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Արմեն Առաքելյան, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետի տեղակալ, Գարեգին
Խաչատրյան, վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի պետ,
Գագիկ Մկրտչյան, խորհրդական։
Սոս Հակոբյան, ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի
իրավական
ապահովման
բաժնի
մեթոդաբանությունների
հարցով
իրավախորհրդատու
Նաիրուհի Ավետիսյան, ՀՀ ֆինանսների նախարարության եկամուտների
քաղաքականության մեթոդաբանության վարչության միջազգային մաքսային և
հարկային հարաբերությունների բաժնի պետ
Արման Պողոսյան, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
վարչարարության
մեթոդաբանության,
ընթացակարգերի
և
սպասարկման
վարչության պետ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության
ընդերքի գործակալություն.
1. Գագիկ Հարոյան, ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման բաժնի պետ
2. Հրանտ Ավետիսյան, ընդերքաբանական փորձաքննության և պաշարների
հաստատման բաժնի պետ
3. Շուշանիկ Քերոբյան, երկրաբանության, նորմատիվամեթոդաբանական և
վերլուծության բաժնի պետ
4. Վաչագան Հարությունյան, ընդերքօգտագործման նախագծերի, ծրագրերի
քննարկման և պայմանագրային բաժնի պետ
Մարատ Բադալյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և
ընդերքի տեսչական մարմնի պետի տեղակալ
Դավիթ Հարությունյան, ՀՀ արդարադատության նախարար
«Էրնսթ ընդ Յանգ» Հայաստան.
1. Վահագն Մարուխյան, գործարքների խորհրդատվական ծառայություններ
2. Կամո Կարապետյան, ավագ մենեջեր, հարկային և իրավաբանական բաժին
3. Լևոն Գևորգյան, մենեջեր, իրավաբանական պրակտիկայի ղեկավար
4. Հռիփսիմե Ալեքսանդրյան, մենեջեր, ապահովագրական ծառայություններ
«Բի-Դի-Օ Արմենիա».
1. Վահագն Սահակյան, տնօրեն
2. Հրաչյա Հովհաննիսյան, աուդիտ և աուդիտորական ծառայությունների
ղեկավար
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«Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում» և «Մետաղական
հանքաքարի արդյունահանում» գործունեության տեսակները բնութագրող ցուցանիշների և
տեղեկատվության աղբյուրների հասանելիության վերաբերյալ
Ներածություն
Հանքարդյունաբերության ոլորտի վիճակագրությունը Հայաստանում ներկայացվում է
գործունեության տեսակների երկնիշ, հնգանիշ և ութանիշ դասակարգմամբ:
Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի ոլորտը ներկայացած է
հետևյալ ձևակերպումով`
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, որը երկնիշ
մակարդակում տարանջատվում է`
 Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում և
 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր
գործունեության տեսակների:
Բաժին 1.
1. Հանքարդյունաբերության ոլորտի մասնաբաժինը ազգային և մարզային (նաև Երևան
համայնքի) տնտեսության մեջ (ՀՆԱ-ն, զբաղվածությունը)` ազգային և մարզային
տարանջատված տվյալները կտրամադրվեն, որքանով դրանք հասանելի են ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայության տվյալների բազայում
Ազգային մակարդակում հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական
տեղեկատվություն առկա է Հայաստանի ազգային հաշիվներում` որպես գործունեության
տեսակ ՀՆԱ արտադրության կառուցվածքում և արդյունաբերության վիճակագրությունում,
որպես գործունեության տեսակ երկրի և մարզերի արդյունաբերության կառուցվածքում:
ՀՆԱ – Հայաստանի ՀՆԱ ցուցանիշի հաշվարկման ժամանակ վիճակագրությունը վարվում է
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում գործունեության
տեսակի մասով և բացակայում է տեղեկատվություն Մետաղական հանքաքարի
արդյունահանում բաղադրիչի մասով:
Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում գործունեության տեսակի մասով Հայաստանի
ազգային հաշիվներում առկա տեղեկատվությունը կարելի է գնահատել հիմք ընդունելով
վերջինիս վերաբերյալ արդյունաբերության վիճակագրությունում առկա տվյալները`
գնահատելով
մետաղական
հանքաքարի
արդյունահանման
մասնաբաժինը
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում գործունեության
տեսակում:
Հայաստանում Պաշտոնական վիճակագրությունը Մարզերի մակարդակով ՀՆԱ ցուցանիշ չի
հաշվարկում: Համաձայն մեթոդաբանության, երկրի վարչական տարածքների մակարդակով
ՀՆԱ հաշվարկն իրականացվում է համախառն ավելացված արժեք ցուցանիշի օգնությամբ,
առանց արտադրության և ներմուծման հարկերի, ուստի և մարզային մակարդակով
հաշվարկվում է ՀՆԱ հիմնական (ոչ շուկայական) գներով: Հայաստանի պաշտոնական
վիճակագրությունը մարզերի մակարդակով հրապարակում է տվյալներ թողարկման
ծավալների վերաբերյալ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների:
Ուստի, Հայաստանում մարզային մակարդակով հաշվարկված ՀՆԱ ցուցանիշը
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փորձագիտական գնահատական է, որը կարող է ունենալ մեծ անորոշություններ:
Հանքարդյունաբերության ոլորտում արտադրության և եկամուտների վերաբերյալ
համակողմանի վերլուծություն կատարելու համար առկա է բավարար տեղեկատվություն
Հայաստանի ազգային հաշիվների ՀՆԱ արտադրության և եկամուտների ձևավորման
հաշիվներում, մասնավորապես` թողարկման ծավալ, ավելացված արժեք, միջանկյալ
սպառում, եկամուտների ձևավորում, ամորտիզացիա և այլն:
1.1 Հայաստանի ազգային հաշիվները, Տարեկան և եռամսյակային տվյալներ, վիճակագրակն
ժողովածու
Մակարդակը
Ազգային
Պարբերականությունը
Տարեկան
Հրապարակման
ժամանակը
IV եռամսյակ, Նոյեմբեր
Լեզուն
Հայերեն, անգլերեն
Աղբյուրը
http://armstat.am/am/?nid=82&year=2017
http://armstat.am/am/?nid=82&id=1839
Գործունեության տեսակ Հանքագործական
արդյունաբերություն
և
բացահանքերի
շահագործում
թողարկում հիմնական գներով, մլն դրամ
Միջանկյալ սպառում, մլն դրամ

Համախառն ավելացված արժեք, մլն դրամ
Ազգային մասնավոր սեփականության հատվածի համախառն
ավելացված արժեք, մլն դրամ
Օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի
համախառն ավելացված արժեք, մլն դրամ

Ցուցանիշներ

Հանքագործական
արդյունաբերություն
և
շահագործում - տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, %

բացահանքերի

Հանքագործական
արդյունաբերություն
շահագործում իրական ծավալի ինդեքսը, %

բացահանքերի

և

Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն, մլն
դրամ
Արտադրության այլ զուտ հարկեր, մլն դրամ
Համախառն շահույթ և համախառն խառը եկամուտ, մլն դրամ
Հիմնական կապիտալի սպառում, մլն դրամ
Տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտներ, մլն դրամ
համախառն ավելացված արժեք, % ընդամենի նկատմամբ
վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն,
ընդամենի նկատմամբ

%

արտադրության այլ զուտ հարկեր, % ընդամենի նկատմամբ

համախառն շահույթ և համախառն խառը եկամուտ, % ընդամենի
նկատմամբ
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հիմնական կապիտալի սպառում, % ընդամենի նկատմամբ
տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտներ, %
ընդամենի նկատմամբ
վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն, %-ով
ընդամենը համախառն ավելացված արժեքի նկատմամբ
արտադրության այլ զուտ հարկեր, %-ով ընդամենը համախառն
ավելացված արժեքի նկատմամբ

համախառն շահույթ և համախառն խառը եկամուտ, %-ով
ընդամենը համախառն ավելացված արժեքի նկատմամբ
հիմնական կապիտալի սպառում, %-ով ընդամենը համախառն
ավելացված արժեքի նկատմամբ
տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտներ, %-ով
ընդամենը համախառն ավելացված արժեքի նկատմամբ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և այլ
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա է Աշխատանքի շուկան Հայաստանի
Հանրապետությունում, Վիճակագրական ժողովածուում (Labour market in the Republic of
Armenia 2011-2015, Statistical handbook):

1.2 Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, Վիճակագրական ժողովածու
Մակարդակը
Ազգային
Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման
ժամանակը

IV եռամսյակ, դեկտեմբե

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1861

Գործունեության տեսակ

Հանքագործական
շահագործում

արդյունաբերություն

և

բացահանքերի

Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության և սեռի, մարդ

Ցուցանիշներ

Զբաղվածների տեսակարար կշիռը ընդամենը զբաղվածության
նկատմամբ, %
Սովորաբար և փաստացի աշխատած միջին շաբաթական
ժամերն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, ժամ
Փաստացի

աշխատած

միջին

շաբաթական

ժամերն

ըստ
5

տնտեսական գործունեության տեսակների, զբաղվածների սեռի
և բնակավայրի, ժամ
Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողների
թվաքանակը, %, մարդ
Աշխատողների թվաքանակը, ովքեր օգտվել են թվարկված
արտոնություններից և հատուցումներից որևէ մեկից, %, մարդ
Միջին
ամսական
անվանական
աշխատավարձն
եռամսյակների և տնտեսական գործունեության, դրամ

ըստ

Միջին
ամսական
անվանական
տնտեսական գործունեության, դրամ

ըստ

աշխատավարձն

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը մետաղական
հանքաքարի արդյունահանման ոլորտում, դրամ
Միջին
ամսական
անվանական
աշխատավարձը
հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի
շահագործման այլ ճյուղերում, դրամ
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճի տեմպը, %
Իրական
աշխատավարձի
գործունեության, %

ինդեքսն

ըստ

տնտեսական

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի,
դրամ
Ղեկավար անձնակազմի միջին ամսական անվանական
Աշխատավարձը, դրամ
Աշխատողների թվաքանակն ըստ աշխատավարձի չափի, %
Միավոր աշխատանքի վրա կատարված միջին ամսական
ծախսեր, դրամ
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Բաժին 2. Արտադրության և արդյունահանման ծավալներ
2.1 Արտադրության ծավալներ
2. Արտադրության տվյալները՝ ըստ մարզերի․ (ազգային և մարզային տարանջատված
տվյալները կտրամադրվեն, որքանով դրանք հասանելի են ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայության տվյալների բազայում),
Հանքարդյունաբերության ոլորտում ազգային և մարզերի մակարդակով արտադրության
ծավալների (դրամական և բնեղեն արտահայտությամբ) վերաբերյալ առավել մանրամասն
տեղեկատվություն առկա է ՀՀ ԱՎԾ հետևյալ հրապարակումներում`
2.1 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ
տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, Ըստ մարզերի և ք. Երևանի,
20.. թվականի հունվար – դեկտեմբերին, Վիճակագրական տեղեկագիր

(Վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է ըստ 2802 արդյունաբերությամբ
զբաղվող
տնտեսավարող
սուբյեկտներից
ստացված
վիճակագրական
հաշվետվությունների տվյալների, ինչպես նաև ամենամսյա վիճակագրական
մշտադիտարկման մեջ չընդգրկված տնտեսավարող փոքր ձեռնարկատիրության
սուբյեկտների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալի գնահատման) (հայերեն)

Մակարդակը

Ազգային տնտեսություն և մարզեր (ք. Երևան)

Պարբերականությունը

Եռամսյակային

Հրապարակման
ժամանակը

Եռամսյակը հաջորդող ամսում

Լեզուն

Հայերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1739
Հանքագործական արդյունաբերություն
շահագործում

Գործունեության տեսակ

և

բացահանքերի

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի
շահագործման այլ ճյուղեր

Ցուցանիշներ

1. Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը համադրելի գներով /հազար դրամ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
2. Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը ընթացիկ գներով /հազար դրամ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
3. Պատրաստի արտադրանքի իրացումը համապատասխան
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տարվա ընթացիկ գներով / հազար դրամ/ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
3ա. ԱՊՀ երկրներում
3բ. Այլ երկրներում
4. Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին
ցուցակային թվաքանակը /մարդ/ լրացվում են
եռամսյակային կտրվածքով)
5. Աշխատանքի արտադրողականությունը /դրամ/ լրացվում
են եռամսյակային կտրվածքով եռամսյակային)
2.2 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ
տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 20.. թվականի հունվար –
դեկտեմբերին, Տեղեկագրի ծածկագիրը`1210-204 (Վիճակագրական տեղեկագիրը

պատրաստված է ըստ 2 907 արդյունաբերական կազմակերպություններից՝ ներառյալ
անհատ ձեռնարկատերերից ստացված վիճակագրական հաշվետվությունների
տվյալների, ինչպես նաև ամենամսյա վիճակագրական մշտադիտարկման մեջ
չընդգրկված տնտեսավարող փոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից
թողարկված արտադրանքի ծավալի գնահատման) (հայերեն) – կիսամյակային / Main
Indicators of Industrial Organizations by Types of Economic Activity (5-digit code), Halfannually

Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

Կիսամյակային

Հրապարակման
ժամանակը

Կիսամյակը հաջորդող ամսում

Լեզուն

Հայերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1736
Հանքագործական
շահագործում

արդյունաբերություն

և

բացահանքերի

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում, ծածկագիր` 07
Գործունեության տեսակ

Գունավոր մետաղների հանքաքարի արդյունահանում,
ծածկագիր` 07.2
Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
ծածկագիր 07.29
Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում, ծածկագիր 07.29.1
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Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի
արդյունահանում, ծածկագիր` 07.29.4
Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում,
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ծածկագիր`07.29.9
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքների
շահագործման այլ ճյուղեր, ծածկագիր` 08
Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում, ծածկագիր`08.1
Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի,
կավճի, թերթաքարի արդյունահանում, ծածկագիր` 08.11

Ցուցանիշներ

1. Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը համադրելի գներով /հազար դրամ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
2. Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը ընթացիկ գներով /հազար դրամ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
3. Պատրաստի արտադրանքի իրացումը համապատասխան
տարվա ընթացիկ գներով / հազար դրամ/ առանց
ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)
3ա. ԱՊՀ երկրներում
3բ. Այլ երկրներում
4. Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին
ցուցակային թվաքանակը /մարդ/ լրացվում են
եռամսյակային կտրվածքով)
5. Աշխատանքի արտադրողականությունը /դրամ/ լրացվում
են եռամսյակային կտրվածքով եռամսյակային)

2.3 Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների
թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, հայերեն,
ամսական, Տեղեկագրի ծածկագիրը`1210-202 / Output of Main Commodities in the Industrial
Organizations (in kind)
Մակարդակը
Ազգային
Պարբերականությունը

Ամսական

Հրապարակման ժամանակը

Հաջորդ ամսում

Լեզուն

Հայերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1740
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Մետաղագործական արդյունաբերություն, տոննա
Գործունեության տեսակ

Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների
արտադրություն և հանքարդյունահանում
Փաստացի թողարկումը
Ալյումինե գլանվածք, տոննա
Ալյումինե փայլաթիթեղ, տոննա
Պղինձ կոնվերտորային, տոննա
Պղնձի խտանյութ, հազ.տոննա
Մոլիբդենի խտանյութ, տոննա
Մոլիբդենի բրիկետներ
Ցինկի խտանյութ, տոննա
Ֆեռոմոլիբդեն, տոննա
Պողպատյա խողովակներ, տոննա

Հավաքովի երկաթբետոնե կառուցվածքներ և իրեր, տոննա
Ցուցանիշներ
Ապրանքային բետոն, հազ.տոննա
Ոչ հանքային շինանյութեր, հազ.տոննա
Ծակոտկեն լցանյութեր, հազ.տոննա
Երեսպատման սալեր բնական քարից-ընդամենը, տոննա
այդ թվում`
տուֆի
գրանիտի
մարմարի
բազալտի
տրավերտինի
ֆելզիտի
Տուֆ ուղիղ կտրվածքի, տոննա
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Ցեմենտ հազ.տոննա
Կիր, տոննա
Գաջ, տոննա
Գիպսային շաղախ, տոննա
Բազալտե եզրաքարեր, տոննա

2.4 Հայաստանի Հանրապետության Մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2011 – 2015,
Վիճակագրական ժողովածու, (հայերեն, անգլերեն) / Marzes and Yerevan city of the republic
of armenia in figures, Statistical handbook
Մակարդակը
Ազգային և մարզային
Պարբերականությունը

տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1834
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի
շահագործում

Գործունեության տեսակը

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի
շահագործման այլ ճյուղեր
Ազգային և մարզային մակարդակ
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ
Արդյունաբերական
Ինդեքսը, %

արտադրանքի

ֆիզիկական

ծավալի

Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն
Ցուցանիշներ

Ըստ
արտադրության
արդյունաբերությունը = 100) , %

բաժինների

(ամբողջ

Ըստ Մարզերի և ք. Երևան
Թողարկված արտադրանքի ծավալը, ընթացիկ գներով,
(Հաշվարկված են առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային
հարկերի) մլն.դրամ
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Պատրաստի արտադրանքի իրացումը, ընթացիկ գներով,
(Հաշվարկված են առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային
հարկերի) մլն.դրամ

2.5 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, վիճակագրական
տեղեկատվական-ամսական զեկույց, Բաժին 1 «Արտադրություն» Ենթաբաժին 1.2.1
«Արդյունաբերություն» (հայերեն, ռուսերեն)
Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

ամսական

Հրապարակման ժամանակը

ամսական

Լեզուն

Հայերեն, ռուսերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&year=2017
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի
շահագործում

Գործունեության տեսակը

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի
շահագործման այլ ճյուղեր
Արդյունաբերական
ծավալը, դրամ

արտադրանքի

արտադրության

Հիմնային մետաղների արտադրությամբ և մետաղական
հանքաքարի
արդյունահանմամբ
զբաղվող
կազմակերպությունների
թողարկած
հիմնական
արտադրատեսակները
Ալյումինե գլանվածք, տոննա
Ցուցանիշներ

Ալյումինե փայլաթիթեղ, տոննա
Պղինձ կոնվերտորային, տոննա
Պղնձի խտանյութ, հազ.տոննա
Մոլիբդենի խտանյութ, տոննա
Մոլիբդենի բրիկետներ
Ցինկի խտանյութ, տոննա
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Ֆեռոմոլիբդեն, տոննա
Պողպատյա խողովակներ, տոննա

2.2 Արդյունահանման ծավալներ
Օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալները ազգային և մարզային մակարդակում
ներկայացված են նաև ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակվող «Շրջակա միջավայրը եվ բնական
պաշարները Հայաստանի հանրապետությունում 2015 թվականին և 2011 - 2015թթ.
ցուցանիշների շարժընթացը» Վիճակագրական ժողովածու / “Environment and natural
resources in the republic of armenia for 2015 And time series of indexes, 2011 – 2015” Statistical
Handbook.
Այս ժողովածուում ներկայացված են հանքարդյունաբերության ոլորտում մետաղական և ոչ
մետաղական հանքաքարի արդյունահանման ծավալների վերաբերյալ տվյալներ.
Մակարդակը
Ազգային և մարզային
Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, Հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1824

Պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանված ծավալները, 2011-2015թթ. (մետաղները`
հանքաքարում) /Volumes of extracted solid minerals, 2011-2015 (metals are in the ore)
2011
2012
2013
2014
2015
Ածուխ, խոր. մ
Coal, cub. m
2 269.0
558.0
104.2
Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ,
անդեզի-տադացիտ,
անդեզիտատրախիտ, խոր. մ
Andesite, andesite basalte, andesite
dacite, andesite trachite, cub. m
17 703.0
51 569.1 143 039.8
55 340.9
61 002.4
Ավազակոպճային խառնուրդ,
ավազ, խիճ, խոր. մ
Sand-gravel mixture, sand, detritus,
cub. m
248 674.7 229 007.9 603 949.7 547 928.0 546 246.0
Բազալտ, բազալտի խիճ, դոլերիտ,
դոլերիտային բազալտ, խոր. մ
Basalt, basaltic detritus, dolerit,
doleritic basalt, cub.m
200 115.9 213 989.8 331 252.9 480 965.2 434 425.2
Բազմամետաղային հանքաքար,
1 327.2
1 944.8
2 161.0
1 510.7
1 312.9
14

2011

2012

2013

2014

2015

հազ. տ
Polymetallic ore, thsd. t
Բալաստային հումք, խոր. մ
Ballast raw material, cub. m
Բենտոնիտային կավ, տ
Bentonitic clay, t
Բյուրեղային կրաքար, տ
Crystalline limestone, t
Գաբրո, գաբրոդիորիտ,
գաբրոսիենիտ, մոնցոնիտ, խոր. մ
Gabbro, gabrodiorit, gabbrosyenite,
monzonite, cub. m
Գիպսատար կավ, խոր. մ
Gypsiferous clay, cub. m
Գիպսաքար, խոր. մ
Gypsum stone, cub.m
Գրանիտ, գրանոդիորիտ, խոր. մ
Granite, granodiorite, cub. m
Դիաբազային պորֆիրիտ, խոր. մ
Diabase porphyrite, cub. m
Դիատոմիտ, խոր. մ
Diatomite, cub. m
Կավ, խոր. մ
Clay, cub. m
Կվարցային ավազ, խոր. մ
Olivine sand, cub.m
Կվարցիտ, տ
Quartzite, t
Կրաքար, ավազային կրաքար, խոր.

6 596.2

4 154.0

4 038.0

-

-

5 004.0

7 491.1

18 456.0

3 640.1

9 228.0

3 774.0

1 932.0

385.0

406.0

-

251.0

112.9

2 257.4

259.3

846.3

30 006.5

23 293.0

29 631.5

49 028.7

15 492.9

-

-

-

-

734.3

30 718.0

23 916.0

9 291.4

9 463.7

17 401.0

-

-

348.5

456.6

557.6

12 546.0

12 510.0

8 316.0

8 772.0

8 118.0

115 893.0

109 811.0

87 463.4

87 103.8

72 604.6

1 879.0

-

-

-

-

-

-

15 479.7

17 396.3

11 942.0

361 433.0

373 317.0

240 965.0

72 710.4

14 691.7

26 863.0

28 790.0

45 077.9

37 964.2

60 971.8

83.0

153.6

434.5

537.7

209.9

60 237.6

77 914.6

80 592.4

84 849.9

85 543.3

64 293.0
74 627.0

62 073.0
-

90 776.0
77 784.1

121 247.2
84 903.6

89 423.3
57 656.7

մ
Limestone, sand limestone, cub. m
Հրաբխային խարամ, հրաբխային
խարամի ավազ, խոր. մ
Scoria, scoria sand, cub. m
Մարմար, խոր. մ
Marble, cub. m
Մետաղներ, տ
Metals, t
Պեմզա, լիտոիդային պեմզա, խոր. մ
Pumice, lithoidal pumice, cub. m
Պեռլիտ, պեռլիտային ավազ, խոր. մ
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2011

2012

2013

2014

2015

16 497.1

19 525.3

20 830.2

22 222.0

13 524.2

-

-

-

2 733.2

3 440.0

125 176.3

94 921.3

168 082.4

258 493.9

112 826.0

-

-

-

-

73 346.0

55 403.6

46 719.5

64 133.3

273 391.4

250 168.5

-

-

-

-

765.6

106 081.6

172 422.1

135 937.7

149 397.0

142 604.4

13 852.0

8 826.0

8 174.1

10 524.2

3 525.3

3 340.0

3 640.0

10 068.5

9 025.8

3 279.9

Perlite, perlite sand, cub. m
Պղնձամոլիբդենային հանքաքար,

հազ.տ
Copper molybdenic ore, thsd. t
Տորֆ, տ
Peat, t
Տուֆ, տուֆավազաքար, դացիտային
տուֆ, խոր. մ
Tufa, sandi tufa, dacite tufa, cub.m
Տրակտոլիտ, տ
Troctolite, t
Տրավերտին, խոր. մ
Travertine, cub. m
Ցեոլիտ, խոր. մ
Zeolithes, cub.m
Քարաղ, աղ /աղային լուծույթից/, տ
Rock-salt, salt (from the brine), t
Ֆելզիտ, խոր. մ
Felsite, cub. m
Ֆելզիտային տուֆ, խոր. մ
Felsite tufa, cub. m

Պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանումն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.
(մետաղները` հանքաքարում)
Solid minerals extraction by RA marzes and Yerevan city, 2015, (metals in the ore)
ք.Երև Արագ Արա- Արմա Գեղա Լոռի Կոտա Շիրա Սյուն Վայոց Տավու
ան
ա- րատ -վիր
րյք
կ
իք
ձոր
շ
ծոտն Ararat Armav քունի Lori
Vayots
Yereva Aragair
ք
Kotayk Shirak Syunik Dzor Tavus
n city tsotn
Gegha
h
rkunik
Աղ (աղային
լուծույթից), հազ. տ
Salt (from the brine),
thstd. t
Անդեզիտ, խոր. մ
Andesite, thsd. cub. m
Անդեզիտաբազալտ,

-

-

-

-

-

-

129.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.7

-

-

-

խոր.մ

-

-

-

-

-

35.0

-

3.2

1.4

-
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ք.Երև Արագ Արա- Արմա Գեղա Լոռի Կոտա Շիրա Սյուն Վայոց Տավու
ան
ա- րատ -վիր
րյք
կ
իք
ձոր
շ
ծոտն Ararat Armav քունի Lori
Vayots
Yereva Aragair
ք
Kotayk Shirak Syunik Dzor Tavus
n city tsotn
Gegha
h
rkunik
Andesite
basalte,thsd.cub.m
Անդեզիտադացիտ,

խոր. մ
Andesite dacite, cub.

m

-

-

-

-

-

-

8
- 398.4

-

-

-

- 250.0

-

-

-

-

-

-

-

-

18.7

-

14.2

-

-

-

179.4

3.2

-

-

-

Անդեզիտատրախիտ, խոր. մ
Andesite trachite, cub.

m
Ավազ, խոր. մ
Sand, thsd. cub. m
Ավազակոպճային
խառնուրդ, հազ.

99.1

-

-

-

-

-

-

-

89.9 114.1

1.6

55.0

31.8

30.8

47.2

7.9

35.6

-

-

-

-

-

-

37.6

0.2

5.9

26.0

148.0

3.7

25.3

-

3.4

- 968.5

-

- 146.4

36.7

- 161.3

-

-

խոր. մ
Sand-gravel mixture,

thst. cub. m
Ավազային կրաքար,

խոր. մ
Sandy limestone, cub.

m
Բազալտ, խոր. մ
Basalt, thsd. cub. m
Բազմամետաղային
հանքաքար, հազ. տ
Polymetallic ore, thsd.

-

- 537.7

t
Բենտոնիտային
կավ, տ
Bentonitic clay, t
Գաբրո, խոր. մ
Gabbro, cub. m
Գաբրոդիորիտ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
- 228.0

-

-

-

- 580.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166.3
100.0

-

-

-

-

-

խոր. մ
Gabrodiorit, cub. m
Գաբրոսիենիտ, խոր.

-
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ք.Երև Արագ Արա- Արմա Գեղա Լոռի Կոտա Շիրա Սյուն Վայոց Տավու
ան
ա- րատ -վիր
րյք
կ
իք
ձոր
շ
ծոտն Ararat Armav քունի Lori
Vayots
Yereva Aragair
ք
Kotayk Shirak Syunik Dzor Tavus
n city tsotn
Gegha
h
rkunik

մ
Gabbrosyenite, cub. m
Գիպսատար կավ,

խոր. մ
Gypsiferous clay, cub.

m
Գիպսաքար, խոր. մ
Gypsum stone, cub.m
Գրանիտ, խոր. մ
Granite, cub. m
Գրանիտ (տոնալիտ),

խոր. մ
Granite ( tonalite),

15
492.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 734.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
557.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

844.2

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

10 487
.2

-

-

75 036
.1

-

-

-

-

-

- 578.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 557.6

-

-

-

-

-

-

-

8
118.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

920.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

827.8

-

-

-

-

-

-

-

-

6
651.0

-

-

68
696.8

-

-

-

-

492.6

-

72

-

-

-

-

-

-

-

cub. m
Մետաղներ, տ
Metals, t
Դացիտային տուֆ,

խոր. մ
Dacite tufa, cub. m
Դիաբազային
պորֆիրիտ, խոր. մ
Diabase porphyrite, cub.

m
Դիատոմիտ, խոր. մ
Diatomite, cub. m
Դոլերիտ, խոր. մ
Dolerit, cub. m
Դոլերիտային
բազալտ, խոր. մ
Doleritic basalt, cub.

m
Լիթոիդային պեմզա,

խոր. մ
Lithoid pumice, cub.

m
Կավ, խոր. մ
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Clay, cub. m
Կվարցիտ, տ
Quartzite, t
Կրաքար, խոր. մ
Limestone, cub. m
Հրաբխային խարամ,

խոր. մ
Scoria, cub. m
Հրաբխային
խարամի ավազ,

խոր. մ
Scoria sand, cub. m
Մարմար, խոր. մ
Marble, cub. m
Պեմզա, խոր. մ
Pumice, cub. m
Պեռլիտ, խոր. մ
Perlite, cub. m
Պեռլիտային ավազ,

խոր. մ
Perlite sand, cub. m
Պղնձամոլիբդենային
հանքաքար, հազ. տ
Copper molybdenic
ore, thsd. t
Տորֆ, տ
Peat, t
Տուֆ, խոր. մ
Tufa, cub. m
Տուֆավազաքար,

խոր. մ
Sandi tufa, cub. m
Տրակտոլիտ, տ
Troctolite, t
Տրավերտին, խոր. մ
Travertine, cub. m

ք.Երև Արագ Արա- Արմա Գեղա Լոռի Կոտա Շիրա Սյուն Վայոց Տավու
ան
ա- րատ -վիր
րյք
կ
իք
ձոր
շ
ծոտն Ararat Armav քունի Lori
Vayots
Yereva Aragair
ք
Kotayk Shirak Syunik Dzor Tavus
n city tsotn
Gegha
h
rkunik
112.0
11
942.1
14
154.0
-

17
056.0

-

-

10
231.6

-

5
3
10
7
976.0 404.0 928.2 609.0

-

-

-

-

-

-

-

5
767.0

-

-

-

-

- 180.0

-

-

-

-

29.9

-

-

-

-

-

-

-

-

14
075.5

-

-

-

-

-

-

-

37
116.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
540.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
643.2

-

-

20
934.1

-

-

-

-

-

-

58.0

3
382.0

-

-

-

-

-

-

63
242.9

-

4
1
244.0 272.0

-

-

39
737.3

-

-

-

-

-

-

-

-

3
730.1

-

-

-

21.7

-

-

-

-

-

73
346.0

-

-

-

-

-

-

-

-

249
975.7

-

-

-

-

-

- 192.8
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ք.Երև Արագ Արա- Արմա Գեղա Լոռի Կոտա Շիրա Սյուն Վայոց Տավու
ան
ա- րատ -վիր
րյք
կ
իք
ձոր
շ
ծոտն Ararat Armav քունի Lori
Vayots
Yereva Aragair
ք
Kotayk Shirak Syunik Dzor Tavus
n city tsotn
Gegha
h
rkunik
Ցեոլիտ, խոր. մ
Zeolithes, cub.m
Քարաղ, տ
Rock-salt, t
Ֆելզիտ, խոր. մ
Felsite, cub. m
Ֆելզիտային տուֆ,

խոր. մ
Felsite tufa, cub. m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 765.6

12
928.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
525.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
279.9

Բաժին 3. Արտահանում
3. Արտահանման տվյալները
Հանքագործական արդյունաբերության ոլորտի արտահանման ծավալները դրամական և
բնեղեն արտահայտությամբ հաշվարկվում է ՀՀ պետական եկամուտների կողմից և
հրապարակվում է ՀՀ ազգային վիճակագրության կողմից: Տվյալները հրապարակվում են
հետևյալ երեք ժողովածուներում.
3.1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ Ըստ
արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ
դասակարգման, Վիճակագրական ժողովածու / FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA FOR 2015 According to the Commodity Nomenclature of External Economic
Activity at 4-digit level, Statistical handbook - http://armstat.am/am/?nid=82&id=1825
Ժողովածուի մեջ բերվում են.
 արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ)
ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ)
բաժինների և խմբերի, ըստ առանձին երկրների, ամփոփ` ԱՊՀ երկրներով, արտաքին
աշխարհի և Եվրոպական միության (ԵՄ) երկրներով,
 արտահանման և ներմուծման ծավալներն ըստ ապրանքների ծածկագրման և
նկարագրման
<<Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման>> երկնիշ
մակարդակի,
 արտահանման և ներմուծման ծավալներն ըստ ապրանքների ծածկագրման և
նկարագրման «Լայն տնտեսական կատեգորիաների» դասակարգման:
Արտահանման ծավալները հաշվարկված են ՖՕԲ գներով, իսկ ներմուծմանը` ՍԻՖ¬ով
(ներառյալ ապահովագրությունը և տրանսպորտային ծախսերը` մինչև ներմուծող երկրի
տարածք):
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Արտահանման և ներմուծման արժեքային ցուցանիշների հաշվարկի համար, ազգային դրամի
վերահաշվարկումն ԱՄՆ դոլարով կատարվել է համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի
ամենօրյա պաշտոնական փոխարժեքի:

Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, Հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1825

Ցուցանիշներ

Կից Excel ֆայլում

3.2 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ Ըստ
արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ
դասակարգման, Վիճակագրական ժողովածու / FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA FOR 2015 According to the Commodity Nomenclature of External Economic
Activity at 4-digit level, Statistical handbook - http://armstat.am/am/?nid=82&id=1806
Ժողովածուի մեջ բերվում են արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և
արժեքային արտահայտությամբ) ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ) դիրքերի (ենթախմբերի)` 4-նիշի մակարդակով, ինչպես նաև
առանձին`
- ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի տվյալների (իրավաբանական անձիք)
- ըստ ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպած առևտրի տվյալների:
Արտահանման ծավալները հաշվարկված են ՖՕԲ գներով, իսկ ներմուծմանը` ՍԻՖ¬ով
(ներառյալ ապահովագրությունը և տրանսպորտային ծախսերը` մինչև ներմուծող երկրի
տարածք):
Արտահանման և ներմուծման արժեքային ցուցանիշների հաշվարկի համար, ազգային դրամի
վերահաշվարկումն ԱՄՆ դոլարով կատարվել է համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի
ամենօրյա պաշտոնական փոխարժեքի:
Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

III եռամսյակ, Սետեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն
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Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1806

Ցուցանիշներ

Կից Excel ֆայլում

3.3 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ Ըստ
արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ
դասակարգման, Վիճակագրական ժողովածու / FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA FOR 2015 According to the Commodity Nomenclature of External Economic
Activity at 4-digit level, Statistical handbook - http://armstat.am/file/article/f._t-2015-10nish-00.pdf
Ժողովածուի նյութերի հիմքում ընկած են ՀՀ մաքսային վիճակագրության և վիճակագրական
դիտարկումների արդյունքում ստացված տվյալները (ներառված չեն քաղաքացիների կողմից
ուղևորությունների ժամանակ կազմակերպված առևտրի տվյալները): Ժողովածուի մեջ
բերված են արտահանման և ներմուծման ծավալները բնաիրային և արժեքային
արտահայտությամբ` ըստ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկի>> (ԱՏԳԱԱ), հետևյալ հաջորդականությամբ.
ապրանքային բաժին (I-XXI),
ապրանքային խումբ (2-նիշ ծածկագիր),
ապրանքային ենթախումբ (4-նիշ ծածկագիր),
ապրանք (10-նիշ ծածկագիր):
Արտահանման ծավալներում ընդգրկված են ինչպես հայրենական արտադրության, այնպես
էլ վերաարտահանված արտասահմանյան արտադրության ապրանքները: Արտահանման
ծավալները հաշվարկված են ՖՕԲ գներով, իսկ ներմուծմանը` ՍԻՖ-ով (ներառյալ
ապահովագրությունը և տրանսպորտային ծախսերը` մինչև ներմուծող երկրի տնտեսական
տարածք):
Արտահանման և ներմուծման արժեքային ցուցանիշների հաշվարկի համար ազգային դրամի
վերահաշվարկումը ԱՄՆ դոլարի, կատարվել է համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
սահմանված ամենօրյա պաշտոնական փոխարժեքի:
Մակարդակը
Ազգային
Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

III եռամսյակ, Սետեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1793

Ցուցանիշներ

Կից Excel ֆայլում

3.4 «Շրջակա միջավայրը եվ բնական պաշարները Հայաստանի հանրապետությունում 2015
թվականին և 2011 - 2015թթ. ցուցանիշների շարժընթացը» Վիճակագրական ժողովածու
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Օգտակար հանածոների արտահանման ծավալները ներկայացված են նաև ՀՀ ԱՎԾ կողմից
հրապարակվող
«Շրջակա
միջավայրը
եվ
բնական
պաշարները
Հայաստանի
հանրապետությունում 2015 թվականին և 2011 - 2015թթ. ցուցանիշների շարժընթացը»
Վիճակագրական ժողովածու / “Environment and natural resources in the republic of armenia for
2015 And time series of indexes, 2011 – 2015” Statistical Handbook.
Այս ժողովածուում ներկայացված են հանքարդյունաբերության ոլորտում մետաղական և ոչ
մետաղական հանքաքարի արտահանման ծավալների վերաբերյալ տվյալներ.
Մակարդակը
Ազգային և մարզային
Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, Հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1824

ՀՀ արտահանված օգտակար հանածոների ծավալները (ըստ ՀՀ Ֆինանսների
նախարարության ամփոփ տեղեկատվության),2011- 2015թ. տոննա
Volume of exported minerals (according to the summary information of Ministry of Finance), 20112015, tons
2011
2012
2013
2014
2015
Աղ` բոլոր տեսակների
5 623.0
5 713.5
2 517.1
1 063.1
134.5
Salt - of all types
Բնական ավազ` բոլոր տեսակների
0.9
1.0
0.6
Natural sand - of all types
Կավ, բենտոնիտ, կիանիտ, անդալուզիտ
1 167.8
3 750.5
2 777.9
582.8
3 978.6
Clay, bentonite, kyanite, andalusite
Ինֆուզորային սիլիկատային հող
(լեռնալյուր)
2 462.0
3 040.5
2 842.5
2 651.4
2 417.2
Infusorial silicate soil (rock flour)
Մարմար, տուֆ, կրաքար, տրավերտին
2 622.0
4 277.3
4 378.4
7 104.8
3 121.6
Marble, tufa, limestone, travertine
Գրանիտ, բազալտ, ծիրանաքար,
ավազաքար
5 987.5
6 226.9
6 436.2
4 389.9
3 121.6
Granite, basalt, porphyry, sandstone
Խճաքար, հղկված սալաքար, մանրախիճ
2 691.4
1 326.7
80.8
4.9
3 152.4
Detritus, polished quarry tile, chipping
Քարածուխ
94.5
Bituminous coal
Այլ հանքանյութեր
662.4
716.5
32.8
23.7
460.8
Other mineral products
Պղնձի հանքաքար և խտանյութ
118
131
173
185
309
Copper ore and concentrate
332.5
459.2
207.5
089.7
183.8
23

2011
Կապարի հանքաքար և խտանյութ
Lead ore and concentrate
Մոլիբդենի հանքաքար և խտանյութ
Molybden ore and concentrate
Ցինկի հանքաքար և խտանյութ
Zinc ore and concentrate
Այլ մետաղների հանքաքար և խտանյութ
Other metal ore and concentrate

2012

2013

2014

2015

-

97.0

-

-

-

860.0

780.9

780.0

900.0

959.7

14 888.0

17 196.7

17 937.8

14 338.2

14 137.2

62.4

3 571.4

0.03

5 802.4

6 497.0

Բաժին 4. Երկրաբանական ուսումնասիրություններ
4.1 Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքների
ընդհանուր թիվը
Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքները
տրամադրվում են ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների
նախարարության կողմից, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է
նախարարության պաշտոնական կայքէջում` «Տեղեկատվություն 01. 07. 2017 թ. դրությամբ
օգտակար
հանածոների
արդյունահանման
նպատակով
երկրաբանական
ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին»
http://www.minenergy.am/page/422:
4.2 Ուսումնասիրությունների հիմնական աշխատանքները
Երկրաբանական աշխատանքները ներկայացված են նաև ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակվող
«Շրջակա միջավայրը եվ բնական պաշարները Հայաստանի հանրապետությունում 2015
թվականին և 2011 - 2015թթ. ցուցանիշների շարժընթացը» Վիճակագրական ժողովածու /
“Environment and natural resources in the republic of armenia for 2015 And time series of indexes,
2011 – 2015” Statistical Handbook.
Մակարդակը
Ազգային
Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, Հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1824

Երկրաբանական աշխատանքներն ըստ բնագավառների և ըստ աշխատափուլերի, 2015թ.
հազ. դրամ / Geological works by spheres and work stages, 2015 thsd. drams
Բնագավառը
Ընդաայդ թվում` ըստ փուլերի
մենը
of which by stages
24

Sphere

Գունավոր մետաղներ
Non-ferrous metals
Ազնիվ մետաղներ
Noble metals
Ոչ մետաղներ
Non-metals
Տարածաշրջանային
երկրաբանական,
երկրաֆիզիկական,
հիդրոերկրաբանական
աշխատանքներ
Regional geological,
geophy-sical,
hydrogeological works
Հիդրոերկրաբանական
և
ինժեներաերկրաբանա
կան աշխատանքներ
Hydrogeological and
geological engineering
works
Այլ աշխատանքներ
Other works
Երկրաբանական
ուսումնասիրություննե
րի
ընդհանուր ծավալը
Total volume of works

մանրանախնական
որոնողա-գնակրկիտ
որոնողակա
հետախուայլ աշխահատողական
հետան
զական
տանքներ
Total
investigativeխուզական
prospecting
preliminary
other works
evaluative
detailed
investigation
investigation
150
21 244
19 350
16 400
93 840
834
269
53 831
181 298
34 000
129
2 609

-

-

2 609

-

-

112
628

1 300

1 600

105 428

4 300

-

-

-

-

-

82 058

61 752

-

19 398

-

19 380

138 127

202 248

143 835

132 140

101 438

82 058
100
530

717
788

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներն ըստ տեսակների, 2011-2015թթ.
Geological exploration works by types, 2011-2015
2011 2012 2013
Մեխանիկական
հորատում, մ
Mechanical drilling, m

ընդամենը

total

50.0

-

-

սյունակային

core

-

-

-

ոչ սյունակային

non-core

-

-

-

2014
9
481.0
9
381.0
100.0

2015
5
995.0
5
920.0
25

հարվածապտտողական
rotary –percussion drill
առու, խրամատ, մաքրում, խոր.

մ

Լեռնային վերգետնյա
gutter, trench, cleaning, cub.m
փորվածքներ
հետախուզահորեր մինչև 5 մ
Overhead mountainous
խորության, քառ. մ
excavations
prospective boring-wells below 5 m
of depth, sq. m
Երկրաբանական հանույթ, քառ. կմ
Geological mining, sq. km
Երկրաքիմիական հանույթ, քառ. կմ
Geochemical mining, sq. km
ընդամենը total
Երկրաֆիզիկական Էլեկտրահետախուզում
հանույթ, քառ. կմ
electrical exploration
Geophysical mining, ծանրաչափական և
sq. km
մագնիսական հետախուզում
gravity and magnetic exploration
Հիդրոերկրաբանական և
ճարտարագիտաերկրաբանական հանույթ, քառ. կմ
Hydrogeological and geological engineering mining, sq. km
ընդամենը

total

geological
Տարածաշրջանային երկրաբանական
աշխատանքներ,
հիդրոերկրաբանական և
հազ. դրամ
ճարտարագիտաերկրաբանական
Regional works,
hydrogeological and geological
thsd. drams
engineering
երկրաֆիզիկական geophysical
Անձնակազմի և բեռների տեղափոխում, հազ. դրամ
Transportation of personnel and cargo, thsd. drams
Լաբորատոր աշխատանքներ, հազ. դրամ
Laboratory work, thsd. drams
Աշխատանոցային աշխատանքներ (տեղերում
քարտեզների կազմում, ձևավորում և այլն), հազ. դրամ
Field work (map compilation, design and other), thsd. drams
Բարեկարգում, հազ. դրամ
Improvement, thsd. drams
Ժամանակավոր շինություններ, հազ. դրամ
Temporary buildings, thsd. drams
Այլ աշխատանքներ, հազ. դրամ

50.0

-

-

-

75.0

-

-

-

8
636.0

11
416.0

-

-

-

66.0

79.0

-

-

44.0

32.0

-

-

75.0

12.0

-

-

-

74.0

10.0

-

-

-

2.0

2.0

-

-

-

72.0

8.0

-

-

-

-

-

-

-

-

3.0
356
175.0
352
050.0

1.0
112
628.0
105
428.0

-

-

-

-

-

-

49
996.0

68
338.5

110
146.7

55
400.0

85
375.0

14
850.0

-

-

-

2

-

-

4
125.0
22
713.0
106
806.0
350
372.0
69
564.0
34
600.0
125

7
200.0
15
927.0
104
292.0
48
472.0
3
328.0
170.0
232
26

Other works, thsd. drams

720.0

748.0

889.0

27

Բաժին

5. Ընդերքօգտագործման իրավունքներ, հիմնական գործողություններ և
շահագործվող հանքեր
5.1 Արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքների ընդհանուր
թիվը
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից
01.07.2017 թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով
իրավաբանական անձնանց տրամադրվել է 422 ընդերքօգտագործման իրավունք:
Տեղեկատվությունը հրապարակվում է նախարարության պաշտոնական կայքէջում`
«Տեղեկատվություն 01.07.2017 թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման
նպատակով
տրամադրված
ընդերքօգտագործման
իրավունքների
մասին»
http://www.minenergy.am/page/422
5.2 Արդյունահանման հիմնական գործողությունները, շահագործվող հանքերը
Ընդհանուր տեղեկություններ - http://www.minenergy.am/page/472
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը հարուստ է հետևյալ մետաղական օգտակար
հանածոների տեսակներով` երկաթ, պղինձ, մոլիբդեն, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ, ծարիր,
ալյումին
ինչպես
նաև
նրանցում
պարփակված
հազվագյուտ
ու
ցրված
մետաղներով:
Մետաղական օգտակար հանածոների թվում առկա են 7 պղնձամոլիբդենային, 4 պղնձի, 14
ոսկու և ոսկի-բազմամետաղային, 2 բազմամետաղային, 2 երկաթահանքային և 1
ալյումինահանքային հանքավայր (ըստ ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարության մասնագետի վերոնշյալ
թվերը պետք է վերափոխվեն՝ 7 պղնձամոլիբդենային, 4 պղնձի, 24 ոսկու և ոսկիբազմամետաղային, 2 բազմամետաղային, 1 մոլիբդենի, 2 երկաթահանքային և 1
ալյումինահանքային և 1 մագնեզիտասիլիկատային ապարների և քրմիտի հանքավայր)։
Պետական հաշվեկշռում գրանցված հանքավայրերի հանքաքարերում բացի հիմնական
մետաղներից բացահայտված է հազվադեպ և ցրված տարրերի առկայություն` ռենիում, սելեն,
թելուր, կադմիում, ինդիմում, հելիում, թալիում, բիսմութ և
այլն:
Բացի գնահատված և Պետական հաշվեկշռում գրանցված հանքավայրերից, Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
հայտնաբերված
են
տարբեր
մետաղների
115
երևակումներ:

Պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանման ցուցանիշներն ըստ արդյունահանող
կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների (ըստ ՏԳՏԴ
խմբ. 2-ի), 2015թ., (մետաղները` հանքաքարում)
Solid minerals mining indicators by the main types of economic activities of mining companies (by
NACE REV.2), 2015, (metals are in the ore)
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Օգտակար հանածոներ
Minerals

Անդեզիտաբազալտ, խոր. մ / Andesite basalte, cub. m
Անդեզիտադացիտ, խոր. մ /Andesite dacite, cub. m
Անդեզիտատրախիտ, խոր. մ /Andesite trachite, cub.

m
Ավազ, խոր. մ / Sand, cub. M
Ավազակոպճային խառնուրդ, հազ.խոր. մ
Sand-gravel mixture, thsd.cub. m
Ավազային կրաքար, խոր. Մ / Sandy limestone, cub.

m
Բազալտ, խոր. մ / Basalt, thsd. cub. m
Բազմամետաղային հանքաքար, հազ. Տ
/Polymetallic ore, thsd. t
Բենտոնիտային կավ, տ / Bentonitic clay, t
Գաբրոդիորիտ, խոր. մ / Gabrodiorit, cub. m
Գիպսատար կավ, խոր. մ / Gypsiferous clay, cub. m
Գիպսաքար, խոր. մ / Gypsum stone, cub.m
Գրանիտ (տոնալիտ), խոր. մ / Granite (tonalite), cub.

M
Մետաղներ, տ / Metals, t
Դացիտային տուֆ, խոր. մ / Dacite tufa, cub. m
Դիաբազային պորֆիրիտ, խոր. մ / Diabase
porphyrite, cub. m
Դոլերիտ, խոր. մ / Dolerit, cub. m
Դոլերիտային բազալտ, խոր. մ / Doleritic basalt,

cub. m
Լիթոիդային պեմզա, խոր. մ / Lithoid pumice, cub.

m
Կավ, խոր. մ / Clay, cub. m
Կվարցիտ, տ / Quartzite, t
Կրաքար, խոր. մ / Limestone, cub. m
Հրաբխային խարամ, խոր. մ / Scoria, cub. m
Հրաբխային խարամի ավազ, խոր. մ / Scoria sand,

cub. m
Մարմար, խոր. մ / Marble, cub. m
Պեմզա, խոր. մ / Pumice, cub. m
Պեռլիտային ավազ, խոր. մ / Perlite sand, cub. m

Պաշարներ
ի մարումը
Exhaustion
of supplies

16 640.4
9 229.0

Արդյունա Կորուստներ
-հանումը
ը մարվող
Extraction
պաշարներից, %
Losses from
exha-usted
supplies, %
13 828.0
16.9
8 398.4
9.0

275.0

250.0

9.1

78 051.1

74 214.9

4.9

201.1

192.8

4.2

572.0

537.7

6.0

369.8

310.0

16.2

1 397.8

1 312.9

6.1

11 345.0
231.0
5 962.6
741.7

9 228.0
166.3
3 782.1
734.3

18.7
28.0
36.6
1.0

978.8

844.2

13.8

88 690.6
705.0

85 543.3
578.0

3.5
18.0

770.2

557.6

27.6

1 073.4

920.8

14.2

896.6

827.8

7.7

78 570.0

75 347.8

4.1

11 844.3
12 943.6
8 507.0
58 435.0

10 884.1
11 942.1
7 721.0
46 874.8

8.1
7.7
9.2
19.8

5 767.0

5 767.0

-

200.0
14 075.5
21 019.0

180.0
14 075.5
20 540.7

10.0
2.3
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Օգտակար հանածոներ
Minerals

Պղնձամոլիբդենային հանքաքար, հազ. Տ / Copper
molybdenic ore, thsd. T
Տորֆ, տ / Peat, t
Տուֆ, խոր. մ / Tufa, cub. m
Տուֆավազաքար, խոր. մ / Sandi tufa, cub. m
Տրակտոլիտ, տ / Troctolite, t
Տրավերտին, խոր. մ / Travertine, cub. m
Ցեոլիտ, խոր. մ / Zeolithes, cub.m
Քարաղ, տ / Rock-salt, t
Ֆելզիտ, խոր. մ / Felsite, cub. m
Ֆելզիտային տուֆ, խոր. մ / Felsite tufa, cub. m

Պաշարներ
ի մարումը
Exhaustion
of supplies

Արդյունա Կորուստներ
-հանումը
ը մարվող
Extraction
պաշարներից, %
Losses from
exha-usted
supplies, %

26 870.6

26 577.3

1.4

3 452.3
58 781.1
1 756.0
80 836.0
41 754.0
781.3
26 704.6
4 064.0
3 805.0

3 440.0
48 423.5
1 180.8
73 346.0
37 899.5
765.6
12 928.8
3 525.3
3 279.9

0.4
17.6
32.8
9.3
9.2
2.0
51.6
13.3
13.8
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Բաժին 6. Ֆինանսական ցուցանիշներ
Հանքագոծական արդյունաբերության կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշները
հրապարակվում են ՀՀ ԱՎԾ կողմից «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն»
ժողովածուում: Տեղեկատվությունը հավաքագրվում է կազմակերպությունների ընտրանքից, և
քանի որ ընտրանքում ընդգրկված կազմակերպությունների ցուցանիշները տարածված են
գլխավոր համակցության վրա, ապա ներկայացված բոլոր ցուցանիշները բնութագրում են
տնտեսությունն ամբողջությամբ:

Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

Տարեկան

Հրապարակման ժամանակը

IV եռամսյակ, Հոկտեմբեր

Լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1823

Գործունեության տեսակը

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի
շահագոործում
Կից Excel ֆայլում
Ընտրանքի կազմակերպությունների թիվը
Պարտավորությունները
փոխառությունների գծով

բանկերի

վարկերի

և

Ցուցանիշները
Կրեդիտորական պարտքեր
Դեբիտորական պարտքեր
Արտադրանքի արտադրության վրա կատարված ծախսեր
ըստ տեսակների
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Բաժին 7. Օտարերկրյա ներդրումներ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը երկրի տնտեսության իրական հատվածում
կատարված օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր
տարի հրապարակում է «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
հունվար-փետրվարին» տեղեկատվական-ամսական զեկույցում` ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների:

Անվանում

Հայաստանի
Հանրապետության
վիճակը
հունվար-փետրվարին»
ամսական զեկույց

Մակարդակը

Ազգային

Պարբերականությունը

Ամսական, բայց տվյալները հրապարակվում են միայն
նշված զեկույցում

Հրապարակման ժամանակը

II եռամսյակ, Մարտ

Լեզուն

Հայերեն, ռուսերեն

Աղբյուրը

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1890

սոցիալ-տնտեսական
տեղեկատվական-

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

Գործունեության տեսակը

Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի
շահագոործման այլ ճյուղեր
հանքագործական
գործունեու-թյուն

Ցուցանիշները

արդյունաբերության

հարակից

Կից Excel ֆայլում
Օտարերկրյա ներդրումներ
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ
Օտարերկրյա ներդրումներ ըստ երկրների
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ըստ երկրների

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալն ըստ
գործունեության տեսակների
միլիոն դրամ
Ծած Գործունեության տեսակը 2015թ. հունվար - 2016թ. հունվար –
Բացարձակ

-կա(ըստ ՏԳՏՀԴ խմբ.2)
դեկտեմբեր
դեկտեմբեր
փոփոխությունը
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գիրը
1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
մետաղական հանքաքարի
7 արդյունահանում
հանքագործական
արդյունաբե-րության և
բացահանքերի
8 շահագործման այլ ճյուղեր
հանքագործական
արդյունաբե-րության
հարակից գործունեու9 թյուն

Զուտ հոսքեր2
Զուտ հոսքեր2
ընդամեն որից` ընդամեն որից` ընդամենը3 որից`
ը3
ուղղակի
ը3
ուղղակի ներդրում- ուղղակի
ներդրում ներդրում ներդրում ներդրում
ներ
ներդրումն
-ներ
-ներ
-ներ
-ներ
եր
118
409,3 69 426,8 81 581,3 62 679,3 -36 828,0
-6 747,6

3 006,8

-34
100,9

-17
845,5

-38 420,2

-20 852,3

56 462,0 26 460,7

-19
167,7

-7 318,5

-75 629,7

-33 779,2

3 371,5 40 923,9 41 852,8

37 257,5

38 481,3

4 319,3

3 666,4

Իրական հատվածում օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի բաշխվածությունն ըստ
գործունեության տեսակ-երկիր կտրվածքի, միլիոն դրամ
Գործունեության տեսակը
Երկիր
2015թ. հունվար 2016թ. հունվար 
(ըստ ՏԳՏՀԴ խմբ.2)
դեկտեմբեր
դեկտեմբեր
Զուտ հոսքեր1
Զուտ հոսքեր1
ընդամեն որից` ընդամեն
որից`
2
2
ը
ուղղակի
ը
ուղղակի
ներդրում- ներդրու ներդրում- ներդրումներ
մներ
ներ
ներ
1

Օտարերկրյա ներդրումների դասակարգումն իրականացվել է ըստ «Տնտեսական գործունեության
տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ )» երկրորդ վերանայման:
2

Զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակահատվածում օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և
մարումների տարբերություններն են:
3 Ընդամենը ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում
ներառվում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց
վճարվելիք/ստացվելիք գումարները,
ստացված/տրված կանխավճարները):
1 Զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակահատվածում օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և
մարումների տարբերություններն են:
2

Ընդամենը ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում

ներառվում

են

վարկերը

և

փոխառությունները,

ապրանքների

և

ծառայությունների

դիմաց

վճարվելիք/ստացվելիք գումարները, ստացված/տրված կանխավճարները):
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Գործունեության տեսակը
(ըստ ՏԳՏՀԴ խմբ.2)

Երկիր

Ընդամենը

2015թ. հունվար 2016թ. հունվար 
դեկտեմբեր
դեկտեմբեր
1
Զուտ հոսքեր
Զուտ հոսքեր1
ընդամեն որից` ընդամեն
որից`
ը2
ուղղակի
ը2
ուղղակի
ներդրում- ներդրու ներդրում- ներդրումներ
մներ
ներ
ներ
118 409,3

69 426,8

81 581,3

62 679,3

4 319,3
1 444,9
-132,5

3 006,8
-

-34 100,9
-946,4
-16 739,4

-17 845,5
-1 430,5

3 006,8

3 006,8

-16 415,0

-16 415,0

56 462,0
-43,1
8,2

-19 167,7
-74,0
-

-7 318,5
-

12 300,7

26 460,7
59,3
-15
765,6

-15 003,5

-7 333,1

43 650,8

42 167,0

-4 449,7
385,4

14,6
-

545,4

-

-25,9

-

3 666,4

3 371,5

40 923,9

41 852,8

295,0

-

253,7

1 182,5

3 371,5
-

3 371,5
-

30 551,2
10 119,1

30 551,2
10 119,1

այդ թվում`
մետաղական հանքաքարի
արդյունահանում
Կիպրոս
Նիդերլանդներ
Ռուսաստանի
Դաշնություն
հանքագործական
արդյունաբերու-թյան և
բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր
Խորվաթիա
Կիպրոս
Գերմանիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Շվեյցարիա
Միացյալ Թագավորություն
հանքագործական
արդյունաբերու-թյան
հարակից գործունեություն
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Միացյալ Թագավորություն
Ջերսի
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
ՀԴ-011-2013 - http://armstat.am/am/?nid=370
4. ¸³ë³Ï³ñ·ãÇ ³é³çÇÝ ³ëïÇ×³ÝáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý ³Ù÷á÷Çã ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÁ,
áñáÝù Ýßí³Í »Ý É³ïÇÝ³Ï³Ý ï³é»ñáíª A-U ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ
×ÛáõÕ»ñÁ: î³é³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïá¹Ç µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë ã»Ý Ï³½ÙáõÙ:
5. ¸³ë³Ï³ñ·ãÇ »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÙ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ
ËÙµ³íáñí³Í »Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí ¨ ËÙµ»ñáí (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 2 ¨ 3 ÝÇß»ñ)` Áëï
³ñï³¹ñíáÕ ¨ û·ï³·áñÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇ:
6. ¸³ë³Ï³ñ·ãÇ ãáññáñ¹ ³ëïÇ×³ÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ËÙµ³íáñí³Í »Ý
¹³ë»ñáí (4 ÝÇß), áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÁ:
7. ¸³ë³Ï³ñ·ãÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³ëïÇ×³ÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»óí³Í
»Ý »ÝÃ³¹³ë»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí (5 ÝÇß): ²Ûë Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
8. ¸³ë³Ï³ñ·ÇãÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇó ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ïá¹»ñÇó:
Ð³ïí³Í (2ÝÇß),
î¶î¸ ÊÙµ.1
ËáõÙµ (3ÝÇß), ¹³ë
²Ýí³ÝáõÙ
Ïá¹»ñÁ
(4ÝÇß), »ÝÃ³¹³ë
(5ÝÇß)
C (ՍԻ )
Ð²Üø²¶àðÌ²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜ ºì
B (ԲԻ )
´²ò²Ð²ÜøºðÆ Þ²Ð²¶àðÌàôØ
05
ø³ñ³ÍËÇ ¨ ·áñß ³ÍËÇ (ÉÇ·ÝÇïÇ) ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
10
05.1
ø³ñ³ÍËÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
05.10
ø³ñ³ÍËÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
10.10*
10.10.1, 10.10.2
05.10.0
ø³ñ³ÍËÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
10.10.3, 10.10.4
35

05.2
05.20

¶áñß ³ÍËÇ (ÉÇ·ÝÇïÇ) ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
¶áñß ³ÍËÇ (ÉÇ·ÝÇïÇ) ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

05.20.0

¶áñß ³ÍËÇ (ÉÇ·ÝÇïÇ) ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

06

²ÝÙß³Ï Ý³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

06.1

²ÝÙß³Ï Ý³íÃÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

06.10

²ÝÙß³Ï Ý³íÃÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

06.10.0
06.2
06.20
06.20.0
07
07.1
07.10
07.10.0
07.2
07.21
07.21.0

²ÝÙß³Ï Ý³íÃÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
àõñ³ÝÇ ¨ ÃáñÇáõÙÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
àõñ³ÝÇ ¨ ÃáñÇáõÙÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
äÕÝÓÇ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
ÜÇÏ»ÉÇ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÉÛáõÙÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÑáõÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù (³½ÝÇí) Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Î³å³ñÇ, óÇÝÏÇ, ³Ý³·Ç Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ
ø³ñÇ, ³í³½Ç ¨ Ï³íÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
¶»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñÇ, Ïñ³ù³ñÇ,
·ÇåëÇ, Ï³í×Ç, Ã»ñÃ³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
¶»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Îñ³ù³ñÇ ¨ ·ÇåëÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Î³í×Ç ¨ ãÏ³ÉóÇÝ³óí³Í ¹áÉáÙÇïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Â»ñÃ³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Îáå×³Ñ³Ýù»ñÇ ¨ ³í³½³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, Ï³íÇ
¨ ×»Ý³Ï³íÇ (Ï³áÉÇÝÇ) ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²í³½Ç ¨ Ë×Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Î³íÇ ¨ ×»Ý³Ï³íÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ

07.29
07.29.1
07.29.2
07.29.3
07.29.4
07.29.5
07.29.9
08
08.1
08.11
08.11.1
08.11.2
08.11.3
08.11.4
08.12
08.12.1
08.12.2

10.20*
10.20.1, 10.20.2
10.20.3, 10.20.4
11 (10)

11.10*, 10.10*
10.20*
11.10.1
11.10*
11.10.2
12, 13
13.10*
13.10.1, 13.10.2
12.00*
12.00.0
13.20*
13.20.2
13.20.4
13.20.1
13.20.8
13.20.3
13.20.5, 13.20.7
13.20.9
14, 10

14.11*
14.11.0
14.12.0*
14.12.0*
14.13.0
14.12*
14.21.0
14.22.0
36

08.9
08.91
08.91.0
08.92
08.92.0
08.93
08.93.0
08.99
08.99.1
08.99.2
08.99.3
08.99.4
08.99.9
09
09.1
09.10
09.10.0
09.9
09.90
C (ՍԻ )
24
24.1
24.10
24.10.0
24.2
24.20
24.20.0

Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýù³ÑáõÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýù³ÑáõÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
îáñýÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
îáñýÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÕÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÕÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
´Ý³Ï³Ý ³ëý³ÉïÇ ¨ µÇïáõÙÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
´Ý³Ï³Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñÇ (µ³óÇ ³ÉÙ³ëïÝ»ñÇó) ¨
ÏÇë³Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
´Ý³Ï³Ý ³ÉÙ³ëïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
ä»Ù½³ÛÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
²ÛÉ µÝ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³å³ñÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³ÏÇó
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ
ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ
ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ
ØÞ²ÎàÔ ²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜ
ÐÇÙÝ³ÛÇÝ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÂáõçÇ, åáÕå³ïÇ ¨ ý»éáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÂáõçÇ, åáÕå³ïÇ ¨ ý»éáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÂáõçÇ, åáÕå³ïÇ ¨ ý»éáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, ëÝ³Ù»ç ïñ³Ù³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ïó³Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, ëÝ³Ù»ç ïñ³Ù³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ïó³Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, ëÝ³Ù»ç ïñ³Ù³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ïó³Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

14.30*
14.30.0
10.30*
10.30.1, 10.30.2
14.40*
14.40.0
14.50*
14.50.2
14.50.5
14.50.6
14.50.3*
14.50.2*,
14.50.4
11 (10,12,
13,14)

11.20
11.20.0

D (ԴԻ )
27 (23)
27.10
27.10.0

27.22
27.22.0
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24.3

24.41.3
24.42
24.42.0
24.43
24.43.0
24.44
24.44.0
24.45
24.45.0

äáÕå³ïÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ ³ÛÉ åáÕå³ï»
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÒáÕ»ñÇ ë³éÝ³ÓgáõÙ
ÒáÕ»ñÇ ë³éÝ³ÓgáõÙ
Ü»Õ ß»ñï»ñÇ ë³éÝ³·ÉáóáõÙ
Ü»Õ ß»ñï»ñÇ ë³éÝ³·ÉáóáõÙ
ê³éÁ ¹ñáßÙáõÙ Ï³Ù ×ÏáõÙ
ê³éÁ ¹ñáßÙáõÙ Ï³Ù ×ÏáõÙ
Ø»ï³Õ³É³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³É³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
´³ÝÏ³ÛÇÝ áëÏáõ ¨ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñ·áñáßáõÙ ¨ Ñ³ñ·³¹ñáßÙáõÙ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³å³ñÇ, óÇÝÏÇ ¨ ³Ý³·Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³å³ñÇ, óÇÝÏÇ ¨ ³Ý³·Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

24.46
24.46.0
24.5
24.51
24.51.0

ØÇçáõÏ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ Ùß³ÏáõÙ
ØÇçáõÏ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ Ùß³ÏáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
ÂáõçÇ ÓáõÉáõÙ
ÂáõçÇ ÓáõÉáõÙ

24.52
24.52.0
24.53
24.53.0
24.54
24.54.0
25

äáÕå³ïÇ ÓáõÉáõÙ
äáÕå³ïÇ ÓáõÉáõÙ
Â»Ã¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
Â»Ã¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
²ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
ä³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
µ³óÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó ¨ ë³ñù³íáñ³ÝùÇó
Ø»ï³Õ» ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 28.11

24.31
24.31.0
24.32
24.32.0
24.33
24.33.0
24.34
24.34.0
24.4
24.41
24.41.1
24.41.2

25.1
25.11

27.31
27.31.0
27.32
27.32.0
27.33
27.33.0
27.34
27.34.0

27.41
27.41.0*
27.41.0*

27.42
27.42.0
27.43
27.43.0
27.44
27.44.0
27.45
27.45.1,
27.45.2,
27.45.3,
27.45.4,
27.45.5
23.30*
23.30.0*
27.21, 27.51
27.21.0,
27.51.0
27.52
27.52.0
27.53
27.53.0
27.54
27.54.0
28, 29 (31)

38

25.11.0

25.12
25.12.0
25.2
25.21
25.21.0
25.29
25.29.0
25.3
25.30
25.30.0
25.4
25.40
25.40.0
25.5
25.50
25.50.0
25.6
25.61
25.61.0
25.62
25.62.0
25.7
25.71
25.71.0
25.72
25.72.0
25.73
25.73.0

Ø»ï³Õ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 28.11.1,
28.11.2,
28.11.3,
28.11.4
Ø»ï³Õ» ¹éÝ»ñÇ ¨ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.12
Ø»ï³Õ» ¹éÝ»ñÇ ¨ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.12.0
òÇëï»éÝÝ»ñÇ, å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ (é»½»ñíáõ³ñÝ»ñÇ) ¨ Ù»ï³Õ»
ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ç»éáõóÇã Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ 28.22
¨ ßá·»Ï³Ãë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ç»éáõóÇã Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ 28.22.0
¨ ßá·»Ï³Ãë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ óÇëï»éÝÝ»ñÇ, å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ (é»½»ñíáõ³ñÝ»ñÇ) ¨
28.21
Ù»ï³Õ» ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ óÇëï»éÝÝ»ñÇ, å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ (é»½»ñíáõ³ñÝ»ñÇ) ¨
28.21.0
Ù»ï³Õ» ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Þá·»Ï³Ãë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, µ³óÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Ãë³Ý»ñÇó
Þá·»Ï³Ãë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, µ³óÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
28.30
ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Ãë³Ý»ñÇó
Þá·»Ï³Ãë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, µ³óÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
28.30.0
ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Ãë³Ý»ñÇó
¼»ÝùÇ ¨ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¼»ÝùÇ ¨ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
29.60*
¼»ÝùÇ ¨ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
29.60.1,
29.60.2
Ø»ï³ÕÇ ÏéáõÙ, Ù³ÙÉáõÙ, ¹ñáßÙáõÙ ¨ ·ÉáóáõÙ.
÷áß»Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ
Ø»ï³ÕÇ ÏéáõÙ, Ù³ÙÉáõÙ, ¹ñáßÙáõÙ ¨ ·ÉáóáõÙ.
28.40
÷áß»Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ
Ø»ï³ÕÇ ÏéáõÙ, Ù³ÙÉáõÙ, ¹ñáßÙáõÙ ¨ ·ÉáóáõÙ.
28.40.1,
÷áß»Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ
28.40.2
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ å³ïáõÙ. Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ å³ïáõÙ
28.51
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ å³ïáõÙ
28.51.0
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ
28.52
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ
28.52.0
¸³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Ó»éùÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨
»ñÏ³Ã»Õ»Ý ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¸³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.61*
¸³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.61.0*
ÎáÕå»ùÝ»ñÇ ¨ ÍËÝÇÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.63, 28.75*
ÎáÕå»ùÝ»ñÇ ¨ ÍËÝÇÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.63.0,
28.75.9*
Ò»éùÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.62*
Ò»éùÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
28.62.1,
39

28.62.2
25.9
25.91
25.91.0
25.92
25.92.0
25.93
25.93.0
25.94
25.94.0
25.99
25.99.0

²ÛÉ å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ» ï³Ï³éÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ» ï³Ï³éÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â»Ã¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇó ÷³Ã»Ã³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â»Ã¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇó ÷³Ã»Ã³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³É³ñ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ßÕÃ³Ý»ñÇ,
½ëå³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³É³ñ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ßÕÃ³Ý»ñÇ,
½ëå³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ê»ÕÙ³ÏÝ»ñÇ, åïáõï³Ï³å³ñáõñ³Ï³ÛÇÝ
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ê»ÕÙ³ÏÝ»ñÇ, åïáõï³Ï³å³ñáõñ³Ï³ÛÇÝ
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
²ÛÉ å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ

28.71
28.71.0
28.72
28.72.0
28.73
28.73.0
28.74*
28.74.0*
27.43*, 28.75*,
31.62* 36.63*
27.43.0*,28.75.
1, 28.75.2,
28.75.9,
31.62.8*
36.63.4*
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Division

Group

Class

ISIC Rev. 4

SECTION B — MINING AND QUARRYING
Mining of coal and lignite
05.1
05

Mining of hard coal
05.10

05.2

Mining of hard coal

05.10

Mining of lignite
05.20

Mining of lignite

05.20

40

Extraction of crude petroleum and natural
gas
06.1
06

Extraction of crude petroleum
06.10

06.2

Extraction of crude petroleum

0610

Extraction of natural gas
06.20

Extraction of natural gas

06.20

Mining of metal ores
07.1

Mining of iron ores
07.10

Mining of iron ores

0710

07
07.2

Mining of non-ferrous metal ores
07.21

Mining of uranium and thorium ores

0721

07.29

Mining of other non-ferrous metal ores

0729

Other mining and quarrying
08.1

Quarrying of stone, sand and clay
08.11

Quarrying of ornamental and building
stone, limestone, gypsum, chalk and slate

08.12

Operation of gravel and sand pits; mining
of clays and kaolin 0810*

08
08.9

0810*

Mining and quarrying n.e.c.
08.91

Mining of chemical and fertiliser minerals

0891

08.92

Extraction of peat

0892

08.93

Extraction of salt

0893

08.99

Other mining and quarrying n.e.c.
Mining support service activities

09.1

Support activities for petroleum and natural
gas extraction

09
09.10

09.9

Support activities for petroleum and natural
gas extraction

0910

Support activities for other mining and
41

quarrying
09.90

Division

Group

Support activities for other mining and
quarrying

Class

ISIC Rev.
4
SECTION C — MANUFACTURING
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment

25.1

Manufacture of structural metal products
25.11

Manufacture of metal structures and parts of
structures

2511*

25.12

Manufacture of doors and windows of metal

2511*

25.2

Manufacture of tanks, reservoirs and containers of
metal
25.21

Manufacture of central heating radiators and boilers

2512*

25.29

Manufacture of other tanks, reservoirs and containers
of metal

2512*

25
25.3

Manufacture of steam generators, except central
heating hot water boilers
25.30

25.4

2513

Manufacture of weapons and ammunition
25.40

25.5

Manufacture of weapons and ammunition

2520

Forging, pressing, stampingand roll-forming of metal;
powder metallurgy
25.50

25.6

Manufacture of steam generators, except central
heating hot water boilers

Forging, pressing, stampingand roll-forming of metal;
powder metallurgy

2591

Treatment and coating of metals; machining

42

25.61

Treatment and coating of metals

2592*

25.62

Machining

2592*

25.7

Manufacture of cutlery, tools and general hardware
25.71

Manufacture of cutlery

2593*

25.72

Manufacture of locks and hinges

2593*

25.73

Manufacture of tools

2593*

25.9

Manufacture of other fabricated metal products

25.91

Manufacture of steel drums and similar containers

2599*

25.92

Manufacture of light metal packaging

2599*

25.93

Manufacture of wire products, chain and springs

2599*

25.94

Manufacture of fasteners and screw machine
products

2599*

25.99

Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.

2599*
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ՀԴ-012-2013- http://armstat.am/am/?nid=370
A (Է Յ )
¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü, ²Üî²è²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü, ÒÎÜàðêàôÂÚ²Ü ºì
ÒÎÜ²´àôÌ²Î²Ü îÜîºêàôÂÚ²Ü ²ðî²¸ð²Üø
B (ԲԻ )
05
05.1
05.10
05.10.1
05.10.10

Ð²Üø²¶àðÌ²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü ²ðî²¸ð²Üø
ø³ñ³ÍáõË ¨ ·áñß ³ÍáõË (ÉÇ·ÝÇï)
ø³ñ³ÍáõË
ø³ñ³ÍáõË
ø³ñ³ÍáõË
ø³ñ³ÍáõË

05.2
05.20
05.20.1
05.20.10

¶áñß ³ÍáõË (ÉÇ·ÝÇï)
¶áñß ³ÍáõË (ÉÇ·ÝÇï)
¶áñß ³ÍáõË (ÉÇ·ÝÇï)
¶áñß ³ÍáõË (ÉÇ·ÝÇï)

´³ó³éíáõÙ ¿`
- ù³ñ³ÍËÇó ëï³óí³Í µñÇÏ»ïÝ»ñÁ, ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ ¨ åÇÝ¹ í³é»ÉÇùÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ó¨»ñÁ, ï»ë 19.20.11

´³ó³éíáõÙ ¿`
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- ·áñß ³ÍËÇó ëï³óí³Í µñÇÏ»ïÝ»ñÁ, ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ ¨ åÇÝ¹ í³é»ÉÇùÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ó¨»ñÁ, ï»ë 19.20.12
06
06.1
06.10
06.10.1
06.10.10
06.10.2
06.10.20
06.2
06.20
06.20.1
06.20.10
07
07.1
07.10
07.10.1
07.10.10
07.2
07.21
07.21.1
07.21.10
07.29
07.29.1
07.29.11
07.29.12
07.29.13
07.29.14
07.29.15
07.29.19
08
08.1
08.11
08.11.1
08.11.11
08.11.12
08.11.2
08.11.20
08.11.3
08.11.30
08.11.4
08.11.40
08.12
08.12.1

²ÝÙß³Ï Ý³íÃ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½
²ÝÙß³Ï Ý³íÃ
²ÝÙß³Ï Ý³íÃ
²ÝÙß³Ï Ý³íÃ, Ý»ñ³éÛ³É µÇïáõÙ³íáñ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇó ëï³óí³Í Ý³íÃÁ
²ÝÙß³Ï Ý³íÃ, Ý»ñ³éÛ³É µÇïáõÙ³íáñ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇó ëï³óí³Í Ý³íÃÁ
Â»ñÃ³ù³ñ»ñ µÇïáõÙ³íáñ Ï³Ù ³ÛñíáÕ, ³í³½³ù³ñ»ñ µÇïáõÙ³íáñ
Â»ñÃ³ù³ñ»ñ µÇïáõÙ³íáñ Ï³Ù ³ÛñíáÕ, ³í³½³ù³ñ»ñ µÇïáõÙ³íáñ
´Ý³Ï³Ý ·³½ Ñ»ÕáõÏ Ï³Ù ·³½³ÝÙ³Ý íÇ×³ÏáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½ Ñ»ÕáõÏ Ï³Ù ·³½³ÝÙ³Ý íÇ×³ÏáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½ Ñ»ÕáõÏ Ï³Ù ·³½³ÝÙ³Ý íÇ×³ÏáõÙ
´Ý³Ï³Ý ·³½ Ñ»ÕáõÏ Ï³Ù ·³½³ÝÙ³Ý íÇ×³ÏáõÙ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
ºñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
àõñ³ÝÇ ¨ ÃáñÇáõÙÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
àõñ³ÝÇ ¨ ÃáñÇáõÙÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
àõñ³ÝÇ ¨ ÃáñÇáõÙÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ
Ð³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ ³ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
Ð³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ ³ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
äÕÝÓÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ
ÜÇÏ»ÉÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ
²ÉÛáõÙÇÝÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ
Î³å³ñÇ, óÇÝÏÇ, ³Ý³·Ç Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ
Ð³Ýù³ù³ñ»ñ ¨ Ëï³ÝÛáõÃ»ñ ³ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ýù
ø³ñ, ³í³½ ¨ Ï³í
¶»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñ, Ïñ³ù³ñ, ·Çåë, Ï³íÇ×, Ã»ñÃ³ù³ñ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ
¶»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñ
Ø³ñÙ³ñ ¨ ³ÛÉ Ïñ³ù³ñ³ÛÇÝ ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñ
¶ñ³ÝÇï, ³í³½³ù³ñ ¨ ³ÛÉ ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñ
Îñ³ù³ñ ¨ ·Çåë
Îñ³ù³ñ ¨ ·Çåë
Î³íÇ× ¨ ãÏ³ÉóÇÝ³óí³Í ¹áÉáÙÇï
Î³íÇ× ¨ ãÏ³ÉóÇÝ³óí³Í ¹áÉáÙÇï
Â»ñÃ³ù³ñ»ñ
Â»ñÃ³ù³ñ»ñ
²í³½, ËÇ×, Ï³í»ñ ¨ ×»Ý³Ï³í (Ï³áÉÇÝ)
²í³½ ¨ ËÇ×
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08.12.11
08.12.12
08.12.13

08.92
08.92.1
08.92.10

²í³½ µÝ³Ï³Ý
Ö³É³ù³ñ, ÏáåÇ×, ù³ñÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñ, ÷ßñ³Ýù ¨ ÷áßÇ
Ê³ñ³ÙÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ
×³É³ù³ñÇ, Ïáå×Ç, Ë×Ç Ñ³í»ÉáõÛÃáí Ï³Ù ³é³Ýó Ñ³í»ÉáõÛÃÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Î³í»ñ ¨ ×»Ý³Ï³í
Ö»Ý³Ï³í ¨ ³ÛÉ ×»Ý³Ï³í³ÛÇÝ Ï³í»ñ
²ÛÉ Ï³í»ñ, ³Ý¹³Éáõ½Çï, ÏÇ³ÝÇï ¨ ëÇÉÇÙ³ÝÇï, ÙáõÉÇï, Ññ³Ï³í³ÛÇÝ Ï³Ù
¹ÇÝ³ë³ÛÇÝ ÑáÕ»ñ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ýù, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
ØÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ØÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
üáëý³ïÝ»ñ µÝ³Ï³Ý ¨ Ï³ÉóÇáõÙÇ ³ÉÛáõÙ³ýáëý³ïÝ»ñ
ºñÏ³Ã³Ññ³ù³ñ»ñ (åÇñÇïÝ»ñ) ãÃñÍ³Í, ÍÍáõÙµ ³ÝÙß³Ï Ï³Ù ã½ï³Í
²ÛÉ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
îáñý
îáñý
îáñý

08.93
08.93.1
08.93.10

²Õ ¨ Ý³ïñÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹, Ù³ùáõñ. ÍáíÇ çáõñ
²Õ ¨ Ý³ïñÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹, Ù³ùáõñ. ÍáíÇ çáõñ
²Õ ¨ Ý³ïñÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹, Ù³ùáõñ. ÍáíÇ çáõñ

08.99

Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ýù, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
´ÇïáõÙÝ»ñ ¨ ³ëý³Éï µÝ³Ï³Ý, ³ëý³ÉïÇïÝ»ñ ¨ ³ëý³Éï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ
´ÇïáõÙÝ»ñ ¨ ³ëý³Éï µÝ³Ï³Ý, ³ëý³ÉïÇïÝ»ñ ¨ ³ëý³Éï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù ¨ ÏÇë³Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñ. ³ÝÙß³Ï, ëÕáó³Í, Ï³Ù ÏáåÇï Ùß³Ïí³Í
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÉÙ³ëïÝ»ñ. å»Ù½³. ½ÙéÝÇï, ÏáñáõÝ¹, ÝéÝ³ù³ñ ¨ µÝ³Ï³Ý ³ÛÉ
ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñ. ³ÛÉ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù ¨ ÏÇë³Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñ (µ³óÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÉÙ³ëïÝ»ñÇó)
³ÝÙß³Ï, ëÕáó³Í Ï³Ù ÏáåÇï Ùß³Ïí³Í
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÉÙ³ëïÝ»ñ ³ÝÙß³Ï, ëÕáó³Í Ï³Ù ÏáåÇï Ùß³Ïí³Í. å»Ù½³.
½ÙéÝÇï, ÏáñáõÝ¹, ÝéÝ³ù³ñ ¨ µÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñ
²ÛÉ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý

08.12.2
08.12.21
08.12.22
08.9
08.91
08.91.1
08.91.11
08.91.12
08.91.19

08.99.1
08.99.10
08.99.2

08.99.21
08.99.22
08.99.29
09
09.1
09.10

´³ó³éíáõÙ ¿`
- ïáñýÇó ëï³óí³Í µñÇÏ»ïÝ»ñÁ, ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ ¨ åÇÝ¹ í³é»ÉÇùÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ó¨»ñÁ, ï»ë 19.20.13

´³ó³éíáõÙ ¿`
- Ï»ñ³ÏñÇ ³ÕÁ, ï»ë 10.84.30
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09.10.1

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

´³ó³éíáõÙ ¿`
- Ý³íÃÇ ¨ ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáÕ ·áñÍ³ñÏáõÇ
(ûå»ñ³ïáñÇ) ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï»ë 06.10, 06.20
Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í
Ýáñá·Ù³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï»ë 33.12.24
09.10.11

Ü³íÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñáñ³ïÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
îíÛ³É »ÝÃ³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿`
- áõÕÕáñ¹í³Í Ñáñ³ïáõÙ ¨ ·»ñÑáñ³ïáõÙ, Ñ»ï³¹³ñÓ-³é³çÁÝÃ³ó ÷áñáõÙ,
Ý³íÃÇ ¨ ·³½Ç Ñáñ³ÝÝ»ñÇ, ßñç³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ó»Ù»Ýï³å³ïáõÙ,
Ñáñ³ï³Ýóù»ñÇ ó³Ù³ù»óÙ³Ý, çñ³Ñ³ÝÙ³Ý, Ëó³ÝÙ³Ý, ÷³ÏÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
- Ý³íÃÇ ¨ ·³½Ç Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ, Ññ³ßÇç³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
- Ý³íÃÇ ¨ ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýáñ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ áñáÝÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

´³ó³éíáõÙ ¿`
»ñÏñ³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý,
»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
¨
ë»ÛëÙÇÏ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï»ë 71.12.3
09.10.12

09.10.13

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý

Ðáñ³ïÙ³Ý ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý, Ýáñá·Ù³Ý ¨ ³å³ÙáÝï³ÅÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý³íÃÇ ¨ ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
´Ý³Ï³Ý ·³½Ç Ñ»ÕáõÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³·³½ÇýÇÏ³óÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ,
Ù³ïáõóíáÕ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ÷áË³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

´³ó³éíáõÙ ¿`
- Ñ³Ýù³í³ÛñÇó ¹áõñë ÷áË³¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ñ»ÕáõÏ³óáõÙÁ ¨
Ñ»ÕáõÏ³óí³Í ·³½Ç í»ñ³ÍáõÙÁ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç, ï»ë 52.21
09.9
09.90
09.90.1

Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
îíÛ³É Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 05, 07 ¨ 08 µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í
Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñáõÙ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí Ù³ïáõóíáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ`
- Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ûñÇÝ³Ï`
Ýáñ
Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ áñáÝÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
ï³ñ³ÍùáõÙ
Ñáñ³ÝÝ»ñÇ
ãáñ³óÙ³Ý
¨
çñ³Ñ³ÝÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
- Ñáñ³ï³Ýóù»ñÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Ñáñ³ïáõÙ
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´³ó³éíáõÙ ¿`
Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ¨
µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáÕ
·áñÍ³ñÏáõÇ
(ûå»ñ³ïáñÇ)
ÏáÕÙÇó
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí, ï»ë 05,
07 Ï³Ù 08 Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ
- Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ýáñá·áõÙÁ, ï»ë 33.12.24
»ñÏñ³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý,
»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
¨
ë»ÛëÙÇÏ
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ï»ë 71.12.3
09.90.11
09.90.19

ø³ñ³ÍËÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ãÝ»ñ³éí³Í áõñÇß ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ

CPA 2008 structure - http://ec.europa.eu/eurostat/web/cpa-2008
B

MINING AND QUARRYING

05

Coal and lignite

05.1

Hard coal

05.10

Hard coal

05.10.1

Hard coal

05.10.10

Hard coal

05.2

Lignite

05.20

Lignite

05.20.1

Lignite

05.20.10

Lignite

06

Crude petroleum and natural gas

06.1

Crude petroleum

06.10

Crude petroleum

06.10.1

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

06.10.10

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

06.10.2

Bituminous or oil shale and tar sands

06.10.20

Bituminous or oil shale and tar sands

06.2

Natural gas, liquefied or in gaseous state
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06.20

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.1

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.10

Natural gas, liquefied or in gaseous state

07

Metal ores

07.1

Iron ores

07.10

Iron ores

07.10.1

Iron ores

07.10.10

Iron ores

07.2

Non-ferrous metal ores

07.21

Uranium and thorium ores

07.21.1

Uranium and thorium ores

07.21.10

Uranium and thorium ores

07.29

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.1

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.11

Copper ores and concentrates

07.29.12

Nickel ores and concentrates

07.29.13

Aluminium ores and concentrates

07.29.14

Precious metal ores and concentrates

07.29.15

Lead, zinc and tin ores and concentrates

07.29.19

Other non-ferrous metal ores and concentrates n.e.c.

08

Other mining and quarrying products

08.1

Stone, sand and clay

08.11

Ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate

08.11.1

Ornamental or building stone

08.11.11

Marble and other calcareous ornamental or building stone

08.11.12

Granite, sandstone and other ornamental or building stone

08.11.2

Limestone and gypsum
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08.11.20

Limestone and gypsum

08.11.3

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.30

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.4

Slate

08.11.40

Slate

08.12

Gravel, sand, clays and kaolin

08.12.1

Gravel and sand

08.12.11

Natural sands

08.12.12

Granules, chippings and powder; pebbles, gravel

08.12.13

Mixtures of slag and similar industrial waste products, whether or not incorporating pebbles,
gravel, shingle and flint for construction use

08.12.2

Clays and kaolin

08.12.21

Kaolin and other kaolinic clays

08.9

Mining and quarrying products n.e.c.

08.91

Chemical and fertiliser minerals

08.91.1

Chemical and fertiliser minerals

08.91.11

Natural calcium or aluminium calcium phosphates

08.91.12

Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur

08.91.19

Other chemical and fertiliser minerals

08.92

Peat

08.92.1

Peat

08.92.10

Peat

08.93

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.1

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.10

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.99

Other mining and quarrying products n.e.c.

08.99.1

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock
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08.99.10

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock

08.99.2

Precious and semi-precious stones; industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved
or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural
abrasives; other minerals

08.99.21

Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply
sawn or roughly shaped

08.99.22

Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery;
natural corundum, natural garnet and other natural abrasives

08.99.29

Other minerals

09

Mining support services

09.1

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10.1

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10.11

Drilling services to petroleum and natural gas extraction

09.10.12

Derrick erection, repair and dismantling services and related support services to petroleum
and natural gas extraction

09.10.13

Liquefaction and regasification services of natural gas for transportation done at the mine site

09.9

Support services to other mining and quarrying

09.90

Support services to other mining and quarrying

09.90.1

Support services to other mining and quarrying

09.90.11

Support services to hard coal extraction

09.90.19

Support services to other mining and quarrying n.e.c.
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Methodology
1. NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA, Annual and quarterly data
System of National Accounts (SNA) – is a system of coherent indicators used for description and
analysis of macroeconomic processes in the economy.
Gross domestic product (GDP) is the key indicator of the system, which characterizes value of goods
and services produced in the economy of a country for final consumption, capital formation and net
export (except intermediate consumption).
GDP is calculated in three ways: from production side, from use (expenditure) side, from income side.
GDP at market prices from production side is defined as the sum of gross value added (at basic prices)
produced in the economy, and net taxes (less subsidies) on products and import.
Value added at basic prices is an output indicator, which is defined as the value of output of goods
and services less the value of intermediate consumption and doesn’t include taxes on product, but
includes subsidies on product.
Production account records transactions directly linked with the production process. In this account
the value added is defined, which is the basis for calculating the Gross Domestic Product.
Output is the total value of goods and services produced in economy in a certain period.
Intermediate consumption consists of the value of the goods and services, which are either
transformed or used up by the production process in the reporting period. Intermediate consumption
excludes consumption of fixed capital. Intermediate consumption separately covers financial
intermediation services indirectly measured.
Gross value added is calculated as the value of output of goods and services less the value of
intermediate consumption by economic activities. The term «Gross» shows that the indicator includes
the value of fixed capital consumed in the process of production.
Net taxes on production and imports include taxes on products and other taxes on production. The
term «Net» means that taxes are shown excluding the related subsidies.
Taxes on products consist of taxes, whose rates directly depend on the value of product produced.
Taxes on products include: value added tax, excise tax, taxes and duties on imports.
Subsidies are current unrequited payments that government makes to enterprises on the basis of the
production, sale or import of goods and services.
Other taxes on production consist of all taxes, except taxes on products, payable by producing unit in
connection with production process or using of production factors. The rates of these taxes do not
directly depend on the volume and profitability of production. They also do not include any taxes on
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profit or other incomes received by institutional units. Other taxes on production include: taxes on
payments for environmental protection and use, taxes on assets, taxes on land, licenses, government
dues levied from organizations, etc.
Generation of income account is a constituent element of primary distribution of income accounts. It
reflects primary incomes payable by resident institutional units directly engaged in the process of
production of goods and services. Besides, it reflects types of primary incomes by economic activities
and sectors, in which they originate.
An institutional unit is considered to be resident within a country when it has a centre of economic
interest in that territory i.e. is engaged or is going to get engaged in some economic activities or
transactions during a long period, usually assimilated to one year.
Compensation of employees is defined as a total remuneration, in cash or in kind, payable by
employer to employees in return for work done during the accounting period. Compensation of
employees is recorded on the basis of accrual amounts and includes social insurance contributions,
income tax, and other payments payable by employees.
Gross (net) operating surplus is the part of value added which remains with producers after deducting
outlays related to the remuneration of employees and taxes on production. The term «gross» or «net»
in this case shows whether this indicator includes consumption of fixed capital or not.
Gross fixed capital formation is defined as resident units’ investments in fixed assets with the purpose
of using them in production to create new incomes in future.
Changes in inventories consist of changes in stocks of output, work-in-progress and finished
products, and products for resale. The value of changes in inventories during a given accounting
period is equal to the difference between the value of inventories at the end and at the beginning of
the year, measured at average market prices of the period in order to eliminate the influence of price
changes.
Capital transfers are transactions, in which the ownership of an asset (other than cash and
inventories) is transferred from one institutional unit to another, or in which cash is transferred to
enable the recipient to acquire another asset, without any counterpart being received in return.
Capital transfers are usually non-recurrent and large-scale in value transactions connected with
acquisitions or disposals of assets by participants in the transaction.
Basic price is the amount receivable by the producer for a unit of a good or service, excluding any
taxes on products and imports, but including subsidies on products and imports.

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ՄԱՍԻՆ»
http://armstat.am/am/?nid=216
II. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼԸ
6. Թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը արժեքային արտահայտությամբ հաշվարկվում է արտադրողի բացթողման գներով` այն ժամանակաշրջանների
52

ընթացիկ գներով, որոնց համար բերվում են տվյալները (առանց ավելացված արժեքի և
ակցիզային հարկերի):
7. Թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի մեջ ներառվում են.
1) այն պատրաստի իրերի (արտադրանքի) արժեքը, որ թողարկվել են հաշվետու
ժամանակաշրջանում
կազմակերպության
բոլոր
ստորաբաժանումների
(ներառյալ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվողների) կողմից (ինչպես սեփական,
այնպես էլ պատվիրատուի հումքից ու նյութերից) և նախատեսված են իրացվելու այլ
կազմակերպությունների, սեփական կապիտալ շինարարության ու իր ոչ արդյունաբերական
ստորաբաժանումների համար, սեփական հիմնական միջոցների կազմում հաշվեգրվելու,
ինչպես նաև աշխատանքի վարձատրության դիմաց իր աշխատողներին վճարելու համար.
2) արդյունաբերական բնույթի աշխատանքների (ծառայությունների) արժեքը, որ
կատարվել են այլ կազմակերպությունների պատվերներով, իր կապիտալ շինարարության և
ոչ արդյունաբերական ստորաբաժանումների, ինչպես նաև սեփական սարքավորումների
նորացման ու վերակառուցման համար.
3) երկարատև արտադրական ցիկլով արտադրանքի (իրերի) պատրաստման
աշխատանքների արժեքը, որոնց արտադրությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում չի
ավարտվել.
4) սեփական արտադրության կիսաֆաբրիկատների արժեքը, որոնք հաշվետու
ժամանակաշրջանում բաց են թողնվել այլ կազմակերպությունների, սեփական կապիտալ
շինարարությանը և ոչ արդյունաբերական ստորաբաժանումներին, անկախ այն բանից, թե
դրանք արտադրվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում, թե նախկինում:
8. Կազմակերպության կողմից արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը
որոշվում է առանց ներքին շրջանառության արժեքի:
Կազմակերպության ներքին շրջանառություն է համարվում արտադրված պատրաստի
իրերի և կիսաֆաբրիկատների այն մասի արժեքը, որը օգտագործվում է տվյալ
կազմակերպության կողմից սեփական արդյունաբերա - արտադրական կարիքների համար
(առանց այն արտադրանքի, որը ներառված է տվյալ կազմակերպության հիմնական
միջոցների կազմում):
Export
Export volumes include both the commodities of domestic production and the re-exported goods of
foreign production while import volumes include foreign production goods that have been imported
into the republic for consumption and re-export.
Export/import volumes do not include securities, paper and coined money in circulation, monetary
gold, transit transportation of foreign goods through the territory of the republic, commodities sent
or imported for exhibitions and fairs.
Export volumes are calculated in F.O.B. prices, and import volumes - in C.I.F. (including insurance
and freight to the border of the importing country).
For calculation of export/import value indicators, the national currency is recalculated into US
Dollars according to the daily official exchange rate of the RA Central Bank.
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ՀՀ Սահմանադրություն
ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք
ՀՀ Հարկային օրենսգիրք
ՀՀ Աշխատանքային օրենսքգիրք
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
ՀՀ Հողային օրենսգիրք
ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգիրք
Հարկերի մասին ՀՀ օրենք
Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենք
Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք
Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք
Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենք
Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք
Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
Իրավաբանական
անձանց
և
իրավաբանական
անձանց
առանձնացված
ստորաբաժանումների, հաստատությունների և ձեռնարկությունների պետական
հաշվառման մասին ՀՀ օրենք
Ստուգումների մասին ՀՀ օրենք
Աուդիտորական գործունեության մասին ՀՀ օրենք
Ներքին աուդիտի մասին ՀՀ օրենք
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենք
Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ՀՀ օրենք
Բնապահպանական իրավախախտումների հետեվանքով կենդանական եվ բուսական
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասի ՀՀ օրենք
Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք
Թափոնների մասին ՀՀ օրենք
Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման
մասին ՀՀ օրենք
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին ՀՀ օրենք
Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորման մասին ՀՀ օրենք
Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը
Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային
օգտագործման մասին ՀՀ օրենք
Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք
Գնումների մասին ՀՀ օրենք
Հիմնադրամների մասին ՀՀ օրենք
Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք
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1. ՀՀ կառավարության N 1079 որոշում շրջակա միջավայրի պահպանության
դրամագլխի օգտագործման եվ հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը
հաստատելու մասին, ընդունվել է 2012թ օգոստոսի 23-ին
2. ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10 N-404 որոշում շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխի մշտադիտարկումն ու վերահսկողությունն
իրականացնելու մասին
3. ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 22-Ն որոշում օգտակար
հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում
առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի եվ դրանց հարակից
համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման
նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման
եվ վճարման կարգը սահմանելու մասին
4. ՀՀ կառավարության թիվ 367-Ն որոշում «Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող
կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների
մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները
սահամանելու մասին» , 28 մարտի, 2013 թ.:
5. ՀՀ Կառավարության 2013թ մարտի 28-ի N 368-Ն որոշում ընդերքօգտագործման
իրավունք հայցող կազմակերպության ֆինանսական եվ տեխնիկական
կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությանը ներկայացվող որակական
չափանիշների գնահատման կարգը սահմանելու մասին
6. ՀՀ Կառավարության 2014թ.-ի նոյեմբերի 9-ի N 1325-Ա որոշում հանրային ծանուցման
եվ քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին
7. ՀՀ Կառավարության 2012թ.-ի մարտի 22-ի 437-Ն որոշում ընդերքօգտագործման
պայմանագրերի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին
8. Հայաստանի հանրապետության էներգետիկայի եվ բնական պաշարների
նախարարի 2011թ․ հոկտեմբերի 5-ի հրաման N 174-Ն պետական
ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների
ներգրավման եվ նրանց վճարման կարգը հաստատելու մասին
9. ՀՀ Կառավարության որոշում 2004 թ․ -իդեկտեմբերի 9-ի N 1784-Ն որոշում
հետախուզված պաշարների եվ ընդերքի մասին այլ տեղեկատվության պետական
ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին
10. ՀՀ կառավարության թիվ 569-Ն որոշում «Երկրաբանական տեղեկության հանձնման
կարգը սահամանելու մասին», 23 մայիսի 2013 թ.:
11. ՀՀ կառավարության թիվ 243-Ն որոշում «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման կարգը հաստատելու մասին», 21
մարտի, 2013 թ.:
12. ՀՀ կառավարության թիվ 1414-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի
մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը հաստատելու մասին»,
8 նոյեմբերի, 2012 թ.:
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13. ՀՀ կառավարության թիվ 1901-Ն որոշում «Ռոյալթիների հաշվարկման համար
իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին», 29 դեկտեմբերի,
2011 թ:
14. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1348-Ն որոշում օգտակար
հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան
հաշվետվությունների ձեվերը սահմանելու մասին
15. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի N 569-Ն որոշում երկրաբանական
տեղեկության հանձնման կարգը սահմանելու մասին
16. Հայաստանի հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի
2013 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N165-Ն հրաման «երկրաբանական
ուսումնասիրությունների մասին» (տարեկան) ձև 01-ԵՀԱ, «երկրաբանական
ուսումնասիրությունների կատարման մասին» (եռամսյակային) ձև N 01-ԵՀԱ,
«օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ» (տարեկան) ձև N
70-ՏԱ և «օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման,
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման
մասին» (տարեկան) ձեվ N 71-ՏԱ վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների
ձեվերը և լրացման հրահանգները հաստատելու մասին
17. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 727-Ն որոշում ընդերքի
երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման համար
տրամադրված ընդերքի տեղամասերի հաշվառման մատյանի վարման կարգը
սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
օգոստոսի 21-ի N 1055-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
18. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 21 N 243-Ն որոշում օգտակար
հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման կարգը
հաստատելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 2306-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
19. Հայաստանի Հանրապետության օգտակար հանածոների պաշարների պետական
հանձնաժողովի 2000 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 86 որոշում պինդ օգտակար
հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման եվ կոնդիցիաների
պարամետրերի հիմնավորման նյութերի բովանդակության, ձեվավորման եվ
պետական փորձաքննության ներկայացման կարգի մասին հրահանգը հաստատելու
մասին
20. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 274-Ն որոշում պինդ օգտակար
հանածոների հանքավայրերի պաշարների եվ կանխատեսումային պաշարների
դասակարգումը հաստատելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության
1998 թվականի փետրվարի 9-ի N 80 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
21. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 203-Ն որոշում
ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված հանքավայրում նոր
հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում
դրանց պահուստավորման կարգը սահմանելու մասին
22. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1571-Ն որոշում օգտակար
հանածոների հանքավայրերի եվ երեվակումների պետական կադաստրի վարման
կարգը սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006
թվականի սեպտեմբերի 14-ի n 1490-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
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հա
մա
ր

Ընկերու
թյուն

Հանք

Մարզ

Կայքէջ

Աուդիտի
հաշվետվու
թյուն

1

«Մուլտի
Գրուպ»
Կոնցեռն
ՍՊԸ

Մղարթ

Լոռի

www.m
ultigrou
p.am

Հասանելի
չէ

7

«Մեղրա
ձոր
Գոլդ»
ՍՊԸ

Մեղրաձ
որ

Կոտա
յք

Չկա

Հարկերի
վերաբերյալ
տեղեկությո
ւններ
harkatu.amից
Հասանելի
չէ

11

«Պարամ
աունթ
Գոլդ
Մայնինգ
» ՓԲԸ

Մեղրաձ
որ,
Լուսաջ
ուր

Կոտա
յք

Չկա

Սեփակա
նատիրու
թյան
մանրամա
սներ
Չկա

Սոցիալական և
տնտեսական
ծրագրեր,
տեղեկություննե
ր ԿՍՊ-ի մասին
Կայքէջի
համապատասխ
ան էջը չի
բացում․
http://www.multig
roup.studioone.am/aboutus/socialresponsibility.htm
l

Այլ
տեղեկություններ

Շահույթ
2010-2014թթ
(ԱՄՆ դոլար)

Կայքէջում ոչինչ
նշված չէ Մղարթի
մասին

2 292 655

Ներկա
յումս
շահագ
ործվու
՞մ է

Ոչ

Ռուսական
«Սբերբանկ
Կապիտալ» ՍՊԸն ձեռք է բերել 49%
բաժնետոմսերն
այն ընկերության,
որին պատկանում
է Հայաստանի
Հանրապետությա
ն Կոտայքի մարզի
Լուսաջուր ոսկու

1 743 551
167 640

Այո

Ոչ
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հանքաքարի
նախագիծը:
Լուսաջուր
հանքավայրի
արդյունահանման
արտոնագիրը
պատկանում է
«Պարամաունտ
Գոլդ Մայնին

26

ԶՊՄԿ

Քաջար
ան

Սյուն
իք

www.z
cmc.a
m

Հասանելի
չէ

Կայքէջը
նշում է,
որ ԶՊՄԿն
«ՔՐՈՆԻ
ՄԵՏ
ընկերությ
ունների
խմբի
մաս» է։

http://www.zcmc.
am/eng/sustainab
ility/socialprograms/
հղումը տվյալներ
է պարունակում
2006-2009թթ-ին
կատարված
ներդրումների
վերաբերյալ։
Մայր
կազմակերպությ
ունը՝
«Քրոնիմետը»,
ունի
«Քրոնիմետ»
բարեգործական
հիմնադրամ, որի
գործունեության՝
2016թ-ին
վերաբերող
մանրամասները
(այդ թվում՝ որոշ

ԶՊՄԿ-ից
զատ,
«Քրոնիմետի»
կայքէջը նշում է
նաև Քաջարանում
երկու
այլ
ընկերությունների
մասին․
«CHRONIMET
Metal Trading CIS»
ՓԲԸ և «International
Base Metal Trading
Logistics»
ՍՊԸ։
Հստակ
չէ,
թե
կոնկրետ ինչ դերեր
ունեն
այս
ընկերությունները,
սակայն բոլոր երեք
ընկերություններն
ունեն
միևնույն
ֆիզիկական
և
էլեկտրոնային
հասցեները։

143 520 284

Այո
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ֆինանասական
տվյալներ)
հասանելի են
այստեղ՝
http://www.croni
metmining.am/en/cro
nimet-charityfoundation/croni
met-charityfoundationmission/
Տես նաև՝
http://www.croni
met.de/en/commi
tment/cronimetcharityfoundationarmenia/
Բացի այդ,
Գյունտեր
Պիլարսկին, ով
նշված է որպես
«Քրոնիմետի»
գործադիր
տնօրեն, ստեղծել
է «Ջոսելին և
Գյունտեր
Պիլարսկի»
հիմնադրամը,
որը, ըստ
վերջինիս կայքի
(http://www.pilars
ky-stiftung.com/),
բարեգործական
գործունեություն
է ծավալում

125

Հայաստանում,
սակայն չկան
որևէ ամսաթվեր
կամ
ֆինանսական
տվյալներ։

8

9

12

«Մեգո
Գոլդ»
ՍՊԸ
Ախթալա
յի
լեռնահա
րստացմ
ան
կոմբինա
տ
«ԼԵՌԷՔՍ»
ՍՊԸ

Թուխմ
անուկ
Շամլուղ

Հանքաս
ար

Արագ
ածոտ
ն
Լոռի

Սյուն
իք

_1 033 956

Չկա

Ոչ
_1 193 862

Հարկերի
վերաբերյ
ալ
տեղեկությ
ուններ
harkatu.amից

Այո
Պատկան
ում է
ԶՊՄԿ-ին

_8 428 992
Ոչ
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14

«Սագամ
ար» ՓԲԸ

Արման
իս

Լոռի

http://
www.g
lobalm
etals.a
m/en/p
rojects
/saga
mar/sa
gamar
_hightl
ights/

Առկա է

Ըստ
«Գլոբալ
Մեթալզ»ի կայքի՝
http://www
.globalmet
als.am/en,
ընկերությ
ունն ունի
100
տոկոսան
ոց
սեփական
ատեր։

«Գլոբալ
Մեթալզ»-ի
կայքում
համապատասխ
ան տվյալներ
չկան։

19

«Գեոպր
ոմայնին
գ Գոլդ»
ՍՊԸ

Սոթք

Գեղա
րքուն
իք

http://w
ww.geo
promini
ng.com
/en/our
busine
ss/oper
ations/
gpmgold/

Հասանելի
չէ

«Գեոպրո
մայնինգ»ի երեք
շահագոր
ծվող
հանքավա
յրերից
մեկը
(http://ww
w.geopro
mining.co
m/en/)

Այս
հղման՝
http://www.geopr
omining.com/en/a
bout/sustainabilit
y/
«Տեղական
համայնքներ» և
«Մշակույթ»
բաժինները
տրամադրում են
որոշակի
մանրամասներ,
սակայն
տվյալները
հասանելի
են
միայն
մինչև

«Գլոբալ Մեթալզ»-ի
կայքը
(http://www.globalm
etals.am/en) նշում
է, որ ընկերությունն
սկսել է մշակել
Արմանիսի ոսկիբազմամետաղային
և Դաստակերտի
պնղձամոլիբդենայի
ն հանքավայրերը
«Սագամար» ՓԲԸ-ի
և «Մոլիբդենի
Աշխարհ» ՍՊԸ-ի
միջոցով, որոնք
ղեկավարվել են
«Global Metals»
ընկերության
Երևանում գտնվող
մասնաճյուղի
կողմից։
Նշված
է
շահագործման երեք
վայրերի
մասին․
Սոթք,
Արարատի
ոսկու
կորզման
գործարան
և
Ագարակի
պնղձամոլիբդենայի
ն կոմբինատ։

_12 265 761

Ոչ
_21 953 960

Այո
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22

«Մոլիբդ
ենի
Աշխարհ
» ՍՊԸ

Դաստա
կերտ

Սյուն
իք

http://w
ww.glo
balmet
als.am/
en/proj
ects/m
olibden
y_ashk
harh/

Առկա է

24

ԱՊՄԿ
ՓԲԸ

Ագարա
կ

Սյուն
իք

http://w
ww.geo
promini
ng.com
/en/our
busine
ss/oper
ations/
agarak/

Հասանելի
չէ

Ըստ
«Գլոբալ
Մեթալզ»ի կայքի՝
http://www
.globalmet
als.am/en,
ընկերությ
ունն ունի
100
տոկոսան
ոց
սեփական
ատեր։
«Գեոպրո
մայնինգ»ի երեք
շահագոր
ծվող
հանքավա
յրերից
մեկը
(http://ww
w.geopro
mining.co
m/en/)

2012 թվականի
համար՝ առանց
որևէ
ֆինանսական
տեղեկություննե
րի։
«Գլոբալ
Մեթալզ»-ի
կայքում
համապատասխ
ան տվյալներ
չկան։

_962 136

Ոչ
Նույն
տեղեկություննե
րը, ինչ H10
վանդակում
(http://www.geopr
omining.com/en/a
bout/sustainabilit
y/)

Պղնձամոլիբդենայի
ն բաց հանք,
որտեղից պղնձի և
մոլիբդենի
կոնցենտրատները
բեռնատարերով
Ագարակից
տեղափոխվում են
Երևան, այնուհետև
գնացքներով
տեղափոխվում են
Փոթի, Վրաստան։

_4 285 599

Այո
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a

Կապանի
լեռնահա
րստացմ
ան
կոմբինա
տ

Շահումյ
ան

Սյուն
իք

b

«Հրաշք
Մետաղ»
ՍՊԸ

Ծավ
(Մազր
ա
Բարձր
ադիր)
Ոսկեձո
ր

Սյուն
իք

c

«Գեղի
Գօլդ»
ՍՊԸ

http://w
ww.pol
ymetal.
ru/oper
ationslanding
/armeni
a/overv
iew.asp
x?sc_la
ng=en

Ֆինանսակ
ան
տեղեկությո
ւններն
ընդհանուր
առմամբ
հասանելի
են
ընկերությա
ն տարեկան
հաշվետվու
թյուններում

Ձեռք է
բերվել
«Պոլիմետ
ալ
Ինթերնեյշ
նլ»-ի
կողմից

«Կայուն
զարգացում»
վերնագրի ներքո
ընկերությունը
ներկայացնում է
իր
մոտեցումները
«առողջության և
անվտանգության
», «շրջակա
միջավայրի»,
«աշխատակիցնե
րի»,
«համայնքների»,
«բիզնես
էթիկայի» և
«առաջընթացի»
վերաբերյալ։'Sust
ainable reports',
etc.

Այո

Ոչ
Սյուն
իք

http://w
ww.geg
higold.
am/ind
ex.php/
en/hom
e/partn
ers

Հասանելի
չէ

Իրավակ
ան
պետակա
ն
գրանցում՝
N03A2718
15,
սակայն
չկան
տվյալներ

Իր կայքէջում
ընկերությունը
«Շարունակակա
նություն»
վերնագրի տակ
ունի
«Սոցիալական
քաղաքականությ
ուն» և «Շրջակա
միջավայրի

«Գեղի Գօլդ» ՍՊԸ-ն
ունի 2 (երկու)
լիցենզիա՝
երկրաբանական
հետազոտություն
թիվ ԵՀԹ-29/125
հանածոների
արդյունահանման
համար․ ՀՀ
Սյունիքի մարզ,

Ոչ
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սեփական
ատիրոջ
մասին

d

2

«Ղարագ
ուլյաննե
ր» ՍՊԸ
«Վարդա
նի
Զարթոնք
» ՍՊԸ

3
5

«ԱտՄետալս
» ՍՊԸ

Վերին
Վարդա
նաձոր
Սոֆի

Քարաբ
երդ
Մեղրա
սար

քաղաքականությ
ուն» բաժիններ,
որտեղ
ընկերությունը
պարտավորվում
է ապագայում
ծավալել ԿՍՊ
գործունեություն
․
http://geghigold.a
m/index.php/en/s
ustainability/socia
l-policy

Գեղի գետի
ավազանի
հանքային դաշտ և
լիցենզիա թիվ
29/140 ՀՀ Սյունիքի
մարզի Գեղաքար
Սարիգետի ոսկիբազմամետաղային
երևակում։

Սյուն
իք
Ոչ

Տվյալներ
չկան
Տվյալներ
չկան
Տվյալներ
չկան

Ոչ
Ոչ

Ոչ
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6

10

15

«Մարջա
ն
Մայնինգ
Քոմփան
ի» ՍՊԸ

«Բակտե
կ Էկո»
ՍՊԸ
«Վայք
Գոլդ»
ՍՊԸ

Մարջա
ն

Սյուն
իք

http://w
ww.glo
balgold
corp.co
m/oper
ationsmarjan

http://www.g
lobalgoldcor
p.com/financ
ialstatements

«Global
Gold»,
ստեղծվել
է 1980
թվականի
ն։ Բաց
բաժնետի
րական
ընկերությ
ուն է
հասանելի
է ԱՄՆ-ի
OTCBB
առևտրայ
ին
հարթակո
ւմ GBGD
ապրանք
անշանի
ներքո՝
http://www
.globalgol
dcorp.com
/corporate
-profile

Հասանելի
տվյալներ չկան

Տվյալներ
չկան

Ոչ

Տվյալներ
չկան

Ոչ

Տվյալներ
չկան

Ոչ

Արջուտ

Ազատե
կ

Վայոց
ձոր

https://
www.gr
angeho
ldingslt
d.com/
project7

«Գրեյնջ
Հոլդինգ»
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16

17

23

«Ակտիվ
լեռնագո
րծ» ՍՊԸ
«Թացտո
ւն» ՍՊԸ

«Գեոթիմ
» ՓԲԸ

Այգեձոր
,
Կենտրո
նական
Լիճք

Ամուլս
ար

http://c
orpruss
ia.com/
compa
ny/347
4949
http://w
ww.geo
team.a
m/en/h
ome.ht
ml

http://www.g
eoteam.am/
en/economy
/financialreports.html

Կայքէջու
մ նշվում
է,
որ
բաժնետե
ր
ընկերությ
ունը
«Լիդիան
ինթերնեյշ
նլն»
է,
որը
ցուցակվա
ծ
է
Տորոնտոյ
ի
(Կանադա
)
արժեթղթ
երի
բորսայու
մ։

Այստեղ
հասանելի է
համայնքի
զարգացման
ծրագիրը՝
http://www.geote
am.am/en/sustain
abledevelopment/com
munitydevelopment/com
munitydevelopmentplan1.html,
ինչպես նաև
բրոշյուր
սոցիալական
քաղաքականությ
ան վերաբերյալ,
որը ցույց է
տալիս արդեն
իրականացված
ծրագրերը և
դրանց որոշակի
ֆինանսական
մանրամասներ՝
http://www.geote

Տվյալներ
չկան

Ոչ

Տվյալներ
չկան

Ոչ

Տվյալներ
չկան

Այո

Ներգրավված
հիմնական
ընկերություն՝
«Լիդիան
ինթերնեյշնլ»

132

am.am/en/corpor
ategovernance/socia
l-policy.html

25

«Թեղուտ
» ՓԲԸ

Թեղուտ

Լոռի

http://w
ww.teg
hout.a
m/en/h
ome

Մայր
կազմակե
րպություն
է
հանդիսա
նում
«ՎալլեքսԳրուպը»,
որի
բաժնետե
րերի
մասին,
սակայն,
չկան
մանրամա
սներ։

http://manes.valle
xgroup.am/hy/ho
me հղումը
տեղեկություննե
ր է տրամադրում
«Մանես»
բարեգործական
հիմնադրամի
մասին, որը
հիմնվել է
«Թեղուտ» ՍՊԸի մայր
կազմակերպությ
ուն «ՎալեքսԳրուպի»
կողմից։ Մինչև
ներառյալ 2015
թվականի
համար աուդիտի
չենթարկված
ֆինանսական
հաշվետվություն
ները հասանելի
են այստեղ՝
http://manes.valle
xgroup.am/hy/Pro
grams-Activity-

Տվյալներ
չկան

Այո
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Indicators

27

«Գոլդեն
Օրե»
ՍՊԸ

Հանքավ
ան

Կոտա
յք

Տվյալներ
չկան

Ոչ

*ընկերության հերթականությունը նշված է այնպես, ինչպես ՀԲ զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է տառերին (a, b, c, d),
սրանք այն չորս ընկերություններն են, որոնց անվանումներն ուղարկել էիք էլ-փոստով։
2010-2014 թվականներին շահույթ ունեցած ընկերություններ
2010-2014 թվականներին կորուստ ունեցած ընկերություններ
ընկերությունների անվանումներ, որոնք ուղարկվել էին էլ-փոստով
ընկերություններ, որոնց շահույթի/կորուստների մասին չկան տեղեկություններ
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Պետական բյուջետային եկամուտների հոսքերի քարտեզ
Պետական բյուջեի եկամուտների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը հասանելի
է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական
կայք-էջում: Մասնավորապես, պետական ֆինանսների առնչվող տեղեկությունները
ամփոփված են կայքի` տվյալների բազա-հրապարակումներ-տարեգրքեր-ֆինանսներ
հատվածում: Նշված հղումով http://armstat.am/file/doc/99499473.pdf ներկայացված է 2016
թվականի համար պետական ֆինանսներին առնչվող` հրապարակման ենթակա ամբողջ
տեղեկատվությունը: Մասնավորապես, ներկայացվում է տեղեկատվություն 1. ԱԱՀ-ի, 2.
շահութահարկի, 3. եկամտային հարկի, 4. ակցիզային հարկի, 5. շրջանառության հարկի, 6.
հողի հարկի և գույքահարկի, 7. հաստատագրված վճարների, 8. բնական պաշարների
օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանման համար վճարների, 9. մաքսատուրքի, 10.
պարզեցված հարկի, 11. նպատակային սոցիալական վճարների և 12. այլ հարկային
եկամուտների վերաբերյալ:
Նշված կայքի թերությունն այն է, որ օրինակ 2016 թվականի համար պետական
ֆինանսների առնչվող ամբողջական տեղեկատվությունը հրապարակվում է 2017 թվականի
սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին:
Միաժամանակ, հարկային մարմինների կողմից վերահսկվող եկամուտների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի
պաշտոնական
կայք-էջում,
որտեղ
Հարկային
տեղեկատվություն-հարկային
վիճակագրություն-հարկային վիճակագրական տվյալներ հատվածում արտացոլված են
հարկային մարմինների կողմից վերահսկվող եկամուտների վերաբերյալ աղյուսակներ,
դիագրամներ, համեմատական վերլուծություններ` ըստ ամսական կտրվածքի: Հասանելի է
տեղեկատվություն 1. ԱԱՀ-ի, 2. շահութահարկի, 3. եկամտային հարկի, 4. ակցիզային հարկի,
5. շրջանառության հարկի, 6.արտոնագրային վճարների, 7. հաստատագրված վճարների, 8.
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների, 9. մաքսատուրքի, 10. նպատակային
սոցիալական վճարների և 11. այլ հարկային եկամուտների հավաքագրումների վերաբերյալ
տեղեկություններ: Օրինակ, 2017 թվականի հուլիս ամսվա համար նշված տեղեկատվությունը
հասանելի է հետևյալ հղումով` http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITaxStatData:
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայք-էջում հասանելի է նաև
տեղեկատվություն` կապված առաջին խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված
հարկերի և տուրքերի մեծությունների վերաբերյալ: Մասնավորապես, նշված ցանկերում
արտացոլվում են հարկ վճարողի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գտնվելու վայրը, վճարված հարկերը և
տուրքերը հետևյալ դասակարգմամբ` 1. ուղղակի հարկեր, 2. անուղղակի հարկեր, 3.
հաստատագրված վճարները, 4. այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ: ՀՀ ԿԱ
պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայք-էջում ներկայացված վերջին
տեղեկատվությունը վերաբերում է 2017 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին հետևյալ
հղումով` http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists.
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հավաքագրման ուղղությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության
պաշտոնական կայք-էջի` տվյալների բազա-հրապարակումներ-տարեգրքեր-բնական
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պաշարներ
և
շրջական
միջավայր
http://armstat.am/file/doc/99499423.pdf:

հատվածում

հետևյալ

հղումով՝

Արտաբյուջետային ֆոնդերի (եկամուտների) քարտեզ
ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի համաձայն, ընդերքն օգտագործելիս
կատարվում է նաև շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման
(ռեկուլտիվացիոն)` ընդերքօգտագործման ընթացքում խախտված հողերի վերականգնման
համար վճարներ:
Նշված դրամագլխի գումարները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
գանձապետարանի լիազոր մարմնի արտաբյուջետային հաշվում պահվում են ըստ
ընդերքօգտագործողների` նրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված կարգով բացված
ենթահաշիվներում:
Շրջական միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատուցումների
չափերը, հաշվարկման կարգը սահմանվում են ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
օգոստոսի 23-ի թիվ 1079-Ն որոշմամբ:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների եկամուտների քարտեզ
Համայքների բյուջեների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը հասանելի է
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական
կայք-էջում`
վերը
նշված
նույն
հղումով`
http://armstat.am/file/doc/99499473.pdf:
Մասնավորապես, ներկայացված է տեղեկատվություն հետևյալ եկամուտների վերաբերյալ`
1. Գույքային հարկեր անշարժ գույքից, 2. գույքային հարկեր այլ գույքից, 3. Ապրանքների
օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, 4.
Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր
վճարներ, 5. այլ հարկային եկամուտներ: Ինպես արդեն նշվել է, տեղեկությունները
հրապարակվում են հաջորդ տարի աշնանը:
Ըստ մարզերի և ըստ համայնքների համայքնային բյուջեների եկամուտների
վերաբերյալ տեղեկատվություն հասանելի է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացաման
նախարարության պաշտոնական կայք-էջում: Մասնավորապես, մարզային և համանքային
բյուջեներին առնչվող տեղեկությունները ներկայացված են ՀՀ տարածքային կառավարման և
զարգացաման նախարարության պաշտոնական կայք-էջի բյուջետային գործընթաց-ՀՀ
համայնքների
բյուջետային
եկամուտներ
հատվածում
հետևյալ
հղումով`
http://www.mtad.am/hy/budgetary-incomes/: ՀՀ համայնքային բյուջետային եկամուտների
վերաբերյալ վերջին տեղեկատվությունը 01.07.2017 դրությամբ է և ներկայացված է ըստ
համայնքների հավաքագրված 1. գույքահարկը, 2. հողի հարկը, 3. տեղական տուրքերը, 4.
համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքերը և 5. այլ եկամուտները:

Ենթակառուցվածքների համար մատակարարումները և ապրանքափոխանակության
կարգավորումները, հնարավոր փաստացի օրինակներ
Ընդերքօգտագործման պայմանագրերում ներառվող պարտադիր պայմաննները և
պահանջները կարգավորվում են ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքով:
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Եկամուտների վերաբերյալ տվյալների ապակենտրոնացման
մարզերի, ըստ ընկերությունների, ըստ լիզենզիաների)

մակարդակ

(ըստ

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի
համաձայն, բյուջետային եկամուտներն են օրենսդրությանը համապատասխան պետական և
համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող` համապատասխանաբար պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող դրամական միջոցները:
Նույն օրենքի համաձայն, ՀՀ բյուջետային համակարգը հիմնված է երկմակարդակ`
պետական և համայնքային բյուջեների վրա: Պետական և համայնքների բյուջեները հիմնվում
են
ֆինանսական,
դրամավարկային
և
հարկային
միասնական
պետական քաղաքականության վրա: Մասնավորապես, պետական բյուջեի եկամուտների
աղբյուրներն են՝
ա) հարկային եկամուտները.
բ) պետական տուրքերը.
դ) պաշտոնական դրամաշնորհները.
ե) այլ եկամուտներ:
Հարկային եկամուտներ են`
ա) ավելացված արժեքի հարկը.
բ) ակցիզային հարկը.
գ) շահութահարկը.
դ) եկամտային հարկը.
ե) գույքահարկը` համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող գույքի համար.
զ) հողի հարկը`
համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող հողի համար.
է) հաստատագրված վճարները.
ը) մաքսատուրքերը.
թ) բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ.
թ2) ճանապարհային վճարը.
թ3) հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարը.
թ4)
ռադիոհաճախականության
օգտագործման
թույլտվության
տրամադրման
(գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարը և օգտագործման պարտադիր
վճարը.
թ7) արտոնագրային վճարները.
թ8) շրջանառության հարկը.
թ9) նպատակային սոցիալական վճարները.
թ10) դրոշմանիշային վճարները.
ժ) հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար գանձվող տուգանքները և տույժերը`
բացառությամբ օրենքով համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող հարկերի գծով չվճարման
համար գանձվող տուգանքների և տույժերի.
ժա) օրենքով պետական բյուջեին ամրագրված այլ հարկային եկամուտներ:
1. Համայնքների բյուջեներին օրենքով և իրավական այլ ակտերով ամրագրվող
եկամուտները, այդ թվում`
ա) հարկային եկամուտները.
բ) տուրքերը.
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գ) պաշտոնական դրամաշնորհները.
դ) այլ եկամուտներ:
1.1. Հարկային եկամուտներն են`
ա) տեղական հարկեր`
- հողի հարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողի համար,
- գույքահարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար,
- հյուրանոցային հարկ,
- օրենքով համայնքների բյուջեներին ամրագրված այլ տեղական հարկեր.

գ) օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկատեսակներից և պարտադիր
վճարներից կատարվող մասհանումները (յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին
օրենքով սահմանվող չափերով).
դ) տեղական հարկերի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում
բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող
տույժերը և տուգանքները:
1.2. Տուրքերն են`
ա) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին
կրկնակի
վկայականներ,
քաղաքացիական
կացության
ակտերում
կատարված
գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման
կապակցությամբ վկայականներ տալու համար գանձվող պետական տուրքը.
բ) նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու,
նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված
մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի
պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար գանձվող պետական տուրքը.
գ) տեղական տուրքերը:
1.4. Այլ եկամուտներն են՝
ա) համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության կամ
կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարները.
բ)
համայնքային
հիմնարկների
հաշվեկշիռներում
հաշվառվող
գույքի
վարձակալությունից եկամուտները.
գ) վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառումից
եկամուտները.
դ) համայնքի սեփականություն համարվող կազմակերպությունների տրամադրության
տակ մնացած շահույթից համայնքի ավագանու որոշումներով կատարվող մասհանումները.
ե) տեղական վճարները.
զ) համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տուրքի գանձման մատուցվող
ծառայությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարները.
է) պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված
լիազորությունների իրականացման համար տրվող միջոցները.
ը) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ
եկամուտները:
Ստացվում է, որ թե պետական բյուջե, թե համայնքային բյուջեներ հավաքագրվող
եկամուտների` տվյալ դեպքում հարկային եկամուտների, շրջանակները հստակ սահմանված
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են «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով: Ինչ
վերաբերում է օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկատեսակներից և
պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումների կատարմանը (յուրաքանչյուր տարվա
պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանվող չափերով), ապա վերջին տարիներին
պետական բյուջեի մասին օրենքներով նմանատիպ մասհանումներ չեն իրականացվել:
Հստակ են նաև թե պետական բյուջեի, թե համայնքային բյուջեների հարկային եկամուտների
նկատմամբ
վերահսկողություն
իրականացնող
մարմինները:
Պետական
բյուջեի
եկամուտների հավաքագրման նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնում հարկային
մարմինը, իսկ համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների հավաքագրման դեպքում`
համապատասխան համայնքը:
Ըստ
մարզերի,
ըստ
ոլորտների
եկամուտների
վերաբերյալ
տվյալների
ապակենտրոնացման համակարգ չի գործում, քանի որ «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ
օրենքի համաձայն, ՀՀ բյուջետային համակարգի սկզբունքներից է բյուջետային ելքերի
ամբողջական (համախառն) ծածկվածության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ բյուջեի բոլոր
ելքերը պետք է ծածկվեն բյուջեի մուտքերով: Մուտքերը չեն կարող կապվածություն ունենալ
որոշակի ելքերի հետ, բացառությամբ նպատակային բյուջետային մուտքերի ստացման
դեպքերի, կամ օրենսդրությամբ նպատակային բյուջետային ֆոնդերի ստեղծման դեպքում`
դրանց մուտքերի: Նշված սկզբունքի կիրառությունից կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ պետական
բյուջե
հավաքագրվող
եկամուտները`
տվյալ
դեպքում
հարկերը,
ըստ
կազմակերպություններից կամ ըստ առանձին ոլորտների չեն տարանաջատվում: Նույն
սկզբունքը, գործում է նաև համայնքային բյուջե հավաքագրվող եկամուտների նկատմամբ:
Միաժամանակ, ՀՀ օրենսդրությամբ հանքարդյունաբերության ոլորտից նպատակային
բյուջետային մուտքեր ևս առանձնացված չեն, հետևաբար հանքարդյունաբերության ոլորտից
հավաքագրված եկամուտները առանձին չեն հաշվառվում:
Ըստ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական
ուսումնասիրության և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված
ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին տեղեկատվությունը հասանելի է ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության պաշտոնական կայք-էջում
հետևյալ հղումով` http://www.minenergy.am/page/422:

Հարկային
խոչընդոտները

եկամուտների

վերաբերյալ

տվյալների

հասանելիության

հնարավոր

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, հարկային մարմնի
գործառույթներից է Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների`
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հաշվառումը, որն իրականացվում է
հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվարկ, հաշվետվություններում արտացոլված
տվյալների, ինչպես նաև հարկային մարմնի կողմից տվյալ կազմակերպությունում
իրականացված ստուգման արդյունքում առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների
հիման վրա: Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտներ են համարվում
Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեներ վճարվող հարկերի,
տուրքերի և օրենքով սահմանված պարտադիր այլ վճարների, դրանց նկատմամբ օրենքով
սահմանված կարգով հաշվարկվող տույժերի և տուգանքների ամբողջություն, որոնց
հաշվառումը, հաշվառման և (կամ) վճարման նկատմամբ հսկողությունը, մուտքերի
ապահովման վերահսկողությունը: Նշված բոլոր տվյալները արտացոլված են ՀՀ
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կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կողմից վարվող «Հարկատու 3»
տեղեկատվական շտեմարանում: «Հարկատու 3» տեղեկատվական շտեմարանը խորը
վերլուծությամբ օժտված ճկուն ծրագիր` համալրված ընդգրկուն տեղեկատվությամբ: Այն
թույլ է տալիս յուրաքանչյուր հարկատուի վերաբերյալ ունենալ ամբողջական
տեղեկատվություն, մասնավորապես շտեմարանում արտացոլված են տվյալ հարկատուի
բոլոր գործարքները, տեսանելի է փոխհարաբերությունները այլ տնտեսվարող սուբյեկտների
հետ: Հետևաբար, հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում առկա է հարկ վճարողի
վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, որն արտացոլված է վերջինիս կողմից հարկային
մարմին ներկայացվող հաշվարկ, հաշվետվություններում կամ առաջադրվել է ստուգման
արդյունքում:
Միևնույն ժամանակ, «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, հարկային
գաղտնիքը` հարկ վճարողի, հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ հարկային մարմնի
կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած տեղեկությունն է, բացառությամբ`
- հարկ վճարողի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված
տեղեկությունների,
- հարկ վճարողի հաշվառման համարի վերաբերյալ տեղեկության,
- հարկ վճարողի կանոնադրության մեջ ներառվող տեղեկությունների,
- հարկային օրենսդրության և հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ
իրավական ակտերի պահանջների խախտման և կիրառված պատասխանատվության
միջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների,
- հարկ վճարողի (հարկ վճարողի գործունեության) վերաբերյալ միջազգային կամ
միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագրերի) հիման վրա այլ պետությունների
հարկային (մաքսային) մարմիններին ներկայացվող տեղեկությունների: Հարկային գաղտնիք
հանդիսացող տեղեկությունների օգտագործման, տրամադրման և հրապարակման դեպքերը
սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ:
2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող Հարկային օրենսգրքի 308 հոդվածով
սահմանվում են հարկ վճարողների վերաբերյալ հրապարակման ենթակա ցանկերը:
Մասնավորապես, հարկային մարմինը հարկ վճարողների իրազեկման նպատակով
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ձևով և կարգով հարկային
մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է՝
1) մինչև հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա հուլիսի 1-ը ներառյալ`
ա. հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած և
ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկերը,
բ. աշխատողի աշխատանքի ընդունումն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
չգրանցած հարկ վճարողների ցանկերը,
գ. հարկային տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկերը,
դ. հարկային տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների ցանկերը,
ե.
Օրենսգրքի
384-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
գործունեությունը
կասեցված
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը,
զ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ տեղեկություններ.
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2) մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը ներառյալ` առաջին 1000
խոշոր հարկ վճարողների ցանկերը և հարկային տարվա սկզբից նրանց վճարած հարկերի
մեծությունները` հաշվարկված աճողական կարգով:
Մնացած բոլոր դեպքում, հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում առկա
տեղեկատվությունը համարվում է հարկային գաղտնիք և նախատեսված է ներքին
օգտագործման համար:

Հավաքագրման համար անհրաժեշտ տվյալների արդիականությունը, որակը և
վստահելիությունը
Հարկային մարմնի տեղեկատվական տվյալների շտեմարանի կառավարումն
իրականացվում
է
ISO/IEC-27001:2013
ստանդարտի
համաձայն,
որին
համապատասխանությունը հավաստվել է ոլորտում միջազգային ճանաչում ունեցող
BUREAU VERITAS կազմակերպության կողմից:

Կառավարության և ընկերությունների տվյալների ներկայացման (հավաքագրման)
եղանակը
Ինչպես նշվել է հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների վերաբերյալ
ամբողջական տեղեկատվական բազան վարվում է հարկային մարմնի կողմից, որը
ձևավորվում է հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվարկ, հաշվետություններում
արտացոլված
տվյալներից
կամ
ստուգմամբ
առաջադրված
հարկային
պարտավորություններից:
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15.1 հոդվածի համաձայն՝ հարկային օրենսդրությամբ
նախատեսված
հաշվետվությունների,
այլ
փաստաթղթերի
և
տեղեկությունների
ներկայացումը պարտադիր է էլեկտրոնային եղանակով հետևյալ ժամանակացույցին
համապատասխան`
1) 2010 թվականի հունվարի 1-ից`
ա)
բանկերի,
վարկային
կազմակերպությունների,
վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների, արժեթղթերի շուկայում հաշվետու թողարկողների, ներդրումային
ընկերությունների, կարգավորող շուկայի օպերատորի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի,
ապահովագրական ընկերությունների, վերաապահովագրական ընկերությունների համար,
բ) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
համաձայն խոշոր համարվող կազմակերպությունների համար,
գ) նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 100 միլիոն դրամ և ավելի իրացման
շրջանառություն (համախառն եկամուտ) ունեցող պետական կառավարչական հիմնարկների,
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար,
դ) նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 100 միլիոն դրամ և ավելի իրացման
շրջանառություն (համախառն եկամուտ) ունեցող` 50 տոկոս և ավելի պետական բաժնեմաս
ունեցող ընկերությունների համար.
2) 2010 թվականի հուլիսի 1-ից նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 100 միլիոն
դրամ
և
ավելի
իրացման
շրջանառություն
(համախառն եկամուտ)
ունեցող
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար:
3) 2012 թվականի հունվարի 1-ից նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 58.35
միլիոն դրամից ավելի ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառություն ունեցող
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(ավելացված արժեքի հարկի շեմը գերազանցած) կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի համար:
Էլետրոնային եղանակով և հարկային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում
հաշվարկը, հայտարարագիրը կամ օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթուղթ հարկային մարմին չներկայացնելն առաջացնում է Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով և նշված
օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:
2016 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` հաշվարկային փաստաթղթերը (բացառությամբ
հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կտրոնների և ապրանքների արտահանման դեպքում
դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերի) դուրս են գրվում բացառապես էլեկտրոնային
եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
2018 թվականի հունվարի 1-ից Հարկային օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի համաձայն,
հարկային հաշվարկները հարկային մարմին են ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով,
բացառությամբ՝
1) այն հարկային հաշվարկների, որոնցում պարունակվում է գաղտնիք համարվող և
(կամ) սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն: Սույն կետում նշված
հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին ներկայացվել նաև թղթային
եղանակով.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերի, երբ
հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին ներկայացվել նաև թղթային
եղանակով:
Օրենսգրքի 310-րդ հոդվածի համաձայն, հարկ վճարողի կամ հարկային գործակալի
կողմից Օրենսգրքով սահմանված հարկային հաշվարկների՝ էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացումն իրականացվում է հարկային մարմնի հետ կնքված` էլեկտրոնային եղանակով
հարկային հաշվարկների ներկայացման մասին պայմանագրի (այսուհետ` ԷՆՊ) հիման վրա
և էլեկտրոնային թվային ստորագրության, էլեկտրոնային ծածկագրի ու գաղտնաբառի
կիրառության միջոցով:
Հարկային օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի համաձայն, հարկ վճարողը հնարավորություն
ունի իրական ժամանակում առցանց եղանակով դիտելու իր անձնական հաշվի քարտը (այդ
թվում՝ հարկային պարտավորությունները և դրանց մարումները): Հարկ վճարողը
հնարավորություն ունի նաև արտատպելու իր անձնական հաշվի քաղվածքը, որտեղ նշված
տեղեկատվությունը
համարվում
է
հարկային
մարմնի
կողմից
հաստատված
տեղեկատվություն և, ըստ անհրաժեշտության, ընդունվում է այլ կազմակերպությունների և
ֆիզիկական անձանց կողմից:

Ներգրավված պետական գերատեսչություններ
1. Բնապահպանության նախարարություն,
2. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն,
3. Ֆինանսների նախարարություն,
4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե:
Ներգրավված պետական գերատեչությունների նշված ցանկը ներկայացվել է
բացառապես հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից
իրավունքներ, լիզենցիաներ ստանալու, դրանց վերահսկման և ոլորտը կարգավորող
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հարկային
օրենսդրության
և
հարկային
հսկողություն
գերատեսչությունների գործառույթների տեսանկյունից:

իրականացնող

3. Եկամուտների բաշխում
2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները
վճարվելու է պետական բյուջե: Մասնավորապես, 2018 թվականից բնապահպանական
վճարները դասակարգվել են որպես բնապահպանական հարկ, որը բնապահպանական
միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման
նպատակով սույն բաժնին համապատասխան պետական բյուջե վճարվող հարկ է:
Հարկային օրենսգրքի 197-րդ հոդվածի համաձայն, բնօգտագործման վճարը պետական
սեփականություն համարվող բնական պաշարների արդյունավետ և համալիր օգտագործման,
ինչպես նաև բնական պաշարների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով այդ
պաշարների օգտագործման համար սույն բաժնին համապատասխան Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար է: Միաժամանակ, բնօգտագործման
վճարի տեսակ է ռոյալթին, որը մետաղական օգտակար հանածոների օգտագործումը
փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց
վերամշակման
արդյունքում
ստացված
արտադրանքի
օտարումից
ստացվող
շահութաբերության
համար,
սույն
բաժնին
համապատասխան,
Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար է:
Ստացվում է, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից համայնքային բյուջեներ այլևս
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ չեն հավաքագրվելու: Հետևաբար, 2018
թվականի հունվարի 1-ից նշված՝ բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների
հաշվարկման և վճարման նկատմամբ հսկողություն իրականացվելու է հարկային մարմնի
կողմից և ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի կլինի ՀՀ ԿԱ պետական
եկամուտների տվյալների բազայում:
Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեից հօգուտ համայնքային բյուջեի ըստ որևէ
հարկատեսակի մասհանումների կատարմանը, ապա վերջինս կարող է իրականացվել
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
կարգով:

4. Սոցիալական ծախսեր
ՀՀ օրենսդրությամբ հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից նպատակային
սոցիալական վճարներ վճարելու պարտավորություններ ամրագրված չեն: Չեն բացառվում
առանձին հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերով
նախատեսված լինեն որոշակի սոցիալական ծախսեր իրականացնելու դրույթներ, սակայն
դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու աղբյուրները բացակայում են:
Թերևս որպես սոցիալական ուղղվածություն ունեցող միջոցառում կարելի է նշել
շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի առկայությունը:

Ամփոփում
Ամբողջ տնտեսության մակարդակով վճարված հարկերի վերաբերյալ կարելի է
պատկերացում կազմել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվական
բազաներից: Սակայն նշված տեղեկությունները հրապարակման առումով բավականին մեջ
143

ժամանակային խզում ունեն: Հաջորդ տեղեկատվական աղբյուրը ՀՀ ԿԱ պետական
եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական շտեմարանն է, որտեղ հավաքագրվող տվյալները
արժանահավատ են և պահպանվում են ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին
համապատասխան: Միաժամանակ, ըստ կազմակերպությունների վճարված հարկերի
վերաբերյալ տեղեկատվության միակ հրապարակային աղբյուրը պետական եկամուտների
կողմից հրապարակվող խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի
վերաբերյալ ցանկերն են:
Կազմակերպության կողմից վճարվող հարկերի վերաբերյալ ԱՃԹՆ ստանդարտին
համապատասխան հարկային տեղեկությունների ստացման համար կարելի է դիտարկել
երկու եղանակ.
ա) հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից պահանջվող
տեղեկատվության հրապարակում,
բ) հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից վճարված
հարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակում հարկային մարմնի կողմից`
համաձայն Հարկային օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի:
Այնուամենայնիվ, գործող օրենսդրության և տեխնիկական հագեցվածության
մակարդակի առումով առավել նպատակահարմար կլինի դիտարկել 2-րդ եղանակը:
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2015, 2016 և 2017թթ ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության, ինչպես նաև մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման
նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության ընդերքօգտագործման իրավունքներ ունեցող ընկերությունների
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146

147

148

149

150

151

152

153

154
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ԱՃԹՆ ստանդարտի
պահանջը

Նախնական
ուսումնասիրության
բաժին

2.1

2.1, 2.2, 3

2.2

2.1, 4.1

2.3

4.1, 9

2.4

8.3, 9

2.5

5

2.6

-

3.1

7

3.2

7

3.3

7

4.1

6, 6.1, 6.12, 9, 11.1

4.2

6.1, 6.6

4.3

6.1, 6.7

4.4

6.8

4.5

6.9

4.6

6.1, 11.1

4.7

6.10, 6.14, 9

4.8

6.15

4.9

6.5, 6.1, 11.1

5.1

6.4

5.2

2.3

5.3

-

6.1

6.13

6.2

-

6.3

7, 7.1
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Տվյալներ
ֆինանսական
հոսք, այլ տեսակի
տեղեկատվություն

ԱՃԹՆ
ստանդարտի
պահանջ
պահանջի
համարը) և
լրացուցիչ
տեղեկատվություն

Ունի՞
ընկերություն
ը դրանցից
օգտվելու
հնարավորութ
յուն
(ընկերության
կամ ծրագրի
մակարդակու
մ

Պետական մարմինների ունեցած տեղեկատվության
հասանելիության աստիճանը
Որ պետական
մարմինն է կամ
մարմիններն են
տիրապետում
այդ
տեղեկատվությու
նը

Պետական
մարմնի ունեցած
տվյալների
ագրեգացման
աստիճանը

Որպեսզի
տեղեկատվությունը
հասանելի դառնա ԱՃԹՆ
տեղեկատվության
կազզման նպատակով,
ի՞նչ լուծումներ են
անհրաժեշտ ՝
օրենսդրական ակտ թե
այլ միջոց:

Որտեղ է
հրապար
ակվում

Տեղեկատվությու

Տեղեկատվությունը

արդիակ

ն չի

չի հրապարակվում

ան

հրապարակվում,

և չի տրամադրվում՝

տեղեկա

այլ

օրենսդրական

տվությու

տրամադրվում է

խոչընդոտների

նը

ցպահանջ

պատճառով

կատար
ել հղում
Իրավական դաշտի
նկարագրություն
ա

Կիրառական
չէ

ԱՆ

Կիրառական չէ

Չկա. Իրավական դաշտի
նկարագրությունը
կարելի է ներառել ՀՀ
ԱՃԹՆ վեբ-կայքում՝
որպես առանձին էջ

Ընթացիկ
բարեփոխումներին
վերաբերող

Կիրառական
չէ

ԷԵԲՊՆ ԲՆ ԱՆ

Կիրառական չէ

Չկա Ընթացիկ
բարեփոխումների
նկարագրությունը

կայքում՝
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փաստաթղթեր
բ

երբ
օրենսդրակ
ան ակտը
պատրաստ
է
հանրությա
ն
քննարկմա
ն

կարելի է ներառել ՀՀ
ԱՃԹՆ վեբ-կայքում՝
որպես առանձին էջ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
Լիցենզիայի
փոխանցման կամ
շնորհման
գործընթացի
նկարագրություն

ԷԵԲՊՆ

Կիրառական չէ

Չկա

ԷԵԲՊՆ

Կիրառական չէ

Չկա
ը
տալիս է օրենքով
նախատեսված
տեխնիկական և
ֆինանսական
չափանիշների
հասանելիություն:
ԷԵԲՊՆ-ի կողմից
փաստացի օգտագործվող
չափանիշները
հասկանալու համար
անհրաժեշտ է դիմում:

ա
Կիրառվող
տեխնիկական և
ֆինանսական
չափանիշներ
ա
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Լիցենզիա ստացած
անձը (անձինք)
ա

ԷԵԲՊՆ

Կիրառական չէ

Լիցենզիաների
փոխանցումը կամ
շնորհումը
կարգավորող
իրավական և
կանոնակարգող
դաշտից
կատարված էական
շեղումները
ա

ԷԵԲՊՆ

Կիրառական չէ

ԷԵԲՊՆ

Տե′ս ստորև

Չկա

Կարելի է խնդրել
ԷԵԲՊՆ-ից

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ
Լիցենզառուներ
բ

Այո

Հարկ է լուծել երեք
աղբյուրների որոշակի
անհամապատասխանու
թյունների խնդիրները
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օր ՝ ի տարբերություն
մյուս երկու վեբ կայքերի՝
ում
թվարկված են ավելի
շատ արդյունահանման
նպատակով
ընդերքօգտագործման
թույլտվություններ և
ավելի քիչ թվով՝
երկրաբանական
ուսումնասիրության
նպատակով
ընդերքօգտագործման
թույլտվություններ,
ինչպես նաև չկան այս
տվյալների
ստուգաճշտման
ամսաթվի մասին
տեղեկություն:
Լիցենզավորված
տարածքի
կոորդինատները
բ

Այո, իրենց
սեփական
լիցենզիայի
առնչությամբ

ԷԵԲՊՆ

Տվյալները վեբկայքերում
բացակայում են

Կարելի է խնդրել
ԷԵԲՊՆ-ից

Վեբ-կայքերի
ցուցակներում
անհրաժեշտ է ավելացնել
սյունակ, որտեղ
կներառվեն այս
տվյալները:

Հայտի
ներկայացման
ամսաթիվը
բ

Այո, իրենց
սեփական
լիցենզիայի
առնչությամբ

ԷԵԲՊՆ

Տվյալները վեբկայքերում
բացակայում են

Կարելի է խնդրել
ԷԵԲՊՆ-ից

Վեբ-կայքերի
ցուցակներում
անհրաժեշտ է ավելացնել
սյունակ, որտեղ
կներառվեն այս
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տվյալները:
Լիցենզիայի
շնորհման
ամսաթիվը
բ

Լիցենզիայի
տևողությունը
բ

Այո

ԷԵԲՊՆ

Տվյալները
կոնկրետ
թվարկված չեն,
այլ նշված է
միայն
յուրաքանչյուր
լիցենզիայի ուժի
մեջ մտնելու և
ավարտվելու
ամսաթիվը, որից
կարելի է բխեցնել
տևողությունը

Արդյունահանվող
ապրանքա

Այո, իրենց
սեփական

ԷԵԲՊՆ

Տվյալները վեբկայքերից

Վեբ կայքերում կարելի է
սյունակ ավելացնել այս
ցուցակներում՝ կոնկրետ
նշելով յուրաքանչյուր
լիցենզիայի
գործողության ժամկետը

Կարելի է խնդրել
ԷԵԲՊՆ-ից

Վեբ-կայքերում
անհրաժեշտ է ավելացնել
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տեսակը

բ

լիցենզիայի
առնչությամբ

բացակայում են,
թեև որոշ
դեպքերում
ապրանքատեսա
կը կարելի է
գուշակել
ընկերության
կամ
հանքավայրի
անվանումից

սյունակ՝ այս
ցուցակներում
տվյալները ներառելու
համար

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
Պայմանագրերի և
լիցենզիաների
հրապարակային
բացահայտում
խրախուսվում է
ա

Միայն իրենց
սեփական
լիցենզիաների
մասով

ԷԵԲՊՆ

Կիրառական չէ

Շահագրգիռ
կողմերը հայտնում
են, որ որոշ
դեպքերում կարող
է տրամադրվել
պայմանագրերից
օգտվելու
հնարավորություն

Շահագրգիռ կողմերը
հայտնում են, որ որոշ
դեպքերում մերժել են
պայմանագրերի
տրամադրումը

Չի հանդիսանում ԱՃԹՆ
ստանդարտի պահանջ:
Անհրաժեշտ է միայն
ունենալ բացահայտման
քաղաքականություն:

Կառավարության
քաղաքականությու
նը պայմանագրերի
և լիցենզիաների
բացահայտման
վերաբերյալ
բ

Կիրառական
չէ

Կառավարությու
ն

ԱՃԹՆ
ստանդարտում
նշված է, որ
«պայմանագիր»
եզրույթը
ներառում է
հավելվածները,
փոփոխություննե
րը և այլն
գ

Տե′ս վերը

Տե′ս վերը

Բացահայտման
վերաբերյալ
քաղաքականությունը
պարտադիր է օր ՝
Կառավարության
արձանագրային որոշում
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ԻՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իրական
սեփականատե

Ոչ

Սահմանափակ
տեղեկատվությու
ն կա ԱՆ ում
պետական
ռեգիստր
Կենտրոնական
բանկում
դեպոզիտարիա
ԷԵԲՊՆ
լիցենզիայի
դիմողները որոշ
տվյալներ են
ներկայացնում
սեփականատերե
րի վերաբերյալ

Ինչպես նշվել է
տեղեկատվու

www.eregister.am,

թյունը
սահմանափակ է
կարող է
սահմանափակ

Կենտրոնա
կան
դեպոզիտա
րիա

Կիրառական
չէ

Կառավարությու
ն/ԲՇԽ

Կիրառական չէ

Քաղաքականությունը
պարտադիր է. օրինակ՝
ԲՇԽ արձանագրություններ և
Կառավարության
արձանագրային որոշում

Կիրառական
չէ

ՎԶՄԲ ԲՇԽ

Կիրառական չէ

Առանձին պահանջ, որ
ԲՇԽ-ն հրապարակի
ճանապարհային
քարտեզը: ՎԶՄԲ-ը

րերի ռեգիստրի
վարում խորհուրդ
է տրվում
ա

Իրական
սեփականության
բացահայտման
վերաբերյալ
կառավարության
քաղաքականու

ԱՃԹՆ պարտադիր
պահանջ չէ

վել միայն մայր
ընկերության
անվան նշմամբ

թյունը և
բազմաշահառու
խմբի քննարկումը
բ
Ճանապարհային
քարտեզ հունվար,
թ.
բ
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ներկայումս աջակցում է
պատրաստման
գործընթացին
Իրական
սեփականության
մասին
տեղեկություններ
հունվար
թ.
գ

Ներկայումս
հասանելի չեն

Կառավարու

Իրական
սեփականատիրոջ
ինքնության մասին
տեղեկություններու
մ պետք է
ներառվեն իրական
սեփականատիրոջ
անունը,
քաղաքացիություն
ը և բնակության
երկիրը, ինչպես
նաև քաղաքական
ազդեցություն
ունեցող անձանց
անունները
դ

Ներկայումս
հասանելի չեն

Կառավարու

թյուն
գերատեսչություն
ը պետք է որոշվի

թյուն
գերատեսչություն
ը պետք է որոշվի

Անհրաժեշտ
կլինի հաշվի
առնել
գ զ
պահանջները

Ներկայումս պարտադիր
չէ

Տե′ս վերը

Ներկայումս պարտադիր
չէ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Կիրառական չէ
ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
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Արդյունահանող
ճյուղերի ամփոփ
նկարագիրը, այդ
թվում՝
իրականացվող
ցանկացած
կարևոր
հետախուզական
աշխատանքները

Կիրառական
չէ

ԷԵԲՊՆ ԲՇԽ

«կարևոր
հետախուզական
աշխատանքներ»
հասկացության
հստակ
սահմանման
բացակայություն

Չկա արդյունահանող
ճյուղերի ամփոփ
նկարագիրը կարող է
ներկայացվել որպես ՀՀ
ԱՃԹՆ վեբ-կայքի էջ

պարունակ
ում են
երկրաբան
ական
ուսումնաս
իրությունն
երի
լիցենզիան
եր
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈ
ՒՄ
ԱՃԹՆ-ի
զեկույցում
ընդգրկված ֆիսկալ
տարվա
արդյունահանման
մասին տվյալները,
այդ թվում՝

Կիրառական
չէ

ԱՎԾ

Առկա են
տվյալներ՝ ըստ
մարզերի
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արդյունահանման
ընդհանուր
ծավալները և
արդյունահանման
արժեքը՝ ըստ
ապրանքի և
նպատակահարմա
րության դեպքում՝
ըստ նահանգի
(շրջանի)
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱՃԹՆ-ի
զեկույցում
ընդգրկված ֆիսկալ
տարվա
արտահանման
մասին տվյալները
այդ թվում՝
արտահանման
ընդհանուր
ծավալները,
արտահանման
արժեքը՝ ըստ
ապրանքի և
նպատակահարմա
րության դեպքում,
ըստ ծագման
նահանգի (շրջանի)

Կիրառական
չէ

ԱՎԾ

Ըստ մարզերի
տվյալներ առկա
չեն

ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ
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ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ

Ընկերություններ
բացահայտում

կատարված վճարումների

Շահութահարկեր
բ

Այո

Կիրառական
չէ

Ռոյալթիներ
բ

Այո

Կիրառական
չէ

Շահաբաժիններ
բ

Այո, եթե
կիրառական է

Կիրառական
չէ

Հավելավճարներ
բ

Այո, եթե
կիրառական է

Կիրառական
չէ

Լիցենզիայի
տրամադրման
տուրքերը,
վարձակալության
վճարները, մուտքի
վճարները և
լիցենզիաների
և/կամ
կոնցեսիաների
համար կատարվող
այլ վճարները
բ

Այո

Կառավարությանը
կատարվող
ցանկացած այլ
կարևոր
վճարումները և

Այո, եթե
կիրառական է

Կիրառական
չէ

Աննշան
վճարումները
կարելի է
առանձին
չթվարկել՝
ընկերություններ
ի
հրապարակված
հաշիվներում

Նույնը

Տվյալները
ընկերությունների
հաշվետվություններու
մ են, սակայն դրանք
հանրամատչելի են
միայն եթե այդ
հաշվետվությունները
հրապարակվում են

Ընդերքի մասին
կատարված
փոփոխությունները
պարտավորեցնում են
լիցենզիա ունեցողներին՝
ապաագրեգացված
ներկայացնել իրենց
հարկերն ու մյուս
վճարումները

Նույնը
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կառավարության
էական օգուտը
բ

Կառավարություն
բացահայտում

ստացված վճարումների

Շահութահարկեր
բ

ՊԵԿ

Ռոյալթիներ
բ

ՊԵԿ

Շահաբաժիններ
բ

ՊԵԿ

Հավելավճարներ
բ

ՊԵԿ

Լիցենզիայի
տրամադրման
տուրքերը,
վարձակալության
վճարները, մուտքի
վճարները և
լիցենզիաների
և/կամ
կոնցեսիաների
համար կատարվող
այլ վճարները
բ

ՊԵԿ

ՊԵԿ-ը
տիրապետում է
ըստ
ընկերություններ
ի ապաագրեգա
ցված լիարժեք
տվյալների

www.taxser
vice.am և
www.harkat
u.am
կայքերում
թվարկված
են 1000
խոշոր
հարկատու
ները:
Սահմանա
փակումնե
ր՝

Հարկային
օրենսդրության
փոփոխություններ, ըստ
որի Պետական
եկամուտների կոմիտեն
պարտավորվում է
ապաագրեգացված
եղանակով բացահայտել
նախանշված
յուրաքանչյուր հաշվետու
ընկերության
եկամտային հոսքերը

ա)
մետաղակ
ան
հանքարդյո
ւնաբերությ
ան ոլորտի
այն
ընկերությո
ւնները,
որոնք
խոշոր 1000
հարկատու
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ների
ցուցակում
չկան,
թվարկված
չեն.
բ)
եկամտայի
ն հոսքերը
միայն
մասամբ են
ապաագրե
գացված
Կառավարությանը
կատարվող
ցանկացած այլ
կարևոր
վճարումները և
կառավարության
էական օգուտը
բ

Ընդհանրացված
տեղեկություններ
ԱՃԹՆ-ի զեկույցի
շրջանակներում
համաձայնեցված
տարբեր հոսքերից

ԲՆ
Բնապահպան
ական ֆոնդ

Կիրառական չէ

ՊԵԿ

ՊԵԿ-ն ունի
Ագրեգացված
ընդհանուր
տվյալներ՝
յուրաքանչյուր

Բնապահպանական ֆոնդին կատարվող
վճարումները որևէ վեբ-կայքում հասանելի
չեն. ԲՆ-ը տվյալները հրապարակել է
նախնական ուսումնասիրության
նպատակներով:

Փոփոխություններ
Ընդերքի մասին
օրենսգրքում, որը
կսահմանի ԲՆ
պարտականությունը՝
հրապարակելու
ընկերությունների
կողմից
Բնապահպանական
ֆոնդին կատարված
վճարումների մասին
ապաագրեգացված
տվյալներ

Վեբ-կայքերում չկան
ագրեգացված
տվյալներ՝ ըստ
ոլորտի եկամտային
հոսքերի, սակայն
ենթադրվում է, որ

Փոփոխություններ
Հարկային օրենսգրքում,
որը կսահմանի
Պետական եկամուտների
կոմիտեի՝ ոլորտի
յուրաքանչյուր
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ստացված
ընդհանուր
եկամուտների
չափի վերաբերյալ՝
ներառյալ
համաձայնեցված
էականության
շեմերից ցածր
եկամուտները
դ

եկամտային
հոսքի մասով,
սակայն կարիք
ունեն ստանալու
հաշվետու
ընկերություններ
ի ցանկը

ՊԵԿ-ը ագրեգացված
ցուցանիշները
տրամադրում է
ցպահանջ

եկամտային հոսքի
վերաբերյալ
ագրեգացված
ցուցանիշներ
հրապարակելու
պարտականությունը

Ենթադրվում է,
որ ՊԵԿ-ը
տիրապետում է
ըստ
ընկերություններ
ի
ապաագրեգացվ
ած տվյալների,
սակայն դեռևս ի
վիճակի չի եղել

Վեբ-կայքերում չկա
ոլորտի եկամտային
հոսքերի
ցուցանիշներ, սակայն
ենթադրվում է, որ

Հարկային
օրենսդրության
փոփոխություն, որը
կսահմանի Պետական
եկամուտների կոմիտեի՝
այս եկամտային հոսքի
մանրամասները
բացահայտելու
պարտականությունը

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ՎԱՃԱՌՔ
Կիրառական չէ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ԱՊՐԱՆՔԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Կիրառական չէ
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Կառավարությունը
բացահայտում է
նավթի, գազի և
օգտակար
հանածոների
փոխադրումից
ստացված
եկամուտները -

Կիրառական չէ

ՊԵԿ

ՊԵԿ-ը ագրեգացված
ցուցանիշները
տրամադրում է
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նախանշել
առանձին
եկամտային հոսք
ունենալու
իրավական
հիմքը

ցպահանջ

Ընկերություններ
ի
հրապարակված
հաշվետվություն
ներում կարելի է
առանձին
չթվարկել այս
վճարումները,
եթե գումարները
փոքր են

Տվյալները առկա են ընկերությունների
հաշվետվություններում, սակայն
հրապարակային են դառնում միայն
հաշվետվությունների հրապարակման
դեպքում

Եթե կիրառական
է լրացուցիչ
պահանջներ՝ ա դ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԱՌՆՉՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Կիրառական չէ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

Ընկերություններ կատարված
վճարումների բացահայտում
Ընկերությունների
կողմից տեղական
կառավարման
մարմիններ
կատարված էական
վճարումներ -

Միայն տեղական
հարկեր
վճարելու իրենց
սեփական
պարտավորությո
ւնների
առնչությամբ

Տեղական
ինքնակառավ
արման
մարմիններ
(ՏԻՄ)

Փոփոխությունների
Ընդերքի մասին
օրենսգրքում, որը
կսահմանի լիցենզիա
ունեցողի՝ ՏԻՄ -երին
վճարված հարկերի և այլ
վճարումների
ապաագրեգացված
մանրամասները
ներկայացնելու
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պարտականությունը

Կառավարություն ստացված
վճարումների բացահայտում
Կիրառական չէ
Ընկերությունների
կողմից տեղական
կառավարման
մարմիններ
կատարված էական
վճարումներ

Տեղական
ինքնակառավ
արման
մարմին (ՏԻՄ)

Յուրաքանչյուր
ՏԻՄ ի վիճակի
պետք է լինի
ներկայացնել
հաշվետու
ընկերության
կողմից
վճարվելիք
գումարները,
Սակայն
հրապարակված
տեղեկատվությա
ն մեջ
ներկայացվում են
միայն
ընդհանրացված
թվեր

կայքում
տրված է
միայն
ընդհանրա
ցված
(ագրեգացվ
ած)
տեղեկատվ
ություն
ըստ
համայնքի,
ըստ
եկամտայի
ն հոսքի,
այլ ոչ՝ ըստ
հարկատու
ի

Հստակեցնել ՏԻՄ-երի
ցանկը: Օրենսդրական
փոփոխություններ
(հիմնականում՝
Տեղական
ինքնակառավարման
մասին օրենքում և/կամ
հարկային
օրենսդրության մեջ), որը
կսահմանի տեղական
համայնքների
պարտականությունը՝
հրապարակելու
ապաագրեգացված
տվյալներ ներկայացված
հաշվետու
ընկերություններից
ստացված հողի հարկի,
գույքահարկի և այլ
եկամտային հոսքերի
վերաբերյալ:
ՏԿԶՆ-ը պետք է
համադրի տվյալները և
ներկայացնի անկախ
ադմինիստրատորին,
քանի որ ՏԻՄ-երը չունեն
օնլայն ներկայացնելու
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կարողություն:
ԱՊԱԱԳՐԵԳԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

Ընկերություններ կատարված
վճարումների բացահայտում
Պահանջվում է
հաշվետվություննե
րի ներկայացում
ծրագրերի
մակարդակով

Կիրառական
չէ

Ընկերություններ
ի ներքին
հաշվետվություն
ներում ծրագրերը
առանձնացված
են, սակայն դա,
հնարավոր է,
չարտացոլվի
աուդիտոր
անցած
հաշվետվություն
ներում

ՊԵԿ

ՊԵԿ-ի
տիրապետում է
միայն
եկամտային
հոսքերին՝ ըստ
իրավաբանական
անձանց, այլ ոչ՝
ըստ ծրագրերի

Ընկերությունների սեփական
հաշվետվություններում այդ տվյալները
կան, սակայն դրանք հանրությանը
հասանելի են դառնում միայն այդ
հաշվետվությունների հրապարակման
դեպքում

Փոփոխություններ
Ընդերքի մասին
օրենսգրքում, որը
կսահմանի լիցենզիա
ունեցողի՝ ըստ ծրագրերի
ապաագրեգացված
եկամտային հոսքերը
բացահայտելու
պարտականությունը

Կառավարություն ստացված
վճարումների բացահայտում
Պահանջվում է
հաշվետվություննե
րի ներկայացում
ծրագրերի
մակարդակով

Կիրառական չէ

www.taxser
vice.am և
www.harkat
u.am
կայքերում
թվարկված
են խոշոր
1000
հարկատու
ները,
սակայն

Փոփոխություններ
հարկային
օրենսդրության մեջ, որը
կսահմանի Պետական
եկամուտների կոմիտեի՝
ըստ ծրագրերի
եկամտային հոսքերը
բացահայտելու
պարտականությունը,
սակայն սա կախված է
այն հանգամանքից, թե
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ծրագրերն
առանձին
թվարկված
չէն

որքանով
ընկերությունները
կտրամադրեն այդ
տեղեկությունները ՊԵԿին:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՃԹՆ-ն
իրականացնող
պետությունները
պարտավոր են
ներկայացնել
իրենց առաջին
ԱՃԹՆ զեկույցը
ԱՃԹՆ-ի թեկնածու
դառնալուց հետո
18 ամսվա
ընթացքում
ա ԱՃԹՆ-ն
իրականացնող
պետությունները
պետք է
բացահայտեն ոչ
ավելի, քան երկու
տարվա
վաղեմություն
ունեցող տվյալներ
բ

թ. տվյալների
ներկայացումը հաշվետու
ընկերությունների
կողմից պետք է
կատարվի ժամանակին՝
առաջին զեկույցը
ներկայացնելու համար
վերջնաժամկետը՝ 2018թ.
սեպտեմբեր
Իդեալական
տարբերակում,
Այդ տվյալները
պետք է անկախ
ադմինիստրատորին
տրամադրվեն ոչ ուշ քան
2018թ. մայիս ամիսը:
Եթե
թ. տվյալները
ևս պետք է
բացահայտվեն, ապա
հարկ է ուշադրություն
դարձնել
ընկերությունների
հաշվետվությունների
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ժամանակին
ներկայացմանը,
հատկապես, եթե պետք է
կիրառվի հաշվեգրման
մեթոդը:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿ ԵՎ ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Ընկերությունների
վճարումները
պետք է
ենթարկվեն
վստահելի. անկախ
աուդիտի
իրականացման
միջազգային
ստանդարտների
կիրառմամբ

Խոշոր հաշվետու
ընկերություններ
ից միայն
երկուսն են
ներկայումս
հրապարակում
իրենց անկախ
աուդիտների
արդյունքները

Ընկերությունների
վճարումները
պետք է
ենթարկվեն
վստահելի. անկախ
աուդիտի
իրականացման
միջազգային
ստանդարտների

Կիրառական չէ

կայքում
կայքում

թվարկված են
բաց
բաժնետիրակ
ան
ընկերությունն
երի
հրապարակվ
ած
հաշվետվությո
ւնները

ՊԵԿ,
Վերահսկիչ
պալատ

թվարկված
են բաց
բաժնետիր
ական
ընկերությո
ւնների
հրապարա
կված
հաշվետվու
թյունները
Կիրառական չէ

Մշակվել է օրենսդրական
նախագիծ, որի
նպատակը անկախ
աուդիտի պարտադիր
պահանջների
խստացումն է , սակայն
դեռևս հստակ չէ, թե այն
երբ կընդունվի

Օրենսդրական
նախագծով, որի ուժի մեջ
մտնելը նախատեսվում է
2019 թ.-ին, ակնկալվում
է, որ Վերահսկիչ
պալատի
լիազորությունները
կընդլայնվեն և կներառվի
նաև պետական
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կիրառմամբ

եկամուտների աուդիտը

ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՈԼՈՐՏԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Արդյունահանող
ոլորտի
եկամուտների
մուտքագրում
պետական բյուջե
ա

Կիրառական չէ

Ֆին.նախ

Այն դեպքերում,
երբ եկամուտները
չեն մուտքագրվում
պետական բյուջե,
այդ եկամուտների
տեղաբաշխումներ
ը պետք է
պարզաբանվեն՝
կիրառելիության
դեպքում
ներառելով
հղումներ
համապատասխան
ֆինանսական
հաշվետվություննե
րին. օր.՝ ազգային
բարեկեցության և
զարգացման
հիմնադրամները,
տեղական
կառավարման

Կիրառական չէ

ԲՆ
Բնապահպան
ական ֆոնդ

ԲՆ-ը
տիրապետում է
վճարումներին՝
ըստ
ընկերություններ
ի

Տեղական
հարկեր և
տուրքեր
տեղական
կառավարման
մարմիններ
ՏԿԶՆ

Տեղական
կառավարման
մարմինները
տիրապետում են
ըստ
ընկերություններ
ի կատարված
վճարումների
տվյալներին,
ՏԿԶՆ-ը
տիրապետում է
միայն
ընդհանրացված

Արտաբյուջետ
ային
հաշիվներ
հաշիվ

Պետական
բյուջեի
մասին
օրենսդրու
թյուն

ԲՆ տրամադրում է
Բնապահպանական
ֆոնդ կատարված
վճարումների մասին
տեղեկությունները՝
ըստ պահանջի

Տեղական
կառավարման
մարմինները
իրավունք ունեն
հրաժարվել
առանձին
հանքարդյունաբեր
ական
ընկերություններից
ստացված
եկամուտների
մանրամասները
տրամադրելուց

Օրենսդրություն, որը
կսահմանի տեղական
կառավարման
մարմինների կողմից՝
առանձին
հանքարդյունաբերական
ընկերություններից
ստացած եկամուտների
բացահայտում, այդ
թվում՝
արտաբյուջետային
հաշվին ստացվածները

Արտաբյուջետային
հաշիվ
ունեցողները
կարող են
հրաժարվել
եկամտի չափի
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մարմինները,
պետական
ձեռնարկություննե
րը և այլ
արտաբյուջետային
կառույցները
ա

ունեցողներ
Պետական և
տեղական
կառավարման
մարմիններ

ցուցանիշների՝
ըստ ՏԻՄ-երի

մասին
տեղեկատվություն
տրամադրելուց

Արտաբյուջետայ
ին հաշվի
ունեցողները
տիրապետում են
եկամուտների
չափի մասին
տեղեկատվությա
ն

ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ

Կառավարություն Կատարված
վճարումների բացահայտում
Տեղական
մարմիններին
կատարված էական
փոխանցումների
բացահայտում
ա

ԲՆ
(մանրամասն
հաշվետվությո
ւն ըստ
համայնք),
Ֆին. նախ.,
ՏԿԶՆ
(ընհանուր
գումարների
հաշվետվությո
ւն)

ԲՆ-ը սույն
տեղեկատվ
ությունը չի
հրապարա
կում իր
կայքում,
բայց
տրամադրո
ւմ է
գրավոր
դիմելու
պարագայո

ԲՆ-ին դիմել

Հստակեցնել այն
համայնքների ցանկը,
որոնք իրավունք ունեն
դիմելու
սուբսիդավորման՝
Ընկերությունների
կողմից վճարվող
բնապահպանական
վճարների նպատակային
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ւմ

օգտագործման մասին
2001թ. օրենքի
համաձայն: Փոփոխել
օրենսդրությունը (ՏԻՄ
օրենքը)՝ սահմանելով
ԲՆ-ի/ՖինՆախ-ի ՝
կատարված
վճարումներն
ապաագրեգացված՝
պաշտոնական կայքում
ներկայացնելու
պարտականությունը

կայքում
տրված է
միայն
ընդհանրա
կան
տեղեկատվ
ություն

ՏԻՄ-եր ստացված վճարումների
բացահայտում
Տեղական
մարմիններին
կատարված էական
փոխանցումների
բացահայտում
ա

Կիրառական չէ

ՏԻՄ-եր

Տե′ս վերը

ՏԻՄ-երը տիրապետում են 2001թ. օրենքի
համաձայն պետական բյուջեից՝
բնապահպանական ծրագրերի համար
սուբսիդիաների մասին տեղեկատվության,
սակայն հստակ չէ՝ արդյոք դա
տրամադրվում է ցպահանջ, թե ոչ

Հստակեցնել այն
համայնքների ցանկը,
որոնք իրավունք ունեն
դիմելու
սուբսիդավորման՝
Ընկերությունների
կողմից վճարվող
բնապահպանական
վճարների նպատակային
օգտագործման մասին
2001թ. օրենքի
համաձայն: Փոփոխել
օրենսդրությունը (ՏԻՄ
օրենքը)՝ սահմանելով
համայնքների՝ ստացված
վճարումները
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բացահայտելու
պարտականությունը:
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ
Արդյունահանող
ոլորտից ստացվող՝
հատուկ ծրագրերի
կամ
աշխարհագրական
շրջանների համար
նախատեսված
բոլոր
եկամուտների
նկարագրությունը
խրախուսվում է
ա

Կիրառական չէ

ԲՆ, Ֆին. Նախ
Ընկերություն
ների կողմից
վճարվող
բնապահպան
ական
վճարների
նպատակային
օգտագործման
մասին 2001թ.
օրենքի
համաձայն,
պետական
բյուջեից՝
բնապահպան
ական
ծրագրերի
համար
ստացված
սուբսիդիաներ

Ներկայումս չի
բացահայտվում,
սակայն ԲՆ-ը
մանրամասները
տրամադրում է
ցպահանջ

ԲՆ-ը կարելի է խնդրել
ամփոփ
տեղեկատվություն
տրամադրել ծրագրերի
թիվը և ընդհանրացված
արժեքը,
հաշվետվողականության
և արդյունավետության
գնահատականը

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

Ընկերություններ կատարված
վճարումների բացահայտում
Օրենսդրությամբ

Այո, իրենց

ԷԵԲՊՆ-ն չի

Որոշ

Փոփոխություններ
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կամ
պայմանագրով
պահանջվող
էական
սոցիալական
ծախսերի
բացահայտում
ա

սեփական
ծախսերի
առնչությամբ

վերահսկում
պայմանագրա
յին
պարտավորու
թյունները

հաշվետու
ընկերությո
ւններ
իրենց վեբկայքերում
տրամադրո
ւմ են
տեղեկատվ
ություն,
սակայն
լիարժեք
մանրամաս
ները
բացակայու
մ են,
ինչպես
նաև պարզ
չէ ՝ արդյոք
տվյալ
սոցիալակ
ան
ծախսերը
պայմանագ
րային
պարտավո
րություն են
թե
կամավոր

Ընդերքի մասին
օրենսգրքում, որը
կսահմանի
ընկերությունների՝
պայմանագրով կամ
օրենքով նախատեսված՝
փաստացի կատարված
սոցիալական ծախսերը
բացահայտելու
պարտականությունը

Ստացող մարմիններ ստացված
վճարումների բացահայտում
Օրենսդրությամբ

Կիրառական չէ

Կիրառական

Հայտնի չէ՝ արդյոք համայնքները ստացված

Փոփոխություններ ՏԻՄ
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կամ
պայմանագրով
պահանջվող
էական
սոցիալական
ծախսերի
բացահայտում
ա

չէ

վճարումների/ սուբսիդավորման մասին
տվյալներ տրամադրում են ըստ պահանջի,
թե՝ ոչ

օրենքում, որը կսահմանի
համայնքների՝ ստացված
վճարումների/օգուտների
մանրամասները
բացահայտելու
պարտականությունը

ՔՎԱԶԻ-ՖԻՍԿԱԼ ԾԱԽՍԵՐ ՊՁ-ներ

Կիրառական չէ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՈԼՈՐՏԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Արդյունահանող
ճյուղի չափը՝
բացարձակ
մեծություններով և
որպես ՀՆԱ-ի
տոկոս, ինչպես
նաև ոչ ֆորմալ
գործունեության
գնահատումը
ա

Կիրառական չէ

ԱՎԾ

Արդյունահանող
ճյուղից գոյացած
կառավարության
ընդհանուր
եկամուտները
(ներառյալ՝

Կիրառական չէ

ՊԵԿ

Չկա. արդյունահանող
ոլորտի ներդրումը
տնտեսության մեջ
կարելի է մեկ էջով
ներառել ՀՀ ԱՃԹՆ-ի վեբկայքում

Հնարավոր է, որ
ՊԵԿ-ը ի վիճակի
չլինի
մեկուսացնել
մետաղական
հանքարդյունաբե

Ագրեգացված
տեղեկատվություն
կարող է
տրամադրվել, եթե
հարցման շրջանակը
հստակ նշված է
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հարկերը,
ռոյալթիները,
հավելավճարներ,
վճարները և այլ
վճարումները)`
բացարձակ
մեծություններով և
որպես
կառավարության
ընդհանուր
եկամուտների
տոկոս
բ

րությունից
ստացված
եկամուտները
այն դեպքերում,
երբ
հանքարդյունաբե
րական
ընկերություններ
ը ունեն նաև այլ
եկամուտներ:
ՊԵԿ-ը կարիք
կունենա կապվել
ԷԵԲՊՆ-ի հետ՝
պարզելու թե
որոնք են
մետաղական
հանածոների
արդյունահանմա
ն թույլտվություն
ունեցող
ընկերություններ
ը

Արդյունահանող
ճյուղերից
կատարվող
արտահանման
ծավալը՝
բացարձակ
մեծություններով և
որպես
արտահանման

Կիրառական չէ

ԱՎԾ

Ազգային
վիճակագրությա
ն մեջ տրված է
օգտակար
հանածոների
արտահանման
ընդհանուր
ցուցանիշը՝ որը
բացված է ըստ

Չկա. արդյունահանող
ոլորտի ներդրումը
տնտեսության մեջ
կարելի է մեկ էջով
ներառել ՀՀ ԱՃԹՆ-ի վեբկայքում
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ընդհանուր ծավալի
տոկոս
գ

Զբաղվածության
մակարդակն
արդյունահանող
ճյուղերում՝
բացարձակ
մեծություններով և
որպես ընդհանուր
զբաղվածության
տոկոս
դ

տարբեր
կատեգորիաների
, այդ թվում՝
պղնձի
հանքաքար և
խտանյութ

Կիրառական չէ

ԱՎԾ, ՊԵԿ

Ազգային
վիճակագրությա
ն մեջ տրված է
ընդհանուր
զբաղվածության
տոկոսը, սակայն
դա տրված չէ
բացարձակ
թվերով: ՊԵԿ-ը
1000 խոշոր
հարկատուների
ցուցակում
տալիս է
բացարձակ
ցուցանիշները՝
ըստ
ընկերություններ
ի, սակայն պարզ
չէ, թե ինչ
հաճախականությ
ամբ են այդ
թվերը
թարմացվում

Չկա. արդյունահանող
ոլորտի ներդրումը
տնտեսության մեջ
կարելի է մեկ էջով
ներառել ՀՀ ԱՃԹՆ-ի վեբկայքում
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Այն հիմնական
շրջանները
(վայրերը), որտեղ
կենտրոնացված է
արդյունահանումը
ե

Կիրառական չէ

ԱՎԾ

Ծանոթություն.
Արդյունահանող ոլորտի
հիմնական շրջանների
նկարագրությունը մեկ
էջով կարելի ընդգրկել ՀՀ
ԱՃԹՆ-ի վեբ կայքում:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ»
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 2011 թվականի
նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-280-Ն օրենսգրքի (այսուհետ՝ Oրենսգիրք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը
լրացնել նոր 47-րդ կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
Տարբերակ 1
«47) հրապարակային հաշվետվություն՝ ՀՀ կառավարության կողմից
սահմանված չափը գերազանցող ընկերությունների դեպքում աուդիտորական
ստուգման ենթարկվելուց հետո` աուդիտորական եզրակացության հետ միասին, (իսկ
սահմանված չափը չգերազանցելու դեպքում առանց աուդիտորական եզրակացության)
սույն Օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ընդերքօգտագործողների
կողմից լիազոր մարմին և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացվող
հաշվետվությունը, որը բաց է հրապարակման համար:»
Տարբերակ 2
«47) հրապարակային հաշվետվություն՝ աուդիտորական ստուգման
ենթարկվելուց հետո` աուդիտորական եզրակացության հետ միասին սույն Օրենսգրքի
9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ընդերքօգտագործողների կողմից լիազոր
մարմին և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացվող հաշվետվությունը, որը
բաց է հրապարակման համար: Լիազոր մարմինը իր նորմատիվ իրավական ակտերով
կարող
է
սահմանել
ընդերքօգտագործողների
գործունեության
աուդիտն
իրականացնող անձին ներկայացվող այն չափանիշները, որոնց համապատասխանելու
դեպքում աուդիտն իրականացնող անձը կարող է աուդիտորական ծառայություն
մատուցել ընդերքօգատործողներին:»
Ծանոթություն. Այստեղ առաջարկվում է երկու տարբերակ: Առաջին տարբերակում կառավարությունը,
ելնելով ընդերքօգտագործողների գործունեության ինչ որ չափանիշներից, սահմանում է, որ նրանց
հաշվետվությունները պետք է ենթարկվեն աուդիտի: Իսկ երկրորդ տարբերակում բոլոր
ընդերքօգտագործողների հաշվետվությունները պետք է ենթարկվեն աուդիտի, սակայն Լիազոր մարմնի
կողմից կարող են, ելնելով ընդերքօգտագործողների գործունեության որոշակի ցուցանիշներից,
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սահմանվել տվյալ ընդերքօգտագործողի գործունեության աուդիտ իրականացնող ընկերությունների
նկատմամբ լրացուցիչ պահանջներ:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 9-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված
9.
Ընդերքօգտագործման
հետ
կապված
գործունեության
հրապարակայնությունը
1. Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ լիազոր
մարմինը իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է օգտակար
հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով
ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ
առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝
ա. թույլտվություն ստացած տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը.

բ. թույլտվության ստացման համար ներկայացված դիմումի տարին, ամիսը,
ամսաթիվը.
գ. թույլտվության հերթական համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և
ժամկետը.
դ. թույլտվության երկարաձման դեպքում համապատասխան փաստաթղթի
համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, թույլտվության երկարաձգման ժամկետը.
ե. ընդերքի տեղամասի ծայրակետերի կոորդինատները և ընդհանուր մակերեսը.
զ. օգտակար հանածոյի անվանումը.
է. ընդերքօգտագործման պայմանագրի համարը, կնքման տարին, ամիսը,
ամսաթիվը.
ը. ընդերքօգտագործման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու
դեպքում յուրաքանչյուր փոփոխության համար համապատասխան փաստաթղթի
համարը, կնքման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
թ. օգտակար հանածոյի արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ
նաև՝
- տրամադրված օգտակար հանածոյի մարվող պաշարների քանակը՝ ըստ
հիմնական և ուղեկից բաղադրիչների.
- հանքի տարեկան արտադրողականությունը՝ ըստ լեռնային զանգվածի և
հանքաքարի.
Ժա. օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի
երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ նաև
օգտակար հանածոյի երևակման կամ օբյեկտի անվանումը:
2. Լիազոր մարմինը իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է
նաև մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանող ընդերքօգտագործողների
հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը և դրանցում կատարվող
փոփոխությունները՝ բացառելով հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվության
(տվյալների) հրապարակումը:
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3. Մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն
ստացած ընդերքօգտագործողը ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով և
ժամկետներում պարտավոր է լիազոր մարմին և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնել հրապարակային հաշվետվություն ընդերքօգտագործման հետ կապված
գործունեության վերաբերյալ, որն իր մեջ ներառում է տեղեկատվություն առնվազն՝
1) արդյունահանման տարեկան ծավալների վերաբերյալ.
2) ընդերքօգտագործողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական և
համայնքների բյուջեներ վճարված բոլոր տեսակի պետական և տեղական հարկերի և
վճարների /ներառյալ ռոյալթին/ վերաբերյալ՝ առանձին-առանձին.
3) ընդերքօգտագործողի կողմից համայնքային արտաբյուջեներ կատարած
վճարների, հողի վարձակալության վճարների, բարեգործական հատկացումների,
նվիրատվությունների կամ այլ ձևով համայնքին կատարված անհատույց օտարումների
վերաբերյալ.
4) Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության շրջանակներում ոչ
առևտրային իրավաբանական անձանց տրամադրված նվիրատվությունների,
նվիրաբերությունների կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումների
վերաբերյալ.
5) Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության շրջանակներում
ֆիզիկական անձանց տրամադրված նվիրատվությունների, նվիրաբերությունների կամ
այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումների վերաբերյալ՝ նշելով տրամադրված
ընդհանուր գումարը և ֆիզիկական անձանց ընդհանուր թիվը.
6) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ սահմանված չափով
կատարված հատկացումների վերաբերյալ.
7) օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման
ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից
համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման համար
մշտադիտարկումների իրականացման վճարների վերաբերյալ.
8) օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ֆինանսական
առաջարկները.
9) hամայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ընդերքօգտագործման
իրավունքները հավաստող փաստաթղթերով սահմանված պարտավորությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
10)
Ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
(կամ)
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված
միջոցառումների և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական
երաշխիքների վերաբերյալ:
Սույն
մասով
սահմանված
տեղեկատվությունը
ընդերքօգտագործողը
ներկայացնում է իր կողմից շահագործվող յուրաքանչյուր հանքավայրի մասին
առանձին։
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Ընդերքօգտագործողը
հրապարակային
հաշվետվությունը
կարող
է
հրապարակել նաև իր պաշտոնական կայքում /առկայության դեպքում/, ինտերնետով
կամ որևէ այլ էլեկտրոնային եղանակով:
4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվության
հրապարակման և 3-րդ մասով նախատեսված հրապարակային հաշվետվության
ներկայացման կարգերը, ժամկետները և ձևերը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
5. Սույն հոդվածի իմաստով հրապարակման ոչ ենթակա չի կարող համարվել
հետևյալ տեղեկատվությունը՝
1) Ընդերքօգտագործողի կողմից օգտակար հանածոների արդյունահանման
նպատակով ֆինանսական առաջարկները.
2) Պետական տուրքի և ընդերքօգտագործման վճարների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը.
3) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի և բնակչության
անվտանգության և առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների
վճարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
4) hամայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում օրենսդրությամբ և
ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված
պարտավորությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
5)
Ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
(կամ)
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված
միջոցառումների և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական
երաշխիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
6. Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներով սահմանված կարգով։
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող են
սահմանվել սույն հոդվածի կիրառման նպատակով լիազոր մարմին և ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ տեղեկատվություն ներկայացնող պետական
կառավարման այլ մարմիններ:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը լրացնել նոր 5-րդ կետով՝
հետևյալ բովանդակությամբ.
«5) սույն Օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված՝ ընդերքօգտագործման
հետ կապված գործունեության հրապարակայնության շրջանակներում:»:
Հոդված 3․ Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը լրացնել 6-րդ մասով՝ հետևյալ
բովանդակությամբ․
«6․ Լիազոր մարմինը իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում յուրաքանչյուր
տարի հրապարակում է ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխին վճարված և վերջիններիս վերադարձված գումարների
վերաբերյալ տեղեկատվություն։»
Հոդված 4. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ
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1. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Ընդերքօգտագործողները Օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
նախատեսված՝ 2016 և 2017 թվականների հաշվետվությունները պարտավոր են ՀՀ
կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմին և ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հաշվետվությունների
հրապարակումը չի կարող հիմք հանդիսանալ հարկային մարմնի կողմից
ընկերություններում ստուգումներ իրականացնելու և լրացուցիչ հարկային
պարտավորություն առաջադրելու համար:»:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված
1. Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
Հայաստանի
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգիրքը (այսուհետ՝
Օրենսգիրք) լրացնել 60.2-րդ հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հոդված
60.2.
Ընդերքօգտագործման
հետ
կապված
գործունեության
հրապարակայնության կանոնները խախտելը
1.
«Ընդերքի
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսգրքին
համապատասխան ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ
լիազոր մարմին և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ հրապարակային
հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող անձանց կողմից
համապատասխան հաշվետվությունը սահմանված ժամկետում չներկայացնելը՝
առաջացնում են տուգանքի նշանակում կազմակերպության պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` նվազագույն աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկի չափով:
2. Տուգանքի նշանակման օրվանից հետո՝ յոթ օրվա ընթացքում սույն հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված խախումը չվերացնելը՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում կազմակերպության պաշտոնատար անձանց
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգ հազարապատիկի չափով։
3. Սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքի վճարումը պաշտոնատար անձանց չի
ազատում թույլ տված խախտումները վերացնելու պարտականությունից:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 242.2-րդ հոդվածում «1694 -րդ հոդվածներով» բառերից
առաջ լրացնել «60.2-րդ» բառերը:
Հոդված 3. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի
հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 308-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում
լրացնել նոր «ե.1.»՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«ե.1. ընդերքօգտագործող հանդիսացող հարկ վճարողների ցանկերը.»:
Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
մասին»
Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ի ՀՕ-112 օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածը լրացնել նոր 13-րդ մասով՝ հետևյալ
բովանդակությամբ.
«13. Սույն հոդվածով նախատեսված չբացահայտված տեղեկատվության վերաբերյալ
կարգավորումները
չեն
տարածվում
ընդերքօգտագործման
հետ
կապված
գործունեության հրապարակայնության վրա:»:
Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված

1.

«Տեղական

ինքնակառավարման

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության 2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 38րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 9-րդ կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«9) կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով հրապարակում է ըստ
յուրաքանչյուր մետաղական օգտակար հանածոյի ընդերքօգտագործման իրավունք
ստացած ընդերքօգտագործողի կողմից՝
ա. համայնքի բյուջե վճարված բոլոր տեղական հարկերի և վճարների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ յուրաքանչյուր հարկի և վճարի մասով առանձին,
բ. համայնքի արտաբյուջեներ կատարած վճարների, ընդերքօգտագործման
իրավունքի

պայմանագրով

հատկացումների,

հողի

նախատեսված

համայնքի

վարձակալության

զարգացման

վճարների,

նպատակով

բարեգործական

հատկացումների, նվիրատվությունների կամ այլ ձևով համայնքին կատարված
անհատույց օտարումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։»։
Հոդված 2. Անցումային դրույթներ
1. Մինչև 2018թ․դեկտեմբերի 31-ը, Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ
կետով նախատեսված տեղեկատվության հրապարակման անհնարինության դեպքում,
այն տրամադրվում է լիազոր մարմնին։
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Հոդված 3. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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ԱՆՀ Ր ԱԺԵՇ Տ ՈՒԹՅ ԱՆ ԲԱՑ ԱԿԱՅ ՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱՍԻ Ն
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