
ՆԱԽԱԳԻԾ 
   Երկրորդ ընթերցում 

                      Լրամշակված տարբերակ 
Կ-432-24.12.2019-ՏՀ-011                                                                                      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի ՀՕ-122-Ն oրենքի՝ 

1) 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«1. Էներգասպառող սարքերի եւ սարքվածքների էներգաարդյունավետության 
պահանջները, պիտակավորման կարգը եւ պիտակի ձեւը սահմանվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:». 

2) 8-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«3. Պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող էներգասպառող 
արտադրանքները պետք է ապահովեն էներգաարդյունավետության սահմանված 
պահանջները: Այդ արտադրանքների խմբերի ցանկը, էներգետիկ բնութագրերի 
պարտադիր պահանջները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 

  



 

Երկրորդ ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի ՀՕ-122-Ն oրենքի՝ 

1) 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«1. Էներգասպառող սարքերի եւ սարքվածքների էներգաարդյունավետության պահանջները, 
պիտակավորման կարգը եւ պիտակի ձեւը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
վավերացված Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից բխող իրավական 
ակտերով:». 

2) 8-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«3. Պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող էներգասպառող արտադրանքները 
պետք է ապահովեն էներգաարդյունավետության սահմանված պահանջները: Այդ արտադրանքների 
խմբերի ցանկը, էներգետիկ բնութագրերի պարտադիր պահանջները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին 
համապատասխան:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:
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ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ և 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ և 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-432-24.12.2019-ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում 

է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություն
ներն ընդունելու 

կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

1 2 3 4 5 6 
1. ՀՀ կառավարություն 

 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

«Էներգասպառող սարքերի և 
սարքվածքների 
էներգաարդյունավետության 
պահանջները, պիտակավորման կարգը և 
պիտակի ձեւը սահմանվում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ կամ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
վավերացված Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերից բխող իրավական 
ակտերով:» նախադասությունից հանել 
«կամ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
վավերացված Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերից բխող իրավական 
ակտերով» բառերը: 

Ընդունվել է:  Ընդունվել է: 

 


