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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 19-րդ հոդվածի 7-րդ կետի 7.5-րդ 

ենթակետը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«7.5 Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար այդ թվում`   

 7.5.1 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում նոր արտադրական հզորությունների 
կառուցման (վերակառուցման) ժամանակահատվածի համար՝ տարեկան  բազային տուրքի 
100-ապատիկի չափով 

7.5.2 Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ժամանակահատվածի համար՝ այդ թվում 

7.5.2.1 մինչև 6 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար` տարեկան 
բազային տուրքի  100-ապատիկի չափով  

7.5.2.2 6-15 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար` տարեկան 
բազային տուրքի  1000-ապատիկի չափով  

7.5.2.3.15-25 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար` տարեկան 
բազային տուրքի  2500-ապատիկի չափով  

7.5.2.4 25-50 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար` տարեկան 
բազային տուրքի 5000-ապատիկի չափով  

7.5.2.5 50 մՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայանների համար` տարեկան բազային 
տուրքի 15000-ապատիկի չափով», իսկ 7.15-րդ ենաթկետը շարադրել հետևալ 
խմբագրությամբ «գազամատակարարման համակարգում նոր արտադրական 
հզորությունների կառուցման (վերակուռցման) համար` տարեկան բազային տուրքի 100-
ապատիկի չափով » : 

Հոդված 2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը արտադրական հզորությունների 

կառուցման կամ վերականգնման լիցենզիա ստացած անձիք մուծում են պետական տուրք 

տարեկան բազային տուրքի100-ապատիկի չափով: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը։ 
  
  



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

««Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների և 

առարկությունների 

 

 

հ/հ Առարկության, 

առաջարկություն  

հեղինակը 

Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված 

փոփոխությունը 

1. ՀՀ 

կառավարություն 

««Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ 

հոդվածում «օրվանից» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել 

«օրը» բառով` համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» 

ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի պահանջների: 

Ընդունվել    է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

2. ՀՀ 

կառավարություն 

««Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 

լրացնել հետևյալ (երրորդ) հոդվածով.  

Ընդունվել    է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 



«Հոդված 3. 20-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ 

մասով՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝  

«4. Լիցենզավորված անձն իրավասու է 

բացահայտել իր հաճախորդների կողմից 

օգտագործված ծառայությունների դիմաց 

վճարումների, պարտքերի, վճարումների 

սովորությունների կամ պարտավորությունների կամ 

դրանց կատարման մասին տեղեկություններ՝ 

«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և 

վարկային բյուրոների գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված վարկային բյուրոներին՝ այդ օրենքով 

նախատեսված կարգով և սահմաններում:»:» 

3. ՀՀ 

կառավարություն 

««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծում 1-ին և 2-րդ հոդվածներն անհրաժեշտ է 

միացնել` նկատի ունենալով, որ նշված 

փոփոխությունները վերաբերում են նույն` 19-րդ 

հոդվածին 

Ընդունվել է  Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 



4. ՀՀ 

կառավարություն 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «4 

հունիսի 2002 թվականի, ՀՕ-373» բառերն անհրաժեշտ է 

փոխարինել «2002 թվականի հունիսի 4-ի թիվ ՀՕ-373-Ն» 

բառերով` համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 38-րդ և 39-րդ հոդվածների պահանջների: 

Ընդունվել է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

5. ՀՀ 

կառավարություն 

Նախագծի 3-րդ հոդվածում «օրվանից» բառն 

անհրաժեշտ է փոխարինել «օրը» բառով` համաձայն 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ 

հոդվածի պահանջների: 

Ընդունվել է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

6. ՀՀ 

կառավարություն 

1-ին հոդվածը լրացնել 3-րդ մասով, որով 

համապատասխան փոփոխություն կկատարվի 

Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 5-

րդ մասում` սահմանելով, որ լիցենզավորող մարմինը ոչ 

պիտանի դարձած լիցենզիայի կամ ներդիրի 

կրկնօրինակը լիցենզավորված անձին կտրամադրի նրա 

կողմից դիմումը տալու օրվան հաջորդող 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այսպիսով 

կապահովվի միանման մոտեցում Նախագծի 1-ին 

Ընդունվել է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 



հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսվող ժամկետի հետ (այն 

է` օրացուցային օրերի փոխարինում աշխատանքային 

օրերով): 

7. ՀՀ 

կառավարություն 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրային 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի` 1-ին հոդվածի 2-րդ պարբերությունում 

«ուժի մեջ մտնելուց հետո»  բառերից հետո լրացնել 

«նախկինում» բառը, քանի որ ջրավազանային 

կառավարման պլանների ուժի մեջ մտնելուց հետո 

շրջակա միջավայրի իրական պատկերը կփոխվի և 

անհրաժեշտություն կառաջանա նախկինում տրված 

ջրօգտագործման թույլտվությունները վերանայել: 

Ընդունվել է Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

 

 



 


