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Նախագահի ուղերձը
Բարեխիղճ մրցակցությունը, ազատ շուկաները
նշանակալի ազդեցություն ունեն ինչպես տնտե
սական աճի, բիզնեսի զարգացման, այնպես էլ
մեր բոլորի՝ որպես սպառողների կյանքի և բա
րօրության վրա: Որքան մրցակցային են շուկա
ները, այնքան առողջ է տնտեսությունը և հեշտ է
դիմագրավում մարտահրավերներին, որոնք ժա
մանակակից աշխարհում առավել անկանխա
տեսելի և դժվար կառավարելի են:
2020 թվա
կանն այդ ա
ռու
մով քննութ
յուն էր
երկրների տնտեսությունների, պետական ինս
տիտուտների համար: COVID-19 համավարակը
փոխեց մեր կյանքը՝ ստիպելով դուրս գալ հար
մարավետության գոտուց և խնդիրների լուծման գործընթացում
առավել ճկուն և ոչ ստանդարտ մոտեցումն երով առաջնորդվել:
Տարվա մեծ մասը Հանձնաժողովն իրականացրել է ճգնաժամա
յին կառավարում՝ աշխատելով համավարակի, հետո արդեն՝ ռազ
մական դրության պայմաններում, հաճախ՝ 24/7 ռեժիմով: Այսօր
կարող ենք վստահաբար փաստել, որ կարողացանք հաղթահա
րել 2020-ին մեզ բաժին հասած խնդիրները, միաժամանակ այդ
ընթացքում հաջողեցինք իրականություն դարձնել օրակարգային
կարևոր նախագծեր, որոնք ուղղված են համակարգային հարցե
րի լուծմանը և Հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունավե
տության բարձրացմանը:
Մասնավորապես 2020-ին մշակվեց ««Տնտեսական մրցակցութ
յան պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կա
տարելու մասին» ՀՀ օրենքի և շուրջ 20 հարակից օրենքների
նախագծերի ծավալուն փաթեթ։ Նախագծերի փաթեթն արդեն
ընդունվել է ևուժի մեջ կմտնի այս տարվա մայիսի 31-ին: Նոր
փոփոխությունները նախատեսում են ոլորտը կարգավորող մի
շարք նորամուծություններ, որոնք կնպաստեն կանխատեսելի
և արդյունավետ վարչարարության իրականացմանը՝ ի շահ թե՛
տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պե
տութ
յան և թե՛ քա
ղա
քա
ցու:
Մեկնարկեց Հանձնաժողովի ներքին գործառույթների թվայնաց
ման գործընթացը, իրականացվեցին էլեկտրոնային համակարգի
մշակման ու ներդրման աշխատանքներ։ Էլեկտրոնային գործի
քակազմի ներդրմամբ հնարավորություն կտրվի քաղաքացինե
րին և տնտեսավարող սուբյեկտներին դիմել Հանձնաժողով նաև
առցանց եղանակով։ Այդ թվում՝ ներկայացնել հաշվետվություն
ներ, ստանալ ծանուցումն եր, տեղեկատվություն իրենց առնչվող
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վարույթների ընթացքի վերաբերյալ, ծանոթանալ տվյալ գործի
շրջանակում առկա փաստաթղթերին։ Կունենանք այլ պետական
մարմինների տվյալների շտեմարանների հետ փոխինտեգրված
վարույթների վարման ներքին էլեկտրոնային հարթակ:
Տնտեսավարող սուբյեկտների հետ աշ
խա
տանք
նե
րում մեծ կարևորություն ենք տվել կանխարգելիչ միջոցառումն երի իրակա
նացմանը նրանց հետ երկխոսության խրախուսման և փոխադարձ
վստահության վրա հիմնված գործընկերային հարաբերություններ
հաստատելու նպատակով: Մշակվել են խորհրդատվական բնույ
թի ուղեցույցներ, պարբերաբար կազմակերպվել են աշխատան
քային հանդիպումն եր և քննարկումն եր:
Բարեխիղճ և ազնիվ տնտեսավարողը մեր թիվ մեկ գործընկերն
է, և մեր աշ
խա
տանք
նե
րն ուղղ
ված են ու նաև 2021 թվա
կա
նի
առաջնահերթությունների ներքո ուղղված են լինելու շուկաներում
տնտեսական մրցակցությունը խաթարող երևույթների բացա
հայտմանն ու բարեխիղճ, ազնիվ և արդար մրցակցային մշակույ
թի ամրապնդմանը:

Գեղամ Գևորգյան
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի նախագահ
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1. ՀՀ տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
պետական հանձնաժողով ի
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
■
■
■

Տնտեսական գործունեության
ազատությունը,
ազատ տնտեսական
մրցակցությունը,
բարեխիղճ մրցակցության և
ձեռնարկատիրության զարգացման
համար անհրաժեշտ միջավայրը։

Իրականացնել
■

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։

■

Հանձնաժողովի որոշման
կատարման (պահպանման)
նկատմամբ։

Վերահսկողություն
■

տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության
պահպանման նկատմամբ,
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Հանձնաժողովի կազմը

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:

Նախագահը
■

■

■

Հանձնաժողովի անդամը
■

■

■

Գեղամ Գևորգյան

Ներկայացնում է
Հանձնաժողովը ՀՀ-ում, 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։

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

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

■

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։

11

Հայկ Կարապետյան

Տիգրան Մարկոսյան

Վահե Չիբուխչյան

Իրավաբանական
գիտությունների
թեկնածու

Իրավաբանական
գիտությունների
թեկնածու

Տնտեսագետ

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

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

Արեն Դանիելյան

Էդգար Ճաղարյան

Կարեն Սեդրակյան

Տնտեսագետ,
ճարտարագետ

Տնտեսագիտության
թեկնածու

Տնտեսագիտության
թեկնածու

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

2019թ-ի հունիսի 28-ին
2020թ-ի հուլիսի 8-ին կրկին
նշանակվել է Հանձնաժողովի նշանակվել է Հանձնաժողովի
անդամ 2 տարի ժամկետով։ անդամ 5 տարի ժամկետով։

2019թ-ի մայիսի 31ին նշանակվել է
Հանձնաժողովի անդամ 3
տարի ժամկետով։
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Հանձնաժողովի կառուցվածքը

Հանձնաժողովի կազմակերպական կառուցվածքը

Հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի
անդամ

Հանձնաժողովի
անդամ

Հանձնաժողովի
անդամ

Հանձնաժողովի
անդամ

Նախագահի
խորհրդականներ

Ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների
վերլուծության
վարչություն
■ Ընդհանուր քաղաքականության մշակման և
մեթոդաբանության բաժին
■ Շուկաների վերլուծության
բաժին

Մրցակցության
պաշտպանության
վարչություն

■ Գերիշխող դիրքի
և հակամրցակցային
համաձայնությունների
վերահսկողության
բաժին
■ Համակենտրոնացումների, պետական օժանդակության, պետական
գնումների վերահսկողության բաժին

Հանձնաժողովի
անդամ

Հանձնաժողովի
անդամ

Նախագահի
օգնականներ

Անբարեխիղճ
մրցակցության
վերահսկողության
վարչություն
■ Առաջին բաժին
■ Երկրորդ բաժին

Իրավաբանական
վարչություն

■ Օրենսդրության
վերլուծության
և իրավական
ապահովման բաժին
■ Վարչական
վարույթների
և դատական
ներկայացուցչության
բաժին

Միջազգային
համագործակցության և
հասարակայնության հետ
կապերի վարչություն

13

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

50-65 տարեկան

6

Հանձնաժողովն ունի 86
հաստիքային միավոր,
մասնավորապես՝

7

ինքնավար պաշտոն

13

քաղաքացիական ծառայող

10

30-39 տարեկան

25

հայեցողական պաշտոն

քաղաքացիական աշխատանք
և տեխնիկական սպասարկում
իրականացնող

Միացել են
Հեռացել են

36

Տղամարդ

26

40-49 տարեկան

59

10

Կին

Կառուցվածքային ստորաբաժանում ներում
փաստացի զբաղեցրած ղեկավար պաշտոններ
Կին

Տղամարդ

Մասնագիտական
ստորաբաժանումներ

6

5

Աջակցող
ստորաբաժանումներ

4

Իրավագետ

14

Տնտեսագետ

25

Այլ

23

Գիտ. թեկնածու

10

Մագիստրոս

21

Բակալավր

10

Դիպլոմավորված

17

Մինչև 29 տարեկան

18

6
13

Տեխն. սպասարկողներ

Գլխավոր քարտուղար

Քարտուղարություն

Վարչատնտեսական
վարչություն

Գլխավոր քարտուղարի
տեղակալ

Հաշվապահական
հաշվառման բաժին

Անձնակազմի
կառավարման բաժին

4
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Մեր արժեքները
Անկախություն

և

անաչա

ռություն
Հանձնաժողովն ինքնավար մարմին է և
ապահովում է ազատ, բարեխիղճ և հա
վասար մրցակցություն բիզնեսի համար՝
անկախ քաղաքական կամ մասնավոր
շահերից ու հետաքրքրություններից: Մեր
որոշումն երը հիմնված են անաչառության,
անկողմն ակալության և օբյեկտիվության
սկզբունքների վրա և կայացվում են մաս
նագիտական դիտանկյունից՝ հաշվի առ
նելով բացառապես գործին առնչվող իրա
վական և տնտեսական փաստարկներն ու
հիմն ավորումն երը:

Հանրայ ին շահ
Մեր գործունեության գլխավոր նպա
տակակետը քաղաքացու բարօրությունն
է, տնտեսության զարգացումը և երկրի

առաջընթացը: Հանրային շահի առաջ
նայնության գաղափարը դրվում է որո
շումն երի կայացման հիմքում։

Երկխոսություն
Մենք չենք աշխատում տպավորիչ վիճա
կագրություն ստանալու համար, խախ
տումն եր հայտնաբերելն ու տնտեսավարո
ղին պատասխանատվության ենթարկելն
ինքնանպատակ չէ. այն պետք է նպաստի
մրցակցային միջավայրի բարելավմանը և
ոչ երբեք՝ հակառակը: Բիզնեսի հետ աշ
խատանքում որդեգրել ենք չվնասելու, հա
մագործակցության ձեռք մեկնելու, երկխո
սության ազդակ հաղորդելու մոտեցումը՝
կանխարգելելու հնարավոր խախտումն ե
րը, միաժամանակ երաշխավորելով խաղի
արդար կանոններ բոլորի համար: Բարե
խիղճ և ազնիվ տնտեսավարողը մեր թիվ
մեկ գործընկերն է:

15

Վստահություն
Մենք գիտակցում ենք, որ վստահությունն
արդյունավետ աշխատանքի հիմն աքարն
է, որի ամրությամբ է պայմանավորված
բաց, գործընկերային և փոխշահավետ
հարաբերությունների կառուցումը մեր բո
լոր գործընկերների՝ միջազգային կառույց
ների, պետական կառավարման մարմին
ների, բիզնեսի և քաղաքացիների հետ:
Վստահություն, որը պետք է լինի ամենօր
յա ազնիվ, նվիրված և պատասխանատու
աշխատանքի արդյունք: Մենք խստորեն
պահպանում ենք բիզնեսի կողմից մեզ
վստահված առևտրային գաղտնիքները:

Թափանցիկություն
Մենք աշ
խա
տում ենք բաց և թա
փան
ցիկ՝ մեծ կարևորություն տալով հանրային
իրազեկմանը և լսարանի հետ արդյունա
վետ հաղորդակցության տարբեր գործիք
ների կիրառմանը: Գնահատում և խրա
խուսում ենք սպառողների և բիզնեսի հետ
հետադարձ կապի ապահովումը և մշտա
պես կատարելագործում շփման հարթակ
ները՝ հնարավորություն ստեղծելով առա
վել հարմար, մատչելի, նորարարական

միջոցների կիրառմամբ հաղորդակցութ
յան համար:
Մենք հաշվետու ենք հանրության առջև և
պարբերաբար հանդես ենք գալիս հրա
պարակումն երով, մեր որոշումն երը հա
սանելի են բոլորին:

Առավելագույն արդյունք
Հավակնոտ ծրագրեր կազմել, ձգտել և
հասնել հնարավոր առավելագույն արդ
յունքին՝ այս առաջ մղող գաղափարներն
են ընկած մեր թիմի աշխատանքների հիմ
քում:
Մենք արձանագրում, սակայն չենք բա
վարարվում ընթացիկ ձեռքբերումն ե
րով՝ մշտապես լավարկելով իրավական
դաշտն ու կարգավորումն երը, ընդունվող
որոշումն երի որակը, աշխատանքային ըն
թացակարգերը՝ միջազգային լավագույն
փորձին, նոր իրողություններին և նոր գի
տելիքին համահունչ:
Թիմի յուրաքանչյուր անդամի մասնագի
տական զարգացումն ու առաջխաղացումը
մեզ համար առաջնահերթ մարտահրավեր
է, որը մշտապես ուշադրության կենտրո
նում է:
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2. Տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանություն և
վերահսկողություն
2017-2020 թթ. վարչական վարույթները
2017

2020*

2019

2018

Հակամրցակցային համաձայնություն

0

0

2

4

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

5

3

20

20

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

43

25

30

12

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

23

7

8

3

Անբարեխիղճ մրցակցություն

55

35

57

70

գործողություններ

0

0

6

6

Պետական գնումներ

0

0

0

5

25

12

22

111

0

0

0

2

հանձնարարականի չկատարում

0

0

0

4

Վարչական բողոքներ

3

3

4

10

Տուգանք, մլն ՀՀ դրամ

0

113

42

156

Պետական մարմինների հակամրցակցային

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ ժամկետից ուշ
տրամադրում
Հանձնաժողովին վերապահված իրավունքների կամ
պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում
Օրենքի խախտումները շտկելու վերաբերյալ

* Ներառյալ 31.12.2020թ. ընթացիկ վարույթները
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Պատասխանատվության
միջոցներ**

3

4

2

2

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

6

14

13

7

8

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

1

11

12

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

1

2

2

1

1

1

24

46

59

42

20

11

գործողություններ

6

4

3

2

2

Պետական գնումներ

5

3

1

2

2

110

87

76

11

24

2

2

2

4

4

4

10

10

Անբարեխիղճ մրցակցություն

9

Ընթացիկ վարույթներ (2020թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

Լսված և ավարտված
վարույթներ

1

Կարճված
վարույթներ

2020թ. հարուցված վարչական
վարույթներ

Հակամրցակցային համաձայնություն

Համակենտրոնացումների համար
տրված թույլտվություններ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ընթացիկ վարույթներ

2020 թվականի վարչական վարույթները*

7

3

Պետական մարմինների հակամրցակցային

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ
ժամկետից ուշ տրամադրում

1

Հանձնաժողովին վերապահված
իրավունքների կամ պարտականությունների
կատարմանը խոչընդոտում
Օրենքի խախտումները շտկելու վերաբերյալ
հանձնարարականի չկատարում
Վարչական բողոքներ

* 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
Հակամրցակցային համաձայնություններ են համարվում տնտեսավարող սուբյեկտ
ների միջև կնքված այն գործ արքները, նրանց բանավոր կամ գրավոր այն համաձայ
նությունները, ուղղակի կամ անուղղակի համաձայնեցված գործ ողությունները կամ
վարքագ իծ ը, տնտեսավարող սուբյեկտների միավորումն երի ընդ ունած որոշումն երը,
որոնք հանգ եցնում են կամ կարող են հանգ եցնել մրցակցության կանխմանը, սահ
մանափակմանը կամ արգ ելմանը՝ բացառ ությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքե
րի:
Հակամրցակցային համաձայնությունները լինում են՝
■

Հորիզոնական, երբ հակամրցակցային համաձայնությունը կնքվում է միևնույն
ապրանքային շուկայում գործ ող հնարավոր կամ փաստացի մրցակից հանդ իսա
ցող տնտեսավարող սուբյեկտների միջև՝ առնչվելով տվ յալ ապրանքային շուկա
յին,

■

Ուղղահայաց, երբ հակամրցակցային համաձայնությունը կնքվում է միևնույն ապ
րանքային շուկայում ձեռք բերող և իրացնող, մրցակից չհանդ իսացող տնտեսավարող սուբյեկտների միջև՝ առնչվելով տվ յալ ապրանքային շուկային,

■

Այլ, երբ հակամրցակցային համաձայնությունը կնքվում է որոշակի փոխկա
պակցված ություն ունեցող կամ տարբեր ապրանքային շուկաներում գործ ող
տնտեսավարող սուբյեկտների միջև, ինչպես նաև օրենքով ուղղահայաց և հորի
զոնական հակամրցակցային համաձայնություններ չհամարվող համաձայնութ
յունները։

Հակամրցակցային համաձայնությունները տնտեսական մրցակցությանն առ ավել
մեծ վնաս հասցնող դրսևորումն եր են, որոնց արգ ելման պահանջն ամրագրված է
ինչպես Օրենքի 5-րդ հոդված ի 8-րդ մասով, այնպես էլ ՀՀ Սահմանադրության 59-րդ
հոդված ի 3-րդ մասով:

2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

0

0

2

4

Պատասխանատվության միջոցներ

0

0

0

2

1.

Հավի

ձվի

իրացմամբ

զբաղվող

ընկերությունների

նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթ
Վարույթի հարուցման նախադրյալները
Հավ ի ձվի իրացման ոլորտում պարզվել է, որ մի շարք տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից վարվող գնային քաղաքականությունը, ինչպես նաև ապրանքային շուկայում
ապրանքների շրջանառ ության ընդհանուր պայմանների վրա ազդ եցությունը կա
րող է պարունակել Օրենքի հնարավոր խախտումն երի, մասնավորապես՝ տնտեսա-
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վարող սուբյեկտների կողմից գերիշխող
դիրքի հնարավոր չարաշահման և կամ)
հակամրցակցային
համաձայնության
չհիմն ավորված կամ խտրական գների
սահմանման և կիրառման, գների չհիմ
նավորված փոփոխությունների կամ
պահպանման և այլն) հատկանիշներ:
2020 թվականի փետրվարի 20-ին Հանձ
նաժ ողով ի «Մ ի շարք տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մա
սին» օրենքի հնարավոր խախտումն երի
վերաբերյալ վարչական վարույթ հա
րուցելու մասին» թիվ 38-Ա որոշմամբ
 Վ արիանտ Գրուպ», «Լուսակերտ»,
«Լուսակերտի Էլ իտ», «Գնթ ունիք», «Աշ
տարակ ձու» սահմանափակ պատաս
խանատվությամբ, «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» բաց բաժնետիրական և «Արաքս
թռչնաֆաբրիկա» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից Օրենքի հնարա
վոր խախտումն երի վերաբերյալ հարուցվել է վարչական վարույթ:
Գնային փոփոխությունները և դրանց հիմն ավորվածության հանգամանքները
Վարչական վարույթ ի շրջանակներում իրականացված ուսումն ասիրությունների, գոր
ծում առկա ապացույցների հետազոտման և գնահատման արդյունքում հաստատվել
է, որ Աշտարակ Ձու, Արաքս Թռչնաֆաբրիկա, Արզնի տոհմային ԹՏԽ, Գըն
թունիք, Լուսակերտ, Լուսակերտի Էլ իտ, Վ արիանտ Գրուպ ընկերությունների
կողմից 2019 թվականի դեկտեմբեր և 2020 թվականի հունվար, փետրվար ամիսների
ընթ ացքում համաձայնեցված իրականացվել է հավ ի ձվի իրացման գնի պարբերա
կան նվազեցում, իսկ 2020 թվականի մարտին նույն տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից համաձայնեցված կատարվել է գնի բարձրացում։ 2020 թվականի ապրիլ ի
1-ից մինչև օգ ոստոսի 27-ն ընկած ժամանակահատված ում ևս արձանագրվել են հա
մաձայնեցված գնային քաղաքականության վարքագծ ի դրսևորումն եր (գնի միաժ ա
մանակյա նվազեցում և բարձրացում)։
Ընկերությունների կողմից կատարված գնային փոփոխությունները պայմանավոր
ված չեն եղել ապրանքի ինքնարժ եքի փոփոխությամբ կամ այլ տնտեսական գործ ոն
ներով և (կամ) համաչափ չեն եղել ինքնարժ եքի փոփոխությանը, ինչը հաստատվել
է տնտեսավարող սուբյեկտներից, ՊԵԿ-ից, առևտրային ցանցերից և «Թռչնաբույծ
ների միության» կողմից ստացված տեղեկատվության ուսումն ասիրության և վերլու
ծության արդյունքում։
Տնտեսավարող սուբյեկտների դիրքորոշումն երը
Վարչական վարույթ ի ընթ ացքում ներկայացված դիրքորոշումն երում, ինչպես նաև
Հանձնաժ ողով ի նիստի ընթ ացքում գրեթ ե բոլոր ձու արտադրող տնտեսավարող
սուբյեկտների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ իրենց կողմից վարվող գնային քա
ղաքականությունը պայմանավորված է եղել շուկայի մասնակից այլ տնտեսավարող
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սուբյեկտների գնային քաղաքականության փոփոխություններով։ Ավել ին, որոշ
արտադրողներ նշել են, որ հետև ում են այլ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից
սահմանվող գներին և արդյունքում ձևավորում են իրենց գինը։ Այսինքն, հաշվետու
ժամանակահատված ում վարույթ ի շրջանակներում դիտարկվող ընկերությունների
կողմից գնային փոփոխությունները պայմանավորված չեն եղել ծախսերի, ինքնար
ժեքի և/կամ այլ տնտեսական գործ ոնների փոփոխությամբ։ Իրացման (մատակա
րարման) գների փոփոխությունը պայմանավորված է եղել նաև այլ սուբյեկտների
վարքագծ ին հետև ելու հանգ ամանքով, որը տնտեսական գործ ոն չի համարվում։
Ընկերությունների այն դիրքորոշումը, որ արձանագրված գնային փոփոխությունները
որոշ չափով պայմանավորված են եղել նաև իրենց արտադրության ծավալների ավե
լացմամբ, հիմն ավորված չէ։ Ընկերությունների կողմից 2019 թվականին 2018 թվա
կանի համեմատ արտադրվել է շուրջ 16 տոկոսով ավել հավ ի ձու: Արտադրության
ծավալների համեմատաբար ավել ի մեծ աճ ունեցել են «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» և
«Գնթ ունիք» ընկերությունները։ «Գնթ ունիք» ընկերության առ ավելագ ույն մնացորդ
ների ծավալն արձանագրվել է 2020 թվականի փետրվարին, սակայն ընկերությունը
հավ ի ձվի իրացման գինը սկսել է համաձայնեցված նվազեցնել դեռևս 2019 թվա
կանի դեկտեմբերից: «Արզնու Տոհմային ԹՏԽ» ընկերության մնացորդները 2020
թվականի մարտին հասել են իրենց առ ավելագ ույն ծավալ ին, սակայն ընկերության
կողմից 2020 թվականի մարտին տեղ ի է ունեցել իրացման գնի բարձրացում։ «Աշտա
րակ Ձու» և «Վ արիանտ Գրուպ» ընկերությունների արտադրության ծավալները նույն
ժամանակահատված ում նվազել են։
Ընկերությունները չեն հիմն ավորել գնային փոփոխությունների տնտեսական գոր
ծոններով պայմանավորված լինելու հանգամանքը, իսկ Հաձնաժ ողով ի կողմից
վարչական վարույթ ի շրջանակներում լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ ուսումն ա
սիրության արդյունքում գների փոփոխության տնտեսական հիմն ավորումն եր չեն
արձանագրվել:
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարույթ ի շրջանակներում Հանձնաժ ողովն ամրագրել է, որ ընկերությունները դի
տարկվող ժամանակահատված ում կատարել են ապրանքի իրացման համաձայ
նեցված գնային քաղաքականություն` միևնույն ժամանակահատված ում համաձայ
նեցված իջեցնելով, այնուհետև բարձրացնելով ապրանքի իրացման գինը, ինչը
հիմն ավորված չի եղել տնտեսական պայմաններով (գործ ոններով):
Վարչական վարույթ ի նյութ երով հաստատվել է, որ 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից
մինչև օգ ոստոսի 27-ն ընկած ժամանակահատված ում ընկերությունների կողմից ձվի
իրացման (մատակարարման) գործ ընթ ացների շրջանակներում իրականացվել են
իրացման գնի համաձայնեցված փոփոխության գործ ողություններ, որոնք ուղղված
են եղել նաև փոքր և միջին արտադրության ծավալներ ունեցող տնտեսավարող սուբ
յեկտների շուկայից դուրս մղմանը, ինչպես նաև գյուղացիական տնտեսությունների
համար շուկայի մուտքի խոչընդ ոտներ են ստեղծ ել։
Մասնավորապես, ընկերությունների դրսևորած վարքագծ ի արդյունքում մի շարք
տնտեսավարող սուբյեկտներ դուրս են մնացել «Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային
շուկայից, ինչի մասին վկայում է նաև Թռչնաբույծների միության տրամադրած տեղե
կատվությունն առ այն, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետութ
յունում գործ ող և Թռչնաբույծների միությանն անդ ամակցող սննդային ձու արտադ
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րող փոքր ֆերմե րային տնտեսությունները 31 էին, 2020 թվականի փետրվար-հունիս
ամիսներին իրենց տնտեսական գործ ունեությունը դադ արեցրել են 9 տնտեսավարող
սուբյեկտ, որոշ տնտեսավարող սուբյեկտներ հարկադրաբար կրճատել են աճեցվող
գլխաքանակը՝ կտրուկ իջեցնելով արտադրության ծավալները։
Այսպիսով՝ Աշտարակ Ձու, Արաքս Թռչնաֆաբրիկա, Արզնի տոհմային ԹՏԽ,
Գնթ ունիք, Լուսակերտ, Լուսակերտի Էլ իտ, Վ արիանտ Գրուպ ընկերություն
ները 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև օգ ոստոսի 27-ն ընկած ժամանակա
հատված ում համաձայնեցված դրսևորել են միևնույն վարքագ իծ ը. ձվ ի գները հա
մաձայնեցված, տնտեսական պայմանների փոփոխություններով չպայմանավորված
կամ դրանց ոչ համարժ եք իջեցրել և բարձրացրել են, ինչը համարվում է հորիզոնա
կան հակամրցակցային համաձայնություն և Օրենքով նախատեսված է պատասխա
նատվության միջոց:
Պատասխանատվության միջոցը
Վերոնշ յալ գործ ողությունները Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի
թիվ 368-Ա որոշմամբ  որակվել են հակամրցակցային համաձայնություն, ինչի կա
պակցությամբ նշված ընկերությունների նկատմամբ կիրառվել է հանրագ ումարային
102 869 586 ՀՀ դրամ տուգ անք:

2. Նարնջի, մանդարինի, կիվիի և կիտրոնի իրացմամբ
զբաղվող ընկերությունների նկատմամբ հարուցված վար
չական վարույթ
Վարույթի հարուցման նախադրյալները
Հանձնաժ ողով ը 2020 փետրվարի 1-ից ապրիլ ի 7-ն ընկած ժամանակահատված ում
նարնջի, մանդ արինի, կիվ իի և կիտրոնի գնային տատանումն երով և դրանց նկատ
մամբ սպառ ողների պահանջարկով պայմանավորված իրականացրել է ուսումն ասի
րություն։ Ուսումն ասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վերոնշյալ ապրանքների
իրացմամբ զբաղվող որոշ ընկերությունների գործ ողությունները կարող են պարու
նակել գերիշխող դիրքի չարաշահումն երի և (կամ) հակամրցակցային համաձայնութ
յունների հատկանիշներ:
Վերոնշ յալ հանգ ամանքները հաշվ ի առ
նելով՝ Հանձնաժ ողով ը հարուցել է վար
չական վարույթ 2020 թվականի մայիսի
23-ի «Գ երիշխող դիրքի հնարավոր չա
րաշահումն երի և (կամ) հնարավոր հա
կամրցակցային համաձայնությունների
վերաբերյալ վարչական վարույթ հարու
ցելու մասին» թիվ 171-Ա որոշմամբ :
Վարչական վարույթի առանձնահատ
կությունը
Հանձնաժ ողովն ապրանքային շուկայի
հատկորոշման ժամանակ հաշվ ի է առ ել
այն հանգ ամանքը, որ սպառ ողների պա
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հանջմունքների իրավ իճակային փոփոխությունների արդյունքում կարող են ձևավոր
վել առ անձնահատուկ ապրանքային շուկաներ. նոր կորոնավ իրուսային հիվանդ ութ
յամբ պայմանավորված սպառ ողները որպես դիմադրողականությունը բարձրացնող
միջոց սկսել են շատ օգտագ ործ ել C վիտամին պարունակող նարինջ, մանդ արին,
կիտրոն և կիվ ի, ինչն էլ հանգ եցրել է վերջիններիս նկատմամբ պահանջարկի էական
աճին:
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վար
չա
կան վա
րույ
թ ի արդ
յուն
քում պարզ
վել է, որ «
Բեստ ֆրութս ԱՄ», «Արտֆրուիտս», «Պրոմոութ» ընկերությունները դիտարկվող ժամանակաշրջանում համա
ձայնեցված կարգ ով բարձրացրել են նոր կորոնավ իրուսային համաճարակով պայ
մանավորված առ ավել մեծ պահանջարկ ունեցող վերոնշյալ պտուղների իրացման
գները, ինչը հատկապես առևտրային ցանցերում հանգ եցրել է այդ ապրանքների
իրացման գների էական բարձրացմանը:
Պատասխանատվության միջոցը
Վերոնշյալ գործ ողությունները Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի
թիվ 370-Ա որոշմամբ  որակվել են հակամրցակցային համաձայնություն, ինչի կա
պակցությամբ նշված ընկերությունների նկատմամբ կիրառվել է 39 631 703 ՀՀ դրամ
տուգ անք:

Գերիշխող դիրքի չարաշահում
Տնտեսավարող սուբյեկտն ապրանքային շուկայում համարվում է գերիշխող դիրք ու
նեցող, եթ ե`
1.

տվ յալ ապրանքային շուկայում ունի շուկայական իշխանություն, մասնավորա
պես, որպես իրացնող կամ ձեռք բերող չի հանդ իպում էական մրցակցության և
(կամ) իր ֆինանսական կարողությունից կամ այլ հատկանիշներից ելնելով` հնա
րավորություն ունի որոշիչ ազդ եցություն ունենալու տվ յալ ապրանքային շուկա
յում ապրանքների շրջանառ ության ընդհանուր պայմանների վրա և (կամ) դուրս
մղելու այլ տնտեսավարող սուբյեկտին տվ յալ ապրանքային շուկայից և (կամ) խո
չընդ ոտելու տվ յալ ապրանքային շուկա մուտք գործ ելուն, կամ

2. ապրանքային շուկայում որպես իրացնող կամ ձեռք բերող իրացման կամ ձեռք
բերման ծավալներով գրավում է տվ յալ շուկայի առնվազն 1/3-ը, կամ
3. ապրանքային շուկայում իրացման կամ ձեռքբերման առ ավել մեծ ծավալներ ու
նեցող 2 տնտեսավարող սուբյեկտներից յուրաքանչ յուրը տվ յալ ապրանքային
շուկայում համարվում է գերիշխող դիրք ունեցող, եթ ե նրանք՝ որպես իրացնող
կամ ձեռք բերող, իրացման կամ ձեռքբերման ծավալներով միասին գրավում են
տվ յալ շուկայի առնվազն 1/2-ը, կամ
4. ապրանքային շուկայում իրացման կամ ձեռքբերման առ ավել մեծ ծավալներ ու
նեցող 3 տնտեսավարող սուբյեկտներից յուրաքանչ յուրը տվ յալ ապրանքային
շուկայում համարվում է գերիշխող դիրք ունեցող, եթ ե նրանք՝ որպես իրացնող
կամ ձեռք բերող, իրացման կամ ձեռքբերման ծավալներով միասին գրավում են
տվ յալ շուկայի առնվազն 2/3-ը:
Արգ ելվում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի
չարաշահումը։
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2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

5

3

20

13

Պատասխանատվության միջոցներ

3

2

1

7

1.

Հեռուստաալ իքների

տրամադրման

վերահեռարձակման

ծառայությունների

ոլորտում

իրավունքի
հարուցված

վարչական վարույթներ
1.1 «Հիբրիդ Սոլյուշնս» ընկերության նկատմամբ հարուցված վարչա
կան վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Էֆ Նեթ ընկերության դիմումի հիման վրա Հանձնաժ ողով ի կողմից հարուցվել է
վարչական վարույթ «Շանթ» հեռ ուստաալ իքի վերահեռ արձակման իրավունքի տրա
մադրման գործ ընթ ացներում «Հիբրիդ Սոլ յուշնս» ընկերության հնարավոր հակամըր
ցակցային գործ ողությունները պարզելու նպատակով։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ «Հիբրիդ Սոլ յուշնս» ընկերութ
յունը, ««Շանթ» հեռ ուստաալ իքի տարածման իրավունքի տրամադրում (դիստրի
բուցիա)» ապրանքային շուկայում ունենալով մենաշնորհ դիրք, չարաշահել է այն՝
այլ տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ սահմանել կամ կիրառ ել է իրացման
խտրական պայմաններ և գներ։
Պատասխանատվության միջոցը
Նշված ի կապակցությամբ Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ
337-Ա որոշմամբ  «Հիբրիդ Սոլ յուշնս» ընկերության նկատմամբ նշանակել է 3 254
606 ՀՀ դրամ տուգ անք։

1.2 «Վի Էմ Տելեպրոջեքթ» ընկերության նկատմամբ հարուցված վար
չական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Հիբրիդ Սոլ յուշնս ընկերության դիմումի հիման վրա Հանձնաժ ողով ի կողմից հա
րուցվել է վարչական վարույթ «Discovery» ընտանիքի մի շարք հեռ ուստաալ իքների
վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադրման գործ ընթ ացներում «Վ ի Էմ Տելեպրո
ջեքթ» ընկերության հնարավոր հակամրցակցային գործ ողությունները պարզելու
նպատակով։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ «Վ ի Էմ Տելեպրոջեքթ» ընկերությու
նը, «Discovery Science», «Animal Planet», «Discovery Channel» «Eurosport 1» և «Eurosport
2» հեռ ուստաալ իքների տարածման իրավունքի տրամադրում (դիստրիբուցիա) ապ
րանքային շուկաներում ունենալով մենաշնորհ դիրք, չարաշահել է այն։ Մասնավո
րապես, «Հիբրիդ Սոլ յուշնս» ընկերության հետ կնքվել իք պայմանագրի նախագծ ով
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վերջինիս պարտադրել է այնպիսի պայմաններ, որոնք իրենց
բնույթ ով չեն առնչվում պայմանագրի բուն առ արկային կամ
ուղղված են «Հիբրիդ Սոլ յուշնս» ընկերության կողմից ապ
րանքի իրացման սահմանափակումն երին: Վերոնշ յալ հեռ ուս
տաալ իքների վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադըր
ման գործ ընթ ացում «Վ ի Էմ Տելեպրոջեքթ» ընկերությունն այլ
տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ սահմանել կամ կի
րառ ել է խտրական պայմաններ և գներ։
Պատասխանատվության միջոցը
«Վ ի էմ Տելեպրոջեքթ» սահմանափակ պատասխանատվութ
յամբ ընկերության նկատմամբ Հանձնաժ ողով ի 2020 թվակա
նի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 366-Ա որոշմամբ  նշանակվել է 861
518 ՀՀ դրամ տուգ անք։

1.3 Հեռուստաալիքների վերահեռարձակման իրա
վունքի տրա
մադր
մամբ զբաղ
վող մի շարք ըն
կե
րությունների նկատմամբ հարուցված վարչական
վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Էֆ Նեթ ընկերության դիմումի հիման վրա Հանձնաժ ողով ը
հարուցել է վարչական վարույթ ՀՀ տարած ում հեռ ուստաալիք
ների վերահեռ արձակմամբ և հեռ ուստաալ իքների վերահե
ռարձակման իրավունքի տրամադրմամբ զբաղվող մի շարք
ընկերությունների գործ ողություններում հնարավոր հակամըր
ցակցային գործ ողությունների առկայությունը պարզելու նպա
տակով։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ «Հիբրիդ Սոլ յուշնս», «Գլոբալ Քոն
թենթ Սերվ իս», «Ամե դ իա», «Թ ի վի կոնտենտ սերվ իս» և «Յուքոմ» ընկերություննե
րը, մի շարք հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադրման
ապրանքային շուկաներում ունենալով մենաշնորհ դիրք, չարաշահել են այն։ Մաս
նավորապես, նշված ընկերությունների կողմից մի շարք հեռ ուստաալ իքների վերա
հեռ արձակման իրավունքի տրամադրման գործ ընթ ացում այլ տնտեսավարող սուբ
յեկտների նկատմամբ սահմանվել կամ կիրառվել են խտրական պայմաններ և գներ։
Պատասխանատվության միջոցը
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 367-Ա որոշմամբ  վերոնըշ
յալ ընկերությունների նկատմամբ կիրառ ել է պատասխանատվության միջոց՝ նա
խազգ ուշացում։
Վարչական վարույթների առանձնահատկությունները
Վերոնշ յալ 3 վարչական վարույթների շրջանակներում հատկորոշվել են ապրանքա
յին շուկաներ, որոնց մեթ ոդ ական մոտեցումն երը նախադ եպային են։
Մասնավորապես, Հանձնաժ ողով ը եզրահանգ ել է, որ առ անձին հեռ ուստաալ իքը
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կարող է հանդ իսանալ առ անձին ապրանք, հետև աբար վերջինիս վերահեռ արձակ
ման իրավունքի տրամադրումը կարող է դիտարկվել որպես առ անձին ապրանքա
յին շուկա։ Հանձնաժ ողով ը դիտարկել է հեռ ուստաալ իքների բովանդ ակությունը
(ուղղված ությունը), հեռ ուստաալ իքների վարկանիշը, դրանում ներառված առ ան
ձին հեռ ուստահաղորդ աշարերի վարկանիշը, հեռ ուստաալ իքի սփռման տարած
քը, սպառ ողների կողմից դրա փոխարինման հնարավորությունը, ինչպես նաև այլ
առ անձնահատկություններ։ Վարչական վարույթների շրջանակներում դիտարկված
հեռ ուստաալ իքները Հանձնաժ ողովն իրենց մի շարք բնութ ագրերի համընդհանուր
դիտարկման պարագ այում փոխարինել ի չի համարել այլ հեռ ուստաալ իքներով։
Հանձնաժ ողով ը կիրառված փորձը քննարկել է նաև ԵԱՏՄ անդ ամ երկրների մրցակ
ցային մարմինների հետ, ինչն արժ անացել է վերջիններիս հավանությանը։
ԵԱՏՄ գործ ընկերների հետ նաև քննարկման առ արկա է դարձել մեկ այլ կարև որ
հանգ ամանք։ Մասնավորապես, հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման ոլորտում
իրականացված վարչական վարույթների արդյունքում Հանձնաժ ողով ը պարզել է, որ
որոշ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրավախախտումն երն իրականացվում
են վերջիններիս հետ պայմանագրային հարաբերություններ ունեցող միջազգ ային
խոշոր հեռ ուստաալ իքների իրավատեր ընկերությունների գործ ողությունների արդ
յունքում։ Այսինքն՝ այդպիսի միջազգ ային խոշոր ընկերությունները երբեմն իրենց
ներկայացուցիչների հետ փոխհարաբերություններում առ աջ են քաշում այնպիսի
պայմաններ, որոնք տվ յալ տարած աշրջանի ներկայացուցչի մոտ հետագ այում առ ա
ջացնում են և (կամ) կարող են առ աջացնել օրենքի խախտման դեպքեր։
Վերոգրյալ երև ույթ ի դրսևորումն երն առ ավել դժվար է կառ ավարել փոքր և բաց
տնտեսություն ունեցող երկրների պարագ այում, երբ հաճախ միջազգ ային խոշոր ըն
կերությունները չեն ունենում համապատասխան տնտեսական շահագրգռված ութ
յուն՝ իրենց կողմից իրականացվող քաղաքականությունը վերանայելու և մրցակցութ
յան պաշտպանության օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու համար։
Հենց այս համատեքստում կարև որվել է մրցակցության ասպարեզում ԵԱՏՄ համա
գործ ակցությունն առ ավել խորացնելու գաղափարը, ինչը թույլ կտա ԵԱՏՄ անդ ամ
ցանկացած երկրում նմանատիպ խնդրի ի հայտ գալու պարագ այում միասնական
քայլերի միջոցով կարգ ավորել այն։
Վարչական վարույթների արդյունքում ներկայացված առաջարկները
Հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադրման ոլորտում իրա
կանացված 3 վարչական վարույթների արդյունքում արձանագրվել է, որ առկա են
որոշ խնդիրներ, որոնք կարող են բացասական ազդ եցություն ունենալ մրցակցութ
յան վրա։ Բացահայտված խնդիրների լուծման կապակցությամբ Հանձնաժ ողով ը
Բարձր տեխնոլոգ իական արդյունաբերության նախարարությանը ներկայացրել է
համապատասխան առ աջարկություններ (տես էջ 82):

2. Շաքարավազ ի իրացմամբ զբաղվող ընկերությունների
նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Շաքարավազ» ապրանքային շուկայում իրականացված ուսումն ասիրության արդ
յունքում պարզվել է, որ շաքարավազ իրացնող մի շարք ընկերությունների գործ ողութ
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յուններում առկա են հնարավոր հակամրցակցային գործ ողությունների առ երևույթ
հատկանիշներ։ Հանձնաժ ողովն իր նախաձեռնությամբ հարուցել է վարչական վա
րույթ։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ Հանձնաժ ողով ի կողմից դիտարկված ողջ
ժամանակահատված ում՝ 2018 թվականի հունվարից մինչև 2020 թվականի մարտ,
«Ալեքս Հոլդ ինգ» ընկերությունը «Շաքարավազ» ապրանքային շուկայում չարաշա
հել է իր ունեցած գերիշխող դիրքը 3 դրսևորմամբ՝ գների չհիմն ավորված իջեցում,
խտրական պայմանների և գների կիրառ ում, ինչպես նաև այնպիսի այլ վարքագծ ի
կիրառ ում, որը հանգ եցնում է կամ կարող է հանգ եցնել տնտեսական մրցակցության
սահմանափակմանը, կանխմանը կամ արգ ելմանը։
Պատասխանատվության միջոցը
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 306-Ա  որոշմամբ «Ալեքս Հոլ
դինգ» ընկերության նկատմամբ նշանակել է 24 780 000 ՀՀ դրամ տուգ անք։

3. Կարագի իրացմամբ զբաղվող ընկերությունների նկատ
մամբ հարուցված վարչական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Կարագ» ապրանքային շուկայում իրականացված ուսումն ասիրության արդյունքում
պարզվել է, որ կարագ իրացնող մի շարք ընկերությունների գործ ողություններում
առկա են հնարավոր հակամրցակցային գործ ողությունների առ երև ույթ հատկանիշ
ներ, ինչի կապակցությամբ Հանձնաժ ողովն իր նախաձեռնությամբ հարուցել է վար
չական վարույթ։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ 2018 թվականի հուլիսից մինչև 2020 թվա
կանի ապրիլ ը ներառյալ կարագ ի շրջանառ ության ոլորտում «Սիթ ի» ընկերության
դրսևորած վարքագ իծ ը խտրական պայմաններ է սահմանել և մուտքի խոչընդ ոտ
ներ է ստեղծ ել այլ տնտեսավարող սուբյեկտների համար: Մասնավորապես, «Սիթ ի»
ընկերությունը երկու ընկերություններից ձեռք բերված կարագ ի համեմատ այլ ներ
մուծ ող և (կամ) արտադրող տնտեսավարող սուբյեկտներից ձեռք բերված կարագն
իրացրել է խտրական պայմաններով՝ ավել ի բարձր շահութ աբերությամբ, առևտրա
յին կետերի դարակաշարերում դրանք ներկայացրել է առ ավել փոքր քանակություն
ներով, ինչն էլ հանգ եցրել է այդ ապրանքների զգալ ի փոքր ծավալներով իրացմանը:
Միաժ ամանակ արձանագրվել է, որ «Ալեքս էնդ հոլդ ինգ» ընկերության կողմից 2018
թվականի օգ ոստոսից մինչև 2020 թվականի ապրիլ ը ներառյալ կարագ ի մեծ ա
ծախ շրջանառ ության ոլորտում դրսևորված վարքագ իծ ը խտրական մոտեցումն եր
է պարունակում մանրած ախ շրջանառ ության ոլորտում գործ ունեություն ծավալող
տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ, ինչն ընկերության կողմից ապրանքա
տեսակների իրացման գների սահմանման հստակ չափանիշների բացակայության
արդյունք է:
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Պատասխանատվության միջոցը
Գերիշխող դիրքի չարաշահման համար Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի հուլ իսի 24-ի
թիվ 295-Ա  որոշմամբ «Սիթ ի» ընկերության նկատմամբ նշանակել է 17 600 597 ՀՀ
դրամ տուգ անք, իսկ «Ալեքս էնդ հոլդ ինգ» ընկերությանը տրվել է նախազգ ուշացում։

4. §Արմ ենիա միջազգայ ին օդանավակայաններ¦ ընկերութ
յան նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
Օդ անավակայանային ծառ այությունների ոլորտում իրականացված ուսումն ասիրութ
յան արդյունքում պարզ է դարձել, որ «Արմենիա միջազգ ային օդ անավակայաններ»
ընկերության որոշ գործ ողություններ առ երև ույթ պարունակում են հակամրցակցա
յին գործ ողությունների հատկանիշներ։ Հանձնաժ ողովն իր նախաձեռնությամբ հա
րուցել է վարչական վարույթ։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական
վարույթ ի
արդյունքում
պարզվել է, որ «Արմենիա միջազգ ա
յին օդ անավակայաններ» ընկերության
կողմից 2020 թվականի հունվարի 15-ին
«Զվարթնոց» օդ անավակայանի տարած
քում մեքենաների ավտոկայանատեղ իի
ծառ այության մատուցման սակագնի
բարձրացումը պայմանավորված չի եղել
տնտեսական գործ ոնների ազդ եցութ
յամբ, այսինքն՝ ընկերությունը չարաշա
հել է իր մենաշնորհ դիրքը։
Պատասխանատվության միջոցը
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի հուլ իսի
20-ի թիվ 288-Ա որոշմամբ  «Արմենիա
միջազգ ային օդ անավակայաններ» ըն
կերության նկատմամբ նշանակել է 5 000
000 ՀՀ դրամ տուգ անք։
Վարչական վարույթի առանձնահատկությունը
Վարչական վարույթ ի շրջանակներում, նախքան ընկերության գործ ողություններում
Օրենքի խախտման հատկանիշների առկայության գնահատումը, հարկավոր է սահ
մանել համապատասխան ապրանքային շուկան(երը), որտեղ տեղ ի է ունեցել իրա
վախախտումը(ները)։ Հանձնաժ ողով ը հատկորոշել է 5 ապրանքային շուկա, սակայն
առ անձնակի ուշադրության է արժ անի ապրանքային շուկաների բնութ ագրիչների,
մասնավորապես՝ աշխարհագրական սահմանի որոշման գործ ընթ ացը։
Օդ անավակայանի հիմն ական նշանակության, դրանում մատուցվող ծառ այություն
ները (իրացվող ապրանքները) ձեռք բերող սուբյեկտների կազմի, օդ անավակայանի
ենթ ակառ ուցվածքի ամբողջության, ինչպես նաև մի շարք այլ հատկանիշների հիման
վրա Հանձնաժ ողով ը եզրահանգ ել է, որ օդ անավակայանում իրականացվող գործ ա
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ռույթները (մատուցվող ծառ այությունները), այդ թվում՝ ավ իացիոն և ոչ ավ իացիոն,
դիտարկվում են որպես լոկալ (տեղային) մատուցվող ծառ այություններ, ուստի համա
պատասխան ապրանքային շուկաների աշխարհագրական սահմանը հանդ իսանում
է հենց օդ անավակայանի տարածքի սահմանը։
Այնու ամենայնիվ, Հանձնաժ ողով ը հաշվ ի է առ ել նաև այն, որ օդ անավակայանում
իրականացվող որոշ ապրանքների (մատուցվող ծառ այությունների) դեպքում օդ ա
նավակայանի տարածքի դիտարկումը որպես աշխարհագրական սահման կարող է
միանշանակ չլինել, քանի որ որոշ ծառ այություններ հնարավոր է մատուցել օդ անա
վակայանի մոտակա, հարակից տարածքներից։ Սակայն այս հանգ ամանքը կարող
է վերաբերել սահմանափակ ապրանքների իրացմանը (ծառ այությունների մատուց
մանը), օրինակ՝ սննդի կետերին, իսկ մյուս բոլոր գործ առ ույթների իրականացման
պարագ այում աշխարհագրական սահմանը օդ անավակայանի տարածքն է։
Անդրադ առնալով ապրանքային շուկայի հատկորոշման և դրա բնութ ագրիչների
սահմանման, այդ թվում աշխարհագրական սահմանի որոշման հարցերին՝ կարև որ
է նաև նշել, որ Հանձնաժ ողով ը, հաշվ ի առնելով ոլորտի առ անձնահատկություննե
րը, ուսումն ասիրել է օդ անավակայանի գործ ունեության ոլորտում շուկայի հատկո
րոշմանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ կիրառվող միջազգ ային առ աջադ եմ փոր
ձը և մոտեցումն երը։ Դիտարկվել են այնպիսի երկրների օրինակներ, ինչպիսիք են՝
Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Մալազ իան և այլն։ Ընդ որում, ապրանքային շու
կայի և դրա բնութ ագրիչների հատկորոշման և սահմանման մի շարք մոտեցումն երը
համընկնում են Հանձնաժ ողով ի կիրառ ած մոտեցումն երին։

Պետական մարմինների և դրանց
պաշտոնատար անձանց հակամրցակցային
գործողությունները
Պետական մարմն ի կամ դրա պաշտոնատար անձի գործ ողությունները կամ վարքա
գիծ ը կամ ակտերը, որոնք հանգ եցնում են կամ կարող են հանգ եցնել տնտեսական
մրցակցության կանխմանը, սահմանափակմանը կամ արգ ելմանը, ինչպես նաև կա
րող են վնասել սպառ ողների շահերը, արգ ելվում են:

2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

0

0

6

4

Պատասխանատվության միջոցներ

0

0

1

3
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Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և §Սօս սիս
թեմս¦ ընկերության գործողությունների առնչությամբ հա
րուցված վարչական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
Ուսումն ասիրելով Արտակարգ իրավ իճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ)
կողմից միասնական հսկողական համալ իր համակարգ ի ձեռքբերման, շահագ ործ
ման, ծառ այությունների մատուցման, գնային քաղաքականության գործ ընթ ացները՝
Հանձնաժ ողովն իր նախաձեռնությամբ հարուցել է վարչական վարույթ՝ պարզելու
այդ գործ ընթ ացների շրջանակներում ԱԻՆ-ի, «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազ
գային պլատֆորմ» հիմն ադրամի և «Սoս Սիսթ եմս» սահմանափակ պատասխանատ
վությամբ ընկերության գործ ողությունների բնույթ ը։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ ԱԻՆ-ի կողմից միասնական
հսկողական համալ իր համակարգ ի ձեռքբերման, շահագ ործման, ծառ այություննե
րի մատուցման, մասնավորապես՝ պայմանագրի կնքման և դրա շրջանակում «Սօս
Սիսթ եմս» ընկերությանը բացառ իկ իրավունք տալու, մատուցված ծառ այություննե
րից գումար ստանալու գործ ընթ ացները սահմանափակել, կանխել կամ արգ ելել են
տնտեսական մրցակցությունը։
Միաժ ամանակ արձանագրվել է, որ «Սoս Սիսթ եմս» ընկերությունը չարաշահել է իր
մենաշնորհ դիրքը՝ խտրական գների և պայմանների սահմանման կամ կիրառման,
ապրանքի գնի չհիմն ավորված պահպանման, չհիմն ավորված բարձր գնի սահման
ման գործ ողություններ իրականացնելու միջոցով:
Պատասխանատվության միջոցը
Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 251-Ա  որոշմամբ ԱԻՆ-ին տրվել
է նախազգ ուշացում և համապատասխան հանձնարարական։ «Սoս Սիսթ եմս» ընկե
րության նկատմամբ նշանակվել է 20 887 068 ՀՀ դրամ տուգ անք։
Վարչական վարույթի առանձնահատկությունը
Հաճախ տնտեսական մրցակցությունը սահմանափակվում է պետական մարմինների
կողմից իրականացված հակամրցակցային գործ ողությունների կամ վարքագծ ի արդ
յունքում։ Այդ իսկ պատճառ ով Հանձնաժ ողով ի առջև դրված պարտականություննե
րից նաև կարև որ է տարանջատել հենց պետական մարմինների գործ ողությունների
արդյունքում մրցակցության սահմանափակման, կանխման կամ արգ ելման դեպքե
րի բացահայտումը։ Այս համատեքստում անհրաժ եշտ է նշել, որ 2020 թվականի ըն
թացքում Հանձնաժ ողով ի կողմից բացահայտվել, իսկ որոշ դեպքերում նաև կանխվել
են տարբեր պետական մարմինների իրականացրած և (կամ) իրականացվել իք հա
կամրցակցային բազմաթ իվ գործ ողություններ։
Ելնելով Հանձնաժ ողով ի աշխատանքային փորձից՝ անհրաժ եշտ է փաստել, որ պե
տական մարմինների կողմից մրցակցության սահմանափակման, կանխման կամ
արգ ելման գործ ողություններն առ ավելապես դրսևորվում են տնտեսավարող սուբ
յեկտ(ներ)ի նկատմամբ խտրական պայմանների սահմանման և (կամ) կիրառման
եղանակով։ Պետական մարմն ի կողմից իրականացված գործ ողությունները հան
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գեցրել են նոր ապրանքային շուկայի ստեղծմանը, այդ շուկայում տնտեսավարող
սուբյեկտի՝ մենաշնորհ դիրք ունենալուն և դրա չարաշահմանը։
Մեկ վարույթ ի շրջանակներում դիտարկված գործ ընթ ացների փոխկապակցված ութ
յունը, պատճառ ահետև անքային կապը, բացահայտված իրավախախտման տարա
տեսակների առկայությունն առ անձնացնում է վերոնշյալ վարչական վարույթ ը պե
տական մարմինների գործ ողություններում հնարավոր խախտման հատկանիշների
բացահայտման նպատակով իրականացված այլ վարչական վարույթներից։
Վարչական վարույթի արդյունքում տրված հանձնարարականը
Հանձնաժ ողով ը ԱԻՆ-ին հանձնարարել է տնտեսավարող սուբյեկտների համար
ապահովել միասնական հսկողական համալ իր համակարգ ում ծառ այություններ
մատուցելու գործ ընթ ացին հասանել իությունը մրցակցային պայմաններով (տես էջ
81)։

Պետական գնում ներ
2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

0

0

0

3

Պատասխանատվության միջոցներ

0

0

0

1

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ Հանձնաժ ո
ղով ին վերապահված կարև որ գործ առ ույթներից է պետական գնումն երի նկատմամբ
վերահսկողության իրականացումը։ Պետական գնումն երի շրջանակներում առ անձ
նակի կարև որություն է ներկայացնում մրցակցության սահմանափակման դեպքերի
վերհանումը և կանխարգ ելումը, ինչի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում
ինչպես պետական կարիքների համար ծախսվող միջոցների առ ավել արդյունավետ
օգտագ ործման, այնպես էլ բարենպաստ մրցակցային միջավայրի ձևավորման հա
մար։
Պետական գնումն երի ոլորտում 2020 թվականի ընթ ացքում Հանձնաժ ողով ի կողմից
իրականացվել են 5 վարչական վարույթներ (2 վարույթները 31.12.2020 թվականի
դրությամբ ընթ ացիկ են), որոնք ընդգրկել են Էլեկտրատեխնիկայի, ռադ իոտեխնի
կայի և կենցաղային սարքավորումն երի, ավտոմեքենաների, ֆաքսիմիլային սարքե
րի և օդ որակիչների վերանորոգման և պահպանման, ինչպես նաև պահնորդ ական
ծառ այությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթ ացակար
գերը։
Պետական գնումն երի ոլորտում Հանձնաժ ողով ի իրականացրած ուսումն ասիրութ
յունները ցույց են տվել, որ լայն տարած ում ունի պատվ իրատուների կողմից գնման
ընթ ացակարգ երի հրավերների տեխնիկական բնութ ագրերում սահմանափակող
չափորոշիչների ներառ ումը, որի հետև անքով մրցույթ ի հնարավոր մասնակիցների
համար չեն ապահովվում մրցակցության հավասար պայմաններ։ Մասնավորապես,
պատվ իրատուներն իրենց կարիքների համար անհրաժ եշտ ապրանքները և (կամ)
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ծառ այությունները նկարագրել իս հաճախ սահմանում են այնպիսի պահանջներ,
որոնք խոչընդ ոտում են տնտեսավարող սուբյեկտների մասնակցությունը։

Պետական օժանդակություն
Պետական օժ անդ ակություն է համարվում պետական օժ անդ ակություն տրամադրող
մարմն ի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտին կամ տնտեսավարող սուբյեկտների որո
շակի խմբին կամ որոշակի ապրանքի համար կամ որոշակի ոլորտին ուղղակիորեն
կամ անուղղակիորեն տրամադրվող ցանկացած օժ անդ ակություն (ներառյալ՝ սուբսի
դիա, դրամաշնորհ, օգնություն, վարկ, փոխառ ություն, գույք, արտոնություններ, այլ
ֆինանսական միջոցներ կամ այլ պայմաններ), որի պայմաններում տնտեսավարող
սուբյեկտների համար ստեղծվում են այնպիսի առ ավելություններ, որոնք ազատ
տնտեսական մրցակցության պայմաններում տրամադրվող օժ անդ ակության բացա
կայության դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտները չէին ունենա:
Պետական օժ անդ ակությունն արգ ելվում է՝ բացառ ությամբ Օրենքով նախատեսված
դեպքերի։
Արգ ելված պետական օժ անդ ակություն ստացած տնտեսավարող սուբյեկտը պար
տավոր է հետ վերադ արձնել որպես պետական օժ անդ ակություն ստացած անհատա
պես որոշվող գույքը Հանձնաժ ողով ի որոշմամբ սահմանած կարգ ով և ժամկետում։
Այլ եղանակով ստացված պետական օժ անդ ակությունը ենթ ակա է դադ արեցման
Հանձնաժ ողով ի որոշմամբ սահմանած կարգ ով և ժամկետում:
Հանձնաժ ողով ը վարում է պետական օժ անդ ակության միասնական գրանցամատ
յան, որի ձևը և վարման կարգ ը հաստատվել է Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի հու
նիսի 2-ի թիվ 228-Լ որոշմամբ :
Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի առ աջնահերթ ություններում կարև որ նշանակութ
յուն է ունեցել պետական օժ անդ ակությունների վերահսկողության շարունակական
իրականացումը և պետական օժ անդ ակության նկատմամբ վերահսկողության ինս
տիտուտի զարգ ացումը, որի կապակցությամբ շարունակվել է օրենսդրական կա
տարելագ ործմանն ուղղված միջոցառ ումն երի իրականացման գործ ընթ ացը։ Կառ ա
վարության կողմից 2020 թվականի մայիսին սահմանվել են պետական մարմինների
կողմից պետական օժ անդ ակության վերաբերյալ Հանձնաժ ողով տեղեկատվություն
ներկայացնելու կարգն ու ժամկետները։
Վերոնշ յալ իրավակարգ ավորումն երի նախատեսումից հետո Հանձնաժ ողով ը ձեռնա
մուխ է եղել պետական մարմինների կողմից տրամադրված պետական օժ անդ ակութ
յունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և վերլուծ ության
աշխատանքների կատարմանը։ Նշված աշխատանքները հատկապես կարև որ են
պետական օժ անդ ակություն տրամադրելու արդյունքում որև է ապրանքային շուկա
յում տնտեսական մրցակցության հնարավոր սահմանափակման, կանխման կամ
արգ ելման, ինչպես նաև սպառ ողների շահերի վնասման դեպքերի բացահայտման
գործ ում։
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Անբարեխիղճ մրցակցություն
Անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում տնտեսավարող սուբյեկտի ցանկացած
գործ ողություն կամ վարքագ իծ, որը հակասում է Օրենքին, այլ օրենքներին, նորմա
տիվ իրավական ակտերին կամ գործ արար շրջանառ ության սովորույթներին, խախ
տում է տնտեսավարող սուբյեկտների միջև կամ վերջիններիս ու սպառ ողների կամ
ձեռք բերողների միջև բարեխղճության` ազնվության, արդ արության, ճշմարտության
և (կամ) անաչառ ության սկզբունքները:
Անբարեխիղճ մրցակցությունն արգ ելվում է:
2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

55

35

57

59

Պատասխանատվության միջոցներ

54

33

19

42

1. Կաթնամթերքի շրջանառության ոլորտում իրականացված
ուսումնասիրություն
Սպառ ողների ծախսերի կառ ուցվածքում կաթնամթ երքի վրա կատարվող ծախսերի
մասնաբաժ ինը համեմատաբար մեծ է, հետև աբար կաթնամթ երքի շրջանառ ության
ոլորտում մրցակցության զարգ ացումը և բարեխիղճ մրցակցության համար անհրա
ժեշտ միջավայրի ապահովումը կարև որ է սպառ ողների համար որակ յալ և համեմա
տաբար ցածր գներով կաթնամթ երք ձեռք բերելու տեսանկյունից:
Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին կաթնամթ երքի շրջանառ ության ոլորտում ար
ձանագրվել են անբարեխիղճ մրցակցության՝ հասարակության մոլորեցման բազմա
թիվ դրսևորումն եր, որոնց արդյունքում ոտնահարվել են նաև սպառ ողների շահերը:
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ հանգ ամանքները՝ Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականին
կաթնամթ երքի շրջանառ ության ոլորտում իրականացրել է լայնած ավալ և համակող
մանի ուսումն ասիրություն, որի շրջանակներում.
■

ուսումն ասիրվել են կաթնամթ երքի որոշ տեսակների մակնշման օրենսդրական
պահանջները,

■

վերլուծվել են բուսական յուղ ներմուծ ողների, ձեռք բերողների և կաթնամթ երքի
որոշ տեսակներ արտադրողների կողմից բուսական յուղ ի օգտագ ործման ուղ
ղությունները,

■

իրականացվել են լաբորատոր փորձաքննություններ,

■

ուսումն ասիրվել են կաթնամթ երքի փաթ եթվածքի մակնշումն երը:

Ուսումն ասիրության արդյունքում բացահայտված խնդիրները կարել ի է խմբավորել
հետևյալ ուղղություններով.
■

ապրանքները մակնշել են որպես կաթնային մթերքներ (օրինակ՝ թթվասեր), մինչ
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դեռ տվ յալ ապրանքի բաղադրության մեջ լաբորատոր փորձաքննության արդ
յունքների համաձայն օգտագ ործվել է կաթնայուղ ի փոխարինիչ (բուսական յուղ),
■

կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքների փաթ եթվածքի
մակնշման խնդիրներ՝

○

կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքները մակնշվել են «Կա
թի և կաթնամթ երքի անվտանգ ության մասին» Մաքսային միության թիվ ՄՄ ՏԿ
033/2013 տեխնիկական կանոնակարգ ի պահանջների խախտմամբ,

○

կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքների փաթ եթվածքի
վրա տվ յալ ապրանքների անվանման մեջ համապատասխան կաթնային մթերքի
սահմանված հասկացությունը մակնշված է ավել ի մեծ տառ աչափով, քան մնա
ցած բառ երը,

○

կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքների փաթ եթվածքի
վրա տվ յալ ապրանքների անվանման մեջ համապատասխան կաթնային մթերքի
սահմանված հասկացությունը մակնշված է մնացած բառ երից տարբերվող գույ
նով,

○

կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքի փաթ եթվածքի վրա
տվ յալ ապրանքի անվանման մեջ համապատասխան կաթնային մթերքի սահ
մանված հասկացությունը մակնշված է փաթ եթվածքի առ անձին դաշտում,

○

կաթնամթ երքի փաթ եթվածքի վրա մակնշված են «էկոլոգ իապես մաքուր մթերք»
կամ «էկո» արտահայտությունները, մինչդ եռ տվ յալ կաթնամթ երքն օրգ անական
գյուղատնտեսության արտադրանքի համապատասխանության համար հավաս
տագ իր (սերտիֆիկատ) չունի:

Վերը նշված խնդիրները Հանձնաժ ողով ի կողմից որակվել են որպես հասարակութ
յան մոլորեցման՝ անբարեխիղճ մրցակցության գործ ողություններ: Այսինքն՝ արտադ
րողները մակնշման միջոցով փորձել են սպառ ողների մոտ ստեղծ ել թյուր տպավո
րություն առ այն, որ վերջիններս կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող
մթերքների (օրինակ՝ կաթնային յուղ ի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք
պատրաստված թթվասերի տեխնոլոգ իայով) փոխարեն ձեռք են բերում կաթնա
յին մթերքներ (օրինակ՝ թթվասեր): Հարկ է նշել, որ բուսական յուղ ի օգտագ ործ ումն
ապահովում է ինքնարժ եքի ավել ի ցածր մակարդ ակ, և կաթ պարունակող մթերքը
կաթնային մթերքի անվան ներքո և գնով իրացնելու պարագ այում տնտեսավարող
սուբյեկտները ստանում են անհարկի մրցակցային առ ավելություններ:

2. §Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ¦ ՍՊԸ-ի նկատմամբ հարուցված
վարչական վարույթ
Ալկոհոլային խմիչքների շրջանառ ության ոլորտում հնարավոր անբարեխիղճ մրցակ
ցության դրսևորումն եր բացահայտելու նպատակով իրականացվող ուսումն ասիրութ
յան շրջանակներում պարզ է դարձել, որ Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր
սեփականության գործ ակալության պաշտոնական կայքում (aipa.am) առկա տեղե
կատվության համաձայն՝ «FINSKY» բառ ային ապրանքային նշանը 2014 թվականի
օգ ոստոսի 2-ին գրանցվել և ՀՀ-ում իրավական պահպանություն է ստացել 33-րդ
դասի (ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ ությամբ գարեջրի)) ապրանքների և ծառ ա
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յությունների համար: Նշված ապրանքային նշանի իրավատերն է հանդ իսանում
«Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹ իԴ ի» ընկերությունը:
Նույն ուսումն ասիրության շրջանակներում պարզ է դարձել, որ 2014 թվականի օգ ոս
տոսի 18-ին միջազգ ային ընթ ացակարգ ով գրանցվել և ՀՀ-ում իրավական պահպա
նություն է ստացել «GREY GOOSE» պատկերային ապրանքային նշանը, որի իրավա
տերն է հանդ իսանում «Bacardi & Company Limited» ընկերությունը:
Ի
րա
կա
նաց
ված հսկիչ գնումնե
րով ձեռք
բեր
ված «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ
րանքային նշաններով օղ իների ուսումն ասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ
դրանք արտադրվել են «Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» սահմանափակ պատասխանատ
վությամբ ընկերության (այսուհետ նաև` Ընկերություն) կողմից։
Ընկերության կողմից օգտագ ործված և չգրանցված «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապ
րանքային նշանները նույնական են գրանցված և ՀՀ-ում իրավական պահպանութ
յան ենթ ակա «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապրանքային նշաններին:
Ընկերության կողմից օրենքի հնարավոր խախտման վերաբերյալ հարուցված վար
չական վարույթ ի շրջանակներում պարզվել է, որ Ընկերությունը «FINSKY» և «GREY
GOOSE» ապրանքային նշանների օգտագ ործման թույլտվություն չունի և դրանք օգ
տագ ործ ում է առ անց իրավատերերի համաձայնության:
Այսպիսով, Հանձնաժ ողով ը ՀՀ-ում իրավական պահպանություն ստացած «FINSKY»
և «GREY GOOSE» ապրանքային նշանների առ անց իրավատերերի համաձայնության
Ընկերության կողմից օգտագ ործ ումը որակել է անբարեխիղճ մրցակցության գործ ո
ղություն։
Պատասխանատվության միջոցը
Այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործ ունեության կամ առ աջարկած ապրանքնե
րի վերաբերյալ շփոթ ություն առ աջացնելու գործ ողության համար Հանձնաժ ողով ը
նշանակել է 16 207 000 ՀՀ դրամ տուգ անք:
Ընկերությանը հանձնարարվել է վերացնել Օրենքի խախտումը, այսինքն՝ դադ արեց
նել «FINSKY» և «GREY GOOSE» ապրանքային նշաններով օղ իների արտադրությունն
ու իրացումը, իսկ առևտրային շրջանառ ության մեջ առկա օղ իները հետ կանչել բոլոր
առևտրային օբյեկտներից։

3․. §Լենովո (Բեյջին) Լիմ իթեդ¦ ընկերության գործողություն
ների առնչությամբ հարուցված վարչական վարույթ
Վարչական վարույթի հարուցման նախադրյալները
«Օազ իս Կոմպյուտեր ընկերության դիմումի հիման վրա Հանձնաժ ողով ը հարուցել է
վարչական վարույթ ընկերության կողմից «Lenovo» ապրանքային նշանով մակնշված
ապրանքների ներմուծման կասեցման գործ ընթ ացի շրջանակներում հնարավոր հա
կամրցակցային գործ ողությունների առկայությունը պարզելու նպատակով։
Վարչական վարույթի արդյունքները
Վարչական վարույթ ի արդյունքում պարզվել է, որ «Լենովո (Բեյջին) Լիմիթ եդ» ըն
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կերությունը, ՀՀ-ում հանդ իսանալով «Lenovo» ապրանքային նշանի իրավատեր,
իրականացրել է անբարեխիղճ մրցակցության գործ ողություն։ Մասնավորապես՝ ՀՀ
«Lenovo» ապրանքային նշանով մակնշված ապրանքներ ներմուծ ող տնտեսավարող
սուբյեկտներին ներմուծման թույլտվություն տալու համար «Լենովո (Բեյջին) Լիմի
թեդ» ընկերությունը չի ունեցել հստակ սահմանված պահանջվող փաստաթղ թ երի,
տեղեկատվության տեսակների ցանկ, գնահատման չափորոշիչներ, ինչպես նաև վե
րոնշ յալ հարցում դրսևորել է կամայականություններ:
Պատասխանատվության միջոցը
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 369-Ա որոշմամբ  «Լենովո
(Բեյջին) Լիմիթ եդ» ընկերության նկատմամբ կիրառ ել է պատասխանատվության մի
ջոց՝ նախազգ ուշացում։
Վարչական վարույթի առանձնահատկությունը
Միջազգ ային խոշոր ընկերությունները հաճախ տարբեր տարած աշրջաններում
որդ եգրում են որոշակի քաղաքականություններ իրենց կողմից արտադրվող ապ
րանքների շրջանառ ության համար։ Երբեմն նմանօրինակ քաղաքականությունը
հանգ եցնում է մրցակցության սահմանա
փակման, կանխման կամ արգ ելման։
Այս պարագ այում` «Լենովո (Բեյջին) Լի
միթ եդ» ընկերությունը, ՀՀ-ում հանդ ի
սանալով «Lenovo» ապրանքային նշանի
իրավատեր և հնարավորություն ունենա
լով միակողմանիորեն ազդ ելու «Lenovo»
ապրանքային նշանով մակնշված ապ
րանքները ոչ ԵԱՏՄ անդ ամ երկրնե
րից ՀՀ ներկրելու ընդհանուր պայման
ների վրա, իրականացրել է այնպիսի
գործ ողություններ, որոնք նպատակ են
ունեցել կրճատելու այդ ապրանքա
յին նշանով մակնշված ապրանքներ ոչ
ԵԱՏՄ անդ ամ երկրներից ՀՀ ներմուծ ող
տնտեսավարող սուբյեկտների քանակը։
Արդյունքում «Lenovo» ապրանքային նշա
նով մակնշված ապրանքները ներմու
ծող «Օազիս Կոմպյուտեր» ընկերությա
նը, որը որոշակի պարբերականությամբ
իրականացրել է այդ ապրանքների ներ
մուծ ումը, արգ ելվել է տնօրինել, տիրա
պետել և օգտագ ործ ել հայտարարագրով
ձևակերպված ապրանքները:
Նշված վարչական վարույթ ը հատկանշական է նաև այն առ ումով, որ «Լենովո
(Բեյջին) Լիմիթեդ» ընկերության գոր
ծողությունները եղել են ոչ թե Օրենքով
արգ ելված՝ անբարեխիղճ մրցակցութ
յան գործ ողության առ անձին դրսևորում

36

ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

(հասարակության մոլորեցում, շփոթ ություն, տնտեսավարող սուբյեկտի համբավ ի,
վարկարժ եքի վնասում և այլն), այլ ընկերության գործ ողություններն անբարեխիղճ
մրցակցություն են որակվել, քանի որ վերջինս առ երև ույթ իրացրել է իր քաղաքա
ցիական իրավունքը՝ նպատակ հետապնդ ելով սահմանափակել մրցակցությունը, այ
սինքն՝ կատարել է Քաղաքացիական օրենսգրքի 12-րդ հոդված ի 1-ին մասով արգ ել
ված արարք։

3. Համակենտրոնացում
2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

43

25

30

12

Թույլատրված համակենտրոնացումներ

42

23

27

9

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում ներ
2017

2018

2019

2020

Վարույթներ

23

7

8

2

Պատասխանատվության միջոցներ

23

7

7

1

2020 թվականին ավարտված վարչական վարույթները՝
ըստ տեսակների
2020

Հորիզոնական
Ուղղահայաց

2

Խառը

7

37

2020 թվականին ավարտված վարչական վարույթները՝
ըստ ոլորտների
Համակենտրոնացում

Կառուցապատում, շինարարություն

3

Հեռահաղորդակցություն

1

Կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի իրացում

1

Պահածոների մեծածախ իրացում

1

Հանրային սննդի կազմակերպում

1

Ներդրումային ծրագրերի նախագծում
և իրագործում, իրավաբանական և
խորհրդատվական ծառայություններ

1

Ծրագրային ապահովում

1

Չհայտարարագրված
համակենտրոնացում

Կարճում

1

1
1

Մալուխների իրացում

1

Մանրածախ առևտուր

1

Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի ընթ ացքում շարունակել է համակենտրոնացումն ե
րի, այդ թվում` չհայտարարագրված համակենտրոնացումն երի բացահայտման ուղ
ղությամբ ուսումն ասիրությունների իրականացումը։
Տնտեսավարող սուբյեկտների դիմումն երի հիման վրա համակենտրոնացման դեպ
քերի ուսումն ասիրությունների արդյունքում Հանձնաժ ողով ի կողմից կայացվել է հա
մակենտրոնացումն երի թույլտվության 9 որոշում, ընդ որում՝ համակենտրոնացման 1
գործ արք թույլատրվել է պայմանով:
Միաժ ամանակ, Հանձնաժ ողով ի կողմից հարուցված վարչական վարույթների շրջա
նակներում պատասխանատվության են ենթ արկվել համակենտրոնացման մասնա
կից տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնք սահմանված կարգ ով չեն հայտարարագրել համակենտրոնացումը:

§ՎԵՈՆ Արմ ենիա¦ ՓԲԸ և §ԹԻՄ¦ ՍՊԸ համակենտրոնացման
թույլտվության ստացման վարչական վարույթ
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու նպատակով 2020 թվականի հունի
սի 8-ին Հանձնաժ ողով են դիմե լ «ՎԵՈՆ Արմենիա» փակ բաժնետիրական և «ԹԻՄ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները՝ հայտնելով, որ «ԹԻՄ»
ընկերությունը նախատեսում է ձեռք բերել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ընկերության 100 տո
կոս բաժնետոմսերը:
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Համակենտրոնացման մասնակիցները, գործունեության ոլորտները
Հանձնաժ ողով ներկայացված տեղեկատվության համաձայն՝ «ՎԵՈՆ Արմենիա» ըն
կերությունն իրականացնում է ամրակցված, շարժ ական հեռ ախոսակապի և ինտեր
նետ հասանել իության ծառ այությունների մատուցում, սարքավորումն երի վաճառք:
«ԹԻՄ» ընկերությունը էլեկտրոնային հաղորդ ակցության ծառ այությունների նորաս
տեղծ օպերատոր է, նախատեսում է իրականացնել ամրակցված, լայնաշերտ ինտեր
նետի, IP հեռ ուստատեսության ծառ այությունների մատուցում, սարքավորումն երի
վաճառք: «ԹԻՄ» ընկերության հիմն ադ իրներն են ֆիզ իկական անձինք Հայկ Հով իկի
Եսայանը և Ալեքսանդր Հով իկի Եսայանը՝ 50-ական տոկոս փայաբաժնով:
Համակենտրոնացման արդյունքում «ԹԻՄ» ընկերությունը նախատեսում է կատարել
«ՎԵՈՆ Արմենիա» ընկերության ենթ ակառ ուցվածքի զարգ ացմանն ու ծառ այություն
ների բարելավմանն ուղղված ներդրումն եր, ինչը հնարավորություն կտա սպառ ող
ների համար բարելավել արդ են իսկ առկա ծառ այությունների որակը և առ աջար
կել լրացուցիչ նոր ծառ այություններ, զարգ ացնել տեխնոլոգ իական նոր սերնդ ի 4G
ցանցի ծածկույթ ը, մինչև վերջնական սպառ ող (բազմաբնակարան շենքեր և առ անձ
նատներ) կառ ուցել նոր օպտիկամանրաթ ելային ցանց, վերազ ինել «ՎԵՈՆ Արմե 
նիա» ընկերության ենթ ակառ ուցվածքները:
Հեռահաղորդակցության ոլորտի ուսումն ասիրության արդյունքները
Համակենտրոնացման գործ արքի գնահատման նպատակով Հանձնաժ ողովն իրա
կանացրել է հեռ ահաղորդ ակցության ոլորտի լայնած ավալ ուսումն ասիրություն, ու
սումն ասիրվել են տարիների ընթ ացքում ոլորտի զարգ ացումն երը, վերջին հինգ
տարիների միջազգ ային փորձը, Հանձնաժ ողով ի կողմից առ անձնացվել են հեռ ա
հաղորդ ակցության ոլորտի վեց ապրանքային շուկաներ, հատկորոշվել են այդ ապ
րանքային շուկաների ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները,
գնահատվել է նշված ապրանքային շուկաներում մրցակցային իրավ իճակը: Հեռ ա
հաղորդ ակցության ոլորտի ուսումն ասիրությունն իրականացվել է 2017-2019 թվա
կանների տվ յալների հիման վրա: «ԹԻՄ» ընկերության կողմից «ՎԵՈՆ Արմենիա»
ընկերության 100 տոկոս փայաբաժնի ձեռքբերումը, ըստ էության, հանդ իսացել է սե
փականատերերի փոփոխության գործ արք, որը շուկայի կառ ուցվածքի փոփոխութ
յան չի հանգ եցրել։
Հանձնաժ ողով ը վարչական վարույթ ի շրջանակներում իրականացրած ուսումն ասի
րության արդյունքում ամրագրել է, որ «ԹԻՄ» և «ՎԵՈՆ Արմենիա» ընկերություննե
րի համակենտրոնացումը մրցակցությանը չի խոչընդ ոտում: Միաժ ամանակ, հաշվ ի
առնելով hեռ ահաղորդ ակցության ոլորտի բնականոն գործ ունեության ապահովման
անհրաժ եշտությունը, ապրանքային շուկաներում մրցակցային իրավ իճակի պահ
պանման և բարելավման նպատակով Հանձնաժ ողով ը նշված համակենտրոնացումը
թույլատրել է պայմանով, որ Հայկ Հով իկի Եսայանը և Ալեքսանդր Հով իկի Եսայանը
պարտավոր են համակենտրոնացումը գործ ողության մեջ դնելուց հետո ձեռնպահ
մնալ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 37-րդ հոդված ի 1-ին մա
սի «ա», «բ», «զ», «է», «ը» կետերով և «Յուքոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության
կանոնադրության 15.6-րդ կետով նախատեսված իրավունքների իրականացումից,
ինչպես նաև համակենտրոնացումը գործ ողության մեջ դնելուց հետո պարտավոր
են ձեռնպահ մնալ «Յուքոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության գործ ունեության
վերաբերյալ օրենքով պահպանվող գաղտնիք հանդ իսացող տեղեկությունները պա
հանջելուց և ստանալուց:
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4. Ոլորտային
ուսումնասիրություններ
Հանձնաժ ողովն իր գործ առ ույթների շրջանակներում իրականացնում է ուսումն ա
սիրություններ որև է ոլորտում կամ ապրանքային շուկայում, որի նպատակն է բա
ցահայտել տվ յալ ոլորտում կամ ապրանքային շուկայում մրցակցային իրավ իճակը,
տնտեսական մրցակցության հնարավոր կանխման, սահմանափակման կամ արգ ել
ման կամ սպառ ողների շահերի հնարավոր խախտման դեպքերը, մրցակցային իրա
վիճակի վրա ազդ ող այլ պայմանները:
Հանձնաժ ողովն իրականացրել է տարվա առ աջնահերթ ություն սահմանված 5 ոլորտ
ների ուսումն ասիրություններ, ինչպես նաև Պետական գույքի վարձակալության կամ
անհատույց օգտագ ործման տրամադրման գործ ընթ ացների ուսումն ասիրություն։

1. Ձվ ի շրջանառության ոլորտի ուսում նասիրություն
Նպատակը
Հանձնաժ ողովն իրականացրել է ուսումն ասիրություն «Հավ ի ձու կճեպով» ապրան
քային շուկայում, քանի որ հավ ի ձուն հանդ իսանում է շուկայում լայն սպառման ապ
րանք, մտնում է նվազագ ույն սպառ ողական զամբյուղ ի պարենամթ երքի կազմի մեջ,
ունի կենսական կարև որ նշանակություն, ինչպես նաև հասարակության կողմից
պարբերաբար մտահոգ ություններ են բարձրացվում այդ ոլորտում առկա մրցակցա
յին հնարավոր խնդիրների մասին։
Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները
Հանձնաժ ողով ը «Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային
սահմանը համարել է արտադրական եղանակով ստացված կճեպով հավ ի ձվի ողջ
տեսականին՝ անկախ ձվի ստացման, օգտագ ործման եղանակից և քաշից՝ բացա
ռությամբ ինկուբացիոն ձվերի։ Արտադրական նպատակով իրացվող ձվի ընտրութ
յունը պայմանավորված է այն հանգ ամանքով, որ այն արտադրվում է ձեռնարկա
տիրական գործ ունեություն իրականացնելու նպատակով և իրացվում է շուկայում։
Մասնավորապես, տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից ձվի իրացումը տեղ ի է ունե
նում առևտրային ցանցերի և փոքր ու միջին խանութների միջոցով, իսկ գյուղացիա
կան տնտեսությունները ձուն արտադրում են ոչ արտադրական նպատակով, բավա
րարում են սեփական պահանջարկը և ավելացված մասն իրացնում ոչ շուկայական
մեխանիզմն երով։
Հանձնաժ ողով ը «Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահ
ման է համարել ՀՀ ողջ տարածքը, քանի որ ՀՀ-ում արտադրվող կճեպով հավ ի ձուն
հավասարապես մատչել ի է երկրի ողջ տարածքում, և ՀՀ մարզեր տեղափոխելու խո
չընդ ոտներ գոյություն չունեն։
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Իրավական դաշտը
Իրավական դաշտի ուսումն ասիրության արդյունքում պարզվել է, որ ձվի շուկայի
մուտքի խոչընդ ոտներ օրենսդրական դաշտի տեսանկյունից առկա չեն։
CR3

HHI
2018

2018

77.25%

2019

74.8%

2779
2019

2717

«Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային շուկայում 2019 թվականի տվ յալներով գործ ու
նեություն է իրականացնում շուրջ 28 տնտեսավարող սուբյեկտ։ 3 խոշոր ընկերութ
յունները միասին զբաղեցնում են շուկայի 2/3-ը, այսինքն՝ շուկայում հանդ իսանում
են գերիշխող դիրք ունեցող, սակայն, հաշվ ի առնելով 3-րդ և 4-րդ ընկերություննե
րի մասնաբաժ ինների ոչ էական տարբերությունը, Հանձնաժ ողով ը որոշել է ուսում
նասիրել շուկայում գործ ող առ ավել խոշոր հետևյալ 4 տնտեսավարող սուբյեկտների
վարքագ իծ ը՝ «Արաքս Թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ, «Աշտարակ
ձու» ՍՊԸ, «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ և «Լուսակերտ»
1/3
ՍՊԸ։
Վերլուծ ության արդյունքում պարզվել է, որ «Հավ ի ձու կճե
պով» ապրանքային շուկան բարձր կենտրոնացված է։

2/3

Ինքնարժեքը ձևավորող բաղադրիչների ուսումն ասիրութ
յուն

«Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային շուկայում ձվի իրաց
ման գների տատանումն եր հաճախ են արձանագրվում,
որի պատճառները բացահայտելու նպատակով Հանձնա
ժողովն ուսումն ասիրել է ինքնարժ եքը ձևավորող բաղադ
րիչները։ Վերլուծ ությունը ցույց է տվել, որ բոլոր 4 խոշոր իրացում ապահովող ընկե
րությունների մոտ ինքնարժ եքները միմյանցից էականորեն տարբերվում են, սակայն
հատկանշական է այն հանգ ամանքը, որ բոլոր ընկերությունների մոտ ինքնարժ եքի
էական մասը կազմում են ուղղակի ծախսերը՝ շուրջ 79-87 տոկոս։
28 տնտեսավարող սուբ
յեկտներից 3-ը միաս ին
զբաղեցն ում են շուկայի
2/3-ը։

Հանձնաժ ողով ի կողմից 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի տվ յալների հիման վրա
իրականացված ուսումն ասիրությունից պարզ է դառնում, որ ձվի ինքնարժ եքի գրեթ ե
50 տոկոսը կազմում է հավ ի կերի ծախսը, այսինքն կերային բաղադրիչների գնային
տատանումն երն էական ազդ եցություն կարող են ունենալ ձվի ինքնարժ եքի, հետև ա
բար նաև իրացման գնի փոփոխության վրա։ Հավ ի կերի հիմն ական բաղադրիչներն
են՝ ցորենը, եգ իպտացորենը, արև ած աղկի և եգ իպտացորենի քուսպերը։ Ուսումն ա
սիրությունները ցույց են տվել, որ տարբեր ընկերությունների մոտ այս 4 բաղադրիչ
ների համակցությունը տարբեր է, հետև աբար դա ևս կարող է ազդ ել ինքնարժ եքի
տարբեր լինելու վրա։
Եզրակացություն
■

Խոշոր ընկերությունների կողմից գների չհիմն ավորված իջեցումն երը կարող են
մուտքի խոչընդ ոտ լինել շուկա նոր մուտք գործ ել ցանկացող ընկերությունների
համար։ Մասնավորապես, վերջիններս ինքնարժ եքով կամ դրանից ցածր գնով
վաճառք իրականացնելու փորձի դեպքում չեն կարողանա ծածկել բոլոր ծախսե
րը և դուրս կմղվեն շուկայից։
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■

«Հավ ի ձու կճեպով» ապրանքային շուկայում արտադրության ծավալների հետ
կապված երբեմն կարող է լինել դեֆիցիտ և պրոֆիցիտ։ Միջազգ ային փորձի ու
սումն ասիրությունը ցույց է տվել, որ շատ երկրներում ձվի դեֆիցիտը և պրոֆի
ցիտը կառ ավարելու և առ ողջ մրցակցային միջավայր ձևավորելու համար գե
րարտադրության դեպքերում իրականացվում է ձվի փոշու արտադրություն, որի
արդյունքում շուկայում էական գնային տատանումն եր տեղ ի չեն ունենում:

2. Ցորենի և ալ յուրի շրջանառության ոլորտների ուսում նա
սիրություն
Նպատակը
Ցորենը և ալ յուրը հանդ իսանում են ռազմավարական նշանակության պարենային
ապրանքներ և ներառված են սպառ ողական զամբյուղում («Ցորենի հացը» հանրա
պետության սպառ ողական զամբյուղում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ապ
րանքային խմբերից է՝ 4.7 տոկոս, «ցորենի ալ յուր» և «լավաշ» ապրանքային խմբերի
տեսակարար կշիռներն ավելացնելու դեպքում այն կկազմի զամբյուղ ի 6.4 տոկոս)։
Ցորենն ու ալ յուրը «գին գոյացնող» ապրանքներ են, և դրանց գների փոփոխություն
ներն ուղղակի կամ անուղղակի ազդ եցություն են ունենում այլ ապրանքների գների
վրա: Այս ապրանքները հատկապես կարև որ նշանակություն ունեն սոցիալապես խո
ցել ի խավ ի համար, ուստի ցորենի և ալ յուրի շրջանառ ության ոլորտում մրցակցային
հնարավոր խախտումն երի բացահայտումը կարող է պահանջել Հանձնաժ ողով ի կող
մից անմիջական և ուղղակի միջամտություն տվ յալ շուկայում ազատ տնտեսական
մրցակցության վերականգնման համար։
ՀՀ բնակչության կողմից սպառվող ալ յուրի գերակշիռ մասն ապահովվում է տեղա
կան արտադրության հաշվ ին, մինչդ եռ վերջինիս հումք հանդ իսացող ցորենի (պարե
նային ցորեն) նկատմամբ պահանջարկը հիմն ականում բավարարվում է ներմուծման
հաշվ ին։ 2019 թվականին ՀՀ-ում ալ յուրի ընդ ամենը 10 տոկոսն է ապահովվում ի հա
շիվ տեղական արտադրության ցորենի, հետև աբար ներմուծված պարենային ցորենի
ձեռքբերման գներն էական ազդ եցություն կարող են ունենալ ալ յուրի, ինչպես նաև
հացի ու հացամթ երքի գների վրա:
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողով ը Պարենային ցորեն և Ցորենի ալ
յուր ապրանքային շուկաներն ուսումն ասիրել է որպես երկու փոխկապակցված և
միմյանց վրա էական ազդ եցություն ունեցող շուկաներ՝ կարև որելով դրանցում գոր
ծունեություն իրականացնող միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտների դերը երկու
ապրանքային շուկաներում։

Պարենային ցորեն ապրանքային շուկայի ուսումն ասիրություն
Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները
«Պարենային ցորեն» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահմանը ներա
ռում է պարենային ցորենի ողջ տեսականին, քանի որ պարենային ցորենը չի համար
վում վերջնական սպառման ապրանք, այլ հիմն ականում օգտագ ործվում է որպես
որոշ արտադրությունների համար հումք։
Ուսումն ասիրության ընթ ացքում աշխարհագրական սահմանը համարվել է ՀՀ ողջ
տարածքը, քանի որ տնտեսապես հնարավոր ու նպատակահարմար է այն ձեռք բե
րել ՀՀ ողջ տարածքում։
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Աշխարհում յուրաքանչյուր տարի արտադրվում է մոտ 772 մլն տոննա ցորեն (մոտ
230 մլն հա տարածքից)։ Ցորենի համաշխարհային շուկայում խոշոր արտադրող
երկրներն են Չինաստանը (17.4%),
Չինաստան
17.4%
Հնդկաստանը (12.8%), Ռուսաստա
Հնդկաստան
12.8%
նի Դաշ
նութ
յու
նը (11.1%) և ԱՄՆ-ը
47.4%
Ռուսաստան
11.1%
(6.1%)։ Նշված երկրների կողմից
ապահովվում է ցորենի համաշխար
ԱՄՆ		
6.1%
հային առ աջարկի 47.4 տոկոսը։
ՀՀ-ում Պարենային ցորեն ապրանքային շուկան էապես կախված է Ռուսաս
տանի Դաշնությունից ներկրված ցորենից, քանի որ 2019 թվականի ընթ ացքում
տնտեսավարող սուբյեկտները ցորենի ներմուծման 91 տոկոսն իրականացրել են
Ռուսաստանի Դաշնությունից:
2019 թվականին ՀՀ ցորենի ներմուծումն ըստ երկրների1
Արտահանման

Ներմուծման

Տեսակարար

երկիր

քանակ (կգ)

կշիռ (%)

ՌԴ

331 126 536

91

Ուկրաինա

17 398 440

5

Վրաստան

13 514 464

4

24 500

0.01

362 063 940

100

Բելառուս
Ընդամենը

Ցորենի ներմուծման առ ավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող տնտեսավարող
սուբյեկտներն են «Ալեքս Հոլդ ինգ» ՍՊԸ-ն և «Մոդ ուս Գրանում» ՍՊԸ-ն։ Երրորդ
տնտեսավարող սուբյեկտի ներմուծման ծավալ ը կազմե լ է ընդհանուր ներմուծման
ծավալի 3-4 տոկոսը։ Հարկ է նշել, որ առ աջատար երկու տնտեսավարող սուբյեկտ
ները լուրջ մրցակիցներ են «Ցորենի ալ յուր» ապրանքային շուկայում՝ որպես խոշոր
արտադրողներ։
Վիճակագրական կոմիտեի և Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացրած տվ յալ
ների հիման վրա ուսումն ասիրվել են ՀՀ-ում ցորենի արտադրության ծավալները և
բերքատվության ցուցանիշները, ինչպես նաև ինքնարժ եքի ձևավորման բաղադրիչ
ները:
«Պարենային ցորեն ապրանքային շուկայի ծավալ ը 2019 թվականին կազմե լ է 474
644 տոննա, որի 76 տոկոսը ներմուծվել է:
2019 թվականին ցորենի արտադրության ցուցանիշները ՀՀ-ում
2019
Ցանքատարածություն (հազ. հա)

59.9

Բերքատվություն (ց/հա)

19.6

Համախառն բերք (հազ. տոննա)

1

112.6

ըստ ՊԵԿ-ի և տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացրած տեղեկատվության

24%

76%
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Շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտներն են Բաղ րամ
յան ՍՊԸ-ն և Մոդ ուս Գրանում ՍՊԸ-ն, որոնց համատեղ մասնաբաժ ինը կազմե լ է
58 տոկոս։ Պարենային ցորեն ապրանքային շուկան ունի կենտրոնացված ության
բարձր աստիճան։ Սակայն շուկայի բարձր կենտրոնացված ությունն ունի օբյեկտիվ
պատճառներ. տարիների ընթ ացքում ալ յուրի և դրա ար CR3
HHI
տադրության համար անհրաժ եշտ ցորենի պահանջարկը
կայուն է, ինչը պայմանավորված է հայաստանյան շուկայի
2019
2019
61%
2468
փոքր և սահմանափակ լինելով։ Ընդ որում, երկու ընկերութ
յուններն էլ ցորենի հիմն ական պաշարը որպես հումք օգտա
գործ ում են ալ յուրի սեփական արտադրությունում։
Ինքնարժեքը ձևավորող բաղադրիչների ուսումնասիրություն
Ինքնարժ եքի բաղադրիչների ուսումն ասիրությունն իրականացվել է ըստ
տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացրած տեղեկատվության։ Պարզվել է, որ
ներկրված ցորենի ինքնարժ եքի 77-80 տոկոսը կազմում է ցորենի ձեռքբերման գինը,
մնացած ը՝ տեղափոխման և պահեստավորման ծախսերը։

Ցորենի ալյուր ապրանքային շուկայի ուսումն ասիրությունն
Նվազագ ույն սպառ ողական զամբյուղում, ըստ Առ ող ջապահության նախարարութ
յան կողմից մշակված սննդամթ երքի կազմի, կառ ուցվածքի և էներգ ետիկայի, հա
ցամթ երքի օրական սպառման նորման 1 շնչի հաշվով կազմում է 0.355 կգ, որից
0.25 կգ-ը բաժ ին է ընկնում հենց հացին, սակայն հացամթ երքի օրական փաստացի
սպառ ումը 1 շնչի հաշվով ավելի մեծ է՝ 0.461 կգ 2:
Մի շարք երկրներում մեկ անձի կողմից հացի տարեկան սպառման ծավալները
(կգ)3
Թուրքիա

104

Բուլղարիա

95

Հայաստան

91

Ուկրաինա

89

Հունաստան

68

Նիդերլանդներ

62

Ֆրանսիա

57

Գերմանիա

56

Բելգիա

55

ՌԴ

55

Իտալիա

52

Դանիա

45

Ֆինլանդիա

42

Սլովակիա

42

Իսպանիա

37

Միացյալ Թագավորություն

32

2
3

https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2236
https://www.statista.com
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Մեկ անձի կողմից հացի տարեկան
սպառման ծավալով Հայաստանը նշված
երկրների ցանկում զբաղեցնում է եր
րորդ հորիզոնականը. ՀՀ-ում հացի տա
րեկան սպառման նորման 1 շնչի հաշվով
91.3 կգ է (փաստացի սպառ ումը ավել ի
բարձր է):
Ալ յուրը հացազգ ի, լոբազգ ի և այլ կուլ
տուրաների հատիկներն ու սերմե րն
աղալուց ստացվող մթերք է։ Հացաբույ
սերի ալ յուրն օգտագ ործվում է հաց, մա
կարոնեղեն և հրուշակեղեն պատրաս
տելու, իսկ հատիկակերային ալ յուրը՝
համակցված կեր ստանալու համար: Ալ
յուրը լինում է ցորենի, աշորայի (տարե
կան), եգ իպտացորենի, գարու, վարսա
կի, հնդկացորենի, սոյայի:
Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները
Ցորենի ալ յուրը կիրառվում է և՛ տնային տնտեսությունների, և՛ հիմն ականում տար
բեր արտադրամասերի կողմից, սակայն ամենամեծ սպառ ումն ապահովում են հա
ցի արտադրամասերը: Հացի արտադրամասերում օգտագ ործվում են ալ յուրի բոլոր
տեսակները (բարձր, 1-ին տեսակի, 2-րդ տեսակի և այլ), սակայն հացի տեսակից
կախված՝ կիրառվում է մեկ կամ մի քանի տեսակի ալ յուրի միախառնված զանգված:
Ալ յուրի տարբեր համակցություններից են ստացվում նաև մակարոնեղենի և հացա
բուլկեղենի տարբեր տեսակները: Ցորենի բոլոր տեսակի ալ յուրները փոխադ արձ
փոխարինել ի են, ուստի ուսումն ասիրության շրջանակում «Ցորենի ալ յուր» ապրան
քային շուկայի ապրանքատեսակային սահմանը ներառ ում է ցորենի ալ յուրի ամբողջ
տեսականին (բարձր, առ աջին, երկրորդ, այլ)։
«Ցորենի ալ յուր» ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմանը համարվել է
ՀՀ ողջ տարածքը:
Ներմուծում և արտադրություն
Ցորենի ալ յուրը, ինչպես ցորենը, հիմն ականում ներմուծվում է ՌԴ-ից (98-99 տոկոս):

Ներմուծման երկիր
ՌԴ
Այլ (Ղազախստան, Իտալիա, Լեհաստան, Ֆրանսիա)

Ներմուծման քանակ (կգ)
99%
1%
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2012-2015 թվականներն ընկած ժամանակահատված ում ցորենի ալ յուր ներկրող
տնտեսավարող սուբյեկտների թիվ ը փոքր է (23-30 տնտեսավարող սուբյեկտ), 2015
թվականից սկսած այն աստիճանաբար աճել է՝ 2019 թվականին հասնելով 169-ի։
2012-2019 թվականներն ընկած ժամանակահատված ում աճել են ցորենի ալ յուրի
ներմուծման ընդհանուր ծավալները՝ 1 286 տոննայից հասնելով 22 230 տոննայի։ Սա
կայն ներմուծված ցորենի ալ յուրի մասնաբաժ ինը ողջ ապրանքային շուկայում էական
մաս չի կազմե լ. 2019 թվականին ներմուծված ցորենի ալ յուրը կազմե լ է ողջ ապրան
քային շուկայի ծավալ ի 11 տոկոսը։ Ալ յուրի ներմուծման ծավալների աճը, ներմու
ծող տնտեսավարող սուբյեկտների թվաքանակի աճը, դրան զուգ ահեռ առ աջատար
տնտեսավարող սուբյեկտի փոքր մասնաբաժ ինը վկայում են, որ ալ յուր հիմն ականում
ներմուծվում է փոքր տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից փոքր ծավալներով։
Ցորենի ալ յուր արտադրող տնտեսավարող սուբյեկտների թվաքանակը 2015-2019
թվականների ընթ ացքում 26-ից դարձել է 28: Ի տարբերություն ցորենի ալ յուր ներ
մուծ ող տնտեսավարող սուբյեկտների՝ ցորենի ալ յուր արտադրող տնտեսավարող
սուբյեկտների կազմն ավել ի կայուն է, և Ցորենի ալ յուր ապրանքային շուկայում
«Բաղրամյան» ՍՊԸ-ն և «Մոդ ուս Գրանում» ՍՊԸ-ն ունեն էական դերակատարում։
2012-2019 թվականների ընթ ացքում ցորենի ալ յուրի արտադ
րության ծավալները 235 000 տոննայից նվազել են 25 տոկոսով՝
հասնելով 177 235 տոննայի։

2012

235 000

2019

177 235

Ցորենի ալ յուր ապրանքային շուկայի ծավալ ը 2019 թվակա
նին կազմե լ է 199 465 տոննա, որի 89 տոկոսը տեղական ար
տադրության է:

Ցորենի ալ յուր ապրանքային շուկայում գերիշխող դիրք ունե CR3
ցող տնտեսավարող սուբյեկտներն են Բաղրամյան ՍՊԸ-ն և
Մոդ ուս Գրանում ՍՊԸ-ն, քանի որ որպես իրացնող՝ իրացման
2019
82%
ծավալներով միասին գրավում են տվ յալ շուկայի 80 տոկոսը:
Ցորենի ալ յուր ապրանքային շուկան 2019 թվականին ուներ
կենտրոնացված ության բարձր աստիճան։

HHI
2019

4292

Եզրակացություն
Պարենային ցորեն և Ցորենի ալ յուր ապրանքային շուկաներն ունեն որոշակի
կայուն պահանջարկ, հետև աբար աճի սահմանափակ հնարավորություն։ Շուկաները
հագ եցած են, և նոր տնտեսավարող սուբյեկտների մուտքի, գործ ունեության ընդ
լայնման և շուկայում հաստատման բացակայությունն ունի օբյեկտիվ պատճառներ։

3. Դեղերի շրջանառության ոլորտի ուսում նասիրություն
Նպատակը
Դեղերի շրջանառ ության ոլորտն ունի սոցիալական կարև որ նշանակություն, քանի
որ այն անմիջականորեն կապված է մարդկային կյանքի և առ ողջության հետ։ Ու
սումն ասիրության հիմն ական նպատակն է ստանալ ոլորտի ապրանքային շուկաների
արդ ի վիճակի ամբող ջական պատկերը, գնահատել մրցակցային միջավայրը հաշվե
տու ժամանակահատված ի համար, ի հայտ բերել մրցակցությունը սահմանափակող
հնարավոր խոչնդ ոտները և ներկայացնել մրցակցային միջավայրի բարելավմանն
ուղղված կարգ ավորման ուղ իներ։
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Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական սահմանները
Դեղերի շրջանառ ության ոլորտում ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային
սահմանները հատկորոշել իս հաշվ ի են առնվել դեղերի ֆունկցիոնալ հատկանիշ
ները, մասնավորապես՝ օգտագ ործման նպատակը, ազդ եցությունը, սպառ ողական
հատկանիշները, դեղերի փոխադ արձ փոխարինել իությունը, համադրել իությունը
և այլ հատկանիշներ: Տնտեսական մրցակցության տեսանկ յունից շուկան հատկո
րոշելու համար դեղերի մի շարք դասակարգ ումն երից Հանձնաժ ողով ը նպատակա
հարմար է համարել դեղերը և (կամ) դեղագ ործ ական արտադրանքը դասակարգ ել
ըստ դեղաբանական նշանակության, այսինքն՝ Առ ող ջապահության համաշխարհա
յին կազմակերպության կողմից ներդրված դեղերի դասակարգման ATC (Anatomical
Therapeutic Chemical classification system) համակարգ ի դասակարգման 3-րդ մակար
դակով:

ATC դասակարգման 3-րդ մակարդ ակի խմբերում ընդգրկված դեղանյութ երը և դրան
ցից պատաստված արտադրանքը ընդհանուր առմամբ կարող են լինել փոխադ արձ
փոխարինել ի բժշկական տեսանկ յունից, սակայն որոշ դեպքերում դրանք փոխա
դարձ փոխարինել ի չեն ֆինանսական տեսանկյունից՝ կախված դեղորայքի գներից։
Մյուս կողմից՝ դեղերի շրջանառ ության ոլորտում բացարձակ փոխադ արձ փոխարի
նել իությունը որոշել ը դժվար է, քանի որ մեկ մարդ ու (կամ հիվանդ ի) համար նույն
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դեղերը կարող են լինել փոխադ արձ փոխարինել ի, մեկ այլ մարդ ու (կամ հիվանդ ի)
համար՝ ոչ։ Դա կախված է տվ յալ դեղորայքն օգտագ ործ ող ի ուղեկցող հիվանդ ութ
յուններից, դեղորայքի և դրանցում առկա նյութ երի նկատմամբ անհատական պա
տասխանից, դեղորայքի կողմն ակի ազդ եցություններից1, այդ իսկ պատճառ ով յուրա
քանչ յուր դեղորայք օգտագ ործ ող ի համար դեղերի փոխադ արձ փոխարինելությունը
յուրահատուկ է։
ՀՀ-ում դեղերի գրանցամատյանը վարվում է ATC դասակարգման 5-րդ մակարդ ա
կով՝ հիմք ընդ ունելով ակտիվ բաղադրատարրը2։
Առկա 5-րդ մակարդ ակի տվ յալները Հանձնաժ ողով ի կողմից խմբավորվել են ըստ
ATC դասակարգման 3-րդ մակարդ ակի, որի արդյունքում ստացվել է 217 խումբ՝ նե
րառյալ անասնաբուժ ական դեղերը և պետրոլեում Դ5-ը (զտված նավթ ը)։ Ըստ այդ
խմբերի՝ որոշվել են մի շարք ապրանքային շուկաներ3, որոնցից 2020 թվականին ու
սումն ասիրելու համար ընտրվել են.
1. «M01A- ոչ ստերոիդ ային, ցավազրկող, հակաբորբոքային դեղամիջոցներ»,
2. «C07A- բետա ընկալ իչների բլոկադ որներ կամ արգ ելակիչներ (խումբը ներառ ում
է սիրտ-անոթ ային հիվանդ ությունների ժամանակ կիրառվող բետա բլոկադ որներ)»,
3. «J02A- հակաբակտերիալ (հակասնկային) միջոցներ` պարբերաբար օգտագ ործ
ման համար» ապրանքային շուկաները:
Վերոնշյալ ապրանքային շուկաների աշխարհագրական սահման է համարվել ՀՀ
ողջ տարածքը, քանի որ դեղախմբերը սպառ ողների համար տնտեսապես հնարա
վոր ու նպատակահարմար է ձեռք բերել ՀՀ ողջ տարածքում։
Լիազոր մարմինը և պետական կարգավորումը
ՀՀ-ում դեղերի շրջանառ ության ոլորտում պետական կարգ ավորում իրականացնող
լիազոր մարմին է համարվում Առ ող ջապահության նախարարությունը։
Դեղերի և բժշկական
տեխնոլոգիանների
փորձագիտական կենտրոն

Առողջապահության
նախարարություն

•
•
•
•
•
և

դեղային քաղաքականության
մշակում և իրականացում,
դեղերի շրջանառության
ապահովում,
դեղերի շրջանառության
ոլորտի հսկողություն,
վերահսկողություն,
հիմնական դեղերի
մատչելիության ապահովում,
լիցենզավորում,
այլն

•
•
•
•

•

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

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/2014-09-16-06-29-36/102-2015-04-06-14-11-25

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։
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ՀՀ-ում թույլատրվում է արտադրել, ներմուծ ել, բաշխել, բաց թողնել, իրացնել և
կիրառ ել այն դեղերը, որոնք գրանցված են ՀՀ-ում, բացառ ությամբ դեղատանը
պատրաստվող, ՀՀ-ից արտահանվող, միայն արտահանման նպատակով ՀՀ-ում
արտադրվող, ցուցահանդ եսներին ներկայացնելու նպատակով ներմուծվող և ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում կիրառվող դեղերի, որոնց համար չի
պահանջվում գրանցում4։
Ներմուծում և արտահանում
2018 և 2019 թվականների ընթացքում
դեղերի ներմուծման կառուցվածքը՝ ըստ
արտահանող երկրների

30%

29.4%

Վրաստան

25.6%

23.3%

Այլ

11.6%

12.3%

ՌԴ

10.8%

10.7%

Հունգարիա

8.5%

9.8%

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

23.8%

23.6% Այլ

16.8%

15.7%

13.1%

12.6% Ֆրանսիա

8.0%

9.1%

ՌԴ

6.6%
6.5%

7.6%
6.6%

Սլովենիա
Հունգարիա

4.5%

4.6%

Իտալիա

4.7%
3.7%

4.3%
3.7%

Իռլանդիա
Իսպանիա

3.4%

3.3%
3.1%
2.9%
2.9%

Միացյալ Թագավ.
Բելգիա
Լեհաստան,
Նիդերլանդներ
Ավստրիա

Սլովենիա

4.8%

5.5%

Ուկրաինա

4.5%

4.6%

Շվեյցարիա

4.2%

4.4%

Բելգիա

2.9%
3.5%
2.5%

4

Գերմանիա

«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 16 և 23
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Դեղերի շրջանառ ության ոլորտում իրականացված ուսումն ասիրությունների համե 
մատական վերլուծ ության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ 2018 և 2019 թվա
կանների ընթ ացքում ՀՀ դեղերի ներմուծման կառ ուցվածքում՝ ըստ արտահանող
երկրների փոփոխություն տեղ ի չի ունեցել, մասնավորապես, նշված թվականներին
դեղերը հիմն ականում ներմուծվել են Վրաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից և
Հունգ արիայից:
2018 և 2019 թվականների ընթ ացքում ՀՀ-ից դեղերի արտահանման կառ ուցվածքի
համեմատական վերլուծ ությամբ կարող ենք փաստել, որ 2019 թվականին ավելացել
է արտահանվող երկրների քանակը՝ 15-ից դառնա
լով 18, մինչդ եռ 0,8 տոկոսով նվազել է արտահան 2018 և 2019 թվականների ընթացքում
ման ծավալ ը՝ 51.9 մլն դրամ մաքսային արժ եքով, դեղերի արտահանման կառուցվածքը՝
ըստ ներմուծման երկրների
իսկ Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող
դեղերի ծավալն ավելացել է շուրջ 13.6 տոկոսով՝
452.2 մլն դրամ մաքսային արժ եքով:
Իրականացված ուսումն ասիրությունները ցույց են
տվել, որ 2018 թվականին ՀՀ-ից դեղ է արտահա
նել 27 ընկերություն, ըստ արտահանման ծավալնե
րի՝ խոշոր դեղ արտահանող ընկերություններն են
«Լ իկվոր» ՓԲԸ-ն, «Ֆարմաֆակտ» ՍՊԸ-ն և «Երե
վանի քիմիադ եղագ ործ ական ֆիրմա» ԲԲԸ-ն։

51.3%

58.7% ՌԴ

16.9%

16.7% Վրաստան

2019 թվականի ընթ ացքում «M01A» ապրանքա
յին շուկայում դեղամիջոցներ ներմուծ ող առ աջին
երեք խոշոր ընկերություններն են «Վ ագ ա Ֆարմ»
ՍՊԸ-ն, «Ալֆա Ֆարմ Իմպորտ» ՓԲԸ-ն, «Նատալ ի
Ֆարմ» ՍՊԸ-ն, որոնք ապրանքային շուկայում չեն
ունեցել գերիշխող դիրք։ Ինչպես 2018 թվականին,
այնպես էլ 2019-ին «M01A» ապրանքային շուկայում
դեղեր է ներմուծել 31 ընկերություն։ Դեղերի ուղ իղ
ներմուծ ումը կազմում է 92 տոկոս, իսկ զուգ ահեռ
ներմուծ ումը՝ 8 տոկոս։ «M01A» ապրանքային շու
կան ունի կենտրոնացված ության միջին մակար
դակ:
CR3
2018

60.6%

2019

59.9%

HHI
2018

1558
2019

1469

2019 թվականի ընթ ացքում «C07A» ապրանքա
յին շուկայում դեղամիջոցներ ներմուծ ող առ աջին
երեք խոշոր ընկերություններն են «Վ ագ ա Ֆարմ»

10.9%

8.0% Ուզբեկստան

4.7%
4.3%
3.6%
2.9%
2.0%
3.4%

5.7% Մոլդոլվա
Բելառուս
2.5% Այլ
2.4% Ղրղզստան
2.3% Տաջիկստան
2.0% Ուկրաինա
1.7% Եմեն
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ՍՊԸ-ն, «Ալֆա Ֆարմ Իմպորտ» ՓԲԸ-ն, «Նատալ ի Ֆարմ» ՍՊԸ-ն, որոնք ապրանքա
յին շուկայում զբաղեցրել են գերիշխող դիրք։ 2019 թվականին «C07A» ապրանքային
շուկայում դեղամիջոցներ է ներմուծ ել 17 ընկերություն։ Ուղ իղ ներմուծ ումը կազմե լ է
շուրջ 99,8 տոկոս, իսկ զուգ ահեռ ներմուծ ումը՝ 0,2 տոկոս։ «C07A» ապրանքային շու
կան ունի կենտրոնացված ության բարձր մակարդ ակ:
CR3

HHI
2018

2018

71.8%

2019

78.8%

2004
2019

2346

2019 թվականի ընթ ացքում «J02A» ապրանքային շուկայում դեղամիջոցներ ներ
մուծ ող առ աջին երեք խոշոր ընկերություններն են «Ալֆա Ֆարմ Իմպորտ» ՓԲԸ-ն,
«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ-ն, «Աստերիա» ՍՊԸ-ն, որոնք ապրանքային շուկայում չեն ունե
ցել գերիշխող դիրք։ 2019 թվականին «J02A» ապրանքային շուկայում դեղեր է ներմու
ծել 11 ընկերություն։ Ուղ իղ ներմուծ ումը կազմե լ է շուրջ 99,99 տոկոս, իսկ զուգ ահեռ
ներմուծ ումը՝ շուրջ 0,01 տոկոսը։ «M01A» ապրանքային շուկան ունի կենտրոնացվա
ծության միջին մակարդ ակ:
CR3

HHI
2018

2018

54.3%

2019

54.2%

1373
2019

1366

Եզրակացություն
1.

Ոլորտը կարգ ավորող օրենսդրությունը նախատեսում է միայն փոխհատուցվող
դեղերի գների կարգ ավորում և վերահսկողություն, մասնավորապես, փոխհա
տուցվող դեղերի հենակետային գներ և մեծ ած ախ ու մանրած ախ իրացման առ ա
վելագ ույն հավելագ ին։ Այս կարգ ավորումն ամբող ջությամբ նախատեսվում է կի
րառ ել 2025 թվականից։ Մինչդ եռ միջազգ ային փորձի ուսումն ասիրությունը ցույց
է տալ իս, որ մի շարք եվրոպական երկրներում գործ ում է դեղերի առ ավելագ ույն և
նվազագ ույն գների սահմանման փորձը, մասնավորապես, որոշ երկրներում դե
ղերի գրանցման ժամանակ տվ յալ երկրի համապատասխան մարմն ում (օրինակ՝
Ֆինանսների նախարարությունում կամ Առ ող ջապահության նախարարությու
նում) միաժ ամանակ գրանցվում է նաև դեղ ի առ ավելագ ույն և նվազագ ույն գին,
որից ավել կամ պակաս գնով չի կարել ի իրացնել դեղերը։ Դրանց սահմանումը և
գրանցումը պայմանավորված է նրանով, որ լինելով սոցիալական կարև որ նշա
նակության ապրանքներ՝ դեղերի առ ավելագ ույն գնի սահմանմամբ պետությունն
անուղղակիորեն կարգ ավորում է շուկան՝ զերծ պահելով տնտեսավարող սուբ
յեկտների կողմից գնի անհիմն և անտեղ ի թանկացումից և (կամ) վաճառքի մեծ
մարժ աների սահմանումից, իսկ նվազագ ույն գնի սահմանումը նպատակ ունի
բացառ ելու դեմպինգ ային երև ույթները։

2. Ուսումն ասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ գործ ում են բարտերային
երև ույթներ, որոնց հստակ կարգ ավորման մեխանիզմն երը օրենսդրությամբ
մշակված չեն։ Մասնավորապես, դեղեր և (կամ) որոշ բժշկական սարքավորում
ներ ձեռք բերող և իրացնող տնտեսավարող սուբյեկտներն իրականացնում են
բարտերներ միմյանց միջև, որոնց չկարգ ավորված լինել ը կարող է հանգ եցնել
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հակամրցակցային համաձայնությունների։ Առ աջարկվում է այս մասով մշակել և
ներդնել օրենսդրական հիմքեր և մեխանիզմն եր՝ կարգ ավորելով ոլորտում բար
տերների իրականացումը։
3. Արտակարգ դրության ժամանակա
հատված ում չկա հասանել ի վիճա
կագրություն չգրանցված դեղերի
ներմուծման մասով։ Մասնավորա
պես այն մասով, թե ինչպես է իրակա
նացվում կոնկրետ տնտեսավարող
սուբյեկտներին չգրանցված դեղերի
ներմուծման թույլտվության տրա
մադրումը կամ որոշումն երի մերժ ու
մը՝ շուկայում այլևս պահանջարկ չլի
նելու պատճառ աբանությամբ։
4. «Դ եղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահ
մանված է, որ Առ ողջապահության
նախարարության
կողմից
սահ
մանված կարգ ով դեղերի մեծ ա
ծախ իրացման լիցենզ իա ունեցող
տնտեսավարող սուբյեկտների մա
սին վարվում է ինտերնետային կայք, որով տրամադրվում է սպառ իչ տեղեկատ
վություն հիմն ական դեղերի ցանկում ներառված դեղերի առկայության վերաբեր
յալ, այդ թվում՝ դեղ ի առևտրային անվանումը, դրանց մեծ ած ախ առ ավելագ ույն
հավելագ ինը, տվ յալ պահին առկա քանակները։ Սակայն մեծ ած ախ առևտրով
զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների ինտերնետային կայքերի ուսումն ա
սիրությունները ցույց տվեցին, որ վերը նշված տեղեկատվությունից մեծ ած ախ
առ ավելագ ույն հավելագնի փոխարեն նշվում են դեղերի գները։
5. Դեղերի շրջանառ ության ոլորտի և դեղորայքային արտադրանքի շուկայի վրա
ազդ ում է նաև բժշկական և (կամ) առ ող ջության ապահովագրության համակար
գը, տվ յալ երկրում գործ ող ապահովագրության փոխհատուցման տեսակները և
չափերը։ Օրինակ՝ փոխադ արձ փոխարինել ի թանկ և էժ ան դեղերի միջև կարող
է առ աջանալ մրցակցային խնդիր, եթ ե մեկը փոխհատուցվում է առ ողջության
ապահովագրող ի կողմից, իսկ մյուսը՝ ոչ։ Մրցակցության սահմանափակում կա
րող է լինել նաև դեղատոմսով բարձր գներով և առ անց դեղատոմսի ցածր գներով
վաճառվող դեղերի միջև։ Դեղերի գնման և փոխհատուցման քաղաքականությու
նը, տարբեր ընկերությունների կողմից վարվող բրենդ ային քաղաքականությու
նը, բաշխման տարբեր ռազմավարությունները, դեղերի պետական գնման հա
մակարգ ը մեծ նշանակություն ունեն մրցակցային միջավայրի վրա։
Դեղերի շրջանառ ության ոլորտի այլ ապրանքային շուկաների ուսումն ասիրությունը
շարունակվում է 2021 թվականին։
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4․. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ուսում նասիրություն
Նպատակը
ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտը բարձր հարկային եկամուտների ապահովման,
արտահանումից ստացվող եկամուտների, օտարերկրյա ներդրումն երի և աշխա
տատեղերի ստեղծման տեսանկ յունից առ անցքային դեր ունի ազգ ային տնտեսութ
յան մեջ։ Ոլորտի նշանակությունը ՀՀ-ի համար զգալ ի է հատկապես զարգ ացման
և ներդրումային միջավայրի ստեղծման տեսանկ յունից։ Զուտ օտարերկրյա ուղղա
կի ներդրումն երի դինամիկան վերջին տարիներին ցույց է տալ իս, որ ներդրումն երի
իրականացման հիմն ական ոլորտներում առ անձնանում են նաև հանքագ ործ ական
արդյունաբերությունը և դրան հարակից գործ ունեությունը, ինչը շեշտում է ոլորտում
մրցակցային առ ողջ միջավայր ապահովելու անհրաժ եշտությունը։
Հաշվ ի առնելով ընդ երքի հարստությունների սահմանափակ քանակը, ոլորտի սո
ցիալական և բնապահպանական ազդ եցությանն առնչվող հանրային քննարկումն ե
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րը, ինչպես նաև Հանձնաժ ողով ի կողմից նախկինում կատարված ուսումն ասիրութ
յունների արդյունքում հայտնաբերված հնարավոր խնդիրները՝ անհրաժ եշտություն
է առ աջացել իրականացնել հանքարդյունաբերության ոլորտի ուսումն ասիրություն։
Հանքարդյունաբերությունը բնութ ագրվում է որպես ընդ երքից արժ եքավոր օգտա
կար հանած ոների արդյունահանմանը և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բա
ղադրիչների կորզմանն ուղղված աշխատանքների համալ իր:
ՀՀ հանքավայրերի տեսակները՝
ըստ օգտակար հանածոների
տեսակների
Հանքային ջրեր

24

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրեր

44

Մետաղական

43

Ոչ մետաղական

760

Ընդհանուր

871
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Հայաստանը հարուստ է տարատեսակ մետաղական և ոչ մետաղական հանքանյու
թերով: Օգտակար հանած ոների պաշարների պետական հաշվեկշռ ում ներկայումս
հաշվառված է հաստատված պաշարներով օգտակար հանած ոների շուրջ 871 հան
քավայր (43 մետաղական, 760 ոչ մետաղական, 44 ստորերկրյա քաղցրահամ և 24
հանքային ջրերի), ինչպես նաև օգտակար հանած ոների 580 հանքերև ակում5 (131 մե
տաղական և 449 ոչ մետաղական), օգտակար հանած ոների ավել ի քան 130 տեսակ,
որից շուրջ 25-ը՝ մետաղական։
2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ օգտակար հանած ոների արդյունահան
ման նպատակով տրամադրվել է 373 թույլտվություն, որից 25-ը՝ մետաղական օգտա
կար հանած ոների արդյունահանման համար: Օգտակար հանած ոների արդյունա
հանման նպատակով երկրաբանական ուսումն ասիրության համար տրամադրվել է
36 իրավունք, որից 4-ը` նավթ ի և գազ ի երկրաբանական ուսումն ասիրության աշխա
տանքների համար։
Օգտակար հանած ոների արդյունահանման թույլտվությունների տրամադրման գոր
ծընթ ացը սկսվում է հանքարդյունաբերական ընկերության կողմից լիազոր մարմին
օգտակար հանած ոների արդյունահանման իրավունք հայցելու դիմումի ներկայաց
մամբ, որից հետո «մեկ պատուհանի» սկզբունքի ներքո ընդ երք օգտագ ործման իրա
վունքի տրամադրման գործ ընթ ացի վարչարարությունը մասնակիորեն փոխանցվում
է Շրջակա միջավայրի նախարարություն շրջակա միջավայրի վրա ազդ եցության և
Արտակարգ իրավ իճակների նախարարություն տեխնիկական անվտանգ ության
փորձաքննություններ իրականացնելու համար։
Հիմք ընդ ունելով օգտակար հանած ոների հիմն ական տիպերի դասակարգման ու
ղեցույցները, դրանց ֆիզ իկական հատկությունները, կիրառ ությունը՝ իրականացված
ուսումն ասիրության շրջանակում առ անձնացվել են հետևյալ ենթ աոլորտները.
Մետաղական հանքարդյունաբերությունում՝
•

«Պղնձի խտանյութ» ենթ աոլորտ

•

«Մոլ իբդ ենի խտանյութ և ֆերոմոլ իբդ են» ենթ աոլորտ

•

«Ցինկի խտանյութ» ենթ աոլորտ

•

«Ոսկու խտանյութ, ոսկու և արծ աթ ի համաձուլվածք» ենթ աոլորտ

Ոչ մետաղական հանքարդյունաբերությունում՝
•

«Շինարարական քարեր» ենթ աոլորտ

•

«Բետոնի լցանյութ եր» ենթ աոլորտ

•

«Կապակցող նյութ եր, ցեմենտի հումք» ենթ աոլորտ

•

«Քիմիական հումք» ենթ աոլորտ

•

«Կիսաթ անկարժ եք և բնագ ույն քարեր» ենթ աոլորտ

•

«Բազմանպատակային օգտագ ործման հումք» ենթ աոլորտ

Առ անձնացված ենթ աոլորտների ապրանքային շուկաների հատկորոշումը կդի
տարկվ ի հետագ այում՝ առ անձին ուսումն ասիրությունների և վարույթների շրջանակ
ներում։
5
Ընդերքի տեղամաս, որում հայտնաբերվել է օգտակար հանածոյի առկայություն, որի քանակը,
որակը և արդյունաբերական նշանակությունը դեռ որոշված չեն:
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Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է բնական պաշարների արդյունահանումից մինչև
դրա ունեցած ազդ եցության հետ կապված հիմն ական փուլերը, մասնավորապես
թույլտվությունների ու իրավունքների տրամադրումը, շահառ ուների բացահայտումը,
ֆինանսական և իրավական կարգ ավորումն երը, պետական բյուջե ուղղվող հարկերը
և վճարները և այլն, որում բացահայտված էական խնդիրները ներկայացված են եզ
րակացությունում։
Հանքավայրերի համեմատաբար քիչ քանակից և անհրաժ եշտ ներդրումն երի մե
ծությունից ելնելով՝ մետաղական հանքարդյունաբերության ենթ աոլորտներում
տնտեսավարող սուբյեկտների քանակը փոքր է, կազմը՝ հիմն ականում անփոփոխ,
սակայն փոփոխությունները տեղ ի են ունենում հանքավայրը շահագ ործ ող ընկերութ
յունների իրական սեփականատերերի կառ ուցվածքում։ Ընդ երք օգտագ ործման իրա
վունք ստացած ընկերությունների քանակը «Պղնձի խտանյութ» ենթ աոլորտում 8-ն
է, «Մոլ իբդ ենի խտանյութ և ֆերոմոլ իբդ են» ենթ աոլորտում՝ 6-ը, «Ցինկի խտանյութ»
ենթ աոլորտում՝ 1-ը, «Ոսկու խտանյութ, ոսկու և արծ աթ ի համաձուլվածք» ենթ աոլոր
տում՝ 16-ը։ Սակայն ընկերությունների ներկայացրած հաշվետվություններից պարզ
վել է, որ մետաղական օգտակար հանած ոյի արդյունահանման իրավունք ստացած
ընկերությունների 56 տոկոսը վերջին տարիներին արդյունահանման աշխատանք
ներ չի իրականացրել։
Ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում հիմն ականում իրականացվում է
արդյունաբերական նշանակության հանած ոների, լցանյութ երի և շինարարարական
քարերի արդյունահանում։ Թույլտվությունների քանակը գրեթ ե 14 անգ ամ գերազան
ցում է մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում տրված թույլտվությունների
քանակը, սակայն ոլորտի տնտեսական նշանակությունը փոքր է, քանի որ ստացվող
արտադրանքի արժ եքը ծավալային մեծ ության համեմատ փոքր է։ Ոլորտին հատուկ
է մասնակիցների մեծ թիվ ը և կազմի ու կառ ուցվածքի հաճախակի փոփոխությու
նը։ 2019 թվականին ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսական
բարձր նշանակություն ունեցող տուֆի և բազալտի ապրանքային շուկաները կենտ
րոնացված չեն, ավազակոպճային նյութ երի շուկան ունի կենտրոնացված ության մի
ջին մակարդ ակ, իսկ քարաղ ի, պեռլ իտի, կրաքարերի, կավերի և տրավերտինի շու
կաները ունեն կենտրոնացված ության բարձր մակարդ ակ։
HHI
Տուֆ

413

Բազալտ

860

Ավազակոպճային նյութեր

1161

Քարաղ

3006

Պեռլիտ

3517

Կրաքար

3924

Կավեր

4278

Տրավերտին

5763

Եզրակացություն
1.

ՀՀ ընդ երքի մասին օրենսգրքի 40-րդ հոդված ի 5-րդ մասի համաձայն՝ օգտակար
հանած ոների արդյունահանման նպատակով ընդ երքի երկրաբանական ուսում
նասիրության իրավունք հայցելու դեպքում, եթ ե երկու կամ ավել ի անձ դիմում են
ներկայացրել ընդ երքի միևնույն տեղամասի համար, ապա նախապատվություն
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է տրվում այն դիմումատու ին, ում դիմումն առ աջինն է գրանցվել: Միջազգ ային
փորձի ուսումն ասիրությունից պարզ է դարձել, որ «Ով առաջինն է դիմում, նա
առաջինն է ստանում» սկզբունքը կիրառ ել ի է նաև այլ պետություններում և նպա
տակ ունի խրախուսել երկրաբանական ուսումն ասիրությունների իրականացու
մը։ Այնու ամենայնիվ, Հանձնաժ ողով ը գտնում է, որ երկրաբանական ուսումն ա
սիրության թույլտվության վերոնշ յալ ընթ ացակարգ ը կարող է սահմանափակել
մրցակցությունը։ Նշված գործ ընթ ացի կազմակերպումը մրցութ ային հիմունք
ներով կստեղծ ի հավասար պայմաններ տվ յալ տարածքում երկրաբանական ու
սումն ասիրություն իրականացնել ցանկացող բոլոր ընկերությունների համար։
Ոլորտը կարգ ավորող իրավական դրույթների ուսումն ասիրությունները ցույց
են տվել, որ օգտակար հանած ոյի արդյունահանման իրավունք հայցելու դեպ
քում տվ յալ տեղամասի երկրաբանական ուսումն ասիրություններ իրականաց
նելու իրավունք կրող ը (ով տվ յալ իրավունքի ստացման համար դիմե լ է առ ա
ջինը) ունենում է արտոնյալ դիմումատու ի6 կարգ ավ իճակ։ Նման պայմաններում
Հանձնաժ ողով ը գտնում է, որ նախապատվության տրամադրումը և արտոնյալ
կարգ ավ իճակի շնորհումն իրավաչափ է՝ հաշվ ի առնելով վերջինիս կողմից կա
տարած ներդրումն երը և սպասվող օգ ուտները։
2. ՀՀ ընդ երքի մասին օրենսգրքի 58-րդ հոդված ի 1-ին մասը կարգ ավորում է ըն
դերքօգտագործման իրավունքից հրաժարման գործ ընթ ացը։ Հանձնաժ ողով ի
ուսումն ասիրությունները ցույց են տալ իս, որ ներկայումս ընդ երք օգտագ ործ
ման իրավունքից հրաժ արման գործ ընթ ացը երկար է տևում, երբեմն տարի
ներ՝ դատական գործ ընթ ացներով պայմանավորված։ Նման կարգ ավորման
պայմաններում կարող են առ աջանալ մուտքի խոչընդ ոտներ ընդ երք օգտա
գործման իրավունքի հնարավոր նոր դիմումատու ի համար։ Ավել ին, ընդ երք օգ
տագ ործման իրավունքի դադ արեցման դեպքում հնարավոր է լիազոր մարմ
նի կողմից օպերատիվ միջամտության անհրաժ եշտություն` հասարակության
գերակա շահով և բնապահպանական նկատառ ումն երով պայմանավորված։
Ընդ երք օգտագ ործման իրավունքից հրաժ արման գործ ընթ ացն ինքնին առ ա
ջացնում է մի շարք հետև անքներ ոչ միայն այլ տնտեսավարող սուբյեկտների,
այլ նաև շրջակա միջավայրի համար։ Նման պայմաններում որպես հրաժ արման
հավաստագ իր չտրամադրելու դեպք շրջակա միջավայրի պահպանության դրա
մագլ խի համար նախատեսված ողջ ծավալով հատկացումն երի չկատարումը նա
խատեսել ը հավել յալ քննարկման կարիք ունի առ աջացող հետև անքների համա
տեքստում։ Կարծ ում ենք՝ նման դեպքերում լիազոր մարմինը կարող է կիրառ ել
օրենքով նախատեսված այլ գործ իքակազմե ր։
3. Ոլորտում առկա են նաև հողօգտագ ործմանը վերաբերող խնդիրներ։ Ըն
դերք օգտագ ործման
հետ
կապված
հողային
հարաբերությունները
կարգ ավորվում են ՀՀ հողային օրենսգրքով և ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքով: ՀՀ ընդ երքի մասին օրենսգրքի 17-րդ հոդված ի 3-րդ մա
սի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ «Ընդ երքի օգտագ ործ
ման իրավունք ստացած անձը չի կարող սկսել հանքարդյունահանման
աշխատանքներն առ անց տվ յալ տարածքի համապատասխան սեփականա
տիրոջ համաձայնության կամ հողատարածքի օգտագ ործման պայմանագրի»։
6
Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ 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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Պետական և համայնքային սեփականություն հանդ իսացող հողերի դեպքում ըն
դերք օգտագ ործման իրավունք ունեցող անձանց հետ հողօգտագ ործման պայ
մանագ իրը կնքվում է տեղական ինքնակառ ավարման մարմինների կողմից,
սակայն մասնավոր սեփականություն հանդ իսացող հողերի դեպքում հանքարդ
յունահանողն ինքն է բանակցում հող ի սեփականատիրոջ հետ այն վարձակալե
լու կամ գնելու նպատակով։ Ընդ երք օգտագ ործման համար կենսական նշանա
կություն ունեցող այս գործ ընթ ացի տարանջատված կարգ ավորման արդյունքում
ընթ ացակարգ ային խնդիրներ են առ աջանում ընդ երք օգտագ ործման իրավունք
ստացած ընկերությունների համար՝ իրենց իրավունքների իրականացման տե
սանկ յունից։
4. ՀՀ ընդ երքի մասին օրենսգրքի 2020 թվականի հուլ իսի 16-ին կատար
ված ՀՕ-397-Ն փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել են ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման նոր ժամկետներ (մետաղա
կան օգտակար հանած ոների արդյունահանման դեպքում՝ 25 տարի, ոչ
մետաղական պինդ օգտակար հանած ոների և հանքային ջրերի արդյունա
հանման դեպքում՝ 20 տարի)։ Ընդ որում, մետաղական օգտակար հանած ոնե
րի արդյունահանման համար տրամադրված 25 տարվա թույլտվությունը օրեն
քով նախատեսված դեպքերում կարող է հետաձգվել ևս 25 տարի ժամկետով:
Նման պայմաններում, հաշվ ի առնելով նաև այն հանգ ամանքը, որ նման երկա
րաժ ամկետ հիմունքներով տրված իրավունքը շուկայում ստեղծ ում է երկարա
ժամկետ բարձր կենտրոնացված ություն, շուկա մուտք գործ ելու խոչընդ ոտներ,
գործ ուն մեխանիզմն եր կիրառ ելու անհրաժ եշտություն է առ աջանում, որը կա
պահով ի երկկողմ երաշխիքներ պայմանագրում նշված իրավունքների և պար
տականությունների լիարժ եք կատարման համար։
5. Մետաղական օգտակար հանած ոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգ
տագործման պայմանագրերի ուսումն ասիրության արդյունքում պարզվել է, որ թեև
պայմանագրերը մեծ ամասամբ կրկնում են օգտակար հանած ոյի արդյունահան
ման և (կամ) ընդ երք օգտագ ործման թափոնների վերամշակման նպատակով ըն
դերք օգտագ ործման պայմանագրի օրինակել ի ձևը7, դրանցից որոշներում բացա
կայող տեղեկատվությունն առ աջացնում է հետագ ա ֆինանսական հետև անքներ։
Մասնավորապես, «Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորութ
յուններ» բաժ ինը, որից անմիջական կախված ության մեջ է ընկերության կողմից
վճարվող մշտադ իտարկումն երի իրականացման վճարի չափը, պայմանագրերի
մեծ մասում բացակայում է կամ թերի է լրացված։ Մշտադ իտարկումն երի իրա
կանացման հաշվարկային բազային չափ է համարվում հանքի փակման ծրագրի
բաղկացուցիչ մաս հանդ իսացող մշտադ իտարկումն երի ծրագրով նախատեսված
օգտակար հանած ոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ըն
թացքում առ աջացած արտադրական լցակույտերի տեղադ իրքի և դրանց հարա
կից համայնքների բնակչության անվտանգ ության ու առ ողջության ապահովման
նպատակով իրականացվող մշտադ իտարկումն երի նախահաշվային արժ եքը8։
Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգ ացման ոլորտում ստանձնած պարտավո
7
ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի «Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի
օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 437-Ն որոշում
8
ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի «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 22-Ն որոշում
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րությունների չափը և կատարման ժամկետները նույնպես բացակայում է պայմա
նագրերի մի մասից։ Ընդ որում ընկերությունների մեծ մասի համար հանքարդ
յունահանման պայմանագրով սոցիալ-տնտեսական ներդրումն եր կատարելու
պարտավորություն սահմանված չէ (18 ընկերություն), որոշների դեպքում այդ
պիսի ներդրումն եր պայմանագրով նախատեսված են, սակայն ընկերություն
ները դրանք փաստացի չեն կատարում, կան նաև դեպքեր, երբ ներդրումներ
կատարվում են՝ չնայած այն հանգ ամանքին, որ դրանք պայմանագրով չեն
սահմանվել կամ ավել ի քիչ են սահմանվել: Արդյունքում հանքարդյունահանող
տնտեսավարող սուբյեկտների համար ստեղծվում են գործ ունեության իրակա
նացման անհավասար պայմաններ։
6. Դիտարկումն երը ցույց են տալ իս, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի ամբողջ
տնտեսական ներուժ ը դեռևս չի օգտագ ործվում։ Նախ՝ չեն կիրառվում օգտա
կար հանած ոների հանքավայրերի շահագ ործման այնպիսի համակարգ եր,
որոնք կապահովեն հիմն ական և ուղեկից օգտակար հանած ոների պաշարների
տնտեսապես նպատակահարմար և բնապահպանական նվազագ ույն կորուստ
ներ ապահովող արդյունահանումը։ Չի օգտագ ործվում նաև Հայաստանում
հանքարդյունաբերական հումքի վերամշակման հնարավորինս երկար արտադ
րական շղթայի հիմն ադրման հնարավորությունը, որը թույլ կտա արտահանել
զտված մետաղներ և մեծ ացնել ստացվող շահույթ ը։
Բացի այդ, ընկերությունների ներկայացրած հաշվետվություններից պարզ է դար
ձել, որ օգտակար հանած ոյի արդյունահանման իրավունք ստացած մի շարք ըն
կերություններ (մետաղական հանքարդյունաբերությունում՝ 14 ընկերություն կամ
56 տոկոսը, ոչ մետաղական հանքարդյունաբերությունում՝ 99 ընկերություն կամ
33 տոկոսը) արդյունահանման աշխատանքներ չեն իրականացրել վերջին տա
րիներին, մինչդ եռ օգտակար հանած ոների արդյունահանումը տվ յալ տեղամա
սից ոչ միայն ընկերության բացառ իկ իրավունքն է, այլ նաև պարտականությունը՝
հաշվ ի առնելով, որ մի շարք այլ հավանական ընկերություններից ընդ երք օգտա
գործման իրավունքը տրվել է տվ յալ ընկերությանը, և ընդ երք օգտագ ործման
պայմանագրով նախատեսվել են պաշարների մարման տարեկան ծավալներ։
Կան նաև ընդ երք օգտագ ործ ողներ, որոնք հաստատված պաշարների համեմատ
չնչին արդյունահանում են իրականացնում: Նշված խնդիրը կարող է հանքավայ
րի արդյունահանման թույլտվությունն առ անց մրցույթ ի տրամադրելու հետև ան
քը լինել, քանի որ այդ դեպքում չեն համեմատվում տարբեր ընկերությունների
տեխնիկական և ֆինանսական կարողությունները։

5. Հեռուստատեսության և թվայ ին հարթակների միջոցով
գովազդի տարածման ոլորտում ուսում նասիրություն
Գովազդ ային ծառ այությունների մատուցման ոլորտում առ անձնացվել են
«Հեռ ուստատեսային գովազդ», «Ռ ադ իոգ ովազդ» և «Ինտերնետային գովազդ» ապ
րանքային շուկաները։
Հեռուստատեսային գովազդ
«Հեռ ուստատեսային գովազդ» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահ
մանը ներառ ում է հեռ ուստաընկերությունների միջոցով տարածվող գովազդ ային
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ծառ այությունները, քանի որ այդ ծառ այությունները փոխադ արձ փոխարինել ի են
իրենց գործ ած ության նշանակությամբ, ֆունկցիոնալ, տեխնիկական և գնային հատ
կանիշներով, իսկ իրացման ձևը նույնն է։
«Հեռ ուստատեսային գովազդ» ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահման
դիտարկվել է ՀՀ-ն։
Հանձնաժ ողով ի ուսումն ասիրության համաձայն՝ ՀՀ-ում գործ ունեություն են
իրականացնում 28 հայկական հեռ ուստաալ իքներ: Հանձնաժ ողով ի կողմից
«Հեռ ուստատեսային գովազդ» ապրանքային շուկայի շրջանակներում դիտարկվել
են առ ավել մեծ լսարան ունեցող և մեծ ծավալ ի գովազդ ային ծառ այություններ մա
տուցող հեռ ուստաընկերությունների վարքագ իծ ը, որոնք սփռված ություն ունեն ամ
բողջ հանրապետությունում և Երև ան քաղաքում։ Համաձայն Հանձնաժ ողով ի իրա
կանացրած ուսումն ասիրության՝ հեռ ուստաընկերությունների կողմից մատուցվող
գովազդ ային ծառ այությունների իրացման ծավալներով առ աջին 3 ընկերություննե
րի («ԱՐՄԵՆԻԱ ԹԻ-ՎԻ» ՓԲԸ, «ՇԱՆԹ» ՍՊԸ և «ԱՐ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ՍՊԸ) ընդհանուր մասնաբաժ ինը 2018 և 2019 թվականներին կազմե լ է 74 տոկոս։
Հանձնաժ ողով ի կողմից 2018 և 2019 թվականներին «Հեռ ուստատեսային գովազդ»
ապրանքային շուկայի կենտրոնացված ությունը գնահատվել է բարձր, իսկ 2020 թվա
կանի հունվարից հուլ իսն ընկած ժամանակահատված ի համար՝ միջին։
CR3

HHI
2018

2018

74%

2019

74%

2020
ՀՈՒՆ-ՀՈՒԼ

69%

2409
2019

2416
2020

1949

Եզրակացություն
1.

Ուսումն ասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ հեռ ուստաընկերություն
ները հիմն ականում չունեն գովազդ ի տեսակների գների ձևավորման և զեղ
չային քաղաքականության համար սահմանված չափանիշներ, իսկ ունենալու
դեպքում էլ վերաբերում են գովազդ ի տեսակների նվազագ ույն գների սահման
մանը, ինչը չի կարող բացառ ել խտրական գնային քաղաքականության իրա
կանացումը։ Մասնավորապես «Հեռ ուստատեսային գովազդ» ապրանքային
շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող հեռ ուստաընկերությունները, չունենալով
հստակ սահմանված գովազդ ի տեսակների գների ձևավորման, զեղչային քա
ղաքականության և տնտեսավարող սուբյեկտների հետ անմիջապես կամ գո
վազդ ային գործ ակալությունների (այդ թվում՝ սեյլս հաուսների) միջոցով աշխա
տելու համար սահմանված չափանիշներ, կարող են խտրական մոտեցումն եր
ցուցաբերել տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ (ինչպես գնային քա
ղաքականության միջոցով, այնպես էլ տնտեսավարող սուբյեկտներին ուղղոր
դելով անմիջապես գործ ակալությունների կամ սեյլս հաուսների հետ աշխա
տելու)՝ խախտելով մրցակցային օրենսդրությամբ սահմանված դրույթները։
Նշված ը վերաբերում է նաև տվ յալ ապրանքային շուկայում գործ ող սեյլս հաուս
ներին, ինչի կապակցությամբ Հանձնաժ ողով ը գտնում է, որ անհրաժ եշտ է ապա
հովել սեյլս հաուսների կողմից իրացվող գովազդ ի գնի ձևավորման և զեղչա
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յին քաղաքականության հստակ հրապարակային չափանիշներ։ Միաժ ամանակ
սեյլս հաուսների համար արհեստական խոչընդ ոտներ չստեղծ ելու նպատակով
Հանձնաժ ողով ը գտնում է, որ հեռ ուստաընկերությունները չպետք է բացառ ի
կության պայմանով պայմանագրեր կնքեն նրանց հետ։
2. Հանձնաժ ողով ի ուսումն ասիրությունների համաձայն՝ գոյություն ունեն հեռ ուս
տա և ռադ իոգ ովազդ ի (օրինակ՝ ուղ իղ տեսակի գովազդ, PR, Product Placement և
այլն) բազմաթ իվ տեսակներ, որոնք օրենսդրությամբ կարգ ավորված չեն։
Ինտերնետային գովազդ
«Ինտերնետային գովազդ» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահմանը
ներառ ում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից էլեկտրոնային կայքերի միջոցով
մատուցվող գովազդ ային ծառ այությունները (էլեկտրոնային կայքերում տեղադրվող
գովազդ), քանի որ այդ ծառ այությունները փոխադ արձ փոխարինել ի են իրենց գնա
յին, տեխնիկական և ֆունկցիոնալ հատկանիշներով, գործ ած ության նշանակութ
յամբ, իսկ իրացման ձևը նույնն է։
«Ինտերնետային գովազդ» ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմա
նը տվ յալ ապրանքային շուկայի ուսումն ասիրության շրջանակներում Հանձնաժ ո
ղով ը չի սահմանել՝ հաշվ ի առնելով այն հանգ ամանքը, որ էլեկտրոնային կայքե
րում տեղադրվող գովազդ ը կարող է տարածվել և ձեռք բերվել նաև ոչ ռեզ իդ ենտ
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից, ըստ էության տվ յալ գովազդ ի սպառ ող կա
րող են հանդ իսանալ նաև ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող անձինք։ Այդ ուհանդ երձ,
տվ յալ ոլորտին վերաբերող առ անձին վարույթների և ուսումն ասիրությունների շրջա
նակներում, ելնելով տվ յալ ուսումն ասիրության առ անձնահատկություններից, Հանձ
նաժ ողով ը կարող է սահմանել աշխարհագրական սահմաններ։
«Ինտերնետային գովազդ» ապրանքային շուկայի ուսումն ասիրության ընթ ացքում
Հանձնաժ ողովն ինտերնետային հարթ ակների միջոցով գովազդ ային ծառ այություն
ներ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների կազմի ընտրությունն իրականացրել
է հայտնի www.similarweb.com և www.alexa.com հարթ ակների հրապարակային տե
ղեկատվության, շուկայի ուսումն ասիրության ընթ ացքում ստացված ազդ ակների և
Հանձնաժ ողով ի կողմից ձեռք բերված տվ յալների համադրության արդյունքում, ինչի
հետև անքով «Ինտերնետային գովազդ» ապրանքային շուկայի ծավալ ը հաշվարկվել
է 33 էլեկտրոնային կայքեր տնօրինող 21 տնտեսավարող սուբյեկտի տվ յալների հի
ման վրա։
Համաձայն Հանձնաժ ողով ի ուսումն ասիրությունների՝ էլեկտրոնային CR3
կայքերի միջոցով մատուցվող գովազդ ային ծառ այությունների իրաց
ման ծավալներով առ աջին 3 ընկերությունների («ՆՅՈՒԶ ԷՅԷՄ» ՍՊԸ,
2018
38%
«ՍԿԻԶԲ ՄԵԴԻԱ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ և «ԹԵՐԹ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ) ընդհանուր
մասնաբաժ ինը 2019 թվականին կազմե լ է 38 տոկոս, իսկ շուկայում
կենտրոնացված ության մակարդ ակը ցածր է։
Եզրակացություն
1.

Էլեկտրոնային կայքերը տնօրինող տնտեսավարող սուբյեկտները ևս մեծ ամա
սամբ չունեն գնային քաղաքականության, զեղչերի կիրառման և տնտեսավարող
սուբյեկտների հետ անմիջապես կամ գովազդ ային գործ ակալությունների միջո
ցով աշխատելու համար սահմանված չափանիշներ, ինչի արդյունքում կարող
են խտրական մոտեցումն եր ցուցաբերվել տնտեսավարող սուբյեկտների նկատ
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մամբ՝ խախտելով մրցակցային օրենսդրությամբ սահմանված դրույթները։
2. Ոլորտը կարգ ավորող օրենսդրական դաշտի ուսումն ասիրությունից պարզ է դառ
նում, որ չնայած օրենսդրությամբ գովազդ ի նկատմամբ պահանջները ներկա
յացված են ընդհանրական ձևով, ինչից կարել ի է ենթ ադրել, որ դրանք վերաբե
րում են նաև համացանցի միջոցով տարածվող գովազդ ին, այդ ուհանդ երձ, առկա
չեն ինտերնետ գովազդ ի հստակ կարգ ավորումն եր (այդ թվում՝ էլեկտրոնային
կայքերի միջոցով տարածվող գովազդ ի (օրինակ՝ Catfish, Native Impage, Native top,
Fullscreen, PreRoll video և այլն) տեսակների վերաբերյալ) և օրենսդրության պա
հանջների կատարման նկատմամբ վերահսկող լիազոր մարմին։
3. Տեղեկատվության տպագ իր միջոցների համար օրենսդրությամբ սահման
ված են այնպիսի պահանջներ, որոնք հրապարակային են դարձնում տվ յալ
տնտեսավարող սուբյեկտի գնային քաղաքականությունը։ Նշված պահանջները
չեն գործ ում էլեկտրոնային կայքերի միջոցով տարածվող գովազդ ի համար, ին
չի հետև անքով տվ յալ գործ ունեությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտները
կարող են մատուցվող գովազդ ային ծառ այությունների համար խտրական գներ
սահմանել՝ որոշ դեպքերում թույլ տալով նաև մրցակցության օրենսդրության
խախտումն եր։
4. Գովազդ ային ծառ այությունների մատուցման ոլորտի օրենսդրական կարգ ավո
րումն երի ուսումն ասիրություններից ելնելով կարող ենք փաստել, որ համացան
ցի միջոցով գովազդ ի տարած ում իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների
հաշվառ ում չի կատարվում և վերջիններիս կողմից օրենսդրության պահանջների
պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն չի իրականացվում, ինչի արդյուն
քում ձևավորվում է անհավասար մրցակցային միջավայր։
Ռադիոգովազդ
Հանձնաժ ողով ը որպես «Ռ ադ իոգ ովազդ» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսա
կային սահման դիտարկել է ռադ իոընկերությունների միջոցով տարածվող գովազ
դային ծառ այությունները։
«Ռ ադ իոգ ովազդ» ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմանը ՀՀ-ն է։
Հանձնաժ ողով ի իրականացրած ուսումն ասիրությունները ցույց են տալ իս, որ ՀՀ-ում
գործ ունեություն են իրականացնում թվով 20 ռադ իոընկերություններ։ Հանձնաժ ողո
վը «Ռ ադ իոգ ովազդ» ապրանքային շուկայում ներառ ել է ՀՀ-ում և Երև ան քաղաքում
սփռված ություն ունեցող ռադ իոընկերություններին, որոնցից գովազդ ային ծառ ա
յությունների մատուցմամբ զբաղվում են 16-ը։
Ռադ իոընկերությունների կողմից մատուցվող գովազդ ային ծառ այությունների իրաց
ման ծավալներով առ աջին 3 ընկերությունների («ԱՎՏՈՌԱԴԻՈ» ՍՊԸ, «ՌԱԴԻՈ
ՎԱՆ» ՍՊԸ և «ՌԱԴԻՈ ԱԼՖԱ» ՍՊԸ) ընդհանուր մասնաբաժ ինները 2018 և 2019
թվականներին կազմե լ են համապատասխանաբար 48 և 45 տոկոս։ Շուկայում կենտ
րոնացված ության մակարդ ակը ցածր է։
CR3

HHI
2018

2018

48%

2019

45%

1170
2019

1063
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Օրենսդրական մի շարք բացթողումներ և խնդիրներ
Առկա են տնտեսական գործ ունեության այնպիսի տեսակներ, որոնցով զբաղվող
տնտեսավարող սուբյեկտները, հիմն ական ծառ այության մատուցման ընթ ացքում գո
վազդ ում են այլ ապրանքներ և(կամ) ծառ այություններ (օրինակ՝ վճարահաշվարկա
յին կազմակերպությունները վճարահաշվարկային տերմինալների միջոցով, առևտ
րային ցանցերը և հանրային սննդի օբյեկտները տոպրակների, անձեռ ոցիկների և
այլ պարագ աների միջոցով և այլն), որոնք օրենսդրությամբ չեն կանոնակարգվում,
մասնավորապես չեն դասվում գովազդ ի տեսակներից որև է մեկի շարքին և լիազոր
մարմն ի կողմից չեն վերահսկվում։ Հետև աբար, նման գործ ունեությամբ զբաղվող
տնտեսավարող սուբյեկտների գործ ունեության արդյունքում կարող են խախտվել գո
վազդ ի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր պահանջները՝ տվ յալ
ընկերություններին գովազդ ային ծառ այություններ մատուցող այլ տնտեսավարող
սուբյեկտների նկատմամբ տալով մրցակցային առ ավելություններ։

6. Պետական գույքի վարձակալության կամ անհատույց օգ
տագործման տրամադրման գործընթացների ուսում նասի
րություն
ՀՀ պետական գույքի վարձակալության կամ անհատույց օգտագ ործման տրամադըր-
ման գործ ընթ ացների դիտարկումն երը ցույց են տվել, որ առկա են վերջինիս կազ
մակերպման և իրականացման թափանցիկության, դրանց վերաբերյալ տվ յալների
հասանել իության և հրապարակայնության բացակայության հետ կապված հարցեր,
որոնք որոշակի խնդիրների և անհամաչափությունների են հանգ եցնում ինչպես
տնտեսական մրցակցության, այնպես էլ ընդհանուր տնտեսության զարգ ացման տե
սանկ յունից:
Պետական և համայնքային գույքի վարձակալության տրամադրման գործ ընթ ա
ցում առկա մրցակցային խնդիրների բացահայտման և դրանց լուծման ուղղությամբ
արդյունավետ մոտեցումն երի վերհանման նպատակով Հանձնաժ ողով ը իրականաց
րել է պետական կառ ավարման մարմինների, նրանց ենթ ակայության տակ գործ ող
կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառ ավարման մարմինների
տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագ ործմանը հանձնված (ամրացված) գույքի
վարձակալության, անհատույց օգտագ ործման, հանրային այլ ռեսուրսների օգտա
գործման ընթ ացակարգ երի ուսումն ասիրություն:
Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է ավել ի քան 26555 պայմանագրեր և համաձայնագ
րեր՝ ներառյալ տեղական ինքնակառ ավարման մարմինների կողմից տրամադրված
տեղեկատվությունը:
Ամփոփելով պետական և համայնքային սեփականություն հանդ իսացող գույքի վար
ձակալության, անհատույց օգտագ ործման, ինչպես նաև հանրային այլ ռեսուրսնե
րի օգտագ ործման տրամադրման գործ ընթ ացներին առնչվող ուսումն ասիրությունը՝
Հանձնաժ ողով ը բացահայտել է մի շարք խնդիրներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի
կարող են ազդ եցություն ունենալ մրցակցային իրավ իճակի վրա, մասնավորապես.
■

Վարձակալությամբ և անհատույց օգտագ ործման իրավունքով տրամադրված
պետական գույքի կազմի մասին միասնական գրանցամատյանների տեղեկութ
յունները հրապարակված չեն և այդպիսով մատչել ի չեն հանրությանը, հետևաբար
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առ աջարկվել է հրապարակել գրանցամատյանները։
■

Համայնքային սեփականություն հանդ իսացող գույքի (տարածքների, հողերի)
վարձակալության կամ անհատույց օգտագ ործման իրավունքով տրամադըր
ման գործ ընթ ացներում բացակայում է ամբող ջական և բոլոր ընթ ացակարգ ե
րը, գործ ընթ ացներն արտացոլող տվ յալների բազա։ Ուսումն ասիրության արդ
յունքներից Հանձնաժ ողով ը եզ րակացրել է, որ տեղական ինքնակառ ավարման
մարմիններից առնվազն յուրաքանչյուր համայնք պետք է ունենա անհատույց օգ
տագ ործման տրամադրման և վարձակալական ընթ ացակարգ երի միասնական
հրապարակային բազա։ Բազան թույլ կտա ապահովել գործ ընթ ացների կազ
մակերպման թափանցիկությունը, կնպաստի վերլուծ ական աշխատանքների,
կանխատեսումն երի իրականացմանը, անհրաժ եշտության դեպքում կապահով ի
տեղեկատվության արագ հասանել իություն, լիազոր մարմինների կողմից արդյու
նավետ վերահսկողություն՝ բացառ ելով կոռ ուպցիոն ռիսկերը։

■

Հանձնաժ ողով ի կողմից համապարփակ ուսումն ասիրվել են ինչպես պետական
մարմինների և տեղական ինքնակառ ավարման մարմինների ներկայացրած փաս
տաթղ թ երը և տեղեկատվությունը (գրանցամատյանները, պայմանագրերի օրի
նակները), այնպես էլ տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացրած անհրաժ եշտ
տեղեկատվությունը։ Վճարահաշվարկային տերմինալների, սուրճի պատրաստ
ման սարքավորումն երի կամ այլ սարքավորումն երի տեղադրման տարածքների
տրամադրման պայմանագրերը կնքված են միևնույն նպատակով և համարվում
են վարձակալական պայմանագրեր, որտեղ ծառ այություններ մատուցվում են
ֆիզ իկական անձանց, այլ ոչ թե պետական մարմն ին կամ վճարահաշվարկային
ծառ այություն մատուցող ընկերությանը, իսկ պայմանագրի առ արկա է հանդ ի
սանում տերմինալների տեղադրման նպատակով տարածքի տրամադրումը։

■

Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդ իսացող գույքի վարձա
կալության պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո վարձակալության նոր պայ
մաններ առ աջադրել իս, օրինակ՝ վարձավճար սահմանել իս, հարկավոր է հաշ
վի առնել տվ յալ գույքի կամ տարածքի օգտագ ործման նպատակը, մրցակցային
առ անձնահատկությունները և զարգ ացման տեմպը, հեռ անկարը, ինչպես նաև
տարածքը վարձակալել ցանկացող նոր թեկնած ուների ի հայտ գալու հանգ ա
մանքը և հավանականությունը: Նոր պայմանագ իր կնքել իս կամ պայմանագրի
ժամկետը երկարաձգ ել իս գնային քաղաքականության հիմք պետք է հանդ իսա
նա նաև տարածքի նախկին վարձակալ ի կատարած ներդրումն երը, գործ արար
համբավ ը:

■

Ուսումն ասիրությունները ցույց են տվել, որ մրցույթների կազմակերպումը շատ
դեպքերում կրում է ձևական բնույթ, քանի որ մրցույթները կամ աճուրդներն անց
կացվել են մեկանձնյա կամ լավագ ույն դեպքում՝ երկու հայտով։ Անհրաժ եշտ է
մրցույթ ի կազմակերպման մասին ապահովել հնարավորինս լայն զանգված ային
իրազեկում, տեղեկատվության միասնական հարթ ակի կիրառ ում, որտեղ հասա
րակության համար հասանել ի և հանգ ամանալ ից կնկարագրվ ի մրցույթ ի առ ար
կա հանդ իսացող գույքը։
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5. Հանձնաժողով ի գոր
ծունեությունն արտա
կարգ դրության պայման
ներում
2020 թվականին Հանձնաժ ողովն աշխատել է COVID-19 համավարակի և ռազմական
դրության պայմաններում։

1. COVID-19 համավարակ
Գլոբալ տնտեսության ձգտող ողջ աշխարհը 2020 թվականին բախվել է մի մարտահրավերի, որի հաղ թ ահարման պայքարը դեռ շարունակվում է։ COVID-19 համա
վարակը ստիպեց ազատ շուկայական տնտեսության և կատարյալ մրցակցության
ձգտող պետություններին կիրառ ել սահմանափակումն եր ինչպես պետական, այն
պես էլ մասնավոր հատված ում։ Պետությունները հարկադրված որդ եգրեցին նոր մո
տեցումն եր և կանոններ՝ ուղղորդվելով հանրային առ ողջության առ աջնահերթ ութ
յամբ և ստորադ ասելով բիզնեսի և տնտեսության շահերը։
Առ աջին անհրաժ եշտության և սոցիալական նշանակության ապրանքային շուկա
ներում տնտեսավարող սուբյեկտների վարքագծ ի նկատմամբ ամենօրյա ուսումն ա
սիրություններ ու վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հանձնաժ ողով ի
նախագ ահի 2020 թվականի մարտի 19-ի թիվ 64-Ա հրամանով ստեղծվել է աշխա
տանքային խումբ։ Շուրջ օրյա աշխատանքային խումբն ամենօրյա դիտանցումն եր է
իրականացրել 111 ապրանքատեսակների գծով 6 առևտրային ցանցերում։ Տեղեկատ
վություն է հավաքագրվել 24 անուն ապրանքախմբերի վերաբերյալ 60 ներմուծ ող և
արտադրող տնտեսավարող սուբյեկտներից։ Ախտահանիչ միջոցների, պաշտպանիչ
դիմակների, բժշկական սպիրտի և ձեռնոցների մասով տեղեկատվությունը հավա
քագրվել է 7 դեղատնային ցանցերից, ինչպես նաև ախտահանիչ միջոցներ արտադ
րող 4 տնտեսավարող սուբյեկտներից՝ արտադրության ծավալների և իրացման գների
վերաբերյալ։ ՀՀ մարզպետարանների աջակցությամբ ամենօրյա տեղեկատվություն
է հավաքագրվել մարզային խոշոր առևտրային օբյեկտներում իրացվող 35 անուն
ապրանքատեսակների իրացման գների և պաշարների մնացորդների վերաբերյալ,
որը վերլուծվել է, գնային բարձրացումն եր հայտնաբերվելու դեպքում կատարվել են
մանրամասն ուսումն ասիրություններ, օպերատիվ կարգ ով տնտեսավարող սուբ
յեկտներից պահանջվել են հիմն ավորումն եր և բացատրություններ, իրականացվել
են համապատասխան հաշվարկներ, անհրաժ եշտության դեպքում՝ կրկնակի դի
տանցումն եր։
Ֆիզ իկական շփումը սահմանափակելու նպատակով Հանձնաժ ողով ը որոշել է բնա
կանոն աշխատանքները և նիստերը կազմակերպել հեռ ավար, Հանձնաժ ողով ի և
քաղաքացիների ու տնտեսավարող սուբյեկտների միջև փաստաթղ թ աշրջանառ ութ
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յունն իրականացնել միայն էլեկտրոնային եղանակով։
Հանձնաժ ողով ը մարտի սկզբից ստանում էր մտահոգ ություններ` կապված
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից սննդամթ երքի և առ աջին անհրաժ եշտության
ապրանքների գների հնարավոր բարձրացման, ապրանքային շուկաներում ապրանք
ների հնարավոր պակասորդ ի առ աջացման հետ։ Հանձնաժ ողով ի 2020 թվականի
մարտի 17-ի 109-Ա որոշմամբ  սննդամթ երքի և առ աջին անհրաժ եշտության ապ
րանքների իրացմամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներին տրվել է զգուշացում՝
ձեռնպահ մնալու իրենց գործ ունեության ընթ ացքում այնպիսի գործ ողություններից
և վարքագծ ից, որոնք կարող են խախտել տնտեսական մրցակցության պաշտպա
նության օրենսդրության դրույթները։ Միաժ ամանակ, Հանձնաժ ողով ը զգուշացրել է,
որ ՀՀ կառ ավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «ՀՀ-ում արտակարգ դրություն
հայտարարելու մասին» թիվ 298-Ն որոշմամբ հայտարարված արտակարգ դրության
պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրավախախտում կատարելու
փաստը կարող է դիտարկվել որպես պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգ ա
մանք։ Հանձնաժ ողով ի հետև ողական աշխատանքների արդյունքում հիմն ականում
հաջողվել է շուկայում ապահովել կայունություն, կանխարգ ելել տնտեսավարող սուբ
յեկտների կողմից տնտեսական մրցակցության օրենսդրության խախտման դրսևո
րումն երը (հակամրցակցային համաձայնություններ, գերիշխող դիրքի չարաշահում,
այդ թվում՝ արհեստական պակասորդ ի ստեղծման կամ պահպանման դեպքեր)։
Սոցիալական կարև որ նշանակություն ունեցող պարենային (շաքարավազ, կարագ,
ձեթ, ալ յուր, ձու) և ոչ պարենային (բենզ ին, դիզելային վառ ել իք) ապրանքների գնային
տատանումն երը մշտապես գտնվել են Հանձնաժ ողով ի ուշադրության կենտրոնում,
իրականացվել են բազմակողմանի ուսումն ասիրություններ մեծ ած ախ և մանրած ախ
գնային տատանումն երի հիմն ավորված ությունը պարզելու նպատակով, և ուսումն ա
սիրությունների արդյունքները պարբերաբար ներկայացվել են հանրությանը։
Ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ աճող պահանջարկը բավարարելու և ապրան
քային շուկայի հնարավոր դեֆիցիտը կանխելու նպատակով Հանձնաժ ողով ը բա
նակցել է բժշկական սպիրտ արտադրող ընկերությունների հետ սպիրտն առ աջնա
հերթ ության սկզբունքով ախտահանիչ միջոցներ արտադրող ընկերություններին
մատակարարելու նպատակով։
Ապրանքների սպառման ծավալները և ընդհանուր ապրանքաշրջանառ ության դինա
միկան պարզելու նպատակով առևտրային ցանցերից պահանջվել է տեղեկատվութ
յուն օրական կտրվածքով ապրանքների իրացման ծավալների և գների վերաբերյալ։
Կատարված ուսումն ասիրությունը ցույց է տվել, որ COVID-19-ով վարակակիրների
թվի կտրուկ աճի օրերին էականորեն աճել են նաև ապրանքների իրացման ծավալ
ները: Հանձնաժ ողով ը բազմիցս հանդ ես է եկել հայտարարություններով այն մա
սին, որ մեծ աքանակ գնումն եր կատարելու անհրաժ եշտություն չկա, քանի որ մշտա
կան կապի մեջ է հանրապետության խոշոր առևտրային ցանցերի, առ ավել խոշոր
մատակարարների, խոշոր արտադրողների, ներմուծ ողների հետ և պարբերաբար
իրականացնում է պարենային, ոչ պարենային ապրանքների պաշարների ու գների
մշտադ իտարկումն եր, հաշվարկում է պարենային անվտանգ ության ցուցանիշը։ Անհրաժ եշտության դեպքում Հանձնաժ ողովն իրականացրել է աշխատանքներ մի շարք
լայն սպառման ապրանքների և հումքի մատակարար ընկերությունների լոգ իստիկ
հարցերին առնչվող խնդիրների լուծման ուղղությամբ։
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Հանձնաժ ողովն առ աջին անհրաժ եշտության ապրանքների, ձեռնոցների, պաշտ
պանիչ դիմակների, ախտահանիչ միջոցների գների և պակասորդ ի ճշգրտման նպա
տակով ստացած տվ յալները համադրել է նախորդ տվ յալների հետ և խնդ իրներ նկա
տել իս իրականացրել է խորը ուսումն ասիրություններ։

Պաշտպանիչ դիմակների գնի բարձրացման պատճառների
վերաբերյալ ուսում նասիրություն
Պաշտպանիչ դիմակների իրացման գների հիմն ավորված ությունը պարզելու նպա
տակով Հանձնաժ ողով ը 2020 թվակա
նի մայիսի 26-ի թիվ 195-Ա որոշմամբ 
գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշա
հումն երի և (կամ) հնարավոր հակամըր
ցակցային համաձայնությունների վերա
բերյալ հարուցել է վարչական վարույթ
պաշտպանիչ դիմակների արտադրութ
յամբ ևիրացմամբ զբաղվող մի շարք ըն
կերությունների նկատմամբ։
Հարուցված վարչական վարույթ ի շրջա
նակներում դիտարկվել են 2019 թվա
կանի դեկտեմբեր և 2020 թվականի
հունվար-մայիս ամիսներին դիմակների
մեծ ած ախ և մանրած ախ ձեռքբերման
և իրացման գները, ուսումն ասիրվել են
խոշոր ընկերությունների տեղական ար
տադրության պաշտպանիչ դիմակների
գինը ձևավորող բաղադրիչները:
Ուսումն ասիրությունները
ցույց
են
տվել, որ պաշտպանիչ դիմակների ար
տադրությամբ և իրացմամբ զբաղվող
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից
2019 թվականի դեկտեմբերին 2020
թվականի մայիսի համեմատ վերադ իր
ների ավելացում տեղ ի չի ունեցել։ Տե
ղական արտադրության պաշտպանիչ
դիմակների բարձր գները պայմանավոր
ված են եղել միջազգ ային շուկաներում
հումք-նյութ երի գների, իսկ ներմուծված
պաշտպանիչ դիմակների գների բարձ
րացումը՝ դրանց պահանջարկի մեծ աց
ման արդյունքում միջազգ ային գների
բարձրացմամբ։
Պաշտպանիչ դիմակները սպառ ողնե
րի համար ավել ի հասանել ի և մատչել ի
դարձնելու նպատակով Հանձնաժ ողո
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վը համագ ործ ակցել է պաշտպանիչ դիմակ արտադրող տեղական ընկերության և
ավտոմատ ապարատների միջոցով վաճառք իրականացնող ընկերության հետ, որի
արդյունքում պաշտպանիչ դիմակները վաճառվել են նաև ավտոմատ ապարատների
միջոցով։

Բժշկական ձեռնոցների գնի բարձրացման պատճառների
վերաբերյալ ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 196-Ա որոշմամբ  գերիշխող
դիրքի հնարավոր չարաշահումն երի և (կամ) հնարավոր հակամրցակցային համա
ձայնությունների վերաբերյալ հարուցել է վարչական վարույթ լատեքսից ու նետրիլ ից
պաշտպանիչ և բժշկական ձեռնոցների իրացմամբ զբաղվող մի շարք ընկերություն
ների նկատմամբ։
Հանձնաժ ողով ը հարուցված վարչական վարույթ ի շրջանակներում դիտարկել է 2019
թվականի դեկտեմբեր և 2020 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին ձեռնոցների մե
ծած ախ և մանրած ախ ոլորտներում ձեռքբերման և իրացման գները:
Իրականացված ուսումն ասիրությունների և վերլուծ ությունների արդյունքում Հանձ
նաժ ողովն ամրագրել է, որ ձեռնոցների գների էական բարձրացումն եր հիմն ակա
նում տեղ ի չեն ունեցել, իսկ մասնավոր դեպքերում ձեռնոցների գների բարձրացումը
պայմանավորված է եղել տնտեսական գործ ոններով, մասնավորապես.
■

ձեռնոցների ձեռքբերման գների բարձրացմամբ,

■

լրացուցիչ ծախսերի ավելացմամբ, որոնք պայմանավորված են կորոնավ իրուսա
յին հիվանդ ության կանխարգ ելման և դրան ուղղված միջոցառ ումն երի կազմա
կերպման և իրականացման գործ ընթ ացներով (մասնավորապես, տարածքների
ախտահանման ծախսեր, լրացուցիչ տրանսպորտային ծախսեր և այլն)։

Կատարված ուսումն ասիրությունները ցույց են տվել, որ տնտեսավարող սուբյեկտ
ների կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերին 2020 թվականի մայիսի համեմատ վա
ճառքի վերադ իրների էական ավելացում տեղ ի չի ունեցել, սակայն տեղ ի է ունեցել
ձեռնոցների բարձր գներով ձեռքբերում (ներմուծ ում և (կամ) ձեռքբերում), որը հան
գեցրել է ձեռնոցները վերջնական սպառ ող ին բարձր գներով իրացնելուն։

COVID-19 ախտորոշման նպատակով կիրառվող թեստերի
ներմուծում ների վերաբերյալ ուսում նասիրություն
Հաշվ ի առնելով արտակարգ դրության ընթ ացքում նոր կորոնավ իրուսային հիվան
դության վարակակիրների թվի աճի բարձր տեմպը և դրա հետև անքով COVID-19
ախտորոշման նպատակով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման պա
հանջարկի մեծ ացումը՝ Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է հիվանդ ության ախտորոշ
ման նպատակով կիրառվող թեստերի (ԱՏԳ ԱԱ 3002 15, ԱՏԳ ԱԱ 3002 19 և ԱՏԳ ԱԱ
3822 ծածկագրերին դասվող ապրանքներ) ներմուծման գործ ընթ ացները։
Մասնավորապես, Պետական եկամուտների կոմիտեն Հանձնաժ ողով ին տրամադրել
է տեղեկատվություն 2020 թվականի մարտից մինչև սեպտեմբեր (ներառյալ) ընկած
ժամանակահատված ում վերոնշ յալ ապրանքների ներմուծման ծավալների և արժ եք
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ների, այդ ապրանքների ներմուծման աշխարհագրության, նշված ապրանքների ներ
մուծ ում իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների կազմի մասին։
Հաշվ ի առնելով իրականացված ուսումն ասիրության արդյունքները՝ Հանձնաժ ողո
վում տեղ ի է ունեցել աշխատանքային հանդ իպում COVID-19 ախտորոշման թես
տավորման ծառ այություն մատուցելու լիցենզ իա ունեցող 9 լաբորատորիաների ղե
կավար կազմի հետ, որի շրջանակներում քննարկվել է թեստավորման նկատմամբ
բնակչության շրջանում ձևավորված մեծ պահանջարկի և ծառ այության մատուցման
գնի հարցը:
Իրականացված ուսումն ասիրության արդյունքում լաբորատորիաները մատուցվող
ծառ այության գինը 20 000-30 000 ՀՀ դրամից նվազեցրել են 25 տոկոսով, և այն
կազմել է առ ավելագ ույնը 15 000 ՀՀ դրամ։

Նարնջի, մանդարինի, կիվ իի, կիտրոնի և կոճապղպեղ ի գնե
րի բարձրացման պատճառների բացահայտմանն ուղղված
ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև ապրիլ ի 7-ն ընկած ժամանա
կահատված ում նարնջի, մանդ արինի, կիվ իի, կիտրոնի և կոճապղպեղ ի (այսուհետ՝
ապրանքներ) գնային տատանումն երով և դրանց նկատմամբ սպառ ողների պահան
ջարկով պայմանավորված իրականացրել է ուսումն ասիրություն (տես էջ 21)։
Ուսումն ասիրության շրջանակներում Հանձնաժ ողով ը տեղեկատվություն էր պահան
ջել ապրանքների շրջանառ ության ոլորտում ձեռք բերող, ինչպես նաև մանրած ախ և
մեծ ած ախ իրացման գործ ընթ ացներ իրականացնող մի շարք տնտեսավարող սուբ
յեկտներից:
Իրականացված ուսումն ասիրության արդյունքում պարզվել է, որ ապրանքների ման
րած ախ և մեծ ած ախ իրացման ոլորտներում մի շարք տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից վարվող գնային քաղաքականությունը, ինչպես նաև ապրանքային շուկայում
ապրանքների շրջանառ ության ընդհանուր պայմանների վրա ազդ եցությունը կարող
է պարունակել Օրենքի հնարավոր խախտումն երի, մասնավորապես՝ տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահման և կամ) հնարավոր
հակամրցակցային համաձայնության չհիմն ավորված կամ խտրական գների սահ
մանման և կիրառման, գների չհիմն ավորված փոփոխությունների կամ պահպանման
և այլն) հատկանիշներ:
Տեղեկատվության ուսումն ասիրության արդյունքում բացահայտվել են Օրենքի հնա
րավոր խախտման հետևյալ դրսևորումն երը.
■

առևտրային ցանցերի կողմից ապրանքների իրացման գներն ամբողջ հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթ ացքում պարբերաբար փոփոխվել են, ինչը որոշ դեպքե
րում համարժ եք չի եղել վերջիններիս կողմից դրանց ձեռքբերման գների տատա
նումնե
րին,

■

միջնորդներն առևտրային ցանցերին ապրանքները մատակարարել են զգալ ի
տատանվող գներով, չնայած ձեռքբերվող ապրանքների գներն էականորեն չեն
փոխվել (որոշ դեպքերում առհասարակ չեն ենթ արկվել փոփոխության),
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■

ներմուծ ողների կողմից առևտրային ցանցերին մատակարարված ապրանքների
իրացման գները պարբերաբար տատանվել են, ինչը համարժ եք չի եղել վերջին
ներիս կողմից ապրանքների ձեռքբերման գների տատանումն երին,

■

միջնորդները և ներմուծ ում իրականացնող որոշ տնտեսավարող սուբյեկտներ
որոշ ապրանքներ նույն օրը տարբեր առևտրային ցանցերին մատակարարել են
տարբեր գներով:

Վերոնշյալ գնային քաղաքականությունների արդյունքում նկատվել են ապրանքների
իրացման գների զգալ ի բարձրացումն եր: Մասնավորապես, նարնջի գինը հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթ ացքում միջինում 534 դրամից դարձել է միջինում 828 դրամ,
մանդ արինի գինը՝ միջինում 659 դրամից միջինում 986 դրամ, կիվ իի գինը՝ միջինում
667 դրամից միջինում 1 652 դրամ, կիտրոնի գինը՝ միջինում 826 դրամից միջինում 1
619 դրամ, կոճապղպեղ ի գինը՝ միջինում 2 709 դրամից միջինում 14 476 դրամ:
Նշված հանգ ամանքները հաշվ ի առնելով՝ Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի մայիսի
23-ին հարուցել է վարչական վարույթ:
Վարչական վարույթ ի շրջանակներում պարզվել է, որ ապրանքների իրացմամբ
զբաղվող 3 տնտեսավարող սուբյեկտ «Կիվ ի, կիտրոն, նարինջ և մանդ արին» ապ
րանքային շուկայում ծավալած գործ ունեության շրջանակներում հակամրցակցային
համաձայնության հետև անքով հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթ ացքում բարձրաց
րել է նշված ապրանքների գները: Այս հանգ ամանքը հաշվ ի առնելով՝ Հանձնաժ ո
ղով ը նշված 3 տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ կիրառ ել է 39 631 703 ՀՀ
դրամ տուգ անք:

2. Ռազմական դրություն
Հանձնաժ ողով ը, hաշվ ի առնելով ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրության
ժամանակ լայն սպառման ապրանքների (պարենային և ոչ պարենային) իրացման
պայմանների՝ ներառյալ գների, ինչպես նաև դրանց պաշարների վերաբերյալ տեղե
կատվության հավաքագրման, վերլուծ ության և գնահատման անհրաժ եշտությունը,
ինչպես նաև ռազմական դրության ժամանակ անհրաժ եշտ լրացուցիչ գործ առ ույթ
ների իրականացման անհրաժ եշտությունը և հիմք ընդ ունելով ՀՀ կառ ավարության
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «ՀՀ-ում ռազմական դրություն հայտարարելու մա
սին» թիվ 1586-Ն որոշումը, ստեղծ ել է աշխատանքային խմբեր, որոնք աշխատել են
24/7 ռեժ իմով՝ հերթ ափոխով։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած Հանձնաժ ողով ը խոշոր առևտրային ցան
ցերում՝ «ՍԱՍ», «Էվրիկա», «Երև ան Սիթ ի», «Նոր Զովք» առևտրի կետերում, իրակա
նացրել է ամենօրյա մշտադ իտարկում շուրջ 31 ապրանքային խմբի գծով, որն իր մեջ
ներառ ում է շուրջ 106 ապրանքատեսակ։ Հանձնաժ ողով ը դիտարկել է նշված ապ
րանքների մանրած ախ իրացման գները, համադրել նախորդ օրվա տվ յալների հետ և
գնային բարձրացումն եր արձանագրելու դեպքում առ անձին ապրանքատեսակների
գծով իրականացրել ուսումն ասիրություններ։
Հանձնաժ ողով ը դիմե լ է ներմուծ ում և արտադրություն իրականացնող շուրջ 32 խո
շոր ընկերությունների, ամենօրյա կտրվածքով հավաքագրել է շուրջ 20 ապրանքային
խմբի 129 ապրանքատեսակի մեծ ած ախ իրացման գների և պաշարների մնացորդ

70

ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

ների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը վերլուծվել է, և գնային բարձրացումն եր
հայտնաբերելու դեպքում իրականացվել են մանրամասն ուսումն ասիրություններ,
օպերատիվ կարգ ով տնտեսավարող սուբյեկտներից պահանջվել են հիմն ավորում
ներ և բացատրություններ, իրականացվել են համապատասխան հաշվարկներ, անհրաժ եշտության դեպքում՝ կրկնակի դիտանցումն եր։
Մշտադ իտարկումն երի ընթ ացքում արձանագրված գնային բարձրացումն երի պատ
ճառների բացահայտման, ինչպես նաև այդ թանկացումն երի հիմն ավորված ությու
նը պարզելու և գնահատելու նպատակով Հանձնաժ ողովն իրականացրել է բազմա
կողմանի ուսումն ասիրություն, որի շրջանակներում տեղեկատվություն է պահանջվել
խոշոր առևտրային ցանցերից, այդ ապրանքատեսակների առ ավել խոշոր մատա
կարարներից, խոշոր արտադրողներից, ներմուծ ողներից, ինչպես նաև Պետական
եկամուտների կոմիտեից։
Գնային բարձրացումն երի հիմն ավորված ությունը պարզելու նպատակով Հանձնա
ժողովն ուսումն ասիրել է նաև ներմուծվող ապրանքների միջազգ ային գների դի
նամիկան, ինչպես նաև դրանց վճարման արժ ույթ ի փոխարժ եքի տատանումն երը։
Պարզվել է, որ գնային բարձրացումն եր ունեցող ներմուծվող ապրանքների վճարման
հիմն ական արժ ույթ ը ԱՄՆ դոլարն է, որը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին արժևորվել է ՀՀ դրամի նկատմամբ (համաձայն Կենտրոնական բանկի տվ յալների)։
Դրամի արժ եզրկումը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ իր ազդ եցությունն է ունեցել հիմն ա
կանում ԱՄՆ դոլարով ներմուծվող բոլոր տեսակի ապրանքների գների բարձրացում
ների վրա։
Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ
(սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2020)

500

494

Դրամի արժեզրկումը կազմել է
շուրջ 1,2% (սեպտեմբերի առաջին
տասնօրյակի միջին փոխարժեքի
և հոկտեմբերի 20-30-ը միջին
փոխարժեքի համեմատության

488

դեպքում):

480

Հանձնաժ ողով ի կողմից իրականացված ուսումն ասիրություններն ուղղված են եղել
սոցիալական կարև որ նշանակություն ունեցող պարենային և ոչ պարենային ապ
րանքների գնային բարձրացումն երի պատճառների բացահայտմանը և դրանց հիմ
նավորված ության գնահատմանը։

Շաքարավազ ի գնի բարձրացման պատճառների բացա
հայտմանն ուղղված ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ը մշտադ իտարկումն երի արդյունքում արձանագրել է, որ որոշ խոշոր
առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի կետերում տեղ ի է ունեցել կիլոգրամով
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(չփաթ եթ ավորված) իրացվող շաքարավազ ի իրացման գնի բարձրացում 6-7 տոկո
սով։
Իրացման գների փոփոխությունների հիմն ավորված ությունը և համաչափությունը
գնահատելու նպատակով Հանձնաժ ողով ը համապատասխան տեղեկատվություն է
պահանջել խոշոր առևտրային ցանցերին շաքարավազ մատակարարող և ներմու
ծող 3 տնտեսավարող սուբյեկտներից։ Ներկայացված տեղեկատվության վերլուծ ութ
յան արդյունքում արձանագրվել է, որ այս ապրանքատեսակի շահութ աբերությունն
առևտրային ցանցերում մնացել է գրեթ ե անփոփոխ, և շաքարավազ ի գնի բարձրա
ցումը պայմանավորված է մատակարար ընկերությունների կողմից շաքարավազ ի
իրացման գնի բարձրացմամբ։
Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է մա
տակարար ընկերությունների կողմից
շաքարավազ ի ձեռքբերման գների դի
նամիկան գների բարձրացման հիմն ա
վորված ությունը պարզելու նպատակով։
Արձանագրել է, որ ռազմական դրության
ժամանակ շաքարավազ ի գնի բարձրա
ցումն երը պայմանավորված են եղել մա
տակարար ընկերությունների կողմից
շաքարավազ ի ներմուծման և ՀՀ-ում ար
տադրվող շաքարավազ ի ձեռքբերման
գների բարձրացմամբ։ Շաքարավազ ի
միջազգ ային գների ուսումն ասիրությու
նը ցույց է տվել, որ դրա իրացման գների
բարձրացում է արձանագրվել նաև ՀՀ
ներմուծվող շաքարավազ ի հիմն ական
արտահանման երկիր հանդ իսացող
Ռուսաստանի Դաշնությունում, Լոնդ ոնի
միջազգ ային բորսայում (Սպիտակ շա
քարի գնի ինդ եքս)։
Արդյունքում արձանագրվել է, որ շաքա
րավազ ի իրացման գնի բարձրացումն
առ ավելապես պայմանավորված է մի
շարք օբյեկտիվ գործ ոններով, մասնա
վորապես՝ ներմուծվող շաքարավազ ի
ձեռքբերման գնի բարձրացմամբ, դրամի արժ եզրկմամբ, միջազգ ային գների բարձ
րացմամբ և այլն։

Կարագի գնի բարձրացման պատճառների բացահայտմանն
ուղղված ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ի կողմից իրականացվող մշտադ իտարկումն երի արդյունքում արձա
նագրվել է, որ խոշոր առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի կետերում տեղ ի է
ունեցել կիլոգրամով իրացվող «Նորզելանդ ական» և «Անքոր» տեսակների կարագ ի
իրացման գնի բարձրացում՝ մինչև 1 տոկոս։
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Իրացման գների փոփոխությունների հիմն ավորված ությունը և համաչափությունը
գնահատելու նպատակով Հանձնաժ ողովն առևտրային ցանցերից պահանջել է կա
րագ ի ձեռքբերումը հիմն ավորող փաստաթղ թ եր: Միաժ ամանակ, համապատասխան
տեղեկատվությունը պահանջվել է խոշոր առևտրային ցանցերին կարագ մատակա
րարող և կարագ ի առ ավել խոշոր ներմուծման ծավալներ ունեցող տնտեսավարող
սուբյեկտից։ Ներկայացված տեղեկատվության արդյունքում Հանձնաժ ողովն արձա
նագրել է, որ առևտրային ցանցերում կարագ ի գնի բարձրացումը պայմանավորված
է մատակարար ընկերության կողմից կարագ ի իրացման գնի բարձրացմամբ, որն էլ
իր հերթ ին բխում է կարագ ի ներմուծման գների բարձրացումից։
Միաժ ամանակ, Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է կարագ ի միջազգ ային գները։
Հարկ է նաև նշել, որ սեպտեմբերի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ն ընկած
ժամանակահատվածում կարագի միջազգային բորսայական գների որոշակի
բարձրացում է արձանագրվել։
Տեղեկատվության վերլուծ ության արդյունքում պարզվել է, որ կարագ ի իրացման գնի
բարձրացումը մի շարք օբյեկտիվ գործ ոնների, մասնավորապես՝ կարագ ի ներմուծ
ման և միջազգ ային գների բարձրացման, դրամի արժ եզրկման և այլն, հետև անք է։

Ձեթի գնի բարձրացման պատճառների բացահայտմանն
ուղղված ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ը մշտադ իտարկումն երի արդյունքում արձանագրել էր, որ որոշ խո
շոր առևտրային ցանցերին պատկանող
առևտրի օբյեկտներում տեղ ի է ունեցել
արև ած աղկի և եգ իպտացորենի ձեթ ի
որոշ տեսակների գների բարձրացում՝
2-ից 7 տոկոսով։
Իրացման գների փոփոխություննե
րի հիմն ավորված ությունը և համաչա
փությունը գնահատելու նպատակով
Հանձնաժ ողովն առևտրային ցանցերից
պահանջել է ձեթ ի ձեռքբերումը հիմն ա
վորող փաստաթղ թ երը՝ միաժ ամանակ
համապատասխան տեղեկատվությունը
պահանջելով խոշոր առևտրային ցան
ցերին ձեթ մատակարարող և ներմուծ ող
2 տնտեսավարող սուբյեկտից։
Ներկայացված տեղեկատվության վեր
լուծ ության արդյունքում Հանձնաժ ողովն
արձանագրել է, որ առևտրային ցանցե
րում ձեթ ի գնի բարձրացումը պայմա
նավորված է մատակարար ընկերութ
յունների կողմից ձեթ ի իրացման գնի
բարձրացմամբ։ Վերջինս էլ իր հերթ ին
պայմանավորված է ձեթ ի ներմուծման
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գների բարձրացմամբ և ձեթ ի միջազգ ային գների էական աճով։
Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրել է ձեթ ի միջազգ ային գների դինամիկան և արտահա
նող հիմն ական երկրներում ձեթ ի գների բարձրացման պատճառները։
2020 թվականի հոկտեմբերի համեմատությամբ նոյեմբերին 1 տոննա արևածաղկի
ձեթի գինը բարձրացել է 200 ԱՄՆ դոլարով, իսկ փետրվարի համեմատությամբ՝
400-470 ԱՄՆ դոլարով։
Միաժ ամանակ, արտահանող հիմն ական երկրներում՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում
և Ուկրաինայում, COVID-19-ի սահմանափակումն երի արդյունքում արև ած աղկի բեր
քահավաք սահմանված քանակով չի իրականացվել և պահեստավորվել, առ աջնա
հերթ համալրվել են սեփական երկրի ձեթ ի պաշարները, ռուբլու կուրսի արժ եզրկու
մը հանգ եցրել է արտահանվող արև ած աղկի պահանջարկի կտրուկ բարձրացմանը
(նախորդ տարվա համեմատությամբ շուրջ 4 անգ ամ), որն էլ իր հերթ ին հանգ եցրել է
նշված երկրներում ձեթ ի գների բարձրացմանը։
Վերոգրյալ գործ ոնների համադրության և վերլուծ ության արդյունքում պարզվել է, որ
ձեթ ի իրացման գնի բարձրացումն առ ավելապես պայմանավորված է ներմուծման և
միջազգ ային գների բարձրացմամբ։

Ալ յուրի գնի բարձրացման պատճառների բացահայտմանն
ուղղված ուսում նասիրություն
Հանձնաժ ողով ը մշտադ իտարկումն երի արդյունքում արձանագրել էր, որ որոշ խոշոր
առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի կետերում 1 կիլոգրամ ալ յուրի իրաց
ման գինը բարձրացել է շուրջ 7 տոկոսով։
Իրացման գների փոփոխությունների հիմն ավորված ությունը և համաչափությունը
գնահատելու նպատակով Հանձնաժ ողովն առևտրային ցանցերից պահանջել է ալ
յուրի ձեռքբերումը հիմն ավորող փաստաթղ թ եր և պարզել, որ խոշոր առևտրային
ցանցերում ալ յուրի գնի բարձրացումը պայմանավորված է մատարարարների կող
մից գների բարձրացմամբ:
Ալ յուրի արտադրությամբ զբաղվող 2 խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտներից ստաց
ված տեղեկատվության ուսումն ասիրությունը ցույց է տվել, որ ցորենի ձեռքբեր
ման գներն էական աճել են։ Մասնավորապես, 2020 թվականի օգ ոստոսի սկզբին
տնտեսավարող սուբյեկտները Ռուսաստանից ցորեն են ձեռք բերել 1 կիլոգրամի
դիմաց վճարելով 84 ՀՀ դրամ, իսկ նոյեմբերին՝ շուրջ 104 ՀՀ դրամ (նշված ժամա
նակահատված ում ցորենի ներմուծման գինը բարձրացել է շուրջ 24 տոկոսով)։ Ցո
րենի գնի բարձրացումը նպաստել է ալ յուրի իրացման գնի բարձրացմանը, քանի որ
արտադրվող ալ յուրի ինքնարժ եքի շուրջ 80 տոկոսը կազմում է ցորենի գինը։
Հանձնաժ ողով ը Պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության
վերլուծ ության արդյունքում արձանագրել է, որ տնտեսավարող սուբյեկտները ռու
սական ծագման ցորեն ՀՀ ներմուծ ում են ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունից,
այնպես էլ Վրաստանից, որի դիմաց վճարում են հիմն ականում ԱՄՆ դոլարով։ ՀՀ
դրամի արժ եզրկումը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ազդ ել է ալ յուրի ներմուծման գների
բարձրացման վրա։
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Ձվ ի գնի բարձրացման պատճառների բացահայտմանն ուղղ
ված ուսում նասիրություն
Խոշոր առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի կետերում հավ ի ձվի իրացման
գների բարձրացման հիմն ավորված ութ
յունը և համաչափությունը գնահատելու
նպատակով Հանձնաժ ողովն առևտրա
յին ցան
ցե
րից պա
հան
ջել է ձվի ձեռք
բերումը հիմն ավորող փաստաթղ թ եր:
Իրականացված
ուսումն ասիրության
արդյունքում Հանձնաժ ողովն արձա
նագրել է, որ առևտրային ցանցերում
հավ ի ձվի գնի բարձրացումը պայմանա
վորված է այդ տնտեսավարող սուբյեկտ
ների կողմից ձվի ձեռքբերման գների
բարձրացմամբ։
Հավ ի ձվի արտադրությամբ զբաղվող
4 խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից Հանձնաժ ողով ներկայացված
տեղեկատվության ուսումն ասիրության
արդյունքում պարզվել է, որ ձվի իրաց
ման գների բարձրացումը պայմանա
վորված է արտադրվող ձվի ինքնարժ ե
քի, մասնավորապես՝ կերի ձեռքբերման
գների բարձրացմամբ։ Հավ ի ձվի ինք
նարժ եքի ձևավորման մեջ էական տե
սակարար կշիռ ունեն որոշակի կերային
բաղադրիչներ, մասնավորապես՝ ցորե
նը, եգ իպտացորենը, արև ած աղկի և սոյայի քուսպերը։
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Հանձնաժողովի 2020 թվականի փետրվարի 20-ի «Մ ի շարք տնտեսավարող սուբ
յեկտների կողմից «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրեն
քի հնարավոր խախտումն երի վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցելու մասին»
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թիվ 38-Ա որոշմամբ  հարուցվել է վարչական վարույթ, որի շրջանակներում ուսում
նասիրվել է հավ ի ձու արտադրող 7 տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հավ ի ձվի
գնի նվազեցման տնտեսական հիմն ավորված ությունը (տես էջ 18)։

Ծաղ իկների շրջանառության ոլորտում իրականացված ու
սում նասիրության արդյունքների վերաբերյալ
Ուսումն ասիրության շրջանակներում դիտանցումն եր են իրականացվել Երև ան քա
ղաքում գործ ող ծաղ իկի 2 մեծ ած ախ (Հրազդ անի շուկա և Չարբախի շուկա) և շուրջ
22 մանրած ախ վաճառ ակետերում: Դիտանցումն երի արդյունքում պարզվել է, որ
թանկացել են հատկապես ծաղկեպսակների համար կիրառվող ծաղ իկների իրաց
ման գները: Մեծ ած ախ իրացում իրականացնող ջերմոցային տնտեսությունների սե
փականատերերը որպես իրացման գնի բարձրացման հիմն ավորում ներկայացրել են
շուկայում ծաղկի պակասորդ ի և ջերմոցներում որոշակի ծաղկատեսակների համար
ջերմոցների ջեռ ուցմամբ պայմանավորված ծախսերի ավելացումը: Արձանագըր
վել է նաև Հանձնաժ ողով ի աշխատակիցների ներկայությամբ վաճառ ակետերում
բանավոր նշվող, սակայն նրանց բացակայության դեպքում փաստացի կիրառվող
գների էական տարբերություն: Նշված հանգ ամանքը հաշվ ի առնելով` Հանձնաժ ո
ղով ը դիմե լ է նշված տնտեսավարող սուբյեկտներին` առ աջարկելով յուրաքանչյուր
տեսակ ծաղկի համար սահմանել և գնորդ ին տեսանել ի վայրերում փակցնել գնա
պիտակներ՝ նշելով իրացման առ ավելագ ույն գինը: Միաժ ամանակ, Հանձնաժ ողո
վում աշխատանքային քննարկում է կազմակերպվել ծաղ իկ արտահանող մի շարք
տնտեսավարող սուբյեկտների հետ, ինչի արդյունքում արտահանում իրականացնող
ընկերությունները պատրաստակամություն են հայտնել ներքին շուկայի պահանջար
կը բավարարելու նպատակով էապես կրճատել արտահանման ծավալները:
Հանձնաժ ողով ի կողմից ձեռնարկված և իրականացված միջոցառ ումն երի արդյուն
քում շուկայում ծաղ իկների գները նվազել են 2-2.5, իսկ որոշ տեսակների գծով` մինչև
4 անգ ամ:

Զինվորական համազգեստի շրջանառության ոլորտում իրա
կանացված ուսում նասիրության արդյունքների վերաբերյալ
Հանձնաժ ողով ը, հաշվ ի առնելով զինվորական համազգ եստի մեծ պահանջարկը,
ուսումն ասիրություն է իրականացրել զինվորական համազգ եստի շրջանառ ության
ոլորտում:
Ուսումն ասիրության շրջանակներում Հանձնաժ ողովն իրականացրել է դիտանցում
ներ (բազմակի այցեր) զինվորական համազգ եստի իրացման ոլորտում մասնագ ի
տացված 7 տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ:
Դիտանցումն երի արդյունքում արձանագրվել են տվ յալ պահի դրությամբ առևտրի
կետերում առկա տեսականու իրացման գները: Ընդ որում` տեղեկատվությունը մշակ
վել է զինվորական համազգ եստի 4 ենթ ախմբի համար՝ ամառ ային համազգ եստ շար
քային կազմի, ամառ ային համազգ եստ սպայական կազմի, ձմեռ ային համազգ եստ
շարքային կազմի, ձմեռ ային համազգ եստ սպայական կազմի համար: Դիտանցում
ների արդյունքում դիտարկվել են նաև վաճառ ակետերում առկա առ աջին անհրաժ եշ
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տության զինվորական պարագ աների իրացման գները:
Միաժ ամանակ, Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ին գրություննե
րով դիմե լ է վերոնշ յալ տնտեսավարող սուբյեկտներին` ստանալու տեղեկատվություն
2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մինչև նշված գրությունները ստանալու օրը նե
րառյալ զինվորական համազգ եստի և զինվորական այլ պարագ աների մանրած ախ
իրացման գների վերաբերյալ:
Հաշվ ի առնելով այն հանգ ամանքը, որ դիտարկված տնտեսավարող սուբյեկտների
մի մասը հանդ իսանում է նաև արտադրող, Հանձնաժ ողով ը դիտանցումն եր է իրա
կանացրել նաև զինվորական համազգ եստի արտադրության համար կիրառվող
կտորեղենի իրացմամբ զբաղվող 7 տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ։
Իրականացված ուսումն ասիրության արդյունքում վերոնշ յալ 13 տնտեսավարող սուբ
յեկտների մոտ զինվորական համազգ եստի, զինվորական պարագ աների, ինչպես
նաև կտորների իրացման գների բարձրացում չի արձանագրվել, իսկ արձանագըր
ված բարձր գները հիմն ականում եղել են նախկինում առկա էժ ան խմբաքանակների
սպառման և այդ ժամանակահատաված ում ավել ի թանկ խմբաքանակի իրացման
արդյունքում ստեղծված տպավորության հետև անք։
Հարկ է նշել, որ Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրության շրջանակներում հրապարակել
է զինվորական համազգ եստի շրջանառ ության ոլորտում մասնագ իտացված առևտրի կետերի ցանկ` նշելով վերջիններիս անվանումն երը, գործ ունեության հասցենե
րը, ինչպես նաև ապրանքատեսականին և իրացման գները:

Բժշկական պարագաներ
Բանակի կարիքների համար անհրաժ եշտ դեղերի և բժշկական պարագ աների ար
հեստական դեֆիցիտը շուկայում բացառ ելու, ինչպես նաև գների տնտեսական
հիմն ավորված ությունը ճշգրտելու նպատակով ամենօրյա կտրվածքով մեծ ած ախ և
մանրած ախ շուրջ 18 խոշոր դեղատնային ցանցերից պահանջվել է ներկայացնել տե
ղեկատվություն վիրակապական նյութ երի, բետադ ինի, նատրիումի քլորիդի, կաթ ե
տերների, բեկակալների (շինաների), կպչուն ժապավենի (սանտավ իկի) և լարանի
(ժգ ուտի) առկա պաշարների և գների վերաբերյալ։ Ներկայացված տվ յալների վերա
բերյալ ամենօրյա կտրվածքով իրականացվել են հաշվարկներ և վերլուծ ություններ,
խնդրահարույց դեպքեր չեն բացահայտվել։

6. Օրենսդրության
վերլուծություն և
իրավական ապահովում
1. Օրենսդրական բարեփոխում ներ
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2020 թվականին Հանձնաժ ողով ը մշակել է օրենսդրական փոփոխությունների փա
թեթ, որը մի կողմից ուղղված է առկա կարգ ավորումն երի կատարելագ ործմանը, բա
ցերի և սողանցքների հաղ թ ահարմանը, մյուս կողմից ՀՀ մրցակցային օրենսդրութ
յան՝ Եվ րասիական տնտեսական միության օրենսդրությանը ներդ աշնակեցմանը:
Առկա հիմն ախնդ իրների լուծման, օրենսդրական բացերի, թերի կարգ ավորումն ե
րի հաղ թ ահարման նպատակով մշակվել է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպա
նության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի և շուրջ 20
հարակից օրենքների նախագծ երի (այսուհետ՝ Նախագծ եր) ծավալուն փաթ եթ։
Նախագծ երի փաթ եթ ը 2021 թվականի մարտի 3-ին ընդ ունվել է Ազգ ային ժողով ի
երկրորդ ընթերցմամբ, մարտի 30-ին ստորագրվել է ՀՀ նախագահի կողմից։ «Տըն
տեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» նոր օրենքը (այսուհետ՝ Նոր
օրենք) ուժ ի մեջ կմտնի 2021 թվականի մայիսի 31-ին։
Նոր օրենքով, ի թիվս այլնի, նախատեսված են ոլորտը կարգ ավորող մի շարք նո
րամուծ ություններ, որոնք կնպաստեն կանխատեսել ի և արդյունավետ վարչարա
րություն իրականացնելուն՝ ի շահ թե՛ տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պետության և
թե՛ քաղաքացու: Ընդ որում, Նախագծ երի փաթ եթ ի փոփոխությունները մշակել իս
Հանձնաժ ողովն առ աջնորդվել է ոչ թե մրցակցությունը խաթ արող, սահմանափակող
գործ ունեության համար պատժ ելու, այլ այն բացառ ելու առ աջնահերթ ությամբ, մաս
նավորապես.
Բանակցային ուժեղ դիրքի ինստիտուտի ներդրում.
Այսպես, Նոր օրենքով նախատեսվում է ներդնել բանակցային ուժ եղ դիրքի ինստի
տուտը։ Տնտեսավարող սուբյեկտը կունենա բանակցային ուժ եղ դիրք, եթ ե՝
1) համապատասխան ոլորտում իր էական ազդ եցության կամ ենթ ակառ ուցվածքի
շնորհիվ կարող է ապահովել համապատասխան ապրանքների մուտքն իրացման
շուկա, և նրա հետ պայմանագ իր կնքած կամ կնքել ցանկացող տնտեսավարող սուբ
յեկտը չունի հնարավորություն առ անց տվ յալ տնտեսավարող սուբյեկտի հետ համա
գործ ակցության սպառ ողներին իրացնելու այդ ապրանքները, կամ բացակայում է
այլ ընտրանքի տնտեսական նպատակահարմարությունը, կամ
2) տվ յալ տնտեսավարող սուբյեկտի ընդհանուր կառ ավարման ներքո են չորս կամ
ավել ի առևտրային օբյեկտներ (առևտրային ցանց), որոնցում իրացման տարեկան
հասույթ ը գերազանցում է ընդհանուր երեք միլ իարդ դրամը, կամ
3) տվ յալ տնտեսավարող սուբյեկտին պատկանող կամ նրա կողմից օգտագ ործվող
միևնույն ապրանքային նշանի կամ անհատականացման այլ միջոցի ներքո գործ ում
են չորս կամ ավել ի առևտրային օբյեկտներ (առևտրային ցանց), որոնցում իրացման
տարեկան հասույթ ը գերազանցում է ընդհանուր երեք միլ իարդ դրամը:
Նոր օրենքով նախատեսվում են տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից բանակցային
ուժ եղ դիրքի չարաշահման դրսևորումն երը, և արգ ելվում է դրա չարաշահումը:
Բանակցային ուժ եղ դիրքի ինստիտուտի ներդրումը պայմանավորված է այն հանգ ա
մանքով, որ մանրած ախ առևտրի ոլորտում գնորդ ի/ձեռքբերող ի (օրինակ՝ առևտրա
յին ցանցերի) բանակցային ուժ եղ դիրքի չարաշահման և առևտրային ցանց-մատա
կարար փոխհարաբերություններում անբարեխիղճ առևտրային գործ ողությունների
իրականացման արդյունքում տնտեսական մրցակցությունը սահմանափակվում և
արգ ելվում է, իսկ գործ ող օրենքը չէր նախատեսում բանակցային ուժ եղ դիրք ունեցող
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տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրականացվող չարաշահումն երն արգ ելելու
հնարավորություն:
Հարկ է նշել, որ նման իրավակարգ ավորումն երը սահմանելու, բանակցային ուժ եղ
դիրքի չարաշահումը արգ ելելու անհրաժ եշտությունն ամրագրվել են ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգ ացման հարցերով համաժ ողով ի (UNCTAD) և Տնտեսական համագ որ
ծակցության և զարգ ացման կազմակերպության (OECD) մի շարք զեկույցներում, ինչ
պես նաև համապատասխան իրավակարգ ավորումն եր նախատեսված են շուրջ 40
զարգ ացած և զարգ ացող պետությունների օրենսդրությամբ:
Համակենտրոնացման թույլատրում պարզեցված կարգով.
Գործ ող օրենքը համակենտրոնացումն երի գնահատման համար նախատեսում է
միասնական կարգ, մինչդ եռ որոշ դեպքերում այդ գործ ընթ ացը հնարավոր է իրա
կանացնել նաև պարզեցված կարգ ով` խնայելով Հանձնաժ ողով ի և վարույթ ի մաս
նակիցների ռեսուրսները. որոշ ապրանքային շուկաների մասնակիցների համա
կենտրոնացումը շուկայի վրա ազդ եցություն չի ենթ ադրում, հետև աբար խորը
ուսումն ասիրություն իրականացնելու անհրաժ եշտություն չկա։
Նոր օրենքով ամրագրվում է, որ խառ ը համակենտրոնացումը և անձանց խմբում
ընդգրկված տնտեսավարող սուբյեկտների համակենտրոնացումը թույլատրվում է
իրականացնել պարզեցված ընթ ացակարգ ով, եթ ե առ երև ույթ բացակայում են հա
մակենտրոնացումը մերժ ելու հիմքերը:
Արագացված վարույթի ներդրում.
Համաձայն Նոր օրենքի՝ տնտեսական մրցակցության բնագ ավառ ում իրավախախտ
ման վերաբերյալ վարույթ հարուցելու մասին որոշումն ստանալու օրվանից երկշա
բաթյա ժամկետում վարույթ ով պատասխանողն իրեն վերագրվող իրավախախտման
փաստն ընդ ունելու և իրավախախտման հետև անքները վերացրած լինելու դեպքում
կարող է արագ ացված վարույթ կիրառ ելու մասին միջնորդ ություն ներկայացնել
Հանձնաժ ողով:
Արագ ացված վարույթ կիրառ ելու մասին որոշում կայացվելու դեպքում գործ ի ըստ
էության քննությանն ուղղված գործ ողություններ չեն իրականացվում, և գնահատվում
են միայն պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգ ամանքները:
Հանձնաժ ողով ը վարույթ ի արդյունքում որոշումը կայացնում է արագ ացված վարույթ
կիրառ ելու մասին որոշման ընդ ունման օրվանից մեկամսյա ժամկետում՝ առ անց վա
րույթ ի մասնակիցներին լսման նպատակով նիստ հրավ իրելու:
Ավել ին, Նոր օրենքով ամրագրվել է, որ արագ ացված վարույթ ի կիրառման արդյուն
քում պատասխանատվության միջոց կիրառ ել իս պատասխանատվության միջոցը
չի կարող գերազանցել տվ յալ իրավախախտման համար նախատեսված ամենա
խիստ պատասխանատվության միջոցի 50 տոկոսը: Այսինքն՝ արագ ացված վարույ
թի կիրառման արդյունքում պատասխանատվության միջոց կիրառ ել իս նախատես
վում է իրականացնել կանխատեսել ի և արդյունավետ վարչարարություն՝ ի շահ թե՛
տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պետության և թե՛ քաղաքացու:
Հանձնաժողովի հետ համագործակցության նախատեսում պատասխանատվութ
յան միջոցների կիրառման համատեքստում.
Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է Հանձնաժ ողով ի որոշման կատարմանը, երբ
պատասխանատվության ենթ արկված տնտեսավարող սուբյեկտը Հանձնաժ ողով ի
որոշմամբ նշանակված տուգ անքի 75 տոկոսը վճարում է որոշումն ուժ ի մեջ մտնելուց
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հետո երկամսյա ժամկետում, տուգ անքի վճարման պարտականությունը համարվում
է պատշաճ կատարված:
Հանձնաժողովի կողմից վարչական վարույթ հարուցելու հիմքերի վերանայում.
Համաձայն Նոր օրենքի՝ Հանձնաժ ողով ներկայացված դիմումը ինքնին վարույթ ի
հարուցման հիմք չէ։ Դրա հիման վրա Հանձնաժ ողով ը սկսում է իրականացնել նախ
նական ուսումն ասիրություն և առ երև ույթ խախտման հատկանիշներ նկատելու դեպ
քում միայն կարող է հարուցել բուն վարույթ ը:
Հարկ է ընդգծ ել, որ Նախագծ երի փաթ եթ ը ներկայացվել է բոլոր շահագրգ իռ մար
միններին և կազմակերպություններին, այդ թվում՝ պետական մարմիններին, Փաս
տաբանների պալատին, գիտական հանրույթ ին և հասարակական կազմակերպութ
յուններին դիրքորոշում ստանալու նպատակով:
Փաթ եթ ը հրապարակվել է նաև Իրավական ակտերի նախագծ երի հրապարակման
միասնական կայքում :
Նախագծ երի փաթ եթ ը մեծ հետաքրքրություն է առ աջացրել շահագրգ իռ անձանց,
կազմակերպությունների և պետական մարմինների շրջանում։ Դրա մասին է վկայում
փաթ եթ ի վերաբերյալ ստացված առ աջարկություններն ու դիտարկումն երն ամփո
փող շուրջ 500 էջանոց ամփոփաթ երթ ը։
Ներկայացված դիտարկումն երի արդյունքում լրամշակված փաթ եթ ը ներկայացվել է
Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Տեղ ի է ունեցել նաև քննարկում տեսահա
մաժ ողով ի ձևաչափով Հանձնաժ ողով ի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժ ո
ղով ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի ընթ ացքում մանրամասն քննարկ
վել են Նախագծ երով ամրագրված կարգ ավորումն երը Եվ րասիական տնտեսական
միության նորմատիվ իրավական բազայի լույսի ներքո։
Օրենքի ուժ ի մեջ մտնելուց հետո ընդ ունվելու են մի շարք ենթ աօրենսդրական իրա
վական ակտեր, ինչի արդյունքում Հանձնաժ ողով ի գործ ունեությունը կդրվի նոր
հիմքերի և նոր որակի վրա, ինչպես նաև կստեղծ վեն տնտեսական գործ ունեության
ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության, բարեխիղճ մրցակցության և
ձեռնարկատիրության զարգ ացման համար անհրաժ եշտ միջավայրի և սպառ ողների
շահերի պաշտպանության համար արդյունավետ կառ ուցակարգ եր և ընթ ացակար
գեր:

2. Ուղեցույցների մշակում
Վերջին տարիներին արագ տեմպերով զարգ անում և ընդլայնվում է խոշոր առևտրա
յին ցանցերի գործ ունեությունը։ Առևտրային ցանցերի մուտքը մի կողմից դրական
ազդ եցություն է ունեցել սպառ ողների շահերի տեսանկյունից՝ բարձրացնելով սպա
սարկման որակը, ապահովելով ապրանքների պահպանման պայմանները, գնումն եր
կատարելու համար առ ավել հաճել ի միջավայր, սակայն, մյուս կողմից, հանգ եցրել է
սպառ ողական ապրանքների կենտրոնացմանը։
Առևտրային ցանցերի զարգ ացման առկա տեմպերի պայմաններում ստեղծվել է մի
իրավ իճակ, երբ առևտրային ցանցերի և մատակարարների միջև գոյություն ունեցող
բանակցային դիրքերի անհամաչափությունն առ աջ է բերում այնպիսի երև ույթներ,
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ինչպիսիք են առևտրային ցանցերի կողմից մատակարարների ընտրության հարցում
խտրական մոտեցումն երը, մրցակցության պայմանների խաթ արումը, շուկայից մի
ջին և փոքր բիզնեսի դուրսմղումը, նոր տնտեսավարող սուբյեկտների մուտքի սահ
մանափակումը, գների անհիմն տատանումն երը, ինչպես նաև հավասար մրցակցա
յին պայմանների այլ խախտումն եր։ Այլ կերպ ասած, շուկայավարման առկա վիճակն
իր մեջ ռիսկեր է պարունակում խաթ արելու տնտեսական գործ ունեության ազատութ
յունը և ազատ տնտեսական մրցակցությունը։
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ անհրաժ եշտություն է առ աջացել հավասարակշռ ելու
առևտրային ցանցերի և մատակարարների շահերը, զսպելու հնարավոր ռիսկերը և
ապահովելու բարեխիղճ, արդ ար և մրցակցային միջավայր։
Պատահական չէ, որ վերոնշ յալ ռիսկերի լուծման նպատակով ամբողջ աշխարհում
լայն տարած ում է գտել խորհրդ ատվական բնույթ ի կանոնակարգ երի (Ռ ուսաստանի
Դաշնություն) կամ նորմատիվ բնույթ ի իրավական ակտերի (Լ իտվա, Սլովակիա,
Հունգ արիա, Ավստրալ իա և այլն) մշակումը։
Մշակված ուղեցույցը քննարկվել է առևտրային ցանցերի և մատակարարում իրա
կանացնող խոշոր, միջին և փոքր տնտեսավարող սուբյեկտների հետ, որոնց կողմից
ներկայացված առ աջարկությունները և դիտարկումն երը քննարկվել և ներառվել են
ուղեցույցում։
Ուղեցույցը  Հանձնաժ ողով ի կողմից հաստատվել և հրապարակվել է 2021 թվակա
նի մարտի 23-ին։

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

28

31.12.2020թ. դրությամբ
ընթացիկ դատական
գործեր

40

31.12.2019 թ. դրությամբ
ընթացիկ դատական գործեր

23

վարչական
վերաքննիչ
վճռաբեկ		

13
8
2

վարչական
վերաքննիչ
վճռաբեկ		

31
6
3

2020 թվականի ընթացքում օրինական
ուժի մեջ մտած դատական ակտերով
ավարտված դատական գործեր
մնացել են օրինական ուժի մեջ		
ամբողջությամբ անվավեր են ճանաչվել
մասնակի անվավեր են ճանաչվել		

7
2
2

11
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7. Մրցակցային վիճակի
բարելավմանն ուղղված
առաջարկներ
Հանձնաժ ողովն իր լիազորությունների շրջանակներում ոչ միայն բացահայտում է
տնտեսական մրցակցության բնագ ավառ ում իրավախախտման դեպքերը և օրենքը
խախտելու համար պատասխանատվության է ենթ արկում տնտեսավարող սուբյեկտ
ներին, պետական մարմիններին և նրանց պաշտոնատար անձանց, այլև վերացնում
է բացահայտված խնդիրները և կանխարգ ելում հետագ ա խախտումն երը։ Որդ եգրե
լով «չվնասելու սկզբունքը» և նախապատվություն տալով առ ավելապես կանխար
գել իչ մեթ ոդների կիրառմանը՝ Հանձնաժ ողով ը պարբերաբար մրցակցային վիճակի
բարելավմանն ուղղված առ աջարկներ է ներկայացնում համապատասխան մարմին
ներին և տնտեսավարող սուբյեկտներին։
2020 թվականի առ ավել ուշագրավ առ աջարկներն են.
1. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Սօս Սիսթեմս» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ պատասխանատվության մի
ջոց կիրառելու վերաբերյալ Հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 251Ա որոշում 
Հանձնաժ ողով ի կողմից իրականացված վարչական վարույթ ի արդյունքում արձա
նագրվել էր, որ ԱԻՆ-ի և «Սօս Սիսթ եմս» ընկերության միջև 2012 թվականին կնքված
պայմանագրով վերջինիս տրվել էր միասնական հսկողական համալ իր համակարգ ի
ձեռքբերման, շահագ ործման և պայմանագրի շրջանակներում այլ ծառ այությունների
մատուցման բացառ իկ իրավունք։ Գործ ընկեր տնտեսավարող սուբյեկտին մրցակ
ցային եղանակով չընտրելու և «Սօս Սիսթ եմս» ընկերությանը բացառ իկ իրավունք
տալու արդյունքում սահմանափակվել էր այլ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից
վերոնշ յալ ծառ այությունների մատուցման հնարավորությունը։
 աշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականի հունիսի 10-ի թիվ
Հ
251-Ա որոշմամբ  ԱԻՆ-ին հանձնարարել էր տնտեսավարող սուբյեկտների հա
մար ապահովել միասնական հսկողական համալ իր համակարգ ում ծառ այություններ
մատուցելու գործ ընթ ացին հասանել իությունը մրցակցային պայմաններով։ Նշված ի
կատարման նպատակով ԱԻՆ-ի կողմից մշակվել և Հանձնաժ ողով ի դիրքորոշմանն
է ներկայացվել պետություն-մասնավոր գործ ընկերության ծրագրի նախագ իծ, ինչի
իրագ ործման նպատակով ներկայումս իրականացվում են համապատասխան աշ
խատանքներ։
2. ««Նոր սերնդի դպրոց» հասարակական կազմակերպության նախագահ Սու
րեն Ալոյանի կողմից 2020 թվականի հունիսի 5-ի դիմումի հիման վրա հարուցված
վարչական վարույթը կարճելու և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկություններ ներկա
յացնելու մասին» Հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 325-Ա
որոշում 
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Հանձնաժ ողով ի կողմից իրականացված վարչական վարույթ ի արդյունքում արձա
նագրվել է, որ հանրակրթ ական դպրոցների համար նախատեսված էլեկտրոնային
մատյաններում առկա տեղեկություններն օգտագ ործ ելու միջոցով հնարավոր է իրա
կանացնել ձեռնարկատիրական գործ ունեություն, եթ ե այդ գործ ունեությունը ներառ
ված չէ վարչական ռեգ իստրների վարման և նորմատիվ իրավական ակտերով սահ
մանված կրթական գործ ընթ ացներում:
Միաժ ամանակ պարզվել է, որ «Կրթ ական տեխնոլոգ իաների ազգ ային կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ելնելով իր գործ առ ույթներից, ար
դեն իսկ տիրապետում է էլեկտրոնային մատյաններում առկա անհրաժ եշտ տեղե
կություններին և ձեռնարկատիրական գործ ունեության իրականացման դեպքում այլ
տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ կարող է ունենալ մրցակցային առ ավե
լություն։
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողով ը Կրթ ության, գիտության, մշակույթ ի և
սպորտի նախարարությանն առ աջարկել է ընձեռ ել հավասար հնարավորություններ
բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների, այդ թվում՝ «Կրթ ական տեխնոլոգ իաների ազ
գային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համար էլեկտրոնա
յին մատյաններում ներառվող տեղեկությունները ստանալու գործ ընթ ացում, եթ ե այդ
տեղեկությունները օգտագ ործվեն ձեռնարկատիրական գործ ունեություն իրակա
նացնելու նպատակով։ Միաժ ամանակ, առ աջարկվել է տարանջատել այդ ոլորտում
ձեռնարկատիրական գործ ունեություն իրականացնելու սահմանները և պայմանները
վարչական ռեգ իստրների վարման գործ առ ույթ ի և նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված կրթական գործ ընթ ացում ներառվող գործ ունեության իրականացումից:
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 
Հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադրման ոլորտում Հանձ
նաժ ողով ի իրականացրած վարչական վարույթների արդյունքում արձանագրվել է,
որ առկա են որոշ խնդիրներ, որոնք կարող են բացասական ազդ եցություն ունենալ
ոլորտում գործ ող տնտեսավարող սուբյեկտների միջև մրցակցության վրա։ Բացա
հայտված խնդիրների լուծման կապակցությամբ Հանձնաժ ողով ը Բարձր տեխնոլո
գիական արդյունաբերության նախարարությանը ներկայացրել է համապատասխան
առ աջարկություններ։ Մասնավորապես.
■

Արձանագրվել են դեպքեր, երբ միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտը միաժ ա
մանակ հանդ իսանում է որև է հեռ ուստաալ իքի դիստրիբյուտոր և վերահեռ ար
ձակող, ինչի հետև անքով մրցակցային առ ավելություն է ձեռք բերում այլ օպե
րատորների նկատմամբ։ Նշված հանգ ամանքը նաև խնդիրներ է ստեղծ ում
հակամրցակցային գործ ողություններին հակազդ ելու և կանխարգ ելելու տեսանկ
յունից, քանի որ խոչընդ ոտում է բացահայտել, գնահատել և կանխարգ ելել տվ յալ
դիստրիբյուտորի վարքագ իծ ը խտրական դրսևորումն երի, մասնավորապես
իր՝ որպես օպերատորի և այլ օպերատորների նկատմամբ հեռ ուստաալ իքների
իրացման գները և այլ պայմանները սահմանելու գործ ընթ ացում։ Միաժ ամանակ
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այս հանգ ամանքը կարող է խնդիրներ առ աջացնել այն առ ումով, որ օպերատոր
ները ստիպված են իրենց բաժ անորդների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրա
մադրել հեռ ուստաալ իքի դիստրիբյուտորին, որը նաև հանդ իսանում է օպերա
տոր և միևնույն շուկայում փաստացի գործ ունեություն իրականացնող մրցակից։
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողովն առ աջարկել է նախատեսել հստակ
կառ ուցակարգ եր, որոնցով կբացառվ ի միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտի կող
մից հեռ ուստաալ իքի դիստրիբյուցիայի և օպերատորական (վերահեռ արձակ
ման) ծառ այություններին առնչվող գործ ընթ ացների միաժ ամանակ յա իրակա
նացումը։
■

Հանձնաժ ողովն արձանագրել է, որ վերահեռ արձակողները դիստրիբյուտո
րական պայմանագրեր են կնքում հանրային մուլտիպլեքսում ներառված հե
ռուստաալ իքների վերահեռ արձակման կամ դրա իրավունքի տրամադրման
նպատակով, որի հետև անքով այդ հեռ ուստաալ իքները, որոնք հեռ ուստադ ի
տողներին հասանել ի են նաև անվճար եղանակներով, այլ վերահեռ արձակող
ների և վերջիններիս բաժ անորդների համար վճարով ի բնույթ են ստանում։
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողովն առ աջարկել է բացառ ել հանրային
մուլտիպլեքսում ներառված այն բոլոր հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման
իրավունքը վճարով ի իրացնելու հանգ ամանքը, որոնք իրենց վերգ ետնյա հաճա
խականությունների սփռման տարածքներում հեռ ուստադ իտողներին հասանել ի
են նաև անվճար եղանակներով, քանի որ տվ յալ պարագ այում օպերատորները
զրկվում են հանրային մուլտիպլեքսով հեռ արձակվող հեռ ուստածրագրերն անխո
չընդ ոտ և անվճար իրենց սպառ ողներին վերահեռ արձակելու հնարավորությունից:
«Տեսալսողական մեդ իայի մասին» ՀՀ օրենքում արդ են իսկ ներառված են վե
րոնշ յալ 2 խնդիրների լուծմանն ուղղված համապատասխան կարգ ավորումն եր։

■

Դիստրիբյուտորները Հանձնաժ ողով ի կողմից իրականացվող վարչական վա
րույթների շրջանակներում հայտնել են, որ օպերատորներին հեռ ուստաալ իքի տա
րածման իրավունքները տրամադրել իս հիմն ականում հիմք են ընդ ունում վերջին
ներիս կողմից իրենց բաժ անորդների վերաբերյալ հայտնած տեղեկատվությունը։
Ընդ որում, վերոնշ յալ տեղեկատվությունը դիստրիբյուտորներին տրամադըր
վում է բացառ ապես օպերատորների կողմից, և դիստրիբյուտորները այդ տե
ղեկատվության հավաստիությունը ստուգ ելու որև է հնարավորություն չունեն,
քանի որ այն պարտադ իր հրապարակման ենթ ակա չէ, ներառված չէ որև է
հաշվետվության մեջ և որև է պետական մարմին, նույնիսկ Հեռ ուստատեսութ
յան և ռադ իոյի հանձնաժ ողով ը չի տիրապետում այդ տեղեկատվությանը։
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ Հանձնաժ ողովն առ աջարկել է դիտարկել օպերա
տորների բաժ անորդների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության հաշվառման
նպատակահարմարությունը և հնարավորությունը։

■

Հանձնաժ ողովն արձանագրել է, որ դիստրիբյուտորների կողմից օպերատորնե
րին տարբեր հեռ ուստաալ իքների վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադըր
ման ծառ այությունների գինը հաճախ սահմանվում է հեռ ուստաալ իքների փա
թեթ ի մասով՝ առ անց հստակ նշելու, թե յուրաքանչյուր հեռ ուստաալ իք ինչ գին
ունի և որքան է նրա տեսակարար կշիռ ը այդ հավաքական գնի ձևավորման մեջ։
Հաշվ ի առնելով վերոնշյալ ը, ինչպես նաև այն հանգ ամանքը, որ իրավական հա
մապատասխան կառ ուցակարգ երի բացակայությունը կարող է խնդիրներ ստեղ
ծել հակամրցակցային գործ ողություններին հակազդ ելու և կանխարգ ելելու տե
սանկյունից՝ Հանձնաժ ողովն առ աջարկել է ներդնել այնպիսի մեխանիզմն եր,

84

ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2020

որոնց արդյունքում տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հեռ ուստաալ իքների
վերահեռ արձակման իրավունքի տրամադրման գնի ձևավորման գործ ընթ ացը
փաթ եթների դեպքում յուրաքանչյուր ալ իքի մասով լինի որոշակի և օբյեկտիվ,
ինչպես նաև բացառվ ի տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ խտրական
վարքագ իծ կիրառ ելու հնարավորությունը։
4. Աղի շրջանառության ոլորտի ուսումն ասիրության արդյունքում ՀՀ կառավարութ
յանը ներկայացված առաջարկություններ
2020 թվականին Հանձնաժ ողովն իրականացրել է աղ ի շրջանառ ության ոլորտի ու
սումն ասիրություն՝ հիմք ընդ ունելով ՀՀ կառ ավարությանը ենթ ակա սննդամթ երքի
անվտանգ ության տեսչական մարմն ի կողմից 2019 թվականի օգ ոստոսի 29-ի դիմու
մը, որում նշվում է, որ կերակրի աղ ի շրջանառ ության ոլորտում առկա են մի շարք
խնդիրներ:
Ուսումն ասիրության արդյունքներն ամփոփելով` Հանձնաժ ողովն առ անձնացրել է
հետևյալ խնդիրները.
■

Կառ ավարության թիվ 353-Ն որոշման համաձայն՝ կերակրի չյոդ ացված աղ ի
ներմուծ ումը ՀՀ տարածք արգ ելվում է, սակայն սպառ ումը հատուկ դեպքերում
թույլատրվում է, մասնավորապես, նույն որոշման 2-րդ կետի բ) ենթ ակետի հա
մաձայն՝ հանրային սննդի օբյեկտները կամ սննդի արտադրությամբ զբաղվող
կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են ՀՀ-ում
իրացման համար արտադրվող սննդամթ երքի մեջ օգտագ ործ ել միայն յոդ ացված
կերակրի աղ (բացառ ությամբ այն դեպքերի, երբ յոդ ացված կերակրի աղ ի օգ
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տագ ործ ումը չի թույլատրվում արտադրության տեխնոլոգ իայով):
■

Կառ ավարության թիվ 353-Ն որոշման ընդ ունմամբ ի սկզբանե ստեղծվել են ան
հավասար մրցակցային պայմաններ կերակրի աղ արտադրողների և ներմուծ ող
ների միջև. ՀՀ չյոդ ացված կերակրի աղ ներմուծ ել ը արգ ելվում է, սակայն ար
տադրել և իրացնել թույլատրվում է:

■

ՀՀ-ում կերակրի չյոդ ացված աղ ի պահանջարկը բավարարում է միայն «Ավանի
աղ ի կոմբինատ» ընկերությունը: Կառ ավարության թիվ 353-Ն որոշմամբ փաս
տացի սահմանափակվել է մրցակցությունը կերակրի չյոդ ացված աղ ի շրջանա
ռության ոլորտում` սպառ ող ին զրկելով այլ տնտեսավարող սուբյեկտից չյոդ աց
ված աղ գնելու հնարավորությունից:

■

Հնարավոր է, որ տնտեսավարող սուբյեկտները արդյունաբերական աղ ի կամ
տեխնիկական աղ ի անվան տակ իրականում ներմուծ են կերակրի չյոդ ացված
աղ (առ անց որև է դիտավորության կամ դիտավորյալ սահմանային վերահսկո
ղության ընթ ացակարգ երից խուսափելու համար): Կերակրի աղ ը սահմանային
վերահսկողության ենթ արկված չլինելու պարագ այում կարող է չհամապատաս
խանել գործ ող տեխնիկական կանոնակարգ երին կամ կարող է պարունակել
վնասակար նյութ եր (ինչի կապակցությամբ Հանձնաժ ողովն ունեցել է մի շարք
վարույթներ):

■

«Կերակրի աղ: Տեխնիկական պայմաններ» ՀՍՏ 239-2005 ստանդ արտում տեխ
նիկական և արդյունաբերական աղ ը կամ արտադրական նպատակների համար
նախատեսված աղ ը հստակ սահմանված չէ, ինչը դժվարեցնում է ապրանքի ներ
մուծ ումից մինչև իրացում վերահսկողությունը:
Հաշվ ի առնելով ոլորտի ուսումն ասիրության արդյունքները, ինչպես նաև
դիտարկելով վերհանված խնդիրները` Հանձնաժ ողովն առ աջարկել է շու
կայում առկա անհավասար մրցակցային իրավ իճակը շտկելու ուղղությամբ
իրականացնել հետևյալ միջոցառ ումն երը.
■

Ուժ ը կորցրած ճանաչել Կառ ավարության թիվ 353-Ն որոշումը կամ
որոշման համապատասխան կետերը, որոնցով սահմանվում են կերակ
րի չյոդ ացված աղ ի ներմուծ ումն երի նկատմամբ սահմանափակումն եր,

■

ՀՀ բնակչության սննդում յոդ ի անբավարարության հետև անքների
դեմ պայքարի և կանխարգ ելման ազգ ային ծրագրով նախատեսված մի
ջոցառ ումն երն իրականացնել իս բացառ ել տնտեսական մրցակցությու
նը սահմանափակող գործ ողությունները,

■

աղ ի շրջանառ ության ոլորտը կարգ ավորող ակտերում և ընթ ացա
կարգ երում հստակեցնել աղ ի հասկացությունները և դասակարգ ումն ե
րը,

■

խստացնել սահմանային պետական վերահսկողությունը՝ կերակրի
աղ ի նկատմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան,

■

իրականացնել վերահսկողություն ներմուծված չյոդ ացված կերակ
րի աղ ի, արդյունաբերական կամ տեխնիկական աղ ի իրացման նկատ
մամբ՝ սննդում դրանց օգտագ ործ ումը բացառ ելու նպատակով:

Հանձնաժ ողովն ուսումն ասիրության արդյունքները տրամադրել է ՀՀ կա
ռավարությանը համապատասխան առ աջարկություններով:
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8. Միջազգային կազմա
կերպությունների և մր
ցակցային մարմ ինների
հետ համագործակցութ
յան շրջանակներում իրա
կանացված և նախա
տեսվող տեխնիկական
աջակցության ծրագրեր
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (EBRD)
Ծրագ իրն իրականացվում է Եվրոպական միության, Վերակառ ուցման և զարգ աց
ման եվ րոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի համատեղ ջանքերով, ֆինան
սավորվում է Եվրոպական միության կողմից:
Բյուջե՝ 			470 000 եվ
րո
Ծրագրի տևողությունը՝

27 ամիս

Հիմն ական նպատակները
■

ՀՀ մրցակցության օրենսդրությունը միջազգ ային լավագ ույն փորձին համապա
տասխանեցնելու նպատակով առ աջարկների տրամադրում,

■

Հանձնաժ ողով ի գործ ունեությանն օժ անդ ակելու նպատակով մեթ ոդ ական 3 ու
ղեցույցների մշակում,

■

Հանձնաժ ողով ի աշխատակիցների մասնագ իտական գիտել իքների կատարելա
գործման նպատակով վերապատրաստման դասընթ ացների կազմակերպում,

■

վարույթների շրջանակներում իրականացվող ապրանքային շուկաների ուսում
նասիրություններին աջակցություն,

■

Հանձնաժ ողով ի վերաբերյալ իրազեկված ության մակարդ ակի բարձրացմանն ու
քարոզ չությանն ուղղված մեխանիզմն երի մշակմանն աջակցություն,

■

Հանձնաժ ողով ի աշխատակիցների` արտերկրի մրցակցային մարմիններ այցերի,
կարճաժ ամկետ վերապատրաստման դասընթ ացներին և մրցակցության վերա
բերյալ միջազգ ային միջոցառ ումն երին մասնակցելուն աջակցություն:

Ակնկալվող արդյունքը
■

ՀՀ մրցակցության օրենսդրության մոնիթ որինգ և համապատասխան առ աջարկ
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ների տրամադրում,
■

Շուկայի սահմանման, տուգ անքների նշանակման մեթ ոդ աբանության և պա
տասխանատվության միջոցներից ազատման համար դիմումն երի ներկայացման
գործ ընթ ացի, չհիմն ավորված բարձր և չհիմն ավորված ցածր գների հատկորոշ
ման գործ ընթ ացի, համակենտրոնացումն երի տնտեսական գնահատման վերա
բերյալ ուղեցույցների մշակում,

■

Հանձնաժ ողով ի աշխատակիցների մասնագ իտական գիտել իքների կատա
րելագ ործման նպատակով գերիշխող դիրքի գնահատման, գերիշխող դիր
քի չարաշահման գնահատման, ապրանքային շուկաների ուսումն ասիրության
մեթ ոդ աբանության, հանկարծ ահաս այցերի (dawn raids) իրականացման ուղ
ղություններով վերապատրաստման դասընթ ացների կազմակերպում,

■

3 ապրանքային շուկաների ուսումն ասիրությունների իրականացում,

■

Հանձնաժ ողով ի վերաբերյալ իրազեկված ության մակարդ ակի բարձրացմանն ու
քարոզչությանն ուղղված ռազմավարության մշակում, թիրախային խմբերի հետ
սեմինարների կազմակերպում,

■

Ավստրիայի, Լիտվայի, Գերմանիայի և Հունաստանի մրցակցային մարմիններ
Հանձնաժ ողով ի աշխատակիցների ուսումն ական այցերի, միջազգ ային համաժ ո
ղովն երին Հանձնաժ ողով ի ներկայացուցիչների մասնակցություն:

§Համաշխարհայ ին բանկի խումբ – ԵՄ գործընկերության
առաջարկ. 2017-2020 թվականներին Հայաստանին միաս
նական աջակցության շրջանակ. տնտեսական կառավարում
ծրագիր¦
Բյուջե՝ 				250 000 եվ
րո
Ծրագրի տևողությունը՝

մինչև 3 տարի

Ուղղությունները
Հանձնաժ ողով ին աջակցությունը տրամադրվելու է երկու բաղադրիչով՝
1.

պետական օժ անդ ակության վերահսկման նպատակով իրավական և տնտեսա
կան աջակցություն հետևյալ ուղղություններով.

■

գործ իքակազմի վերանայում և պետական օժ անդ ակության վերահսկման գոր
ծառ ույթն իրականացնելու համար առ աջարկների ներկայացում,

■

պետական օժ անդ ակություն տրամադրող մարմիններից տրամադրված օժ ան 
դակության մասին տեղեկատվության հավաքագրում և հրապարակման մեխա
նիզմն երի մշակում,

■

պետական օժ անդ ակության վերաբերյալ օրենսդրական փաթ եթ ի լրամշակում,

■

միջազգ ային լավագ ույն փորձի կիրառմամբ պետական օժ անդ ակության գնա
հատման իրականացում մեկ օրինակով,

■

տրամադրվել իք (ex ante) պետական օժ անդ ակության գնահատման վերաբերյալ
ուղեցույցի մշակում դրանց հնարավոր ազդ եցությունը մրցակցության վրա բա
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ցահայտելու նպատակով,
■

թեմատիկ աշխատաժ ողովն երի կազմակերպում:

2. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ պետական
մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից հակամրցակցային գոր
ծողություններին վերաբերող դրույթների կիրարկման համար անհրաժ եշտ մե
խանիզմն երի մշակմանն ու իրականացմանն ուղղված աջակցություն հետևյալ
ուղղություներով.
■

համատասխան ուղեցույցների մշակում,

■

Հանձնաժ ողով ի կարողությունների զարգ ացման նպատակով աշխատաժ ողով ի
անցկացում:

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության և
Ատոմայ ին էներգիայ ի եվրոպական համայնքի ու դրանց ան
դամ պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդ
լայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման
համար ԹԱՅԵՔՍ գործիքի §Սպառողների շահերի պաշտ
պանության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության բարելավման և
անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունների կանխար
գելման հիմ նարար սկզբունքերի վերաբերյալ ԵՄ լավագույն
փորձը¦ թեմայով ԵՄ փորձագիտական առաքելության ծրա
գիր:
Ծրագրի շրջանակում քննարկվելու են.
■

անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումն երի, մասնավորապես` զեղ չերի կիրառ
ման ընթ ացքում տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հասարակության մոլո
րեցման դեպքերը և այդ համատեքստում սպառ ողների շահերի պաշտպանութ
յան ապահովմանն ուղղված քայլերը,

■

ինտերնետ հարթ ակում մոլորություն առ աջացնող և համեմատական գովազդ ի
հետ կապված հարցեր,

■

շփոթ ության աստիճանի գնահատման գործ իքները և մեթ ոդները,

■

շուկայի վերահսկողության, ապացույցների հավաքագրման հետ կապված հար
ցեր։

Կորեայ ի Հանրապետության արդար առևտրի հանձնաժողով
Հանձնաժ ողով ը հայտ է ներկայացրել մասնակցելու՝
■

Կորեայի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և
Կորեայի զարգ ացման ինստիտուտի տրամադրած գիտել իքների փոխանակման
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ծրագրին «Գնումն երի գործ ընթ ացում հնարավոր հակամրցակցային համաձայ
նությունների բացահայտման համակարգ ի (BRIAS) ներդրում» թեմայով,
■

Կորեայի արդ ար առևտրի հանձնաժ ողով ի կողմից կազմակերպվող վերապատ
րաստման ծրագրին և տեխնիկական աջակցության ծրագրին (փորձագ ետի
տրամադրում):

Հանձնաժ ողովն իր անդ ամակցության շրջանակներում 2020 թվականին շարունակել
է համագ ործ ակցել հետևյալ կազմակերպություների հետ.
■

Եվրասիական տնտեսական միություն,

■

ԱՊՀ անդ ամ պետությունների հակամենաշնորհային քաղաքականության միջ
պետական խորհուրդ,

■

Տնտեսական համագ ործ ակցության և զարգ ացման կազմակերպություն (OECD),

■

ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգ ացման հարցերով համաժ ողով (UNCTAD),

■

Միջազգ ային մրցակցության ցանց,

■

Էներգ ետիկ համայնքի մրցակցության ցանց։

Հանձնաժ ողով ը ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգ ացման հարցերով համաժ ողով ի Մրցակ
ցության և սպառ ողների շահերի պաշտպանության վերաբերյալ 8-րդ համաժ ողով ին
հանդ ես է եկել անդրսահմանային հակամրցակցային համաձայնագրերի (կարտել
ների) դեմ պայքարի վերաբերյալ ցեկույցով։
Հանձնաժ ողով ը 2020 թվականին դարձել է ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգ ացման հարցե
րով համաժ ողով ի անդրսահմանային կարտելների աշխատանքային խմբի անդ ամ։
Հանձնաժ ողով ը շարունակել է երկկողմ համագ ործ ակցությունը հետևյալ երկրների
գործ ընկեր կառ ույցների հետ.
Ռուսաստանի Դաշնություն,
Վրաստան,
Ֆրանսիա,
Գերմանիա,
Լեհաստան։

9. Հանրային իրազեկում
2020 թվականին Հանձնաժ ողով ը շարունակել է իրականացնել պրոակտիվ հանրային
իրազեկման աշխատանքներ՝ հիմնվելով բաց, թափանցիկ, հաշվետու և հրապարա
կային գործ ելաոճի ապահովման սկզբունքի վրա: Հարկ է նշել, որ հաշվետու տարում
տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող հանրային հետաքրքրութ
յուն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ պատրաստված և զանգված ային լրատ
վության միջոցներով տարածված հաղորդ ագրությունները նախորդ տարվա համե 
մատությամբ կրկնապատկվել են: Հակիրճ անդրադ առնանք հանրային իրազեկման
որոշ միջոցառ ումն երի՝
■

Նոր կորոնավ իրուսային համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրութ
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յան ժամանակահատված ում ՀՀ կառ ավարությունում ստեղծված Հայկական
միասնական տեղեկատվական կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպվել են
Հանձնաժ ողով ի նախագ ահի մասնակցությամբ մամուլ ի ասուլ իսներ, որոնց ըն
թացքում հանրությանը օպերատիվ տեղեկատվություն է տրամադրվել տարբեր
ապրանքային շուկաներում տիրող իրավ իճակի, Հանձնաժ ողով ի կողմից իրա
կանացվող աշխատանքների վերաբերյալ, պատասխաններ են տրամադրվել
տվ յալ ժամանակահատված ում հանրությանը հուզող հարցադրումն երին: Բացի
վերոնշյալ պաշտոնական հարթ ակից, զուգ ահեռ կազմակերպվել են նաև Հանձ
նաժ ողով ի նախագ ահի մասնակցությամբ հարցազ րույցներ հանրապետության
տարբեր զանգված ային լրատվության միջոցներով՝ տեղեկատվության առ ավել
լայն ու թիրախային լուսաբանումն ապահովելու նպատակով (հեռ ուստատեսութ
յուն, ռադ իո, առցանց լրատվամիջոցներ):
■

Պարբերաբար հանրությանը տեղեկատվություն է տրամադրվել Հանձնաժ ողո
վում ստեղծված շուրջ օրյա աշխատանքային խմբի կողմից խոշոր տնտեսավարող
սուբյեկտների մոտ շուրջ 44 անուն պարենային ապրանքների, դեղատներում
դիմակների, ախտահանիչ նյութ երի գների և պաշարների մոնիտորինգ ի արդ
յունքների վերաբերյալ՝ գրաֆիկական պատկերների և տեքստային հաղորդ ագրությունների միջոցով: Դրանք, մասնավորապես, վերաբերել են ձեռքի ախտա
հանիչ միջոցների, բժշկական դիմակների, ձեռնոցների, բենզ ինի և դիզելային
վառ ել իքի, կարագ ի, բուսական յուղ ի, ալ յուրի, ցիտրուսային մրգերի, հավ ի ձվի,
կաթնաշոռ ի, թթվասերի, այլ լայն սպառման ապրանքների գծով խոշոր առևտրային ցանցերում արձանագրված գնային փոփոխություններին: Անդրադ արձ է
կատարվել նաև ՀՀ մարզերի խոշոր քաղաքների առևտրային կետերում մի շարք
ապրանքների գծով ՀՀ մարզպետարանների հետ համագ ործ ակցությամբ կա
տարված մոնիտորինգ ի արդյունքներին:

■

Պատրաստվել են անիմացիոն հոլովակներ Հանձնաժ ողով ի աշխատանքների
առ ավել լայն հանրային իրազեկումն ապահովելու նպատակով: Հոլովակներից
մեկը զգուշացում-հորդ որ է տնտեսավարող սուբյեկտներին, որը նպատակ ունի
կանխարգ ելելու արտակարգ դրության ընթ ացքում տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության դրույթները խախտող հնարավոր գործ ողութ
յուններն ու վարքագ իծ ը, մյուսը ներկայացնում է Հանձնաժ ողով ի կողմից իրա
կանացվող աշխատանքների գործ ընթ ացը՝ ուղղված Հանձնաժ ողով ի գործ ա
ռույթների և առ աքելության մասին հանրության շրջանում ճիշտ պատկերացում և
սպասել իքներ ձևավորելուն: Դրանք տարածվել են զանգված ային լրատվության
միջոցներով, տեղադրվել Հանձնաժ ողով ի պաշտոնական կայքում, ֆեյսբուքյան
էջում և Յութ ուբ կայքում՝

 https://www.youtube.com/watch?v=-c-TIqGEWxY
 https://www.youtube.com/watch?v=BBRDJP38Mdc
■

Մշակվել է ուղեցույց խոշոր առևտրային ցանցերի ներկայացուցիչների համար
կաթնամթ երքի իրացման փուլում սպառ ողների մոլորության, անբարեխիղճ
մրցակցության հնարավոր դրսևորումն երի կանխելարգ ելման նպատակով, որը
մասնավորապես վերաբերում է կաթնային յուղ ի փոխարինիչով մթերքները կաթ
նային մթերքներից առ անձին ցուցադրելուն: Դրա հետ կապված Հանձնաժ ողո
վում կազմակերպվել է հանդ իպում առևտրային ցանցերի ներկայացուցիչների
հետ, նրանց տրամադրվել է խորհրդ ատվական աջակցություն, հեռ ուստառ ե
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պորտաժ ի միջոցով ներկայացվել են ցանցերից մեկում կատարված աշխատան
քի արդյունքները: Տնտեսավարող սուբյեկտների հետ արդյունավետ երկխոսութ
յունը, համագ ործ ակցային մթնոլորտի ստեղծ ումը, տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության հնարավոր խախտումն երի կանխարգ ելման
նպատակով քննարկում-հանդ իպումն երի կազմակերպումը շարունակական գոր
ծընթ աց է և ակտիվորեն իրականացվում է նաև ընթ ացիկ տարում: Արդ են իսկ
հանդ իպումն եր են տեղ ի ունեցել խոշոր առևտրային ցանցերի և մատակարար
ների, կանթ ամթ երքի ոլորտի ընկերությունների հետ:
■

Լայն և բազմակողմանի քննարկումն եր են անցկացվել ««Տնտեսական մրցակ
ցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մա
սին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծ երի փաթ եթ ի առնչությամբ:
Նախքան նախագծ ի մշակումը Հանձնաժ ողով ը դիմե լ է հանրապետության բու
հերին, գիտական կազմակերպություններին գործ ող իրավակարգ ավորումն երի
վերաբերյալ իրենց տեսակետն ու դիրքորոշումն երը ներկայացնելու նպատա
կով: Նախագ իծ ը կարծ իքի է ներկայացվել ինչպես բոլոր շահագրգ իռ պետական
մարմիններին, այնպես էլ ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին,
միություններին, ՀՀ փաստաբանների պալատին, ՄԻՊ-ին և այլն: Նախաձեռն
վել են հանդ իպումն եր տնտեսավարող սուբյեկտների հետ վերջիններիս մտա
հոգ ությունները լսելու, պարզաբանումն եր տալու և նախագծ ում լրամշակումն եր
կատարելու նպատակով, այդ թվում՝ կայացել է հանդ իպում խոշոր առևտրային
ցանցերի ներկայացուցիչների հետ: Թեմայի վերաբերյալ կազմակերպվել են
Հանձնաժ ողով ի անդ ամն երի մասնակցությամբ հարցազ րույցներ:

■

Շարունակվել է համագ ործ ակցությունը կրթական հաստատությունների հետ:
Տարբեր բուհերի ուսանողներ հյուրընկալվել են Հանձնաժ ողովում, մասնակցել
նիստերին, տեղում ծանոթ ացել Հանձնաժ ողով ի գործ ունեությանը:

■

Քաղաքացիական հասարակության և բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների հետ
համագ ործ ակցությունը խորացնելու և ընդլայնելու նպատակով աշխատանքներ
են իրականացվում Հանձնաժ ողով ին կից ստեղծված տնտեսական մրցակցութ
յան հարցերով հասարակական խորհրդ ի կազմի համալրման և հանրության հետ
երկխոսության այս հարթ ակի աշխատանքների ակտիվացման ուղղությամբ:

10. Էլ եկտրոնային
համակարգ
2020 թվականին Համաշխարհային բանկի՝ ՀՀ պետական հատված ի արդ իականաց
ման երրորդ ծրագրի իրականացման շրջանակում մեկնարկել է Հանձնաժ ողով ի ներ
քին գործ առ ույթների թվայնացման գործ ընթ ացը, իրականացվել են Հանձնաժ ողով ի
համար էլեկտրոնային համակարգ ի մշակման ու ներդրման աշխատանքներ։
Մշակվող համակարգն ունի երկու հիմն ական բաղադրիչ՝
■

արտաքին կայք,

■

վարույթների վարման ներքին էլեկտրոնային հարթ ակ։

Էլեկտրոնային գործ իքակազմի ներդրումը նպատակ ունի արդ իականացնել Հանձ
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նաժ ողով ի գործ ընթ ացները, ապահովել դրանց թափանցիկությունն ու մատչել իութ
յունը հասարակության համար, պարզեցնել վարչարարությունը, հնարավորություն
ընձեռ ել քաղաքացիներին և տնտեսավարող սուբյեկտներին դիմե լ Հանձնաժ ողով
կամ փոխանակել տեղեկատվություն վերջինիս հետ նաև առցանց եղանակով։
Մշակվող նոր պաշտոնական կայքը միտված է բարձրացնելու հանրության իրազեկ
ված ության մակարդ ակը Հանձնաժ ողով ի վերաբերյալ, հասարակությանը մասնա
կից դարձնելու արդ ար և բարեխիղճ մրցակցության հաստատմանն ուղղված գոր
ծընթ ացներին՝ առցանց դիմումն երի, բողոքների ներկայացման, տեղեկատվության
փոխանակման միջոցով, ինչպես նաև պատշաճ կերպով տրամադրելու հանրությա
նը հուզող հարցերի պատասխաններն ու տեղեկությունները, այդ թվում՝ լայն սպառ
ման ենթ ակա մի շարք ապրանքատեսակների գների ամենօրյա մշտադ իտարկման
արդյունքները, գների դինամիկան և այլն։ Տնտեսավարող սուբյեկտները հնարավո
րություն կունենան նախապես գրանցված անձնական էջերով ներկայացնել համա
պատասխան հաշվետվություններ, ստանալ ծանուցումն եր, տեղեկատվություն իրենց
առնչվող վարույթների ընթ ացքի վերաբերյալ, ծանոթ անալ տվ յալ գործ ի շրջանա
կում առկա փաստաթղ թ երին։
Էլեկտրոնային համակարգ ը փոխինտեգրված է լինելու այլ պետական մարմիննե
րի տվ յալների շտեմարանների հետ, որոնցից տվ յալների ավտոմատ ներբեռնումը
կթեթև ացնի վարչական վարույթների բեռ ը, առ ավել արագ և արդյունավետ կդարձ
նի փաստաթղ թ աշրջանառ ությունը՝ հնարավորություն ստեղծ ելով առ ավել ռացիո
նալ օգտագ ործ ել ժամանակն ու ռեսուրսները։
Համակարգ ի գործ արկումը նախատեսված է 2021 թվականին։

11. 2021 թվականի
առաջնահերթությունները
Հաշվ ի առնելով ոլորտային և ձեռնարկատիրական միջավայրի զարգ ացման մար
տահրավերները և միտումն երը, ինչպես նաև Հանձնաժ ողով ի ռեսուրսների հասա
նել իությունը և աշխատանքային ծրագրերի իրականացման անհրաժ եշտությունը՝
Հանձնաժ ողով ը 2021 թվականի համար սահմանել է առ աջնահերթ ության հետևյալ
հիմն ական ուղղությունները.
1.

Ոլորտային ուսումն ասիրությունների շարունակական իրականացում. ազատ
տնտեսական մրցակցությունը սահմանափակող երև ույթների կանխարգ ելման,
վերահսկման արդյունավետ և նորարարական գործ իքակազմերի ներդրման
նպատակով Հանձնաժ ողով ը 2021 թվականին նախատեսում է իրականացնել
ազգ ային տնտեսության համար էական նշանակություն ունեցող և Հանձնաժ ո
ղով ի անմիջական միջամտություն պահանջող հետևյալ ոլորտների ուսումն ասի
րութ յուններ.

■

Թռչնամսի շրջանառ ություն,

■

Կաթ ի և կաթնամթ երքի շրջանառ ություն,
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■

Դեղերի շրջանառ ություն,

■

Ախտորոշիչ ծառ այությունների մատուցում,

■

Առևտրային ցանցերի գործ ունեություն։

2. Երշիկ և նրբերշիկ ապրանքային շուկաներում նախատեսվում է իրականացնել
ուսումն ասիրություն արտադրության և իրացման ընթ ացքում առկա անբարե
խիղճ մրցակցության դրսևորումն երի վերհանման, մրցակցային միջավայրի վրա
իրավական կարգ ավորումն երի ազդ եցության գնահատման նպատակով։ Ուսում
նասիրությունը միտված է բացահայտել պիտակների և (կամ) փաթ եթ ավորման
թաղանթների մակնշումն երի համապատասխանությունը տեխնիկական կանո
նակարգ երի պահանջներին, ինչպես նաև երշիկների և նրբերշիկների բաղադ
րությունների մեջ օգտագ ործված բաղադրիչների համապատասխանությունը
պիտակների և (կամ) փաթ եթ ավորման թաղանթների վրա մակնշված բաղադ
րիչներին հասարակության մոլորեցման դեպքերը բացառ ելու նպատակով։
3. ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփո
խություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծ երի
փաթ եթն ուժ ի մեջ մտնելուց հետո նախատեսվում է շուրջ 40 ենթ աօրենսդրական
նորմատիվ իրավական ակտերի մշակում։ Մի շարք ակտերի մշակումը նախա
տեսվում է իրականացնել տարբեր ծրագրերի շրջանակներում ներգրավված մի
ջազգ ային և տեղական փորձագ ետների հետ համատեղ։
4. Պետական օժանդակությունների վերահսկման համակարգի բարելավում. նա
խատեսվում է «Համաշխարհային բանկի խումբ – ԵՄ գործ ընկերության առ ա
ջարկ. 2017-2020 թվականներին Հայաստանին միասնական աջակցության
շրջանակ. տնտեսական կառ ավարում» ծրագրի շրջանակներում ներգրավված
Համաշխարհային բանկի փորձագ ետների օժ անդ ակությամբ ներդնել համա
կարգ օժ անդ ակությունների համալ իր տեղեկատվական շտեմարան ձևավորելու,
ինչպես նաև տնտեսական մրցակցությունը խաթ արող պետական օժ անդ ակութ
յան հնարավոր դեպքերը վերհանելու, ուսումն ասիրելու և դրանց գնահատական
տալու նպատակով։
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12․. Ֆինանսատնտեսական
գործունեություն
1034-11001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» ծրագրի
«ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում
քաղաքականության մշակում և վերահսկողություն» միջոցառում
1

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

2

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

3

Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում

4

Էներգետիկ ծառայություններ

5

Կոմունալ ծառայություններ

6

Կապի ծառայություններ

7

Ապահովագրական ծախսեր

8

Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

9

Ներքին գործուղումներ

10

Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

11

Համակարգչային ծառայություններ

12

Տեղեկատվական ծառայություններ

13

Կառավարչական ծառայություններ

14

Ներկայացուցչական ծախսեր

15

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

16

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

17

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

18

Տրանսպորտային նյութեր

19

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

20

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

21

Պարտադիր վճարներ

1034-31001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» ծրագրի «ՀՀ
տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
1
տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» միջոցառում
Վարչական սարքավորումներ
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Ճշտված պլան,
հազ. դրամ

Փաստացի դրամարկղային
ծախս, հազ. դրամ

Բյուջեի
կատարման, %

433255,2

427363,9

98,6

4111

297934.9

297934.9

100.0

4112

64807.6

64807.6

100.0

4113

15480.2

15480.2

100.0

4212

4237.9

4170.3

98.4

4213

108.7

56.7

52.2

4214

4965.3

3250.1

65.5

4215

236.0

204.5

86.7

4216

22050.0

21444.3

97.3

4221

1303.0

504.0

38.7

4222

1750.0

1255.8

71.8

4232

810.2

810.2

100.0

4234

477.8

426.8

89.3

4235

3500.0

3500.0

100.0

4237

500.0

454.0

90.8

4239

4990.9

3218.1

64.5

4252

3482.3

3460.3

99.4

4261

2039.0

1933.1

94.8

4264

2452.3

2452.3

100.0

4266

807.8

747.8

92.6

4267

1007.9

1005.6

99.8

4823

313.4

247.3

78.9

Ճշտված պլան,
հազ. դրամ

Փաստացի դրամարկղային
ծախս, հազ. դրամ

Բյուջեի
կատարման, %

3 885,0

3 378,8

87,0

3 885.0

3 378.8

87.0

5122
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Հավելված. 2020 թվականի
վարչական վարույթները
Հակամրցակցային համաձայնություն
1. «Սիլ Մաազա» ՍՊԸ դիմում-բողոքը «Ջերմուկ
Գրուպ» ՓԲԸ և «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան
ՓԲԸ միջև հնարավոր հակամրցակցային
համաձայնության հատկանիշների առկայության
վերաբերյալ
ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է
2. «Սիփիէս Օիլ» ՍՊԸ դիմում-բողոքը «Ֆլեշ»
ՍՊԸ և «ՄԷԿ» ՓԲԸ գործողություններում
հնարավոր հակամրցակցային համաձայնության
հատկանիշների առկայության վերաբերյալ
ԲԵՆԶԻՆ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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

3. Հավի ձվի իրացմամբ զբաղվող մի շարք

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 դիմում-բողոքը
«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
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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

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 դիմումբողոքն ընդդեմ Վի-Էմ Տելեպրոջեքս ընկերության՝
գերիշխող դիրքի չարաշահման վերաբերյալ
/ Դիսքավրի /
ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 861.518 ԴՐԱՄ

ԴԻՄԱԿՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է
14. ԷՖ-ՆԵԹ ընկերության դիմում-բողոքն ընդդեմ
Հիբրիդ Սոլյուշնս ՍՊԸ՝ Շանթ հեռուստաալիքի
վերահեռարձակման թույտվություն տրամադրելու
բացառիկ իրավունք ունենալու և գերիշխող դիրքը

17. ԷՖ-ՆԵԹ ընկերության դիմում-բողոքը 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
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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

որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում
որակելու վերաբերյալ
ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է և ԿԱՐՃՎԵԼ

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

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»
ՍՊԸ-ի` ընկերության գործողություններում
շփոթության հատկանիշների առկայության
վերաբերյալ

36. «Էկոգլոբ» ՍՊԸ դիմումի հիման վրա հարուցված
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է
37. «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ Դիմումբողոքն ընդդեմ «Մոմթազ» ՍՊԸ-ի` ընկերության
անվամբ ցեմենտի իրացման փաստի հնարավոր
առկայության վերաբերյալ

ԱՆՁԵՌՈՑԻԿ

ՑԵՄԵՆՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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

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

ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂ

ԱՆՏԻՖՐԻԶ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

39. «Ակվա Գրուպ» ՍՊԸ դիմում-բողոքը
«Աքվա Արմա Ուոթեր Քամփնի» ընկերության
գործողություններում անբարեխիղճ մրցակցության
դրսևորման հատկանիշներ առկայության
վերաբերյալ
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ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է

Եփրեմյանի դիմումի հիման վրա հարուցված
վարչական վարույթը կարճելու վերաբերյալ
ԳԱԶԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

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

ԿԱՐՃՎԵԼ Է
47. «Դեկորա-Գրուպ» ՍՊԸ դիմում-բողոքն
ընդդեմ «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ-ի` ընկերության
գործողություններն ու վարքագիծը որպես
անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն`
հասարակության մոլորեցում որակելու վերաբերյալլ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
48. «Գլավտորգ» ընկերության դիմում-բողոքն
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
դիմումի-բողոքն 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 դիմում-բողոքն
ընդդեմ «Էկոսոլթ» ՍՊԸ և «Ֆավորիտ 19» ՍՊԸ`
վերջինիս «FAVORITE 1000 Գ ԱՂ ՅՈԴԱՑՎԱԾ
ԷՔՍՏՐԱ» անվանումով ապրանքի փաթեթավորման
վրա ֆեռոցիանիդ (E536) նյութի առկայության
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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

«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 դիմում-բողոքն
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

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 դիմում-բողոքն ընդդեմ
«Դեկորա-Գրուպ» ՍՊԸ առ այն, որ վերջինիս
կողմից օգտագործված «KRONO LUX» չգրանցված
ապրանքային նշանը շփոթություն է առաջացնում
այլ գրանցված ապրանքային նշանների նկատմամբ,
և «Դեկորա-Գրուպ» ՍՊԸ կողմից թվով 3
գովազդներ մոլորեցնում են հասարակությանը
ԱՌևՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 5.093.058 ԴՐԱՄ
56. «Ռոբերտո Պլյուս» ՍՊԸ դիմում-բողոքն 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 դիմում-բողոքն ընդդեմ
«Բոլտ Սերվիսիս Էյ Էմ» ՍՊԸ՝ զեղչի վերաբերյալ
գովազդում էական պայմանների մասին
ամբողջապես չնշելու վերաբերյալ
ԳՈՎԱԶԴ, ՏԱՔՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
58. «Օռվակո» ՓԲԸ դիմում-բողոքն ընդդեմ
«Շիվինի» ընկերության՝ վերջինիս կողմից
ֆեյսբուքյան էջում «BIOWIN» անվանումով

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
60. «Մեգա Ֆուդ» ՍՊԸ դիմում-բողոքն 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. «Վանակվա-Գրուպ» ՍՊԸ կողմից անբարեխիղճ
մրցակցության հնարավոր դրսևորման վերաբերյալ
ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ
ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է ԵՎ ԿԱՐՃՎԵԼ
64. «Գանա Գրուպ Պլյուս» ՍՊԸ դիմում-բողոքն
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
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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 դիմում-բողոքն ընդդեմ
ԱՁ Դավիթ Սարգսյանի, ԱՁ Արա Սմբատյան առ
այն, որ վերջիններս կատարել են Երևան-Սևան
միջմարզային ուղևորափոխադրումներ՝ առանց
մրցույթի մասնակցելու

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

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. «Միլկա-Մ» 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

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 դիմում-բողոքն 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
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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. «Թեմ-Էլ-Լու» ընկերության դիմում-բողոքը
«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

85. «Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ դիմումբողոքը «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)

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ՊԱՆԻՐ)

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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 7-ից 10-ը 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

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 դիմումբողոքն 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
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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

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 դիմում-բողոքն ընդդեմ
Վարդենիսի համայնքապետարանի առ այն,
որ քաղաքացուն խոչընդոտել են սպանդանոցի
կառուցման գործընթացում
ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ/ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ
Է ՏՈՒԳԱՆՔ 20.887.068 ԴՐԱՄ

Պետական գնում ներ
95. Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյանի
կողմից 2020 թվականի մարտի 30-ին
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

ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
97. Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյանի
կողմից 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դիմումի հիման
վրա հարուցված վարչական վարույթը կարճելու
մասին
ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՍԱՐՔԵՐԻ (ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ

Հանձնաժողովին վերապահված իրավունքների կամ
պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում
98. «ՍԱՍ-Գրուպ» ընկերությունում հսկիչ գնման
խոչընդոտման վերաբերյալ

99. «Լավանդա-Նորֆարմ» ընկերության կողմից
հսկիչ գնման խոչընդոտման վերաբերյալ

ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ
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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

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

ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ

ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

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

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

ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ

ՍՐՃԱՐԱՆ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

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
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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

ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է
122. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԳԻՆՈՒԿՈՆՅԱԿԻ ՏՈՒՆ «ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ»» ՍՊԸ
կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու
վերաբերյալ

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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

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

ԿԱՆԱՑԻ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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

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

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԵՂՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

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»

127. Պահանջված տեղեկատվությունը ««ՏԱՎԻՆԿՈ»
ԳԻՆՈՒ-ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու
վերաբերյալ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
128. Պահանջված տեղեկատվությունը
««ՏԱՎԻՆԿՈ» ԳԻՆՈՒ-ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ»
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ
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129. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՌՈՒԿԱՐԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐՃՎԵԼ Է

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 400.000 ԴՐԱՄ

131. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄԱՐԱՆ»
ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐՃՎԵԼ Է
132. Պահանջված տեղեկատվությունը «ԵՐԵՎԱՆԻ
ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»
ԲԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ
ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
133. Պահանջված տեղեկատվությունը
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ
ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
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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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

153. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՍՈՂՈՅԱՆ

161. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՀԱՅԱՍԻ
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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 «ՏԻՏԱՆ-93»
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

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 «ՏԻՏԱՆ-93»
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

169. Պահանջված տեղեկատվությունը «Էքսպրես

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 300.000 ԴՐԱՄ
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177. Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԿ
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից սահմանված ժամկետում
չներկայացնելու վերաբերյալ

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

ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 200.000 ԴՐԱՄ

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՄԵՂՐ, ԳՈՎԱԶԴ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՄԵՂՐ, ԳՈՎԱԶԴ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 1.000.000 ԴՐԱՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 3.000.000 ԴՐԱՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ՁՎԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 500.000 ԴՐԱՄ

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

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

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ

ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է ՏՈՒԳԱՆՔ 400.000 ԴՐԱՄ

ՏՐՎԵԼ Է ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

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

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

ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ

ԿՈՆՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է

ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
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193. «Էկոգլոբ» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 21.01.2020թ. թիվ 10-Ա որոշման
դեմ
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
194. «ԱՆԴ» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 19.09.2019թ. թիվ 117-Ա որոշման
դեմ
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲՈՂՈՔԸ ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼ Է
195. «Պարգև» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 28.04.2020թ. թիվ 136-Ա որոշման
դեմ
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ (ԹԹՎԱՍԵՐ)
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
196 «Դեկորա-Գրուպ» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 05.05.2020թ. թիվ 155-Ա որոշման
դեմ
ԱՌևՏՈՒՐ, ԳՈՎԱԶԴ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
197 «ՍՄ և ՄՍ» ՍՊԸ վարչական բողոքը

Հանձնաժողովի 09.06.2020թ. թիվ 248-Ա որոշման
դեմ
ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
198. «Սoս Սիսթեմս» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 10.06.2020թ. թիվ 251-Ա որոշման
դեմ
ՀՐԴԵՀԱԱԶԴԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
199. «Պրոմոարմատուրա» ՍՊԸ վարչական բողոքը
Հանձնաժողովի 02.06.2020թ. թիվ 231-Ա որոշման
դեմ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ
ԱՆՎԱԶՈՒՅԳԵՐ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
200. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական Բժշկական համալսարան» հիմնադրամի
վարչական բողոքը Հանձնաժողովի 08.07.2020թ.
թիվ 280-Ա որոշման դեմ
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
և ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է
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