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I. Տեղեկատվություն Ընկերության, նրա կառավարման 
մարմինների մասին     

II. Արտադրական գործունեություն 
 

III. Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 
 

IV. Աշխատանք և աշխատավարձ 
 

V. Տեղեկատվություն <<Կարգավարական կառավարման ու 
տվյալների հավաքագրման/էներգիայի կառավարման 
համակարգերի ընդլայնման և արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում>> ծրագրի վերաբերյալ 

 

VI. Եզրափակիչ դրույթներ 
 

VII. Հաշվապահական հաշվեկշիռներ 
 

VIII. Հավելվածներ 
 

IX. Տեղեկանքներ 
 

X. Հաշվարկներ 
 

XI. Տեղեկություններ խորհրդի անդամների մասին 

 
 
 
 
 
 
 

I.   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
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անվանումը` 
հայերեն լրիվ - <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի  
 օպերատո>> փակ բաժնետիրական ընկերություն 
կրճատ  - <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի  
 օպերատոր>> ՓԲԸ 
ռուսերեն    - Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî <<Îïåðàòîð  

ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû>> 
կրճատ   - ÇÀÎ <<Îïåðàòîð ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé  
                   ñèñòåìû>> 
անգլերեն լրիվ  - <<Electro power systems operator>> 

Closed joint-stock company 
կրճատ   - <<Electro power systems operator>> CJSC 
 
հասցեն`   - ՀՀ, 0009, Երևան, Աբովյան փողոց 27 
հեռախոս`   - (+37410) 524725 
ֆաքս`    - (+37410) 547317 
էլ.փոստ`   - office@energyoperator.am 
ինտերնետային կայք` - www.energyoperator.am 
հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը - 01547732 
 
<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատո>> ՓԲԸ հաշվարկային հաշվի 
համարները` 
 
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  

<<Աղասյան>> մասնաճյուղ    247460049700 
<<Արաբկիր>> մասնաճյուղ    247120046906 
 

 <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ  
<<Մյասնիկյան>> մասնաճյուղ    16044033655200 
 

 
Պետ.ռեգիստրում գրանցման համարը և ամսաթիվը`  

27312003639,    05.11.2003թ.,   վկայական թիվ    03 Ա 062403 
 
Իրավակազմակերպական ձևը`  
 Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
 
 

  

mailto:office@energyoperator.am
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Ընկերության կորպորատիվ կառուցվածքը` 

ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով 

բ) Խորհուրդ 

գ) Խորհրդի հանձնաժողովներ (2019թ. ընթացքում չեն ստեղծվել) 

դ) գործադիր մարմին:  

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է  1910747960 դրամ, որը 

կազմում է 316349 հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի 

անվանական արժեքը` 6040 դրամ: 

Բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի 

Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են ՀՀ 

կառավարության և նրա լիազորված անձի` ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՎ 
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ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

Ընկերության նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու 

ճանապարհով շահույթի ստացումը, որի համար իրավունք է տրված և 

պարտավորեցված էլեկտրաէներգետիկական համակարգում մատուցել 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայություն` հետևյալ 

գործառույթներով. 

1. էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կարճաժամկետ պլանավորում և 

կարգավարում. 

2. էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատիվ կառավարում. 

3. էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի զարգացման պլանավորում. 

4. տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի հետ 

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 

համատեղ աշխատանքի ապահովում. 

5. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում` համաձայն Լիցենզիայի պայմանների 

և Շուկայի կանոնների, իր օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող 

Ռելեական պաշտպանության և Հակավթարային ավտոմատիկայի 

սարքվածքների նախադրվածքների հաշվարկում, առաջադրում և դրանց 

կատարման վերահսկում. 

6. հաճախականության և փոխհոսքերի կարգավորման, հաշվեկշռման, ինչպես 

նաև համակարգային ծառայություններ մատուցելու համար նախատեսված 

տեղակայանքների պատրաստականության ստուգում. 

7. էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կրիտիկական (վթարային) 

իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի 

կիրառման վերաբերյալ որոշումների կայացում. 

8. հաղորդման ցանցին միացվող նոր կամ վերակառուցվող 

էներգատեղակայանքներ և սարքավորումների հաղորդման ցանցին միացնելու 

տեխնիկական պայմանների և միացման գործողությունների ծրագրի 

վերաբերյալ համաձայնության տրամադրում. 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

5 
 

9. էլեկտրական էներգիայի (հզորության) միջպետական 

առևտրի խթանման և տարանցման ապահովման նպատակով 

համագործակցություն այլ երկրների համապատասխան կազմակերպությունների 

հետ. 

10. Շուկայի կանոններով նախատեսված այլ գործառույթներ: 

Լիցենզիայի պայմանների 5-րդ կետի 1-7-րդ ենթակետերով ամրագրված 

գործառույթները Լիցենզավորված անձն իրականացնում է բացառիկ իրավունքով: 

Ընկերությունը կարող է զբաղվել օրենքով սահմանված գործունեության 

առանձին տեսակներով, ինչպես նաև լիցենզիայի (հատուկ թույլտվություն) 

առկայության դեպքում այլ գործունեությամբ: 

ՀՀ   հանրային    ծառայությունները    կարգավորող    հանձնաժողովի   

որոշմամբ, Ընկերությանը տրված լիցենզիայի գործունեության ժամկետը 2015 

թվականին երկարաձգվել է  մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 9-ը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 

1. Բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողով`  Ընկերության կառավարման 

        բարձրագույն մարմին. 
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Ս.Պապիկյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարար,  

ընկերության բաժնետոմսերի կառավարման 

100% լիազորությունները իրականացնող 

Հաշվետու տարում գումարվել է մեկ տարեկան ընդհանուր ժողով (25.06.2019թ.) և 

մեկ արտահերթ ժողով (30.12.2019թ.): Բոլոր ժողովները գումարվել են 

Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում: 

2. Խորհուրդ` Ընկերության կանոնադրության 13 հոդվածը (13.1-ից 13.7 կետեր)` 

սահմանում է Խորհրդի բացառիկ և պատվիրակված իրավասությունները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Խորհրդի գործունեությունը 

2019թ. ընթացքում Խորհուրդը գումարել է 5 նիստ, որից 4-ը հեռակա 

քվեարկությամբ, Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը 

Խորհրդի անդամներին է ուղարկվում նիստի օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:  
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 Գործադիր մարմին  

Ընկերության գործադիր մարմինը բաղկացած է մեկ գլխավոր տնօրենից` 

Մնացական Անդրիասի Մնացականյան: 

2019թ. Ընկերության ներքին աուդիտ իրականացնող անձ և կորպորատիվ 

քարտուղար չի նշանակվել: 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003թ. մայիսի 2-ի 

<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> և <<Էներգա-կարգաբերում>> 
փակ բաժնետիրական ընկերություններ ստեղծելու մասին>> N779-Ա որոշման 1 կետի 
ա) ենթակետի պահանջներին համապատասխան ստեղծվել է  
<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> փակ բաժնետիրական 
ընկերություն: 

Նույն որոշման 6-րդ կետի համաձայն <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 
օպերատոր>> փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի կառավարման 
լիազորությունները վերապահվել են հետևյալ պաշտոնատար անձանցից 
յուրաքանչյուրին քվեարկող բաժնետոմսերի ընդհանուր թվի 1/5 չափով. 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար 
ՀՀ էներգետիկայի նախարար 
ՀՀ արդարադատության նախարար 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 

պետ 
<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի հիմնադիր 

ժողովը տեղի է ունեցել 2003թ. հոկտեմբերի 30-ին, որի որոշման 1-կետով հաստատվել 
է <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի ստեղծումը: 

ՀՀ կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 6-ի <<ՀՀ էներգետիկայի ոլորտի 
պետական ընկերությունների 2003 – 2007 թվականների ֆինանսական առողջացման 
ծրագրի ու 2003 – 2007 թվականների ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումների և մի 
շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N1694-Ն որոշման 2-րդ կետի 
պահանջներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը 
հանդիսացող Ընկերության բաժնետոմսերի լիազորությունները վերապահվել է 
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին: 

Ընկերության կանոնադրությունը Իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիստրում գրանցվել է  2003թ. նոյեմբերի 5-ին:  

ՀՀ բնական մենաշնորհների  կարգավորման հանձնաժողովի 2003թ. 
դեկտեմբերի 9-ի <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ին 
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման 
լիցենզիա տրամադրելու մասին>> N87-Ա որոշման 1 կետով Ընկերությանը 
տրամադրվել է Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության 
մատուցման լիցենզիա, որի պայմանները հաստատվել է ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. մայիսի 17-ի N163Ա որոշմամբ: 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ընկերությունը իր կառուցվածքում ունի մեկ` <<Էներգակապ>> մասնաճյուղ:  
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Ընկերության տնօրինության տակ են գտնվում ներքոհիշյալ վարչական և 

արտադրական տարածքները. 

ՀՀ Կառավարության 2003թ. մայիսի 2-ի <<Էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատոր>> և <<Էներգակարգաբերում>> փակ բաժնետիրական 

ընկերություններ ստեղծելու մասին N779-Ա որոշման հավելված 1-ով փոխանցվել է շենք 

շինություն (<<Էներգակապ>> մասնաճյուղ), որոնք սեփականության իրավունքով` 

2005թ. հոկտեմբերի 18-ին,  1092.3 քառ. մետր մակերեսով, գրանցված են ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, գույքի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 3-6 մատյանի 000295 

համարի տակ, քաղ. Երևան, Արաբկիր համայնք, Մալխասյանց փող. թիվ 2 հասցեում, 

այդ թվում` վարչական շենք, պահեստներ, ավտոտնակներ, ծածկեր, բենզալցակայան:

  

Կադաստրի պետական կոմիտեում 2006թ.-ից քաղ.Երևան, Մալխասյանց 2 

հասցեի 0.265 հա հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը` ՀՀ 

կառավարության 01.10.05թ. N199-Ն որոշման և ՀՀ հողային օրենսգրքի 23 հոդվածի 

պահանջների համաձայն, փոխանցվել է <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 

օպերատոր>> ՓԲԸ-ին: 

2006թ. Ընկերության կողմից անհատույց (մշտական) օգտագործման 

իրավունքով զբաղեցրած հողամասի (<<Էներգակապ>> մասնաճյուղ - 0.265 հա) 

նկատմամբ գրանցվել է սեփականության իրավունք, որը ակտիվների կազմում 

ներառելու և հաշվապահական ձևակերպումներ տալու վերաբերյալ ՀՀ ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության 2/3 1-5/3-3058, 07.03.06թ. պարզաբանմամբ որպես 

հետաձգված եկամուտ  Ընկերությունը ձևակերպել է 105.979 մլն դրամ: Նշված 

եկամուտը պետք է ճանաչվի որպես եկամուտ սիստեմատիկ և ռացիոնալ հիմունքով, 

տվյալ հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների միջին կշռված    

մնացորդային  օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում և վերագրվի հաշվետու 

ժամանակաշրջանի եկամուտներին:  

ՀՀ կառավարության 2009թ. օգոստոսի 13-ի <<Էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատոր>> փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք հանձնելու 

մասին>> N924-Ա որոշմամբ <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
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առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ>> պետական 

կառավարչական հիմնարկին ամրացված` Երևան քաղաքի Աբովյան 27 հասցեում 

գտնվող` 3436.95 քառ. մետր մակերեսով ու 2327154 հազ.դրամ գնահատված արժեքով 

շենքը և դրա սպասարկման ու օգտագործման համար հատկացված 0.13639 հեկտար 

հողատարածքը ներդրվել է <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> 

փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում: ՀՀ 

Կառավարության 2010թ. փետրվարի 18-ի N150-Ա որոշմամբ <<3436.95 քառ. մետր 

մակերեսով>> բառերը փոխարինվել են <<3536.95 քառ. մետր մակերեսով>> բառերով, 

իսկ <<2327154>> թիվը` <<2343603>>: 

2010թ. ապրիլի 12-ին սեփականության իրավունքով` 3536.95 քառ. մետր 

մակերեսով շենքը և 0.13639 հեկտար հողատարածքը` գրանցված են ՀՀ 

Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, գույքի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 010063-21 մատյանի 

00210 համարի տակ, քաղ. Երևան, Կենտրոն համայնք, Աբովյան փող. թիվ 27 

հասցեում:   

ՀՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 7-ի <<ՀՀ կառավարության 25.02.2010թ. 

N182-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և <<Էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալում գույք ներդնելու 

մասին>> N1557-Ա որոշման համաձայն, ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի 50/21 հասցեում 

0.25555 հեկտար մակերեով հողամասը 38700.0 հազ.դրամ շուկայական արժեքով ներ 

է դրվել <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի 

կանոնադրական կապիտալում` Պահուստային կարգավարական կենտրոն կառուցելու 

նպատակով, որը համապատասխան գրանցում է  ստացել ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում, ինչպես նաև 

համապատասխան գրանցում է ստացել ՀՀ պետական ռեգիստրում: 

II. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2019թ. ընթացքում Ընկերությունը, իրականացրել է օպերատորի ծառայության 
մատուցման լիցենզիայով նախատեսված բոլոր գործառույթները` ապահովելով ՀՀ 
էներգահամակարգի անվտանգությունն ու հուսալիությունը: Տարվա ընթացքում 
Կենտրոնական կարգավարական ծառայության աշխատակիցների մեղքով վթարներ 
չեն արձանագրվել: 
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Հանդիսանալով էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ 
շուկայի մասնակից, <<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ-ն իր փոխհարաբերությունները շուկայի այլ 
մասնակիցների հետ վարում է <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 
և էլեկտրաէներգետիկական համակարգի լիցենզավորված այլ անձանց 
փոխհարաբերությունների կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ ՀԾԿՀ 2008թ. հուլիսի  2-ի 
N347-Ն որոշմանը համապատասխան: <<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ-ի գործունեության ոլորտում 
կարևոր տեղ է  հատկացված նաև ՀՀ ՀԾԿՀ <<ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական 
համակարգի հուսալիության և անվտանգության ապահովման կանոններ>> 2004թ. 
դեկտեմբերի 24-ի N176-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթների իրագործմանը: 

Ընկերությունը, լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան, տարվա 
ընթացքում մշակել և արտադրող, բաշխող և տեղափոխող ընկերություններին է 
տրամադրել հրահանգներ: 

Տեխնիկական բարձր մակարդակով և փոխադարձ վստահության մթնոլորտում է 
ապահովվում <<Թավանիր>> ընկերության ազգային կարգավարական կենտրոնի  և 
Ընկերության կենտրոնական կարգավարական ծառայության կարգավարների միջև    
փոխհարաբերությունների և 220կՎ Ահար-1, Ահար-2 միջպետական 
էլեկտրահաղորդման գծերի օպերատիվ կառավարման վերաբերյալ կնքված 
համաձայնագրով նախատեսված պահանջների կատարումը: Ըստ անհրաժեշտության 
վերամշակվել են արդեն գործողության մեջ գտնվող հրահանգները և տրամադրվել 
համապատասխան ընկերություններին:  

Ընկերությունը սպասարկել է կապուղիներ, մալուխային և օդային կապի գծեր, 
ռադիո և այլ հատուկ կապի ու հեռուստամեխանիկայի սարքավորումներ և SCADA/կապ 
համակարգը, որն իր մեջ ներառում է` 

1. Օպտիկամանրաթելքային ճոպան (OPGW )    – 779,7 կմ 
2. Օպտիկամանրաթելքային մալուխ – (OPAC)    – 27.6 կմ 
3. Օպտիկական վերջնամասային սարքեր– (OLTE)   – 45 հատ 
4. Հեռամեխանիկայի սարքեր -  (RTU)     – 28 հատ 
5. Էներգասնուցման անխափան սարքեր` 

• Լիցքավորման ագրեգատներ  (Golero)     – 28 հատ 
• Ակումուլյատորային մարտկոցներ     – 28 կոմպ. 
• Շարժիչ գեներատորներ EP6000      – 20 հատ 
• 220 կՎ/ 48 Վ – փոխակերպիչներ     – 16 հատ 
• 48Վ/ 220 Վ – փոխակերպիչներ      – 30 հատ 

6. SCADA սերվերներ        – 4 հատ 
7. SCADA –ցանցային Gatalyst սարքեր     – 8 հատ 
8. Տեսապատ         – 1 հատ 
9. Տեսապատի պրոյեկցիոն սարքեր     – 18 հատ 
10. Ժամանակի սինխրոնիզացիոն սարք     – 2 կոմպ. 
11. Երկարատև ձայնագրման սարք      – 1 հատ 
12. Անխափան սնուցման սարք (UPS)     - 15 հատ 
13. Ռեզերվ ավտոմատ միացման տրանսֆ. Համակարգ   -  1 հատ 
14. Դիզել գեներատոր        -  1 հատ 
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15. IP  ավտոմատ հեռախոսային կայան (MX - ONe)   – 2 
հատ 

16. IP ավտոմատ հեռախոսային կայան EBN    – 11 հատ 
17. IP և թվային հեռախոսներ       -165 հատ  
18. Ունիվերսալ չափիչ սարքեր (P130EH)     – 477 հատ 
19. Հսկիչ մալուխներ        – 71,6կմ  
20. Ուժային մալուխներ       - 6,35կմ   
21. Թվային կամրջակներ       – 30հատ    
22. Համակարգիչներ (SCADA/կապ համակարգում)   – 29 հատ 
23. Կապի ցանցային հսկիչ սարք (NMS)     – 2 հատ 
24.  Միջանկյալ ռելեներ       – 1006 հատ                                                       

  Կապուղիներ, մալուխային և օդային կապի գծեր, ռադիո և այլ  հատուկ կապի ու 
հեռամեխանիկայի սարքավորումներ, այդ թվում` 

Բարձր հաճախ. սարքավորումներ     16+16  լրակազմ 
(PLC+DPLC) 

32 կապուղի 

Ռադիոռելեական սարքավորումներ 18 հատ 19 կապուղի 
Ռադիոսարքավորումներ «ՖՄ» և «Մայակ» 23 կայան 23 կապուղի 
Մալուխային կապի պղնձյա գծեր 5.8 կմ 25 կապուղի 
Ավտոմատ հեռախոսակայան թվային 8 հատ  305 աբոնենտ 
Panasonic KXTD     
   

Բացի վերոհիշյալ սարքավորումների և գծերի սպասարկումից, կատարվել են նաև 
հետևյալ արտապլանային և վթարավերականգնողական  աշխատանքները.  
 

1 Շինուհայր ե/կ-Տաթև ՀԷԿ օպտիկական մանրաթելերի ջիղերի չափում և 
վնասված ջիղերի վերականգնում 

2 ԵրՋԷԿ-Արարատ 2 ե/կ, ԵրՋԷԿ-Մարաշ ե/կ, ԵրՋԷկ-հարավային ե/կ ՕԳ-
ների դիֆ.պաշտպանությունների միացում օպտիկական մալուխներով 

3 Հաղթանակ ե/կ-Շահումյան-2 ե/կ գդպ – ների միացում օպտիկական 
մալուխներով 

4 Արարատ 2 ե/կ – Եղեգնաձոր ե/կ ընկած հատվածում 68 հենարանի վրայից 
միացման տուփի իջեցում, մանրաթելերի ստուգում և վերականգնում  

5 Սոլակ 110 կվ ՕԳ-ի N1-ից 3 միջհենարանային հատվածի OPGW-ի 
փոխարինում 

6 ԵրՋԷԿ ԲԲՍ-ից ԱՏԲ OPAC մալուխի անցկացում 
7 Սպանդարյան ՀԷԿ-Շինուհայր ե/կ ընկած հատվածում V-K17 հենարանի 

վրայից միացման տուփի իջեցում, մանրաթելերի վերականգնում  
8 Շինուհայր ե/կ- Շամբ ՀԷԿ հատվածում օպտիկական մալուխի չափումներ 

և թերությունների վերացում 
9 Գուգարք-220 կվ ՕԳ-ի վթարված հենարանի վրա OPGW-ի 

ժամանակավոր ամրակցում 
10 Որոտան-2 ՕԳ-ի օպտիկական մալուխի վնասվածքի վերականգնում 
11 Հաղթանակ ե/կ-Շահումյան-2 ե/կ և Հաղթանակ ե/կ ԵրՋԷԿ ռելեական 

պաշտպանությունների  միացումներ` օպտիկական կապուղիներով 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

13 
 

12 Արգել ՀԷԿ-ում Հրազդան ՀԷԿ- ի շարային միացման տուփի վնասված 
օպտիկական մանրաթելքի փոխարինում 

13 Զովունի ե/կ-ում Շահումյան 2 ե/կ- ի շարային միացման տուփի 
մոնտաժում և վնասված օպտիկական կոմուտացիոն լարի փոխարինում 

14 Մարաշ ե/կ-ում Քանաքեռ ՀԷԿ- ի շարային միացման տուփից 
օպտիկական կոմուտացիոն լարի փոխարինում 

15 Լիճք ե/կ օպտիկական մալուխի վնասված մանրաթելքի վերականգնում 
16 Վարդենիս 220 կվ ՕԳ- ի օպտիկական կապուղու չափումներ և 

վնասված մանրաթելքի վերականգնում 
17 Գյումրի – 2 ե/կ պորտալի վրայից միացման տուփի իջեցում 

և վնասված  մանրաթելքի վերականգնում 
18 Եղեգնաձոր ե/կ-ում Սպանդարյան ՀԷԿ- ի շարային միացման տուփից 

օպտիկական կոմուտացիոն լարի փոխարինում և գծի չափումներ 
19 Ագարակ փ/կ – Շինուհայր ե/կ օպտիկական կապուղու վնասվածքի 

վերականգնում 
20 Վանաձոր 2 ե/կ-ում Հրազդան ՋԷԿ- ի շարային միացման տուփից 

օպտիկական կոմուտացիոն լարի փոխարինում և գծի չափումներ 
21 Շինուհայր ե/կ- ից Շամբ ՀԷԿ ընկած հատվածում ՊՏ 00 հենարանից  

միացման տուփի իջեցում և մանրաթելքի միացում 
22 Գուգարք – 2  220 կվ ՕԳ-ի վնասված հենարանի վրա OPGW- ի 

հիմնական միացում 
23 Հրազդան ՋԷԿ-ի  ԲԲՍ- ում միացման տուփի իջեցում և մանրաթելքի 

միացում 
24 Մեղրի 1,2 SKADA II փուլով անցկացրած նոր OPGW- ի մոնտաժման  

աշխատանքների հսկում 
25 Աշնակ ե/կ-ում OPAC մալուխների տեղափոխում նորակառույց մասնաշենք 
26 Արարատ 2 ե/կ-ում Երևան ՋԷԿ- ի շարային միացման տուփից 

օպտիկական կոմուտացիոն լարի փոխարինում և գծի չափումներ 
27 Սևան - Հրազդան կասկադի ջրամբարների SKADA II փուլով անցկացրած  

նոր օպտիկական կապուղիների ստուգումներ 
28 Գյումրի 220կՎ ՕԳ-ի OPGW- ի վնասվածքների ստուգում և 

վերականգնում 
29 ԿԿՀ-ՊԿԿ օպտիկական կապուղիների ստուգումներ 
30 ՀԱԷԿ - Պռուդ ե/կ ռռ կայանի հաղորդիչի փոխարինում 
31 Արգել ՀԷԿ ջրային ամբարտակի ռռ կապի կարգավորում 
32 Արաքս մ/ճ - Մասիս էլ.ց ռռ կայանի ընդունիչի փոխարինում 
33 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ռռ կայանի կարգավորում 
34 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ջրային ամբարտակի ռռ կայնի նորոգում 
35 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ռռ կայանի կարգավորում 
36 ՀԱԷԿ ռռ կայանի հաղորդիչի փոխարինում 
37 Հրազդան ՀԷԿ - Ախպարա ջրային ամբարտակի ռռ կայանի նորոգում 
38 Արաքս մ/ճ - Արտաշատ 110կՎ ե/կ ռադիոկապի նորոգում 
39 Հրազդան ՀԷԿ - Ախպարա ջրային ամբարտակի ռռ կայանի նորոգում 
40 Արգել ՀԷԿ - ՕԿԱ ռռ կայանի նորոգում 
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41 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ռռ կայանի կարգավորում 
42 Վեդի էլ.ց - Վանաշեն  ե/կ ռադիոկապի նորոգում 
43 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ջրային ամբարտակի ռռ կայանի նորոգում 
44 ՀԱԷԿ - Սևջուր պոմպակայանի ռռ կայանի նորոգում 
45 Արաքս մ/ճ - Մասիս ե/կ ռռ կայանի ալեհավաքի փոխարինում 
46 Արգել ՀԷԿ - ՕԿԱ ռռ կայանի նորոգում 
47 Արաքս մ/ճ - Մասիս էլ.ց ռռ կայանի նորոգում 
48 Հրազդան ՀԷԿ - Ախպարա ջրային ամբարտակի ռռ կայանի նորոգում 
49 Արգել ՀԷԿ - Արզնի ՀԷԿ ռռ կայանի կարգավորում 
50 Արզնի ՀԷԿ նոր ԱՀԿ ստուգում թերությունների վերացում 
51 Աշնակ ե/կ ԲԲՍ մալուխի տեղափոխում 
52 Հրազդան ՀԷԿ- ի կապի հանգույցից հին սարքավորումների դեմոնտաժ 

և  տեղափոխում 
53 ԵրՋԷԿ և Հարավային ե/կ հին սարքավորումների դեմոնտաժ և տեղա

փոխում 
54 Գավառ ե/կ PMX կարգաբերում 
55 Լիճք ե/կ PLC կարգաբերում 
56 Արզնիում ՀԷԿ հին ԱՀԿ ապամոնտաժում և տեղափոխում 
57 Հրազդան ՋԷԿ PLC մակարդակի կարգաբերում 
58 Արզնի ՀԷԿ OLTE կարգաբերում 
59 Արարատ-2 ե/կ OLTE, SFP փոխարինում 
60 Վանաձոր 2 ե/կ SFP փոխարինում 
61 Աշնակ ե/կ հեռախոսակապի վերականգնում 
62 Աշնակ ե/կ OLTE տեղափոխում 
63 Կամո ե/կ կարգավարական կապի վերականգնում 
64 Ագարակ ե/կ PLC Երևան-Թեհրան կապի վերականգնում 
65 ԵրՋԷԿ STM – 4  OLT սարքի տեղափոխում նոր կառուցված ՓԲՍ 
66 Շահումյան - 2 - Հաղթանակ ե/կ STM - 1 OLT սարքի փոխարինում STM – 

4-ով 
67 Աշնակ ե/կ OLT սարքավորման վերանորոգում 
68 Եղեգնաձոր ե/կ PLC կարգաբերում 
69 Կամո ե/կ PLC սնուցման բլոկի վերանորոգում 
70 Հրազդան ՋԷԿ OLT սնուցման միացում 
71 Արգել ՀԷԿ լարման ապահովիչների վերանորոգում 
72 Հրազդան ՀԷԿ սնուցման սարքի վերանորոգում 
73 Արզնի ՀԷԿ 220/48Վ փոխակերպիչի վերանորոգում 
74 Արգել ՀԷԿ անխափան սնուցման սարքի վերանորոգում 
75 Աշնակ ե/կ 48վ ցնուցման սարքի վերնորոգում 
76 Հրազդան ՋԷԿ 48/220Վ ձևափոխիչ սարքի վերանորոգում 
77 Հրազդան ՀԷԿ անխափան սնուցման սարքի փոխարինում 
78 Արարատ – 2 ե/կ 48Վ լիցքավորման ագրեգատի վերնորոգում 
79 Լիճք ե/կ լիցքավորման մարտկոցների ստուգում 
80 Կամո ե/կ 48/220Վ փոխակերպիչի վերանորոգում 
81 Աշնակ ե/կ 48Վ սնուցման սարքի վերանորոգում 
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82 Գյումրի – 2 ե/կ OLT սարքի սնուցման վերանորոգում 
83 Կամո ե/կ լարման ապահովիչների փոխարինում 
84 Աշնակ ե/կ OLT սարքի սնուցման ապամոնտաժում 
85 Աշնակ ե/կ 220Վ ձևափոխիչի միացում 
86 Արգել ՀԷԿ անխափան սնուցման սարքի փոխարինում 
87 Արգել ՀԷԿ OLT սարքի 48Վ սնուցման վերանորոգում 
88 Լիճք ե/կ ինվերտորի նորոգում 
89 ՀԱԷԿ 48/220Վ ձևափոխիչ բլոկի փոխարինում 
90 Աշնակ ե/կ թվային կամրջակի սնուցման բլոկի փոխարինում 
91 Գյումրի – 2 Ե/կ սնուցման ագրեգատի վերանորոգում 
92 Կամո ե/կ լիցքավորման ագրեգատի բլոկի փոխարինում 
93 Արարատ – 2 ե/կ 48/220Վ ինվերտորի մարտկոցի փոխարինում 
94 Եղեգնաձոր ե/կ լիցքավորման ագրեգատի վերանորոգում 
95 Արարատ – 2 ե/կ հեռախոսի սնուցման բլոկի փոխարինում 
96 Հրազդան ՋԷԿ ինվերտորի մարտկոցի փոխարինում 

  Կատարվել են նաև սեզոնային և ձմեռային նախապատրաստական 
աշխատանքներ: 

2019թ. ապահովվել է, հանրապետության տարածքում, կապի ծառայությունների 
բնականոն աշխատանքն ապահովող  մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների 
նորմալ շահագործումն ու նորոգումը: 

Հին սարքավորումներից շահագործման անհրաժեշտությունը կորցնելու 
կապակցությամբ,  հանվել և ապամոնտաժվել են` Բ/Հ սարքավորումներ,  անխափան 
սնուցման սարքեր, մարտկոցներ, АДАСЭ-ներ, ռադիո սարքեր, FM 301 կայաններ, 
խտացման սարքեր և այլ օժանդակ միջոցներ: 

 

Կատարվել են սեզոնային և ձմեռային նախապատրաստական աշխատանքներ: 
2019թ. ապահովվել է հանրապետության տարածքում կապի ծառայությունների 

բնականոն աշխատանքն ապահովող մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների 
նորմալ շահագործումն ու նորոգումը: 

Մշտական աջակցություն է ցուցաբերվել SCADA/կապ   2-րդ փուլի մոնտաժման և 
շինարարական աշխատանքների ընթացքում և մասնակցություն` այդ ծրագիրը 
բարեհաջող ավարտին հասցնելու համար: 

III. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1.Եկամուտներ և ծախսեր 
 

1.1.Եկամուտներ (առանց ԱԱՀ) 

1.1.1.Ընկերության տարեկան գործառնական եկամուտը հիմնական 

գործունեությունից կազմել է 2010.5մլն դրամ (հավելված 1), խորհրդի կողմից 
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հաստատված նախահաշվով նախատեսված 2003.5մլն դրամ գումարի 

դիմաց (նախատեսվածից ավել եկամուտը կազմել է 7.0մլն դրամ): Նշված եկամուտի 

գոյացման աղբյուրները հետևյալն են. 1616.9մլն դրամը` ՀՀ տարածքում մատուցած 

ծառայությունների դիմաց (վճարող` <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ); 

<<ԵրՋէկ>> ՓԲԸ-ի կողմից Հայաստան-Իրան ներկրված գազի դիմաց 

էլեկտրաէներգիայի արտահանման ընթացքում Ընկերության մատուցած ծառայության 

դիմաց ստացված եկամուտ` 282.5մլն դրամ (նախահաշվով նախատեսված էր 296.6մլն 

դրամ), որպես այլ գործունեությունից ստացված լրացուցիչ եկամուտ` 111.1մլն դրամ 

(նախահաշվով նախատեսված էր 90.0մլն դրամ), այդ թվում բանկի ավանդի տոկոս` 

13.9մլն դրամ, Աբովյան 27 շենքի տարածքի և օպտիկամալուխային գծերի 

վարձակալությունից` 73.6մլն դրամ, <<ԲԷՑ>> ՓԲԸ-ին մատուցած լրացուցիչ 

ծառայությունների և տեխ.պայմանների կազմման համար` 0.2մլն դրամ, փոքր ՀԷԿ-

երին ՌՊԱ դրվածքների հաշվարկի համար` 3.0մլն դրամ, <<Ի Էյ Էներջի 

Ընդվայզորի>> ՍՊԸ-ի համար հաշվարկային և գնահատման աշխատանքներ` 2.5մլն 

դրամ, <<ԵրՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի համար Վրաստանից ներկրված էլ.էներգիայի` ԻԻՀ 

արտահանման ընթացքում մատուցած ծառայության դիմաց` 9.5մլն դրամ, դուրս գրված 

հիմնական միջոցների վաճառքից` 6.1մլն դրամ և այլ ծառայությունների համար` 2.3մլն 

դրամ:  

1.1.2.Ընկերության ակտիվների վերագնահատման և շնորհների ձևակերպումների 

արդյունքում ձևավորվել է ոչ գործառնական եկամուտներ`              296.1մլն դրամ: 

1.1.3.Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական 

հաշվեկշռի կազմման նպատակով, որպես եկամուտ հաշվարկվում է գործառնական 

(2010.5մլն դրամ) և ոչ գործառնական (296.1մլն դրամ) եկամուտների հանրագումարը` 

2306.6մլն դրամ: 

 

 

1.2.Ծախսեր (առանց ԱԱՀ) 

 

1.2.1.Ընկերության տարեկան գործառնական ծախսերը կազմել են 2038.1մլն 

դրամ (հավելված 2), որից`  

նյութական ծախսեր -  կազմել են 56.3մլն դրամ (նախահաշվով նախատեսված 

70.1մլն դրամ գումարի դիմաց), 13.8մլն դրամ գումարը տնտեսվել է` կարգավարական 

կետի վահանակի պահեստամասերի և այլ պահեստամասերի ռացիոնալ և 

արդյունավետ օգտագործման արդյունքում (12.9մլն դրամ); վառելիքի ծախսը ավելի 
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արդյունավետ և խնայողական ռեժիմով իրականացնելու արդյունքում (1.7մլն 

դրամ); Պահուստային կարգավարական կետի շինարարության ընթացքում 

էլեկտրաէներգիայի սպառման (որը նախատեսված չի եղել սակագնի հաշվարկում) և 

եղանակային պայմաններից ելնելով լրացուցիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսվել 0.8մլն 

դրամի չափով:  

մաշվածություն - հաշվարկվել է  715.7մլն դրամ (նախահաշվում նախատեսված 

53.4մլն դրամ գումարի դիմաց), քանի որ Համաշխարհային Բանկի և Ճապոնական 

Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցների  հաշվին  ձեռք  բերված  

կազմ.տեխնիկայի,  համակարգչային  ծրագրի և SCADA ծրագրով նախատեսված 

հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների գումարը ներառված չէ ինչպես 

ՀԾԿ հանձնաժողովի կողմից հաստատված ամսական ծառայության վճարի 

հաշվարկում, այնպես էլ Ընկերության տարեկան եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվում, որի արդյունքում ամորտիզացիոն ծախսերը, որոնք հաշվարկվել են 

նաև հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին  

համապատասխան նախահաշվից ավելի է հաշվարկվել 662.3մլն դրամ;  

սպասարկման ծախսեր - կազմել են 68.4մլն դրամ (նախահաշվով 

նախատեսված 68.4մլն դրամ գումարի դիմաց), որում ընդգրկվել են Կարգավարական 

վահանակի սպասարկման և վերանորոգման ծախսերը` 37.2մլն դրամ, սերվերների և 

համակարգիչների սպասարկման և վերանորոգման ծախսերը` 31.2մլն դրամ; 

վերանորոգման ծախսեր – կազմել են 128.8մլն դրամ (նախահաշվով 

նախատեսված 66.7մլն դրամ գումարի դիմաց), որում ընդգրկվել են 

օպտիկամանրաթելքային մալուխների (OPGV ՕՄԱՄ) և միացման տուփերի 

ստուգումների, թերությունների հայտնաբերման և վերացման աշխատանքները` 28.6մլն 

դրամ; ավտոմեքենաների վերանորոգման և սպասարկման ծախսերը` 14.0մլն դրամ;  

հակահրդեհային պաշտպանության (1.0մլն դրամ) և օպտիկամանրաթելքային ճոպանի 

ապամոնտաժման (1.8մլն դրամ) աշխատանքներ`                                          2.8մլն 

դրամ; SCADA/կապ համակարգի (PLS) սարքերի կարգաբերման, սպասարկման և 

վերանորոգման նպատակով ծախսվել է 30.0մլն դրամ; Սպանդարյան ՀԷԿ-ի (3.3մլն 

դրամ), <<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ-ի 220կՎ, ԲԲՍ-ի 110կՎ, 6, 15, 75, 35կՎ ԲԲՍ-ի 

միացումների (16.3մլն դրամ), <<Երևան ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի նոր 220/110/35 կՎ ե/կ (8.3մլն 

դրամ), <<Հաղթանակ>> 220/110/10 կՎ ե/կ և գեներատորի  (18.3մլն դրամ) 

ենթակայանների ինտեգրման աշխատանքները SCADA/կապ համակարգին` 46.2մլն 

դրամ; այլ վերանորոգման աշխատանքները կազմել են`          7.2մլն դրամ:  
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ՀՀ էներգետիկ համակարգի 2020- 2024թ.թ. համար զարգացման 

երկարաժամկետ ծրագրի մշակում – 95.9մլն դրամ; 

ՀՀ էներգետիկ համակարգի հուսալիության և անվտանգության 

ցուցանիշների մշակում – 15.0մլն դրամ; 

Փոքր կայաններից ակտիվ և ռեակտիվ հզորության չափումները և դրանց 

անընդհատ ստացումը <<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ-ի SCADA համակարգի սերվերներում 

ընդգրկելու նպատակով կատարվող աշխատանքներ – 60.9մլն դրամ; 

աշխատավարձ - հաշվարկվել է  736.4մլն դրամ (նախահաշվով  նախատեսված 

740.0մլն դրամ գումարի դիմաց);  

այլ ծախսեր - կազմել են 94.7մլն դրամ (նախահաշվով նախատեսված 107.9մլն 

դրամ գումարի դիմաց), որում ընդգրկվել են հեռախոսային և ինտերնետային կապի 

ծախսերը 8.2մլն դրամ; գործուղման ծախսերը 22.1մլն դրամ; կարգավորման 

պարտադիր վճարը և չփոխհատուցվող ծախսերը 5.2մլն դրամ; աուդիտորական և 

խորհրդատվական ծառայությունները 1.8մլն դրամ; վարձակալական վճարը          

23.5մլն դրամ; պահպանության հետ կապված ծախսերը 13.0մլն դրամ; անձնակազմի 

վերապատրաստման ծախսերը 1.1մլն դրամ; կոմունալ տնտեսության, գրասենյակային 

ապրանքների ձեռք բերման, բանկի սպասարկման և այլ չնախատեսված 

ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերման հետ կապված ծախսերը 19.8մլն 

դրամ:  

լիցենզիոն տարեկան տուրք - կազմել է 5.0մլն դրամ; 

վարկի սպասարկման ծախսեր - կազմել են 61.0մլն դրամ (նախահաշվով 

նախատեսված 430.1մլն դրամ գումարի դիմաց), ինչպես ՀԾԿ հանձնաժողովի կողմից 

Ընկերության ամսական ծառայության վճարի հաշվարկում, այնպես էլ տարեկան 

ծախսերի և եկամուտների նախահաշվում ներառված են Համաշխարհային և 

Ճապոնական Բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի և դրանց տոկոսների մարման 

համար անհրաժեշտ գումարներ (430.1մլն դրամ), սակայն ըստ ծախսերի հաշվարկման 

մեթոդիկայի փաստացի որպես ծախս ճանաչվել է միայն վարկի տոկոսների 

գումարները` 61.0մլն դրամ, տարբերությունը 369.1մլն դրամ (31.12.2019թ. դրությամբ 

<<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքը կցվում է);  

գերբարձր լարման ցանցի շահագործման հետ կապված միջոցառումների 

մշակում – նախահաշվի ծախսային հոդվածով նախատեսված աշխատանքները 

տարվա ընթացքում չեն իրականացվել, քանի որ այն կապված է եղել ՀՀ Էներգետիկ 
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համակարգի հուսալիության և անվտանգության ցուցանիշների մշակման 

հետ, որը ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից 

հաստատվել է 2019թ. դեկտեմբերին: Նշված աշխատանքները իրականացվելու են 

2020թ. ընթացքում: 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում անցումային ռեժիմների 

մոնիթորինգի համակարգի (WAMS) ներդրման աշխատանքներ – նախահաշվի 

ծախսային հոդվածով նախատեսված աշխատանքները  տարվա ընթացքում չեն 

իրականացվել, քանի որ 2019թ. սակագնում ՀԾԿ հանձնաժողովի կողմից ներառվել է  

անհրաժեշտ գումարի միայն կեսը, 2020թ. սակագնում ՀԾԿ հանձնաժողովը 

նախատեսել է գումարի մյուս կեսը և Ընկերությունը 2020-2021թ.թ. ընթացքում 

կիրականացնի նախատեսված աշխատանքները: 

նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում – նախահաշվի ծախսային հոդվածով 

նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն 2020թ. ընթացքում:  

1.2.2.Փոխարժեքային տարբերությունից, վարկերի մարման դիսկոնտով 

հետաձգված և հարկերի հետաձգումից կատարված հաշվարկների արդյունքում 

ձևավորվել է ոչ գործառնական ծախսեր 464.72մլն դրամ; 

1.2.3.Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական 

հաշվեկշռի կազմման նպատակով որպես ծախս հաշվարկվել է գործառնական 

(2038.1մլն դրամ) և ոչ գործառնական (464.72մլն դրամ) ծախսերի հանրագումարը` 

2502.82մլն դրամ:  

 Շահութահարկի գծով ծախսը կազմել է 19772.0հազ.դրամ: Զուտ շահույթը, 

շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո կազմել է 17908.0 հազ. դրամ: 

Ընկերության շահութաբաժնի վճարման քաղաքականությունը իրականացվում է 

ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 3-ի N202-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, ՀՀ 

կառավարության 2012թ. ապրիլի 5-ի N400-Ն որոշմամբ կատարված լրացումների և 

փոփոխության հաշվառմամբ և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006թ.-ի 

նոյեմբերի 30-ի N1110-Ն հրամանով հաստատված <<50 տոկոսից ավել պետության 

սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների շահութաբաժնի 

հաշվարկման հաշվարկ>>-ի համաձայն: Ըստ հրամանով հաստատված հաշվարկի 

(կցվում է) 060 տողը 2019թ. արդյունքներով (հաշվի առած ավելացումները) կազմել է                    

37850.0հազ. դրամ (շահույթ): 
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Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցման ենթակա 

շահութաբաժնի գումարը կազմում է զուտ շահույթի, հաշվի առած ավելացումները,   

50%-ը կամ 18925.0հազ. դրամ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդհանուր ուղղակի (գործառնական) ծախսերի մեջ առանձին ծախսային 

հոդվածների համամասնությունը տոկոսային արտահայտությամբ կազմում է` 

 
Ծախսեր մլն դրամ % 

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ 736.4 մլն դրամ 36.2 

Հումք և նյութեր 56.3 մլն դրամ 2.8 

Մաշվածություն 715.7 մլն դրամ 35.2 

Վերանորոգման ծախսեր 128.8 մլն դրամ 6.4 

Սպասարկման ծախսեր 68.4 մլն դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.4 

Վարկի %-ի մարում 61.0 մլն դրամ 3.0 
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Ծրագրերի և ցուցանիշների մշակման 
աշխատանքներ 

110.9 մլն դրամ 5.5 

Այլ ծախսեր 160.6 մլն դրամ 7.5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2038.1 մլն դրամ 100 

7.5%

36.2%

2.8%

35.2%

4%

3.4%

3.0%

5.5%

²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í í×³ñÝ»ñ ÐáõÙù ¨ ÝÛáõÃ»ñ

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Í³Ëë»ñ

êå³ë³ñÏÙ³Ý Í³Ëë»ñ ì³ñÏÇ%-Ç Ù³ñáõÙ

Ìñ³·ñ»ñÇ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ²ÛÉ Í³Ëë»ñ

 
 

 

2.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ (հավելված 3) 

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերության դրամական մնացորդը կազմել է 

283.6մլն դրամ: 2019թ. ընթացքում մուտք է եղել 2382.0մլն դրամ, այդ թվում ներքին 

շուկայում մատուցած ծառայության դիմաց (<<ՀԷՑ>> ՓԲԸ) 1933.7մլն դրամ, 

արտահանման ընթացքում մատուցած ծառայությունների դիմաց (<<ԵրՋԷԿ>> ՓԲԸ) 

323.3մլն դրամ և 125.0մլն դրամ այլ ծառայությունների դիմաց:  

Ծախսվել է տարվա ընթացքում 2051.5մլն դրամ, այդ  թվում`  

- աշխատավարձ – 543.4մլն դրամ 
- եկամտային հարկ – 182.0մլն դրամ 
- ԱԱՀ – 36.0մլն դրամ 
- հողի հարկ, գույքահարկ, լիցենզիոն տուրք, շահութահարկ 

  և ՀԾԿՀ անդամավճար – 14.7մլն դրամ 
- սոց վճար և դրոշմանիշային վճար – 7.8մլն դրամ 
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- շահութաբաժնի վճար – 18.8մլն դրամ 
- մարվել է` վարկ  և վարկի % - 568.7մլն դրամ 
- վարձակալական վճար (<<Մետրո>>, <<ԲԷՑ>>, <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ-ներ և <<Յուքոմ>> ՍՊԸ) –   

26.7մլն դրամ  
- վառելիք – 35.4մլն դրամ  
- էլեկտրաէներգիա – 22.8մլն դրամ 
- վերանորոգման, կարգաբերման և մոնտաժային աշխատանքների ծախսեր – 

148.8մլն դրամ` որից 
-  Հակահրդեհային համակարգի ընթացիկ սպասարկում   - 1.0մլն դրամ 
- ավտոմեքենաների վերանորոգում և սպասարկում    - 16.5մլն դրամ 
- SCADA/կապ համակարգի սարքավորումների (OPGV ՕՄԱՄ) ստուգումների, 
     թերությունների հայտնաբերման և վերացման ծառայություններ  - 28.6մլն դրամ  
- Սպանդարյան ՀԷԿ-ի ինտեգրումը գործող SCADA կապ   - 3.9մլն դրամ 
- Հրազդան ՋԷԿ ՓԲԸ-ի 220կվ ԲԲՍ-ի միացումների ինտեգրումը գործող  
 SCADA կապ համակարգին        - 7.2մլն դրամ 
- Հրազդան ՋԷԿ ՓԲԸ-ի 110կվ ԲԲՍ-ի միացումների ինտեգրումը գործող  
 SCADA կապ համակարգին        - 7.7մլն դրամ 
-    (PLC) սարքերի կարգաբերման աշխատանքներ    – 36.0մլն դրամ 
-   "ԷԷՀՕ" ՓԲԸ-ի կարիքների համար "Հրազդան ՋԷԿ" ՓԲԸ-ի 6, 15.75, 35կվ 

   ԲԲՍ-ի միացությունների ինտեգրումը SCADA կապ համակարգին  - 4.7մլն դրամ 
 -    նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ     - 2.9մլն դրամ  
 -   օպտիկամանրաթելքային ճոպանի ապամոնտաժման աշխատանքներ - 2.1մլն դրամ 
 -   Երևանի ՋԷԿ-ի նոր 220/110/35 կՎ ենթակայանի և գեներատորների 
    ինտեգրումը SCADA համակարգին      - 10.0մլն դրամ 
 -   Հաղթանակ 220/110/10կՎ ենթակայանում վերականգնման ավարտից 
    հետո SCADA համակարգի վերականգնում     - 21.9մլն դրամ  
 -   այլ վերանորոգման աշխատանքներ      - 6.3 մլն դրամ 

 
- Փոքր ՀԷԿ-եր հեռաչափումների ինտեգրումը և  

կարգաբերումը SCADA կապ համակարգում   - 98.6մլն դրամ 
- սպասարկման ծախսեր (տեսապատ և սերվերներ)   – 73.1մլն դրամ 
- էլեկտրական համակարգի հուսալիության և  

անվտանգության ցուցանիշների մշակում   - 36.0մլն դրամ 
- ՀՀ Էներգետիկ համակարգի 2020-2024թ.թ. համար 

զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի մշակում  - 105.0մլն դրամ 
- Ավտոմատ հեռախոսային կայաններ 50-60, 
 110-120 ներքին հեռախոսահամարների համար,  
 KX-TDA100D       – 2.8 մլն դրամ 
- ավտոմեքենաների և աշխատողների բժշկական 
 ապահովագրություն      - 7.6մլն դրամ  
- գործուղման ծախսեր       – 23.3մլն դրամ 
- պահպանության հետ կապված ծախսեր    – 13.0մլն դրամ 
- աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ –   2.1մլն դրամ 
- գրասենյակային պիտույքներ, գույք, համակարգչային  

տեխնիկա և տնտեսական ապրանքներ և այլն   – 32.1մլն դրամ 
- կապ, կոմունալ, ներկայացուցչական, ապահովագրական, 

բաժանորդագրության, պետ.պահուստի, կադրերի  
վերապատրաստման ծախսեր և այլն     – 41.8 մլն դրամ 

- դրամական օգնություն աշխատողներին   – 11.0 մլն դրամ 
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Մնացորդը 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է  614.1մլն դրամ: 

 

3.ԴԵԲԻՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐՆԵՐ 

3.1 Դեբիտորական պարտքերը 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել են 

186839.7հազ.դրամ, տարվա ընթացքում ավելացումները` 2381917.0հազ.դրամ, 

նվազեցումները` 2355901.7հազ.դրամ, 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ դեբիտորական 

պարտքի մնացորդը կազմել է 212855.0հազ.դրամ (տեղեկանքը կցվում է): 

3.2 Պետբյուջեի նկատմամբ կրեդիտորական պարտքերը 2019թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ կազմել են 18924.0հազ.դրամ, տարվա ընթացքում ավելացումները` 

555491.0հազ.դրամ, նվազեցումները` 545340.0հազ.դրամ, 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ կրեդիտորական պարտքի մնացորդը Պետբյուջեի նկատմամբ կազմել է 

29075.0հազ.դրամ: 

Ժամկետանց դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր Ընկերությունը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ չունի: 

 

 

 

 

IV. ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ 
    Ընկերության կազմակերպական կառուցվածքը (կցվում է) և հաստիքացուցակը 

խորհուրդը հաստատել է 2019թ. մայիսի 5-ին: Ընկերության աշխատողների թվաքանակը` 

համաձայն խորհրդի կողմից հաստատված հաստիքացուցակի կազմել է 178 հաստիք, 

փաստացի աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը 2019թ. ընթացքում կազմել է 

178 մարդ, այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հրավիրված 

աշխատակիցների միջին տարեկան թվաքանակը` 23 մարդ: 2019թ. ընթացքում 

աշխատանքի են ընդունվել 32 մարդ, աշխատանքից ազատվել 46 մարդ:  

Մասնագիտական որակավորում պահանջվող աշխատողների 96%-ը ունեն 

համապատասխան բարձրագույն կրթություն, աշխատողների 39.2%-ը մինչև 35 տարեկան 

են, 43.0%-ը` 35 – 50 տարեկան, 16.8%-ը 50-ից բարձր տարիք ունեցող աշխատողներ են: 

2019թ. ընթացքում աշխատողներին վճարված աշխատավարձը և դրան 

հավասարեցված վճարները կազմել է 736.4մլն դրամ, որում ներառված են 
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համատեղությամբ և կապալային պայմանագրով աշխատանք կատարողներին 

վճարված աշխատավարձերը (նախահաշվով նախատեսվել է 740.0մլն դրամ), միջին 

ամսական աշխատավարձը կազմել է 344.8հազ.դրամ:  

Խորհրդի 26.07.2013թ. նիստի որոշմամբ Ընկերությունում գործում են` 

<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի օպերատիվ 

աշխատանքներին անմիջական մասնակցություն ունեցող աշխատակիցների ամսական 

պարգևատրման>> Կարգը; <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ 

աշխատողների արտադրատնտեսական գործունեության եռամսյակային արդյունքների 

համար պարգևատրման ցուցանիշների, պայմանների, չափերի և կարգի մասին>> դրույթը 

և <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ աշխատակիցներին զուտ 

շահույթի հաշվին դրամական օգնություն տրամադրելու մասին>> Կարգը` հաստատված 

<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի կողմից:   

 

 

 

 

 

V. Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
<<Կարգավարական կառավարման ու տվյալների հավաքագրման/էներգիայի 

կառավարման համակարգերի ընդլայնման և արդիականացման աշխատանքների 
իրականացում>> ծրագրի վերաբերյալ 

 
Վարկային կամ դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ADB Loan-3150ARM 
Էլեկտրահաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագիր   
 

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝  05․09․2014թ․ 
 

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝  05․12․2014թ․ 
 

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝   13 600 000 ԱՄՆ դոլար  
 

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 3,14 
 

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝   30․06․2020թ․  
 

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման 
 սկիզբը և ավարտը՝       15․11․2019թ․-15․05․2039թ․ 
 

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային  կամ դրամաշնորհային ծրագրի 
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անվանումը՝  
Կարգավարական կառավարման ու տվյալների հավաքագրման/էներգիայի  
կառավարման համակարգերի ընդլայնման և արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում  
 

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագիրը բարելավելու է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 
աշխատանքի հուսալիությունը և արդյունավետությունը և խթանելու է հաղորդման 
կարողությունը: Ծրագրում ընդգրկված են հետևյալ բաղադրիչները՝ կարգավարական 
կառավարման և էներգիայի կառավարման համակարգի ընդլայնումը (ԿԿՈՒՏՀ/ԷԿՀ - 
SCADA/EMS),  Պահուստային կարգավարական կետի կառուցումը և գոյություն ունեցող 
հեռակապի ընդլայնումն ու արդիականացումը։ 
 

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագիրը մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի համակարգի 
աշխատանքի արդյունավետությունը և կրճատելու է հաղորդման կորուստները, որոնք 
կարևոր են էներգետիկ ոլորտի բարելավման համար: Ինչպես նաև կբարելավի 
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի հուսալիությունը և որակը երկրորդային 
քաղաքների քաղաքային և գյուղական սպառողների շրջանում, մեղմացնելով 
անհամաչափությունները Հայաստանի մարզերի միջև և աջակցելով մասնակցային ու 
կայուն տնտեսական զարգացմանը: Հնարավորություն կտրվի դյուրացնել 
էլեկտրաէներգիայի անդրսահմանային վաճառքը: 

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Tractebel Engineering GmbH և CESI S.pA 
համատեղ ձեռնարկություն և ենթախորհրդատու Ամերիա  
 

Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝ Խորհրդատվական ծառայություն 
ժամանակային հիմքով  
Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝   1 199 914 ԱՄՆ դոլար 
 

Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝  06․05․2015թ.  
 

Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 06․05․2015թ. 
 

Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 06․05․2015թ.- 30․06․2020թ. 
 

Ծրագրի կապալառուի(ների) անվանումը(ները)՝ Ռեդինետ (Հայաստան) և Siemens 
(Ավստրիա) կոնսորցիում 
 

Կապալառուի(ների) պայմանագրի անվանումը՝ Կարգավարական կառավարման ու 
տվյալների հավաքագրման/էներգիայի կառավարման համակարգերի ընդլայնման և 
արդիականացման աշխատանքների թիվ ԷԷՀՕ-220 Լիավարտ Պայմանագիր  
 

Կապալառուի(ների) պայմանագրի գումարը՝ 9 304 713 Եվրո և                                 
207 377 090 ՀՀ դրամ 
 

Կապալառուի(ների) պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 23․10․2017թ. 
 

Կապալառուի(ների) պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01․12․2017թ. 
 

Կապալառուի(ների) պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 23․10․2017թ.-30․06․2020թ. 
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Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 20.04.2020թ. 
դրությամբ 
 

2018 թվականի ընթացքում Կապալառուն ներկայացրել է Ծրագրով նախատեսված 
աշխատանքների նախագիծը, որը Խորհրդատուի կողմից կատարված 
դիտողություններից հետո ընդունվել է ԷԷՀՕ-ի կողմից։ 
2018 թվականից մեկնարկել են Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները՝ 
ԿԿՈՒՏՀ/ԷԿՀ ծրագրային ապահովման և սարքավորումների մատակարարում և 
տեղադրում, օպտիկա-մանրաթելային մալուխների անցկացում (իրականացվել է 220կՎ 
Սիփան, 220կՎ Գյումրի և 110կՎ Սևան օդային գծերի վրա), IP հեռախոսակայանների և 
հեռախոսների տեղադրում, Պահուստային կարգավարական կետի շենքի կառուցում և 
կահավորում, ավարտվել է Պահուստային կարգավարական կետի շենքի, օժանդակ 
շինությունների և տերիտորիայի բարեկարգման աշխատանքները։ 
2019 թվականին ավարտին են հասցվել Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների մի 
մասը, ինչպես նաև անցկացվել են գործարանային և ծրագրի վայրում նախատեսված 
փորձարկումները։ 
Ներկայումս շարունակվում են հետևյալ աշխատանքները՝ 

• OPGW տիպի մալուխի անցկացման աշխատանքներ Մեղրի-1,2 ՕԳ-ի վրա։ 
• Հեռախոսների տեղադրման աշխատանքներ օբյեկտներում։ 
• Համակարգիչների տեղադրման աշխատանքներ օբյեկտներում։  

 

 



Հաշվետու տարում ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ  
31 դեկտեմբերի 2019 թվականի դրությամբ  

                      

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում կարգավարման կառավարման 
ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման վարկային ծրագիր 

                                     (ԱՄՆ դոլար) 
NN 
ը/կ 

Բաղադրիչները, 
ենթածրագրերը և 
կատեգորիաները 

Հաշվետու տարվա բյուջեով 
նախատեսված ծախսերը* 

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ 
հաշվետու ամիսը) նախատեսված 

ծախսերը 

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ 
հաշվետու ամիսը) կատարված 

աշխատանքները 

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ 
հաշվետու ամիսը) կատարված 

փաստացի վճարումները 

Հաշվետու ամսում կատարված 
փաստացի վճարումները 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 
Ա Էլեկտրաէներգիայի 

հաղորդման ցանցի 
վերակառուցում,  

այդ թվում 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ա/ Սարքեր և 
սարքավորումներ 3552990 2999807 553183 - 3552990 2999807 553183 - 2478252 2273210 205042 - 2304893 2107778 197115 _ 936073.5 815081.92 120992 - 

  բ/ շենքեր 
շինությունների 
կապիտալ 
վերանորոգում 

3426418 2945308 481110 _ 3426418 2945308 481110 _ 2112068 1762690 349379 _ 1888239 1548734 339505 _ 708304.9 601253.91 107051 _ 

   
գ/Խորհրդատվություն 
և վերահսկում 

551385 444757 106628 _ 551385 444757 106628 _ 358910.8 287128.7 71782 _ 439252.1 406519 32733.1 _ 77394.1 61915.28 15479 _ 

  Տոկոսների վճարում 762511 762511 _ _ 762511 762511 _ _ 210618.6 210618.6 _ _ 210618.6 210618.6 _ _ _ _ _ _ 

  Ընդամենը` ամբողջ 
ծրագրով 8293304 7152383 1140921 _ 8293304 7152383 1140921 _ 5159850 4533647 626203 _ 4843003 4273650 569353 _ 1721772 1478251.1 243521 _ 

 *Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը հաշվարկվել են ՀՀ ԿԲ կողմից 01.11.2018թ. սահմանված փոխարժեքով՝ 1 ԱՄՆ դոլարը=486,55 ՀՀ դրամ:      

 
**Հաշվետու ամսում կատարված աշխատանքները կազմում են 1346562.53 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 692614.36 ԱՄՆ դոլար սարքեր սարքավորումներ հոդվածով, որից՝ վարկային միջոցներ 577941.01 ԱՄՆ դոլար, համաֆինանսավորում՝ 
114673.35 ԱՄՆ դոլար , 576554.07 ԱՄՆ դոլար շենքեր շինությունն 

 

   



V. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

2019թ. ընթացքում ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

կողմից հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերի հիման վրա կնքվել են 

պայմանագրեր մի շարք ընկերությունների հետ` ինչպես ներքին սպառման, այնպես էլ 

էլեկտրաէներգիայի արտահանման և ներկրման ընթացքում օպերատորի ծառայության 

մատուցման վերաբերյալ, ինչպես նաև ՀՀ գնումների մասին օրենքի պահանջներին 

համապատասխան, Ընկերության արտադրական գործունեության անխափան ընթացքը 

ապահովող ապրանքանյութական արժեքներ ձեռք բերելու նպատակով պայմանագրեր են 

կնքվել տարբեր կազմակերպությունների հետ:  

2019թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Ընկերությունում անց է կացվել հիմնական 

միջոցների գույքագրում, որի արդյունքները արտացոլվել են 2019թ. տարեկան 

հաշվետվություններում: Ընկերությանը հասցված վնասի, անօրինական դուրս գրումների, 

վճարումների և ծախսերի, փաստաթղթերով չհիմնավորված ծախսերի, ինչպես նաև 

նախահաշվից ավելի, ոչ նպատակային և անարդյունավետ ծախսերի խախտման դեպքեր 

ինչպես գույքագրման արդյունքներով, այնպես էլ տարվա ընթացքում չեն արձանագրվել:  

2018թ. հունվար ամսին անց կացված մրցույթի արդյունքում հաղթած ընկերության 

(<<Էյվի սի քոնսալթինգ>> ՍՊԸ) կողմից իրականացվել է Ընկերության 2018թ. 

ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ, որի անց կացման համար պայմանագրով 

նախատեսված գումարը կազմել է 0.745մլն դրամ (առանց ԱԱՀ): 

2019թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգման լիազորություն  

ունեցող մարմինների կողմից ստուգումներ չեն իրականացվել: 

 
 
 
<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ 
Գլխավոր տնօրեն      Մ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
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       Ð³ëï³ïí³Í ¿ ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý   
      12 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2001Ã. ÃÇí 465 Ññ³Ù³Ýáí ï³ñ»Ï³Ý (³ÙµáÕç³Ï³Ý    
      ÷³Ã»Ãáí ÙÇç³ÝÏÛ³É) Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ   
                          
      î³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 26.11.1998Ã. N 740 áñáßÙ³Ùµ    
      ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³   
                          

                          
                          

            Ò¨ N 1   
                          
                          
                          

   Ð²Þì²ä²Ð²Î²Ü Ð²ÞìºÎÞÆè 
                          
                  

                                                          31.12.2019թ            

                                                                                  ¥³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇ9ë, ï³ñÇ¤   
  

                          

                  

                          

        Í³ÍÏ³·ÇñÁ   

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

§¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñ¦ 
ö´À 

      

                  

ö³ëï³óÇ ·áõñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
¾Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³í³ñ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

      

ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñÏáõ ï»ë³ÏÝ»ñÁ   
      

                  

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 
      27312003639   

                  

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 
      01547732   

                  

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 
      Ñ³½. ¹ñ³Ù   

                  

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 27 
Ñ»é³ËáëÁ 56-22-07(26)   

                          

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 27 

Ñ»é³ËáëÁ 54-35-09   
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²ÎîÆì ïáÕ Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³       
í»ñçÇÝ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) 
í»ñçÇÝ 

1 2 3 4 
I. àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ     010 
           

7,561,430  
            7,027,161  

²Ý³í³ñï áã ÁÝÃ³óÇÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  020 
           

3,190,051  
            5,463,173  

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 030 
              

254,080  
               215,935  

´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ  

040                         -                            -  

²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 050     

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 060     

²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 070 
              

430,032  
               110,450  

1% 071 
                 

9,462  
                   9,462  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñ 072                         -                            -  

Ð»ï³Ó·í³Í ³ÙáñïÇ ³Ç³ 073     

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ 074 
              

420,570  
               100,988  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 080      11,435,593        12,816,719  

        
II. ÀÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       

ÜÛáõÃ»ñ 090 
               

12,188  
                 10,408  

²×»óíáÕ ¨ µïíáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ 100     

²ñ³·³Ù³ß ³é³ñÏ³Ý»ñ 110                         -                            -  

²Ý³í³ñï ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 120     

²ñï³¹ñ³Ýù 130     

²åñ³ÝùÝ»ñ 140     

îñí³Í ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 150 
                 

3,460  
                 44,058  

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ í³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí 160 
              

186,759  
               212,855  

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí 170 
              

200,788  
               110,149  

²ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 180                         -    

ÀÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 190 
              

263,000  
               593,000  

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 200 
               

20,579  
                 21,089  

²ÛÉ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 210 
                    

550  
                     839  

²²Ð 211                         -                            -  

  212     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 220          687,324            992,398  

        

Ð ² Þ ì º Î Þ Æ è 230    12,122,917      13,809,117  
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ä²êÆì ïáÕ 
 Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 

(Å³-Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) 
í»ñçÇÝ  

 Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ (Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) í»ñçÇÝ  

1 2                           4                              4  
III. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É       

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (µ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³ÉÇ ½áõï 
·áõÙ³ñ 

240              1,910,748                 1,910,748  

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 250     

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ í»ñ³ã³÷áõÙÇó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 260                 115,708                    115,708  

Îáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃ 270              2,676,861                 2,675,941  

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É 280     

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 290     

¸ÇëÏáÝï 291     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 300          4,703,317            4,702,397  

        
IV. àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       

ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 310              5,617,145                 7,520,885  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 320                 657,775                    573,791  

²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ 330                 141,818                    115,157  

àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ÑáõëïÝ»ñ 340     

²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 350     

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 351     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 360          6,416,738            8,209,833  

        

V. ÀÝÃ³óÇÏ  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 370                            -                               -  

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 380                 352,644                    385,086  

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·Íáí 390                 585,264                    408,097  

êï³óí³Í ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 400                     1,210                               -  

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»ÇÝ 410                   18,474                      48,115  

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ å³ñï³¹Çñ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí  

420                        452                          735  

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ¨ 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÛÉ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ 
·Íáí 

430                   30,345                      31,276  

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ (ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ) 

440     

²ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 450                        373                          376  

ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ 460     

ÀÝÃ³óÇÏ å³ÑáõëïÝ»ñ 470                   14,100                      23,202  

²ÛÉ ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 480     

  481     
  482     
  483     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 490          1,002,862               896,887  
        

Ð²ÞìºÎÞÆè 500      12,122,917         13,809,117  
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       Ð³ëï³ïí³Í ¿ ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

       §12¦ ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2001 Ã. ÃÇí 465 Ññ³Ù³Ýáí ï³ñ»Ï³Ý (³ÙµáÕç³Ï³Ý  

      ÷³Ã»Ãáí ÙÇç³ÝÏÛ³É) Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

                  

      î³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 26.11.1998Ã. N 740 áñáßÙ³Ùµ  

      ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ 

                  
                  

                  

              Ò¨ N 2 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ                                                                    
Ø²êÆÜ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

                  
                  

      
   31,12,2019թ   

      (Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)) 

                  

                  

                  

        

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

§¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñ¦ ö´À   

        

ö³ëï³óÇ ·áõñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
¾Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³í³ñ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

  

ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñÏáõ ï»ë³ÏÝ»ñÁ   
  

        

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ     
      

        

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 
      

        

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 
      

        

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 27 
Ñ»é³ËáëÁ 

                  

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 27 

Ñ»é³ËáëÁ 
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òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ (ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýª 
³×áÕ³Ï³Ý) 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ (ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýª ³×áÕ³Ï³Ý) 

1 2 3 4 

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 

010 
              1 923 820 

               1,908,735  

Æñ³óí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù  

020 
( 1 304  627) 

              (1,318,913) 

Ð³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 030                  619 193                   589,822  

Æñ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ 040 (35)                             -  

ì³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 050 ( 533  880)                  (574,747) 

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 

060                   85 278                    15,075  

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 070                   70 518                    87,986  

  071     

  072     

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ Í³Ëë»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 080 ( 10  494)                     (8,230) 

  081     
  082     

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 090                  145 302                    94,831  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 100                (283,444)                  (279,816) 

´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)  

110     

ÀÝ¹Ñ³ïíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í³×³éùÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÇó 
ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 

120     

²ÛÉ áã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë), ³Û¹ ÃíáõÙª 130                  267 875                   138,680  

  131     

êáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 140                 129,733                    (46,305) 

²ñï³ëáíáñ ¹»åù»ñÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 150     

¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 
Í³ËëÇ Ýí³½»óáõÙÁ 

160                 129,733                    (46,305) 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë (÷áËÑ³ïáõóáõÙ)  170                 (21,535)                   (19,772) 
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë (Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ)  171                (102,458)                    83,985  

¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³ËëÇ 
Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá 

180                    5,740                     17,908  
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  Հավելված 1 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

<<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ 2019թ. ընթացքում մատուցված ծառայությունների և ստացած 
եկամուտների մասին 

    մլն դրամ 

  

Գործունեության անվանումը 

հունվար-
դեկտեմբեր 

առանց 
ԱԱՀ 

1 2 3 

Ա Գործառնական եկամուտներ (տող1 + տող2) 2010.5 

1 Հիմնական գործունեությունից ստացված եկամուտ 1899.4 

  ա) <<ՀԷՑ>> ՓԲԸ-ին էլ.էն.համ.օպերատորի ծառայության մատուցում 1616.9 

  
բ) <<ԵրՋԷԿ>> ՓԲԸ-ին ԻԻՀ արտահանման ընթացքում ծառայության 
մատուցում 

282.5 

2 Այլ գործունեությունից ստացված եկամուտ 111.1 

2.1 Տարածքի վարձակալություն                 73.6 

2.2 Փոքր ՀԷԿ-երի համար ՌՊԱ հաշվարկներñ  3.0 

2.3 
<<ԲԷՑ>> ՓԲԸ (ՀՇԳՑ-2) Հաղորդման ցանցին միացման տեխ.պայմանների 
կազմում 

0.2 

2.4 
<<Ի Էյ Էներջի Ընդվայզորի>> ՍՊԸ-ին հաշվարկային և գնահատման 
ծառայություններ  

2.5 

2.5 Բանկի % 13.9 

2.6 Դուրս գրված հիմնական միջոցների վաճառք 6.1 

2.7 
Վրաստանից ներկրված էլ.էներգիայի արտահանման ընթացքում 
ծառայության մատուցում 

9.5 

2.8 Այլ եկամուտներ 2.3 
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 Հավելված 2 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
  <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ  

2019թ. տարեկան եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ  
(առանց ԱԱՀ) 

(Áëï Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ¨ ÷³ëï³óÇ) 
  մլն դրամ 

  

Ծախսերի անվանումը Նախահաշիվ Փաստացի 

1 2 3 4 

Ա Եկամուտներ (1+2) 2003.5 2010.5 
1 այդ թվում` հիմնական գործունեությունից` ընդամենը 1913.5 1899.4 
         որից` ՀՀ տարածքում մատուցած ծառայություն 1616.9 1616.9 

                    արտահանման ընթացքում մատուցած ծառայություն 296.6 282.5 

2                   այլ գործունեությունից եկամուտ 90.0 111.1 

´ Ծախսեր (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1969.8 2038.1 
3 Նյութական ծախսեր 70.1 56.3 

  վառելիք 30.6 28.9 

  էլ.էներգիա 19.5 20.3 

  տարբեր անտոպահեստամասեր և պահեստամասեր 0.9 0.9 

  դիս.վահանակի էլեկտրոնային լամպեր, օպտիկական մալուխ, տրոս, միացման 
տուփեր և այլն 

19.1 6.2 

4 Մաշվածություն 53.4 715.7 
5 Վերանորոգման ծախսեր 66.7 128.8 
6 Սպասարկման ծախսեր (տեսապատի և սերվերների սպասարկում) 68.4 68.4 
7 Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ  740.0 736.4 
8 Այլ ծախսեր 107.9 94.7 

  հեռախոսային կապ, ինտերնետային կապ 15.0 8.2 

  գործուղում 30.9 22.1 

  կարգավորման վճար և չփոխհատուցվող հարկեր 5.2 5.2 

  աուդիտ և խորհրդատվական ծառայություններ   2.1 1.8 

  վարձակալության վճար 28.4 23.5 

  պահպանության հետ կապված ծախսեր 13.0 13.0 

  անձնակազմի վերապատրաստման ծախսեր 1.1 1.1 

  
կոմունալ տնտեսության ծախսեր, գրասենյակային ապրանքների ձեռք բերում, 
ներկայացուցչական ծախսեր,արտահագուստի ձեռք բերում, բանկի սպասարկման և 
այլ չնախատեսված ծառայություններ և ապրանքներ 

12.2 19.8 

9 Լիցենզիոն տարեկան տուրք 5.0 5.0 

10 Վարկի սպասարկում 430.1 61.0 

11 Նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում (նախագծա-նախահաշվային 
աշխատանքներ) 7.7   

12 
ՀՀ էներգետիկ համակարգի հուսալիության և անվտանգության 
ցուցանիշների մշակում 

15.0 15.0 

13 
ՀՀ Էներգետիկ համակարգիÇ 2020-2024թ.թ. համար զարգացման 
երկարաժամկետ ծրագրի մշակում 

95.9 95.9 

14 
Գերբարձր լարման ցանցի շահագործման հետ կապված միջոցառումների 
մշակում 

91.7   

15 
Փոքր կայաններից ակտիվ և ռեակտիվ հզորության չափումները և դրանց 
անընդհատ ստացումը <<ԷԷՀՕ>> ՓԲԸ-ի SCADA համակարգի 
սերվերներում ընդգրկելու նպատակով կատարվող աշխատանքներ 

153.7 60.9 

16 
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում անցումային ռեժիմների 
մոնիթորինգի համակարգի (WAMS) ներդրման աշխատանքներ 

64.2   

Գ Շահույթ (վնաս) (= Ա - Բ) 33.7   
 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

36 
 

  Հավելված 3 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ  

2019Ã. ï³ñ»Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ 

(²²Ð-áí) 
 

  մլն դրամ 

հ/հ Մուտքերի աղբյուրները և ծախսերի ուղղությունները Փաստացի 

1 Հաշվի մնացորդը` ժամանակաշրջանի սկզբում 283.6 

2 Ֆինանսական մուտքերը, ընդամենը 2382.0 

  2.1.հիմնական գործունեությունից 2268.3 

  2.2.այլ գործունեությունից 113.7 

3 ֆինանսական ծախսեր, ընդամենը` 2051.5 

3.1 աշխատավարձ 543.4 

3.2 հարկեր, տուրքեր, վճարներ (ԱԱՀ, եկամտային հարկ, շահութահարկի 
կանխավճար, գույքահարկ, լիցենզիոն տուրք) 

240.5 

3.3 Շահութաբաժին 18.8 

3.4 նյութական ծախսեր  58.9 

3.5 վերանորոգման ծախսեր  148.8 

3.6 վարկեր և տոկոսագումարներ 568.7 

3.7 գործուղում 23.3 

3.8 սպասարկման ծախսեր 73.1 

3.9 
Փոքր ՀԷԿ-եր հեռաչափումների ինտեգրումը և կարգաբերումը 
SCADA կապ համակարգում 

98.6 

3.10 վարձակալական վճար 26.7 

3.11 
գրասենյակային պիտույքների, գույքի, տեխնիկայի, տնտեսական 
ապրանքների ¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ձեռք բերում 

32.1 

3.12 Աուդիտ և խորհրդատվական աշխատանքներ 2.1 

3.13 Պահպանության ծառայության վճար 13.0 

3.14 
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության և 
անվտանգության ցուցանիշների մշակում 

36.0 

3.15 
ՀՀ էնեերգետիկ համակարգի 2020-2024թ.թ. համար զարգացման 
երկարաժամկետ ծրագրի մշակում 

105.0 

3.16 
Ավտոմատ հեռախոսային կայաններ 50-60, 110-120 ներքին 
հեռախոսահամարների համար, KX-TDA100D 

2.8 

3.17 
Ավտոմեքենաների և աշխատողների բժշկական 
ապահովագրություն 

7.6 

3.18 այլ ծախսեր 52.1 

4 Հաշվի մնացորդը` ժամանակաշրջանի վերջում 614.1 
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 î º Ô º Î ² Ü ø 
 §¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñ¦ ö´À 
 2019Ã. ¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ß³ñÅÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
 (ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ) 
     (Ñ³½. ¹ñ³Ù) 

  

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

Üå³ï³ÏÁ 

î³ñ»ëÏ½µÇ 
ÙÝ³óáñ¹  

01.01.2019Ã. ²í»É³óáõÙ                                            
(Ïáõï³ÏáõÙ) 

Üí³½áõÙ                                            
(Ù³ñáõÙ) 

ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 

í»ñçáõÙ      
31,12,2019Ã. 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

1 2 3 4 5 6 7 

  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 

  

186839.7 2381917 2355902 212855 

1 
§Ð³Û¿Éó³Ýó¦ ö´À úå»ñ³ïáñÇ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 
155738 1940166 1933683 162221 

2 

§Ð³Û¿Éó³Ýó¦ ö´À ³ÛÉ 
Í³é³ÛáõÃ. 

úå»ñ³ïáñÇ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

980 359 1305 34 

3 
§ºñ¨³ÝÇ æ¾Î¦ ö´À  úå»ñ³ïáñÇ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 
21729 350315 334632 37412 

4 

§¾Ý»ñ·³ó³Ýó 
ÇÝëïÇïáõï¦   Ì³é³ÛáõÃÛáõÝ 

1800   1800 0 

5 

§¾ ¾Û ¾Ý»ñçÇ 
ÀÝ¹í³Û½áñÇ¦ êäÀ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝ 

0 3000   3000 

6 ²ÛÉ å³ß³ñÝ»ñÇ ·Íáí Ì³é³ÛáõÃÛáõÝ 0     0 

7 

§Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À  ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 

624 7971 7891 704 

8 §ÚáõùáÙ¦ ö´À  ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 3786 45434 41648 7572 

9 §¾ý Ü»Ã¦ êäÀ ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 0 3383 2409 974 

10 
§Î³ñÇÝ» ²í»ïÇëÛ³Ý¦ 
²Ò ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 0 314 262 52 

11 
§àñáï³ÝÇ Ð¾ÎÐ¦ ö´À  ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 

54 649 649 54 

12 §Ø»·³Ý»ï¦ ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 11 129 129 11 

13 §HSBC µ³ÝÏ¦ ö´À  ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 55 385 440 0 

14 §¾Ýù³ÕßÇÝ¦ êäÀ ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 41 486 446 81 

15 

§ê³ÙëáÝ 
¶³ëå³ñÛ³Ý¦ êäÀ                ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 

144 864 936 72 

16 §²ñ¹ßÇÝ µ³ÝÏ¦ ö´À  ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 1704 20451 22155 0 

17 

§Քոնտուրգլոբալ ՀԿ¦ 
ö´À  

ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 
0 6896 6321 575 

18 §Գյումրի ՀԷԿ¦   ì³ñÓ³Ï³É.Í³é. 37 443 443 37 

19 ²ÛÉ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝ 56 672 672 56 

20 Իմեքս Գրուպ Այլ 3.7   3.7 0 

21 Տոյոտա Երևան Այլ 77   77 0 
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 î º Ô º Î ² Ü ø 
 §¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñ¦ ö´À 
 2019Ã. Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ß³ñÅÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
 (ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ) 

     (Ñ³½. ¹ñ³Ù) 

  

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ Üå³ï³ÏÁ 

î³ñ»ëÏ½µÇ 
ÙÝ³óáñ¹  

01.01.2019Ã. 
²í»É³óáõÙ                                            

(Ïáõï³-ÏáõÙ) 
Üí³½áõÙ                                            
(Ù³ñáõÙ) 

ØÝ³óáñ¹Á 
Ñ³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ 
í»ñçáõÙ                        

31.12.2019Ã. ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Կրեդիտորական պարտքեր 
գնումների գծով 

  
585305 2919834 3097368 408473 

  Պետ.բյուջե (ռադիոհաճախականություն)   746 1973 2239 480 

  
"Վուլֆաս" ՍՊԸ 

ԿԿԾ տեսապատի 
սպաս.ծառայություն 0 49339 46619 2720 

  Մարիամ Ամիրխանյան վարձակալ 27 15 42 0 
  Երիցյան Արթուր վարձակալ 90 1200 1200 90 
  Վարդան Արիստակեսյան վարձակալ 0 30   30 
  "Կ.Դեմիրճյանի անվ.Մետրոպոլ"ՓԲԸ Վարձակալություն 1218 11157 11589 786 
   "Հայէլցանց" ՓԲԸ       էլ.էներգիա 1612 24311 22786 3137 
  "Վեոն Արմենիա" ՓԲԸ   Կապի ծառայություն 814 3745 4227 332 
  "Վեոն Արմենիա" ՓԲԸ  Վարձակալություն 755 7273 7579 449 
   "Թիվ 1 ռազմական ջոկատ" ՓԲԸ Պահպան.ծառայություն 0 12960 12960 0 
  "ՄՏՍ Հայաստան" ՓԲԸ Կապի ծառայություն 200 9060 8990 270 

  
"Մեգանետ" ՍՊԸ 

Սերվերների սպասարկման 
ծառայություն 1413 32556 32556 1413 

  
"Սմարթլայն" ՍՊԸ  

Կազմ.տեխնիկայի 
պահեստամասեր 0 181 181 0 

  "Յուքոմ" ՍՊԸ Հեռախոս.ծառայություն 499 5829 5746 582 
  "Էներգետիկայի գիտ. ինստիտուտ" ՓԲԸ   36000 115026 141026 10000 
  "Լիմա" ՓԲԸ   0 63613 63613 0 
  "Պրոֆի Էներջի" ՍՊԸ   0 2800 2800 0 
  "Սյունէներգաշին" ՍՊԸ   0 408 408 0 

  "¾ÛíÇëÇ ùáÝë³ÉÃÇÝգ ÁÝ¹ ³áõ¹Çï" աուդիտ 0 2589 2589 0 
  "Վեոլա Ջուր" ՓԲԸ Ջրի մատ.ծառայություն 57 506 513 50 
  "ԲԷՑ" ՓԲԸ Վարձակալություն 84 1008 1008 84 
  "ԱԱԱ"     60   60 0 
  "ՍԱՍ-Գրուպ" ՍՊԸ Սննդամթերք 11 702 710 3 
  "Եվրի դեյ" ՍՊԸ Մաքուր ջուր 0 747 735 12 
  "Գործք" êäÀ  Գրասենյակային 12 66 78 0 

  
ԱՁ Մարտիկ Պետրոսյան 

Ավտոմեքենաների 
տեխ.սպասարկում 150 1800 1800 150 

  "Գեղամա ԷՑՇ" ՍՊԸ   0 35964 35964 0 
  "Ռեդինետ" ԱՊԸ   483709 2236411 2332691 387429 
  "Lahmeyer International"   57848 206992 264840 0 
  Այլ   330 86930 87180 80 
  Արհմիություն   372 4643 4639 376 

2 Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին           
  Շահութահարկ Հարկ 0 19772 0 19772 
    ԱԱՀ Հարկ 0 353736 353736 0 
   Եկամտահարկ Հարկ 17019 196489 186576 26932 
   Գույքահարկ Հարկ 1185 2349 2355 1179 
  Հողի հարկ Հարկ 57 105 105 57 
   Այլ հարկեր Հարկ 665 2812 2570 907 
     կրեդիտորական պարտքեր  աշխատավարձի գծով Աշխատավարձ 30345 749257 748326 31276 
  աշխատավարձի գծով պահուստ Աշխատավարձ 14100 23202 14100 23202 

3 Փոխառություններ           
   Համաշխարհ. Բանկի վարկ և տոկոսներ Ֆին.Նախ   Վարկ 58879   12522 46357 
   Ճապոնական Բանկի վարկ և տոկոսներ Ֆին.Նախ   Վարկ 2493119   104384 2388735 
  Ասիական.Բանկ Ֆին.Նախ   Վարկ 3417791 2346208 293120 5470879 

  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ 
ՊԱՐՏՔԵՐ 

  
6619167 6613764 4815162 8417769 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
<<Էլեկտրաէներգետիկական  համակարգի օպերատոր>>ՓԲԸ-ի 

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ 
01.01.2020թ.  

 (մարումը նախատեսված է Ընկերության սակագնի հաշվարկում) 
 

1. Համաշխարհային բանկի վարկ 
 

Տրվել Է 05.2005թ. տարեկան լիբոր + 0.5 % տոկոսադրույք  
      

Վարկի մայր գումարը                       297264.54 ԱՄՆ դոլար 

Մարվել է 01.01.2020թ. դրությամբ                    217988.61  ԱՄՆ դոլար 

Մարման ենթակա մայր գումարի 
մնացորդը 01.01.2020թ. դրությամբ կազմում է   79275.93 ԱՄՆ դոլար 
 

Մարման վերջնաժամկետը 2023թ. 

2. Ճապոնական բանկի վարկ 
 

Տրվել է 05.2007թ. տարեկան 1.8 % տոկոսադրույք     
 

Վարկի մայր գումարը     1598503880.0 Ճապոնական իեն 

Մարվել է 01.01.2020թ. դրությամբ   785495254.91 Ճապոնական իեն 

Մարման ենթակա մայր գումարի 
մնացորդը 01.01.2020թ. դրությամբ կազմում է 813008625.09 Ճապոնական իեն 

Մարման վերջնաժամկետը  2029թ.(հիմնական)   2039թ.(խորհրդատվական ծառայություն) 

3. Ասիական բանկի վարկ 
 

Տրվել է 02.2015թ. տարեկան 3.14 % տոկոսադրույք     
 

Վարկի մայր գումարը                                             13600000 ԱՄՆ դոլար* 

Մնացորդը 01.01.2020թ.  դրությամբ կազմում է      7336250.72 SDR  

Մարման վերջնաժամկետը  2039թ. 

* - Հաշվարկները իրականացվում են SDR արտարժույթի փոխարժեքներով 

3.Դրամային     հաշվառմամբ      Ընկերության      վարկային պարտավորությունները  
   կազմում են       8469.06 մլն դրամ 
այդ թվում` Համաշխարհային բանկի գծով 

(01.01.2020թ.դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը կազմում է 479.7 դրամ) 38.03 մլն դրամ 

Ճապոնական բանկի գծով 
(01.01.2020թ.դրությամբ 10 իենի փոխարժեքը կազմում է 43.93 դրամ) 3573.99 մլն դրամ 

 

Ասիական բանկի գծով 
(01.01.2020թ.դրությամբ 1 SDR փոխարժեքը կազմում է 662.06 դրամ)  4857.04 մլն դրամ 
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        Ð³í»Éí³Í 
        ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ 
        Ý³Ë³ñ³ñÇ 2006Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 30-

Ç 
        N 1110-Ü Ññ³Ù³ÝÇ 

 Ð²Þì²ðÎ  

50 îàÎàêÆò ²ìºÈÆ äºîàôÂÚ²Ü êºö²Î²ÜàôÂÚàôÜ Ð²Ü¸Æê²òàÔ ´²ÄÜºØ²ê àôÜºòàÔ 
§¾ÈºÎîð²¾Üºð¶ºîÆÎ²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ úäºð²îàð¦ ö´À Þ²ÐàôÂ²´²ÄÜÆ Ð²Þì²ðÎØ²Ü 

1. Þ³Ñ³Ã³µ³ÅÇÝ í×³ñáÕÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 2. í×³ñáÕÇ ·ïÝí»õáõ í³ÛñÁ 

3.ÐìÐÐ 
4. Ð»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÁ 

0 1 5 4 7 7 3 2 
5. Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ 2 0 1 9 6. Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 

Ð/Ð òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕÁ 
Ð³ßí»ïáõ. ï³ñí³ 
÷³ëï³óÇ ·áõÙ³ñ 

1 
¼áõï ß³ÑáõÛÃÁ (íÝ³ëÁ)`   ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ   ·Íáí Í³Ëë»ñÇ 
Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ó¨ N12,180-ñ¹ ïáÕ 

010 17908.0 

2 

50 ïáÏáëÇó ³í»ÉÇ å»ïáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
µ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ     ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý µ³½³Ý    áñáß»ÉÇë    ½áõï ß³ÑáõÛÃÁ 
(íÝ³ëÁ)`ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ½Íáí Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá 
»ÝÃ³Ï³ ¾ ³í»É³óÙ³Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã ÑáõÝÇëÇ 22-Ç ÃÇí 
1238-Ü áñáßÙ³Ý 4-ñ¹ Ï»ïáí   Ñ³ëï³ïí³Í Í³Ëë»ñÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ    ·»ñ³½³ÝóáÕ    
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí (021-Çó 029 ïáÕºñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ) 

020   

  ÝáõÛÝ ÃíáõÙ     

  

- íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ ³ñï³Ý»ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á`  
(Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 1.0 ïáÏáëÁ) ·»ñ³½³ÝóáÕ 
·áõÙ³ñÇ ã³÷áí. 

021   

  

- Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á 
·»ñ³½³ÝóáÕ Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí, (Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
»Ï³ÙïÇ 5.0 ïáÏáëÁ Ï³Ù Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó 
¹áõñë ³ñï³Ñ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 20 
ïáÏáëÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷áí) 

022   

  

- Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ï³¹ñ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí, 
(Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 5.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí, µ³Ûó 
áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ïíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÷³ëï³óÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ ³Ýó³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ïáÕÇ Ñ³ßíáí 3.0 ÙÉÝ. 
¹ñ³Ù 

023   

  

- Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ï³¹ñ»ñÇ 
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí, 
(Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 2.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí, µ³Ûó 
áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ïíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÷³ëï³óÇ 
í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ ³Ýó³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ïáÕÇ Ñ³ßíáí                              
2.0 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù) 

024   

  

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ·áñÍáõÕÙ³Ý 
Í³Ëë»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí. (Ñ³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 5.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí, ÁÝ¹ áñáõÙ 
·áñÍáõÕíáÕÇ ·áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ç ·ïÝí»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ûñ³å³ÑÇÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¾ 50.0 Ñ³½. ¹ñ³Ù) 

025   
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- Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÕÙ³Ý 
ûñ³å³ÑÇÏÇ Í³Ëë»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí. 
(·áñÍáõÕíáÕÇ ·áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ç ·ïÝí»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ 16.0 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí) 

026   

  

–Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í 
ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí. 
(Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 1.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí, µ³Ûó 
áã ³í»É, ù³Ý 10.0 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ ) 

027   

  

- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, Í»ñ»ñÇ ¨ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ïÝ»ñÇ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý ¨ 
Ù³ñ½³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç 
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí, 
(Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 1.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí (³Û¹ 
ÃíáõÙ`  ³ÙáñïÇ½³óÇáÝ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ýáñá·Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ) 

028   

  

- Ð³Û³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷Á 
·»ñ³½³ÝóáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë 
Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç Í³Ëë»ÇÇ ã³÷áí (Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
»Ï³ÙïÇ 2.0 ïáÏáëÁ, Ï³Ù Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ñï³Ñ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 15 ïáÏáëÁ Ï³Ù Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 5.0 ïáÏáëÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ 
·áõÙ³ñÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝÇ ã³÷áí) 

029   

  

50 ïáÏáëÇó ³í»ÉÇ å»ïáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
µ³ÅÝ»Ù³ë  áõÝ»óáÕ     ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ  
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý µ³½³Ý    áñáß»ÉÇë    ½áõï ß³ÑáõÛÃÁ (íÝ³ëÁ) 
ß³Ñ³Ã³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá »ÝÃ³Ï³ ¿ 
³í»É³óÙ³Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã ÑáõÝÇëÇ 22-Ç ÃÇí 1238-Ü 
áñáßÙ³Ý 6-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÝ Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí áñáÝù 
å»ïù ¾ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ÙÝ³óáÕ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³ßíÇÝ                                 
(031-Çó 037 ïáÕ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ) 

030 19942.0 

  

–ÉÇ³½áñ  Ù³ñÙÝÇ   ÏáÕÙÇó   Ï³ï³ñí³Í  ëïáõ·áõÙÝ»ñáí »õ 
í»ñëïáõ·áõÙÝ»ñáí       ³ñÓ³Ý³·ñí³Í`       ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ  óáõÛó   ïñí³Í 
Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí:                                                                                              
*   ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ   Ï³ï³ñíáõÙ   »Ý   ³ÛÝ   ï³ñÇÝ»ñÇ 
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ áñÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý. 

031   

  

–ä»ï³Ï³Ý  Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ  µÛáõç»Ý»ñ,  ÇÝãå»ë  Ý³¨ 
å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñÇ, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ·áõÛù³ÛÇÝ ë³ÝÏóÇ³Ý»ñÇ 
·áõÙ³ñÇ ã³÷áí 

032   

  

- ä»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ñï³¹Çñ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ   
ïáõÛÅ»ñÇ,   ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ   ¨   ³Ûõ   ·áõÛù³ÛÇÝ ë³ÝÏóÇ³Ý»ñÇ 
·áõÙ³ñÇ ã³÷áí.                                                                                                                                           
*³í»É³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ßí»·ñí»É ¿ (³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿). 

033   
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-³ÝÑ³ïáõÛó     ïñ³Ù³¹ñ³Í     ³ÏïÇíÝ»ñÇ     (³Û¹    ÃíáõÙ` 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Í³Ýñ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ, ¹Åµ³Ëï ¹»åù»ñáõÙ 
û·ÝáõÃÛ³Ý, ³ñÓ³Ïáõñ¹ Ù»ÏÝ»Éë ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
å³ñ·¨³ïñÙ³Ý, ³é³ÝÓÇÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý »õ ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ³ÝÑ³ïáõÛó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝուÃÛ³Ý 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý »õ ³Ûõ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ), Ý»ñ³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ã³÷áí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ, 
·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇÝ, Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇÝ,    Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý    
¹åñáóÝ»ñÇÝ,    ïáõÝ-·Çß»ñûÃÇÏÝ»ñÇÝ, Í»ñ³ÝáóÝ»ñÇÝ ¨ 
Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇÝ) ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ï³Ãáù³Ëï³ÛÇÝ 
¹Çëå³Ýë»ñÝ»ñÇÝ ¨ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýóí³Í 
(ïñ³Ù³¹ñí³Í) ÙÇçáóÝ»ñÇ (³åñ³Ýù ¨ (Ï³Ù) ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ), Ýñ³Ýó Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ã³÷áí, 
µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ 1.0 ïáÏáëÇ ã³÷áí                                                                  
*   ÐÐ   ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ   ë³ÑÙ³Ýí³Í   Ï³ñ·áí`   ÐÐ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý   áñáßáõÙÝ»ñÇ    ÑÇÙ³Ý   íñ³       ³ÛÉ 
.(Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨  Ý»ñí³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, áñáÝù Í³Ëë »Ý ×³Ý³ãí³Ù 
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³ßí³ñÏÇ 034 ïáÕáõÙ ã»Ý Ý»ñ³éí³Ù. 

034 19942.0 

  
-´³ÅÝ»ïÇñáç   ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ  Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ  å»ï³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ã³÷áí. 

035   

  

–êå³ë³ñÏáÕ   ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ   å³Ñå³ÝÙ³Ý  Í³Ëë»ñÇ' 
ã³÷áí         (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí×³ñ ïñ³Ù³¹ñáõÙ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
ëÝÝ¹Ç Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 
í×³ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ). 

036   

  

–²ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ã³éÝãíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ 
Í³Ëë»ñÇ ã³÷áí (ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ 
µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ). 

037   

4 

50 ïáÏáëÇó ³í»ÉÇ å»ïáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
µ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ    ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý µ³½³Ý   áñáß»ÉÇë   ½áõï ß³ÑáõÛÃÁ (íÝ³ëÁ)` 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá »ÝÃ³Ï³ ¿ 
×ß·ñïÙ³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñáí »õ   
í»ñëï·áõÙÝ»ñáí   ³ñÓ³Ý³·ñí³Í`   ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ   óáõÛó ãïñí³Í Ï³Ù å³Ï³ë 
óáõÛó ïñí³Í  Ñ³ëáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí                                                                             
*³í»É³óáõÙÝ»ñÁ   Ï³ï³ñíáõÙ   »Ý   ³ÛÝ   ï³ñÇÝ»ñÇ 
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ áñÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý. 

040   

5 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï ã³ÑáõÛÃÇÝ ³í»É³óíáÕ ·áõÙ³ñ                                    
(020+030+040) 

050 19942.0 

  
¼áõï ß³ÑáõÛÃÁ (íÝ³ëÁ) Ñ³ßíÇ ³é³Í ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ                                 
(010 + 050) 

060 37850.0  

6 Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ 070 50 

7 
ÐÐ å»ï³í³Ý µÛáõç» í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ ·áõÙ³ñÁ       
(060X070) 

080 18925.0 
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<<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> 
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փակ բաժնետիրական ընկերության (ՓԲԸ)  խորհրդի 
Կ Ա Զ Մ Ը 

 

 
 

 
  Արա Սիմոնյան 

 
ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների  նախարարի 
հասարակական հիմունքներով 
խորհրդական                                     
    

 
 
 
 

Արամ Հարությունյան ՀՀ ԿԱ պետգույքի կառավարման 
վարչության լուծարման բաժնի պետ 

 

Մկրտիչ  Ջալալյան <<Հաշվարկային կենտրոն>> ՓԲԸ-ի 
գլխավոր տնօրեն 

 
 

 
Հայկ Հարությունյան 

 
<<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ-ի 
գլխավոր տնօրեն 
 
 

 

Սուրեն Կարայան 
<<Հրազդանի էներգետիկ 
կազմակերպություն>> ԲԲԸ-ի գլխավոր 
տնօրեն 

 
 

  Ռոման Զոհրաբյանց 
 

 
<<Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա>> 
ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 
 
 

 

Մովսես Վարդանյան <<Հայաստանի ատոմային 
էլեկտրակայան>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

54 
 

 
 

 
 
 

Սասուն Խաչատրյան <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

 
 

 
 
Կարեն Հարությունյան 

 
 
<<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> 
ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 
 

 

 
 
 
 
Արա Հովսեփյան 

 
 
 
<<Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ-ի 
գլխավոր տնօրեն 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ստեփան Պետրոսյան 
ՀՀ ԳԱԱ  թղթակից-անդամ, ֆիզ-մաթ. 
գիտությունների դոկտոր 

 
 
 

Երանուհի Ազոյան 
 

<<Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր>> 
ՓԲԸ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 
 

 

Մնացական Մնացականյան       <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 
օպերատոր>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

 
 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

55 
 

  
Ծնվել է 1950 թ. հունվարի 3-ին  Անիի շրջանի Անիպեմզա ավանում:  
1966-1971թթ. - սովորել և գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի Կ.Մարքսի 
անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: 

1974-1977թթ. - սովորել և ավարտել է Մոսկվայի էներգետիկական 
ինստիտուտի ասպիրանտուրան։  

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: 

Աշխատանքային գործունեությունը 

1971-1974թթ. - Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ՝ ուսումնական 
վարպետ, ասիստենտ, ավագ դասախոս։ 

1978-1992թթ. - Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ՝ ավագ 
դասախոս, դոցենտ, ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, դեկանի պաշտոնակատար։ 

1992—1999թթ.  ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ ՀՀ պետական նախարարի 
խորհրդական, ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական, արտաքին կապերի վարչության պետի 
տեղակալ, ՀՀ վարչապետի խորհրդական: 

1999-2001թթ.- ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ մարդասիրական օգնության 
կենտրոնական հանձնաժողովի աշխատակազմ-վարչության պետ, հանձնաժողովի 
նախագահի տեղակալ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի վարկային, դրամաշնորհային և 
մարդասիրական օգնության ծրագրերի վարչության պետ։ 

2001-2008թթ. - ՀՀ էներգետիկայի նախարարի տեղակալ։ 

2008-2015թթ. - ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ: 

2015-2019թթ.- «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ առաջատար 
գիտաշխատող (2018թ. հուլիսից՝ համատեղությամբ): 

2016-2018թթ. - ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի խորհրդական՝ 
հասարակական հիմունքներով: 

 

 

Արա Սենիկի Սիմոնյան 
 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB%D5%BA%D5%A5%D5%B4%D5%A6%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%87_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%87_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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2018թ. հուլիս-2019թ. հուլիս - «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի խորհրդական: 

2019թ. հուլիսից – «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի խորհրդական: 

2019թ. հուլիսից – ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 
խորհրդական՝ հասարակական հիմունքներով: 

Պարգևատրվել է  ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով և ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով: 

Անկուսակցական է: 

Ամուսնացած է, ունի 4 զավակ: 
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            Արամ Հարությունյան 

             
     
 

 
         Ծննդյան տարեթիվ  06/12/1970 

         
 

                                         Կրթություն 
 

1987-1993թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, տնտեսագետ-
կազմակերպիչի որակավորում 

 
  Աշխատանքային գործունեություն 
 

1993-1998թթ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի 
հաշվառման և ապապետականացման վարչություն, որպես 
տնտեսագետ, բաժնի պետի տեղակալ 

  
1998-2002թթ. ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն, որպես բաժնի պետի 

տեղակալ, բաժնի պետ 
 
2002-2004թթ. «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ, որպես բաժնի պետ 
 
2004-2006թթ. «Ընկերությունների աջակցման և պետական գույքի գնահատման 

գործակալություն» ՊՈԱԿ, որպես վարչության պետ 
 
2006-2008թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 

վարչություն, որպես գլխավոր աուդիտոր 
 
2008թ. առ այսօր ՀՀ ԿԱ պետ գույքի կառավարման վարչության լուծարման  բաժնի 

պետ 
 
 

Ընտանեկան դրություն  
ամուսնացած, ունի երեք երեխա 
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        1977թ-ին ավարտել եմ ինստիտուտը, ստանալով ավտոմատացման գծով ինժեներ-
ջերմաէներգետիկի որակավորում և ընդունվել եմ աշխատանքի «Հայէներգակարգաբերում» 
ձեռնարկություն, որպես ինժեներ: 
   1979թ-ի դեկտեմբերին ընդունվել եմ Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտի 
ասպիրանտուրան` տեխնոլոգիական   պրոցեսների  ավտոմատ կառավարման ամբիոն: 
   1982թ-ին ավարտելով ասպիրանտուրան, կրկին աշխատանքի եմ ընդունվել 
«Հայէներգակարգաբերում»  ձեռնարկություն,  որտեղ աշխատել եմ մինչև 1990թ., 
զբաղեցնելով  ավագ  ինժեների,  էլեկտրական մեքենաների փորձարկման տեղամասի պետի, 
ավտոմատացված համակարգերի կառավարման արտադրամասի պետի տեղակալի 
պաշտոնները: 
   1985թ-ին պաշտպանել եմ գիտական թեզ` «Էներգահամակարգի հզորության և 
հաճախականության կարգավորման ռեժիմում աշխատող 200ՄՎտ  հզորությամբ 
էներգաբլոկի ավտոմատ կարգավորման  համակարգի մշակում և հետազոտում»  թեմայով  և 
ստացել տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 
   1985-1990թ.թ.-ը համատեղության կարգով դասավանդել եմ Երևանի պոլիտեխնիկական 
ինստիտուտում: 
   1991-1995թ.թ.-ը  աշխատել եմ ՀՀ Լուսավորության նախարարությունում  մասնագիտական-
տեխնիկական կրթության վարչությունում, վարչության պետի պաշտոնում: 
   1995-2002թ.թ.-ը աշխատել եմ ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 
Էներգապետհսկողության   գլխավոր վարչությունում, որպես արտադրատեխնիկական  բաժնի 
պետ, այնուհետև էլեկտրակայանների և  շահագործման տեսչական   վարչության պետի 
պաշտոնում: 
   2002-2010թ.թ. աշխատել եմ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովում` Լիցենզավորված գործունեության մոնիտորինգի և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնում: 
   2011թ-ի փետրվարից մինչև 2013թ.-ի սեպտեմբեր աշխատել եմ «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ–ում 
արտադրատեխնիկական  գծով տնօրենի տեղակալի պաշտոնում: 
   2013թ-ի սեպտեմբերից մինչ աիս օրս աշխատում եմ «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ում 
որպես տնօրենի տեղակալ: 
   Ժամանակավորապես կատարում եմ գլխավոր տնօրենի  պարտականությունները: 
   
 Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա: 

 
                      
 
 

Մկրտիչ Կարապետի Ջալալյան 
 

   Ես, Մկրտիչ Կարապետի Ջալալյանս, ծնվել եմ 1955 
թվականի սեպտեմբերի 29-ին Երևանում: 1972թ-ին 
ավարտել եմ Ֆ. Ձերժինսկու անվան թիվ 20  միջնակարգ 
դպրոցը և նույն տարում ընդունվել եմ Երևանի   Կ. 
Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  
էներգետիկական ֆակուլտետ: 
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Հայկ Հմայակի Հարությունյան 
 

Հայկ Հմայակի Հարությունյան, ծնվել եմ 1978թ. ապրիլի 9-ին Երևանում: 
1984-1994թթ. ուսանել եմ միջնակարգ դպրոցում: 

1994-1998թթ. ուսանել եմ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական 
Համալսարանի «Էլեկտրոնիկայի, կենսաբժշկական ճարտարագիտության և 
կառավարման համակարգեր» դեպարտամենտում «Էլեկտրոնիկա» 
մասնագիտությամբ` ստանալով ճարտարագետ բակալավրի որակավորում: 

1998-2000թթ.       ուսանել եմ նույն համալսարանի Ասպիրանտական 
դպրոցի մագիստրատուրայում «Էլեկտրոնիկա և մի կրոէլեկտրոնիկա» 
մասնագիտությամբ` ստանալաով ճարտարագետ մագիստրոսի որոկավորում: 

2000-2002թթ. ուսանել եմ նույն համալսարանի ասպիրանտուրայում «Էլեկտրոնիկա» 
մասնագիտությամբ` ստանալով ճարտարագետ հետազոտողի աստիճան: 

2003թ. պաշտպանել եմ ատենախոսություն` ստանալով տեխնիկական գիտությունների թեկանածուի 
գիտական կոչում: 

2009-2011թթ. հեռակա ուսանել եմ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի 
մագիստրատուրայում «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղ)» 
մասնագիտությամբ` ստանալաով ճարտարագետ մագիստրոսի որոկավորում:   

Ուսանելու հետ համատեղ, 1998թ.-ի օգոստոսի 10-ից  մինչև 2002թ.-ի փետրվարի 27-ը աշխատել եմ 
«Հայթունել» ԲԲԸ-ում որպես ճարտարագետ-մեխանիկ:  

2002թ. մարտի 1-ից մինչև 2002թ. դեկտեմբերի 2-ն զբազեցրել եմ ՀՀ էներգետիկայի 
նախարարության զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնը:  

2002թ. դեկտեմբերի 2-ից մինչև 2006թ. մարտի 24-ն զբաղեցրել եմ նույն նախարարության 
աշխատակազմի վարկային, դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման և կապիտալ ծախսերի 
համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնը: 

2006թ. մարտի 24-ից 2006թ. մայիսի 26-ը զբաղեցրել եմ նույն նախարարության աշխատակազմի 
ներդրումային ծրագրերի և կապիտալ ծախսերի համակարգման վարչության կապիտալ ծախսերի 
համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնը:  

2006թ. մայիսի 26-ից մինչև 2009թ. փետրվարի 13-ը զբաղեցրել եմ նույն նախարարության 
աշխատակազմի ներդրումային ծրագրերի և կապիտալ ծախսերի համակարգման վարչության պետի 
պաշտոնը: 

2009թ. փետրվարի 13-ից մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 16-ը զբաղեցրել եմ  
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ներդրումային ծրագրերի և 
կապիտալ ծախսերի համակարգման վարչության պետի պաշտոնը:  

2015թ. դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2017թ. փետրվարի 6-ը զբաղեցրել եմ  
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի զարգացման և 
ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի պաշտոնը: 

2017թ. փետրվարի 6-ից մինչև 2018թ. հունիսի 11-ը զբաղեցրել եմ ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալի պաշտոնը: 

2018թ. օգոստոսի 2-ից մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 5-ը ժամկետային պայմանագրով աշխատել եմ 
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի գլխավոր խորհրդական 
ներդրումների գծով: 

2018թ. դեկտեմբերի 6-ից նշանակվել եմ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն: 
Ամուսնացած եմ, ունեմ երեք զավակ:  

 
 
 
 
 

 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

60 
 

Սուրեն Կարայան 

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր 
1973 թ., 26 ապրիլի, Իջևանի շրջ., գ. Աչաջուր 

Կրթություն 
1990-1995թթ.- Երևանի պետական համալսարան 
1995-1998թթ.- Երևանի պետական համալսարան`  
ասպիրանտ 
 

Աշխատանքային գործունեություն 
1997-1998թթ.- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` հարկային 
քաղաքականության վարչության առաջատար մասնագետ (պայմանագրային հիմունքներով) 
1998-1999թթ.- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` հարկային 
քաղաքականության վարչության բաժնի պետի պաշտոնակատար, բաժնի պետ 
1999-2000թթ.-ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` հարկային 
քաղաքականության վարչության պետի պաշտոնակատար, վարչության պետ 
2000-2001թթ.-ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` պետական եկամուտների 
քաղաքականության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, հարկային քաղաքականության 
վարչության պետ 
2001-2002թթ.- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` պետական եկամուտների 
քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ 
2002-2006թթ.-ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` պետական եկամուտների 
քաղաքականության վարչության պետ 
2006-2008թթ.-ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն` նախարարի տեղակալ 
2008-2015թթ.- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն` նախարարի տեղակալ 
2015-2016թթ.- ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի 
առաջին տեղակալ  
2016-2018 մայիս ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար 
2019 փետրվարից մինչ օրս «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ 
գլխավոր տնօրեն 
 
Պարգևատրվել է «Անանիա Շիրակացի»¸ «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 
2-րդ աստիճանի մեդալներով, արժանացել է ՀՀ պաշտպանության նախարարի պատվոգրով։ 

 
 
Անձնական տվյալներ 
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա: 
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1995-1999թթ. Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան  պետական       
  Համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը 
   (ստացել է  իրավաբանի որակավորում) : 

Աշխատանքնային փորձը      
    

 01.02.1998- 31.10.1999թթ.        Ռուսաստանի  <<Միասնական էներգետիկ համակարգի 
                                                      համակարգային օպերատոր>> ԲԲԸ, իրավախորհրդատու, 
 

01.11.1999- 30.03.2001թթ.         Ռուսաստանի  <<Միասնական էներգետիկ համակարգի 
                                                     համակարգային օպերատոր>> ԲԲԸ, պայմանագրային  
                                                     բաժնի պետի տեղակալ,       
 

02.04.2001թ.                                <<Էլեկտրաէներգիայի  դաշնային մեծածախ շուկայի  
                                                      պայմանագրերի և հաշվարկների  կենտրոն>> ՓԲԸ, 
                                                     իրավաբանական վարչության պետ, 
 

l6.11.2004- 31.05.2005թթ.         <<Էլեկտրաէներգիայի  դաշնային մեծածախ շուկայի  
                                                     պայմանագրերի և հաշվարկների  կենտրոն>> ՓԲԸ, 
                                                     կորպորատիվ և իրավական հարցերով գլխ. տնօրենի տեղակալ 
 

01.2005- 03.2007թթ. <<Ֆինանսական հաշվարկների կենտրոն>> ՓԲԸ, գլխ. 
 տնօրենի  
                                                     իրավական հարցերով խորհրդական,  
 

01.06.2005- 31.03.2008թթ.        << Էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկայի առաջին  
                                                    վերարտադրող ընկերություն>> ՓԲԸ, գլխ. տնօրենի տեղակալ, 
                                                     խորհրդի անդամ,       
 

01.04.2008- 31.12.2008թթ.        << Սիբիրյան ածխային էներգետիկ ընկերություն>> ԲԲԸ,  
                                                      Ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի ղեկավար,    
 

23.11.2009թ.-ից                         <<Ֆորտում>> ԲԲԸ, Բիզնեսի  զարգացման և ռազմավարության 
                                                    վարչության ռազմավարության գծով տնօրեն, 
 
01.02.2010 3t.12.2010թթ.         <<Ֆորտում>> ԲԲԸ, ռազմավարության գծով փոխնախագահ, 
 

01.08.2011թ.-ից                       <<Ինտերնեշնլ Ռուս Հիդրո >>ԲԸ-իի Մոսկվայի մասնաճյուղ,   
                                                   տնօրեն 
 

31.12.2016թ.-ից                       <<Բաշկորկոստան արդյունավետություն   Ռուս Հիդրո>> ԲԸ-ի 
                                                   միանձնյա գործադիր օրգանի գլխավոր տնօրեն 
 
19.06.2018թ.-ից                        <<Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա>> ՓԲԸ-ի գլխավոր  
                                                  տնօրեն 
 

Ռոման Վլադիմիրի Զոհրաբյանց 
 

Ծնվել է    03.07.1975թ.: 
Կրթությունը `    բարձրագույն: 
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Մովսես  Գառնիկի   Վարդանյան 
 

Ծնվել է  20.08.1963թ. Հայկ. ՍՍՀ, Թալինի  շրջ.,գ. Աշնակ 
 
 

Ամիս, տարի 
Աշխատավայր և պաշտոն Աշխատավայրի հասցեն Ընդունվելու Ազատվելու 

09.1980թ. 07.1985թ. Երևանի Կ. Մարքսի անվան 
պոլիտեխնիկական ինստիտուտ , ուսանող 

ք.Երևան 

  <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ ք. Մեծամոր 

09.1985թ. 06.1986թ. Տուրբինային արտադրամաս ¥ՏԱ¤,  
տուրբինային օժանդակ սարքավորումների 
շրջիկ- մեքենավար 

 

06.1986թ. 04.1987թ. ՏԱ, տուրբինային հիմնական սարքավորում-
ների  շրջիկ- մեքենավար  

 

04.1987թ. 02.1988թ. ՏԱ, կառավարման  բլոկային վահանակի 
մեքենավար, 

 

02.1988թ. 07.1988թ. ՏԱ, ավագ մեքենավար  

07.1988թ. 10.1993թ. ՏԱ, հերթափոխի պետ  

10.1993թ. 11.1995թ. ՀԱԷԿ-ի հերթափոխի պետի փորձնակ  

11.1995թ. 06.2002թ.  ՀԱԷԿ-ի հերթափոխի պետ  

06.2002թ.  10.2002թ. Գլխավոր ճարտարագետի 
պաշտոնակատար 

 

10.2002թ. 12.2014թ. Գլխավոր ճարտարագետ  

12.2014թ. 17.12.2015թ. Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար    

 

  
17.12.2015
թ. 

առ այսօր 
Գլխավոր տնօրեն   

 
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա: 
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Սասուն   Սաշայի   Խաչատրյան 

 

Ծնվել է 1960 թվականին, Գորիս քաղաքում: 

1978-1983թ.թ. ընդունվել և ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական 

ինստիտուտը: 

1981 թվականից աշխատանքի է անցել Գորիս քաղաքի տարբեր ձեռնարկություններում, իսկ 

1999 թվականից  ՀԷՑ  ՊՓԲԸ  Գորիսի շրջանային Էլ. ցանցի տնօրեն: 

2000 թվականից նշանակվել է ՀԷՑ ՓԲԸ <<Գորիս Էլ. Ցանց>> մասնաճյուղի տնօրեն, իսկ 

2000թ. ապրիլ ամսից <<Որոտանի ՀԷԿ-երի համակարգ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն: 

2017 թվականի հունվարից նշանակվել է <<Երևան ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն:  

 

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ: 
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

1987-1991թթ. Հայկական պետական տնտեսագիտական համալսարան /Երևանի ժողտնտեսության 
ինստիտուտ/, ապրանքագետ, առևտրի կազմակերպիչ 

1997-2001թթ. ՀՀ Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, տնտեսագետ - էներգետիկ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

16.10.2015թ. մինչ օրս   “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն 

2014թ. օգոստոսից մինչ 
16.10.2015թ.  

“Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր” ՓԲԸ տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական գծով 
տնօրեն 

2014թ. հունիսից մինչև 2015թ. 
մայիս 

Grant Thornton Տաջիկստան, ֆինանսական փորձագետ 

2012թ. օգոստոսից մինչև 2014թ. 
նոյեմբեր 

MVV decon, AEG Service, SAUR S.A.S. ՓԲԸ, "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ 
ֆինանսական տնօրեն և "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ, "Շիրակ- ջրմուղկոյուղի" 
ՓԲԸ  և "Նոր Ակունք" ՓԲԸ ֆինանսական կոորդինատոր 

2002թ. մինչև 2012թ. մայիս “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” ՓԲԸ, ֆինանսական տնօրենի տեղակալ, 
գլխավոր գանձապետ, գլխավոր հաշվապահ 

2002թ. մարտից մինչև նոյեմբեր “Հայջրմուղկոյուղի” ՓԲԸ, ֆինանսական տնօրեն 

1996- 2002 թթ. “Երևանի էլեկտրացանց” ՓԲԸ, ֆինանսական տնօրեն, գլխավոր հաշվապահ 

1996 – 1997 թթ. “Նուբարաշենի էլեկտրացանց” ՓԲԸ, գլխավոր հաշվապահ 

1991-1996թթ. Հայաստանի ապրանքահումքային բորսա, բրոքերային կազմակերպության 
ղեկավար  

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Հաշվապահների միջազգային ֆեդերացիայի անդամ 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ`    Ամուսնացած է, ունի մեկ որդի և մեկ դուստր 

Կարեն Սերգեյի Հարությունյան             
Ծնվել է 18.08.1968թ. 
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     1995-2000թթ.  աշխատել եմ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունում 
      2000-2006թթ. աշխատել  եմ Միացյալ Թագավորության դեսպանատանն ներքո` 
Միջազգային Զարգացման նախարարության /DFID/ Հայաստանյան 
Ներկայացուցչության  առաջին  տեղական  ղեկավար: 
      2006-2011թթ. հանդիսացել եմ ԱՄՆ Հազարամյակի Մարտահրավերներ (ՀՄՀ) 
ծրագրի գլխավոր գործադիր տնօրեն 
     2012-2013թթ. ղեկավարել եմ Ասիական Զարգացման Բանկի և ՀՀ 
Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային 
միջանցքի կառուցման» ներդրումային ծրագիրը 

2013թ.-ից մինչ օրս հանդիսանում եմ ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ ՓԲԸ-ի  
Գլխավոր Տնօրեն 
      Ունեմ Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարանի քաղաքագիտության և 
միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի դիպլոմ (1997թ.), ինչպես նաև 
Օքսֆորդի Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության  
հետբուհական  ասպիրանտական դիպլոմ (Oxford University, Exeter College, 1999): 
Ամուսնացած եմ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
  

Արա Գագիկի Հովսեփյան 
 

Ես, Արա Գագիկի Հովսեփյանս,  ծնվել եմ 1974 թվականի 
փետրվարի 11-ին, քաղաք Երևանում: 
1995թ.-ին ավարտել եմ Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի 
լեզվագիտական   համալսարանի   անգլերեն   լեզվի և 
պատմության ֆակուլտետը, ունեմ բակալավրի դիպլոմ. 
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Ծնվել է 17.07.1951թ. Թալինի շրջանի Դավթաշեն գյուղում: 
 

1968-1973թթ. - սովորել և գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի պետական 
համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը: 
 

1973-1976թթ. - ուսանել է Սանկտ Պետերբուրգի  ԽՍՀՄ ԳԱԱ Իոֆֆեյի անվան Ֆիզիկա-
տեխնիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում` կիսահաղորդիչների ֆիզիկա 
մասնագիտությամբ: 
 

1977-1984թթ. - Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 
կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի ամբիոնի կրտսեր, ավագ գիտաշխատող: 
 

1984-1991թթ. - Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 
կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ: 
 

1991-2004թթ. - Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 
կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 
 

2003-2008թթ. - «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» հանրապետական նպատակային 
ծրագրի տեսական խմբի ղեկավար: 
 

2004-2008թթ. - Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանի ֆիզիկա-
տեխնիկական ֆակուլտետի դեկան, պինդ մարմնային էլեկտրոնիկայի նյութերի և 
բաղադրիչների ամբիոնի պրոֆեսոր: 
  
2008թ. նոյեմբերից- 2011թ. օգոստոս-ՀՀ սփյուռքի նախարություն, նախարարի տեղակալ: 
  
2011թ. սեպտեմբերից- ՀՀ սփյուռքի նախարարի խորհրդական: 
 

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր է (1990թ., Սանկտ Պետերբուրգի 
տեխնիկական համալսարան), պրոֆեսոր (2005թ.): 
  
2013թ.-ին պարգևատրվել է  «Մովսես Խորենացի» մեդալով: 

 

Երեք ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, երկու մենագրության և շուրջ 120 գիտական 
հոդվածների հեղինակ է, որոնց գերակշիռ մասը հրատարակված է                         
արտասահմանյան հեղինակավոր ամսագրերում: Մասնակցել և զեկույցներով հանդես է եկել 
բազմաթիվ միջազգային գիտական համաժողովներում: 

 

Ստեփան Գրիգորի Պետրոսյան 

 



8Page  of 71Arm 2019_tarekan hashvetvutyun.doc 
 

 

67 
 

 

Ազատ տիրապետում է անգլերենին և ռուսերենին: 
 

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա: 
 
Միջազգային կապեր և այցելություններ 
 

1984-1985թթ. - ԱՄՆ, Լուիզիանայի պետական համալսարան, Ռիվերսայդի կալիֆորնիական 
համալսարան, գիտական երկարատև գործուղում: 
 

1989-1990թթ. - Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգի ԽՍՀՄ ԳԱԱ Իոֆֆեյի անվան ֆիզիկա-
տեխնիկական ինստիտուտ, դոկտորանտ: 
 

1988, 1992, 1994, 1997թթ. - Իտալիա, Տրիեստի տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն, 
մեկից մինչև երեք ամսյա մասնակցություն գիտական դպրոցի աշխատանքներին որպես 
առաջատար հետազոտող: 
 

1997-2004թթ. - Իտալիա, Տրիեստի տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն որպես այդ 
Կենտրոնի ընտրված անդամ, մասնակցություն գիտական համաժողովներին, 
դասախոսություններ, գիտական աշխատանք: 
 

2001թ. - Իտալիա, Պավիայի պետական համալսարան, վեցամսյա գիտական աշխատանք: 
 

2003թ. - Ֆրանսիա, Ստրասբուրգի PHASE-CNRS լաբորատորիա, մեկամսյա գիտական 
համատեղ աշխատանք: 
 

2002թ., 2005թ. - Գերմանիա, Բոխումի համալսարան, մեկամսյա և երեքամսյա գիտական 
աշխատանք և դասախոսություններ կիսահաղորդչային նանո-էլեկտրոնիկայից: 
 

2007թ. - Կանադա, Տորոնտոյի համալսարան, մեկամսյա գիտական աշխատանք: 
 
Դրամաշնորհներ 
 

INTAS (EU, երկու), TRIL (Italy), ISTC (USA), ANSEF (USA), CIDA(Canada). 
 
Անդամություն գիտական խորհուրդներին և ընկերություններին 
 

ԵՊՀ խորհրդի անդամ (1999-2003թթ.), ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ 
(1991-2005թթ.), ՌՀ(Ս)Հ Գիտական խորհրդի անդամ (2005-2009թթ.), ԵՊՀ 049 - 
Մասնագիտացված խորհրդի անդամ (1998-2009թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ՝ թղթակից անդամ (2010թ.): 
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Երանուհի Վիգենի Ազոյան 

 

Ես, Երանուհի Վիգենի Ազոյանս, ծնվել եմ 1970 թվականի ապրիլի 4-ին  քաղաք 

Երևանում:  

 

07.09.1987-29.08.1988թթ. աշխատել եմ §Երքաղգործկոմ» ՃՀՇՎ-ում, որպես 

տեխնիկ 

01.09.1988-04.08.1993թթ. սովորել եմ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական 

համալսարանում, էներգետիկայի ֆակուլտետում, ստացել եմ ճարտարագետ - ջերմաէներգետիկի 

որակավորում. 

02.08.1993-30.05.1995թթ. աշխատել եմ «Նելսոն»  ՍՊԸ-ում, ք. Երևան, որպես գլխավոր հաշվապահ 

01.06.1995-07.09.1995թթ. աշխատել եմ Միքայելյանի անվան վիրաբուժական կենտրոնում, ք. Երևան, 

որպես գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 

25.11.1995-26.10.1998թթ. աշխատել եմ «Երևանի էլեկտրացանց» ՊՁ «Կենտրոն» մ/ճ, որպես առաջին 

կարգի հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 

27.1.1998-01.04.2002թթ. աշխատել եմ «Կենտրոնական Էլեկտրացանց» ՊՓԲԸ, ք. Աբովյան, որպես 

գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 

01.04.2002-03.04.2006թթ. աշխատել  «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում,  որպես 

գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 

03.04.2006թ.-ից առ այսօր աշխատում եմ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի, 

Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների դեպարտամենտում,   որպես  գլխավոր  

հաշվապահի տեղակալ: 

Ամուսնացած չեմ: 
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Մնացական Անդրիասի Մնացականյան 
ծնված  1954թ. հուլիսի 25-ին,  կրթությունը` բարձրագույն 

Մնացական  Մնացականյանը  1971թ-ին  ընդունվել  և  1976թ.  ավարտել է Երևանի 
Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի էներգետիկական ֆակուլտետը <<Արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների, քաղաքների և  գյուղատնտեսության էլեկտրամատակարարում>> 
մասնագիտությամբ:  

Մ.Մնացականյանի աշխատանքային գործունեությունը ՀՀ էներգահամակարգում` 

1976 

 

- 

 

1982թ.թ. 

 

<<Հայգլխէներգո>> ԱԳՎ <<Արևելյան  էլեկտրացանցեր>> մ-ճ`  

ճարտարագետ-կարգավար, ավագ կարգավար, ԿԿԾ պետ: 

1982 

 

 

- 

 

1996 թ.թ. 

 

 

<<Հայգլխէներգո>>` ԿԿԾ կարգավար, ավագ կարգավար, օպերատիվ գծով 
ծառայության պետի տեղակալ, <<Հայէներգոարդ>> ՊՁ գլխ.ճարտ-տի 
տեղակալ - ԿԿԾ պետ,  Կարգավարական  վարչության  պետ- գլխավոր 
կարգավար, գլխավոր տնօրենի տեղակալ օպերատիվ մասով: 

1996 - 

 

1997 թ.թ. ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարություն`                      
էներգակիրների    իրացման   և    շրջանային    ցանցերի աշխատանքների 
համակարգման վարչության պետի տեղակալ, պետի պաշտոնակատար: 

1997 - 2002 թ.թ.  <<Հայէներգո>> ՊՁ <<ԲԷՑ>>ԴՁ <<Կենտրոնական էլ.ցանցեր>>               
մ-ղ` գլխավոր ճարտարագետ: 

2002 - 2007 թ.թ. <<Հայաստանի էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ`տեխնիկական  գծով  տնօրեն,  
գլխավոր  տնօրենի  տեղակալ-տեխնիկական հարցերով տնօրեն: 

2007 - 

 

 <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> ՓԲԸ-ի           
գլխավոր տնօրեն: 

        Մ.Մնացականյանը իր  աշխատանքային  գործունեության  ընթացքում` սկսած 1976 թվականից Էներգետիկ 
համակարգի տարբեր բնագավառներում իրեն դրսևորել է 

որպես բանիմաց, իր գործը բազմակողմանի տիրապետող, բարձրակարգ մասնագետ, պարտաճանաչ 
անձնավորություն:  Աշխատելով  ՀՀ  Էներգետիկայի  համակարգում  

ստեղծել է առողջ կոլեկտիվ, պատրաստել է որակյալ մասնագետներ: 

            Մ.Մնացականյանը Էներգետիկայի բնագավառում ներդրած նշանակալի ավանդի համար 
պարգևատրվել է ` 

• ԽՍՀՄ Գերագույն  խորհրդի հրամանագրով`  <<Աշխատանքային արիություն>> շքանշանով `     1988   
թվականի   երկրաշարժի   ժամանակ   էնէրգետիկ  օբյեկտների  վերականգնողական  աշխատանքներին   
ակտիվ  մասնակցելու համար: 

• ՀՀ  Նախագահի  կողմից`  Շնորհակալագրով`   Հայաստանի   էներգետիկ համակարգի  հիմնադրման 100-
ամյակի  կապակցությամբ: 

• ԱՊՀ Վաստակավոր էներգետիկ է: 

• Ռուսաստանի  դաշնության  աշխարհաքաղաքական  խնդիրների  ակադեմիայի կողմից`  ոսկե  մեդալով` 
<<ՀՀ  անկախության  20 ամյակի կապակցությամբ>>    անվանակարգում ՀՀ էկոնոմիկայի զարգացմանն 
ուղղված ներդրման համար: 

• Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության կողմից` ՀՀ անկախության   20   ամյակի   
կապակցությամբ`    <<Շնորհակալագրով>>`   Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններին մշտապես 
աջակցելու համար: 
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ՑԱՆԿ 
1. Բովանդակություն 1 էջ 

2. Տեղեկատվություն Ընկերության մասին 2-3 էջ 

3. Ընկերության կանոնադրությամբ և տրված լիցենզիայով նախատեսված 
խնդիրները և նպատակները 

4-5էջ 

4. Ընկերության կառավարման մարմինները 6-7 էջ 

5. Ընկերոըթյան ստեղծման պատմության հակիրճ նկարագրությունը 8 էջ 

6. Տեղեկատվություն ենթակառուցվածքների մասին 9-10էջ 

7. Արտադրական գործունեություն 11-15 էջ 

8. Ֆինանսական գործունեություն 16-23 էջ 

9. Աշխատանք և աշխատավարձ 24 էջ 

10. Տեղեկատվություն <<Կարգավարական կառավարման ու տվյալների 
հավաքագրման/էներգիայի կառավարման համակարգերի ընդլայնման և 
արդիականացման աշխատանքների իրականացում>> ծրագրի վերաբերյալ 25-27 էջ 

11. Եզրափակիչ դրույթներ 28 էջ 

12. Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N1 29-31 էջ 

13. Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N2 32-33 էջ 

14. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ 2019թ. ընթացքում մատուցած ծառայությունների և 
ստացած եկամուտների մասին (Հավելված 1)  

34 էջ 

15. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ 2019թ. տարեկան եկամուտների և ծախսերի 
վերաբերյալ (Հավելված 2) 

35 էջ 

16. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ 2019թ. տարեկան դրամական միջոցների շարժի 
վերաբերյալ  (Հավելված 3)   

36 էջ 

17. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ 2019թ. դեբիտորական պարտքերի շարժի 
վերաբերյալ 37 էջ 

18. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ 2019թ. կրեդիտորական պարտքերի շարժի 
վերաբերյալ 38 էջ 

19. Տեղեկանք §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ 39 էջ 

20. Հաշվարկ 50 տոկոսից ավելի պետության սեփականություն հանդիսացող 
բաժնեմաս ունեցող §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ շահութաբաժնի հաշվարկման 

40-42 էջ 

21. Հաշվարկ շահութահարկ վճարողի շահութահարկի (Հավելված 1, ՀՀ պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018թ. դեկտեմբերի 12-ի N749-Ն հրամանի) 

43-51 էջ 

22. §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ վարչակազմակերպական կառուցվածքը 52 էջ 

23. §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ խորհրդի կազմը 53-54էջ 

24. §ԷԷՀՕ¦ ՓԲԸ խորհրդի անդամների կենսագրական տվյալները 55-69 էջ 

25. Ցանկ 70 էջ 
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