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Հավելված N3 

Հայաստանի Հանրապետության 
 հանրային ծառայությունները 
 կարգավորող հանձնաժողովի 
2019 թվականի                    -ի 

N            -Ն որոշման 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՎՈՂ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՍՊԱՌՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ 
  

 

  

 ___________________ 
(կնքման վայրը) 

 ______________20   թվական 

  

Բաշխողը՝ _________________________________________________________________ 
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը) 

  

ի դեմս _______________________________________________________________________, 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում լիազորագրի տվյալները) 

  

որը գործում է ____________________________________________ 
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը) 

հիման վրա, մի կողմից, 

  

կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգի միացման 

համար դիմող անձը (այսուհետ՝ Կառուցապատող) 

   __________________________________________________________________________________________, 
(անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, իրավաբանական անձի դեպքում՝ 

անվանումը, ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում՝ լիազորագրի տվյալները) 

  

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հաստատած` էլեկտրաէներգետիկական 

մանրածախ շուկայի առևտրային կանոններով (այսուհետ՝ առևտրային կանոններ), էլեկտրաէներգետիկական բաշխման 

ցանցային կանոններով (այսուհետ՝ ցանցային կանոններ), սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով,  

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1. Սույն պայմանագրի համաձայն Բաշխողը պարտավորվում է միացնել 

_______________________________________________________________________________________  

(կենցաղային՝ բնակչի դեպքում/ոչ կենցաղային՝ այլ սպառողի դեպքում) 

հասցեում գտնվող սպառման համակարգը (այսուհետ՝ Սպառման համակարգ) էլեկտրական ցանցին 

(այսուհետ՝ էլեկտրական ցանցին միացում), իսկ Կառուցապատողը՝ վճարել էլեկտրական ցանցին 

միացման դիմաց: 

2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 Սպառողի սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարը (այսուհետ՝ Միացման վճար), 

կազմում է ________________դրամ, ներառյալ ԱԱՀ՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 1 հավելվածի: 

 Կառուցապատողը Միացման վճարը սույն պայմանագրի կնքման պահից 24 ամսվա ընթացքում 

փոխանցում է Բաշխողի՝ սույն պայմանագրի վավերապայմաններում նշված բանկային հաշվին: 
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 Բաշխողը էլեկտրական ցանցին միացումը ապահովում է Միացման վճարի վճարմանը հաջորդող ________ 

օրվա ընթացքում (որը չի կարող գերազանցել ցանցային կանոններով սահմանված ժամկետը)` համաձայն 

սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված տեխնիկական պայմանների և (կամ) N 3 հավելվածով 

սահմանված էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի: 

 Կառուցապատողի կողմից Միացման վճարը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն չվճարելու դեպքում 

սույն պայմանագիրը լուծվում է՝ սույն պայմանագրի 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն:  

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Բաշխողը պարտավոր է՝ 

1) սույն պայմանագրի 4-րդ կետի համաձայն ապահովել Սպառման համակարգի միացումն 

էլեկտրական ցանցին` լարման տակ չդնելով Սպառման համակարգը. 

2) սույն պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ Կառուցապատողի կողմից անհրաժեշտ 

աշխատանքները չկատարելու դեպքում իրականացնել Սպառման համակարգի միացումը 

էլեկտրական ցանցին՝ Կառուցապատողի կողմից Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին 

միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները կատարելու վերաբերյալ տեղեկացվելուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում. 

3) Կառուցապատողին ներկայացնել Միացման վճարի վերաբերյալ հաշվարկային փաստաթուղթ` 

մինչև էլեկտրական ցանցին միացմանը հաջորդող ամսվա 10-ը. 

4) սույն պայմանագրի 9-րդ  կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Միացման վճարը վերադարձնել Կառուցապատողին՝ վերջինիս նախընտրած (կանխիկ 

կամ անկանխիկ) ձևով. 

5) սույն պայմանագրի 12-րդ կետով նախատեսված դեպքերում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, Կառուցապատողին պատշաճ ձևով տեղեկացնել էլեկտրական 

ցանցին միացման ժամկետների փոփոխության մասին. 

6) Կառուցապատողին վճարել տույժ էլեկտրական ցանցին միացման սույն պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետների խախտման դեպքում՝ համաձայն սույն պայմանագրի 11-րդ կետի: 

 Բաշխողն իրավունք ունի՝ 

1) Կառուցապատողի կողմից սույն պայմանագրի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում վճարում 

չկատարելու դեպքում լուծել պայմանագիրը՝ սույն պայմանագրի 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետի 

համաձայն: 

 Կառուցապատողը պարտավոր է՝ 

1) վճարել Միացման վճարը՝ սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն. 

2) իրականացնել Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ 

աշխատանքները, իսկ նշված պարտավորության խախտման դեպքում՝ Բաշխողին տեղեկացնել 

աշխատանքների իրականացման ավարտի մասին։ 

 Կառուցապատողն իրավունք ունի՝ 

1) գրավոր պահանջել Բաշխողից վերադարձնել Միացման վճարը՝ վճարման պահից 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի ավարտից հետո Միացման վճարը 

վերադարձման ենթակա չէ. 

2) սույն պայմանագրի 6-րդ կետով սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Բաշխողից 

պահանջել վճարելու տույժ՝ սույն պայմանագրի 1.11 կետի համաձայն: 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 

առևտրային և ցանցային կանոններով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով: 

 Սույն պայմանագրի 6 կետով սահմանված ժամկետները խախտելու դեպքում Կառուցապատողն իրավունք 

ունի Բաշխողից պահանջել վճարելու տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` Միացման վճարի 0,1 
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տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան Միացման վճարի ընդհանուր գումարը, բացառությամբ սույն 

պայմանագրի Error! Reference source not found.-րդ գլխով նախատեսված դեպքերի և, եթե Կառուցապատողը 

սույն պայմանագրի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն չի իրականացրել Սպառման համակարգն 

էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները: 

 Կողմը պատասխանատվություն չի կրում, եթե ապացուցում է, որ պատշաճ կատարումը կամ չկատարումն 

անհնար է եղել անհաղթահարելի ուժի հետևանքով: Անհաղթահարելի ուժ համարվող իրավիճակները, 

ինչպես նաև դրանց կիրառման կարգը սահմանվում են ցանցային կանոններով: 

5. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

 Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, 

իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ: 

 Սույն պայմանագրի 13-րդ կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական 

կարգով, եթե կողմերի համաձայնությամբ չի որոշվել գործը հանձնել արբիտրաժի լուծմանը: 

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ, ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԿԵՏԸ 

 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև սույն պայմանագրի 3-րդ 

գլխով ամրագրված Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացմանը վերաբերող Կողմերի 

պարտավորությունների ամբողջական կատարումը: 

 Սույն պայմանագիրը լուծվում է` 

1) Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ. 

2) Կառուցապատողի կողմից միակողմանի` այդ մասին Բաշխողին տեղեկացնելու և մատուցված 

ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով. 

3) Բաշխողի կողմից միակողմանի` Կառուցապատողի կողմից Միացման վճարը սույն պայմանագրի        

3-րդ կետի համաձայն չվճարելու կամ սույն պայմանագրի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն այն 

հետ պահանջելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, առևտրային և ցանցային 

կանոններով և սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում՝ այդ մասին Կառուցապատողին 

նախապես տեղեկացնելու պայմանով: 

 Հանձնաժողովի կողմից կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի 

սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատվելու 

կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարվելու դեպքում Կողմերը 

պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան 

փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում: 

 Սույն պայմանագրում Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխություններ կարող են կատարվել 

գրավոր, պայմանով, որ չեն հակասում Հանձնաժողովի կողմից հաստատված և գործող օրինակելի ձևին, 

առևտրային և ցանցային կանոններին, Հանձնաժողովի ընդունած և այլ իրավական ակտերին: 

 Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը Կողմերին չի ազատում մինչ այդ պայմանագրով 

ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից: 

 Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական՝ 

յուրաքանչյուր Կողմի համար: 

7. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կողմերի միջև միմյանց տրամադրման ենթակա ցանկացած և բոլոր տեղեկությունները փոխանցվում 

(հրապարակվում) են առևտրային և ցանցային կանոններով սահմանված կարգով։  

 Կողմերի կողմից տրամադրման ենթակա տեղեկատվությունը չներկայացնելու, ներկայացումն ուշացնելու, 

կեղծ կամ թերի տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում ցանկացած կողմ պատասխանատվություն է 

կրում դրանով պատճառված վնասների համար: 
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 Կողմերին հայտնի դարձած ողջ տեղեկատվությունը նրանց կողմից կարող է օգտագործվել բացառապես 

սույն պայմանագրի կատարմանն ուղղված նպատակներով: 

 Կողմերի կողմից միմյանց ներկայացվող տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե այն օրենքով, ինչպես 

նաև ներկայացրած անձի կողմից չի համարվում (նշված չէ որպես «Գաղտնապահական 

տեղեկատվություն») գաղտնի: Գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն ստանալիս և այն օգտագործելու 

դեպքում՝ համապատասխան անձն ապահովում է դրա գաղտնիությունը և պատասխանատվություն կրում 

դրա ոչ օրինական հրապարակման համար:  

 Սույն պայմանագրի կողմն իրավասու է բացահայտել գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը օրենքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով։ 

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

21. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներն են՝ 

1) Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարի մասին N 1 հավելվածը. 

2) Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական պայմանների մասին N 2 

հավելվածը. 

3) Կառուցապատողի էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի մասին N 3 հավելվածը: 

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

Բաշխող՝ Կառուցապատող՝ 

___________________________________ ___________________________________ 

    

Գտնվելու վայրը՝ Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝ 

    

___________________________________ ___________________________________ 

    

Հեռախոս ___________________________ Ծանուցման հասցեն՝ 

    

Էլ. փոստ ___________________________ ___________________________________ 

    

ՀՎՀՀ _______________________________ Էլ. փոստ ___________________________ 

    

Միացման վճարի հ/հ Հեռախոս ___________________________ 

    

___________________________________ 
Սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման հ/հ 

___________________________________ 

ՀՎՀՀ (իրավաբանական անձի դեպքում) 

___________________________________ 

    

Բանկ ______________________________ Բանկ ______________________________ 

Գործունեության լիցենզիա N   

  Հ/հ ________________________________ 

    

___________________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________________ 
 (ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 

Կ. Տ. 
(առկայության դեպքում) 
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Հավելված N 1 

 

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ 

կառուցապատվող թաղամասի սպառման 

համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման 

պայմանագրի   

  

 
ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Միացման վճարի չափն է՝ _____________________________________________________________ : 

2. Միացման վճարը հաշվարկվել է համաձայն Հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 659-Ն որոշման 

հավելվածի՝ _______________________ (կոնկրետ հղումը): 

  

ՄՎ = Վստ + Վլրաց + Վպահուստ = 

  

Վստ –մեծությունը, հաշվարկման կարգը (բանաձև), համապատասխան բաղադրիչները 

Վլրաց – մեծությունը, համապատասխան բաղադրիչները 

Վպահուստ – մեծությունը, համապատասխան բաղադրիչները 

  

Բաշխող՝ 

  

Կառուցապատող՝ 

______________________________ 

            (անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

_________________________________ 

                        (անուն, ազգանուն) 
______________________________ 

                    (ստորագրություն) 

_________________________________ 

                          (ստորագրություն) 
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Հավելված N 2 

 

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ 

կառուցապատվող թաղամասի սպառման 

համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման 

պայմանագրի   

  

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Բաշխող՝ Կառուցապատող՝ 

______________________________ 

               (անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

_________________________________ 

                          (անուն, ազգանուն) 
______________________________ 

                     (ստորագրություն) 

_________________________________ 

                           (ստորագրություն) 
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Հավելված N 3 

 

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ 

կառուցապատվող թաղամասի սպառման 

համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման 

պայմանագրի   

  

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԻԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱՆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Բաշխող՝ Կառուցապատող՝ 

______________________________ 

               (անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

_________________________________ 

                         (անուն, ազգանուն) 
______________________________ 

                   (ստորագրություն) 

_________________________________  

                          (ստորագրություն) 

 


