Հավելված
Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2017 թվականի ---- -ի №---Ա որոշմամբ

«ՏԵԼԻԱ ՄԱՅՆԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու

Պայմանները
(Լիցենզիա ԼԷ № տրված Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2017 թվականի հոկտեմբերի ---ի №--Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված
անձ՝
«ՏԵԼԻԱ
պատասխանատվությամբ ընկերություն.

ՄԱՅՆԻՆԳ»

սահմանափակ

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար
փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական
համակարգում գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց
փոխհարաբերությունները, համակարգի հուսալիության և անվտանգության
հետ առնչվող հիմնական կանոններն ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և
շուկայի բնականոն աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ
մեխանիզմները.
5) Ֆորս մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք
ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն
չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի
արտասովոր ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները,
երկրաշարժերը,
փոթորիկները,
պտտահողմերը,
նաև
սաբոտաժային
գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատերազմներ, ապստամբություններ,
հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են
Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ հանգեցնում նրա ստանձնած
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ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝
հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ
վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2034 թվականի հոկտեմբերի 25-ը, որից՝
1) մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ը կառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2034 թվականի հոկտեմբերի 25-ը ` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածը:
4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված
ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում
Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և
ժամկետներում հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Հայաստանի
Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական տարածքն է`
Գեղի գետի վրա (բնական ջրահոսք):

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է Լիցենզիայով
սահմանված ժամկետում կառուցել 7795 կՎտ հաշվարկային հզորությամբ
«Աստղաբերդ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական էներգիա
(հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով

5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
7. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝
1) Ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 1569.0 մ և 1404.0 մ,
2) Հաշվարկային ելք` 6.5 մ3/վ,
3) Հաշվարկային ճնշում` 138.5 մ,
4) Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 7795 կՎտ:
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8. Լիցենզիայի
գործողության
ընթացքում
«Աստղաբերդ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության
դեպքում Լիցենզավորված անձը դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով
համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:
9. «Աստղաբերդ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո
էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է
հետևյալ սարքավորումներով՝
1)
2)

գեներատորներ,
հիդրոտուրբիններ:

6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների,
Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի
պահանջներին:
11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն
իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն
պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարել,
զիջել կամ այլ կերպ փոխանցել մեկ այլ անձի:
12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի մաս
կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի հետ
միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի
մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ
լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ
փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր
վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ
փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
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17. Լիցենզավորված
անձի
գործունեությունը չպետք է
կատարումը:

կողմից
վտանգի

իրականացվող
տնտեսական
այլ
Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և
նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
19. Լիցենզավորված
անձը
պարտավոր
է
ապահովել
լիցենզավորված
գործունեության
ընթացքում
օգտագործվող
սարքավորումների
համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական
կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
20. Լիցենզավորված
անձը
պարտավոր
է
ապահովել
լիցենզավորված
գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական
կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի
և օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար:
21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների
(ակտերի), Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել
իրավասու
մարմինների
ստուգման
եզրակացությունները
(ակտերը)`
եզրակացությունների (ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ
կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է
առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի
կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի
ապացուցել, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը
վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է
վնասել ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն
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իրավասու է ընդունել կամ մերժել նման տեղեկատվության չհրապարակման
վերաբերյալ Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:
27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի
կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմումբողոք, մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով
հաղորդագրություն
կամ
տեղեկատվություն,
Լիցենզավորված
անձը,
Հանձնաժողովի
պահանջով,
պարտավոր
է
ներկայացնել
սպառիչ
տեղեկատվություն:
28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե Հանձնաժողովի
կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ը
պարտավոր
է
Հանձնաժողով
ներկայացնել
«Աստղաբերդ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման նախագիծը և նախահաշիվը, նախագծի
տեխնիկական և շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննությունները, ինչպես
նաև
Հանձնաժողովի
կողմից
սահմանված`
էլեկտրաէներգետիկական
համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների միանալու կարգի
համաձայն ստացված` էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցանցին միանալու
տեխնիկական պայմանների պատճենը։
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին:
31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև լիցենզիայով սահմանված
կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և շուկայի կանոններով
սահմանված կարգով էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի
մտադրության դեպքում՝ սակագնի սահմանման հայտ:
32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության)
վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու
վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում
Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնել այդ մասով
փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և շուկայի կանոններով
սահմանված կարգով էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի
մտադրության դեպքում՝ սակագնի սահմանման հայտ:
34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
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Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում
գրանցվելու պահից:
35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել
Լիցենզիայի պայմանների խախտումների:

7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
36. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
37. Լիցենզիայի
պայմանների
պահպանման
վերահսկումն
ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն
ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք:
38. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված
ներկայացուցչին:
39. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված անձի
տարածքում պահպանում են
ներքին
կանոնակարգը
և
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:

8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
40. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական
ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու
վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել տուժանքների հետևյալ
տեսակները`
1)

նախազգուշացում.

2) «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
սահմանված տուգանքներ.
3)

Լիցենզիայի գործողության կասեցում.

4)

Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:

41. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի
գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը
ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
42. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի
40-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված
խախտումները Ֆորս մաժորի հետևանք են:
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9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
43. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի
կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:
44. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա
ժամկետում, հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման
համար:

Ի

վկայություն

սույնի,

Հայաստանի

Հանրապետության

հանրային

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝

«ՏԵԼԻԱ ՄԱՅՆԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ընկերության անվանումը)

Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Շահումյան 7-րդ փողոց, 1-ին
նրբանցք, տուն 36/1
(գտնվելու վայրը)

գործունեության
վայրը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի
Քաջարան համայնքի վարչական տարածք:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՝ Ա. ՍԱՖԱՐՅԱՆ
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