը և հա մա չա փութ յու նը 
գնա հա տե լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղովն առևտ րա յին ցան ցե րից պա հան ջել է ալ
յու րի ձեռք բե րու մը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թեր և պար զել, որ խո շոր առևտ րա յին 
ցան ցե րում ալ  յու րի գնի բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է մա տա րա րար նե րի կող
մից գնե րի բարձ րաց մամբ:

Ալ  յու րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 2 խո շոր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րից ստաց
ված տե ղե կատ վութ յան ու սումն ա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ ցո րե նի ձեռք բեր
ման գներն էա կան ա ճել են։ Մաս նա վո րա պես, 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի սկզբին 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը Ռու սաս տա նից ցո րեն են ձեռք բե րել 1 կի լոգ րա մի 
դի մաց վճա րե լով 84 ՀՀ դրամ, իսկ նո յեմ բե րին՝ շուրջ 104 ՀՀ դրամ (նշված ժա մա
նա կա հատ վա ծում ցո րե նի ներ մուծ ման գի նը բարձ րա ցել է շուրջ 24 տո կո սով)։ Ցո
րե նի գնի բարձ րա ցու մը նպաս տել է ալ  յու րի ի րաց ման գնի բարձ րաց մա նը, քա նի որ 
արտադրվող ալ  յու րի ինք նար ժե քի շուրջ 80 տո կո սը կազ մում է ցո րե նի գի նը։

Հանձ նա ժո ղո վը Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեից ստաց ված տե ղե կատ վության 
վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ար ձա նագ րել է, որ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը ռու
սա կան ծագ ման ցո րեն ՀՀ ներ մու ծում են ինչ պես Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, 
այն պես էլ Վ րաս տա նից, ո րի դի մաց վճա րում են հիմն ա կա նում ԱՄՆ դո լա րով։ ՀՀ 
դրա մի ար ժեզր կու մը ԱՄՆ դո լա րի նկատ մամբ ազ դել է ալ  յու րի ներ մուծ ման գնե րի 
բարձ րաց ման վրա։ 
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Ձ վի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ

ված ու սում  նա սի րութ յուն

Խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րին պատ կա նող առևտ րի կե տե րում հա վի ձվի ի րաց ման 
գնե րի բարձ րաց ման հիմն ա վոր վա ծութ
յու նը և հա մա չա փութ յու նը գնա հա տե լու 
նպա տա կով Հանձ նա ժո ղովն առևտ րա
յին ցան ցե րից պա հան ջել է ձվի ձեռք
բե րու մը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թեր: 
Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղովն ար ձա
նագ րել է, որ առևտ րա յին ցան ցե րում 
հա վի ձվի գնի բարձ րա ցու մը պայ մա նա
վոր ված է այդ տնտեսավարող սուբ յեկտ
նե րի կող մից ձվի ձեռք բեր ման գնե րի 
բարձ րաց մամբ։

Հա վի ձվի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 
4 խո շոր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի 
կող մից Հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված 
տե ղե կատ վութ յան ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յուն քում պարզ վել է, որ ձվի ի րաց
ման գնե րի բարձ րա ցու մը պայ մա նա
վոր ված է ար տադր վող ձվի ինք նար ժե
քի, մաս նա վո րա պես՝ կե րի ձեռք բեր ման 
գնե րի բարձ րաց մամբ։ Հա վի ձվի ինք
նար ժե քի ձևա վոր ման մեջ էա կան տե
սա կա րար կշիռ ու նեն ո րո շա կի կե րա յին 
բա ղադ րիչ ներ, մաս նա վո րա պես՝ ցո րե

նը, ե գիպ տա ցո րե նը, ար ևա ծաղ կի և սո յա յի քուս պե րը։ 

Հանձնաժողովի 2020 թվա կա նի փետր վա րի 20ի « Մի շարք տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի կող մից «Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 

23 13 12 610 12 19 716 6 30 71 0 45 15

Ա ընկերություն

Բ ընկերություն

Գ ընկերություն

Դ ընկերություն

http://competition.am/uploads/resources/Vo38_20_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo38_20_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo38_20_02_2020.pdf
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թիվ 38Ա ո րոշ մամբ  հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ, ո րի շրջա նակ նե րում ու սում
նա սիր վել է հա վի ձու ար տադ րող 7 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից հա վի ձվի 
գնի նվա զեց ման տնտե սա կան հիմն ա վոր վա ծութ յու նը (տես էջ 18)։

Ծա ղիկ նե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված ու

սում  նա սի րութ յան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում դի տան ցումն եր են ի րա կա նաց վել Եր ևան քա
ղա քում գոր ծող ծա ղի կի 2 մե ծա ծախ (Հ րազ դա նի շու կա և Չար բա խի շու կա) և շուրջ 
22 ման րա ծախ վա ճա ռա կե տե րում: Դի տան ցումն ե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 
թան կա ցել են հատ կա պես ծաղ կեպ սակ նե րի հա մար կի րառ վող ծա ղիկ նե րի ի րաց
ման գնե րը: Մե ծա ծախ ի րա ցում ի րա կա նաց նող ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի սե
փա կա նա տե րե րը որ պես ի րաց ման գնի բարձ րաց ման հիմն ա վո րում ներ կա յաց րել են 
շու կա յում ծաղ կի պա կա սոր դի և ջեր մոց նե րում ո րո շա կի ծաղ կա տե սակ նե րի հա մար 
ջեր մոց նե րի ջե ռուց մամբ պայ մա նա վոր ված ծախ սե րի ա վե լա ցու մը: Ար ձա նագըր
վել է նաև Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի ներ կա յութ յամբ վա ճա ռա կե տե րում 
բա նա վոր նշվող, սա կայն նրանց բա ցա կա յութ յան դեպ քում փաս տա ցի կի րառ վող 
գնե րի էա կան տար բե րութ յուն: Նշ ված հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով` Հանձ նա ժո
ղո վը դի մել է նշված տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին` ա ռա ջար կե լով յու րա քանչ յուր 
տե սակ ծաղ կի հա մար սահ մա նել և գ նոր դին տե սա նե լի վայ րե րում փակց նել գնա
պի տակ ներ՝ նշե լով ի րաց ման ա ռա վե լա գույն գի նը: Միա ժա մա նակ, Հանձ նա ժո ղո
վում աշ խա տան քա յին քննար կում է կազ մա կերպ վել ծա ղիկ ար տա հա նող մի շարք 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հետ, ին չի արդ յուն քում ար տա հա նում ի րա կա նաց նող 
ըն կե րութ յուն նե րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել ներ քին շու կա յի պա հան ջար
կը բա վա րա րե լու նպա տա կով էա պես կրճա տել ար տա հան ման ծա վալ նե րը: 

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ձեռ նարկ ված և  ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռումն ե րի արդ յուն
քում շու կա յում ծա ղիկ նե րի գնե րը նվա զել են 22.5, իսկ ո րոշ տե սակ նե րի գծով` մինչև 
4 ան գամ:

Զին վո րա կան հա մազ գես տի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում ի րա

կա նաց ված ու սում  նա սի րութ յան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ

Հանձ նա ժո ղո վը, հաշ վի առ նե լով զին վո րա կան հա մազ գես տի մեծ պա հան ջար կը, 
ու սումն ա սի րութ յուն է ի րա կա նաց րել զին վո րա կան հա մազ գես տի շրջա նա ռութ յան 
ո լոր տում:

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է դի տան ցում
ներ (բազ մա կի այ ցեր) զին վո րա կան հա մազ գես տի ի րաց ման ո լոր տում մաս նա գի
տաց ված 7 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի մոտ:

Դի տան ցումն ե րի արդ յուն քում ար ձա նագր վել են տվյալ պա հի դրութ յամբ առևտրի 
կե տե րում առ կա տե սա կա նու ի րաց ման գնե րը: Ընդ ո րում` տե ղե կատ վութ յու նը մշակ
վել է զին վո րա կան հա մազ գես տի 4 են թախմ բի հա մար՝ ա մա ռա յին հա մազ գեստ շար
քա յին կազ մի, ա մա ռա յին հա մազ գեստ սպա յա կան կազ մի, ձմե ռա յին հա մազ գեստ 
շար քա յին կազ մի, ձմե ռա յին հա մազ գեստ սպա յա կան կազ մի հա մար: Դի տան ցում
նե րի արդ յուն քում դի տարկ վել են նաև վա ճա ռա կե տե րում առ կա ա ռա ջին անհ րա ժեշ

http://competition.am/uploads/resources/Vo38_20_02_2020.pdf
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տութ յան զին վո րա կան պա րա գա նե րի ի րաց ման գնե րը:

Միա ժա մա նակ, Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14ին գրութ յուն նե
րով դի մել է վե րոնշ յալ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին` ստա նա լու տե ղե կատ վութ յուն 
2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25ից մինչև նշված գրութ յուն նե րը ստա նա լու օ րը նե
րառ յալ զին վո րա կան հա մազ գես տի և զին վո րա կան այլ պա րա գա նե րի ման րա ծախ 
ի րաց ման գնե րի վե րա բեր յալ:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ դի տարկ ված տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի 
մի մա սը հան դի սա նում է նաև ար տադ րող, Հանձ նա ժո ղո վը դի տան ցումն եր է ի րա
կա նաց րել նաև զին վո րա կան հա մազ գես տի ար տադ րութ յան հա մար կի րառ վող 
կտո րե ղե նի ի րաց մամբ զբաղ վող 7 տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի մոտ։

Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում վե րոնշ յալ 13 տնտեսավարող սուբ
յեկտ նե րի մոտ զին վո րա կան հա մազ գես տի, զին վո րա կան պա րա գա նե րի, ինչ պես 
նաև կտոր նե րի ի րաց ման գնե րի բարձ րա ցում չի ար ձա նագր վել, իսկ ար ձանագըր
ված բարձր գնե րը հիմն ա կա նում ե ղել են նախ կի նում առ կա է ժան խմբա քա նակ նե րի 
սպառ ման և  այդ ժա մա նա կա հա տա վա ծում ա վե լի թանկ խմբա քա նա կի ի րաց ման 
արդ յուն քում ստեղծ ված տպա վո րութ յան հետ ևանք։ 

Հարկ է նշել, որ Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում հրա պա րա կել 
է զին վո րա կան հա մազ գես տի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում մաս նա գի տաց ված առև
տրի կե տե րի ցանկ` նշե լով վեր ջին նե րիս ան վա նումն ե րը, գոր ծու նեութ յան հաս ցե նե
րը, ինչ պես նաև ապ րան քա տե սա կա նին և  ի րաց ման գնե րը: 

Բժշ կա կան պա րա գա ներ

Բա նա կի կա րիք նե րի հա մար անհ րա ժեշտ դե ղե րի և բժշ կա կան պա րա գա նե րի ար
հես տա կան դե ֆի ցի տը շու կա յում բա ցա ռե լու, ինչ պես նաև գնե րի տնտե սա կան 
հիմն ա վոր վա ծութ յու նը ճշգրտե լու նպա տա կով ա մե նօր յա կտրված քով մե ծա ծախ և 
ման րա ծախ շուրջ 18 խո շոր դե ղատ նա յին ցան ցե րից պա հանջ վել է ներ կա յաց նել տե
ղե կատ վութ յուն վի րա կա պա կան նյու թե րի, բե տա դի նի, նատրիումի քլորիդի, կա թե
տեր նե րի, բեկակալների (շի նա նե րի), կպչուն ժապավենի (սան տա վի կի) և լարանի 
(ժ գու տի) առ կա պա շար նե րի և գ նե րի վե րա բեր յալ։ Ներ կա յաց ված տվյալ նե րի վե րա
բեր յալ ա մե նօր յա կտրված քով ի րա կա նաց վել են հաշ վարկ ներ և վեր լու ծութ յուն ներ, 
խնդրա հա րույց դեպ քեր չեն բա ցա հայտ վել։

6. Օրենսդրության 
վերլուծություն և 
իրավական ապահովում

1. Օ րենսդ րա կան բա րե փո խում  ներ
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2020 թվա կա նին Հանձ նա ժո ղո վը մշա կել է օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի փա
թեթ, ո րը մի կող մից ուղղ ված է առ կա կար գա վո րումն ե րի կա տա րե լա գործ մա նը, բա
ցե րի և սո ղանցք նե րի հաղ թա հար մա նը, մյուս կող մից ՀՀ մրցակ ցա յին օ րենսդ րութ
յան՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան օ րենսդ րութ յա նը ներ դաշ նա կեց մա նը: 
Առ կա հիմն ախն դիր նե րի լուծ ման, օ րենսդ րա կան բա ցե րի, թե րի կար գա վո րումն ե
րի հաղ թա հար ման նպա տա կով մշակ վել է «Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա
նութ յան մա սին» օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի և շուրջ 20 
հա րա կից օ րենք նե րի նա խագ ծե րի (այ սու հետ՝ Նա խագ ծեր) ծա վա լուն փա թեթ։ 

Նա խագ ծե րի փա թե թը 2021 թվա կա նի մար տի 3ին ըն դուն վել է Ազ գա յին ժո ղո վի 
երկ րորդ ընթերցմամբ, մարտի 30ին ստորագրվել է ՀՀ նախագահի կողմից։ «Տըն
տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» նոր օ րեն քը (այ սու հետ՝ Նոր 
օ րենք) ու ժի մեջ կմտնի 2021 թվա կա նի մա յի սի 31ին։

Նոր օ րեն քով, ի թիվս այլ նի, նա խա տես ված են ո լոր տը կար գա վո րող մի շարք նո
րա մու ծութ յուն ներ, ո րոնք կնպաս տեն կան խա տե սե լի և  արդ յու նա վետ վար չա րա
րութ յուն ի րա կա նաց նե լուն՝ ի շահ թե՛ տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պե տութ յան և 
թե՛ քա ղա քա ցու: Ընդ ո րում, Նա խագ ծե րի փա թե թի փո փո խութ յուն նե րը մշա կե լիս 
Հանձ նա ժո ղովն ա ռաջ նորդ վել է ոչ թե մրցակ ցութ յու նը խա թա րող, սահ մա նա փա կող 
գոր ծու նեութ յան հա մար պատ ժե լու, այլ այն բա ցա ռե լու ա ռաջ նա հեր թութ յամբ, մաս
նա վո րա պես. 

Բա նակ ցա յին ու ժեղ դիր քի ինս տի տու տի ներդ րում.

Այս պես, Նոր օ րեն քով նա խա տես վում է ներդ նել բա նակ ցա յին ու ժեղ դիր քի ինս տի
տու տը։ Տնտեսավարող սուբ յեկ տը կու նե նա բա նակ ցա յին ու ժեղ դիրք, ե թե՝ 

1) հա մա պա տաս խան ո լոր տում իր էա կան ազ դե ցութ յան կամ են թա կա ռուց ված քի 
շնոր հիվ կա րող է ա պա հո վել հա մա պա տաս խան ապ րանք նե րի մուտքն ի րաց ման 
շու կա, և ն րա հետ պայ մա նա գիր կնքած կամ կնքել ցան կա ցող տնտեսավարող սուբ
յեկ տը չու նի հնա րա վո րութ յուն ա ռանց տվյալ տնտեսավարող սուբ յեկ տի հետ հա մա
գոր ծակ ցութ յան սպա ռող նե րին ի րաց նե լու այդ ապ րանք նե րը, կամ բա ցա կա յում է 
այ լընտ րան քի տնտե սա կան նպա տա կա հար մա րութ յու նը, կամ 

2) տվ յալ տնտեսավարող սուբ յեկ տի ընդ հա նուր կա ռա վար ման ներ քո են չորս կամ 
ա վե լի առևտ րա յին օբ յեկտ ներ (առևտ րա յին ցանց), ո րոն ցում ի րաց ման տա րե կան 
հա սույ թը գե րա զան ցում է ընդ հա նուր ե րեք մի լիարդ դրա մը, կամ 

3) տվ յալ տնտեսավարող սուբ յեկ տին պատ կա նող կամ նրա կող մից օգ տա գործ վող 
միև նույն ապ րան քա յին նշա նի կամ ան հա տա կա նաց ման այլ մի ջո ցի ներ քո գոր ծում 
են չորս կամ ա վե լի առևտ րա յին օբ յեկտ ներ (առևտ րա յին ցանց), ո րոն ցում ի րաց ման 
տա րե կան հա սույ թը գե րա զան ցում է ընդ հա նուր ե րեք մի լիարդ դրա մը: 

Նոր օ րեն քով նա խա տես վում են տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից բա նակ ցա յին 
ու ժեղ դիր քի չա րա շահ ման դրսևո րումն ե րը, և  ար գել վում է դրա չա րա շա հու մը:

Բա նակ ցա յին ու ժեղ դիր քի ինս տի տու տի ներդ րու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա
ման քով, որ ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տում գնոր դի/ձեռք բե րո ղի (օ րի նակ՝ առևտ րա
յին ցան ցե րի) բա նակ ցա յին ու ժեղ դիր քի չա րա շահ ման և  առևտ րա յին ցանցմա տա
կա րար փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ան բա րե խիղճ առևտ րա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման արդ յուն քում տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը սահ մա նա փակ վում և  
ար գել վում է, իսկ գոր ծող օ րեն քը չէր նա խա տե սում բա նակ ցա յին ու ժեղ դիրք ու նե ցող 
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տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող չա րա շա հումն երն ար գե լե լու 
հնա րա վո րութ յուն:

Հարկ է նշել, որ նման ի րա վա կար գա վո րումն ե րը սահ մա նե լու, բա նակ ցա յին ու ժեղ 
դիր քի չա րա շա հու մը ար գե լե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ամ րագր վել են ՄԱԿի առև
տրի և զար գաց ման հար ցե րով հա մա ժո ղո վի (UNCTAD) և Տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցութ յան և զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան (OECD) մի շարք զե կույց նե րում, ինչ
պես նաև հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն եր նա խա տես ված են շուրջ 40 
զար գա ցած և զար գա ցող պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յամբ:

Հա մա կենտ րո նաց ման թույ լատ րում պար զեց ված կար գով.

Գոր ծող օ րեն քը հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի գնա հատ ման հա մար նա խա տե սում է 
միաս նա կան կարգ, մինչ դեռ ո րոշ դեպ քե րում այդ գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր է ի րա
կա նաց նել նաև պար զեց ված կար գով` խնա յե լով Հանձ նա ժո ղո վի և վա րույ թի մաս
նա կից նե րի ռե սուրս նե րը. ո րոշ ապ րան քա յին շու կա նե րի մաս նա կից նե րի հա մա
կենտ րո նա ցու մը շու կա յի վրա ազ դե ցութ յուն չի են թադ րում, հետ ևա բար խո րը 
ու սումն ա սի րութ յուն ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա։

Նոր օ րեն քով ամ րագր վում է, որ խա ռը հա մա կենտ րո նա ցու մը և  ան ձանց խմբում 
ընդգրկ ված տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հա մա կենտ րո նա ցու մը թույ լատր վում է 
ի րա կա նաց նել պար զեց ված ըն թա ցա կար գով, ե թե ա ռեր ևույթ բա ցա կա յում են հա
մա կենտ րո նա ցու մը մեր ժե լու հիմ քե րը:

Ա րա գաց ված վա րույ թի ներդ րում. 

Հա մա ձայն Նոր օ րեն քի՝ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան բնա գա վա ռում ի րա վա խախտ
ման վե րա բեր յալ վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լու օր վա նից երկ շա
բաթ յա ժամ կե տում վա րույ թով պա տաս խա նողն ի րեն վե րագր վող ի րա վա խախտ ման 
փաստն ըն դու նե լու և  ի րա վա խախտ ման հետ ևանք նե րը վե րաց րած լի նե լու դեպ քում 
կա րող է ա րա գաց ված վա րույթ կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նել 
Հանձ նա ժո ղով:

Ա րա գաց ված վա րույթ կի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց վե լու դեպ քում գոր ծի ըստ 
էութ յան քննութ յանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն ներ չեն ի րա կա նաց վում, և գ նա հատ վում 
են միայն պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը: 
Հանձ նա ժո ղո վը վա րույ թի արդ յուն քում ո րո շու մը կա յաց նում է ա րա գաց ված վա րույթ 
կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման ըն դուն ման օր վա նից մե կամս յա ժամ կե տում՝ ա ռանց վա
րույ թի մաս նա կից նե րին լսման նպա տա կով նիստ հրա վի րե լու:

Ա վե լին, Նոր օ րեն քով ամ րագր վել է, որ ա րա գաց ված վա րույ թի կի րառ ման արդ յուն
քում պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց կի րա ռե լիս պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը 
չի կա րող գե րա զան ցել տվ յալ ի րա վա խախտ ման հա մար նա խա տես ված ա մե նա
խիստ պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցի 50 տո կո սը: Այ սինքն՝ ա րա գաց ված վա րույ
թի կի րառ ման արդ յուն քում պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց կի րա ռե լիս նա խա տես
վում է ի րա կա նաց նել կան խա տե սե լի և  արդ յու նա վետ վար չա րա րութ յուն՝ ի շահ թե՛ 
տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պե տութ յան և թե՛ քա ղա քա ցու:

Հանձ նա ժո ղո վի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան նա խա տե սում պա տաս խա նատ վութ-
յան մի ջոց նե րի կի րառ ման հա մա տեքս տում.

Մ յուս փո փո խութ յու նը վե րա բե րում է Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման կա տար մա նը, երբ 
պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ ված տնտեսավարող սուբ յեկ տը Հանձ նա ժո ղո վի 
ո րոշ մամբ նշա նակ ված տու գան քի 75 տո կո սը վճա րում է ո րո շումն ու ժի մեջ մտնե լուց 
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հե տո եր կամս յա ժամ կե տում, տու գան քի վճար ման պար տա կա նութ յու նը հա մար վում 
է պատ շաճ կա տար ված: 

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քե րի վե րա նա յում.

Հա մա ձայն Նոր օ րեն քի՝ Հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մու մը ինք նին վա րույ թի 
հա րուց ման հիմք չէ։ Դ րա հի ման վրա Հանձ նա ժո ղո վը սկսում է ի րա կա նաց նել նախ
նա կան ու սումն ա սի րութ յուն և  ա ռեր ևույթ խախտ ման հատ կա նիշ ներ նկա տե լու դեպ
քում միայն կա րող է հա րու ցել բուն վա րույ թը:

Հարկ է ընդգ ծել, որ Նա խագ ծե րի փա թե թը ներ կա յաց վել է բո լոր շա հագր գիռ մար
մին նե րին և կազ մա կեր պութ յուն նե րին, այդ թվում՝ պե տա կան մար մին նե րին, Փաս
տա բան նե րի պա լա տին, գի տա կան հան րույ թին և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րին դիր քո րո շում ստա նա լու նպա տա կով: 

Փա թե թը հրա պա րակ վել է նաև Ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի հրա պա րակ ման 
միաս նա կան կայ քում : 

Նա խագ ծե րի փա թե թը մեծ հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել շա հագր գիռ ան ձանց, 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և պե տա կան մար մին նե րի շրջա նում։ Դ րա մա սին է վկա յում 
փա թե թի վե րա բեր յալ ստաց ված ա ռա ջար կութ յուն ներն ու դի տար կումն երն ամ փո
փող շուրջ 500 է ջա նոց ամ փո փա թեր թը։

Ներ կա յաց ված դի տար կումն ե րի արդ յուն քում լրամ շակ ված փա թե թը ներ կա յաց վել է 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը։ Տե ղի է ու նե ցել նաև քննար կում տե սա հա
մա ժո ղո վի ձևա չա փով Հանձ նա ժո ղո վի և Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո
ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ, ո րի ըն թաց քում ման րա մասն քննարկ
վել են Նա խագ ծե րով ամ րագր ված կար գա վո րումն ե րը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան նոր մա տիվ ի րա վա կան բա զա յի լույ սի ներ քո։ 

Օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո ըն դուն վե լու են մի շարք են թաօ րենսդ րա կան ի րա
վա կան ակ տեր, ին չի արդ յուն քում Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յու նը կդրվի նոր 
հիմ քե րի և նոր ո րա կի վրա, ինչ պես նաև կստեղ ծվեն տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան 
ա զա տութ յան, ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան, բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան և 
ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րի և ս պա ռող նե րի 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար արդ յու նա վետ կա ռու ցա կար գեր և  ըն թա ցա կար
գեր:

2.  Ու ղե ցույ ցնե րի մշա կում

Վեր ջին տա րի նե րին ա րագ տեմ պե րով զար գա նում և  ընդ լայն վում է խո շոր առևտրա
յին ցան ցե րի գոր ծու նեութ յու նը։ Առևտ րա յին ցան ցե րի մուտ քը մի կող մից դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել սպա ռող նե րի շա հե րի տե սանկ յու նից՝ բարձ րաց նե լով սպա
սարկ ման ո րա կը, ա պա հո վե լով ապ րանք նե րի պահ պան ման պայ ման նե րը, գնումն եր 
կա տա րե լու հա մար ա ռա վել հա ճե լի մի ջա վայր, սա կայն, մյուս կող մից, հան գեց րել է 
սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի կենտ րո նաց մա նը։ 

Առևտ րա յին ցան ցե րի զար գաց ման առ կա տեմ պե րի պայ ման նե րում ստեղծ վել է մի 
ի րա վի ճակ, երբ առևտ րա յին ցան ցե րի և մա տա կա րար նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող 
բա նակ ցա յին դիր քե րի ան հա մա չա փութ յունն ա ռաջ է բե րում այն պի սի եր ևույթ ներ, 

https://www.e-draft.am/projects/2502/about
https://www.e-draft.am/projects/2502/about
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ինչ պի սիք են առևտ րա յին ցան ցե րի կող մից մա տա կա րար նե րի ընտ րութ յան հար ցում 
խտրա կան մո տե ցումն ե րը, մրցակ ցութ յան պայ ման նե րի խա թա րու մը, շու կա յից մի
ջին և փոքր բիզ նե սի դուրսմղու մը, նոր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի մուտ քի սահ
մա նա փա կու մը, գնե րի ան հիմն տա տա նումն ե րը, ինչ պես նաև հա վա սար մրցակ ցա
յին պայ ման նե րի այլ խախ տումն եր։ Այլ կերպ ա սած, շու կա յա վար ման առ կա վի ճակն 
իր մեջ ռիս կեր է պա րու նա կում խա թա րե լու տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան ա զա տութ
յու նը և  ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել հա վա սա րակշ ռե լու 
առևտ րա յին ցան ցե րի և մա տա կա րար նե րի շա հե րը, զսպե լու հնա րա վոր ռիս կե րը և  
ա պա հո վե լու բա րե խիղճ, ար դար և մր ցակ ցա յին մի ջա վայր։ 

Պա տա հա կան չէ, որ վե րոնշ յալ ռիս կե րի լուծ ման նպա տա կով ամ բողջ աշ խար հում 
լայն տա րա ծում է գտել խորհր դատ վա կան բնույ թի կա նո նա կար գե րի ( Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն) կամ նոր մա տիվ բնույ թի ի րա վա կան ակ տե րի ( Լիտ վա, Ս լո վա կիա, 
Հուն գա րիա, Ավստ րա լիա և  այլն) մշա կու մը։

Մ շակ ված ու ղե ցույ ցը քննարկ վել է առևտ րա յին ցան ցե րի և մա տա կա րա րում ի րա
կա նաց նող խո շոր, մի ջին և փոքր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հետ, ո րոնց կող մից 
ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը և դի տար կումն ե րը քննարկ վել և նե րառ վել են 
ու ղե ցույ ցում։

Ու ղե ցույ ցը  Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հաս տատ վել և հ րա պա րակ վել է 2021 թվա կա
նի մար տի 23ին։

Վիճակագրական տվ յալներ Հանձնաժողովի կողմից 
դատական գործերի վերաբերյալ
2020թ. ընթացքում 
սկսված դատական 
գործեր

31.12.2020թ. դրությամբ 
ընթացիկ դատական 
գործեր

2020 թվականի ընթացքում օրինական 
ուժի մեջ մտած դատական ակտերով 
ավարտված դատական գործեր

31.12.2019 թ. դրությամբ 
ընթացիկ դատական գործեր

վարչական 13
վերաքննիչ 8
վճռաբեկ  2

վարչական 31
վերաքննիչ 6
վճռաբեկ  3

մնացել են օրինական ուժի մեջ  7
ամբողջությամբ անվավեր են ճանաչվել 2
մասնակի անվավեր են ճանաչվել  2

28

40

11
23
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7. Մր ցակ ցա յին վի ճա կի 
բա րե լավ մանն ուղղ ված 
ա ռա ջարկ ներ

Հանձ նա ժո ղո վն իր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ոչ միայն բա ցա հայ տում է 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան բնա գա վա ռում ի րա վա խախտ ման դեպ քե րը և  օ րեն քը 
խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վութ յան է են թար կում տնտեսավարող սուբ յեկտ
նե րին, պե տա կան մար մին նե րին և ն րանց պաշ տո նա տար ան ձանց, այլև վե րաց նում 
է բա ցա հայտ ված խնդիր նե րը և կան խար գե լում հե տա գա խախ տումն ե րը։ Որ դեգ րե
լով «չվնա սե լու սկզբուն քը» և նա խա պատ վութ յուն տա լով ա ռա վե լա պես կան խար
գե լիչ մե թոդ նե րի կի րառ մա նը՝ Հանձ նա ժո ղո վը պար բե րա բար մրցակ ցա յին վի ճա կի 
բա րե լավ մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ ներ է ներ կա յաց նում հա մա պա տաս խան մար մին
նե րին և տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին։

2020 թվա կա նի ա ռա վել ու շագ րավ ա ռա ջարկ ներն են.

1. Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան և  Սօս Սիս թեմս» սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե րութ յան նկատ մամբ պա տաս խա նատ վութ յան մի-
ջոց կի րա ռե լու վե րա բեր յալ Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի հու նի սի 10-ի թիվ 251-
Ա ո րո շում 

 Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ար ձա
նագր վել էր, որ ԱԻՆի և « Սօս Սիս թեմս» ըն կե րութ յան միջև 2012 թվա կա նին կնքված 
պայ մա նագ րով վեր ջի նիս տրվել էր միաս նա կան հսկո ղա կան հա մա լիր հա մա կար գի 
ձեռք բեր ման, շա հա գործ ման և պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում այլ ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման բա ցա ռիկ ի րա վունք։ Գոր ծըն կեր տնտեսավարող սուբ յեկ տին մրցակ
ցա յին ե ղա նա կով չընտ րե լու և « Սօս Սիս թեմս» ըն կե րութ յա նը բա ցա ռիկ ի րա վունք 
տա լու արդ յուն քում սահ մա նա փակ վել էր այլ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից 
վե րոնշ յալ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հնա րա վո րութ յու նը։

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նի հու նի սի 10ի թիվ 
251Ա ո րոշ մամբ  ԱԻՆին հանձ նա րա րել էր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հա
մար ա պա հո վել միաս նա կան հսկո ղա կան հա մա լիր հա մա կար գում ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցե լու գոր ծըն թա ցին հա սա նե լիութ յու նը մրցակ ցա յին պայ ման նե րով։ Նշ վա ծի 
կա տար ման նպա տա կով ԱԻՆի կող մից մշակ վել և Հանձ նա ժո ղո վի դիր քո րոշ մանն 
է ներ կա յաց վել պե տութ յունմաս նա վոր գոր ծըն կե րութ յան ծրագ րի նա խա գիծ, ին չի 
ի րա գործ ման նպա տա կով ներ կա յումս ի րա կա նաց վում են հա մա պա տաս խան աշ
խա տանք ներ։ 

2. «« Նոր սերն դի դպրոց» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Սու-
րեն Ա լո յա նի կող մից 2020 թվա կա նի հու նի սի 5-ի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված 
վար չա կան վա րույ թը կար ճե լու և տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան 
օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յամբ ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա-
յաց նե լու մա սին» Հանձ նա ժո ղո վի 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ի թիվ 325-Ա 
ո րո շում 

http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo325_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo325_01_09_2020.pdf
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Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ար ձա
նագր վել է, որ հան րակր թա կան դպրոց նե րի հա մար նա խա տես ված է լեկտ րո նա յին 
մատ յան նե րում առ կա տե ղե կութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով հնա րա վոր է ի րա
կա նաց նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն, ե թե այդ գոր ծու նեութ յու նը նե րառ
ված չէ վար չա կան ռե գիստր նե րի վար ման և նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ
ման ված կրթա կան գոր ծըն թաց նե րում: 

Միա ժա մա նակ պարզ վել է, որ «Կր թա կան տեխ նո լո գիա նե րի ազ գա յին կենտ րոն» 
պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յու նը, ել նե լով իր գոր ծա ռույթ նե րից, ար
դեն իսկ տի րա պե տում է է լեկտ րո նա յին մատ յան նե րում առ կա անհ րա ժեշտ տե ղե
կութ յուն նե րին և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման դեպ քում այլ 
տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ կա րող է ու նե նալ մրցակ ցա յին ա ռա վե
լութ յուն։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղո վը Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յանն ա ռա ջար կել է ըն ձե ռել հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ 
բո լոր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի, այդ թվում՝ «Կր թա կան տեխ նո լո գիա նե րի ազ
գա յին կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան հա մար  է լեկտ րո նա
յին մատ յան նե րում նե րառ վող տե ղե կութ յուն նե րը ստա նա լու գոր ծըն թա ցում, ե թե այդ 
տե ղե կութ յուն նե րը օգ տա գործ վեն ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա
նաց նե լու նպա տա կով։ Միա ժա մա նակ, ա ռա ջարկ վել է տա րան ջա տել այդ ո լոր տում 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու սահ ման նե րը և պայ ման նե րը 
վար չա կան ռե գիստր նե րի վար ման գոր ծա ռույ թի և նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով 
սահ ման ված կրթա կան գոր ծըն թա ցում նե րառ վող գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա ցու մից:

3. «Հիբրիդ Սոլյուշնս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին» Հանձնաժողովի 
2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 337-Ա որոշում 

Վի Էմ Տելեպրոջեքթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ» 
Հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 366-Ա որոշում 

Հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման ո լոր տում Հանձ
նա ժո ղո վի ի րա կա նաց րած վար չա կան վա րույթ նե րի արդ յուն քում ար ձա նագրվել է, 
որ առ կա են ո րոշ խնդիր ներ, ո րոնք կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
ո լոր տում գոր ծող տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի միջև մրցակ ցութ յան վրա։ Բա ցա
հայտ ված խնդիր նե րի լուծ ման կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղո վը Բարձր տեխ նո լո
գիա կան արդ յու նա բե րութ յան նա խա րա րութ յա նը ներ կա յաց րել է հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջար կութ յուն ներ։ Մաս նա վո րա պես.

 ■ Ար ձա նագր վել են դեպ քեր, երբ միև նույն տնտեսավարող սուբ յեկ տը միա ժա
մա նակ հան դի սա նում է որ ևէ հե ռուս տաա լի քի դիստ րիբ յու տոր և վե րա հե ռար
ձա կող, ին չի հետ ևան քով մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն է ձեռք բե րում այլ օ պե
րա տոր նե րի նկատ մամբ։ Նշ ված հան գա ման քը նաև խնդիր ներ է ստեղ ծում 
հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին հա կազ դե լու և կան խար գե լե լու տե սանկ
յու նից, քա նի որ խո չըն դո տում է բա ցա հայ տել, գնա հա տել և կան խար գե լել տվ յալ 
դիստ րիբյու տո րի վար քա գի ծը խտրա կան դրսևո րումն ե րի, մաս նա վո րա պես 
իր՝ որ պես օ պե րա տո րի և  այլ օ պե րա տոր նե րի նկատ մամբ հե ռուս տաա լիք նե րի 
ի րաց ման գնե րը և  այլ պայ ման նե րը սահ մա նե լու գոր ծըն թա ցում։ Միա ժա մա նակ 

http://competition.am/uploads/resources/Vo337_14_09_2020.pdf
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այս հան գա ման քը կա րող է խնդիր ներ ա ռա ջաց նել այն ա ռու մով, որ օ պե րա տոր
նե րը ստիպ ված են ի րենց բա ժա նորդ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը տրա
մադ րել հե ռուս տաա լի քի դիստ րիբ յու տո րին, ո րը նաև հան դի սա նում է օ պե րա
տոր և միև նույն շու կա յում փաս տա ցի գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մրցա կից։ 
Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է նա խա տե սել հստակ 
կա ռու ցա կար գեր, ո րոն ցով կբա ցառ վի միև նույն տնտեսավարող սուբ յեկ տի կող
մից հե ռուս տաա լի քի դիստ րիբ յու ցիա յի և  օ պե րա տո րա կան (վե րա հե ռար ձակ
ման) ծա ռա յութ յուն նե րին առնչ վող գոր ծըն թաց նե րի միա ժա մա նակ յա ի րա կա
նա ցու մը։ 

 ■ Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ վե րա հե ռար ձա կող նե րը դիստ րիբ յու տո
րա կան պայ մա նագ րեր են կնքում հան րա յին մուլ տիպ լեք սում նե րառ ված հե
ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման կամ դրա ի րա վուն քի տրա մադր ման 
նպա տա կով, ո րի հետ ևան քով այդ հե ռուս տաա լիք նե րը, ո րոնք հե ռուս տա դի
տող նե րին հա սա նե լի են նաև անվ ճար ե ղա նակ նե րով, այլ վե րա հե ռար ձա կող
նե րի և վեր ջին նե րիս բա ժա նորդ նե րի հա մար վճա րո վի բնույթ են ստա նում։  
Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է բա ցա ռել հան րա յին 
մուլ տիպ լեք սում նե րառ ված այն բո լոր հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման 
ի րա վուն քը վճա րո վի ի րաց նե լու հան գա ման քը, ո րոնք ի րենց վեր գետն յա հա ճա
խա կա նութ յուն նե րի սփռման տա րածք նե րում հե ռուս տա դի տող նե րին հա սա նե լի 
են նաև անվ ճար ե ղա նակ նե րով, քա նի որ տվյալ պա րա գա յում օ պե րա տոր նե րը 
զրկվում են հան րա յին մուլ տիպ լեք սով հե ռար ձակ վող հե ռուս տած րագ րերն ան խո
չըն դոտ և  անվ ճար ի րենց սպա ռող նե րին վե րա հե ռար ձա կե լու հնա րա վո րութ յու նից: 
« Տե սալ սո ղա կան մե դիա յի մա սին» ՀՀ օ րեն քում ար դեն իսկ նե րառ ված են վե
րոնշ յալ 2 խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն եր։ 

 ■ Դիստ րիբ յու տոր նե րը Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող վար չա կան վա
րույթ նե րի շրջա նակ նե րում հայտ նել են, որ օ պե րա տոր նե րին հե ռուս տաա լի քի տա
րած ման ի րա վունք նե րը տրա մադ րե լիս հիմն ա կա նում հիմք են ըն դու նում վեր ջին
նե րիս կող մից ի րենց բա ժա նորդ նե րի վե րա բեր յալ հայտ նած տե ղե կատ վութ յու նը։ 
Ընդ ո րում, վե րոնշ յալ տե ղե կատ վութ յու նը դիստ րիբ յու տոր նե րին տրա մադըր
վում է բա ցա ռա պես օ պե րա տոր նե րի կող մից, և դիստ րիբ յու տոր նե րը այդ տե
ղե կատ վութ յան հա վաս տիութ յու նը ստու գե լու որ ևէ հնա րա վո րութ յուն չու նեն, 
քա նի որ այն պար տա դիր հրա պա րակ ման են թա կա չէ, նե րառ ված չէ որ ևէ 
հաշ վետ վութ յան մեջ և  որ ևէ պե տա կան մար մին, նույ նիսկ Հե ռուս տա տե սութ
յան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը չի տի րա պե տում այդ տե ղե կատ վութ յա նը։ 
Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է դի տար կել օ պե րա
տոր նե րի բա ժա նորդ նե րի քա նա կի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հաշ վառ ման 
նպա տա կա հար մա րութ յու նը և հ նա րա վո րութ յու նը։ 

 ■ Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ դիստ րիբ յու տոր նե րի կող մից օ պե րա տոր նե
րին տար բեր հե ռուս տաա լիք նե րի վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադըր
ման ծա ռա յութ յուն նե րի գի նը հա ճախ սահ ման վում է հե ռուս տաա լիք նե րի փա
թե թի մա սով՝ ա ռանց հստակ նշե լու, թե յու րա քանչ յուր հե ռուս տաա լիք ինչ գին 
ու նի և  որ քան է նրա տե սա կա րար կշի ռը այդ հա վա քա կան գնի ձևա վոր ման մեջ։  
Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ ի րա վա կան հա
մա պա տաս խան կա ռու ցա կար գե րի բա ցա կա յութ յու նը կա րող է խնդիր ներ ստեղ
ծել հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին հա կազ դե լու և կան խար գե լե լու տե
սանկ յու նից՝ Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է ներդ նել այն պի սի մե խա նիզմն եր, 
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ո րոնց արդ յուն քում տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից հե ռուս տաա լիք նե րի 
վե րա հե ռար ձակ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման գնի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը 
փա թեթ նե րի դեպ քում յու րա քանչ յուր ա լի քի մա սով լի նի ո րո շա կի և  օբ յեկ տիվ, 
ինչ պես նաև բա ցառ վի տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ խտրա կան 
վար քա գիծ կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը։

4. Ա ղի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում ՀՀ կա ռա վա րութ-
յա նը ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն ներ

2020 թվա կա նին Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է ա ղի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի ու
սումն ա սի րութ յուն՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը են թա կա սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան տես չա կան մարմն ի կող մից 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 29ի դի մու
մը, ո րում նշվում է, որ կե րակ րի ա ղի շրջա նա ռութ յան ո լոր տում առ կա են մի շարք 
խնդիր ներ:

Ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք ներն ամ փո փե լով` Հանձ նա ժո ղովն ա ռանձ նաց րել է 
հետև յալ խնդիր նե րը.

 ■ Կա ռա վա րութ յան թիվ 353Ն ո րոշ ման հա մա ձայն՝ կե րակ րի չ յո դաց ված ա ղի 
ներ մու ծու մը ՀՀ տա րածք ար գել վում է, սա կայն սպա ռու մը հա տուկ դեպ քե րում 
թույ լատր վում է, մաս նա վո րա պես, նույն ո րոշ ման 2րդ կե տի բ) են թա կե տի հա
մա ձայն՝ հան րա յին սննդի օբ յեկտ նե րը կամ սննդի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը պար տա վոր են ՀՀում 
ի րաց ման հա մար ար տադր վող սննդամ թեր քի մեջ օգ տա գոր ծել միայն յո դաց ված 
կե րակ րի աղ (բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ յո դաց ված կե րակ րի ա ղի օգ
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տա գոր ծու մը չի թույ լատր վում ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա յով):

 ■ Կա ռա վա րութ յան թիվ 353Ն ո րոշ ման ըն դուն մամբ ի սկզբա նե ստեղծ վել են ան
հա վա սար մրցակ ցա յին պայ ման ներ կե րակ րի աղ ար տադ րող նե րի և ներ մու ծող
նե րի միջև. ՀՀ չ յո դաց ված կե րակ րի աղ ներ մու ծե լը ար գել վում է, սա կայն ար
տադ րել և  ի րաց նել թույ լատր վում է:

 ■ ՀՀում կե րակ րի չ յո դաց ված ա ղի պա հան ջար կը բա վա րա րում է միայն «Ա վա նի 
ա ղի կոմ բի նատ» ըն կե րութ յու նը: Կա ռա վա րութ յան թիվ 353Ն ո րոշ մամբ փաս
տա ցի սահ մա նա փակ վել է մրցակ ցութ յու նը կե րակ րի չ յո դաց ված ա ղի շրջա նա
ռութ յան ո լոր տում` սպա ռո ղին զրկե լով այլ տնտեսավարող սուբ յեկ տից չ յո դաց
ված աղ գնե լու հնա րա վո րութ յու նից:

 ■ Հ նա րա վոր է, որ տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը արդ յու նա բե րա կան ա ղի կամ 
տեխ նի կա կան ա ղի ան վան տակ ի րա կա նում ներ մու ծեն կե րակ րի չ յո դաց ված 
աղ (ա ռանց որ ևէ դի տա վո րութ յան կամ դի տա վոր յալ սահ մա նա յին վե րահս կո
ղութ յան ըն թա ցա կար գե րից խու սա փե լու հա մար): Կե րակ րի ա ղը սահ մա նա յին 
վե րահս կո ղութ յան են թարկ ված չլի նե լու պա րա գա յում կա րող է չհա մա պա տաս
խա նել գոր ծող տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րին կամ կա րող է պա րու նա կել 
վնա սա կար նյու թեր (ին չի կա պակ ցութ յամբ Հանձ նա ժո ղովն ու նե ցել է մի շարք 
վա րույթ ներ):

 ■ « Կե րակ րի աղ: Տեխ նի կա կան պայ ման ներ» ՀՍՏ 2392005 ստան դար տում տեխ
նի կա կան և  արդ յու նա բե րա կան ա ղը կամ ար տադ րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
նա խա տես ված ա ղը հստակ սահ ման ված չէ, ին չը դժվա րեց նում է ապ րան քի ներ

մու ծու մից մինչև ի րա ցում վե րահս կո ղութ յու նը:

Հաշ վի առ նե լով ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև 
դի տար կե լով վեր հան ված խնդիր նե րը` Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է շու
կա յում առ կա ան հա վա սար մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը շտկե լու ուղ ղութ յամբ 
ի րա կա նաց նել հետև յալ մի ջո ցա ռումն ե րը.

 ■ Ու ժը կորց րած ճա նա չել Կա ռա վա րութ յան թիվ 353Ն ո րո շու մը կամ 
ո րոշ ման հա մա պա տաս խան կե տե րը, ո րոն ցով սահ ման վում են կե րակ
րի չ յո դաց ված ա ղի ներ մու ծումն ե րի նկատ մամբ սահ մա նա փա կումն եր,

 ■ ՀՀ բնակ չութ յան սննդում յո դի ան բա վա րա րութ յան հետ ևանք նե րի 
դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման ազ գա յին ծրագ րով նա խա տես ված մի
ջո ցա ռումն երն ի րա կա նաց նե լիս բա ցա ռել տնտե սա կան մրցակ ցութ յու
նը սահ մա նա փա կող գոր ծո ղութ յուն նե րը,

 ■ ա ղի շրջա նա ռութ յան ո լոր տը կար գա վո րող ակ տե րում և  ըն թա ցա
կար գե րում հստա կեց նել ա ղի հաս կա ցութ յուն նե րը և դա սա կար գումն ե
րը, 

 ■ խստաց նել սահ մա նա յին պե տա կան վե րահս կո ղութ յու նը՝ կե րակ րի 
ա ղի նկատ մամբ սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան,

 ■ ի րա կա նաց նել վե րահս կո ղութ յուն ներ մուծ ված չ յո դաց ված կե րակ
րի ա ղի, արդ յու նա բե րա կան կամ տեխ նի կա կան ա ղի ի րաց ման նկատ
մամբ՝ սննդում դրանց օգ տա գոր ծու մը բա ցա ռե լու նպա տա կով: 

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը տրա մադ րել է ՀՀ կա
ռա վա րութ յա նը հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն նե րով: 
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8. Մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի և մր
ցակ ցա յին մար մին նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նակ նե րում ի րա
կա նաց ված և նա խա
տես վող տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր

Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բանկ (EBRD) 

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է Եվ րո պա կան միութ յան, Վե րա կա ռուց ման և զար գաց
ման եվ րո պա կան բան կի և Հա մաշ խար հա յին բան կի հա մա տեղ ջան քե րով, ֆի նան
սա վոր վում է Եվ րո պա կան միութ յան կող մից: 

Բ յու ջե՝     470 000 եվ րո

Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը՝  27 ա միս

Հիմն ա կան նպա տակ նե րը 

 ■ ՀՀ մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յու նը մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին հա մա պա
տաս խա նեց նե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ նե րի տրա մադ րում, 

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յանն օ ժան դա կե լու նպա տա կով մե թո դա կան 3 ու
ղե ցույ ցնե րի մշա կում,

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի կա տա րե լա
գործ ման նպա տա կով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում,

 ■ վա րույթ նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սում
նա սի րութ յուն նե րին ա ջակ ցութ յուն, 

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ու 
քա րոզ չութ յանն ուղղ ված մե խա նիզմն ե րի մշակ մանն ա ջակ ցութ յուն,

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի` ար տերկ րի մրցակ ցա յին մար մին ներ այ ցե րի, 
կար ճա ժամ կետ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին և մր ցակ ցութ յան վե րա
բեր յալ մի ջազ գա յին մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լուն ա ջակ ցութ յուն:

Ակն կալ վող արդ յուն քը

 ■ ՀՀ մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան մո նի թո րինգ և հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ
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նե րի տրա մադ րում,

 ■ Շու կա յի սահ ման ման, տու գանք նե րի նշա նակ ման մե թո դա բա նութ յան և պա
տաս խա նատ վութ յան մի ջոց նե րից ա զատ ման հա մար դի մումն ե րի ներ կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցի, չհիմն ա վոր ված բարձր և չ հիմն ա վոր ված ցածր գնե րի հատ կո րոշ
ման գոր ծըն թա ցի, հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի տնտե սա կան գնա հատ ման վե րա
բեր յալ ու ղե ցույ ցնե րի մշա կում,

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի կա տա
րե լա գործ ման նպա տա կով գե րիշ խող դիր քի գնա հատ ման, գե րիշ խող դիր
քի չա րա շահ ման գնա հատ ման, ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սումն ա սի րութ յան 
մե թո դա բա նութ յան, հան կար ծա հաս այ ցե րի (dawn raids) ի րա կա նաց ման ուղ
ղութ յուն նե րով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, 

 ■ 3 ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում, 

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ու 
քա րոզ չութ յանն ուղղ ված ռազ մա վա րութ յան մշա կում, թի րա խա յին խմբե րի հետ 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում,

 ■ Ավստ րիա յի, Լիտ վա յի, Գեր մա նիա յի և Հու նաս տա նի մրցակ ցա յին մար մին ներ 
Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի ու սումն ա կան այ ցե րի, մի ջազ գա յին հա մա ժո
ղովն ե րին Հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յուն: 

§ Հա մաշ խար հա յին բան կի խումբ ․ ԵՄ գոր ծըն կե րութ յան 

ա ռա ջարկ. 20172020 թվա կան նե րին Հա յաս տա նին միաս

նա կան ա ջակ ցութ յան շրջա նակ. տնտե սա կան կա ռա վա րում 

ծրա գիր¦

Բ յու ջե՝     250 000 եվ րո

Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը՝  մինչև 3 տա րի

Ուղ ղութ յուն նե րը

Հանձ նա ժո ղո վին ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վե լու է եր կու բա ղադ րի չով՝ 

1. պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րահսկ ման նպա տա կով ի րա վա կան և տն տե սա
կան ա ջակ ցութ յուն հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով.

 ■ գոր ծի քա կազ մի վե րա նա յում և պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րահսկ ման գոր
ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յա ցում,

 ■ պե տա կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րող մար մին նե րից տրա մադր ված օ ժա ն
դա կութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րում և հ րա պա րակ ման մե խա
նիզմն ե րի մշա կում,

 ■ պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան փա թե թի լրամ շա կում,

 ■ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի կի րառ մամբ պե տա կան օ ժան դա կութ յան գնա
հատ ման ի րա կա նա ցում մեկ օ րի նա կով,

 ■ տրա մադր վե լիք (ex ante) պե տա կան օ ժան դա կութ յան գնա հատ ման վե րա բեր յալ 
ու ղե ցույ ցի մշա կում դրանց հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը մրցակ ցութ յան վրա բա
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ցա հայ տե լու նպա տա կով, 

 ■ թե մա տիկ աշ խա տա ժո ղովն ե րի կազ մա կեր պում:  

2. «Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ պե տա կան 
մար մին նե րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից հա կամր ցակ ցա յին գոր
ծո ղութ յուն նե րին վե րա բե րող դրույթ նե րի կի րարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ մե
խա նիզմն ե րի մշակ մանն ու ի րա կա նաց մանն ուղղ ված ա ջակ ցութ յուն հետև յալ 
ուղ ղութ յու նե րով.

 ■ հա մա տաս խան ու ղե ցույց նե րի մշա կում, 

 ■ Հանձ նա ժո ղո վի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով աշ խա տա ժո ղո վի 
անց կա ցում:  

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Եվ րո պա կան միութ յան և 

Ա տո մա յին է ներ գիա յի եվ րո պա կան հա մայն քի ու դրանց ան

դամ պե տութ յուն նե րի միջև կնքված հա մա պար փակ և  ընդ

լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նագ րի կի րարկ ման 

հա մար ԹԱՅԵՔՍ գոր ծի քի §Ս պա ռող նե րի շա հե րի պաշտ

պա նութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսդ րութ յան բա րե լավ ման և  

ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի կան խար

գել ման հիմ  նա րար սկզբուն քե րի վե րա բեր յալ ԵՄ լա վա գույն 

փոր ձը¦ թե մա յով ԵՄ փոր ձա գի տա կան ա ռա քե լութ յան ծրա

գիր: 

Ծ րագ րի շրջա նա կում քննարկ վե լու են.

 ■ ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան դրսևո րումն ե րի, մաս նա վո րա պես` զեղ չե րի կի րառ
ման ըն թաց քում տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի կող մից հա սա րա կութ յան մո լո
րեց ման դեպ քե րը և  այդ հա մա տեքս տում սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ
յան ա պա հով մանն ուղղ ված քայ լե րը,

 ■ ին տեր նետ հար թա կում մո լո րութ յուն ա ռա ջաց նող և հա մե մա տա կան գո վազ դի 
հետ կապ ված հար ցեր, 

 ■ շփո թութ յան աս տի ճա նի գնա հատ ման գոր ծիք նե րը և մե թոդ նե րը, 

 ■ շու կա յի վե րահս կո ղութ յան, ա պա ցույ ցնե րի հա վա քագր ման հետ կապ ված հար
ցեր։ 

Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան ար դար առևտ րի հանձ նա ժո ղով

Հանձ նա ժո ղո վը հայտ է ներ կա յաց րել մաս նակ ցե լու՝

 ■ Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան ֆի նանս նե րի և  է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան և 
Կո րեա յի զար գաց ման ինս տի տու տի տրա մադ րած գի տե լիք նե րի փո խա նակ ման 
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ծրագ րին «Գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցում հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ
նութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման հա մա կար գի (BRIAS) ներդ րում» թե մա յով, 

 ■ Կո րեա յի ար դար առևտ րի հանձ նա ժո ղո վի կող մից կազ մա կերպ վող վե րա պատ
րաստ ման ծրագ րին և տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րին (փոր ձա գե տի 
տրա մադ րում): 

Հանձ նա ժո ղովն իր ան դա մակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 2020 թվա կա նին շա րու նա կել 
է հա մա գոր ծակ ցել հետև յալ կազ մա կեր պութ յու նե րի հետ.

 ■ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն, 

 ■ ԱՊՀ ան դամ պե տութ յուն նե րի հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նութ յան միջ
պե տա կան խոր հուրդ,

 ■ Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և զար գաց ման կազ մա կեր պութ յուն (OECD),

 ■ ՄԱԿի առևտ րի և զար գաց ման հար ցե րով հա մա ժո ղով (UNCTAD), 

 ■ Մի ջազ գա յին մրցակ ցութ յան ցանց,

 ■ Է ներ գե տիկ հա մայն քի մրցակ ցութ յան ցանց։

Հանձ նա ժո ղո վը ՄԱԿի առևտ րի և զար գաց ման հար ցե րով հա մա ժո ղո վի Մր ցակ
ցութ յան և ս պա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ 8րդ հա մա ժո ղո վին 
հան դես է ե կել անդր սահ մա նա յին հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նագ րե րի (կար տել
նե րի) դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ ցե կույ ցով։ 

Հանձ նա ժո ղո վը 2020 թվա կա նին դար ձել է ՄԱԿի առևտ րի և զար գաց ման հար ցե
րով հա մա ժո ղո վի անդր սահ մա նա յին կար տել նե րի աշ խա տան քա յին խմբի ան դամ։

Հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կել է երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հետև յալ երկր նե րի 
գոր ծըն կեր կա ռույց նե րի հետ.

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն,

Վ րաս տան,

Ֆ րան սիա,

Գեր մա նիա,

Լե հաս տան։ 

9. Հան րա յին ի րա զե կում
2020 թվա կա նին Հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել պրոակ տիվ հան րա յին 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ՝ հիմն վե լով բաց, թա փան ցիկ, հաշ վե տու և հ րա պա րա
կա յին գոր ծե լաո ճի ա պա հով ման սկզբուն քի վրա: Հարկ է նշել, որ հաշ վե տու տա րում 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յանն առնչ վող հան րա յին հե տաքրք րութ
յուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի վե րա բեր յալ պատ րաստ ված և զանգ վա ծա յին լրատ
վութ յան մի ջոց նե րով տա րած ված հա ղոր դագ րութ յուն նե րը նա խորդ տար վա հա մե
մա տութ յամբ կրկնա պատկ վել են: Հա կիրճ անդ րա դառ նանք հան րա յին ի րա զեկ ման 
ո րոշ մի ջո ցա ռումն ե րի՝  

 ■ Նոր կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված ար տա կարգ դրութ
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յան ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ կա ռա վա րութ յու նում ստեղծ ված Հայ կա կան 
միաս նա կան տե ղե կատ վա կան կենտ րո նում պար բե րա բար կազ մա կերպ վել են 
Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի մաս նակ ցութ յամբ մա մու լի ա սու լիս ներ, ո րոնց ըն
թաց քում հան րութ յա նը օ պե րա տիվ տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադր վել տար բեր 
ապ րան քա յին շու կա նե րում տի րող ի րա վի ճա կի, Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա
կա նաց վող աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ, պա տաս խան ներ են տրա մադր վել 
տվ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում հան րութ յա նը հու զող հար ցադ րումն ե րին: Բա ցի 
վե րոնշյալ պաշ տո նա կան հար թա կից, զու գա հեռ կազ մա կերպ վել են նաև Հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հի մաս նակ ցութ յամբ հար ցազ րույց ներ հան րա պե տութ յան 
տար բեր զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րով՝ տե ղե կատ վութ յան ա ռա վել 
լայն ու թի րա խա յին լու սա բա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով (հե ռուս տա տե սութ
յուն, ռա դիո, առ ցանց լրատ վա մի ջոց ներ): 

 ■ Պար բե րա բար հան րութ յա նը տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադր վել Հանձ նա ժո ղո
վում ստեղծ ված շուր ջօր յա աշ խա տան քա յին խմբի կող մից խո շոր տնտեսավարող 
սուբ յեկտ նե րի մոտ շուրջ 44 ա նուն պա րե նա յին ապ րանք նե րի, դե ղատ նե րում 
դի մակ նե րի, ախ տա հա նիչ նյու թե րի գնե րի և պա շար նե րի մո նի տո րին գի արդ
յունք նե րի վե րա բեր յալ՝ գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րի և տեքս տա յին հա ղոր դա
գրութ յուն նե րի մի ջո ցով: Դ րանք, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րել են ձեռ քի ախ տա
հա նիչ մի ջոց նե րի, բժշկա կան դի մակ նե րի, ձեռ նոց նե րի, բեն զի նի և դի զե լա յին 
վա ռե լի քի, կա րա գի, բու սա կան յու ղի, ալ  յու րի, ցիտ րու սա յին մրգե րի, հա վի ձվի, 
կաթ նա շո ռի, թթվա սե րի, այլ լայն սպառ ման ապ րանք նե րի գծով խո շոր առև
տրա յին ցան ցե րում ար ձա նագր ված գնա յին փո փո խութ յուն նե րին: Անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև ՀՀ մար զե րի խո շոր քա ղաք նե րի առևտ րա յին կե տե րում մի շարք 
ապ րանք նե րի գծով ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ կա
տար ված մո նի տո րին գի արդ յունք նե րին: 

 ■ Պատ րաստ վել են ա նի մա ցիոն հո լո վակ ներ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի 
ա ռա վել լայն հան րա յին ի րա զե կումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Հո լո վակ նե րից 
մե կը զգու շա ցումհոր դոր է տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին, ո րը նպա տակ ու նի 
կան խար գե լե լու ար տա կարգ դրութ յան ըն թաց քում տնտե սա կան մրցակ ցութ յան 
պաշտ պա նութ յան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րը խախ տող հնա րա վոր գոր ծո ղութ
յուն ներն ու վար քա գի ծը, մյու սը ներ կա յաց նում է Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա
կա նաց վող աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցը՝ ուղղ ված Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա
ռույթ նե րի և  ա ռա քե լութ յան մա սին հան րութ յան շրջա նում ճիշտ պատ կե րա ցում և 
ս պա սե լիք ներ ձևա վո րե լուն: Դ րանք տա րած վել են զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան 
մի ջոց նե րով, տե ղադր վել Հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա կան կայ քում, ֆեյս բուք յան 
է ջում և Յու թուբ կայ քում՝

 https://www.youtube.com/watch?v=cTIqGEWxY 
 https://www.youtube.com/watch?v=BBRDJP38Mdc

 ■ Մ շակ վել է ու ղե ցույց խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար 
կաթ նամ թեր քի ի րաց ման փու լում սպա ռող նե րի մո լո րութ յան, ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յան հնա րա վոր դրսևո րումն ե րի կան խե լար գել ման նպա տա կով, ո րը 
մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է կաթ նա յին յու ղի փո խա րի նի չով մթերք նե րը կաթ
նա յին մթերք նե րից ա ռան ձին ցու ցադ րե լուն: Դ րա հետ կապ ված Հանձ նա ժո ղո
վում կազ մա կերպ վել է հան դի պում առևտ րա յին ցան ցե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ, նրանց տրա մադր վել է խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ յուն, հե ռուս տա ռե

https://www.youtube.com/watch?v=-c-TIqGEWxY
https://www.youtube.com/watch?v=BBRDJP38Mdc
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պոր տա ժի մի ջո ցով ներ կա յաց վել են ցան ցե րից մե կում կա տար ված աշ խա տան
քի արդ յունք նե րը: Տնտեսավարող սուբյեկտների հետ արդ յու նա վետ երկ խո սութ
յու նը, հա մա գոր ծակ ցա յին մթնո լոր տի ստեղ ծու մը, տնտե սա կան մրցակ ցութ յան 
պաշտ պա նութ յան օ րենսդ րութ յան հնա րա վոր խախ տումն ե րի կան խար գել ման 
նպա տա կով քննար կումհան դի պումն ե րի կազ մա կեր պու մը շա րու նա կա կան գոր
ծըն թաց է և  ակ տի վո րեն ի րա կա նաց վում է նաև ըն թա ցիկ տա րում: Ար դեն իսկ 
հան դի պումն եր են տե ղի ու նե ցել խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի և մա տա կա րար
նե րի, կան թամ թեր քի ո լոր տի ըն կե րութ յուն նե րի հետ:

 ■ Լայն և բազ մա կող մա նի քննար կումն եր են անց կաց վել ««Տն տե սա կան մրցակ
ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա
սին» ՀՀ օ րեն քի և հա րա կից օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա թե թի առն չութ յամբ: 
Նախ քան նա խագ ծի մշա կու մը Հանձ նա ժո ղո վը դի մել է հան րա պե տութ յան բու
հե րին, գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րի 
վե րա բեր յալ ի րենց տե սա կետն ու դիր քո րո շումն ե րը ներ կա յաց նե լու նպա տա
կով: Նա խա գի ծը կար ծի քի է ներ կա յաց վել ինչ պես բո լոր շա հագր գիռ պե տա կան 
մար մին նե րին, այն պես էլ ո լոր տի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, 
միութ յուն նե րին, ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տին, ՄԻՊին և  այլն: Նա խա ձեռն
վել են հան դի պումն եր տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րի հետ վեր ջին նե րիս մտա
հո գութ յուն նե րը լսե լու, պար զա բա նումն եր տա լու և նա խագ ծում լրամ շա կումն եր 
կա տա րե լու նպա տա կով, այդ թվում՝ կա յա ցել է հան դի պում խո շոր առևտ րա յին 
ցան ցե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Թե մա յի վե րա բեր յալ կազ մա կերպ վել են 
Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի մաս նակ ցութ յամբ հար ցազ րույց ներ: 

 ■ Շա րու նակ վել է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ: 
Տար բեր բու հե րի ու սա նող ներ հյու րըն կալ վել են Հանձ նա ժո ղո վում, մաս նակ ցել 
նիս տե րին, տե ղում ծա նո թա ցել Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յա նը:

 ■ Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և բիզ նես ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը խո րաց նե լու և  ընդ լայ նե լու նպա տա կով աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վում Հանձ նա ժո ղո վին կից ստեղծ ված տնտե սա կան մրցակ ցութ
յան հար ցե րով հա սա րա կա կան խորհր դի կազ մի հա մալր ման և հան րութ յան հետ 
երկ խո սութ յան այս հար թա կի աշ խա տանք նե րի ակ տի վաց ման ուղ ղութ յամբ:

10. Է լեկտ րո նա յին 
համակարգ
2020 թվա կա նին Հա մաշ խար հա յին բան կի՝ ՀՀ պե տա կան հատ վա ծի ար դիա կա նաց
ման եր րորդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման շրջա նա կում մեկ նար կել է Հանձ նա ժո ղո վի ներ
քին գոր ծա ռույթ նե րի թվայ նաց ման գոր ծըն թա ցը, ի րա կա նաց վել են Հանձ նա ժո ղո վի 
հա մար է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի մշակ ման ու ներդր ման աշ խա տանք ներ։ 

Մ շակ վող հա մա կարգն ու նի եր կու հիմն ա կան բա ղադ րիչ՝

 ■ ար տա քին կայք, 

 ■ վա րույթ նե րի վար ման ներ քին է լեկտ րո նա յին հար թակ։

Է լեկտ րո նա յին գոր ծի քա կազ մի ներդ րու մը նպա տակ ու նի ար դիա կա նաց նել Հանձ
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նա ժո ղո վի գոր ծըն թաց նե րը, ա պա հո վել դրանց թա փան ցի կութ յունն ու մատ չե լիութ
յու նը հա սա րա կութ յան հա մար, պար զեց նել վար չա րա րութ յու նը, հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռել քա ղա քա ցի նե րին և տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րին դի մել Հանձ նա ժո ղով 
կամ փո խա նա կել տե ղե կատ վութ յուն վեր ջի նիս հետ նաև առ ցանց ե ղա նա կով։

Մ շակ վող նոր պաշ տո նա կան կայ քը միտ ված է բարձ րաց նե լու հան րութ յան ի րա զեկ
վա ծութ յան մա կար դա կը Հանձ նա ժո ղո վի վե րա բեր յալ, հա սա րա կութ յա նը մաս նա
կից դարձ նե լու ար դար և բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան հաս տատ մանն ուղ ղված գոր
ծըն թաց նե րին՝ առ ցանց դի մումն ե րի, բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման, տե ղե կատ վութ յան 
փո խա նակ ման մի ջո ցով, ինչ պես նաև պատ շաճ կեր պով տրա մադ րե լու հան րութ յա
նը հու զող հար ցե րի պա տաս խան ներն ու տե ղե կութ յուն նե րը, այդ թվում՝ լայն սպառ
ման են թա կա մի շարք ապ րան քա տե սակ նե րի գնե րի ա մե նօր յա մշտա դի տարկ ման 
արդ յունք նե րը, գնե րի դի նա մի կան և  այլն։ Տնտեսավարող սուբ յեկտ նե րը հնա րա վո
րութ յուն կու նե նան նա խա պես գրանց ված անձ նա կան է ջե րով ներ կա յաց նել հա մա
պա տաս խան հաշ վետ վութ յուն ներ, ստա նալ ծա նու ցումն եր, տե ղե կատ վութ յուն ի րենց 
առնչ վող վա րույթ նե րի ըն թաց քի վե րա բեր յալ, ծա նո թա նալ տվյալ գոր ծի շրջա նա
կում առ կա փաս տաթղ թե րին։

Է լեկտ րո նա յին հա մա կար գը փո խին տեգր ված է լի նե լու այլ պե տա կան մար մին նե
րի տվյալ նե րի շտե մա րան նե րի հետ, ո րոն ցից տվյալ նե րի ավ տո մատ ներ բեռ նու մը 
կթեթ ևաց նի վար չա կան վա րույթ նե րի բե ռը, ա ռա վել ա րագ և  արդ յու նա վետ կդարձ
նի փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յու նը՝ հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լով ա ռա վել ռա ցիո
նալ օգ տա գոր ծել ժա մա նակն ու ռե սուրս նե րը։

Հա մա կար գի գոր ծար կու մը նա խա տես ված է 2021 թվա կա նին։

11. 2021 թվականի 
առաջնահերթությունները

Հաշ վի առ նե լով ո լոր տա յին և ձեռ նար կա տի րա կան մի ջա վայ րի զար գաց ման մար
տահ րա վեր նե րը և մի տումն ե րը, ինչ պես նաև Հանձ նա ժո ղո վի ռե սուրս նե րի հա սա
նե լիութ յու նը և  աշ խա տան քա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ 
Հանձ նա ժո ղո վը 2021 թվա կա նի հա մար սահ մա նել է ա ռաջ նա հեր թութ յան հետև յալ 
հիմն ա կան ուղ ղութ յուն նե րը. 

1. Ո լոր տա յին ու սումն ա սի րութ յուն նե րի շա րու նա կա կան ի րա կա նա ցում. ա զատ 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը սահ մա նա փա կող եր ևույթ նե րի կան խար գել ման, 
վե րահսկ ման արդ յու նա վետ և նո րա րա րա կան գոր ծի քա կազ մե րի ներդր ման 
նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը 2021 թվա կա նին նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել 
ազ գա յին տնտե սութ յան հա մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող և Հանձ նա ժո
ղո վի ան մի ջա կան մի ջամ տութ յուն պա հան ջող հետև յալ ո լորտ նե րի ու սումն ա սի
րութ յուն ներ.

 ■ Թռչ նամ սի շրջա նա ռութ յուն,

 ■ Կա թի և կաթ նամ թեր քի շրջա նա ռութ յուն,
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 ■ Դե ղե րի  շրջա նա ռութ յուն,

 ■ Ախ տո րո շիչ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում,

 ■ Առևտ րա յին ցան ցե րի գոր ծու նեութ յուն։

2. Եր շիկ և նր բեր շիկ ապ րան քա յին շու կա նե րում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
ու սումն ա սի րութ յուն ար տադ րութ յան և  ի րաց ման ըն թաց քում առ կա ան բա րե
խիղճ մրցակ ցութ յան դրսևո րումն ե րի վեր հան ման, մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա 
ի րա վա կան կար գա վո րումն ե րի ազ դե ցութ յան գնա հատ ման նպա տա կով։ Ու սում
նա սի րութ յու նը միտ ված է բա ցա հայ տել պի տակ նե րի և (կամ) փա թե թա վոր ման 
թա ղանթ նե րի մակն շումն ե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը տեխ նի կա կան կա նո
նա կար գե րի պա հանջ նե րին, ինչ պես նաև եր շիկ նե րի և նր բեր շիկ նե րի բա ղադ
րութ յուն նե րի մեջ օգ տա գործ ված բա ղադ րիչ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
պի տակ նե րի և (կամ) փա թե թա վոր ման թա ղանթ նե րի վրա մակնշ ված բա ղադ
րիչ նե րին հա սա րա կութ յան մո լո րեց ման դեպ քե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով։

3. ««Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» օ րեն քում փո փո
խութ յուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի և հա րա կից օ րենք նե րի նա խագ ծե րի 
փա թեթն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո նա խա տես վում է շուրջ 40 են թաօ րենսդ րա կան 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մշա կում։ Մի շարք ակ տե րի մշա կու մը նա խա
տես վում է ի րա կա նաց նել տար բեր ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ներգ րավ ված մի
ջազ գա յին և տե ղա կան փոր ձա գետ նե րի հետ հա մա տեղ։ 

4. Պե տա կան օ ժան դա կութ յուն նե րի վե րահսկ ման հա մա կար գի բա րե լա վում. նա
խա տես վում է « Հա մաշ խար հա յին բան կի խումբ – ԵՄ գոր ծըն կե րութ յան ա ռա
ջարկ. 20172020 թվա կան նե րին Հա յաս տա նին միաս նա կան ա ջակ ցութ յան 
շրջա նակ. տնտե սա կան կա ռա վա րում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներգ րավ ված 
Հա մաշ խար հա յին բան կի փոր ձա գետ նե րի օ ժան դա կութ յամբ ներդ նել հա մա
կարգ օ ժան դա կութ յուն նե րի հա մա լիր տե ղե կատ վա կան շտե մա րան ձևա վո րե լու, 
ինչ պես նաև տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը խա թա րող պե տա կան օ ժան դա կութ
յան հնա րա վոր դեպ քե րը վեր հա նե լու, ու սումն ա սի րե լու և դ րանց գնա հա տա կան 
տա լու նպա տա կով։
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում

 Էներգետիկ ծառայություններ

Կոմունալ ծառայություններ

Կապի ծառայություններ 

Ապահովագրական ծախսեր 

Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

Ներքին գործուղումներ

Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր 

Համակարգչային ծառայություններ

Տեղեկատվական ծառայություններ 

Կառավարչական ծառայություններ

Ներկայացուցչական ծախսեր

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

Տրանսպորտային նյութեր

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

Պարտադիր վճարներ

Վարչական սարքավորումներ

1034-11001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» ծրագրի 
«ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում 
քաղաքականության մշակում և վերահսկողություն» միջոցառում

1034-31001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» ծրագրի «ՀՀ 
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 
տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» միջոցառում

12․. Ֆինանսատնտեսական 
գործունեություն
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4111

4112

4113

4212

4213

4214

4215

4216

4221

4222

4232

4234

4235

4237

4239

4252

4261

4264

4266

4267

4823

5122

297934.9

64807.6

15480.2

4237.9

108.7

4965.3

236.0

22050.0

1303.0

1750.0

810.2

477.8

3500.0

500.0

4990.9

3482.3

2039.0

2452.3

807.8

1007.9

313.4

3 885.0

Ճշտված պլան, 
հազ. դրամ

433255,2

Ճշտված պլան, 
հազ. դրամ

3 885,0

Փաստացի դրամարկղային 
ծախս, հազ. դրամ

427363,9

Փաստացի դրամարկղային 
ծախս, հազ. դրամ

3 378,8

Բյուջեի 
կատարման, %

98,6 

Բյուջեի 
կատարման, %

87,0

297934.9

64807.6

15480.2

4170.3

56.7

3250.1

204.5

21444.3

504.0

1255.8

810.2

426.8

3500.0

454.0

3218.1

3460.3

1933.1

2452.3

747.8

1005.6

247.3

3 378.8

100.0

100.0

100.0

98.4

52.2

65.5

86.7

97.3

38.7

71.8

100.0

89.3

100.0

90.8

64.5

99.4

94.8

100.0

92.6

99.8

78.9

87.0
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Հավելված. 2020 թվականի 
վարչական վարույթները

Հակամրցակցային համաձայնություն

1. «Սիլ Մաազա» ՍՊԸ դիմումբողոքը «Ջերմուկ 
Գրուպ» ՓԲԸ և «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան 
ՓԲԸ միջև հնարավոր հակամրցակցային 
համաձայնության հատկանիշների առկայության 
վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

2. «Սիփիէս Օիլ» ՍՊԸ դիմումբողոքը «Ֆլեշ» 
ՍՊԸ և «ՄԷԿ» ՓԲԸ գործողություններում 
հնարավոր հակամրցակցային համաձայնության 
հատկանիշների առկայության վերաբերյալ

 ԲԵՆԶԻՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

3. Հավի ձվի իրացմամբ զբաղվող մի շարք 

տնտեսվարող սուբյեկտների համաձայնեցված 
գործողություններում և վարքագծում 
հակամրցակցային համաձայնության 
հատկանիշների առկայության վերաբերյալ

 ՀԱՎԻ ՁՈՒ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 102.869.586 ԴՐԱՄ

4. Նարնջի, մանդարինի, կիվիի և կիտրոնի 
իրացմամբ զբաղվող մի շարք տնտեսվարող 
սուբյեկտների  համաձայնեցված 
գործողություններում և վարքագծում 
հակամրցակցային համաձայնության 
հատկանիշների առկայության վերաբերյալ

 ՆԱՐԻՆՋ, ՄԱՆԴԱՐԻՆ, ԿԻՎԻ ԵՎ ԿԻՏՐՈՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 39.631.703 ԴՐԱՄ 

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

5. Մոնչ և Գալա 1 ՍՊԸ դիմումը մի շարք 
տնտեսվարող սուբյեկտների գործողություններում 
ընկերություններին վնաս պատճառելու և շուկայից 
դուրս մղելու հատկանիշների առկայության 
վերաբերյալ

 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

6. «Հայկական ծրագրեր» ընկերության կողմից 
գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահման 
վերաբերյալ

 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

7. «Պրոմոարմատուրա» ՍՊԸ դիմումբողոքը 
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ կողմից 
մրցակցության սահմանափակման, կանխման կամ 
արգելման, ինչպես նաև խտրական պայմանների 
կիրառման վերաբերյալ

 ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 
ԱՆՎԱԶՈՒՅԳԵՐ

 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

8. Քաղաքացու դիմումը խոզի մսի շուկայում 
իրականացվող դեմպինգային քաղաքականության 
և տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մենաշնորհ 
դիրքի հնարավոր չարաշահման վերաբերյալ

 ԽՈԶԻ ՄՍԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

9. «Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» 
ՓԲԸ կողմից ապրանքի գնի չհիմնավորված 
բարձրացման, խտրական պայմանների 
սահմանման և կիրառման վերաբերյալ

 ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ԵՎ ԲԵՌՆԱՅԻՆ 
ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 5.000.000 ԴՐԱՄ

10. «Ալեքս Էնդ Հոլդինգ» և «Սիթի» ՍՊԸ 
գործողություններն ու վարքագիծը որպես 
գերիշխող դիրքի չարաշահում որակելու և 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ 

 ԿԱՐԱԳԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ/ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ 

Է ՏՈՒԳԱՆՔ 17.600.597 ԴՐԱՄ

http://www.competition.am/uploads/resources/Vo22_04_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo230_02_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo368_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo370_17_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo19_04_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo102_03_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo231_02_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo271_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo288_20_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo295_24_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo295_24_07_2020.pdf
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11. Շաքարավազ իրացնող խոշոր տնտեսվարող 
սուբյեկտների կողմից գերիշխող դիրքի հնարավոր 
չարաշահման վերաբերյալ

 ՇԱՔԱՐԱՎԱԶԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 24.780.000 ԴՐԱՄ

12. Խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից 
Ձեռնոցների իրացման ոլորտում գերիշխող դիրքի 
հնարավոր չարաշահումների և/կամ հնարավոր 
հակամրցակցային համաձայնությունների 
վերաբերյալ

 ՁԵՌՆՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

13. Խոշոր դեղատնային ցանցերի կողմից 
Դիմակների իրացման ոլորտում գերիշխող դիրքի 
հնարավոր չարաշահումների և/կամ հնարավոր 
հակամրցակցային համաձայնությունների 
վերաբերյալ

 ԴԻՄԱԿՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

14. ԷՖՆԵԹ ընկերության դիմումբողոքն ընդդեմ 
Հիբրիդ Սոլյուշնս ՍՊԸ՝ Շանթ հեռուստաալիքի 
վերահեռարձակման թույտվություն տրամադրելու 
բացառիկ իրավունք ունենալու և գերիշխող դիրքը 

չարաշահելու վերաբերյալ

 ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.254.606 ԴՐԱՄ

15. «Ուբո» և «Սմայլ Լայթ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունների 
դիմումն ընդդեմ «Գրանդ Դիլինգ» ընկերության՝ 
գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահման 
վերաբերյալ

 ԾԽԱԽՈՏ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

16. Հիբրիդ Սոլյուշնս ընկերության դիմում
բողոքն ընդդեմ ՎիԷմ Տելեպրոջեքս ընկերության՝ 
գերիշխող դիրքի չարաշահման վերաբերյալ 
/ Դիսքավրի /

 ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 861.518 ԴՐԱՄ

17. ԷՖՆԵԹ ընկերության դիմումբողոքը մի 
շարք ընկերությունների կողմից գերիշխող դիրքի 
չարաշահման վերաբերյալ

 ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ / ԿԱՐՃՎԵԼ Է 

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

18. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

19. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ/
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄ

 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

20. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

21. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

22. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

23. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

24. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ, 
ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

25. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է 

ՊԱՅՄԱՆՈՎ

http://competition.am/uploads/resources/vor_306.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo314dzernoc_naxagic_verjnakan.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo315dimak_Vo.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo337_14_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo363_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo366_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo367_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo29_18_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo143_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo144_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo161_13_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo236_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo237_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo270_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo282_09_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo282_09_07_2020.pdf
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26. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

27. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

28. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔ
 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

29. Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու 
վերաբերյալ

 ԱՌևՏՈՒՐ (ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄ)
 ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ Է

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

30. «Սնառտ» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Արսեն 
Կոլյայի Հարությունյանի միջև կնքված գործարքը 
որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում 
որակելու վերաբերյալ

 ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

31. «Սիթի» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Շողերինա 
Ստեփանի Մկրտչյանի միջև կնքված գործարքը 

որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում 
որակելու վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է և ԿԱՐՃՎԵԼ

Անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն

32. «Արմօյլ» ՓԲԸ դիմումն ընդդեմ «Ռիվալ» ՍՊԸ` 
հասարակության մոլորեցման հատկանիշների 
առկայության վերաբերյալ 

 ՉՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

33. «ՄԲՄ» ընկերության դիմումն ընդդեմ «Բելովո» 
ՍՊԸի` ընկերության գործողություններում 
շփոթության հատկանիշների առկայության 
վերաբերյալ

 ԱՆՁԵՌՈՑԻԿ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

34. «Ավանի Աղի Կոմբինատ» ՓԲԸ 
գործողություններն ու վարքագիծը որպես 
անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն 
որակելու վերաբերյալ

 ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

35. «Բաշկիրսկայա Սոդովայա Կոմպանիա» 
ընկերության դիմումի հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթի արդյունքների վերաբերյալ

 ՍՈԴԱ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

36. «Էկոգլոբ» ՍՊԸ դիմումի հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

37. «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ Դիմում
բողոքն ընդդեմ «Մոմթազ» ՍՊԸի` ընկերության 
անվամբ ցեմենտի իրացման փաստի հնարավոր 
առկայության վերաբերյալ

 ՑԵՄԵՆՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

38. Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Էդուարդի 
Հարությունյանի գործողություններն ու վարքագիծը 
որպես անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն` 
հասարակության մոլորեցում որակելու վերաբերյալ

 ԱՆՏԻՖՐԻԶ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

39. «Ակվա Գրուպ» ՍՊԸ դիմումբողոքը 
«Աքվա Արմա Ուոթեր Քամփնի» ընկերության 
գործողություններում անբարեխիղճ մրցակցության 
դրսևորման հատկանիշներ առկայության 
վերաբերյալ

http://competition.am/uploads/resources/Vo304_31_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo305_31_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo145_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo197_26_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo1_14_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo2_14_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo3_21_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo6_21_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo10_21_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo15_31_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo16_04_02_2020.pdf
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 ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

40. «Ապարան Ջուր» ՍՊԸ գործողություններն ու 
վարքագիծը որպես անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողություն` հասարակության մոլորեցում 
որակելու վերաբերյալ

 ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

41. Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Թալալյանի 
դիմումի հիման վրա անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողությունների համար պատասխանատվության 
միջոց կիրառելու վերաբերյալ

 ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 2.343.772 ԴՐԱՄ

42. «Գանա Գրուպ Պլյուս» ՍՊԸ գործողություններն 
ու վարքագիծը որպես անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողություն` տնտեսվարող սուբյեկտի, նրա 
գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների 
վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելու 
գործողություն որակելու վերաբերյալ

 ԳԱԶԱՎՈՐՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

43. Անհատ ձեռնարկատեր Նելլի Սամվելի 
Վարժապետյանի գործողություններն ու վարքագիծը 
որպես անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն` 
տնտեսվարող սուբյեկտի, նրա գործունեության 
կամ առաջարկած ապրանքների վերաբերյալ 
շփոթություն առաջացնելու գործողություն որակելու 
վերաբերյալ

 ՍՐՃԱՐԱՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

44. «Ջերմուկ Ակվա» ՍՊԸ դիմումն ընդդեմ 
«Ջերմուկ Գրուպ» ՍՊԸ առ այն, որ «Ջերմուկ 
Գրուպ» ընկերության կողմից օգտագործվող 
ապրանքային նշանը շփոթության աստիճանի նման 
է «Ջերմուկ Ակվա» ընկերության ապրանքային 
նշանին

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

45. «Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ գործողություններն 
ու վարքագիծը որպես անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողություն որակելու վերաբերյալ

 ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

46. «Գազ Սուզան» ընկերության մասնակից Արամ 

Եփրեմյանի դիմումի հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ

 ԳԱԶԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

47. «ԴեկորաԳրուպ» ՍՊԸ դիմումբողոքն 
ընդդեմ «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸի` ընկերության 
գործողություններն ու վարքագիծը որպես 
անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն` 
հասարակության մոլորեցում որակելու վերաբերյալլ

 ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

48. «Գլավտորգ» ընկերության դիմումբողոքն 
ընդդեմ ԱՁ Մանվել Գևորգյանի՝ համեմունքների 
վրա ֆիրմային անվանման ապօրինի 
օգտագործման վերաբերյալ

 ՀԱՄԵՄՈՒՆՔՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

49. «Պարգև» ՍՊԸ կողմից արտադրված ապրանքը 
որպես թթվասեր մակնշելու և իրացնելու մասին 
այն դեպքում, երբ փորձարկման արձանագրության 
համաձայն՝ դրանում առկա է բուսական յուղ և 
«Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» 
կանոնակարգի իմաստով տվյալ ապրանքը չի 
հանդիսանում թթվասեր

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 14.306.034 ԴՐԱՄ

50. «Թամարա» ՍՊԸ կողմից արտադրված 
ապրանքը որպես թթվասեր մակնշելու և իրացնելու 
վերաբերյալ այն դեպքում, երբ փորձարկման 
արձանագրության համաձայն՝ դրանում առկա 
է բուսական յուղ և «Կաթի և կաթնամթերքի 
անվտանգության մասին» կանոնակարգի իմաստով 
տվյալ ապրանքը չի հանդիսանում թթվասեր

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 5.657.516 ԴՐԱՄ

51. Ֆիզիկական անձ Գուրգեն Մուրադյանի 
դիմումիբողոքն ընդդեմ «Դավմար» ՍՊԸ՝ վերջինիս 
կողմից կարճ հաղորդագրության միջոցով զեղչի 
մասին հայտարարություն տարածելու վերաբերյալ 
այն դեպքում, երբ զեղչը չի վերաբերել իրացվող 
ապրանքների որոշ տեսականուն

 ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԽԱՆՈՒԹ ՍՐԱՀ, ԶԵՂՉ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

52. «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ դիմումբողոքն 
ընդդեմ «Էկոսոլթ» ՍՊԸ և «Ֆավորիտ 19» ՍՊԸ` 
վերջինիս «FAVORITE 1000 Գ ԱՂ ՅՈԴԱՑՎԱԾ 
ԷՔՍՏՐԱ» անվանումով ապրանքի փաթեթավորման 
վրա ֆեռոցիանիդ (E536) նյութի առկայության 

http://competition.am/uploads/resources/Vo20_04_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo21_04_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo30_18_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo31_18_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo32_18_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo39_20_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo65_03_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo103_10_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo110_17_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo135_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo136_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo137_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo140_28_04_2020.pdf
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մակնշում չկատարելու վերաբերյալ

 ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

53. «Թամարա և Անի» ՍՊԸ «Կաթնային յուղի 
փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք» 
թթվասերի տեխնոլոգիայով արտադրված» 
գրառման մեջ «Թթվասերի» բառը մնացած 
բառերի համեմատությամբ ավելի մեծ տառաչափով 
մակնշելու, ինչպես նաև «Կաթնային յուղի 
փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք 
արտադրված Մածունի տեխնոլոգիայով» 
գրառման մեջ «Մածունի» բառը մնացած բառերի 
համեմատությամբ ավելի մեծ տառաչափով 
մակնշելու վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ ԵՎ ՄԱԾՈՒՆ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 412.952 ԴՐԱՄ

54. «Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ վարքագիծը 
որպես իրավունքի չարաշահում դիտարկելու և 
ընկերության դիմումի հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ

 ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

55. «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
«ԴեկորաԳրուպ» ՍՊԸ առ այն, որ վերջինիս 
կողմից օգտագործված «KRONO LUX» չգրանցված 
ապրանքային նշանը շփոթություն է առաջացնում 
այլ գրանցված ապրանքային նշանների նկատմամբ, 
և «ԴեկորաԳրուպ» ՍՊԸ կողմից թվով 3 
գովազդներ մոլորեցնում են հասարակությանը

 ԱՌևՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 5.093.058 ԴՐԱՄ

56. «Ռոբերտո Պլյուս» ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
ԱՁ Միշա Ալեքսանյանի առ այն, որ վերջինիս 
կողմից օգտագործվող «Shine Girl» չգրանցված 
ապրանքային նշանը շփոթության աստիճանի նման 
է «SUNNY GIRL» ապրանքային նշանին

 ԿԱՆԱՑԻ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 115.356 ԴՐԱՄ

57. «Յուտաքսի» ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
«Բոլտ Սերվիսիս Էյ Էմ» ՍՊԸ՝ զեղչի վերաբերյալ 
գովազդում էական պայմանների մասին 
ամբողջապես չնշելու վերաբերյալ

 ԳՈՎԱԶԴ, ՏԱՔՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

58. «Օռվակո» ՓԲԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
«Շիվինի» ընկերության՝ վերջինիս կողմից 
ֆեյսբուքյան էջում «BIOWIN» անվանումով 

«Կենսահեղուկ» պարատանյութի փաթեթվածքի 
վրա «BIO life» արտահայտությամբ գովազդի 
վերաբերյալ, ինչպես նաև նույն պարատանյութի 
փաթեթվածքի վրա «Organic 100%»,«Organic 
farming» և «Eco natural 100%» բառերի մակնշումն 
այն դեպքում, երբ նշված ապրանքը «Օրգանական 
գյուղատնտեսության մասին» օրենքի իմաստով չի 
հանդիսանում հավաստված (սերտիֆիկացված) 
օրգանական գյուղատնտեսական ապրանք

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

59. «Ռոբերտո Պլյուս» ՍՊԸ դիմումբողոքն 
ընդդեմ ԱՁ Հովհաննես Հովհաննիսյանի և «Մապ 
Թրեյդ» ընկերության առ այն, որ վերջիններիս 
կողմից օգտագործվող «Sumyu Girl» չգրանցված 
ապրանքային նշանը շփոթության աստիճանի նման 
է «SUNNY GIRL» ապրանքային նշանին

 ԿԱՆԱՑԻ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

60. «Մեգա Ֆուդ» ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
«Մեգաֆուդ»  ընկերության՝ ֆիրմային անվան 
շփոթության աստիճան նման լինելու վերաբերյալ

 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

61. «Բեսթ Փարթներ» ՍՊԸ կողմից «Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 
հնարավոր խախտման վերաբերյալ

 ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

62. «Թամարա և Անի» ՍՊԸ կողմից «Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 
հնարավոր խախտման վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

63. «ՎանակվաԳրուպ» ՍՊԸ կողմից անբարեխիղճ 
մրցակցության հնարավոր դրսևորման վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ

64. «Գանա Գրուպ Պլյուս» ՍՊԸ դիմումբողոքն 
ընդդեմ ԱՁ Զաքարիա Ավետիսյանի՝ «ԱՊԱՐԱՆԻ 
ջրով և տնական Մածունով ԹԱՆ» մակնշմամբ 
ապրանքը շփոթության աստիճանի «ԱՊԱՐԱՆ MA» 
գրանցված ապրանքային նշանին նման լինելու 
վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԱՆ)
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo152_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo153_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo154_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo155_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo156_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo168_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo169_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo199_26_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo200_26_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo238_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo239_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo257_06_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo272_30_06_2020.pdf
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65. Ֆիզիկական անձ Էլիզա Գևորգի Վարդանյանի 
բողոքն ընդդեմ «Մաստերֆոն» ընկերության առ 
այն, որ վերջինիս պատկանող  www.3dplanet.
am պաշտոնական կայքում հեռախոսի գինը 
617,000 դրամ է գովազդվում այն դեպքում, երբ 
տվյալ ընկերության խանութ սրահում հեռախոսը 
փաստացի վաճառվում է 625,000 դրամով

 ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

66. «Ավտոփայլ» ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ 
ԱՁ Դավիթ Սարգսյանի, ԱՁ Արա Սմբատյան առ 
այն, որ վերջիններս կատարել են ԵրևանՍևան 
միջմարզային ուղևորափոխադրումներ՝ առանց 
մրցույթի մասնակցելու

 ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

67. ԱՁ Հարություն Զաքարյանի դիմումն ընդդեմ 
Մեղրի Տուն ՍՊԸ և ԱՁ Էվելինա Աշոտի Սարգսյանի 
առ այն, որ վերջիններս օգտագործում են «Մեղրի 
Տուն» ապրանքային նշանը, որը շփոթության 
աստիճանի նման է դիմումատուի կողմից գրանցած 
«ՄԵՂՐԱՏՈՒՆ» ապրանքային նշանին

 ՄԵՂՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

68. «ՄիլկաՄ» ՍՊԸ կողմից արտադրված 
«PETA FARM» անվանումով ապրանքը որպես 
թթվասեր մակնշելու և իրացնելու վերաբերյալ այն 
դեպքում, երբ դրանում առկա է բուսական յուղ և 
համապատասխան կանոնակարգի իմաստով տվյալ 
ապրանքը չի հանդիսանում թթվասեր

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 597.414 ԴՐԱՄ

69. «Էլիզ Գրուպ» ՍՊԸ կողմից արտադրված 
ապրանքը որպես թթվասեր մակնշելու և իրացնելու 
վերաբերյալ այն դեպքում, երբ փորձարկման 
արձանագրության համաձայն՝ դրանում առկա է 
բուսական յուղ և համապատասխան կանոնակարգի 
իմաստով տվյալ ապրանքը չի հանդիսանում 
թթվասեր

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 76.592 ԴՐԱՄ

70. «Ագրոպրոդ» ՍՊԸ կողմից արտադրված 
ապրանքը որպես թթվասեր մակնշելու և իրացնելու 
վերաբերյալ այն դեպքում, երբ փորձարկման 
արձանագրության համաձայն՝ դրանում առկա է 
բուսական յուղ և համապատասխան կանոնակարգի 
իմաստով տվյալ ապրանքը չի հանդիսանում 
թթվասեր

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.515.306 ԴՐԱՄ

71. «ԽԱՔ» ՍՊԸ կողմից արտադրված ապրանքի 
փաթեթվածքում անվան մեջ «կաթնային ճարպի 
փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք» 
գրառումներ չնշելու, թթվասերային մթերք 
մակնշելու, ինչպես նաև «պարունակում է բուսական 
յուղեր» արտահայտությունը չմակնշելու վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 405.276 ԴՐԱՄ

72. «Ամասիայի Գլխավորող Պանրագործարան» 
ընկերության «Լոռի» տեսակի պանրում բուսական 
յուղի օգտագործման վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 6.762.800 ԴՐԱՄ

73. «Ոսկե Սեր» ՍՊԸ պանրում բուսական 
յուղի առկայություն, ինչպես նաև չոր 
նյութերում յուղայնության զանգվածի մասի 
անհամապատասխանության վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 4.559.922 ԴՐԱՄ

74. ԱՁ Մ. Բեգլարյանի և «Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» 
ՍՊԸ գործողությունները որպես այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած 
ապրանքների վերաբերյալ շփոթություն 
առաջացնելու գործողություն որակելու վերաբերյալ

 ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ / ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ 

Է ՏՈՒԳԱՆՔ 8.103.500 ԴՐԱՄ

75. ԱՁ Մ. Բեգլարյանի և «Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» 
ՍՊԸ գործողությունները որպես այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած 
ապրանքների վերաբերյալ շփոթություն 
առաջացնելու գործողություն որակելու վերաբերյալ

 ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ / ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ 

Է ՏՈՒԳԱՆՔ 8.103.500 ԴՐԱՄ

76. «Լոռվա Կաթ» ՍՊԸ թթվասերում բուսական 
յուղի առկայություն, պանրի յուղայնության 
անհամապատասխանություն, Էկո մակնշման 
վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ և ՊԱՆԻՐ)
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 816.784 ԴՐԱՄ

77. Քոլլ Մաստեր ՍՊԸ դիմումբողոքն ընդդեմ Տինս 
ՍՊԸ առ այն, որ վերջինիս կողմից օգտագործվող 
«SKYNET» ապրանքային նշանը շփոթության 
աստիճանի նման է «S SKYNET» անվանումով 
պատկերային ապրանքային նշանին

 ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo298_28_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo309_avtopay.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo319_25_08_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo331_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo332_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vor333_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo334_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo335_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo336_08_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo343_18_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo343_18_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo344_18_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo344_18_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo346_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo347_22_09_2020.pdf
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78. «Ս ԸՆԴ Ս»  ՍՊԸ կողմից «Էկո Թան», 
«Eco Tan» բառերի մակնշմամբ ապրանքի 
իրացնելու վերաբերյալ այն դեպքում, երբ նշված 
ապրանքը «Օրգանական գյուղատնտեսության 
մասին» օրենքի իմաստով չի հանդիսանում 
հավաստված (սերտիֆիկացված) օրգանական 
գյուղատնտեսական ապրանք

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

79. «ԹեմԷլԼու» ընկերության դիմումբողոքը 
«NOVOL» ապրանքային նշանի ապօրինի 
օգտագործման վերաբերյալ

 ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

80. «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ «DM» ապրանքային 
նշանով պանրի փաթեթվածքում չոր նյութերում 
յուղայնության զանգվածի մասի մակնշման 
վերաբերյալ 

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

81. «Էլոլա» ՓԲԸ «Էլոլա» ապրանքային նշանով 
«Լոռի» տեսակի պանրի փաթեթվածքում չոր 
նյութերում յուղայնության զանգվածի մասի 
մակնշման վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

82. «Ապարանի պանրի գործարան» ՓԲԸ «ԱՊԳ» 
ապրանքային նշանով «Լոռի» տեսակի պանրի 
փաթեթվածքում չոր նյութերում յուղայնության 
զանգվածի մասի մակնշման վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

83. «Իգիթ» ՍՊԸ «Լոռի» տեսակի պանրի 
փաթեթվածքում չոր նյութերում յուղայնության 
զանգվածի մասի մակնշման վերաբերյալ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

84. Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ ֆեյսբուքյան էջում 
հրապարակված «Հաղթանակների եռատոնի 
առթիվ, մայիսի 7ից 10ը Վեգան հայտարարում 
է մինչև 50 տոկոս զեղչ էլեկտրատեխնիկայի, 
կահույքի և տնային պարագաների ամբողջ 
տեսականու համար։ Ակցիան գործում է 
միայն Վեգա սրահներում և Vega.am կայքում» 
բովանդակությամբ տեսագովազդի վերաբերյալ

 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ 
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 10.806.406 ԴՐԱՄ

85. «Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ դիմում
բողոքը «Լենովո (Բեյջին) Լիմիթեդ» ՍՊԸ 
գործողություններն ու վարքագիծը որպես 
անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորում որակելու 
վերաբերյալ

 ԴՅՈՒՐԱԿԻՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

86. «Նեսթ Կապիտալ» ՍՊԸ «Nest Bonus card» 
ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված գովազդի 
վերաբերյալ

 ԲՈՆՈՒՍ ՔԱՐՏ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.358.230 ԴՐԱՄ / 

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

87. «Լուլա» ՍՊԸ «Դալար» և «ՍՈԼԼՈ» 
ապրանքային նշաններով ապրանքների «պանիր» 
մակնշման վերաբերյալ այն դեպքում, երբ դրանցում 
առկա են կաթնային յուղի փոխարինիչ որպես 
ինքնուրույն բաղադրամաս

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ) 
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

88. «Յուքոմ» ՓԲԸ դիմումի հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ

 ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

89. «Վոթչ Վորլդ» ՍՊԸ բողոքն ընդդեմ «apm_mo
naco_armenia» ինստագրամյան էջի առ այն, որ 
վերջինս ներմուծում և իրացնում է «APM Monaco» 
ապրանքային նշանով զարդեր այն պարագայում, 
երբ «APM Monaco» ապրանքանիշի բացառիկ 
ներկայացուցիչը հանդիսանում է «Վոթչ Վորլդ» 
ընկերությունը

 ԶԱՐԴԵՐ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

90. Ֆիզիկական անձ Արսեն Իգիթյանի դիմում
բողոքն ընդդեմ «Մինիսո ԷՅ էՄ» ՍՊԸ առ այն, 
որ վերջինս օգտագործում է «Ճապոնիայից՝ 
աշխարհին», «Դիզայնը՝ Ճապոնիայի», 
«Մինիսո Ճապոնիա», ինչպես նաև տվյալ 
ընկերության կայքէջի «Մեր մասին» բաժնում՝ 
«Մինիսոն ճապոնական բրենդ է» գրառումները 
համակցության մեջ օգտագործելն այն 
պայմաններում, երբ ապրանքների իրացման 
գործընթացում բացակայում է Ճապոնիայի հետ 
կապի բնույթի մասին համարժեք և իրական 
տեղեկատվությունը

 ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo348_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vor349_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo351_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo352_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo353_22_09_220.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo354_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo355_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo369_17_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo381_22_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo381_22_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo391_22_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo393_23_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo395_28_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo397_28_12_2020.pdf
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Պետական մարմինների հակամրցակցային 

գործողություններ

91. Եղվարդ համանքի ղեկավարի նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ

 ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

92. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
գործողություններում խտրական պայմանների 
սահմանման և/կամ կիրառման, տնտեսվարող 
սուբյեկտների հետ հակամրցակցային 
համաձայնությունների և «Սoս Սիսթեմս» ՍՊԸ 
կողմից խտրական գների սահմանման և 
մենաշնորհային դիրքի չարաշահման վերաբերյալ

 ՀՐԴԵՀԱԱԶԴԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ/ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ 
Է ՏՈՒԳԱՆՔ 20.887.068 ԴՐԱՄ

93. «DASARAN» կրթական ծրագրի հիմնադիր, 
«Նոր սերնդի դպրոց» Հասարակական 
կազմակերպության նախագահ Սուրեն Ալոյանի 
կողմից ստացված դիմումի հիման վրա վարչական 
վարույթ հարուցելու վերաբերյալ

 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

94. Քաղաքացու դիմումբողոքն ընդդեմ 
Վարդենիսի համայնքապետարանի առ այն, 
որ քաղաքացուն խոչընդոտել են սպանդանոցի 
կառուցման գործընթացում

 ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

Պետական գնում ներ

95. Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյանի 
կողմից 2020 թվականի մարտի 30ին 
Հանձնաժողով ներկայացված դիմումի հիման վրա 
հարուցված վարչական վարույթը կարճելու մասին

 ՖԱՔՍԻՄԻԼԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ 
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

96. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարան» հիմնադրամի նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին

 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 

ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

97. Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյանի 
կողմից 2020 թվականի հուլիսի 1ի դիմումի հիման 
վրա հարուցված վարչական վարույթը կարճելու 
մասին

 ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՍԱՐՔԵՐԻ (ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ-
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

Հանձնաժողովին վերապահված իրավունքների կամ 

պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում

98. «ՍԱՍԳրուպ» ընկերությունում հսկիչ գնման 
խոչընդոտման վերաբերյալ

 ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

99. «ԼավանդաՆորֆարմ» ընկերության կողմից 
հսկիչ գնման խոչընդոտման վերաբերյալ

 ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo224_02_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo251_10_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo325_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo402_28_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo258_23_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo280_08_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo356_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo225_02_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo240_09_06_2020.pdf
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Օրենքի խախտում ները շտկելու վերաբերյալ 

հանձնարարականի չկատարում

100. «Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ` Հանձնաժողովի հանձնարարականը 
սահմանված ժամկետում չկատարելու համար

 ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

101. «Կրպակ» ՍՊԸ նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ` Հանձնաժողովի հանձնարարականը 
սահմանված ժամկետում չկատարելու համար

 ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

102. «Սովռանո» ՍՊԸ նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ` Հանձնաժողովի հանձնարարականը 
սահմանված ժամկետում չկատարելու համար

 ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

103. ԱՁ Նելլի Վարժապետյանի նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոց կիրառելու 
վերաբերյալ` Հանձնաժողովի հանձնարարականը 
սահմանված ժամկետում չկատարելու համար

 ՍՐՃԱՐԱՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 100.000 ԴՐԱՄ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ ժամկետից ուշ 

տրամադրում

104. Պահանջված տեղեկատվությունը անհատ 
ձեռնարկատեր Գագիկ Գրիգորյանի կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ՍՈԴԱ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

105. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ջերմուկ 
Ակվա» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 100.000 ԴՐԱՄ

106. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վանակվա 
Գրուպ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

107. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վանակվա 
Գրուպ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 200.000 ԴՐԱՄ

108. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«Ավիակոմպանիա Արմենիա» ընկերության 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԱՎԻԱԴԵՏԱԼՆԵՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

109. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ատլանտիս 
Յուրոփեան Էյրվեյզ» ընկերության կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԱՎԻԱԴԵՏԱԼՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

110. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վեոլիա 
Ջուր» ՓԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՋՐՄՈՒՂ-ԿՈՅՈՒՂԻ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

111. Պահանջված տեղեկատվությունը «Սովռանո» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ 
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 2.000.000 ԴՐԱՄ

112. Պահանջված տեղեկատվությունը «Կրպակ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 2.000.000 ԴՐԱՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo277_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo285_14_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo286_14_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo396_28_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo4_21_01_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo69_03_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo70_03_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo71_03_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo133_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo134_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo139_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo150_05_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo151_05_05_2020.pdf
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113. Պահանջված տեղեկատվությունը Եղվարդ 
համայնքի ղեկավարի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

114. Պահանջված տեղեկատվությունը Ա/Ձ Տիգրան 
Հովհաննիսյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

115. Պահանջված տեղեկատվությունը «Սիթի» ՍՊԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

116. Պահանջված տեղեկատվությունը ֆիզիկական 
անձ Շ. Ս. Մկրտչյանի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

117. Պահանջված տեղեկատվությունը ԱՁ Գայանե 
Սուքոյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿԱՆԱՑԻ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

118. Պահանջված տեղեկատվությունը «Իբարի» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԵՂՐ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

119. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄԱՐԱՆ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

120. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԿԱՄԻՄԱՐ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

121. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԿԱՄԻՄԱՐ» 

ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

122. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԳԻՆՈՒ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՏՈՒՆ «ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ»» ՍՊԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

123. Պահանջված տեղեկատվությունը Ա/Ձ Ռուբեն 
Բրոկերի Զաքարյանի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

124. Պահանջված տեղեկատվությունը Ա/Ձ Ռուբեն 
Բրոկերի Զաքարյանի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

125. Պահանջված տեղեկատվությունը Ա/Ձ Մանվել 
Պարգևի Ներսիսյանի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

126. Պահանջված տեղեկատվությունը Ա/Ձ Մանվել 
Պարգևի Ներսիսյանի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

127. Պահանջված տեղեկատվությունը ««ՏԱՎԻՆԿՈ» 
ԳԻՆՈՒԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

128. Պահանջված տեղեկատվությունը 
««ՏԱՎԻՆԿՈ» ԳԻՆՈՒԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo159_12_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo160_12_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo164_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo165_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo167_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo170_19_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo172_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo173_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo174_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo175_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo176_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo177_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo178_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo179_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo180_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo181_23_05_2020.pdf
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129. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՌՈՒԿԱՐ
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

130. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՊՏՂՆԻ 
ԳՈԼԴ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

131. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄԱՐԱՆ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

132. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻԳԻՆՈՒՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» 
ԲԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

133. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻԳԻՆՈՒՕՂՈՒ 
ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

134. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԳԼԱՆԺ 
ԱԼԿՈ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

135. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԳԼԱՆԺ 
ԱԼԿՈ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

136. Պահանջված տեղեկատվությունը ««ԱՐԵԳԱԿ» 
ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

137. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱՎՇԱՐԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

138. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱՎՇԱՐԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 400.000 ԴՐԱՄ

139. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ԱՍՏԱՖՅԱՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

140. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ԱՍՏԱՖՅԱՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

141. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱԼՖԱ 
ՖՈՒԴ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

142. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ալվան» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

143. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱՐԱՐԱՏԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

144. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱՐԵՆԻ 
ՎԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo182_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo183_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo184_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo185_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo186_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo187_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo188_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo189_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo190_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo191_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo192_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo193_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo194_23_05_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo201_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo202_01_03_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo203_01_06_2020.pdf
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145. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԱՐՄԵՆԻԱ 
ՎԱՅՆ» ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

146. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԲԱԳՐԱՏ 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

147. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՆՈԱ ՕՖ 
ԱՐԵՆԻ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

148. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՏՐԻՆԻՏԻ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

149. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԵԴԻ 
ԱԼԿՈ» ՓԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

150. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ՎԱՆՍԵՎԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

151 Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԱՆ 
ԱՐԴԻ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

152. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԱՅՆ 
ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

153. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՍՈՂՈՅԱՆ 

ԹՈՐԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

154. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ՌՈՒԲԻՆԱՍ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

155. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՈՍԿԵՎԱԶԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

156. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄԱՊ» ՓԲԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

157. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ԲԵՐԴԱՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

158. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԳԵՏԱՓԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

159. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՀԱՅԼԵՆԴ 
ՍԵԼԼԱՐՍ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

160. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԵՐԱՍԽԻ 
ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

161. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՀԱՅԱՍԻ 

http://competition.am/uploads/resources/Vo204_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo205_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo206_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo207_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo208_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo209_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo210_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo211_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo212_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo213_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo214_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo215_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo216_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo217_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo218_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo219_01_06_2020.pdf
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ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

162. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

163. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԼՈՒՅՍ 
ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

164. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԻՋԵՎԱՆԻ 
ԳԻՆՈՒ, ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

165. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՊԱՐՈՒՍ 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿԱՐԱԳԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿԱՐՃՎԵԼ Է

166. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԲԻՈԿԱԹ» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿԱՐԱԳԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

167. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՏԻՏԱՆ93» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ԿԱՐԱԳԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

168. Պահանջված տեղեկատվությունը «Աիսա» ՍՊԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

169. Պահանջված տեղեկատվությունը «Էքսպրես 

Գազ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

170. Պահանջված տեղեկատվությունը ԱՁ Կարինե 
Քոչարյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

171. Պահանջված տեղեկատվությունը «Լի 
Գազ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 200.000 ԴՐԱՄ

172. Պահանջված տեղեկատվությունը «Պավել և 
ընկերներ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

173. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վայք 
Գազ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

174. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄՈՒՇ 
ԱՐԱՅԻ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

175. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՏԻՏԱՆ93» 
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

176. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳԱԶ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

http://competition.am/uploads/resources/Vo220_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo221_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo222_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo223_01_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo233_05_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo234_05_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo235_05_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo241_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo242_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo243_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo244_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo245_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo246_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo247_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo248_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo249_09_06_2020.pdf
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177. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԿ 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

178. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ալեքս 
Հոլդինգ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

179. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ալեքս Էնդ 
Հոլդինգ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

180. Պահանջված տեղեկատվությունը «Սիթի» ՍՊԸ 
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

181. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ալեքս Էնդ 
Հոլդինգ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

182. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«Լուսակերտ» ընկերության կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՁՎԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

183. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վանակվա
Գրուպ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 400.000 ԴՐԱՄ

184. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ջերմուկ 
Ակվա» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 200.000 ԴՐԱՄ

185. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ութ յոթ 
յոթ ութ տեղեկատու» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԵՂՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

186. Պահանջված տեղեկատվությունը «Ինտերնետ 
Պրոջեքտս» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՄԵՂՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

187. Պահանջված տեղեկատվությունը «Գրիգորյան 
Շին» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

188. Պահանջված տեղեկատվությունը 
«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

189. Պահանջված տեղեկատվությունը «Իքս 
Թիվի» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
 ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

190. Պահանջված տեղեկատվությունը «Վի 
Էմ Տելեպրոջեքթ» ՍՊԸ կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

 ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
 ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Վարչական բողոքներ

191. «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 19.11.2019թ. թիվ 180Ա որոշման 
դեմ

 ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ
 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

192. «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ 
վարչական բողոքը Հանձնաժողովի 26.11.2019թ. 
թիվ 184Ա որոշման դեմ

 ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

http://competition.am/uploads/resources/Vo250_09_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo273_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo274_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo275_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo276_30_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo296_28_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo320_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo321_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo323_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo324_01_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo340_15_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo341_15_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo364_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo365_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo25_11_02_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo33_18_02_2020.pdf
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193. «Էկոգլոբ» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 21.01.2020թ. թիվ 10Ա որոշման 
դեմ

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

194. «ԱՆԴ» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 19.09.2019թ. թիվ 117Ա որոշման 
դեմ

 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԲՈՂՈՔԸ ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼ Է

195. «Պարգև» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 28.04.2020թ. թիվ 136Ա որոշման 
դեմ

 ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

196 «ԴեկորաԳրուպ» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 05.05.2020թ. թիվ 155Ա որոշման 
դեմ

 ԱՌևՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

197 «ՍՄ և ՄՍ» ՍՊԸ վարչական բողոքը 

Հանձնաժողովի 09.06.2020թ. թիվ 248Ա որոշման 
դեմ

 ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

198. «Սoս Սիսթեմս» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 10.06.2020թ. թիվ 251Ա որոշման 
դեմ

 ՀՐԴԵՀԱԱԶԴԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

199. «Պրոմոարմատուրա» ՍՊԸ վարչական բողոքը 
Հանձնաժողովի 02.06.2020թ. թիվ 231Ա որոշման 
դեմ

 ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 
ԱՆՎԱԶՈՒՅԳԵՐ

 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

200. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական Բժշկական համալսարան» հիմնադրամի 
վարչական բողոքը Հանձնաժողովի 08.07.2020թ. 
թիվ 280Ա որոշման դեմ

 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 
և ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

 ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

http://competition.am/uploads/resources/Vo141_28_04_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo254_12_06_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo290_21_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo294_24_07_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo312_.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo350_22_09_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo362_15_12_2020.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo394_28_12_2020.pdf
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