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Հավելված  N3  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի  

մայիսի 24-ի N 244-Ա  հրամանի       

 
  

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի 

2018   թվականի «հոկտեմբերի»  «18» «034» որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն 

 

Պատվիրատուն` «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա»   ՓԲԸ, որը գտնվում է Հայաստանի 

Հանրապետություն, 0021 ք. Երևան, Ադոնցի 10Բ հասցեում, 

      հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների 

Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով: 

 Բաց մրցույթում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել` «ՄԷԿ» ՓԲԸ 
շինարարա-մոնտաժային ռիսկերի ապահովագրում, քաղաքացիական պատասխանատվության 

ապահովագրում երրորդ անձանց առջև` շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների կատարման 

ժամանակ և բեռների ապահովագրման`   ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ýå³ï³Ïáí (այսուհետ`  

պայմանագիր)։                                                                                              

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա 

օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 
հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք: 

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին 

ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար 

ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով: 

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր 

ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին 

նախապատվություն տալու սկզբունքով։  

Մրցույթի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն 

հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 40-րդ օրը ժամը 16:00-ը։ Ընդ որում, թղթային 

ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ 
Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն 5 000 ՀՀ դրամը, որը չի 

կարող գերազանցել հրավերի պատճենահանման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը, 

վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը դիմումի հետ միասին 

ներկայացնելու դեպքում1) այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։ 
Վճարումն անհրաժեշտ է իրականացնել §Ամերիաբանկ¦ ՓԲԸ  Հ/Հ – 1570012654440100, ՀՎՀՀ-00078569 

հաշվեհամարին։ Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն 

անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան 
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հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` 

սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։  

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 2018 թ. նոյեմբերի 28-ին, ժամը 16:00, §Միջազգային 

Էներգետիկ Կորպորացիա¦ ՓԲԸ / Հայաստանի Հանրապետություն, 0021, ք.Երևան, փող. Ադոնցի 10 Բ, 

հեռախոս` 24 50 99, ֆաքս` 24 51 99, e-mail` e.avetisyan@mek.am;  

Հայտերը բացվում են Ընկերության ԿԳՄ նիստին` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին հաջորդող 

օրը` 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին ժամը 10:00-ին: 

 

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող` Ա.Բարսեղյան , 010 24 50 99(106) հեռախոսահամարով:            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.avetisyan@mek.am


 

[3] 
 

Հաստատված է 

բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի 

 2018   թ. հոկտեմբերի 18-ի  N 034 որոշմամբ 

 

 

                                                

Հ Ր Ա Վ Ե Ր 

§ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ¦ ö´À  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

 
 

 
   

´²ò ØºÎ öàôÈ²ÚÆÜ ØðòàôÚÂ ²è²Üò Ü²ÊÜ²Î²Ü  ÀÜîðàôÂÚ²Ü` 

ՇԻՆԱՐԱՐԱ-ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌՋԵՎ` 

ՇԻՆԱՐԱՐԱ-ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՎ 

ԲԵՌՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ` 

 ä²ÚØ²Ü²¶Æð  ÎÜøºÈàô Æð²ìàôÜøÆ Ð²Ø²ð 

  

 
ºñ»õ³Ý 

2018 

 

1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ  

 1.1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙñóáõÛÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É   

1.1. ØñóáõÛÃÇ Î³½Ù³Ï»ñåÇã Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` §ØÇç³½·³ÛÇÝ ¾Ý»ñ·»ïÇÏ Îáñåáñ³óÇ³¦ ö´À 

/§Ø¾Î¦ ö´À ÐÐ, 0014, ù. ºñ»õ³Ý, ²¹áÝóÇ ÷áÕ. 10´, Ñ»é³Ëáë` 24 50 99, ý³ùë` 24 51 99, 

e’mail` office@mek.am/` ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ì³ÝáõóÙ³Ùµ 

(Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ 2018 Ã. հոկտեմբերի “18-ին”    “èáõëÐÇ¹ñá” ´´À  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³-

ïí³Ï³Ý åáñï³ÉáõÙ, µ³ÅÇÝ §¶ÝáõÙÝ»ñ¦ www.rushydro.ru, §Ø¾Î¦ ö´À Ïáñåáñ³ïÇí 

ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ, µ³ÅÇÝ §¶ÝáõÙÝ»ñ¦ www.mek.am) ¨ ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ 

Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï-Ï³ÛùáõÙ, µ³ÅÇÝ §¶ÝáõÙÝ»ñ¦ www.minfin.am) 

Ññ³íÇñáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó (³ÛëáõÑ»ï` Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ) Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³é³Ýó 

Ý³ËÝ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý µ³ó ÙÇ³÷áõÉ ÙñóáõÛÃÇ (³ÛëáõÑ»ï` ØñóáõÛÃ)`  
շինարարա-մոնտաժային ռիսկերի ապահովագրում, քաղաքացիական պատասխանա-

տվության ապահովագրում երրորդ անձանց առջև` շինարարա-մոնտաժային աշխա-

տանքների կատարման ժամանակ և բեռների ապահովագրման`   (³ÛëáõÑ»ï` Ծա-

ռայություններ) ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ýå³ï³Ïáí` Մրցույթի Կազմակերպչի 

Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:     

 

1.1.2 î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É.  

մրցույթի Կազմակերպիչ` “ՄԷԿ” ՓԲԸ Կենտրոնական Գնումների Մարմնի պատասխանատու 

քարտուղար պրն. Ա. Բ. Բարսեղյանին. հեռախոս` 093 900 204; ֆաքս` 24 51 99; էլեկտրոնային 

հասցեն` a.barseghyan@mek.am; 

 

1.1.3. ØñóáõÛÃÝ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ §Ø¾Î¦ ö´À ·ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ 2018  Ãí³Ï³ÝÇ հոկտեմբերի 18-Ç 

ÃÇí 217    Ññ³Ù³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

1.1.4. Î³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ß³ñ³¹ñí³Í »Ý µ³ÅÇÝ 2-áõÙ 

(³Ûëï»Õ ¨ ³ÛëáõÑ»ï ÑÕáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ): ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñÁ ÏÏÝùíÇ ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ µ³ÅÇÝ 3-áõÙ: ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³ó-
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Ù³Ý ¨ ¹ñ³ÝáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ  µ»ñí³Í »Ý 4 ¨ 5 µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ:   
  

1.2. ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ 
 

1.2.1 1.1.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ññ³ï³ñ³Ïí³Í (å³ßïáÝ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ §Ø¾Î¦ ö´À 

ë³ÛÃáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ)` ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ  Ì³ÝáõóáõÙÁ` Çñ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ 

Ñ³í»Éí³ÍÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Մրցույթի 

կազմակերպչÇ ûý»ñï³ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å»ïù ¿ ¹Çï³ÏíÇ ³Û¹åÇëÇÝ` ØñóáõÛÃÇ 

³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ: 

 

1.2.2. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝ áõÝÇ ûý»ñï³ÛÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ Ï¹Çï³ñ-

ÏíÇ ³Û¹åÇëÇÝ մրցույթի ԿազմակերպիչÇ ÏáÕÙÇó: 
 

1.2.3. Մրցույթի կազմակերպչի ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í` ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 

Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõÅ, áñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ å³ñï³Ï³-

ÝáõÃÛáõÝÁ` ÏÝù»É ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ùµ, ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ë-

ï³ÃÕÃ»ñáí ¨ ÙñóáõÛÃÁ Ð³ÕÃáÕÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 

ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 

µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: 

 

1.2.4. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿  ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ó»éù µ»ñí³Í 

µáÉáñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

1.2.5. ØñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ Ñ»ï ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»ÉÇë û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 

Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` å³Ñå³Ý»Éáí Ýßí³Í ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý  (¹ñ³Ýó  Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) 
 

³) Մրցույթի կազմակերպչÇ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ÙÇç¨ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝù áã ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»-

ñáõÙ, áã ÙñóáõÛÃÁ Ð³ÕÃáÕÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ ã»Ý ÑÇß³ï³Ïí»É ) 

 

µ) ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ,  

·)   ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóáõÙ ¨ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` µáÉáñ Éñ³óáõÙ-

Ý»ñáí ¨ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñáí, 

 

¹) ØñóáõÛÃÁ Ð³ÕÃáÕÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ` µáÉáñ Éñ³óáõÙÝ»ñáí ¨ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñáí,  

1.2.6. մրցույթի կազմակերպիչÇ ¨ ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ïíÛ³É ØñóáõÛÃÇ 

Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ã»Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝù»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ : 
 

1.2.7. ²ÛÝ ³Ù»ÝáõÙ ÇÝãÁ Ï³ñ·³íáñí³Í ã¿ ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ùµ ¨ ëáõÛÝ Øñóáõ-

Ã³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí, ÏáÕÙ»ñÁ Õ»Ï³í³ñíáõÙ »Ý ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí: 
 

1.2.8. ºÃ» ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùíáÕ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ ë³Ñ-

Ù³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ññ³å³ñ³Ïí³Í ¨ ·ñ³Ýóí³Í µáÉáñ ³ÛÉ Ñ³ïáõÏ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, 

ëáõÛÝ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñå»ë ¹ñ³ Ù³ë) ¨ Ð³ÕÃáÕÇ Ùñóáõ-

Ã³ÛÇÝ Ð³ÛïÁ  ÏÑ³Ù³ñí»Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ` Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹Çëåá½ÇïÇí ÝáñÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 

 

1.3 ´áÕáù³ñÏáõÙ 
 

1.3.1. ØÇÝã¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¶ÝÙ³Ý 

Ø³ñÙÇÝ: Î¶Ø å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñÁ` ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÝ ëï³-

Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÑ³å³Õ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ ³ÝóÏ³óÝáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³-

·³ÑÇÝ ¨ Մրցույթի կազմակերպչÇ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ: Î¶Ø-áõÙ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ»ñÇ ùÝÝ³ñ-

ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ë»óíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ` ÙÇÝã¨ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, »Ã» 

¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ãÏ³Ý ³ÏÝÑ³Ûï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ : 

 

1.3.2. ºÃ» ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÉáõÍíáõÙ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ù³ëÝ³ÏóÇ ¨ ·ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

³ÝÓ³Ýó ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, մրցույթի Կազմակերպիչ Î¶Ø ÝÙ³Ý ï³ñ³Ó³Û-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó 10 ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ·ñ³íáñ áñáßáõÙ, áñÁ å»ïù ¿ 

µáí³Ý¹³ÏÇ` 

 

³) áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,  

µ)  ß³ñ³¹ñí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ` ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ë-
Ý³ÏÇ Ï³Ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

 

1.3.3. Î¶Ø Çñ³í³ëáõ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ñ»ï¨Û³É áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ  Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇëÁ   
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³) ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ` áã 

Çñ³í³ã³÷ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í, ³åûñÇÝÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ÏÇñ³é³Í Ï³Ù ³åûñÇÝÇ 

áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ³Í ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ  å³ñï³íáñ»óÝ»É Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÇñ³é»É 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù ÁÝ¹áõÝ»É áñáßáõÙ` ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 

 

µ) ³í³ñïí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³é³-

ç³ñÏ»É ÁÝ¹áõÝ»É áñáßáõÙ` ³åûñÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý, áñáßÙ³Ý Ï³Ù ³åûñÇÝÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç 

ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ÷áËÑ³ïáõó»Éáõ Ù³ëÇÝ: ºÃ» å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ 

ÁÝ·ñÏí³Í ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý 

¹»åùáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, Î¶Ø Çñ³í³ëáõ ¿ ³é³ç³ñÏ»É Õ»Ï³í³ñáõ-

ÃÛ³ÝÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ñ»ïá ÁÝ¹áõÝ»É áñáßáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, 

 

·) Ù³ëÝ³ÏóÇ  ¹ÇÙáõÙÁ  ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ×³Ý³ã»É   

1.3.4. ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³óáÕ µáÉáñ í»×»ñÝ áõ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

³Û¹ ÃíáõÙ` Մրցույթի կազմակերպչի ¨ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ»ñÇ 

Ï³ï³ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñ·³íáñí»É Մրցույթի կազմակերպչÇ Î¶Ø-ÇÝ µáÕáù³ñÏÙ³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí` ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí` Ýñ³ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ í»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³Ñ-

Ù³ÝáÕ,  Ñ³Ûó³¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ·áñÍáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

 

1.3.5. ì»ñáÝßÛ³ÉÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¹ÇÙ»Éáõ ¹³ï³ñ³Ý` Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
 

1.3.6. êáõÛÝ ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ó³ÝÏ³ó³Í í»×Ç ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 

¹»åùáõÙ` ÏáÕÙ»ñÁ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ, áñ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÏÇñ³ñÏÙ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ: 

 

  

1.4. ²ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ 
 

1.4.1. Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ ÏñáõÙ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 

Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ, ÇëÏ մրցույթի ԿազմակերպիչÝ ³Û¹ Í³Ëë»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ã¿ ¨ ãáõÝÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ÝÏ³Ë ØñóáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇó ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó, 

µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ áõÕÕ³ÏÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í 

¹»åù»ñÇ: 

 

1.4.2. մրցույթի ԿազմակերպիչÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ëï³óí³Í µáÉáñ, ³Û¹ 

ÃíáõÙ` ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñáõÙ µáí³Ý¹³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ë»É³ÙÇï ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛÉ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ï³Ù »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³-

ÃÕÃ»ñáí áõÕÕ³ÏÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ: 

 

1.4.3. մրցույթի ԿազմակերպիչÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ù»ñÅ»É ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ, »Ã» Ý³ µ³ó³Ñ³ÛïÇ, áñ 

ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ մրցույթի Կազմակերպիչն ³ßË³ï³ÏóÇÝ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ïí»É ¿, 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ¿ ï³É Ï³Ù ³é³ç³ñÏ»É ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ï»ëùáí å³ñ·¨³ïñáõÙ, ³ÛÝ ¿` ³ßË³ï³Ýù, 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, áñ¨¿ ³ñÅ»ù³íáñ Çñ áñå»ë ËÃ³Ý, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÙñóáõÛÃÇ 

Ð³ÕÃáÕ ×³Ý³ã»Éáõ` ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý íñ³: 

 

 1.4.4.մրցույթի ԿազմակերպիչÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ù»ñÅ»É ØñóáõÛÃÇ ³ÛÝ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³Ûï»ñÁ, áñáÝù ÏÝù»É »Ý áñ¨¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ` ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»Éáõ 

Ýå³ï³Ïáí: 

 

 1.4.5.ØñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý մրցույթի ԿազմակերպիչÝ 

Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»É ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó áã áõß ù³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÇó 5 

(ÑÇÝ·) ûñ ³é³ç, ãÏñ»Éáí ¨ áã ÙÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³Ù »ññáñ¹ 

³ÝÓ³Ýó ³éç¨, áñáÝó ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë å³ï×³é»É: մրցույթի ԿազմակերպիչÝ 

·ñ³íáñ Ó¨áí ³ÝÑ³å³Õ Í³ÝáõóáõÙ ¿ ØñóáõÛÃÇ µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ññ³-

Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ: 

 

2. Ծառայությունների մատուցման  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù  

 

2.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ 
 

2.1.1. ²ÝÑñ³Å»ßï ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

µ»ñí³Í »Ý 4-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ:   
 

2.2. Ծառայությունների մատուցմանը Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ  
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2.2.1. ³)  Մատուցվող ծառայությունների Í³í³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ë-

ï³ÃÕÃ»ñÇ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ:                       
 

µ) Մատուցվող ծառայությունների Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ` ÝßáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ 

Ø³ëÝ³ÏÇóÁ:  
 

 

3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ 
 

 3.1. ³)  Մատուցվող ծառայությունների ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍը Ý»ñÏ³Û³óí³Í է ëáõÛÝ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ:                       
 

4. ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á: ØñóáõÛÃÇ Ñ³Ûï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  

 

4.1. ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·Á 
 

4.1.1. ØñóáõÛÃÝ  ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí  

³) ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ (4.2 »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

µ) ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ (4.3 »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

·) ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ, Մրցույթի 

կազմակերպչÇ ÏáÕÙÇó ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙ, »Ã» ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ (4.4 

»ÝÃ³µ³ÅÇÝ), 

 

¹) ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ  ¨ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙ (4.6. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ)  

») ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óáõÙ (4.7. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

½) ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ (4.8. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

Á) ØñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ áñáßáõÙ (4.9. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

Ã) ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙ (4.10. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

Å) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙ (4.11. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ),  

Ç) ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Í³ÝáõóáõÙ (4.12. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ):  

4.2. ØñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ  

4.2.1. ØñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóáõÙÁ Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ 1.2.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ï³ñ·áí:  

4.2.2. ²ÛÉ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ Մրցույթի կազմակերպչÇ Ñ³Ù³ñ 

áñ¨¿ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ: 
 

4.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ  

4.3.1. Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ëï³Ý³É ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` ·ñ³íáñ ¹ÇÙ»Éáí Մրցույթի 

կազմակերպչÇÝ: 
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4.3.2. մրցույթի ԿազմակերպիչÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ý ¨ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç¨, 

áíù»ñ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ëï³ó»É »Ý 4.3.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ï³ñ·áí: 

 

 

4.4. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 
 

4.4.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ  

4.4.1.1. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ, áñÁ  Ý»ñ³éáõÙ ¿.  

³) úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³Ï Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñáí` ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ 

µ»ñí³Í Ó¨»ñÇÝ ¨ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  (µ³ÅÇÝ 5), 

 

µ) ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ (4.5 »ÝÃ³µ³ÅÇÝ): 

 

4.4.1.2. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï: ²Ûë  å³-

Ñ³ÝçÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛëåÇëÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ µáÉáñ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ Ù»ñÅíáõÙ »Ý 

³é³Ýó Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝí»Éáõ: 

 

4.4.1.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ å»ïù ¿ ëïáñ³·ñíÇ ³ÛÝ ³ÝÓÇ 

ÏáÕÙÇó, áí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝù  áõÝÇ 

·áñÍ»É ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ³é³Ýó ÉÇ³½áñ³·ñÇ Ï³Ù Ýñ³ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï»ñåáí 

ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÁ` ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ (³ÛëáõÑ»ï` ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ) Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý 

íñ³: ì»ñçÇÝÇë ¹»åùáõÙ ÉÇ³½áñ³·ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ ÏóíáõÙ ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇÝ: 

 

4.4.1.4. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ å»ïù ¿ ³Ùñ³ÏóíÇ ÙñóáõÛÃÇ 

Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏÝÇùáí: 
 

4.4.1.5. 4.4.1.3 ¨ 4.4.1.4 Ï»ï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ` Ýáï³ñ³å»ë í³í»-

ñ³óí³Í å³ï×»ÝÝ»ñÇ Ï³Ù ïå³·ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ï³½Ùí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ íñ³: 
 

4.4.1.6. ºÃ» Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Éñ³óáõóÇã ÏñÇãÝ»ñÁ (ëÏ³í³é³ÏÝ»ñ, CD-R, CD-

RW, ·ñùáõÛÏÝ»ñ, ·ñù»ñ), ³å³ ¹ñ³Ýù, »Ã» ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí 

Ýß³·ñí³Í (ûñÇÝ³Ï åÇï³ÏÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ): 

 

4.4.1.7. ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ³ÝËïÇñ µáÉáñ ¿ç»ñÇ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ:    

4.4.1.8. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³Ïóí»Ý Ï³Ù ÷³Ã»Ã³íáñí»Ý 

³ÛÝå»ë, áñ µ³ó³éíÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Íñ³ñÝ»ñÇ ¨ ¿ç»ñÇ å³ï³Ñ³µ³ñ Ã³÷í»ÉÁ Ï³Ù Ë³éÝí»ÉÁ: 

ºÃ» ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ïáñÇó, ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ,  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

Ñ³ïáñ Ï³ñ»É` Ïó»Éáí ¹ñ³ÝáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ:  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÛëåÇëÇ Ñ³ïáñ 

å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ¿ç»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ: 

 

4.4.1.9. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÇ ¨ Մրցույթի կազմակերպչÇÝ ïñ³Ù³¹ñÇ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ 1 µÝûñÇÝ³Ï ¨ 1 å³ï×»Ý ÃÕÃ» ÏñÇãáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ÛïÇ 1 ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 

ÏñÏÝûñÇÝ³Ï (ó³ÝÏ³ÉÇ ¿): ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éí³Í  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µÝûñÇÝ³ÏÇ å³ï×»Ý³Ñ³ÝÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí` 

¹ñ³Ýó ëïáñ³·ñáõÙÇó ¨ ÏÝÇùáí í³í»ñ³óáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿ç»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÇó 

Ñ»ïá,, µ³Ûó Ï³ñ»Éáõó ³é³ç: 

 

4.4.1.10. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ï»ùëïáõÙ ¨  áã ÙÇ áõÕÕáõÙ áõÅ ãáõÝÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ 

³Ûë áõÕÕáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí³Í §áõÕÕÙ³ÝÁ Ñ³í³ï³É¦ Ó»é³·Çñ Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ÉÇ³½áñí³Í  

³ÝÓÇ Ó»é³·Çñ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ï»Õ³Ï³Ûí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõÕÕÙ³Ý ÏáÕùÇÝ: 

 

 4.4.2. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ í»ñ³µ»ñÛ³É  

4.4.2.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ í³í»ñ ¿ ³ÛÝ Å³ÙÏ»ïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÁ Ýßí³Í ¿ ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³-

Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ` ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ  Ý³Ù³ÏáõÙ  (5.1. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ): ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÁ 

ãå»ïù ¿ å³Ï³ë ÉÇÝÇ 30 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñÇó, Ñ³ßí³Í` ÙñóáõÛÃÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³Ûï»ñÇ Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó (4.7.1. Ï»ï): 
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4.4.2.2. ¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³é³í»É Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÇ ÝßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù 

Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: 
 

4.4.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ É»½íÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ  

4.4.3.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Ý Ñ³Û»-

ñ»Ý/éáõë»ñ»Ý É»½íáí: 
 

4.4.3.2. ö³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝó µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÙñóáõÛÃÇ  Ø³ëÝ³ÏóÇÝ ïñí»É »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó  ÏáÕ-

ÙÇó ³ÛÉ É»½íáí Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É µÝûñÇÝ³ÏÇ É»½íáí, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ¹ñ³Ýó Ïóí³Í »Ý ³Û¹ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý/éáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, (Ñ³ïáõÏ í»ñ³å³Ñí³Í ¹»åù»ñáõÙ` 

³åáëïÇÉ³óí³Í): ö³ëï³ÃÕÃÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ É»½íáí ÷³ëï³ÃÕÃÇ µÝûñÇÝ³ÏÇ 

ÙÇç¨ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ մրցույթի ԿազմակերպիչÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ-

¹áõÝ»Éáõ ¿ Ã³Ý·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 

4.4.4. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ³ñÅáõÛÃÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ  å³Ñ³ÝçÝ»ñ  

4.4.4.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µáÉáñ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 

å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ùáí: 
 

4.4.4.2. ö³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝó µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÛÉ ³ñÅáõÛÃáí 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ïñí»É »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó, Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É 

µÝûñÇÝ³ÏÇ ³ñÅáõÛÃáí å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ïóí³Í ÏÉÇÝ»Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` 

ï¨Û³É ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ùµ, »ÉÝ»Éáí ³ñÅáõÛÃÇ` ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ 

ë³ÑÙ³Ý³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇó` Ýß»Éáí ³Û¹åÇëÇ ÷³Ë³ñÅ»ùÁ ¨ ¹ñ³ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý 

³Ùë³ÃÇíÁ: 

 

4.4.5. ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·ÇÝ ãÇ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ:  

4.4.6. ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙ  

4.4.6.1. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ »Ý ¹ÇÙ»Éáõ Մրցույթի կազմակերպչÇÝ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ·ñ³íáñ ï»ëùáí` Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ï³Ù ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÛÉ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

4.4.6.2. Մրցույթի կազմակերպիչÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ë»É³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ï³ëË³Ý»É 

ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ, áñÁ Ý³ Ïëï³Ý³ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³Éáõó  

áã å³Ï³ë, ù³Ý 10 ûñ ³é³ç (4.6.5. Ï»ï): ÀÝ¹ áñáõÙ, å³ï³ëË³ÝÇ å³ï×»ÝÁ (³é³Ýó Ñ³ñóÇ 

³ÕµÛáõñÇ Ù³ïÝ³ÝßÙ³Ý) ÏáõÕ³ñÏíÇ ÙñóáõÛÃÇ` ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³ßïáÝ³å»ë 

ëï³ó³Í µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ (4.3 »ÝÃ³µ³ÅÇÝ): 

 

4.4.7. մñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ áõÕÕáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»ÉÁ  

4.4.7.1. մրցույթի ԿազմակերպիչÝ ÙÇÝã¨ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³-

Ý³ÉÁ (4.6.5. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ)  ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ Çñ³í³ëáõ ¿ áõÕÕáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»É ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ë-

ï³ÃÕÃÇ Ù»ç: 

 

4.4.7.2. êáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³ßïáÝ³å»ë ëï³ó³Í ÙñóáõÛÃÇ µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

(4.3 »ÝÃ³µ³ÅÇÝ) ³ÝÑ³å³Õ Í³ÝáõóíáõÙ »Ý ³ÛëåÇëÇ áõÕÕáõÙÝ»ñÇ ¿áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûå»ñ³ïÇí Ï³åÇ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ (ý³ùë, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï): 

 

4.4.7.3.²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ մրցույթի Կազմակերպիչը Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·»É ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ (4.4.8. Ï»ï): 
 

4.4.8. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ  

4.4.8.1.²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ մրցույթի կազմակերպիչը Çñ³íáõÝù áõÝÇ »ñÏ³ñ³Ó·»É` 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý` 4.6.5. »ÝÃ³µ³ÅÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ: 
 

4.4.8.2. êáõÛÝ մñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³ßïáÝ³å»ë ëï³ó³Í` ÙñóáõÛÃÇ µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

(4.3. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ), ³ÝÑ³å³Õ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóíáõÙ »Ý ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ 

(ý³ùë, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï):  
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4.4.8.3. մրցույթի Կազմակերպիչը Ý³¨ Çñ³í³ëáõ ¿ ËÝ¹ñ»Éáõ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ` 

»ñÏ³ñ³Ó·»É ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝí»É ³Û¹åÇëÇ ËÝ¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï Ï³Ù Ù»ñÅ»É ³ÛÝ: ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ù³ëÇÝ`  Մրցույթի կազմակերպչÇ ËÝ¹ñ³ÝùÇ Ù»ñÅáõÙÁ ãáõÝÇ ¨ áã ÙÇ µ³-

ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³Ýù  ¨ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛëåÇëÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ ·áñÍáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³å»ë 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 

4.5. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ: Ü»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ:  

 

4.5.1. ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Î¶¶-Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ý. 

 

a) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÝí³½Ý 3 (երեք) ï³ñí³  

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ; 

 

b) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ í»ñçÇÝ 3 (»ñ»ù) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ãå»ïù ¿ áõÝ»Ý³ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÝóÙ³Ý ÷³ëï»ñ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý 

(ãÏ³ï³ñÙ³Ý) ³ÛÉ ÷³ëï»ñ ¨ (Ï³Ù) ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ¨ (Ï³Ù) 

í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý (é»ïñáó»ëÇ³Ç) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 

í»ñ³µ»ñÛ³É í»×»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áõÛù³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ (Ï³Ù) 

»ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñá-í³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï; 

 

c) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ í»ñçÇÝ 3 (»ñ»ù) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ãå»ïù ¿  áõÝ»Ý³ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÝóÙ³Ý ÷³ëï»ñ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý 

(ãÏ³ï³ñÙ³Ý) ³ÛÉ ÷³ëï»ñ ¨ (Ï³Ù) ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏÝùí³Í  ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É í»×»ñ; 

 

f) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ ãå»ïù ¿ ·ïÝíÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, Ýñ³ ·áõÛùÁ  ãå»ïù ¿ Ï³É³ÝùÇ ï³Ï 

·ïÝíÇ; 

 

g) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

éÇëÏ»ñÇ  ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ (Ï³Ù) í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ  Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³éÝí³½Ý 3 (»ñ»ù) 

ï³ñí³ ÷áñÓ: 

 

h) ³å³Ñáí³·ñáÕÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ «ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ  éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ» Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ 

³éÝí³½Ý 3 (երեք) ï³ñí³ ÷áñÓ: ÀÝ¹ áñáõÙ՝ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

Ï³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÇ ã³÷Á: 

 

i) ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Éñ³óáõóÇã å³Ñ³ÝçÝ»ñ ÇÝãå»ë Î¶¶-Ç Ù³ëÝ³-

ÏÇóÝ»ñÇÝ, ³Û¹å»ë ¿É  ³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇÝ՝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÝáñÙ³ïÇí ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (³Ïï»ñÇ) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ 

éÇëÏ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 

4.5.2. ê³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ  

 

4.5.2.1. ì»ñáß³ñ¹ñÛ³ÉÇ Ñ»ï Ï³åí³Í` ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙáõÙ 

ÁÝ¹·ñÏÇ í»ñáÝßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ýñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ Ñ»ï¨Û³É 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ. 

 

a) ·áñÍáÕ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ;  

b) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·áñÍáÕ ³ñïáÝ³·ñ»ñÇ 

Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ; 

 

c) Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»Ý;  

d) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³Ýù` Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ÐÐ ûñ»Ý-

ë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ; 

 

e) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³Ýù` ÉáõÍ³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óùáõÙ 

Ï³Ù ëÝ³ÝÏ ãÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, 

 

f) ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ï³ñÍÇùáí Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Çñ Ñ³Ù³å³-

ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ 

å³ñ½³µ³ÝáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

 

4.5.2.3. ´áÉáñ í»ñÁÝßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ÏóíáõÙ »Ý ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇÝ` ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ  
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ÏáÕÙÇó: 

4.5.2.4. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» áñ¨Çó» å³ï×³éáí ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, Ý³ å»ïù ¿ ÏóÇ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ 

µ³ó³ïñáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ å³Ñ³ÝçÇÝ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Մրցույթի 

կազմակերպիչն Ñ³í³ëïÇ³óáõÙ µáí³Ý¹³ÏáÕ, Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ó¨áí Ï³½Ùí³Í ï»Õ»Ï³Ýù: 

 

4.6. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙÁ  

4.6.1. Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó ³é³ç ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí Ó¨áí 

ÏÝùí»Ý Íñ³ñÝ»ñáõÙ (÷³Ã»ÃÝ»ñáõÙ, ³ñÏÕ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ ÏÝùíáõÙ ¿ §ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³Ûï¦  Ýßí³Í µ³é»ñáí Íñ³ñáõÙ: ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ ÏÝùíáõÙ »Ý §´ÝûñÇÝ³Ï¦ ¨  §ÎñÏÝûñÇÝ³Ï¦ 

Ýßí³Í µ³é»ñáí Íñ³ñÝ»ñáõÙ: 

 

4.6.2. ²Ûë Íñ³ñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ñ»ïևÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  

³) Մրցույթի կազմակերպչÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý 1.1.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,  

µ) ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ýñ³ ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý,  

·) å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` 1.1.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

4.6.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûïáí ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÝ»ñáí` ÏÝùí³Í Íñ³ñÝ»ñÁ ï»Õ³íáñíáõÙ »Ý Ù»Ï ³ñï³-

ùÇÝ Íñ³ñÇ Ù»ç, áñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ³å³Ñáí Ï»ñåáí ÏÝùíÇ: ²ñï³ùÇÝ Íñ³ñÇ íñ³ ÝßíáõÙ ¿ Ñ»-

ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ. 

 

³) Մրցույթի կազմակերպիչáõÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` 1.1.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,  

µ) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` 1.1.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,  

·) §âµ³ó»É ÙÇÝã¨ 2018 Ãí³Ï³ÝÇ նոյեմբերի 29-ին, Å³ÙÁ 10:00: ´³ó»É ÙÇ³ÛÝ ԿԳՄ-ի նիստին¦ 

բառերը: 

 

¹) ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ýñ³ ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý:  

4.6.4. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý Çñ»Ýó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ³é³ùáõÙÁ 

Մրցույթի կազմակերպչÇ` ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓ (1.1.2. Ï»ï): 
 

4.6.5. ØñóáõÃ³ÛÇÝÇ Ñ³Ûï»ñÇ í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïն է` 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին ժամը 16:00: 

ì»ñáÝßÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÇó áõß ëï³óí³Í ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ, ÏÙ»ñÅí»Ý Մրցույթի կազմակերպիչáõÇ 

ÏáÕÙÇó ³é³Ýó Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝí»Éáõ` ³ÝÏ³Ë áõß³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó: 

 

4.6.6. Մրցույթի կազմակերպիչÝ Íñ³ñÝ ³é³ùáÕ ³ÝÓÇÝ ï³ÉÇë ¿ ëï³ó³Ï³Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÇÝùÁ 

ëï³ó»É ¿ Íñ³ñÁ` Ýß»Éáí ³ÛÝ ëï³Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ: 
 

4.7. ØñóáõÛÃÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ  

4.7.1. մրցույթի Կազմակերպիչը ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ì³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í Ý³ëó»áí ¨ ³Ùë³ÃíÇÝ: 
 

4.7.2. ²Ûë ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³ ·ïÝí»É ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, 

áíù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý Çñ»Ýó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ: Ìñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³í³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-

óáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Մրցույթի կազմակերպչÇ` Íñ³ñÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ  

ëï³ó³Ï³ÝÝ»ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ : 

 

4.7.3. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ·ïÝíáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý, ÇëÏ ·ñ³ÝóÙ³Ý 

Ã»ñÃÁ ÏóíáõÙ ¿ Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ: 
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4.7.4.   êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ µ³óáõÙ ¿ ëï³óí³Í Ûáõñ³ù³Ý-

ãÛáõñ Íñ³ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÑÇÙÝí»Éáí ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ÝÛáõÃ»ñÇ 

íñ³. 

 

³) ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý,  

µ) Ï³ï³ñíáÕ ³շË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÇÝÁ,  

·) ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ï»É:  

4.7.5. ´³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ í³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í áÕç ï»Õ»Ï³-

ïíáõÃÛáõÝÁ: 

 

 

4.8. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
 

4.8.1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ  

4.8.1.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Î¶Ø-Á ¨ Î¶Ø-Ç ÏáÕÙÇó (³ÝÑñ³Å»ß-

ïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) Ý»ñ·ñ³í³Í ³ÝÓÇÝù (÷áñÓ³·»ïÝ»ñ áõ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ): 
 

4.8.1.2. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý»ñ³ռáõÙ ¿ ÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÁ (4.8.2. Ï»ï) ¨ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉÁ (4.8.3. Ï»ï): 
 

4.8.2. ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉ  

4.8.2.1. ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ëïáõ·áõÙ ¿.  

³) ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý, 

 

µ) ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, 

 

·) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

 

4.8.2.2. ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³-

ÏÇóÝ»ñÇó å³Ñ³Ýç»É Çñ»Ýó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³-

ó³Ï³ÛáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ,  ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³í³ëáõ ã¿ 

µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ å³Ñ³Ýç»É Ï³Ù å³Ñ³Ýç»É å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ր, áñáÝù ÷áËáõÙ 

»Ý ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ¿áõÃÛáõÝÁ: 

 

4.8.2.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»ÉÇë ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ 

Çñ³í³ëáõ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»É Ù³Ýñ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ íñÇå³ÏÝ»ñÇÝ, áñáÝù ã»Ý ³½¹áõÙ 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ¿áõÃÛ³Ý íñ³: ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ»É ³ÏÝÑ³Ûï 

Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý  ëË³ÉÝ»ñÁ: 

 

4.8.2.4. ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ³ÛÝ 

ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñը, áñáÝù. 
 

³) ¿³å»ë ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, 

 

µ) ïñí³Í »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áíù»ñ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, 

 

·) ïñí³Í »Ý ÙñóáõÛÃ³Ç Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áíù»ñ ã»Ý ïñ³Ù³¹ñ»É ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí 

å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ Ï³Ù Ýñ³ 

ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ áã Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

 

¹) Ý»ñ³éáõÙ »Ý ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³-

ÝáÕ ³é³ç³ñÏÝ»ñ, 
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») ïñí³Í »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áíù»ñ ã»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Åá-

ÕáíÇ ³é³ç³ñÏÇ Ñ»ï` áõÕÕ»Éáõ Çñ»Ýó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ù»ñ³Ï³-

Ý³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ: 

 

4.8.3. ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉ  

4.8.3.1. ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ` Áëï ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ` »ÉÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó. 

 

³) ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ¨ ¹ñ³Ýó í×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,  

µ) Ø³ëÝ³ÏóÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ (ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ù³Ý³Ï),   

·) Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ (÷áñÓ, é»ëáõñë³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ):  

  

4.9. ØñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕÇÝ áñáß»ÉÁ 
 

4.9.1. ÜÇëïÇ Å³Ù³Ý³Ï ØñóáõÃ³ÛÇÝ  Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ  áñáßáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇÝ, áñå»ë 

ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ, áñÇ ØñóáõÛÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ ·ñ³í»É ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ  Áëï  ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ` 

Մրցույթի կազմակերպչÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ` Áëï Ñ³ëï³ïí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ: 

 

4.9.2. Î¶Ø` ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ Î¶Ø ÝÇëïÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ:  

4.9.3. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿  ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí»Éáõ  Ù³ëÇÝ, ÇÝã-

å»ë Ý³¨ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñÙ³Ý ï»ÕÇ ¨ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ: (»Ý-

Ã³µ³ÅÇÝ 4.10): 

 

 

4.10. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙ: 
 

4.10.1. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ (Ï³ÝË³í) 

ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇó 5 (ÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` Մրցույթի կազմակերպչÇ 

Ñ³ëó»áí: Ð³ïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ïáÕ ¿ »ñÏ³ñ³óÝ»É ïíÛ³É Å³ÙÏ»ïÁ:  

 

4.10.2. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ  ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ »ñÏáõ ûñÇÝ³Ïáí, 

Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

4.10.3. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ  ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñíáõÙ 

¿ ³ÛÝ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ  Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·áñÍ»É ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ³é³Ýó ÉÇ³½áñ³·ñÇ` 

ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ï³Ù å³ïß³× Ï»ñåáí ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó` 

ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³  (³ÛëáõÑ»ï` ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ùñ³ÏóíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ 

ÏÝÇùÝ»ñáí: ÀÝ¹ áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙ Çñ³í³ëáõ ¿ å³Ñ³Ýç»É ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³·ñ³Í  ³ÝÓÇ  Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý  Ñ³ëï³ïáõÙÁ: 

 

4.10.4. Մրցույթի կազմակերպիչÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉáõÍ»É ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÁ` 
 

³) ãÇ ëïáñ³·ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Å³ÙÏ»ïáõÙ, 

 

µ) ÏÑñ³Å³ñíÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ  ëïáñ³·ñáõÙÇó`  1.2.5 Ï»ï»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí,  

·) ãÇ Ï³ï³ñÇ ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:  

 

4.11. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙ 
 

4.11.1. ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Մրցույթի կազմակերպչÇ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ÙÇç¨ ëëáñ³·ñíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 4.10) 5 (ÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
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4.11.2. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Մրցույթի կազմակերպիչը ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ë-

ï³ÃÕÃ»ñáí Մրցույթի կազմակերպչÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙå»ï»Ýï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó (´³Å-

Ý»ï»ñ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ, îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ ³ÛÉÝ), å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ð³ÕÃáÕÇ ³é³ç³ñÏ³Í  

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ  (Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ, 

Ñ³ëï³ïáõÙ), Ð³ÕÃáÕÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ó³Ý»óáõÙÇó 

(Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³ëï³ïáõÙ) Ñ»ïá, ÇëÏ 4.11.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³ßííáõÙ ¿  ³Û¹åÇëÇ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  (Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³ëï³ïáõÙ) ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá:  

 

4.11.3. ´áÉáñ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç, áñáÝù ã»Ý ³ñï³óáÉí»É ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ý, 

ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ù»ç, ÏáÕÙ»ñÁ Çñ³íáõÝù 

áõ»Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»É: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ¨ Ó»éù µ»ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³Ù-

ñ³·ñíáõÙ »Ý ÙÇÝãå³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ: 

 

 4.11.4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý 1.2.5. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

4.12. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³óáõÙÁ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ   

4.12.1. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÇó Ñ»ïá Մրցույթի 

կազմակերպիչÝ ÙñóáõÛÃÇ µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ·ñ³íáñ Ñ³ñóáõÙÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ÏáõÕ³ñÏÇ 

ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

 

 4.12.2. Մրցույթի կազմակերպիչÝ ÏÑñ³å³ñ³ÏÇ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÙñóáõÛÃÁ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É §ØÇç³½·³ÛÇÝ ¾Ý»ñ·»ïÇÏ Îáñåáñ³óÇ³¦ ö´À 

www.mek.am Ïáñåáñ³ïÇí ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ë³ÛÃáõÙ, µ³ÅÇÝ §¶ÝáõÙÝ»ñ¦: 

 

4.12.3. ºÃ» ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÇó ÙÇÝã¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ Ñ³ÕÃáÕÁ ÷áËíáõÙ 

¿  (ûñÇÝ³Ï` Ññ³Å³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ) Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³ñ·áí »Ý ï»Õ»Ï³óíáõÙ Ýáñ Ñ³ÕÃáÕÇ 

Ù³ëÇÝ: 

 

4.13.ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ïáõÅ³ÝùÇ Ó¨áí  

4.13.1.ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³ÑáííáõÙ »Ý ïáõÅ³Ýùáí [ÝßíáõÙ ¿ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ (ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

»ÝÃ³¹ñíáÕ ³ñÅ»ùÇ 3% áã ³í»É) Ï³Ù ³å³ÑáíÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á« ûñÇÝ³Ï` 

§ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ` Ø³ëÝ³ÏóÇ  ³é³ç³ñÏ³Í ·ÝÇ  2% (Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ñÏ»ñÁ):]    ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: 

 

4.13.2.îáõÅ³ÝùÝ»ñáí ³å³ÑáíáõÙ »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï¨Û³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`   

³)  ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ ã÷áË»Éáõ ¨ Ñ»ï ãÏ³Ýã»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá (Ï»ï 4.6.5). 

 

µ)  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ¹Çï³íáñÛ³É 

ãË»Õ³ÃÛáõñ»Éáõ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ØñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙáõÙ, 

 

·)  4.10. »ÝÃ³µ³ÅÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ 

ëïáñ³·ñ»Éáõ ` ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕ ×³Ý³ã»Éáõ ¹»åùáõÙ ¨ Ýñ³Ý ³Û¹ Ù³ëÇÝ 

å³ïß³× Í³Ýáõó»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. 

 

¹)  ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 4.11): 

 

4.13.3.ì»ñáÑÇßÛ³É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å³ñï³íáñ ¿ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙñóáõÛÃÇ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇó Ñ»ïá ï³ëÁ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  ÷áË³Ýó»É ïáõÅ³ÝùÇ ·áõÙ³ñÁ ³Û¹ 

å³Ñ³ÝçáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: 

 

  4.13.4.êáõÛÝ µ³ÅÝÇ ¨ ³é³ç³ñÏÇ Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»ùëï»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ áõÝ»Ý 

ïáõÅ³ÝùÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ áõÅ: 
 

4.13..5.ØñóáõÛÃÇ Î³Ù³Ï»ñåÇãÇ Çñ»Ý Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ å³Ñ³Ýç»É 

ïáõÅ³ÝùÇ ·áõÙ³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ù³ëÁ: 
 

http://www.mek.am/
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4.13.6.ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ï»ùëïáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ` ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³Ù Ñ³ÛïáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³óáÉáõÙÁ, áñÁ í»ñáß³ñ³¹ñÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ãÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÇ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ 

Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 

5. ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ  

 

5.1. úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³Ï (Ó¨ 1) 
 

5.1.1. úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ó¨Á  

                                Ó¨Ç ëÏÇ½µ    

§----¦ -----------Ãí³Ï³ÝÇ 

№------------------ 

 

Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ³Ûù  

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ì³ÝáõóáõÙÁ` Ññ³ï³ñ³Ïí³Í[ÝßíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ 

³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³Ýáõó³·ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ ³ÛÝ 

Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿], ¨ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ¨ ÁÝ¹áõÝ»Éáí ¹ñ³ÝóáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙñóáõÛÃÇ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 

 

 
(Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ` Ýß»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) 

 

 

·ñ³Ýóí³Í Ñ»ï¨Û³É Ñ³ëó»áí 
______________________________ 

(ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý)
 

 

 ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É`  
______________________________ 
(ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ Ïñ×³ï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ) 

 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí                                                                         
  

 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ³é³Ýó ²²Ð, ¹ñ³Ù  

___________________________________ 
(í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ¹ñ³Ù, ³é³Ýó ²²Ð)

 

 

 

µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó ²²Ð, ¹ñ³Ù 

 

 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ²²Ð-áí, ¹ñ³Ù  

___________________________________ 
(ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ, ¹ñ³Ù, ²²Ð-áí) 

 

 

êáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ áõÝÇ ûý»ñï³ÛÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨         “ ___ “                                    
Ãí³Ï³ÝÁ (áã å³Ï³ë ù³Ý 40 ûñ ëÏë³Í ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó):  

  

 

êáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí` Ý»ñ³éÛ³É ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ñ³í»Éí³Í-

Ý»ñÁ` 

 

ÎáÙ»ñóÇáÝ ³é³ç³ñÏ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÃÇí 2 Ñ³í»Éí³ÍÇ)       Ã.  

      ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ (Ó¨ 2) - ____Ã.  
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ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ (Ó¨ 3) - ____Ã.  

Ð³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý  Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨  ó³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 4) - 
____Ã. 

 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³ëï³ïáÕ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ  (µ³ÅÇÝ  4.5.)        -     _Ã. 
 

 

____________________________________ 
(Î.î. ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

 

 

__________________________________ 

(ëïáñ³·ñáÕÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ) 

 

         Ó ¨ Ç  ³ í ³ ñ ï   

5.1.2. Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  

5.1.2.1. Ü³Ù³ÏÁ  Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ó¨³Ï»ñå»É ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý µÉ³ÝÏÇ íñ³: 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ù³ñ ¨ ³Ùë³ÃÇí` Çñ Ùáï ÁÝ¹áõÝí³Í 

÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 

5.1.2.2. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ Çñ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ (Ï³½Ù³Ï»ñåã³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Ç 

ÝßáõÙáí) ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý: 
 

5.1.2.3. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ³ßË³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ÝßÇ Ãí»ñáí ¨ µ³é»ñáí, 

¹ñ³Ùáí ³é³Ýó ²²Ð, ²²Ð-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ²²Ð-Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ ÎáÙ»ñóÇáÝ 

³é³ç³ñÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (ëÛáõÝ³Ï §ÀÜ¸Ð²Üàôð¦): ¶ÇÝÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýß»É 
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ ¹ñ³Ù Ó¨³ã³÷áí, ûñÇÝ³Ï` §1 234 567,89 ¹ñ³Ù (Ø»Ï ÙÇÉÇáÝ »ñÏáõ Ñ³ñÛáõñ 

»ñ»ëáõÝãáñë Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ í³ÃëáõÝÛáÃ ¹ñ³Ù áõÃëáõÝÇÝÁ ÉáõÙ³)¦: 

 

5.1.2.4. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å³ñï³íáñ ¿ Ýß»É ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ð³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÁ` 4.4.2.1 »ÝÃ³Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 

5.1.2.5. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ãí³ñÏÇ ¨ ÝßÇ ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇÝ 

ÏóíáÕ` ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ï»ËÝÇÏ³³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ¿áõÃÛáõÝÁ áñáßáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Í³í³ÉÁ: 

 

5.1.2.6. Ü³Ù³ÏÁ å»ïù ¿ ëïáñ³·ñíÇ ¨ ³Ùñ³ÏóÇ ÏÝÇùáí 4.4.1.3 ¨ 4.4.1.4 »ÝÃ³Ï»ï»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
 

5.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (Ó¨ 2)  

5.2.1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý  Ó¨  

                                Ó¨Ç ëÏÇ½µ    

§----¦ -----------Ãí³Ï³ÝÇ 

ÃÇí ------------------ 

 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ  

ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ëó»Ý ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ` _________________________________ 

 
 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ §ä³ñï³¹Çñ¦ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ  

№  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

Ý³Ë³·ÍÇ   Ï»ïÇ №  

(µ³ÅÇÝ 3)  

ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ 

Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ  
 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ 

³é³ç³ñÏÝ»ñÁ  

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

ÑÇÙÝ³íáññáõÙÝ»ñ  
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1.      

2.      

3.      
 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ §ò³ÝÏ³ÉÇ¦ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  

№  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

Ý³Ë³·ÍÇ  № Ï»ïÁ 

(µ³ÅÇÝ 3)  

 

ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ 

Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ  
 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ 

³é³ç³ñÏÝ»ñÁ 
  

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,, 

ÑÇÙÝ³íáññáõÙÝ»ñ  

1.      

2.      

3.      
 

 

____________________________________ 
(Î.î. ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

 

 

__________________________________ 

(³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ) 

 

         Ó ¨ Ç  ³ í ³ ñ ï   

5.2.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Éñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  

5.2.2.1. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ µ»ñáõÙ ¿ ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³Ù³ñÁ ¨ ³Ùë³-

ÃÇíÁ: 
 

5.2.2.2. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý 

Ó¨Á) ¨ Ñ³ëó»Ý: 
 

5.2.2.3. ºÃ» ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ïíÛ³É Ó¨Á, 

¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Çñ ÏáÕÙÇó ÉÇáíÇÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ (µ³ÅÇÝ 

3): 

 

5.2.2.4. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ÙïóÝ»Éá ³é³ç³ñÏÝ»ñ, ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Çñ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óÝÇ 

ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ: î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³Í 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ñëï³Ï ï³ñ³Ýç³ïÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ` Çñ Ñ³Ù³ñ 

å³ñï³¹Çñ ¨ ó³ÝÏ³ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ §ä³ñï³¹Çñ¦ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ¨ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ý³ ÏÑñ³Å³ñíÇ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó: 

§ò³ÝÏ³ÉÇ¦ »Ý ³Ûëï»Õ Ñ³Ù³ñíáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ 

³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Մրցույթի կազմակերպչÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ, áñáÝó Ù»ñÅáõÙÁ Մրցույթի կազմակերպչÇ 

ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ñ³Ý·»óÝÇ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ` ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí»Éáõ ¹»åáõÙ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó Ññ³Å³ñÙ³Ý: 

 

5.2.2.5. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßí»Éáõ »Ý 1.2.5 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

5.2.2.6. Մրցույթի կազմակերպիչÝ Çñ»Ý Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ ÙÇÝã ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ 

ùÝÝ³ñÏ»É ¨ ÁÝ¹áõÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõóÇã (ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ãÏñáÕ) 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÏáÕÙ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ã·³Ý ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É, ³å³ ÏáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñí³Í ÏÉÇÝ»Ý ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»É ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, 

áñáÝù ß³ñ³¹ñí³Í »Ý ëáõÛÝ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³ÛïáõÙ: 

 

5.2.2.7. ò³ÝÏ³ó³Í ¹»åùáõÙ ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³, áñ`  

³) »Ã» ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ÛÝ å³ñï³¹Çñ  ³é³ç³ñÏÝ»ñÇó ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ, áñÁ ³é³ç ¿ 

ù³ßí»É Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, Մրցույթի կազմակերպչÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÉÇÝÇ, ³Û¹ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 

Ñ³ÛïÁ ÏÙ»ñÅíÇ ³ÝÏ³Ë ï»ËÝÇÏ³³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó: 
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µ)     ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Մրցույթի կազմակերպիչÇ å³ïñ³ëï³Í 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏµÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ ãÇ 

½ñÏáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ ¨ Մրցույթի կազմակերպչÇÝ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù 

÷á÷áË»Éáõ Çñ Çñ³íáõÝùÇó` Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` ³Û¹ å³ÛÙ³Ý-

Ý»ñÁ ÷á÷áË»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:: 

 

5.3. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ (Ó¨ 3)  

  5.3.1. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÇ Ó¨Á  

                                Ó¨Ç ëÏÇ½µ    

§----¦ -----------Ãí³Ï³ÝÇ 

ÃÇí ------------------ 

 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ 

 
 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ëó»Ý ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ` _________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
²Ýí³ÝáõÙÁ 
 Наименование 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÇÝ (Éñ³óíáõÙ 

¿ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó) 

          

1.  ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á ¨ ýÇñÙ³ÛÇÝ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 
 

 

2.  ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ (Ãí³ñÏ»É µáÉáñ ³ÛÝ ÑÇÙ-

Ý³¹ÇñÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ï³½Ù³-

Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨»ñÁ Ï³Ù ².².Ð., áõÙ 

µ³ÅÇÝÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 10%) 

 

 

3.  Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý 
é»·ÇëïïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý (³Ù-

ë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ, áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí³Í)  

 

 

4.  ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÐìÐÐ 
 

 

5.  Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý 
 

 

6.  öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý 
 

 

7.  Ø³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ` Ãí³ñÏ»É ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ 

÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý»ñÁ 
 

 

8.  ´³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ (µ³ÝÏÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý, ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³Ï-

óÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ Ñ³Ù³ñÁ µ³Ý-

ÏáõÙ, µ³ÝÏÇ Ñ»é³ËáëÝ»ñÁ, ³ÛÉ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ)  
 

 

9.  ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ»é³ËáëÝ»ñÁ (Ýß»-

Éáí ù³Õ³ùÇ Ïá¹Á) 
 

 

10.  ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ý³ùëÁ (Ýß»Éáí 

ù³Õ³ùÇ Ïá¹Á) 
 

 

11.  ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áë-

ïÇ Ñ³ëó»Ý 
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12.  ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³½·³Ýáõ-

ÝÁ, ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, áí ëïáñ³·ñ»-

Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÙñóáõÛÃÇ 

Ø³ëÝ³ÏóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ` 

Ýß»Éáí å³ßïáÝÁ ¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³-

ËáëÁ 
 

 

13.  ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 

³ÝÓÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ` 

Ýß»Éáí å³ßïáÝÁ ¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³-

ËáëÁ 
 

 

 

____________________________________ 
(Î.î. ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

 

 

__________________________________ 

(ëïáñ³·ñáÕÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, 

å³ßïáÝÁ) 

 

         Ó ¨ Ç  ³ í ³ ñ ï   

5.3.2 Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  

5.3.2.1. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ 

³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ 

Ý³Ù³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 5.1.): 

 

5.3.2.2. ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ 

³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ 

Çñ Ñ³ëó»Ý: 

 

5.3.2.3. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñáÑÇßÛ³É 

³ÕÛáõë³ÏÁ Éñ³óÝ»Ý µáÉáñ Ï»ï»ñáí: àñ¨¿ ïíÛ³ÉÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýß»É §ãÏ³¦ µ³éÁ: 

 

5.3.2.4. §´³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦ 8 ëÛáõÝÛ³ÏáõÙ 

ÝßíáõÙ »Ý ³ÛÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ïû·ï³-

·áñÍí»Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 

 

5.4.Ð³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý  Í³í³É-

Ý»ñÇ ¨ ó³ÝÏÇ  Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 4) 

 

5.4.1. Ð³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 

ï³ñ»Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ ó³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ó¨ 
 

                                Ó¨Ç ëÏÇ½µ    

§----¦ -----------Ãí³Ï³ÝÇ 

ÃÇí ------------------ 

 

Ð³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý  Í³í³ÉÝ»-

ñÇ ¨  ó³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù 

 

ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ëó»Ý ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ` 
_________________________________ 
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№ 

п/п 
Î³ï³ñÙ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 
(Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏ½µÇ 

ï³ñÇÝ ¨ ³ÙÇëÁ –

Ï³ï³ñÙ³Ý ÷³ëï³óÇ 

Ï³Ù Ý³Ë³ï»ëíáÕ 

³í³ñïÇ ï³ñÇÝ ¨ 

³ÙÇëÁ, ã³í³ñïí³Í 

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ` Ï³ï³ñÙ³Ý 
ïáÏáëÁ)  

 

Մրցույթի 

կազմակերպիչ 
(³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³ëó»Ý, 

ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓ` 

å³ßïáÝÇ ÝßáõÙáí, 

ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ 
Ñ»é³ËáëÝ»ñ)  

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÝÏ³ñ³·ñáõÙÁ 
(Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ

Ý»ñÇ Ï³½ÙÁ ¨ 

Í³í³ÉÁ, 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ñ³·ñáõÙÁ) 

ä³ÛÙ³Ý³

·ñÇ 

·áõÙ³ñÁ, 

¹ñ³Ù,  

î»Õ»ÏáõÃÛáõ

ÝÝ»ñÃí³ñÏí

³Í 

å³ÛÙ³Ý³·ñ

»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñ

Ç Ù³ëÇÝ  

1.       

2.       

3.       

…      

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÙµáÕç 2015 ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ  

 

 Х 

1.       

2.       

3.       

…      

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÙµáÕç 2016 ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ  

 

 Х 

1.       

2.       

3.       

…      

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÙµáÕç 2017 ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ  

 

 х 

 

 

____________________________________ 
(Î.î. ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

 

 

__________________________________ 

(ëïáñ³·ñáÕÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ) 

 

         Ó ¨ Ç  ³ í ³ ñ ï   

5.5.2. Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  

5.5.2.1.ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý   
 

5.5.2.2.ØñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³-

Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: 
 

5.5.2.3.²Ûë Ó¨áõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Í³í³ÉÝ»ñáí, Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí ¨ 2 ¨ 3 

µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý 

Í³í³ÉÝ»ñÁ ¨ ó³ÝÏÁ: 

 

5.5.2.4. մñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝïñ»É ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, áñáÝù, Çñ 

Ï³ñÍÇùáí, É³í³·áõÛÝ Ï»ñåáí µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý Çñ ÷áñÓÁ: 
 

5.5.2.5.մñóáõÛÃÇ Մ³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ã³í³ñïí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ` ïíÛ³É ÷³ëïÁ 

³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý Ýß»Éáí: 
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Հավելված 1 

 

 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրություն, Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ կատարելիս երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրություն և բեռների ապահովագրություն  

նկատմամբ ներկայացվող  

տեխնիկական պահանջները 

1. Ընդհանուր դրույթներ.  

1.1. Ապահովադիր. Պատվիրատուն և / կամ Պատվիրատուի կապալառու 

կազմակերպությունները: 

 

1.2. Ապահովագրող. Մրցույթային փաստաթղթերի ___ կետում նշված Ապահովագրական 

ընկերության նկատմամբ պահանջներին համապատասխանող Ապահովագրական ընկերություն 

(այսուհետ Լոտի տեքսթով` Ապահովագրող կամ Մրցույթի Հաղթող): 

 

1.3. Շահառու. Օբյեկտի գծով շահառու է հանդիսանում անձ, որն ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտով կամ պայմանագրով սահմանված ապահովագրված գույքը պահպանելու շահ, մասնավո-

րապես` Ապահովադիրը և / կամ այլ անձ` նրանց կողմից կրած վնասների մասով: 

 

1.4. Ապահովագրված շահեր. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող 

Ապահովադրի գույքային շահերը: 

 

1.5. Ապահովագրության օբյեկտը. Կապալը (գործող և նոր կնքվող) կատարելու կապակցությամբ 

առաջացող Ապահովադրի գույքային շահերը, մասնավորապես` նյութական վնասի ռիսկերը, 

երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական պատասխանատվության առաջացման ռիսկերը և 

Ապահովադրի կողմից փոխադրվող բեռի կորստի կամ վնասման ռիսկերը: 

 

1.5.1. Ապահովագրողը իրականացնում է Ապահովադրի (Շահառուի) գույքային շահերի 

ապահովագրություն, որոնք կապված են հետևյալի հետ. 

 

1.5.1.1. շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ կատարելու, 

փորձարկումներ իրականացնելու, շահագործման մեջ ներդնելու, նշված գործունեությունը 

վերահսկելու, Ապահովադրի և Պատվիրատուի միջև կնքված կապալի պայմանագրի1 համաձայն 

շինարարությունում այլ պայմանագրային աշխատանքներ կատարելու (Բաժին 1), 

 

1.5.1.2. նրա պարտավորության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով հատուցելու երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և / կամ գույքին 

Պայմանագրի 1.2.1. կետով նախատեսված ապահովագրված գործունեությունը իրականացնելիս 

պատճառված վնասը (Բաժին 2), 

 

1.5.1.3. պայմանագիրը կատարելու հետ կապված Պայմանագրով սահմանված ապահովագրության տարածքի 

սահմաններում ցանկացած տեսակի տրանսպորտային միջոցով փոխադրելիս ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի 

մնասման, ամբողջությամբ ոչնչացման և (կամ) կորստի արդյունքում վնաս (վնասներ) կրելու հանարվորության 

(Բաժին 3): 

 

1.5.2. Բաժին 1-ի գծով Ապահովադրի (Շահառուի) շահերի ապահովագրությունը տարածվում է պայմանագրի 

առարկայի վրա, ներառյալ շինարարական աշխատանքները (այդ թվում շինարարական նյութերը և 

կոնստրուկցիաները, աշխատավարձի գծով ծախսերը, Պայմանագրի ընդհանուր գումարում ներառված 

փոխադրման, մաքսային վճարումների և տուրքերի գծով ծախսերը), մոնտաժման աշխատանքները (այդ թվում 

մոնտաժվող սարքավորումները, նյութերը, աշխատավարձի գծով ծախսերը, Պայմանագրի ընդհանուր 

գումարում ներառված փոխադրման, մաքսային վճարումների և տուրքերի գծով ծախսերը): Լրացուցիչ կարող են 

ապահովագրված լինել շինարարական հրապարակի սարքավորումները, շինարարական տեխնիկան և մեխա-

նիզմները, առկա գույքը, նյութերը, Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող սարքավորումները և 
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ծառայությունները: 

1.5.3. Բաժին 2-ի գծով Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է երրորդ անձանց 

նկատմամբ Ապաոհովադրի պատասխանատվության վրա, որոնց տակ հասկացվում են իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձինք, որոնք չեն մասնակցում ապահովագրված գործունեության մեջ և փոխկապակցված չեն 

միմյանց հետ և Ապահովադրի հետ նշված ապահովագրված գործունեության նկատմամբ պայմանագրային 

հարաբերություններով: 

 

1.5.4. Բաժին 3-ի գծով Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է շինարարական 

տեխնիկայի և մեխանիզմների, դրանց կոմպլեկտավորման մասերի և պահեստամասերի, ինչպես նաև 

նյութերի, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների և Պայմանագրի (պայմանագրերի) կատարման 

նպատակով մատակարարվող այլ ապրանքների վրա, որոնք հանդիսանում են Ապահովադրի 

սեփականություն կամ որոնց համար պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների ուժով 

Ապահովադիրը կրում է պատասխանատվություն: 

 

 

 

 

Պայմանագրով Ապահովագրողի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է այն փոխադրումներով 

(փոխադրումների տարածաշրջաններով), երբ, համաձայն մատակարարման բազային պայմանների և / կամ 

մատակարարման պայմանագրերի / առուվաճառքի պայմանագրերի պայմանների համաձայն 

Ապահաովադիրը կրում է ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, ամբողջությամբ ոչնչացման կամ 

կորստի ռիսկը և / կամ երբ փոխադրման ընթացքում բեռի ապահովագրության պարտավորությունը դրված 

է Ապահովադրի վրա: Փոխադրումը իր մեջ պետք է ներառի վերաբեռնումները և փոխաբեռնումները, 

ինչպես նաև վերաբեռնման և փոխաբեռնման կետերում պահեստներում բեռի պահպանումը: Բեռի 

փաթեթավորումը ստանդարտ է, համապատասխանում է փոխադրվող բեռին: 

 

1.6. Ապահովագրական գումարները.  

1.6.1. Բաժին 1-ի գծով. սահմանվում է շինմոնտաժային աշխատանքների լրիվ պայմանագրային 

(նախահաշիվային) արժեքի չափով, ներառյալ շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների 

արժեքը, աշխատավարձի գծով ծախսերը, փոխադրման, մաքսային վճարումների և տուրքերի 

գծով ծախսերը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը: 

 

Պայմանագրով պետք է նախատեսված լինի ապահովագրության պայմանագրի գործողության 

ժամկետի ընթացքում կապալի պայմանագրի արժեքի մեծացման ավտոմատ ծածկույթ, եթե 

նշված արժեքի մեծացումը չի գերազանցում ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահի 

դրությամբ աշխատանքների սկզբնական արժեքի 10%: Ընդ որում Ապահովադիրը պետք է  

իրավունք ունենա չծանուցելու Ապահովագրողին կապալի պայմանագրի արժեքի նման 

մեծացման մասին և լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարում չի պահանջվում: Այն դեպքում, 

երբ կապալի պայմանագրի արժեքի մեծացումը գերազանցում ապահովագրության պայմանա-

գրով սահմանված սկզբնական ապահովագրական գումարի 10 տոկոսը, ապա Ապահովադիրը 

ուղարկում է Ապահովագրողին տվյալներ ապահովագրական գումարի փոփոխման վերաբերյալ: 

Նշված տվյալները Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին փոխանցելուց հետո ոչ ուշ քան 15 

(տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կողմերը համաձայնեցնում և կնքում են 

ապահովագրության պայմանագրի լրացուցիչ համաձայնագիր ապահովագրական գումարի և 

ապահովագրավճարի փոփոխման մասին: 

 

 

__________________________________________________________ 

1 Սույն Լոտի շրջանակներում «Կապալ» տերմինի տակ հասկացվում է նաև Գլխավոր կապալ և 

Ենթակապալ: 
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1.6.2. Բաժին 2-ի գծով. Բաժին 1-ով սահմանված ապահովգրական գումարի 15% չափով, սակայն ոչ 

ավելի քան _________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ: 

 

1.6.3. Բաժին 3. «Բեռների ապահովագրություն»  

1.7. Ապահովագրության տարածքը. Բաժին 1-ի և Բաժին 2-ի գծով` շինմոնտաժային 

աշխատանքների իրականացման տարածքը: Բաժին 3-ի գծով` բեռի փոխադրման երթուղին: 

 

1.8. Ապահովագրության ժամկետը. Շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրության 

Պայմանագիրը Մրցույթի Հաղթողի հետ կնքվում է աշխատանքների անցկացման ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար (ապահովագրվող կապալի պայմանագրով սահմանված 

աշխատանքների անցկացման ժամկետին համապատասխան)` 01.01.2019թ. մինչև 31.12.2019թ. 

ժամանակահատվածում կնքված կապալի պայմանագրերի համար։ Ապահովագրության 

պայմանագիրը կնքվում է ժամկետի երկարացման հնարավորությունով` սույն Գնումների փաս-

տաթղթերում նշված պայմաններից ոչ վատ պայմաններով, եթե երկարաձգվող 

ապահովագրության պայմանագրի գծով վնասաբերությունը չի գերազանցում 50%` 

ապահովագրավճարի վճարման հետևյալ կարգով. 

 

- այն դեպքում, երբ պայմանագրով սահմանված ապահովագրության ժամկետը, ներառյալ 

երկարացման ժամկետը, չի գերազանցում 36 ամիսը, ապա լրացուցիչ 

ապահովագրավճար չի գանձվում, 

 

- այն դեպքում, երբ պայմանագրով սահմանված ապահովագրության ժամկետը, ներառյալ 

երկարացման ժամկետը, գերազանցում է 36 ամիսը, ապա գանձվում է լրացուցիչ 

ապահովագրավճար  ̀ երկարացման ժամկետի յուրաքանչյուր ամսվա համար Մրցույթի 

Հաղթողի Մրցույթային դիմումի մեջ նշված սակագնի 1/36 դրույքաչափով: 

 

1.9. Ապահովագրության պայմանագրերը.  

Յուրաքանչյուր Ապահովադրի և յուրաքանչյուր կապալի պայմանագրի գծով կնքվում է առանձին 

ապահովագրության պայմանագիր: 

 

Կասկածներից խուսափելու նպատակով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Մրցույթի 

Հաղթողի կողմից այն կապալի պայմանագրերի գծով, որոնց գծով չի անցկացվել և (կամ) չի անցկացվելու 

առանձին կանոնակարգված գնման գոծընթացներ  ̀Մրցույթի Կազմակերպիչի որոշմամբ: 

 

1.10. Ապահովագրության պայմանները.  

Ապահովագրման ենթակա են շինմոնտաժային ռիսկերը, մասնավորապես հետևյալ ռիսկերի համալիրը, 

որոնք առաջանում են շինմոնտաժային աշխատանքներ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, 

փորձարկումներ իրականացնելիս, շահագորժման մեջ ներդնելիս և կապալաի պայմանագրի համաձայն այլ 

աշխատանքներ իրականացնելիս. 

 

ա) Բաժին 1-ի գծով ապահովագրության ենթակա են շինարարության և (կամ) մոնտաժման 

օբյեկտների (այդ թվում սարքավորումների), որոնց նկատմամբ իրականացվում են 

աշխատանքներ, ոչնչացման կամ վնասման արդյունքում նյութական վնասի պատճառման 

ռիսկերը  ̀ «բոլոր ռիսկերից» ապահովագրության պայմաններով, ներառյալ «նախգծման 

սխալներ», «նյութերի կամ արտադրության արատներ» ռիսկերը, այդ թվում կապալառու 

կազմակերպության հետգործարկման երաշխիքային պարտավորությունների ժամկետի 

ընթացքում, 

 

բ) Բաժին 2-ի գծով ապահովագրության ենթակա են շինարարական և (կամ) մոնտաժման և (կամ) 

գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնելիս երրորդ անձանց կյանքին, 

առողջությանը և գույքին վնաս պատճառելու դեպքում քաղաքացիական պատասխա-

նատվության ի հայտ գալու ռիսկերը, այդ թվում կապալառու կազմակերպության 
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հետգործարկման երաշխիքային պարտավորությունների ժամկետի ընթացքում2
, 

գ) Բաժին 3-ի գծով ապահովագրության ենթակա են ցամաքով, ջրային կամ օդային ուղիով 

փոխադրվող բեռների ոչնչացման կամ վնասման ռիսկերը («բոլոր ռիսկերից 

պատսխանատվությամբ» պայմանով): 

 

1.11. Ոչ պայմանական չհատուցվող գումարը.  

Բաժին 1-ի գծով սահմանվում է _______ (_________) Հայաստանի Հանրապետության դրամի 

չափով: 

 

Բաժին 2-ի և Բաժին 3-ի գծով չհատուցվող գումարներ չեն սահմանվում:  

1.12. Ապահովագրական հատուցման ծավալաը.  

1.12.1. Բաժին 1-ի գծով Ապահովագրական հատուցման չափը որոշվում է.  

1.12.1.1. վերանորոգման (կամ վերականգնման) ենթակա գույքի վնասման դեպքում հատուցման ենթակա են 

ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են վնասված գույքը վերականգնելու համար  ̀ պայմանագրով սահմաված 

ապահովագրական գումարի սահմաններում, կամ սակայն ցան կացած դեպքում համաձայն 

ապահովագրության Պայմանագրով սահմանված պայմանների և Պայմանագրով սահմանված 

ապահովագրական գումարների սահմաններում, 

 

1.12.1.2. ոչնչացման (կորստի) դեպքում` հատուցման ենթակա է գույքի կամ գույքի վնասված 

մասի իրական արժեքը, 

 

1.12.1.3. ապահովագրական պատահարից հետո տարածքի մաքրման, քանդման ենթակա շինարա-

րության օբյեկտի մնացորդների քանդման / ապամոնտաժման և ապահովագրական պատահար 

տեղի ունենալու հետ կապված այլ համանման ծախսերի գծով`փլվածքների մաքրման և բեկորների 

հեռացման համար փաստացի կատարված ծախսերի չափով: 

 

1.12.2. Վերականգնման համար ծախսերը իրենց մեջ պետք է ներառեն.  

 

1.12.2.1. Վերանորոգում անցկացնելու և վնասված գույքը վերականգնելու համար անհրաժեշտ 

հանգույցների, ագրեգատների, մասերի, նյութերի ձեռքբերման համար կատարված ծախսերը, 

 

1.12.2.2. Վնասված գույքի վերանորոգման համար, նոր ձեռբերված կամ վերանորոգված 

հանգույցների, մասերի և ագրեգատների մոնտաժման համար կատարված ծախսերը` առանց 

հաշվի առնելու դրանց փոխարինիչների, ժամանակավոր տեղադրման համար ծախսերը, 

 

1.12.2.3. Վնասված ապահովագրված գույքը, վերանորոգման (վերականգնման) համար անհրաժեշտ 

պահեստամասերը, բեռները և նյութերը, վերանորոգող կամ շինարարական տեխնիկական 

վերանորոգման վայր և հետ առաքման և փոխադրման համար կատարված ծախսերը: 

 

1.12.3. Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ուղղակի վնասից բացի 

Ապահովագրողը հատուցում է նաև ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու հետ կապված 

Ապահովադրի լրացուցիչ ծախսերը. 

 

1.12.3.1. Հնարավոր վնասը նվազեցնելու հետ կապված Ապահովադրի կողմից կատարված 

ծախսերը, 

 

1.12.3.2. Վնասված Ապահովագրված գույքը վերանորոգման (վերականգնման) պատրաստման հետ 

կապված ծախսերը, ներառյալ վերանորոգման (վերականգնման) աշխատանքները իրականացնելու 

համար հատուկ անհրաժշետ նախագծային փաստաթղթերի մշակման, ոչնչացված, վնասված կամ 

կորցրած հանգույցների, մասերի և ագրեգատների ապամոնտաժման, վերանորոգման արժեքը և 

ոչնչացված (վնասված) Ապահովագրված գույքի բեկորներից և մնացորդներից տարածքի մաքրման 

համար ծախսերը, 

 

1.12.3.3. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, պաշտոնական տոն ճանաչված օրերին և ոչ աշխատանքային  
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օրերին վնասված գույքի վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու հետ կապված լրացուցիչ 

ծախսերը, ինչպես նաև աշխատանքների իրականացման հրատապության հետևանքով առաջացած 

տրանսպորտային ծախսերը, 

1.12.3.4. Ապահովագրված գույքի վնասումները և դրանց պատճառները հայտնաբերելու համար 

ծախսերը: 

 

Մրցույթի Մասնակիցների կողմից կարող են առաջարկվել ապահովագրական 

պատահարի դեպքում հատուցման ենթակա լրացուցիչ ծախսեր: 

 

1.13. Ապահովագրկան ծածկույթից բացառությունները.  

Ստորև բերված ցանկերի ընդլայնում Մրցույթի Մասնակցի կամ Մրցույթի Հաղթողի կամ 

Ապահովագրողի կողմից չի թուլատրվում: Անկախ այն փաստից, թե ինչ բացառություններ են 

նշված Մրցույթի Մասնակցի կամ Մրցույթի Հաղթողի կամ Ապահովագրողի ապահովագրության 

Պայմաններում, դրանք չեն կարող լրացնել կամ հստակեցնել 1.13.1 – 1.13.3 կետերում նշված 

բացառությունները, մասնավորապես. 

 

Բաժին 1-ի գծով հատուցման ենթակա չեն հետևյալ պատճառներով առաջացած վնասները.  

ա) Ցանկացած տեսակի ռազմական գործողությունների և դրանց հետևանքների, քաղաքացիական 

հուզումների, գործադուլների, խռովությունների, լոքաուտների, քաղաքացիական կամ ռազմական 

իշխանությունների հրահանգով գույքի բռնագրավման, բռնագանձման, կալանքի, ոչնչացման կամ վնասման, 

հարկադիր պետականացման, արտակարգ կամ հատուկ իրավիճակի հայտարարման, խռովության, պետա-

կան հեղաշրջման, դավադրության, ապստամբության, հեղափոխության, Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությունում փոփոխությունների, ինչպես նաև կատարման համար պարտադիր այլ նորմատիվ 

ակտերի ընդունման, 

 

բ) Տարերային աղետների, մինչև ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահը ապահովագրական 

ծածկույթի տարածքը տարերային աղետի գոտի հայտարարելու դեպքում, 

 

գ) Ցանկացած ձևով միջուկային էներգիայի ազդեցության,  

դ) Աշխատանքների լրիվ կամ մասնակի դադարեցման ժամանակ ապահովագրված գույքի 

վնասման կամ ոչնչացման, 

 

ե) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման 

համար պատասխանատու այլ անձի կողմից Ապահովագրված օբյեկտի պահպանման, 

շահագործման և սպասարկման հրահանգների միտումնավոր չպահպանման, ինչպես նաև 

նյութերը նախատեսվածից տարբերվող այլ նպատակներով օգտագործելու, 

 

զ) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքները իրականացմամբ 

զբաղված այլ կազմակերպության կողմից ապահովագրված օբյեկտներում աշխատանքներ 

իրականացնելիս շինարարական նորմերը և կանոնները, ինչպես նաև տեխնիկական անվտանգության 

կանոնները միտումնավոր չկատարելու, 

 

է) Շահագործման գործոնների (մաշվածության, կոռոզիայի, օքսիդացման, նեխման, 

ինքնաբռնկման) անընդհատ ուղղակի ազդեցության հետևանքով առաջացած վնասումների: 

 

Լրացուցիչ ծախսերը մեջ չեն ներառվում.  

ա) Ապահովագրված աշխատանքների կամ առարկաների փոփոխությունների կամ 

բարելավումների հետևանքով առաջացած լրացուցիչ ծախսերը, 

 

բ) Ժամանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգման կամ վերականգնման համար 

կատարված ծախսերը, եթե նման ժանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգումը 

կամ վերականգնումը չի հանդիսանում վերջնական վերանորոգման մի մաս և մե-

ծացնում են ապահովագրական հատուցման գումարը (եթե ապահովագրության 

պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), 
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գ) Անհրաժեշտ ծախսերը գերազանցող այլ կատարված ծախսեր:  

1.13.1. Բաժին 2-ի գծով ապահովագրական պատահար չեն ճանաչվում և Ապահովագրողի 

կողմից հատուցման ենթակա չեն հետևյալ պահանջները. 

 

ա) Ապահովադրի կամ այլ անձի, ում պատասխանատվությունը ապահովագրված է, հետ 

աշխատանքային կամ քաղաքացիա-իրավական (կապալի պայմանագրով) հարաբերությունների մեջ 

գտնվող անձանց պատճառված վնասի հատուցման պահանջները, որը պատճառվել է նրանց 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, ինչպես նաև պահանջները, որոնք ներկայացվել են 

աշխատողներին աշխատանքից ազատելիս հատուցումների, գործազրկության նպաստների, 

անաշխատունակության, մարմնական վնասվածքների, հիվանդության կամ մահվան գծով վճարումների 

մասին որևէ նորմերի համաձայն, 

 

բ) Վնասի հատուցման մասին պահանջները, որի համար պատասխանատվությունը Ապահովադիրը կամ 

այլ անձ, որի պատասխանատվությունը ապահովագրված է, իր վրա է վերցրել որևիցէ պայմանագրով, 

բացառությամբ այն դեպքի, երբ նման պատասխանատվությունը ի հայտ է գալիս քաղաքացիական 

օրենսդրության նորմերի համաձայն և նման պայմանագրի բացակայության դեպքում, 

 

գ) Գործող օրենսդրությամբ նախատեսված հատուցման գումարները գերազանցող չափով հատուցման 

մասին, 

 

դ) Ապահովադրի կամ անձի ում պատասխանատվությունը ապահովագրված է լիցենզիայի 

կասեցման, հետ կանչման կամ առ ոչինչ հայտարարման ժամկետում պատճառված վնասի 

հատուցման մասին, 

 

ե) Տուժած անձանց կողմից բաց թողնված եկամուտի տեսքով արտաայտված վնասի 

հատուցման, 

 

զ) Բարոյական վնասի (ֆիզիկական անձանց) դրամական հատուցման, կամ իրավաբանական անձանց 

գործնական համբավին պատճառված վնասի հատուցման: 

 

1.13.2. Բաժին 3-ի գծով ապահովագրական պատահար չեն ճանաչվում ամբողջ բեռի 

կամ բեռի մի մասի ոչնչացումը, կորուստը կամ վնասումը, որոնք տեղի են ունեցել 

հետևյալ պատճառներով. 

 

ա) Ցանկացած ռազմական գործողությունների, միջոցառումների, վարժությունների (անկախ այն փաստից, 

եղել են դրանք հայտարարված, թե ոչ) և դրանց հետևանքների, ականներով, ինքնաշարժ ջրականներով 

կամ ռազմական այլ հրանոթներով վնասման կամ ոչնչացման, ծովահենական գործողությունների (ջրային 

փոխադրումների ժամանակ), քաղաքացիական պատերազմի, ժողովրդական հուզումների և 

գործադուլների, նենգադուլների ակտերի, 

 

բ) քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների, ինչպես նաև մաքսային, սանիտարական կամ 

կարանտինային ծառայությունների հրահանգով գույքի բռնագրավման, բռնագանձման, կալանքի, 

ոչնչացման կամ վնասման, 

 

գ) Ատոմային էներգիայի ցանկացած տեսակի կիրառման հետ կապված միջուկային պայթյունի, 

ճառագայթման և ռադիոակտիվ վարակի ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության, 

 

դ) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների 

դիտավորության, 

 

ե) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների կոպիտ 

անզգուշության 

 

զ) Բեռի պակասորդի` դրա արտաքին փաթեթավորման ամբողջականության և մուտք գործելու 

հետքերի բացակայության դեպքում, 

 

է) Բեռի հատուկ հատկությունների և բնական հատկանիշների (արտահոսքի, գոլորշիացման, 

սպառողական հատկանիշների, քաշի, քանակի և ծավալի կորստի, չորապակասորդի, 
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թափուքապակասորդի, դուր փչման, ժանգոտման, նեխման և նմանատիպ այլ երևույթների): 

1.14. Ապահովագրավճարը.  

Ապահովագրավճարի չափը սահմանվում է համաձայն Մրցույթի Մասնակցի կողմից ներկայացված 

Մրցույթային Դիմումի  ̀3 (երեք) ապահովագրական սակագների տեսքով. 

 

ա) շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրության գծով (Բաժին 1 և Բաժին 2) 36 ամիսը 

չգերազանցող ապահովագրության ժամկետով (առանց հաշվի առնելու հետ-

գործարկումային երաշխիքային պարտավորությունները), 

 

բ) շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրության գծով (Բաժին 1 և Բաժին 2) 36 ամսից 

ավելի ապահովագրության ժամկետով (առանց հաշվի առնելու հետգործարկումային 

երաշխիքային պարտավորությունները), 

 

գ) բեռների ապահովագրության գծով (Բաժին 3),  

Կասկածներից խուսափելու նպատակով Մրցույթի Մասնակցի Մրցույթային դիմումը, որը 

պարունակում է առաջարկ ապահովագրական սակագնի միայն մեկ և / կամ երկու 

տարբերակի գծով, ենթակա չէ դիտարկման Մրցույթի Կազմակերպիչի կողմից: 

 

Ապահովագրավճարը վճարվում է Ապահովադրի կողմից միանվագ` 

ապահովագրության պայմանագրի կնքման ամսաթվից ոչ ուշ քան մեկ ամսվա 

ընթացքում, կամ տարաժամկետ` համաձայն կապալի պայմանագրով շինմոնտա-

ժային աշխատանքների ֆինանսավորման ժամանակացույցի: 

 

1.15. Այլ պայմաններ.  

Ապահովագրության պայմանագիրը պետք է նախատեսի Ապահովագրողի` 

սուբրոգացիայի իրավունքից հրաժարումը այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ 

կնված են Ապահովագրված գույքի նախագծման, կարգաբերման, սպասարկման, 

դիագնոստիկայի, վերանորոգման մասին համաձայնություններ, ինչպես նաև այլ 

անձանց նկատմամբ, որոնց հետ Ապահովադիրը կնքել է 

պատասխանատվությունից ազատելու մասին համաձայնագրեր (Հայաստանի 

Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1021 հոդվածը) և / կամ որոնք 

հանդիսանում են նրա հետ փախկապակցված: 

 

Ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն տեղի ունենալու դեպքում 

Կողմերի գործողությունների կարգը, ինչպես նաև ապահովագրական հատուցում 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստատթղթերի ցանկը սահմանվում է Մրցույթի 

Մասնակցի կողմից ներկայացված Մրցույթային դիմումով: 

 

1.16. Վերաապահովագրություն.  

Մրցույթային դիմումի կազմի մեջ Մրցույթի Մասնակիցը պետք է նշի օբլիգատոր 

վերաապահովագրության պայմանագրի մասին տեղեկություններ, լրացուցիչ նշելով. 

 

- օբլիգատոր վերաապահովագրական պաշտպանության մասնակիցների ռիսկի մասնաբաժինը 

և վարկանիշները, 

 

- վերաապահովագրական բրոքերների ցանկը, որոնց Մրցույթի Մասնակիցը պլանավորում է 

ներգրավել սույն Լոտի գծով վերաապահովագրական պաշտպանություն կազմակերպելու 

նպատակով առկա օբլիգատորի ծավալը գերազանցող ռիսկը տեղաբաշխելու համար, 
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Հավելված 2 

 

 

Պայմանագիր  

Շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրություն, Շինմոնտաժային աշխատանքներ 

կատարելիս երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրություն և բեռների ապահովագրություն 

 

«__» __________ / __________2018թ. / г.  

«-------------------» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն այսուհետ 

կանվանվի «Ապահովագրող», ի դեմս գործադիր տնօրեն պրն -----------------, որը 

գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, 

 

և «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն 

այսուհետ կանվանվի «Ապահովադիր», ի դեմս Գլխավոր տնօրեն` Ռ.Վ. 

Զոհրաբյանց, որը գործում է Ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մյուս 

կողմից, 

 

  

հետագա շարադրանքում միասին անվանվելով «Կողմեր», իսկ յուրաքանչյուրը 

առանձին`«Կողմ»,  

Կնքեցին Ապահովագրության Պայմանագիրը (այսուհետ`«Պայմանագիր») հետևյալի 

մասին.  
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1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ  

1.1. Պայմանագրով Ապահովագրողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված վճարի 

(ապահովագրավճարի) դիմաց Պայմանագրով նախատեսված իրադարձություն (ապահովագրական 

պատահար) տեղի ունենալու դեպքում Ապահովադրին կամ անձին, որի օգտին կնքվել է Պայմանագիրը 

(Շահառուին) ապահովագրական գումարի սահմաններում հատուցել տվյալ իրադարձության արդյունքում 

ստորև թվարկված ապահովագրության օբյեկտներին պատճառված վնասը  ̀ ստորև նշված եղանակով և 

Պայմանագրով սահմանված ծավալով: 

 

Պայմանագրի 1.2.1. կետում նշված օբյեկտի Շահառու է համարվում այն անձը, որն օրենքի, այլ 

իրավական ակտի կամ պայմանագրի հիման վրա ունի ապահովագրված գույքը պահպանելու 

շահ, մասնավորապես ստորև թվարկվածներից այն Ապահովադիրը և / կամ այլ անձը` նրանց 

կողմից կրած վնասների մասով. 

 

_________________________, որպես Պատվիրատու,  

_________________________, որպես Կապալառու:  

Սույն կետում թվարկված կազմակերպությունները նույնպես հանդիսանում են անձինք, որոնց կողմից վնաս 

պատճառելու քաղաքացիական պատասխանատվությունը ապահովագրված է Պայմանագրով: 

Պայմանագրով ապահովագրված է համարվում նաև Կապալառուի կողմից կնքված Պայմանագրերով բոլոր 

ենթակապալառուների երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվությունը, անկախ այն փաստից, թե 

նրանք հիշատակվում են Պայմանագրի տեքստում, թե ոչ, Պայմանագրի 1.2.1 կետով նախատեսված 

ապահովագրված գործունեությունը իրականացնելու կապակցությամբ (այսուհետ  ̀«Ապահովագրված 
անձինք»): 

 

1.2. Պայմանագրով Ապահովագրողը իրականացնում է ապահովագրություն Ապահովադրի 

(Շահառուի) գույքային շահերի, որոնք կապված են հետևյալի հետ. 

 

1.2.1. շինմոնտաժային, գործարկման-կարգավորման աշխատանքների կատարման, 

փորձարկումների իրականացման, շահագործման հանձնելու, նշված գործունեության 

վերահսկման իրականացման, շինարարությունում այլ պայմանագրային աշխատանքների 

կատարման (նշվում է պայմանագրի առարկայից պայմանագրի անվանումը)` __________ 

համաձայն Կապալի Պայմանագրի _______________ (այսուհետ` «Պայմանագիր»), որը կնքվել է 

Ապահովագրողի` որպես Գլխավոր կապալառու, և ________-ի, որը հանդես է գալիս որպես 

Պատվիրատու (Բաժին 1),  

 

1.2.2. նրա պարտավորության հետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատուցելու երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և / կամ 

գույքին Պայմանագրի 1.2.1. կետով նախատեսված ապահովագրված գործունեությունը 

իրականացնելիս պատճառված վնասը (Բաժին 2),  

 

1.2.3. Պայմանագրի կատարման հետ կապված ցանկացած տեսակի տրանսպորտային 

միջոցներով Պայմանագրով սահմանված ապահովագրության տարածքի սահմաններում 

փոխադրելիս ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման և (կամ) կորստի 

արդյունքում վնասներ (վնաս) կրելու հնարավորության հետ (Բաժին 3): 
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1.3. Պայմանագրի 1.2.1. կետով նախատեսված Ապահովադրի (Շահառուի) շահերի ապահովագրությունը 

տարածվում է Պայմանագրի առարկայի վրա, ներառյալ շինարարական աշխատանքները (այդ թվում 

շինարարական նյութերը և կոնստրուկցիաները, աշխատավարձի գծով ծախսերը, Պայմանագրի 

ընդհանուր գումարի մեջ ներառված փոխադրման, մաքսային տուրքերի և վճարների համար ծախսերը), 

մոնտաժման աշխատանքները (այդ թվում մոնտաժվող սարքավորումները, նյութերը, աշխատավարձի 

ծախսերը, Պայմանագրի ընդհանուր գումարի մեջ ներառված փոխադրման, մաքսային տուրքերի և 

վճարումների համար ծախսերը), այսուհետ  ̀«Պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտներ»: Հատուկ 

(առանձին) ապահովագրական գումարներ սահմանելու դեպքում Պայմանագրով լրացուցիչ կարող են 

ապահովագրվել շինարարական հրապարակի սարքավորումները, շինարարական տեխնիկան և մեխա-

նիզմները, առկա գույքը, նյութերը, Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող սարքավորումները և 

ծառայությունները:  

 

1.4. Պայմանագրի 1.2.2. կետով նախատեսված Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է 

երրորդ անձանց նկատմամբ Ապահովադրի պատասխանատվության վրա, որոնց տակ հասկացվում են 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք չեն մասնակցում Պայմանագրի 1.2.1. կետով 

նախատեսված ապահովագրված գործունեության մեջ, և որոնք կապված չեն միմյանց հետ և Ապահովադրի 

հետ նշված ապահովագրված գործունեության նկատմամբ պայմանագրային հարաբերություններով: 

 

1.5. Պայմանագրի 1.2.3. կետով նախատեսված Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է 

վերը նշված շինարարական տեխնիկայի և մեխանիզմների, կոմպլեկտավորող և պահեստամասերի, 

ինչպես նաև նյութերի, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների և Պայմանագրի (պայմանագրերի) 

նպատակները կատարելու համար մատակարարվող այլ ապրանքների վրա, որոնք հանդիսանում են 

Ապահովադրի սեփականություն կամ որոնց համար Ապահովադիրը կրում է պատասխանատվություն 

պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների ուժով: 

 

Պայմանագրով Ապահովագրողի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է այն 

փոխադրումներով (փոխադրումների հատվածներով), երբ համաձայն մատակարարման բազային 

պայմանների և / կամ մատակարարման / առքուվաճառքի պայմանագրերի պայմանների 

Ապահովադիրը կրում է ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման կամ կորստի 

ռիսկը և / կամ, երբ փոխադրման ընթացքում բեռի ապահովագրության պարտավորությունը 

դըրված է Ապահովադրի վրա: Պայմանագրի շրջանակներում փոխադրումը իր մեջ ներառում է 

վերաբեռնումները և փոխաբեռնումները, ինչպես նաև վերաբեռնման և փոխաբեռնման կետերում 

պահեստներում բեռի պահպանումը: 

 

Բեռի փաթեթավորումը ստանդարտ է, համապատասխանում է փոխադրվող բեռին:  
 

2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ 

 

2.1. Բաժին 1 «Նյութական վնաս»  

2.1.1. Համաձայն բաժին 1-ի ապահովագրական պատահար է համարվում ցանկացած հանկարծակի և 

անկանխատեսելի ազդեցության արդյունքում առաջացած ապահովագրված գույքի ոչնչացումը, կորուստը 

կամ վնասումը, բացառությամբ 2.1.2. կետում նշված դեպքերի: 

 

Կասկածներից խուսափելու նպատակով այն շինարարության օբյեկտների ապահովագրությունը, 

որոնց նկատմամբ անկացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ, իրականացվում է «բոլոր 

ռիսկերից պատասխանատվությամբ» պայմանների հիման վրա, ներառյալ «նախագծման 

սխալների», «նյութերի կամ արտադրության արատների» ռիսկերը: 

 

2.1.2. Հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք ի հայտ են եկել հետևյալի 

արդյունքում.  
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ա) Ահաբեկչության, դիվերսիայի, ցանկացած տեսակի ռազմական գործողությունների և դրանց 

հետեվանքների, քաղաքացիական հուզումների, գործադուլների, խռովությունների, 

լոկաուտների, քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների հրահանգով գույքի 

բռնագրավման, բռնագանձման, կալանքի, ոչնչացման կամ վնասման, հարկադիր 

պետականացման, արտակարգ կամ հատուկ իրավիճակի հայտարարման, խռովության, 

պետական հեղաշրջման, դավադրության, ապստամբության, հեղափոխության, 

 

բ) Տարերային աղետների  ̀ մինչև ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահը 

ապահովագրական ծածկույթի տարածքը տարերային աղետի գոտի հայտարելու դեպքում, 

 

գ) Միջուկային էներգիայի ցանկացած ձևով ազդեցության,  

դ) Աշխատանքների լրիվ կամ մասնակի դադարեցման ժամանակահատվածում 

ապահովագրված գույքի վնասման կամ ոչնչացման արդյունքում,  

 

ե) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքների 

իրականացման համար պատասխանատու այլ անձի կողմից Ապահովագրված 

օբյեկտի պահպանման, շահագործման և սպասարկման հրահանգներին 

միտումնավոր չհետևելու, ինչպես նաև նյութերը նախատեսվածից տարբերվող այլ 

նպատակներով օգտագործելու դեպքում, 

 

զ) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքները 

իրականացնող այլ կազմակերպության կողմից ապահովագրված օբյեկտներում 

աշխատանքներ իրականացնելիս շինարարական նորմերը և կանոնները, ինչպես նաև 

անվտանգության կանոնները միտումնավոր չկատարելու դեպքում, 

 

է) Շահագործման գործոնների (մաշվածության, կոռոզիայի, օքսիդացման, նեխման, 

ինքնաբռնկման) անընդհատ ազդեցության հետևանքով ուղղակիորեն առաջացած 

վնասների արդյունքում: 

 

Պայմանագրի Բաժին 1-ի վերաբերյալ վերը նշված բացառությունների ցանկը համարվում է 

սպառիչ ցանկ: 

 

2.1.3. Շինարարական հրապարակում Առկա գույքի (այն պայմանով, որ նշված գույքը 

ապահովագրված է) ոչնչացման կամ վնասման արդյունքում պատճառված վնասը հատուցվում 

է միայն այն դեպքում, եթե նման ոչնչացումը կամ վնասումը անմիջականորեն կապված է 

ապահովագրված Պայմանագրային աշխատանքների կատարման հետ: 

 

2.2. Բաժին 2 «Երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվություն»  

2.2.1. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական պատահար է համարվում շինմոնտաժային աշխատանքներ 

կատարելիս կամ հետգործարկման երաշխիքային պարտավորություններ կատարելիս Ապահովադրի 

(Ապահովագրված անձանց) կողմից երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված 

վնասը փոխհատուցելու պարտավորությունը սահմանելու փաստը, որի արդյունքում Ապահովադրին 

(Ապահովագրված անձանց) երրորդ անձանց կողմից ներկայացվել են պատճառված վնասը փոխ-

հատուցելու պահանջներ, այն պայմանով, որ. 

 

- երրորդ անձանց վնասը պատճառվել է Պայմանագրի գործողության ընթացքում,  

- առկա է ուղղակի պատճառահետևանքային կապ վնաս պատճառելու փաստի և 

շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման կամ հետգործարկման երաշխիքային 

պարտավորությունների կատարարման միջև, 

 

- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի համաձայն և դրա հիման վրա 

Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետների 

ընթացքում: 

 

Հատուցման ենթակա նշված վնասի առաջացումը պետք է գտնվի ուղղակի պատճառահետևանքային կա-

պի մեջ Պայմանագրային աշխատանքների իրականացման հետ, որոնց վրա տարածվում է 
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Պայմանագրի Բաժին 1-ով իրականացվող ապահովագրությունը: 

2.2.2. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական պատահար չեն ճանաչվում և Ապահովագրողի 

կողմից հատուցման ենթակա չեն հետևյալ պահանջները. 

 

ա) այն անձանց հասցված վնասների հատուցման պահանջները, որոնք Ապահովադրի կամ այլ անձի 

(որի պատասխանատվությունը ապահովագրված է) հետ գտնվում են աշխատանքային կամ 

քաղաքացիա-իրավական (կապալի պայմանագրով) հարաբերությունների մեջ, վնասներ, որոնք 

պատճառվել են ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, ինչպես նաև այն 

պահանջները, որոնք ներկայացվել են աշխատանքից ազատելիս աշխատողներին 

փոխհատուցելու մասին, գործազրկության նպաստների, անաշխատունակության համար 

վճարման, մարմնական վնասվածքների, հիվանդության կամ մահվան ցանկացած դրույթի 

համաձայն: 

 

բ) Վնասի հատուցման մասին պահանջը, որի համար պատասխանատվությունը կրում է 

Ապահովադիրը / անձը, որի պատասխանատվությունը ապահովագրված է համաձայն 

որևիցէ պայմանագրի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նման պատասխանատվությունը ի 

հայտ է գալիս քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի համաձայն և նման 

պայմանագրի բացակայության դեպքում, 

 

գ) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը գերազանցում է գործող օրենսդրությամբ 

նախատեսված հատուցման գումարների չափը, 

 

դ) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը պատճառված է Ապահովադրի / անձի (որի 

պարտավորությունները ապահովագրված են) լիցենզիայի կասեցման, հետ կանչման կամ առ 

ոչինչ հայտարարման ժամանակահատվածում: 

 

ե) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը արտահայտվել է տուժած անձանց կողմից բաց 

թողնված օգուտի մեջ, 

 

զ) Բարոյական վնասի (ֆիզիկական անձանց) դրամական փոխհատուցման, կամ իրավաբանական 

անձանց գործնական համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջը: 

 

Պայմանագրի Բաժին 2-ով վերը նշված բացառությունների ցանկը համարվում է սպառիչ:  

2.3. Բաժին 3 «Բեռների ապահովագրություն»  

2.3.1. Համաձայն Պայմանագրի սույն Բաժնի հատուցվում են.  

ա) Ապահովադրի (Շահառուի) կրած վնասները, որոնք առաջացել են ապահովագրված ամբողջ 

բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման և (կամ) կորստի արդյունքում (բեռի մի 

մասի լրիվ ոչնչացման տակ հասկացվում է բեռների տարածքի լրիվ ոչնչացումը), որոնք 

առաջացել են ցանկացած պատճառով, բացառությամբ Պայմանագրի 2.3.2. կետով 

նախատեսված դեպքերի, 

 

բ) Ընդհանուր վթարի վնասները, ծախսերը և վճարները մասնաբաժնի սահմաններում, որոնք 

ընկնում են Ապահովադրի (Շահառուի)` որպես ապահովագրված բեռի սեփականատերի վրա, 

 

գ) Բեռի փրկման, ինչպես նաև վնասի նվազեցման և դրա չափի որոշման նպատակով կատարված 

բոլոր անհրաժեշտ և նպատակահարմար ծախսերը, եթե վնասը հատուցվում է ապահովագրության 

պայմաններով: 

 

2.3.2. Ըստ Բաժին 3-ի ապահովագրական դեպքեր չեն համարվում ամբողջ բեռի կամ բեռի մասամբ 

ոչնչացումը, կորուստը կամ վնասումը, որոնք առաջացել են հետևյալ պատճառներով. 

 

ա) Ցանկացած ռազմական գործողությունների, միջոցառումների, զորավարժությունների (անկախ 

նրանից, եղել են դրանք հայտարարված, թե ոչ) և դրանց հետևանքների, ականներով, ինքնաշարժ 

ջրականներով կամ ռազմական այլ հրանոթներով վնասման կամ ոչնչացման, ծովահենական 

գործողությունների (ջրային փոխադրումների ժամանակ), քաղաքացիական պատերազմի, 
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ժողովրդական հուզումների և գործադուլների, նենգադուլների ակտերի,  

բ) քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների, ինչպես նաև մաքսային, 

սանիտարական կամ կարանտինային ծառայությունների հրահանգով բեռների բռնա-

գրավման, բռնագանձման, կալանքի կամ ոչնչացման, 

 

գ) Ատոմային էներգիայի ցանկացած տեսակի կիրառման հետ կապված միջուկային 

պայթյունի, ճառագայթման և ռադիոակտիվ աղտոտման ուղղակի կամ անուղղակի 

ազդեցության, 

 

դ) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների 

դիտավորության, 

 

ե) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների կոպիտ 

անզգուշության,  

 

զ) Բեռի պակասորդի  ̀դրա արտաքին փաթեթավորման ամբողջականության և մուտք գործելու հետքերի 

բացակայության, 

 

է) Բեռի հատուկ հատկությունների և բնական հատկանիշների (արտահոսքի, գոլորշիացման, 

սպառողական հատկանիշների, քաշի, քանակի և ծավալի կորստի, չորապակասորդի, 

թափուքապակասորդի, փչելով դուրս քշելու, ժանգոտման, նեխման և նմանատիպ այլ 

երևույթների): 

 

Ըստ Պայմանագրի Բաժին 3-ի վերոնշյալ բացառությունների ցանկը սպառիչ է:  

3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ  

3.1. Բաժին 1. «Նյութական վնաս»  

3.1.1. Ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների ապահովագրական գումարը 

սահմանվում է շինմոնտաժային աշխատանքների լրիվ պայմանագրային (նախահաշվային) 

արժեքի չափով, ներառյալ շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների արժեքը, 

աշխատավարձի վրա կատարված ծախսերը, փոխադրման, մաքսային վճարումների և 

տուրքերի ծախսերը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, և կազմում է __________________ ՀՀ 

դրամ: 

 

Նախագծողի ռիսկի ապահովագրության մասով սահմանվում է ենթասահման 

Պայմանագրի 3.1.1. կետում նշված Բաժին 1-ի գծով սահմանված ապահովագրական 

գումարի տոկոսի չափով և կազմում է ________________ ՀՀ դրամ։ 

 

3.1.2. Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում եթե հայտնաբերվի, որ 

պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների ապահովագրական գումարը ավելի ցածր է, 

քան շինարարության լրիվ պայմանագրային (նախահաշիվային) արժեքը, ապա 

Ապահովագրողը կհատուցի Ապահովադրին (Շահառուին) նրան պատճառված վնասի միայն մի 

մասը  ̀ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների արժեքի նկատմամբ 

ապահովագրական գումարի հարաբերությանը համամասնորեն: 

 

3.1.3. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Պայմանագրի արժեքի  ̀ Պայմանագրով 

սահմանված աշխատանքների սկզբնական արժեքից ոչ ավել քան 10% ավելացման դեպքում 

Ապահովադիրը իրավունք ունի չծանուցելու Ապահովագրողին աշխատանքների արժեքի (ինչը 

հավասարազոր է նաև ապահովագրական գումարի) նման ավելացման մասին, ընդ որում 

նման դեպքում լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարում չի իրականացվում: 

 

3.1.4. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Պայմանագրի արժեքի  ̀

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների սկզբնական արժեքից ավելի քան 10% 

ավելացման դեպքում Ապահովադիրը, ցանկանալով լրացուցիչ ապահովագրել գույքային 

շահերը Պայմանագրով աշխատանքների նման ավելացած արժեքի գումարով, ուղարկում է 

Ապահովագրողին տվյալներ ապահովագրական գումարի փոփոխման վերաբերյալ: 
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Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին նման տվյալներ փոխանցելուց հետո ոչ ուշ քան 15 

օրից Կողմերը համաձայնեցնում և կնքում են Պայմանագրին կից լրացուցիչ համաձայնագիր  ̀

ապահովագրական գումարի վերաբերյալ Պայմանագրի պայմանների փոփոխման և լրացուցիչ 

ապահովագրավճարի վճարման մասին: 

3.1.5. Բաժին 1-ով ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Բաժին 1-ով 

սահմանված ապահովագրական գումարը նվազում է վճարված ապահովագրական 

հատուցման գումարի չափով։ 

 

3.2. Բաժին 2. «Երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվություն»  

3.2.1. Երրորդ անձանց նկատմամբ Պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական 

գումարը սահմանվում է Պայմանագրի Բաժին 1-ի 3.1.1. կետում նշված գումարի 15%-ի չափով, 

և կազմում է _____________ (________________) ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր ապահովագրական 

պատահարի, ինչպես նաև ապահովագրության Պայմանագրի գործելու ամբողջ ժամա-

նակահատվածում բոլոր ապահովագրական պատահարների փոխհատուցման միասնական 

համակցված սահմանաչափ) ։ 

 

3.2.2. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Բաժին 2-ի 

ապահովագրական գումարը չի նվազեցվում, բացառությամբ ապահովագրական 

գումարի ամբողջությամբ վճարման դեպքերի: 

 

3.3. Բաժին 3. «Բեռների ապահովագրություն»  

3.3.1. Ապահովագրական գումարը  

Համաձայն Պայմանագրի սույն բաժնի ապահովագրական գումարը սահմանվում է 

փոխադրումների պլանավորվող ծավալի համաձայն և կազմում է ____________ ՀՀ դրամ¹: 

 

4. ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ  

4.1. Պայմանագրով սահմանվում է անպայմանական չհատուցվող գումար (վնասի հատուցման մեջ 

Ապահովադրի սեփական մասնակցության մասնաբաժինը) համապատասխան 

յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի. 

 

4.1.1. Ինչ վերաբերում է Բաժին 1-ին սահմանվում է ___________ (______________) ՀՀ 

դրամ չափով, 

 

4.1.2. Ինչ վերաբերում է Բաժին 2 և Բաժին 3-ին չհատուցվող գումարը չի սահմանվում:  

4.2. Չհատուցվող գումարի կիրառման հստակեցման նպատակներով հասկացվում է, որ ցանկացած 

իրադարձություն, որի հետևանքով առաջացել է ապահովագրության օբյեկտների ոչնչացում կամ վնասում 

այնպիսի տարերային աղետների արդյունքում, ինչպիսիք են, օրինակ  ̀հողմը, փոթորիկը, մրրիկը, մրրկասյունը, 

պտուտակահողմը, ջրհեղեղը, տեղատարափ անձրևների և վարարաջրերի հետևանքով ջրածածկումը, 

ցունամին, երկրաշարժը, հրաբխային ակտիվությունը կամ այն փլվածքի, փլման կամ գրունտի այլ 

տեղաշարժումների արդյունքում, որոնք կապված են նշված տարերային աղետների հետ, որոնք էլ առաջացել են 

միևնույն պատճառի արդյունքում և տեղի են ունեցել հաջորդական 168 ժամվա ընթացքում, դիտվում են որպես 

մեկ ապահովագրական պատահար և ապահովագրության պայմանագրով սահմանված համապատասխան 

չհատուցվող գումարը կիրառվում է մեկ անգամ: Նման 168-ժամյա ժամկետի սկիզբը սահմանվում է 

 

 

 

_________________________________ 

¹ Պլանավորվող փոխադրումների ծավալի 110%-ը 
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 Ապահովադրի հայեցողությամբ: Սակայն չի թույլատրվում նման երկու և ավելի 168-ժամյա ժամկետների 

փոխհատումներ ժամանակի մեջ ավելի երկար ժամանակահատված տևող վնասի դեպքում: 

5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ: ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

Բաժին 1, 2, 3 –ի վերաբերյալ ապահովագրությունը ուժի մեջ է մտնում ________ և գործում 

է մինչև ________` հաշվի առնելով հետևյալ դրույթները. 

 

5.1. Ապահովագրության Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Պայմանագիրը կնքելուց հետո  ̀ հաշվի 

առնելով վերը նշված ապահովագրության ժամանակաշրջանի մասին պայմանները, և գործում է 

մինչև Պայմանագրով որպես ապահովագրության ժամկետի ավարտի ամսաթիվ նշված 

ամսաթիվը կամ մինչև Ավարտված շինարարությամբ օբյեկտի Պատվիրատուի կողմից 

ընդունման ակտի ստորագրման ամսաթիվը Պայմանագրով, գործող օրենսդրությամբ, 

շինարարական նորմերով և կանոններով, տեխնիկական կանոնակարգերով կամ 

ապահովագրության օբյեկտի գտնվելու վայրում գործող այլ նորմատիվ ակտերով, սահմանված 

ընթացակարգի համաձայն  ̀կախված նրանից, թե ինչ տեղի կունենա ավելի վաղ: Ինչ վերաբերում 

է այն ապահովագրական պատահարներին, որոնք տեղի են ունեցել Ապահովագրության 

պայմանագրի գործողության ընթացքում, Ապահովագրողը պատասխանատվություն է կրում 

մինչև դրա ամբողջությամբ կատարումը: 

 

5.2. Սույնով համաձայնեցված է, որ Պայմանագրի Բաժին 1-ի և Բաժին 2-ի գործողությունը 

տարածվում է 

 

 

նաև ստորև նշված Երաշխիքային ժամկետի վրա² բայց միայն հետևյալ փոխհատուցումների 

նկատմամբ.  

 

ա) որը պայմանավորված է ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների 

ոչնչացմամբ կամ վնասմամբ այդ աշխատանքների ավարտից հետո և / կամ 

 

բ) երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և / կամ գույքին պատճառած վնասի դեպքում այն պայմանով, որ 

այդպիսի վնասը. 

 

- տեղի է ունեցել ապահովագրված կապալառուի (կապալառուների) կողմից 

պայմանագրով (պայմանագրերով) սահմանված երաշխիքային պարտավո-

րությունների կատարման կապակցությամբ, 

 

- ի հայտ է եկել երաշխիքային շրջանում այն պայմանով, որ այդ վնասի պատճառ են 

հանդիսանում շինհրապարակում շինարարության, մոնտաժման կամ փորձարկումների 

ժամանակ մինչև տվյալ ոչնչացված կամ վնասված գույքի վերաբերյալ ընդունման-

հանձնման ակտի ստորագրումը տեղի ունեցած իրադարձությունները: 

 

Երաշխիքային ժամկետը կազմում է __ ամիս և սըկսվում է օբյեկտը երաշխիքային 

շահագործման հանձնելու ընդունման-հանձնման ակտի ստորագրման օրվանից, 

բայց ոչ ուշ, քան _______: 

 

Պայմանագրով սահմանված ապահովագրության շրջանը ավարտվում է վերոնշյալ 

երաշխիքային շրջանի ավարտման օրը, բայց ոչ ուշ, քան _________: 

 

5.3 Բաժին 3-ի առանձին փոխադրմանը առնչվող հատուկ պայմաններ:  

Ապահովագրողի պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր փոխադրման համար սկսվում է այն 

պահից, երբ բեռը փոխադրման նպատակով դուրս է բերվում մեկնման կետի պահեստից, 

և գործում է ամբողջ փոխադրման ընթացքում (ներառյալ փոխաբեռնումը և 

տեղափոխումը, ինչպես նաև փոխաբեռնման և տեղափոխման կետերի պահեստներում 

բեռի պահպանումը) մինչև այն պահը, երբ բեռը առաքվում է ստացողի պահեստ կամ 
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նշանակման վայրի այլ վերջնական պահեստ, բայց բեռնաթափման վերջնական 

նավահանգստում բեռը բեռնաթափելուց հետո ոչ ավելի, քան 60 (վաթսուն) օրվա 

ընթացքում: 

6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ  

6.1. Պայմանագրի Բաժին 1-ի վերաբերյալ` Նախագծով հաստատված Գլխավոր 

շինարարական հատակագծում նախատեսված շինարարական հրապարակի 

տարածքը, որը գտնվում է ______________ հասցեում (այսուհետ` «Շինարարական 
հրապարակ»): 

 

 

6.2. Պայմանագրի Բաժին 2-ի վերաբերյալ՝ Պայմանագրի 6.1. կետում նշված շինարարական 

հրապարակի սահմաններում գտնվող տարածքը և դրան անմիջապես կից (50 մետրի 

սահմաններում) գտնվող տարածքը: 

 

6.3. Բեռների ապահովագրության վերաբերյալ` բեռների փոխադրման երթուղին` 

Ապահովադրի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի 9.2.2. կետի համաձայն: Սակայն, 

Պայմանագրով ապահովագրված են միայն Եվրոպայի, Ասիայի երկրներից 

մատակարարների կողմից փոխադրումները, ներառյալ ԱՊՀ երկրները: 

 

7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ  

7.1. Պայմանագրով ապահովագրավճարի գումարը կազմում է __________, այդ թվում.  

7.1.1. Բաժին 1-ով պայմանագրային աշխատանքների օբյեկտների ապահովագրության համար  ̀

_______ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 3.1.1. կետում նշված ապահովագրական 

գումարի _____ դրույքաչափով): 

 

7.1.2. Բաժին 2-ով երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվության ապահովագրության 

համար  ̀ _______ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 3.2.1. կետում նշված 

ապահովագրական գումարի ______ դրույքաչափով): 

 

7.1.3. Բաժին 3-ով բեռների ապահովագրության համար _̀____ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 

3.2.1. կետում նշված ապահովագրական գումարի _______ դրույքաչափով): 

 

Բեռների ապահովագրավճարը դեպոզիտային անվերադարձ ապահովագրավճար է, այսինքն ենթակա 

չէ վերադարձման: 

 

Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում 

փոխադրումների փաստացի ծավալը (Պայմանագրի 9.2. կետի համաձայն Ապա-

հովագրողին տրամադրվող Հայտարարագրերի հիման վրա) գերազանցում է 

փոխադրումների Պլանավորված ծավալը ոչ ավելի քան 10%, լրացուցիչ ապա-

հովագրավճարի վճարում չի իրականացվում: 

 

Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում փոխադրումների փաստացի ծավալը 

(Պայմանագրի 9.2. կետի համաձայն Ապահովագրողին տրամադրվող Հայտարարագրերի հիման վրա) 

գերազանցում է փոխադրումների Պլանավորված ծավալը ավելի քան 10%, ապա համապատասխան Բաժին 3-

ի փաստացի ապահովագրական գումարի վերաբերյալ տվյալները Ապահովադրի կողմից Ապահոագրողին 

փոխանցելուց հետո ոչ ուշ քան 15 օրվա ընթացքում Կողմերը համաձայնեցնում և կնքում են Պայմանագրին կից 

լրացուցիչ համաձայնագիր  ̀ Պայմանագրի Բաժին 3-ով նախատեսված ապահովագրական գումարի 

փոփոխման և լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարման մասին, որը հաշվարկվում է 7.1. կետում նշված 

դրույքաչափով: 

 

7.2. Ապահովագրավճարի վճարումը իրականացվում է միանվագ կերպով մինչև 

__________ / ապահովագրավճարի վճարումը իրականացվում է համաձայն ստորև 

բերված ժամանակացույցի³. 
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7.3. Ապահովադրի կողմից Պայմանագրով սահմանված ժամկետում ապահովագրավճարը 

(ապահովագրավճարի առաջին կամ հերթական մասը) չվճարելու դեպքում 

Ապահովագրողը իրավունք ունի միակողմանի կարգով դադարեցնելու (լուծելու) 

Պայմանագիրը` Ապահովադրին գրավոր ձևով ծանուցում ուղարկելով:  

 

Պայմանագրով սահմանված Ապահովագրավճարի (առաջին վճարման) վճարման ամսաթվից շուտ 

ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում, Ապահովագրողը, իրավունք ունի 

վաղաժամ պահանջել վճարել ապահովագրավճարը կամ առաջին վճարումը։ 

 

Ապահովագրավճարի կամ դրա առաջին մասի չվճարելու պատճառով Պայմանագիրը վաղաժամկետ 

դադարեցնելու դեպքում Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի բոլոր պարտավորությունները, այդ 

թվում նաև այն պարտավորությունները, որոնք ծագել են մինչև Պայմանագրի դադարեցումը, 

ամբողջությամբ դադարում են4: Տվյալ դեպքում Պայմանագրի դադարեցման պահ է հանդիսանում 

որպես ապահովագրավճարի (առաջին մասի) վճարման ամսաթիվ նշված ամսաթիվը կամ 

ապահովագրավճարի վաղաժամկետ վճարման ամսաթիվը, որը նշվել է Ապահովագրողի կողմից 

գրավոր ծանուցման (հաշվի) մեջ, որը պարունակում է ապահովագրավճարի վաղաժամկետ 

վճարման ամսաթիվը, եթե Ապահովադրին նման հայտ է ներկայացվել: 

 

Ապահովագրավճարի երկրորդ կամ հաջորդ վճարումները չկատարելու պատճառով, 

Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում, Ապահովագրողը ազատվում է 

վճարված ժամկետի վերջին օրվա ավարտից հետո տեղի ունեցած պատահարների 

համար հատուցում վճարելու պարտավորությունից: Տվյալ դեպքում Պայմանագրի 

դադարեցման պահ է հանդիսանում վճարված ապահովագրական ժամկետի ավարտի 

ամսաթիվը: 

 

Վճարված ապահովագրական շրջան է հանդիսանում Պայմանագրով նախատեսված 

ապահովագրության ժամկետի մասը  ̀ վճարված ապահովագրավճարի և ապահո-

վագրության Պայմանագրով նախատեսված ամբողջ ապահովագրավճարի 

հարաբերությանը համամասնորեն: 

 

7.4. Պայմանագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարվում են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով: Վճարման պարտավորությունը համարվում է կատարված 

վճարում ստացող կողմի հաշվարկային հաշ վին դրամական միջոցները փոխանցելու 

պահից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
3 Կապալի պայմանագրով շինմոնտաժային աշխատանքների ֆինանսավորման 

ժամանակացույցին համապատասխան: 
4
 Կողմերի պարտավորությունների տակ հասկացվում են, այդ թվում, Ապահովադրի` 

ապահովագրավճար վճարելու պարտավորությունը և Ապահովագրողի` ապահովագրական 

հատուցում վճարելու պարտավորությյունը: 
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վին դրամական միջոցները փոխանցելու պահից:  

8. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ  

8.1. Ապահովագրության պայմանագիրը դադարեցվում է հետևյալ դեպքերում.  

8.1.1. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտի դեպքում` համաձայն Պայմանագրի 5. 

կետի, 

 

8.1.2. Ապահովագրողի կողմից պայմանագրով պարտավորությունները ամբողջ ծավալով 

կատարելու դեպքում (ապահովագրական գումարի չափով վնասի հատուցում), 

 

8.1.3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ապահովագրողի 

լուծարման դեպքում, 

 

8.1.4. Դատարանի որոշման հիման վրա ապահովագրության Պայմանագիրը անվավեր 

ճանաչելու դեպքում, 

 

8.1.5. Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ,  

8.1.6. Գործող օրենսդրությամբ և ապահովագրության Պայմանագրով նախատեսված այլ 

դեպքերում: 

 

8.2. Եթե աշխատանքների արագացման արդյունքում օբյեկտը հանձնվել է շահագործման կետ 5–

ում նշված ապահովագրության ժամկետի ավարտի ամսաթվից շուտ, ապահովագրավճարի 

ոչ մի մասը ենթակա չէ վերադարձման: 

 

8.3. Գործող օրենսդրությամբ և ապահովագրության Պայմանագրով նախատեսված 

դեպքերում Ապահովագրողը իրավունք ունի միակողմանի վաղաժամկետ 

դադարեցնելու ապահովագրության Պայմանագիրը: 

 

8.4. Կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից ապահովագրության Պայմանագիրը միակողմանի 

վաղաժամկետ լուծելու դեպքում կողմերի պատասխանատվությունը դադարում է 

Պայմանագրի մյուս կողմից լուծելու մասին գրավոր ծանուցումը ապահովագրության 

պայմանագրում նշված հասցեով ստանալու ամսաթվից կամ նման ծանուցման մեջ 

նշված այլ` ավելի ուշ ամսաթվից սկսած: 

 

8.5. Ապահովադիրը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու Պայմանագրից, ընդ որում 

Ապահովագրողը պարտավոր է վերադարձնել ապահովագրավճարը  ̀ հանելով ապահովագ-

րավճարի մի մասը համամասնորեն այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում Պայմանագիրը 

գործել է միաժամանակ Բաժին 1, 2, 3-ի (այսինք, առանց հաշվի առնելու երաշխիքային ժամկետը)̀  

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1014 հոդվածի, և 

մասհանելով Ապահովագրողի գործավարման ծախսերը: Բեռների ապահովագրության համար 

վճարված ապահովագրավճարը վերադարձման ենթակա չէ: 

 

9. ՌԻՍԿԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

9.1. Ըստ Պայմանագրի Բաժին 1 և 2-ի ռիսկի աստիճանի փոփոխությունը:  

9.1.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացաքում Ապահովադիրը 

(Շահառուն) պարտավոր է անհապաղ, հենց որ դրա մասին իրեն դառնում է հայտնի, 

գրավոր ծանուցել Ապահովագրողին ռիսկի աստիճանի էական փոփոխության բերող 

հանգամանքների մասին (օրինակ  ̀ նախագծի էական փոփոխություններ կամ դրանից 

շեղումներ, ապահովագրության տարածքում պայմանագրային աշխատանքների հետ կապ 

չունեցող այլ աշխատանքների իրականացում և այլն), ինչպես նաև սեփական միջոցների 

հաշվին ձեռնարկել բոլոր նախազգուշական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ 

իրավիճակում: 

 

Նախագծի էական փոփոխությունների կամ դրանից շեղումների տակ հասկացվում են 

համապատասխան աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար 
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պատասխանատու Ապահովադրի կամ Շահառուի լիազորված անձանց 

գործողություններ, որոնք հանգեցրել են ընդունված ճարտարապետաշինարարական և 

կոնստրուկտիվ որոշումների փոփոխմանը, աշխատանքների կատարման, 

կազմակերպման և տեխնոլոգիայի փոփոխմանը, շինարարական հրապարակի կազ-

մակերպման նախագծի փոփոխմանը, պետական կամ այլ վերահսկող և կարգավորող 

մարմինների կողմից` գործող օրենսդրության, շինարարական նորմերի և կանոնների, 

տեխնիկական կանոնակարգերի կամ շինարարության և մոնտաժման օբյեկտների 

նկատմամբ դրանց գտնվելու վայրում գործող այլ նորմատիվ ակտերի համաձայն 

լրացուցիչ համաձայնեցում պահանջող նախագծի մեջ այլ փոփոխությունները: 

9.1.2. Ռիսկի աստիճանի աճին հանգեցնող հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկացված 

լինելով` Ապահովագրողը իրավունք ունի պահանջելու Պայմանագրի պայմանների 

փոփոխություն և ռիսկի աստիճանի աճին համաչափ լրացուցիչ ապահովարավճարի 

վճարում: 

 

Եթե Ապահովադիրը (Շահառուն) առարկում է Պայմանագրի պայմանների փոփոխությունը 

կամ լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարումը, Ապահովագրողն իրավունք ունի 

պահանջելու լուծել Պայմանագիրը: Ընդ որում, Ապահովադիրը իրավունք ունի 

ստանալու ապահովագրավճարի մի մասը` շինարարության և մոնտաժման և / կամ 

երաշխիքային մնացած ժամանակահատվածին համամասնորեն` հանելով 

Ապահովագրողի կողմից փաստացի (կատարված) գործավարման ծախսերը: 

 

9.1.3. Եթե Ապահովադիրը խախտում է Պայմանագրի 9.1.1. կետով սահմանված պարտավորությունները, 

Ապահովագրողն իրավունք ունի պահանջելու դադարեցնել Պայմանագիրը և փոխհատուցել 

Պայմանագրի դադարեցմամբ պատճառված վնասները, իսկ ապահովագրական պատահար տեղի 

ունենալու դեպքում Ապահովագրողը իրավունք ունի հրաժարվելու այդ ապահովագրական 

պատահարի համար ապահովագրության վճարումից: 

 

9.1.4. Անկախ այն փաստից, տեղի ունեցել է ռիսկի աստիճանի աճ թե ոչ, Ապահովագրողն 

իրավունք ունի ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում 

ստուգելու շինարարական հրապարակի վիճակը, ինչպես նաև Ապահովադրի 

(Շահառուի) կողմից նրանց հայտնած տեղեկությունների ճշտությունը: 

 

9.2. Ըստ Պայմանագրի Բաժին 3-ի ռիսկի աստիճանի փոփոխություն:  

9.2.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացաքում Ապահովադիրը 

պարտավոր է անհապաղ, հենց որ դրա մասին իրեն դառնում է հայտնի, հայտնել Ապա-

հովագրողին ռիսկի աստիճանի բոլոր էական փոփոխությունների մասին, ինչպիսիք են 

օրինակ  ̀ բեռի ուղարկման էական դանդաղեցումը, ապահովագրական պայմանագրով 

սահմանված կամ սովորական երթուղուց շեղումը, չվերթի հետաձգումը, բեռի վերաբեռնումը, 

փոխաբեռնումը կամ նշանակման կետի փոփոխումը, այլ նավի վրա փոխաբեռնումը, փո-

խադրման միջոցի փոփոխումը, ապահովագրության պայմանագրով չնախատեսված 

ձմեռելուն բեռը թողնելը և այլն: 

 

9.2.2. Պայմանագրի գործողության տակ ընկնող բեռների բոլոր խմբաքանակների վերաբերյալ 

Ապահովադիրը պարտավոր է յուրաքանչյուր եռամսյակ (մինչև եռամսյակի ավարտին հա-

ջորդող ամսվա 20-րդ օրը) Պայմանագրի անբաժանելի մասը hանդիսացող Հայտարարագրի 

ձևով հայտնել Ապահովագրողին ավարտված եռամսյակի ընթացքում փոխադրվող բեռի 

վերաբերյալ տեղեկություններ (բեռի անվանում, տեղերի քանակ, ապահովագրական գումար, 

փոխադրման փաստաթղթերի համարներ և ամսաթվեր, մեկնման, նշանակման և 

փոխաբեռնման կետեր, տրանսպորտային միջոցի տեսակ): 

 

9.2.3. Ապահովագրության Պայմանագրի կնքումից հետո ռիսկում տեղի ունեցած և ռիսկի աստիճանը 

բարձրացնող փոփոխությունները իրավունք են տալիս Ապահովագրողին փոփոխելու 

ապահովագրության պայմանները և պահանջելու վճարել լրացուցիչ ապահովագրավճար: Եթե 

Ապահովադիրը համաձայն չէ ապահովագրության պայմանների փոփոխության հետ կամ 
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հրաժարվում է լրացուցիչ ապահովագրավճար վճարելուց, ապահովագրության պայմանագրի 

գործողությունը դադարում է ռիսկում փոփոխություններ տեղի ունենալու պահից:  

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ  

10.1. Ապահովադրի կողմից Պայմանագրի պայմանների կատարումը և 

ապահովագրության դիմումի մեջ և այլ հարցումների պատասխաններում 

Ապահովադրի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հավաստիությունը իր 

հերթին հանդիսանում է Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցում 

վճարելու պարտավորությունը կատարելու պայման: 

 

10.2. Ապահովադիրը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին ձեռնարկել բոլոր 

անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, պահպանել օրենքի կանոնները, 

անվտանգության նորմերը և սարքավորումներ ու նյութեր արտադրողների 

հանձնարարականները, ինչպես նաև կատարել վնասի կանխմանն ուղղված 

Ապահովագրողի հանձնարարականները: 

 

10.3. Ապահովագրողն իրավունք ունի հրաժարվել այն ապահովագրական պատահարների համար 

փոխհատուցումներից, որոնք ի հայտ են եկել անվտանգության նորմերի միտումնավոր 

խախտման անմիջական պատճառով: Ապահովագրական հատուցումը սակայն վճարվում է, 

եթե տվյալ նորմերի խախտումը կապված չէ ապահովագրական պատահարի առաջացման 

պատճառների հետ: 

 

11. ԸՍՏ ԲԱԺԻՆՆԵՐ 1 ԵՎ 2 –ի ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

11.1. Ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն տեղի ունենալու 

դեպքում Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) պարտավոր է. 

 

11.1.1. անհապաղ, սակայն ոչ ուշ քան 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում այն պահից 

սկսած, երբ նրան հայտնի է դարձել ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող 

իրադարձություն տեղի ունեալու մասին, տեղեկացնել դրա վերաբերյալ Ապահովագրողին 

կապի այնպիսի միջոցների օգնությամբ, որոնք ունեն հաղորդագրության փաստը 

ամրագրելու փաստաթղթային հնարավորություն, 

 

11.1.2. ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ և տվյալ իրավիճակում հասանելի միջոցառումները, 

ուղղված վնասի նվազեցման և ապահովագրված գույքի փրկման համար. եթե դա 

հնարավոր է, Ապահովադիրը պետք դիմի Ապահովագրողին ստանալու համար հրա-

հանգներ, որոնք Ապահովադիրը պետք է կատարի, 

 

11.1.3. տրամադրել Ապահովագրողին կամ նրա ներկայացուցիչներին վնասված գույքի 

զննում կամ քննում անցկացնելու, ապահովագրական պատահարի պատճառները 

հետաքննելու, պատճառված վնասի չափը որոշելու, ապահովագրված գույքին 

պատճառված վնասի չափը նվազեցնելուն և փրկելուն ուղղված միջոցառումներին 

մասնակցելու հնարավորություն, 

 

11.1.4. Ապահովագրողի պահանջով գրավոր ձևով տրամադրել նրան ամբողջ տեղեկատվությունը, 

որը անհրաժեշտ է պատճառված վնասի չափի և ապահովագրված աշխատանքների 

օբյեկտների կամ գույքի վնասման կամ ոչնչացման պատճառների մասին դատելու համար, 

այդ թվում ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու փաստը հաստատող, դրա տեղի 

ունենալու հանգամանքները նկարագրող, պատճառված վնասի չափը հաստատող 

տեղեկատվությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, որոնց տրամադրման 

անհրաժեշտությունը սահմանվում է տեղի ունեցած իրադարձության բնույթով և 

օրենսդրության պահանջներով, 

 

11.1.5. պահպանել աշխատանքների վնասված օբյեկտները կամ գույքը այն վիճակում, որում  
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դրանք հայտնվել են ապահովագրական պատահար տեղի ունենալուց հետո:  

Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) իրավունք ունի փոխել ապահովագրական 

պատահարի պատկերը միայն այն դեպքում, եթե դա թելադրվում է անվտանգության 

նկատառումներով, պատճառված վնասի չափը նվազեցնելու անհրաժեշտությունով  ̀

Ապահովագրողի համաձայնությամբ կամ ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու 

մասին նրան ծանուցելուց հետո երկու շաբաթ անց: Եթե Ապահովադիրը (Շահառուն, 

Ապահովագրված անձը) մտադրված է վերը նշված պատճառների հիման վրա փոփոխել 

ապահովագրական պատահարի պատկերը, ապա նա պարտավոր է հնարավորինս 

ամբողջությամբ ֆիքսել ապահովագրական պատահարի պատկերը լուսանկարման, 

տեսագրության կամ նմանատիպ այլ միջոցներով: 

 

11.1.6. չվճարել հատուցում, մասնակի կամ ամբողջությամբ չճանաչել ապահովագրական 

պատահարների կապակցությամբ նրան ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև 

չստանձնել նման պահանջները կարգավորելու որևէ ուղղակի կամ անուղղակի 

պարտավորություններ առանց Ապահովագրողի համաձայնության: 

 

11.2. Բոլոր դեպքերում կազմվում է Վնասի սահմանման Արձանագրություն, որը պետք է 

պարունակի Ապահովադրին (Շահառուին, Ապահովագրված անձին) հասանելի 

ստորև բերված տեղեկատվությունը 

 

Ա) ապահովագրության օբյեկտի անվանումը,  

Բ) ապահովագրության պայմանագրի համարը,  

Գ) վնասի առաջացման ամսաթիվն ու ժամը,  

Դ) վնասի ի հայտ գալու վայրը (պահեստային տարածքներ, շինհրապարակ և այլն),   

Ե) ապահովագրության ժամանակհատված, որի ընթացքում ի հայտ եկավ վնասը 

(աշխատանքների ժամանակահատված, փորձարկումների ժամանակահատված),  

 

Զ) վնասի ի հայտ գալու ենթադրվող պատճառների և հանգամանքների 

նկարագրությունը, 

 

Է) ենթադրվող վնասի (վնասի աստիճանի) նկարագրությունը,   

Ը) Ո՞վ է ենթադրաբար պատասխանատվություն կրում վնասի համար:   

Թ) Պահանջելու° է, արդյոք, Ապահովադիրը ինքնուրույն կերպով ենթադրաբար մեղավոր 

երրորդ անձից վնասի տվյալ փաստով փոխհատուցում տրամադրել, թե՞ վերապահելու 

է այդ իրավունքը Ապահովագրողին,  

 

Ժ) վնասի վերացման ենթադրվող եղանակը (վերանորոգում, մասնակի փոխարինում, լրիվ 

փոխարինում),  

 

Ի) ենթադրվու՞մ է, արդյոք, դատական կարգով քննության առնել երրորդ անձանց կողմից 

ներկայացված պահանջները,  

 

Լ) ե՞րբ, ու՞մ կողմից և ի՞նչպես է իրականացվելու վնասված օբյեկտի վերանորոգումը,  

Խ) ի՞նչ հիմունքով և ի՞նչ կարգով է նախատեսվում կարգավորել երրորդ անձանց 

ներկայացրած պահանջները, 

 

Ծ) փլվածքների մաքրման և / կամ վերանորոգման համար պահանջվող ժամանակը,   

Կ) պատճառած վնասի նախնական գնահատականը:  

Արձանագրությունը պետք է ստորագրվի Ապահովադրի (Շահառուի, Ապահովագրված անձի) 

պատասխանատու անձանց և փորձագետների (եթե վերջիններս ներգրավվում են) 

կողմից և պետք է վավերացվի կնիքներով: 
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11.3. Բացի Վնասի սահմանման արձանագրությունից Ապահովադիրը (Շահառուն, 

Ապահովագրված անձը) պարտավոր է տրամադրել Ապահովագրողին.  

 

ա) համապատասխան լուսանկարներ,   

բ) կոտրելով գողության կամ կողոպուտի դեպքում` ներքին գործերի մարմիններին 

ներկայացրած դիմումի պատճենը` տվյալ դիմումը վարույթ ընդունելու հաստատումով, 

ինչպես նաև քրեական գործով համապատասխան որոշումների վավերացված 

պատճենները,  

 

գ) հրդեհի դեպքում` հրդեհային հսկողության մարմինների տեղեկանքը,   

դ) տարերային աղետի դեպքում` Հիդրոօդերևութաբանական ծառայության տեղեկանքը,  

ե) անհրաժեշտության դեպքում Ապահովագրողի պահանջով` Ապահովադրի (Շահառուի) 

կամ այլ ապահովագրված անձանց մոտ պահվող կառուցվող օբյեկտի գծագրերը 

կամ հատակագիծը,  

 

զ) անհրաժեշտության դեպքում Ապահովագրողի հետ համաձայնեցմամբ  ̀ տեխնիկական 

փորձաքննության ակտը, որը կազմվել է անկախ տեխնիկական մասնագետնների 

մասնակցությամբ: Անկախ տեխնիկական փորձաքննության անցկացման ծախսերը կրում է 

Ապահովագրողը,  

 

է) աշխատանքային մատյաններից կամ իրականացված վերանորոգման-վերականգնման 

աշխատանքների հաշվառման գրքերից քաղվածքներ  ̀ հաստատված պատասխանատու 

անձանց կողմից  ̀աշխատանքները իրականացնող, 

 

ը) պահանջվող ապահովագրական հատուցման գումարի մանրամասն հաշվարկ,   

թ) վնասված կամ կորցրած գույքի ձեռքբերման փաստը, դրա արժեքը հաստատող 

փաստաթղթեր (հաշիվ-ապրանքագրեր, փաթեթավորման թերթեր և հնարավոր է 

նաև այլ ապրանքը ուղեկցող փաստաթղթեր), 

 

ժ) երրորդ անձանց գույքին կամ առողջությանը հասցըրած վնասին վերաբերող 

պահանջների ի հայտ գալու դեպքում` վնասը հատուցելու մասին տուժող կողմի 

հայտարարությունը կամ համապատասխան դատական ատյան ներկայացրած 

հայցադիմումը, բժշկական և/ կամ տեխնիկական փորձաքննության եզրակացու-

թյունը, դատական մարմինների որոշումից քաղվածքը:  

 

ի) այլ պետական լիազոր մարմինների կողմից տրամադրված փաստաթղթեր այն 

դեպքերում, երբ գործող օրենսդրության համաձայն տվյալ պետական մարմինները 

պարտավոր են տրամադրել Ապահովագրողին պահանջվող փաստաթղթերը: 

 

11.4. Ապահովադրի (Շահառուի, Ապահովագրված անձի) կողմից Պայմանագրի վերոնշյալ 

11.1, 11.2 և 11.3. կետերում սահմանված պարտավորություններից որևէ մեկը 

չկատարելը դիտարկվում է որպես Ապահովագրության պայմանագրի էական 

խախտում և կարող է հիմք ծառայել Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի կատա-

րումից միակողմանի կարգով հրաժարվելու (ապահովագրական հատուցումը 

մերժելու) համար: 

 

11.5. Ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու 

փաստը, պատճառները և հանգամանքները հաստատելուց և պատճառած վնասի չափը 

որոշելուց հետո: Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու փաստը հաստատելուց 

հետո և մինչև վնասի ընդհանուր գումարը որոշելը Ապահովագրողը իրավունք ունի 

վճարելու Ապահովադրին (Շահառուին) նրան հասանելիք ապահովագրական հատուցման 

մասը: 

 

11.6. Ապահովագրական հատուցման գումարը փոխանցվում է Ապահովադրի 

(Շահառուի) հաշվարկային հաշվին Ապահովագրական ակտը ստորագրելու պահից 
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5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ապահովագրական ակտը կազմվում է Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրի 

(Շահառուի) կողմից տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք հաստա-

տում են Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու փաստը, պատճառները, 

հանգամանքները, պատճառած վնասի չափը և Ապահովադրի և / կամ Շահառուի 

(Շահառուների) գույքային շահերը` բոլոր վերոնշյալ փաստաթղթերը 

ներկայացնելու պահից 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

11.7. Ապահովագրողը իրավունք ունի հետաձգել ապահովագրական հատուցման վճարումը 

հետևյալ դեպքերում. 

 

11.7.1. Եթե նա չունի Ապահովադրի (Շահառուի)` ապահովագրական հատուցում 

ստանալու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ` մինչև անհրաժեշտ ապա-

ցույցներ ներկայացնելը: 

 

11.7.2. Եթե ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն տեղի 

ունենալու փաստով համապատասխան ներքին գործերի մարմինների կողմից 

հարուցվել է քրեական գործ Ապահովադրի (Շահառուի) լիազոր անձանց դեմ, կամ 

պետական իրավասու մարմինների կողմից իրականացվում է ապահովագրական 

պատահարի պատճառ հանդիսացած հանգամանքների հետաքննություն` մինչև 

հետաքննության կամ դատական վարույթի ավարտը: 

 

12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՏԵՂՒ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՈՂՄԵՐԻ 

ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ԲԱԺԻՆ 3-Ի ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

12.1. Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում Ապահովադիրը 

պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները վնասված բեռը փրկելու և 

պահպանելու համար, ինչպես նաև ապահովել մեղավոր կողմի նկատմամբ 

սուբրոգացիայի իրավունքը և անհապաղ տեղեկացնել Ապահովագրողին կամ նրա 

ներկայացուցչին տեղի ունեցածի մասին:  

 

Ապահովագրողը կամ նրա ներկայացուցիչները իրավունք ունեն մասնակցելու ապահովագրված բեռի փրկման և 

պահպանման միջոցառումներին  ̀ ձեռնարկելով կամ մատնանշելով դրա համար անհրաժեշտ միջոցները: 

Սակայն Ապահովագրողի կամ նրա ներկայացուցիչների  ̀ապահովագրված բեռի փրկմանը և պահպանմանն 

ուղղված գործողությունները չեն կարող դիտարկվել որպես տեղի ունեցած իրադարձությունը ապահովագրական 

պատահար ճանաչելու հիմք: 

 

12.2. Եթե կողմերը գրավոր այլ բանի մասին չեն պայմանավորվել, ապա բեռի փրկման և պահպանման բոլոր 

ծախսերը, ինչպես նաև բեռի հետագա վնասումը կանխելու հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է 

Ապահովադիրը: Եթե ապահովագրության պայմանների համաձայն նման ծախսերը ենթակա են 

հատուցման, ապա դրանք հատուցվում են Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրին ապահովա-

գրական հատուցում վճարելու ժամանակ: 

 

12.3. Վնասի չափը որոշվում է Ապահովագրողի ներկայացուցչի կողմից Ապահովադրի 

մասնակցությամբ: Տարաձայնությունների դեպքում յուրաքանչյուր կողմը կարող է 

պահանջել, որ վնասի չափը որոշվի փորձաքննության հիման վրա: 

 

12.4. Ըստ բեռի ոչնչացման, կորստի կամ վնասման ռիսկերով ապահովագրական 

հատուցումը վճարվում է իրական վնասի չափով: Սպասվելիք եկամտի կորստի 

ռիսկերի գծով հատուցումը, միջնորդավճարների, փոխադրավճարի և բեռի 

փոխադրման հետ կապված այլ ծախսերի հատուցումը կատարվում է բեռի իրական 

արժեքի նկատմամբ բեռին պատճառած վնասի չափի հարաբերությանը 

համամասնորեն: 

 

12.5. Ապահովագրական հատուցման պահանջ ներկայացնելիս` Ապահովադիրը կամ  
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Շահառուն պարտավոր է փաստաթղթերով ապացուցել. 

1) ապահովագրված գույքի նկատմամբ իր շահը,   

2) ապահովագրական պատահարի առկայությունը,   

3) վնասի վերաբերյալ իր պահանջի չափը:  

Հիմնական փաստաթղթեր են համարվում`  

ա) բեռը ապահովագրելիս շահը ապացուցելու համար  ̀նավաբեռնագրերը, երկաթուղային բեռնագրերը 

և փոխադրման այլ փաստաթղթերը, ապրանքագրերը և հաշիվները, եթե ըստ տվյալ 

փաստաթղթերի բովանդակության Ապահովադիրը իրավունք ունի տնօրինելու բեռները. 

ֆրախտի ապահովագրության դեպքում  ̀չարտերպարտիաները և նավաբեռնագրերը: 

 

բ) ապահովագրական պատահարի առկայությունը ապացուցելու համար  ̀ ծովային բողոքագիրը, 

նավային մատյանից քաղվածքը և ապահովագրական պատահարի պատճառներին վերաբերող 

նշումներով այլ պաշտոնական ակտերը, նավի անհայտ կորստի դեպքում  ̀ մեկնման 

նավահանգստից նավի դուրս գալու ժամանակի վերաբերյալ հավաստի վկայությունները, ինչպես 

նաև հավաստի վկայությունները նավը անհայտ կորած ճանաչելու համար սահմանված 

ժամկետում նշանակման վայր նավի չգալու վերաբերյալ, 

 

գ) վնասի գծով պահանջի չափը ապացուցելու համար  ̀վթարային կոմիսարի կողմից բեռի զննման 

ակտերը, փորձաքննության ակտերը, գնահատման ակտերը և այլ նմանատիպ 

փաստաթղթերը, որոնք կազմված են այն վայրի օրենքների և սովորույթների համաձայն, որտեղ 

որոշվում է վնասը, ինչպես նաև արված ծախսերը արդարացնող փաստաթղթերը, վնասի գծով 

հաշիվները, իսկ ընդհանուր վթարի գծով վնասների, ծախսերի և վճարումների հատուցման 

պահանջներ ներկայացնելու դեպքում  ̀ փաստաթղթերով հիմնավորված հաշվարկը կամ 

դիսպաշան: 

 

12.6. Ապահովագրողը ունի ապահովագրական հատուցումը ամբողջությամբ կամ 

մասամբ մերժելու իրավունք, եթե Ապահովադիրը` 

 

ա) ոչ հավաստի տեղեկություններ է ներկայացրել ապահովագրական ռիսկի մասին դատելու համար 

էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ, 

 

բ) չի ծանուցել Ապահովագրողին ռիսկի էական փոփոխությունների վերաբերյալ,   

գ) չի ձեռնարկել բեռը փրկելուն և պահպանելուն ուղղված միջոցներ և չի ծանուցել Ապահովագրողին և նրա 

ներկայացուցչին ապահովագրական պատահարի մասին: 

 

12.7. Ապահովագրական հատուցման պահանջ ներկայացնելիս` Ապահովադիրը կամ 

Շահառուն պետք է ներկայացնի ապահովագրության պայմանագիրը կամ 

ապահովագրության հաստատման նպատակով Ապահովագրողի կողմից տրված 

այլ փաստաթուղթը: 

 

12.8. Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն ստացել է վնասների հատուցումը երրորդ 

անձանցից, Ապահովագրողը վճարում է միայն ապահովագրության պայմաններով 

հատուցման ենթակա գումարի և երրորդ անձանց կողմից հատուցված գումարի 

տարբերությունը: 

 

12.9. Ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Ապահովագրողին եմ անցնում վճարված 

գումարի սահմաններում Ապահովադրի կամ Շահառուի  ̀ երրորդ անձանց հանդեպ 

ունեցած բոլոր պահանջներն ու իրավունքները: Ապահովադիրը կամ Շահառուն 

ապահովագրական հատուցում ստանալիս պարտավոր է Ապահովագրողին փոխանցել իր 

մոտ առկա բոլոր փաստաթղթերն ու ապացույցները և կատարել սուբրոգացիայի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր սահմանված ձևականությունները: 

 

Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն հրաժարվում է նման իրավունքներից, կամ նրանց 

մեղքով սուբրոգացիայի իրականացումը անհնարին է դառնում (վնասը պատճառելու 
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համար մեղավոր անձանց պահանջ ներկայացնելու ժամկետների սպառում և այլն), 

ապա Ապահովագրողը ազատվում է համապատասխան չափով ապահովագրական 

հատուցում վճարելու իր պարտավորությունից, իսկ եթե հատուցումը արդեն կատարվել 

է, Ապահովադիրը կամ Շահառուն պարտավոր է վերադարձնել Ապահովագրողին 

ստացած հատուցումը` օրինականացված տոկոսներով (միանվագ հատուցում 

ստանալու օրվանից): 

13. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

13.1. Վնասի չափը որոշվում է Ապահովագրողի կողմից զննման տվյալների, վնասված 

գույքի և աշխատանքների օբյեկտների արժեքի, ինչպես նաև վնասի չափը 

հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա: Ապահովագրական հատուցման գումարի 

չափը որոշելիս` հաշվի են առնվում միայն այն տարրերը (գույքը, գույքային 

շահերը), որոնք հաշվի են առնվել ապահովագրական գումարի մեջ: 

 

13.2. Գույքի ոչնչացմանը (կորստին) կամ վնասմանը հանգեցնող ապահովագրական 

իրադարձության ի հայտ գալու դեպքում սահմանվում է հատուցման որոշման 

հետևյալ կարգը. 

 

13.2.1. եթե վնասվել է վերանորոգման (կամ վերականգնման) ենթակա գույքը, ապա 

հատուցման են ենթակա ապահովագրված գույքի վերականգնման համար 

անհրաժեշտ ծախսերը` Պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի 

սահմաններում, կամ 

 

13.2.2. ոչնչացման (կորստի) դեպքում` հատուցման է ենթակա գույքի կամ գույքի վնասված 

մասի իրական արժեքը, բայց ցանկացած դեպքում Ապահովագրության պայմանագրի 

պայմանների և Պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի 

սահմաններում: 

 

13.2.3. ապահովագրական պատահարից հետո տարածքի մաքրման, քանդման ենթակա 

շինարարության օբյեկտների մնացորդների քանդման / ապամոնտաժման և 

ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու հետ կապված նմանատիպ այլ 

ծախսերի գծով` փլվածքների մաքրման և բեկորների հեռացման համար փաստացի 

կրած ծախսերի չափով: 

 

13.3. Վերականգնման ծախսերը ներառնում են.  

13.3.1. Վերանորոգման և վնասված գույքը վերականգնելու համար անհրաժեշտ 

հանգույցների, ագրեգատների, մասերի, նյութերի ձեռքբերման հետ կապված 

ծախսեր, 

 

13.3.2. Վնասված գույքի վերանորոգման ծախսեր, նոր ձեռք բերված կամ վերանորոգված 

հանգույցների, մասերի և ագրեգատների մոնտաժման ծախսեր` առանց դրանց 

փոխարինողների ժամանակավոր տեղադրման ծախսերը հաշվի առնելու, 

 

13.3.3. Վնասված ապահովագրված գույքը, վերանորոգման (վերականգնման) համար 

անհրաժեշտ պահեստամասերը, բեռները և նյութերը, վերանորոգման կամ 

շինարարական տեխնիկան վերանորոգման վայր և հետ հասցնելու և փոխադրելու 

ծախսերը: 

 

Ըստ Ապահովագրության պայմանագրի, Բաժին 1-ում սահմանված ապահովագրական 

գումարի սահմաններում հատուցվում են նաև հետևյալ ծախսերը. 

 

13.3.4. Հնարավոր վնասի նվազեցմանն ուղղված Ապահովադրի ծախսերը,  

13.3.5. Վնասված գույքը վերանորոգման պատրաստելու ծախսերը, ներառյալ ոչնչացված, 

վնասված կամ կորցրած հանգույցների, մասերի և ագրեգատների վերանորոգման, 

վերականգնման, ապամոնտաժման աշխատանքների համար անհրաժեշտ 
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նախագծային փաստաթղթերի մշակման արժեքը և տարածքը ոչնչացված 

(վնասված) գույքի բեկորներից և մնացորդներից մաքրելու ծախսերը,  

13.3.6. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, պաշտոնական տոն ճանաչված օրերին և ոչ 

աշխատանքային օրերին վնասված գույքի վերանորոգման աշխատանքների կա-

տարման լրացուցիչ ծախսերը, ինչպես նաև վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման հրատապությամբ պայմանավորված տրանսպորտային ծախսերը, 

 

13.3.7. Ապահովագրված գույքի վնասման պատճառների որոշման հետ կապված 

ծախսերը (բացառությամբ Ապահովադրին պետական ծառայություններ 

տրամադրելու համար վճարումների): 

 

13.4. Վերականգնման ծախսերը չեն ներառնում.  

13.4.1. Ապահովագրված աշխատանքների կամ իրերի փոփոխություններով կամ 

բարելավմամբ պայմանավորված լրացուցիչ ծախսերը, 

 

13.4.2. Ժամանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգման կամ վերականգնման ծախսերը, 

եթե այդպիսի ժամանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգումը կամ վերականգնումը 

չի հանդիսանում վերջնական վերանորոգման մաս և ավելացնում է 

փոխհատուցման ընդհանուր գումարը (եթե ապահովագրության պայմանագրով այլ 

բան նախատեսված չէ), 

 

13.4.3. Անհրաժեշտ ծախսերից բացի արված այլ ծախսերը:  

13.5. Այն դեպքում, եթե հնարավոր էր առանց ապահովագրված գույքի շահագործման 

անվտանգությանը վնաս հասցնելու վերանորոգել վնասված մասերը կամ առարկաները, բայց 

այնուամենայնիվ իրականացվել է դրանց փոխարինում, Ապահովագրողը հատուցում է 

Ապահովադրին տվյալ մասերի կամ առարկաների վերանորոգման արժեքի գումարը, որը, 

սակայն, չպետք է գերազանցի փոխարինման արժեքը: 

 

13.6. Ապահովադիրը (Շահառուն) իրավունք չունի հրաժարվելու ապահովագրական 

պատահարից հետո մնացած գույքից նույնիսկ եթե այն վնասված է: Այդպիսի գույքի 

մնացորդային արժեքը հանվում է ապահովագրական հատուցման գումարից: 

 

Մնացորդային արժեք է հանդիսանում ոչնչացված կամ վնասված գույքից մնացած 

նյութերի և մասերի (այդ թվում նաև չվնասված) արժեքը, որը որոշվում է դրանք 

վաճառելու կամ որպես մետաղաջարդվածք կամ օգտաթափոնք հանձնելու դեպքում 

կիրառվող սովորական գների հիման վրա: 

 

13.7. Կողմերի միջև ապահովագրական պատահարի պատճառների կամ պատճառած վնասի 

չափի վերաբերյալ վեճերի առաջացման դեպքում կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք 

ունի պահանջելու անկախ փորձաքննության անցկացում: Ապահովագրողը և 

Ապահովադիրը միասին են ընտրում անկախ փորձագետին: Փորձաքննությունը անց է 

կացվում փորձաքննություն պահանջող կողմի հաշվին: Եթե փորձաքննության 

արդյունքում պարզվում է, որ Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական 

հատուցման մերժումը անհիմն է եղել, Ապահովագրողը իր վրա է վերցնում 

փորձաքննության ծախսերը: Եթե փորձաքննության անցկացման արդյունքում 

պարզվում է, որ դեպքը ապահովագրական չէ, ապա փորձաքննության ծախսերը կրում 

է Ապահովադիրը:  

 

13.8. Ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Ապահովագրողին են անցնում պատճառած 

վնասի համար պատասխանատու անձանց նկատմամբ̀  ապահովագրական փոխհատուցման 

վճարված գումարի սահմաններում Ապահովադրի կամ Շահառուի (Ապահովագրված անձի) 

բոլոր իրավունքները: Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) պարտավոր է 

Ապահովագրողին փոխանցել իր մոտ պահվող բոլոր փաստաթղթերը և կատարել բոլոր այն գոր-

ծողությունները, որոնք անհրաժեշտ են մեղավոր անձանց նկատմամբ պահանջի իրավունքը 
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իրականացնելու համար: 

Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն հրաժարվում են այդ իրավունքներից, կամ այդ 

իրավունքների իրականացումը նրանց պատճառով անհնարին է դառնում, ապա Ապա-

հովագրողը ազատվում է վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում իրեն պատճառած 

վնասի չափով ապահովագրական հատուցում վճարելու իր պարտավորությունից: Այն 

դեպքում, եթե հատուցումը արդեն իրականացվել է, Ապահովադիրը պարտավոր է 

վերադարձնել Ապահովագրողին այդ վնասին համապատասխանող գումարը: 

 

13.9. Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն վնասի փոխհատուցում են ստացել երրորդ 

անձանցից, ապա Ապահովագրողը վճարում է միայն ապահովագրության պայ-

մանների համաձայն հատուցման ենթակա գումարի և երրորդ անձանցից ստացած 

գումարի տարբերությունը: Ապահովադիրը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել 

Ապահովագրողին նման գումարների ստացման մասին: 

 

13.10. Ապահովադիրը կամ Շահառուն պարտավոր է վերադարձնել Ապահովագրողին ստացած 

ապահովագրական հատուցումը (կամ դրա համապատասխան մասը), եթե հայտնաբերվի 

մի այնպիսի հանգամանք, որը օրենքի կամ Պայմանագրի պայմանների համաձայն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ զրկում է Ապահովադրին կամ Շահառուին ապահո-

վագրական հատուցում ստանալու իրավունքից: 

 

13.11. Ապահովադրի` Ապահովագրողին ապահովագրական հատուցման պահանջներ 

ներկայացնելու իրավունքը դադարում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հայցային 

վաղեմության ժամկետների լրանալուն պես: 

 

13.12. 3-րդ Բաժնի ապահովագրական հատուցման գումարի որոշմանը առնչվող հատուկ 

պայմաններ. 

 

13.12.1. Բեռների վերաբերյալ` հաշվի (հաշիվ-ապրանքագրի) առկայության դեպքում 

ապահովագրական պատահարի արդյունքում կորցրած բեռի փոխարինման / 

համանման բեռի կրկնակի ձեռքբերման դեպքում հատուցման են ենթակա 

փոխարինման / կրկնակի ձեռքբերման ծախսերը, ներառյալ լրացուցիչ ծախսերը: 

 

13.12.2. Բեռների գծով` հաշվի (հաշիվ-ապրանքագրի) բացակայության դեպքում 

հատուցման են ենթակա համանման բեռով բեռի փոխարինման / համանման բեռի 

կրկնակի ձեռքբերման ծախսերը: 

 

14. ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

14.1. Եթե ապահովագրական պատահարի արդյունքում վնասը, որը պատճառվել է անձին, 

որի օգտին կնքվել է Պայմանագիրը, ենթակա է հատուցման ապահովագրության այլ 

պայմանագրերի պայմանների համաձայն, ապա Ապահովագրողը հատուցում է 

վնասը ապահովագրության պայմանագրով նշված ապահովագրական գումարի և 

վնասված, ոչնչացված գույքի կամ քաղաքացիական պատասխանատվության գծով 

տվյալ Ապահովադրի կողմից կնքված բոլոր պայմանագրերում նշված 

ապահովագրական գումարների ընդհանուր գումարի հարաբերությանը 

համամասնորեն: 

 

15. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

15.1. Բաժին 1-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում Կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապա-

հովագրության Կանոնների դրույթները (Ապահովագրողի «Բեռների 

Ապահովագրության պայմանները», ինչպես նաև Ապահովագրողի «Շինմոնտաժային 

Ռիսկերի Ապահովագրության Պայմանները») և Վերապահումները, որոնք Պայմանագրի 

անբաժանելի մասն են կազմում։ 
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15.2. Բաժին 2-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 20__ թ. ________ «__» -ի 

Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապահովագրության Կանոնները: 

 

15.3. Բաժին 3-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 20__ թ.-ի ______ «__» 

Փոխադրելի Գույքի Ապահովագրության Պայմանների դրույթները: 

 

15.4. Ստորագրելով Պայմանագիրը` Ապահովադիրը հաստատում է, որ ստացել է 

վերոհիշյալ Պայմանները և Ընդհանուր Պայմանները, ծանոթացել է դրանց և 

պարտավորվում է դրանք կատարել: 

 

15.5. Պայմանագրի և վերոնշյալԿանոնների և Ընդհանուր Պայմանների դրույթների 

չհամընկնելու դեպքում առավելությունը կտրվի Պայմանագրի դրույթներին: 

 

 

 

16. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

16.1. Ապահովագրողը կհատուցի մթնոլորտային տեղումների, ջրհեղեղների և ջրածածկումների 

հետևանքով առաջացած կամ մթնոլորտային տեղումների, ջրհեղեղների և ջրածածկումների 

հետևանք հանդիսացող վնասը միայն այն դեպքում, եթե նախագծման ընթացքում հաշվի են 

առնվել և աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվել են գործող շինարարական 

նորմերով, կանոններով և շինարարությունում ընդունված այլ նորմատիվ փաստաթղթերով 

նախատեսված անվտանգության պատշաճ միջոցառումները:  

 

«Պատշաճ անվտանգության միջոցառումներ» հասկացությունը նաև նշանակում է, որ 

ապահովագրված օբյեկտը նախագծելիս հաշվի են առնվել աշխատանքների իրակա-

նացման տարածքում ջրածածկումների, տեղումների, ջրհեղեղների քանակը և 

ինտենսիվությունը, որոնք որոշվել են օդերևութաբանական ծառայությունների կողմից 

վերջին 20 տարվա դիտարկումների հիման վրա պատրաստված վիճակագրական 

տվյալներից ելնելով, և հաշվի է առնվել ապահովագրության պայմանագրում սահման-

ված ապահովագրության ամբողջ շրջանի տևողությունը: 

 

Հատուցման ենթակա չէ այնպիսի վնասը, որն առաջացել է ապահովագրված գույքի, 

կորստի, ոչնչացման կամ վնասման հետևանքով կամ Ապահովադրի (Շահառուի) 

պատճառով հասցրած վնասի համար պատասխանատվության ի հայտ գալու 

կապակցությամբ, եթե Ապահովադիրը (Շահառուն) շինհրապարակի ջրահոսքերից 

(անկախ այն բանից, թե դրանք լցված են ջրով, թե ոչ) ջրի անխոչընդոտ արտահոսքը 

ապահովելու նպատակով ժամանակին չի հեռացրել արգելք հանդիսացող ավազի 

ողողատները, ծառերը, բեկորները և այլն: 

 

16.2. Ապահովագրողը չի հատուցելու Պայմանագրային աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ անտառներին և գյուղատնտեսական հանդավարներին, այդ թվում 

ցանքերին և մշակաբույսերին պատճառած վնասը, ինչպես նաև վնասը, որը կապված է 

այդպիսի վնասի համար Ապահովադրի (ապահովագրված անձանց) ցանկացած 

պատասխանատվության ի հայտ գալու հետ: 

 

16.3. Ըստ Ապահովագրության Պայմանագրի, Ապահովագրողը հրաժարվում է սուբրոգացիայի 

իրավունքից այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ Ապահովադիրը կնքել է ապահովագրված 

գույքի նախագծման, կարգավորման, սպասարկման, դիագնոստիկայի, վերանորոգման 

համաձայնագրեր, ինչպես նաև այլ անձանց նկատմամբ, որոնց հետ Ապահովադիրը կնքել է 

պատասխանատվությունից ազատվելու համաձայնագրեր: Սույն դրույթը չի վերաբերում 

կանխամտածված կերպով վնաս պատճառած անձանց: 

 

16.4. Ըստ Պայմանագրով սահմանված պայմանների, երրորդ անձանց նկատմամբ  
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պատասխանատվության ապահովագրությունը տարածվում է նաև այն անձանց նկատմամբ 

Ապահովադրի պատասխանատվության վրա, որոնց պատասխանատվությունը 

ապահովագրված է (ապահովագրված անձինք), ինչպես կլիներ, եթե յուրաքանչյուր նշված անձին 

տրվեր առանձին Պայմանագիր: Սակայն Ապահովագրության շրջանակներում Ապահովագրողը 

Ապահովադրին լրացուցիչ կերպով չի հատուցում վնասը, որը կապված է հետևյալի համար 

պատասխանատվության ի հայտ գալու հետ  ̀ 

ա) Պայմանագրի Բաժին 1-ի Շինմոնտաժային ապահովագրության Ընդհանուր պայմանների 

համաձայն ապահովագրված կամ ապահովագրման ենթակա առարկաներին վնասի 

պատճառում, նույնիսկ եթե վնասը ենթակա չէ հատուցման ֆրանշիզի կամ 

պատասխանատվության սահմանաչափը գերազանցելու պատճառով,  

 

բ) ծառայողների կամ բանվորների վիրավորում կամ հիվանդություն (մահացու ելքով կամ առանց 

մահացու ելքի), որոնք ապահովագրված են եղել կամ կարող էին ապահովագրված լինել 

բանվորների դըժբախտ պատահարներից ապահովագրության և / կամ գործատուի 

պատասխանատվության ապահովագրության շրջանակներում:  

 

Սակայն մեկ պատահարի կամ մեկ իրադարձության հետևանք հանդիսացող մի շարք պատահարների 

վերաբերյալ Ապահովագրողի ընդհանուր պատասխանատվությունը ապահովագրված կողմերի նկատմամբ չի 

կարող գերազանցել ըստ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության սահմանված 

ապահովագրական գումարը: 

 

16.5. Ապահովագրության Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում տրման օրվանից, ընդ որում` 

Ապահովագրողը մինչև տրման նշված ամսաթիվը չի հատուցելու Ապահովադրին 

կամ Շահառուին հայտնի կամ նրանց հայտնած վնասները: 

 

16.6. Պայմանագրի Բաժին 1-ով ապահովագրությունը տարածվում է այն վնասի վրա, որն 

ի հայտ է եկել է կամ պատճառվել է շահագործման ընդունված կամ հանձնված 

ապահովագրված կապալառու կառույցների մասերին, եթե այդ վնասը ի հայտ է 

գալիս Բաժին 1-ի համաձայն ապահովագրված օբյեկտների շինարարության 

հետևանքով Բաժին 1-ում սահմանված ապահովագրության շրջանի ընթացքում: 

 

17. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

17.1. Կողմերի միջև առաջացող բոլոր վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: 

Կողմերի համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը քննվում են պատասխանող 

կողմի գտնվելու վայրի արբիտրաժային դատարանում` ՀՀ գործող օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 

18. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄ  

18.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության շրջանում Պայմանագրի մեջ 

կարող են փոփոխություններ կատարվել Կողմերի համաձայնությամբ` 

Ապահովադրի գրավոր դիմումի հիման վրա Պայմանագրին կից Լրացումների 

ներմուծման միջոցով, որոնք բոլոր կողմերի կողմից ստորագրվելուց հետո դառնում 

են Պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

 

Հավելվածներ.  

1. Ապահովագրողի «__» __________20_թ. «Փոխադրվող Բեռների Ապահովագրության 

պայմանները», 

 

Պայմանների օրինակը տրամադրվել է Ապահովադրին։  

2. Ապահովագրողի «__» ____________20_թ. «Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապահովագրության 

Պայմանները» 

 

Պայմանների օրինակը տրամադրվել է Ապահովադրին։  
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3. Վերապահումներ։  

19. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

Ապահովագրող / Страховщик  

«_______________________» ապահովագրական ընկերություն  

Գրանցման ամսաթիվը` _________թ.  

  

Գրանցման վկայական թիվ __,  

տրված ՀՀ ԿԲ կողմից 

 

ՀՀ, ք. Երևան, ____, ________________  

ՀՀՎՀ ________  

Հեռ. /  +(374 1_) ________  

Ֆաքս  +(374 1_) ________  

Էլ. փոստ ________  

Հ/Հ –________________  

«_____________» _____  

_____ «____________»  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

 

______________________ 

Կ.Տ.  

 

Ապահովադիր   

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն  

ՀՀ, 0021, ք. Երևան, Ադոնցի փողոց 10բ  

ՀՀՎՀ  00078569  

Հեռ. .+(374 10) 24 50 99  

Ֆաքս  +(374 10) 24 51 99  

Էլ. Փոստ office@mek.am  

Հ/Հ - 1570012654440100  

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  

  

Գլխավոր տնօրեն  

  

Զոհրաբյանց Ռ.Վ.  

  

______________________  

mailto:kaskad@arminco.com
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Հավելված 2 

 

 

Պայմանագիր  

Շինմոնտաժային ռիսկերի ապահովագրություն, Շինմոնտաժային աշխատանքներ 

կատարելիս երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրություն և բեռների ապահովագրություն 

 

«__» __________ / __________2018թ. / г.  

«-------------------» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն այսուհետ 

կանվանվի «Ապահովագրող», ի դեմս գործադիր տնօրեն պրն -----------------, որը 

գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, 

 

և «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն 

այսուհետ կանվանվի «Ապահովադիր», ի դեմս Գլխավոր տնօրեն` Ռ.Վ. 

Զոհրաբյանց, որը գործում է Ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մյուս 

կողմից, 

 

  

հետագա շարադրանքում միասին անվանվելով «Կողմեր», իսկ յուրաքանչյուրը 

առանձին`«Կողմ»,  

Կնքեցին Ապահովագրության Պայմանագիրը (այսուհետ`«Պայմանագիր») հետևյալի 

մասին.  

Կ.Տ.  
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1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ  

1.1. Պայմանագրով Ապահովագրողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված վճարի 

(ապահովագրավճարի) դիմաց Պայմանագրով նախատեսված իրադարձություն (ապահովագրական 

պատահար) տեղի ունենալու դեպքում Ապահովադրին կամ անձին, որի օգտին կնքվել է Պայմանագիրը 

(Շահառուին) ապահովագրական գումարի սահմաններում հատուցել տվյալ իրադարձության արդյունքում 

ստորև թվարկված ապահովագրության օբյեկտներին պատճառված վնասը  ̀ ստորև նշված եղանակով և 

Պայմանագրով սահմանված ծավալով: 

 

Պայմանագրի 1.2.1. կետում նշված օբյեկտի Շահառու է համարվում այն անձը, որն օրենքի, այլ 

իրավական ակտի կամ պայմանագրի հիման վրա ունի ապահովագրված գույքը պահպանելու 

շահ, մասնավորապես ստորև թվարկվածներից այն Ապահովադիրը և / կամ այլ անձը` նրանց 

կողմից կրած վնասների մասով. 

 

_________________________, որպես Պատվիրատու,  

_________________________, որպես Կապալառու:  

Սույն կետում թվարկված կազմակերպությունները նույնպես հանդիսանում են անձինք, որոնց կողմից վնաս 

պատճառելու քաղաքացիական պատասխանատվությունը ապահովագրված է Պայմանագրով: 

Պայմանագրով ապահովագրված է համարվում նաև Կապալառուի կողմից կնքված Պայմանագրերով բոլոր 

ենթակապալառուների երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվությունը, անկախ այն փաստից, թե 

նրանք հիշատակվում են Պայմանագրի տեքստում, թե ոչ, Պայմանագրի 1.2.1 կետով նախատեսված 

ապահովագրված գործունեությունը իրականացնելու կապակցությամբ (այսուհետ  ̀«Ապահովագրված 
անձինք»): 

 

1.2. Պայմանագրով Ապահովագրողը իրականացնում է ապահովագրություն Ապահովադրի 

(Շահառուի) գույքային շահերի, որոնք կապված են հետևյալի հետ. 

 

1.2.1. շինմոնտաժային, գործարկման-կարգավորման աշխատանքների կատարման, 

փորձարկումների իրականացման, շահագործման հանձնելու, նշված գործունեության 

վերահսկման իրականացման, շինարարությունում այլ պայմանագրային աշխատանքների 

կատարման (նշվում է պայմանագրի առարկայից պայմանագրի անվանումը)` __________ 

համաձայն Կապալի Պայմանագրի _______________ (այսուհետ` «Պայմանագիր»), որը կնքվել է 

Ապահովագրողի` որպես Գլխավոր կապալառու, և ________-ի, որը հանդես է գալիս որպես 

Պատվիրատու (Բաժին 1),  

 

1.2.2. նրա պարտավորության հետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատուցելու երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և / կամ 

գույքին Պայմանագրի 1.2.1. կետով նախատեսված ապահովագրված գործունեությունը 

իրականացնելիս պատճառված վնասը (Բաժին 2),  

 

1.2.3. Պայմանագրի կատարման հետ կապված ցանկացած տեսակի տրանսպորտային 

միջոցներով Պայմանագրով սահմանված ապահովագրության տարածքի սահմաններում 

փոխադրելիս ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման և (կամ) կորստի 

արդյունքում վնասներ (վնաս) կրելու հնարավորության հետ (Բաժին 3): 
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1.3. Պայմանագրի 1.2.1. կետով նախատեսված Ապահովադրի (Շահառուի) շահերի ապահովագրությունը 

տարածվում է Պայմանագրի առարկայի վրա, ներառյալ շինարարական աշխատանքները (այդ թվում 

շինարարական նյութերը և կոնստրուկցիաները, աշխատավարձի գծով ծախսերը, Պայմանագրի 

ընդհանուր գումարի մեջ ներառված փոխադրման, մաքսային տուրքերի և վճարների համար ծախսերը), 

մոնտաժման աշխատանքները (այդ թվում մոնտաժվող սարքավորումները, նյութերը, աշխատավարձի 

ծախսերը, Պայմանագրի ընդհանուր գումարի մեջ ներառված փոխադրման, մաքսային տուրքերի և 

վճարումների համար ծախսերը), այսուհետ  ̀«Պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտներ»: Հատուկ 

(առանձին) ապահովագրական գումարներ սահմանելու դեպքում Պայմանագրով լրացուցիչ կարող են 

ապահովագրվել շինարարական հրապարակի սարքավորումները, շինարարական տեխնիկան և մեխա-

նիզմները, առկա գույքը, նյութերը, Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող սարքավորումները և 

ծառայությունները:  

 

1.4. Պայմանագրի 1.2.2. կետով նախատեսված Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է 

երրորդ անձանց նկատմամբ Ապահովադրի պատասխանատվության վրա, որոնց տակ հասկացվում են 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք չեն մասնակցում Պայմանագրի 1.2.1. կետով 

նախատեսված ապահովագրված գործունեության մեջ, և որոնք կապված չեն միմյանց հետ և Ապահովադրի 

հետ նշված ապահովագրված գործունեության նկատմամբ պայմանագրային հարաբերություններով: 

 

1.5. Պայմանագրի 1.2.3. կետով նախատեսված Ապահովադրի շահերի ապահովագրությունը տարածվում է 

վերը նշված շինարարական տեխնիկայի և մեխանիզմների, կոմպլեկտավորող և պահեստամասերի, 

ինչպես նաև նյութերի, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների և Պայմանագրի (պայմանագրերի) 

նպատակները կատարելու համար մատակարարվող այլ ապրանքների վրա, որոնք հանդիսանում են 

Ապահովադրի սեփականություն կամ որոնց համար Ապահովադիրը կրում է պատասխանատվություն 

պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների ուժով: 

 

Պայմանագրով Ապահովագրողի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է այն 

փոխադրումներով (փոխադրումների հատվածներով), երբ համաձայն մատակարարման բազային 

պայմանների և / կամ մատակարարման / առքուվաճառքի պայմանագրերի պայմանների 

Ապահովադիրը կրում է ամբողջ բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման կամ կորստի 

ռիսկը և / կամ, երբ փոխադրման ընթացքում բեռի ապահովագրության պարտավորությունը 

դըրված է Ապահովադրի վրա: Պայմանագրի շրջանակներում փոխադրումը իր մեջ ներառում է 

վերաբեռնումները և փոխաբեռնումները, ինչպես նաև վերաբեռնման և փոխաբեռնման կետերում 

պահեստներում բեռի պահպանումը: 

 

Բեռի փաթեթավորումը ստանդարտ է, համապատասխանում է փոխադրվող բեռին:  
 

2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ 

 

2.1. Բաժին 1 «Նյութական վնաս»  

2.1.1. Համաձայն բաժին 1-ի ապահովագրական պատահար է համարվում ցանկացած հանկարծակի և 

անկանխատեսելի ազդեցության արդյունքում առաջացած ապահովագրված գույքի ոչնչացումը, կորուստը 

կամ վնասումը, բացառությամբ 2.1.2. կետում նշված դեպքերի: 

 

Կասկածներից խուսափելու նպատակով այն շինարարության օբյեկտների ապահովագրությունը, 

որոնց նկատմամբ անկացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ, իրականացվում է «բոլոր 

ռիսկերից պատասխանատվությամբ» պայմանների հիման վրա, ներառյալ «նախագծման 

սխալների», «նյութերի կամ արտադրության արատների» ռիսկերը: 

 

2.1.2. Հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք ի հայտ են եկել հետևյալի 

արդյունքում.  
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ա) Ահաբեկչության, դիվերսիայի, ցանկացած տեսակի ռազմական գործողությունների և դրանց 

հետեվանքների, քաղաքացիական հուզումների, գործադուլների, խռովությունների, 

լոկաուտների, քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների հրահանգով գույքի 

բռնագրավման, բռնագանձման, կալանքի, ոչնչացման կամ վնասման, հարկադիր 

պետականացման, արտակարգ կամ հատուկ իրավիճակի հայտարարման, խռովության, 

պետական հեղաշրջման, դավադրության, ապստամբության, հեղափոխության, 

 

բ) Տարերային աղետների  ̀ մինչև ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահը 

ապահովագրական ծածկույթի տարածքը տարերային աղետի գոտի հայտարելու դեպքում, 

 

գ) Միջուկային էներգիայի ցանկացած ձևով ազդեցության,  

դ) Աշխատանքների լրիվ կամ մասնակի դադարեցման ժամանակահատվածում 

ապահովագրված գույքի վնասման կամ ոչնչացման արդյունքում,  

 

ե) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքների 

իրականացման համար պատասխանատու այլ անձի կողմից Ապահովագրված 

օբյեկտի պահպանման, շահագործման և սպասարկման հրահանգներին 

միտումնավոր չհետևելու, ինչպես նաև նյութերը նախատեսվածից տարբերվող այլ 

նպատակներով օգտագործելու դեպքում, 

 

զ) Ապահովադրի, նրա ներկայացուցչի կամ շինմոնտաժային աշխատանքները 

իրականացնող այլ կազմակերպության կողմից ապահովագրված օբյեկտներում 

աշխատանքներ իրականացնելիս շինարարական նորմերը և կանոնները, ինչպես նաև 

անվտանգության կանոնները միտումնավոր չկատարելու դեպքում, 

 

է) Շահագործման գործոնների (մաշվածության, կոռոզիայի, օքսիդացման, նեխման, 

ինքնաբռնկման) անընդհատ ազդեցության հետևանքով ուղղակիորեն առաջացած 

վնասների արդյունքում: 

 

Պայմանագրի Բաժին 1-ի վերաբերյալ վերը նշված բացառությունների ցանկը համարվում է 

սպառիչ ցանկ: 

 

2.1.3. Շինարարական հրապարակում Առկա գույքի (այն պայմանով, որ նշված գույքը 

ապահովագրված է) ոչնչացման կամ վնասման արդյունքում պատճառված վնասը հատուցվում 

է միայն այն դեպքում, եթե նման ոչնչացումը կամ վնասումը անմիջականորեն կապված է 

ապահովագրված Պայմանագրային աշխատանքների կատարման հետ: 

 

2.2. Բաժին 2 «Երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվություն»  

2.2.1. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական պատահար է համարվում շինմոնտաժային աշխատանքներ 

կատարելիս կամ հետգործարկման երաշխիքային պարտավորություններ կատարելիս Ապահովադրի 

(Ապահովագրված անձանց) կողմից երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված 

վնասը փոխհատուցելու պարտավորությունը սահմանելու փաստը, որի արդյունքում Ապահովադրին 

(Ապահովագրված անձանց) երրորդ անձանց կողմից ներկայացվել են պատճառված վնասը փոխ-

հատուցելու պահանջներ, այն պայմանով, որ. 

 

- երրորդ անձանց վնասը պատճառվել է Պայմանագրի գործողության ընթացքում,  

- առկա է ուղղակի պատճառահետևանքային կապ վնաս պատճառելու փաստի և 

շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման կամ հետգործարկման երաշխիքային 

պարտավորությունների կատարարման միջև, 

 

- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի համաձայն և դրա հիման վրա 

Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետների 

ընթացքում: 

 

Հատուցման ենթակա նշված վնասի առաջացումը պետք է գտնվի ուղղակի պատճառահետևանքային կա-

պի մեջ Պայմանագրային աշխատանքների իրականացման հետ, որոնց վրա տարածվում է 
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Պայմանագրի Բաժին 1-ով իրականացվող ապահովագրությունը: 

2.2.2. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական պատահար չեն ճանաչվում և Ապահովագրողի 

կողմից հատուցման ենթակա չեն հետևյալ պահանջները. 

 

ա) այն անձանց հասցված վնասների հատուցման պահանջները, որոնք Ապահովադրի կամ այլ անձի 

(որի պատասխանատվությունը ապահովագրված է) հետ գտնվում են աշխատանքային կամ 

քաղաքացիա-իրավական (կապալի պայմանագրով) հարաբերությունների մեջ, վնասներ, որոնք 

պատճառվել են ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, ինչպես նաև այն 

պահանջները, որոնք ներկայացվել են աշխատանքից ազատելիս աշխատողներին 

փոխհատուցելու մասին, գործազրկության նպաստների, անաշխատունակության համար 

վճարման, մարմնական վնասվածքների, հիվանդության կամ մահվան ցանկացած դրույթի 

համաձայն: 

 

բ) Վնասի հատուցման մասին պահանջը, որի համար պատասխանատվությունը կրում է 

Ապահովադիրը / անձը, որի պատասխանատվությունը ապահովագրված է համաձայն 

որևիցէ պայմանագրի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նման պատասխանատվությունը ի 

հայտ է գալիս քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի համաձայն և նման 

պայմանագրի բացակայության դեպքում, 

 

գ) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը գերազանցում է գործող օրենսդրությամբ 

նախատեսված հատուցման գումարների չափը, 

 

դ) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը պատճառված է Ապահովադրի / անձի (որի 

պարտավորությունները ապահովագրված են) լիցենզիայի կասեցման, հետ կանչման կամ առ 

ոչինչ հայտարարման ժամանակահատվածում: 

 

ե) այն վնասի փոխհատուցման պահանջը, որը արտահայտվել է տուժած անձանց կողմից բաց 

թողնված օգուտի մեջ, 

 

զ) Բարոյական վնասի (ֆիզիկական անձանց) դրամական փոխհատուցման, կամ իրավաբանական 

անձանց գործնական համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջը: 

 

Պայմանագրի Բաժին 2-ով վերը նշված բացառությունների ցանկը համարվում է սպառիչ:  

2.3. Բաժին 3 «Բեռների ապահովագրություն»  

2.3.1. Համաձայն Պայմանագրի սույն Բաժնի հատուցվում են.  

ա) Ապահովադրի (Շահառուի) կրած վնասները, որոնք առաջացել են ապահովագրված ամբողջ 

բեռի կամ բեռի մի մասի վնասման, լրիվ ոչնչացման և (կամ) կորստի արդյունքում (բեռի մի 

մասի լրիվ ոչնչացման տակ հասկացվում է բեռների տարածքի լրիվ ոչնչացումը), որոնք 

առաջացել են ցանկացած պատճառով, բացառությամբ Պայմանագրի 2.3.2. կետով 

նախատեսված դեպքերի, 

 

բ) Ընդհանուր վթարի վնասները, ծախսերը և վճարները մասնաբաժնի սահմաններում, որոնք 

ընկնում են Ապահովադրի (Շահառուի)` որպես ապահովագրված բեռի սեփականատերի վրա, 

 

գ) Բեռի փրկման, ինչպես նաև վնասի նվազեցման և դրա չափի որոշման նպատակով կատարված 

բոլոր անհրաժեշտ և նպատակահարմար ծախսերը, եթե վնասը հատուցվում է ապահովագրության 

պայմաններով: 

 

2.3.2. Ըստ Բաժին 3-ի ապահովագրական դեպքեր չեն համարվում ամբողջ բեռի կամ բեռի մասամբ 

ոչնչացումը, կորուստը կամ վնասումը, որոնք առաջացել են հետևյալ պատճառներով. 

 

ա) Ցանկացած ռազմական գործողությունների, միջոցառումների, զորավարժությունների (անկախ 

նրանից, եղել են դրանք հայտարարված, թե ոչ) և դրանց հետևանքների, ականներով, ինքնաշարժ 

ջրականներով կամ ռազմական այլ հրանոթներով վնասման կամ ոչնչացման, ծովահենական 

գործողությունների (ջրային փոխադրումների ժամանակ), քաղաքացիական պատերազմի, 
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ժողովրդական հուզումների և գործադուլների, նենգադուլների ակտերի,  

բ) քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների, ինչպես նաև մաքսային, 

սանիտարական կամ կարանտինային ծառայությունների հրահանգով բեռների բռնա-

գրավման, բռնագանձման, կալանքի կամ ոչնչացման, 

 

գ) Ատոմային էներգիայի ցանկացած տեսակի կիրառման հետ կապված միջուկային 

պայթյունի, ճառագայթման և ռադիոակտիվ աղտոտման ուղղակի կամ անուղղակի 

ազդեցության, 

 

դ) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների 

դիտավորության, 

 

ե) Բեռը ուղարկողի կամ ստացողի, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների կոպիտ 

անզգուշության,  

 

զ) Բեռի պակասորդի  ̀դրա արտաքին փաթեթավորման ամբողջականության և մուտք գործելու հետքերի 

բացակայության, 

 

է) Բեռի հատուկ հատկությունների և բնական հատկանիշների (արտահոսքի, գոլորշիացման, 

սպառողական հատկանիշների, քաշի, քանակի և ծավալի կորստի, չորապակասորդի, 

թափուքապակասորդի, փչելով դուրս քշելու, ժանգոտման, նեխման և նմանատիպ այլ 

երևույթների): 

 

Ըստ Պայմանագրի Բաժին 3-ի վերոնշյալ բացառությունների ցանկը սպառիչ է:  

3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ  

3.1. Բաժին 1. «Նյութական վնաս»  

3.1.1. Ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների ապահովագրական գումարը 

սահմանվում է շինմոնտաժային աշխատանքների լրիվ պայմանագրային (նախահաշվային) 

արժեքի չափով, ներառյալ շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների արժեքը, 

աշխատավարձի վրա կատարված ծախսերը, փոխադրման, մաքսային վճարումների և 

տուրքերի ծախսերը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, և կազմում է __________________ ՀՀ 

դրամ: 

 

Նախագծողի ռիսկի ապահովագրության մասով սահմանվում է ենթասահման 

Պայմանագրի 3.1.1. կետում նշված Բաժին 1-ի գծով սահմանված ապահովագրական 

գումարի տոկոսի չափով և կազմում է ________________ ՀՀ դրամ։ 

 

3.1.2. Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում եթե հայտնաբերվի, որ 

պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների ապահովագրական գումարը ավելի ցածր է, 

քան շինարարության լրիվ պայմանագրային (նախահաշիվային) արժեքը, ապա 

Ապահովագրողը կհատուցի Ապահովադրին (Շահառուին) նրան պատճառված վնասի միայն մի 

մասը  ̀ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների արժեքի նկատմամբ 

ապահովագրական գումարի հարաբերությանը համամասնորեն: 

 

3.1.3. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Պայմանագրի արժեքի  ̀ Պայմանագրով 

սահմանված աշխատանքների սկզբնական արժեքից ոչ ավել քան 10% ավելացման դեպքում 

Ապահովադիրը իրավունք ունի չծանուցելու Ապահովագրողին աշխատանքների արժեքի (ինչը 

հավասարազոր է նաև ապահովագրական գումարի) նման ավելացման մասին, ընդ որում 

նման դեպքում լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարում չի իրականացվում: 

 

3.1.4. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Պայմանագրի արժեքի  ̀

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների սկզբնական արժեքից ավելի քան 10% 

ավելացման դեպքում Ապահովադիրը, ցանկանալով լրացուցիչ ապահովագրել գույքային 

շահերը Պայմանագրով աշխատանքների նման ավելացած արժեքի գումարով, ուղարկում է 

Ապահովագրողին տվյալներ ապահովագրական գումարի փոփոխման վերաբերյալ: 
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Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին նման տվյալներ փոխանցելուց հետո ոչ ուշ քան 15 

օրից Կողմերը համաձայնեցնում և կնքում են Պայմանագրին կից լրացուցիչ համաձայնագիր  ̀

ապահովագրական գումարի վերաբերյալ Պայմանագրի պայմանների փոփոխման և լրացուցիչ 

ապահովագրավճարի վճարման մասին: 

3.1.5. Բաժին 1-ով ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Բաժին 1-ով 

սահմանված ապահովագրական գումարը նվազում է վճարված ապահովագրական 

հատուցման գումարի չափով։ 

 

3.2. Բաժին 2. «Երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվություն»  

3.2.1. Երրորդ անձանց նկատմամբ Պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական 

գումարը սահմանվում է Պայմանագրի Բաժին 1-ի 3.1.1. կետում նշված գումարի 15%-ի չափով, 

և կազմում է _____________ (________________) ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր ապահովագրական 

պատահարի, ինչպես նաև ապահովագրության Պայմանագրի գործելու ամբողջ ժամա-

նակահատվածում բոլոր ապահովագրական պատահարների փոխհատուցման միասնական 

համակցված սահմանաչափ) ։ 

 

3.2.2. Ըստ Բաժին 2-ի ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Բաժին 2-ի 

ապահովագրական գումարը չի նվազեցվում, բացառությամբ ապահովագրական 

գումարի ամբողջությամբ վճարման դեպքերի: 

 

3.3. Բաժին 3. «Բեռների ապահովագրություն»  

3.3.1. Ապահովագրական գումարը  

Համաձայն Պայմանագրի սույն բաժնի ապահովագրական գումարը սահմանվում է 

փոխադրումների պլանավորվող ծավալի համաձայն և կազմում է ____________ ՀՀ դրամ¹: 

 

4. ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ  

4.1. Պայմանագրով սահմանվում է անպայմանական չհատուցվող գումար (վնասի հատուցման մեջ 

Ապահովադրի սեփական մասնակցության մասնաբաժինը) համապատասխան 

յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի. 

 

4.1.1. Ինչ վերաբերում է Բաժին 1-ին սահմանվում է ___________ (______________) ՀՀ 

դրամ չափով, 

 

4.1.2. Ինչ վերաբերում է Բաժին 2 և Բաժին 3-ին չհատուցվող գումարը չի սահմանվում:  

4.2. Չհատուցվող գումարի կիրառման հստակեցման նպատակներով հասկացվում է, որ ցանկացած 

իրադարձություն, որի հետևանքով առաջացել է ապահովագրության օբյեկտների ոչնչացում կամ վնասում 

այնպիսի տարերային աղետների արդյունքում, ինչպիսիք են, օրինակ  ̀հողմը, փոթորիկը, մրրիկը, մրրկասյունը, 

պտուտակահողմը, ջրհեղեղը, տեղատարափ անձրևների և վարարաջրերի հետևանքով ջրածածկումը, 

ցունամին, երկրաշարժը, հրաբխային ակտիվությունը կամ այն փլվածքի, փլման կամ գրունտի այլ 

տեղաշարժումների արդյունքում, որոնք կապված են նշված տարերային աղետների հետ, որոնք էլ առաջացել են 

միևնույն պատճառի արդյունքում և տեղի են ունեցել հաջորդական 168 ժամվա ընթացքում, դիտվում են որպես 

մեկ ապահովագրական պատահար և ապահովագրության պայմանագրով սահմանված համապատասխան 

չհատուցվող գումարը կիրառվում է մեկ անգամ: Նման 168-ժամյա ժամկետի սկիզբը սահմանվում է 

 

 

 

_________________________________ 

¹ Պլանավորվող փոխադրումների ծավալի 110%-ը 

 

 



 

[57] 
 

 

 Ապահովադրի հայեցողությամբ: Սակայն չի թույլատրվում նման երկու և ավելի 168-ժամյա ժամկետների 

փոխհատումներ ժամանակի մեջ ավելի երկար ժամանակահատված տևող վնասի դեպքում: 

5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ: ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

Բաժին 1, 2, 3 –ի վերաբերյալ ապահովագրությունը ուժի մեջ է մտնում ________ և գործում 

է մինչև ________` հաշվի առնելով հետևյալ դրույթները. 

 

5.1. Ապահովագրության Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Պայմանագիրը կնքելուց հետո  ̀ հաշվի 

առնելով վերը նշված ապահովագրության ժամանակաշրջանի մասին պայմանները, և գործում է 

մինչև Պայմանագրով որպես ապահովագրության ժամկետի ավարտի ամսաթիվ նշված 

ամսաթիվը կամ մինչև Ավարտված շինարարությամբ օբյեկտի Պատվիրատուի կողմից 

ընդունման ակտի ստորագրման ամսաթիվը Պայմանագրով, գործող օրենսդրությամբ, 

շինարարական նորմերով և կանոններով, տեխնիկական կանոնակարգերով կամ 

ապահովագրության օբյեկտի գտնվելու վայրում գործող այլ նորմատիվ ակտերով, սահմանված 

ընթացակարգի համաձայն  ̀կախված նրանից, թե ինչ տեղի կունենա ավելի վաղ: Ինչ վերաբերում 

է այն ապահովագրական պատահարներին, որոնք տեղի են ունեցել Ապահովագրության 

պայմանագրի գործողության ընթացքում, Ապահովագրողը պատասխանատվություն է կրում 

մինչև դրա ամբողջությամբ կատարումը: 

 

5.2. Սույնով համաձայնեցված է, որ Պայմանագրի Բաժին 1-ի և Բաժին 2-ի գործողությունը 

տարածվում է 

 

 

նաև ստորև նշված Երաշխիքային ժամկետի վրա² բայց միայն հետևյալ փոխհատուցումների 

նկատմամբ.  

 

ա) որը պայմանավորված է ապահովագրված պայմանագրային աշխատանքների Օբյեկտների 

ոչնչացմամբ կամ վնասմամբ այդ աշխատանքների ավարտից հետո և / կամ 

 

բ) երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և / կամ գույքին պատճառած վնասի դեպքում այն պայմանով, որ 

այդպիսի վնասը. 

 

- տեղի է ունեցել ապահովագրված կապալառուի (կապալառուների) կողմից 

պայմանագրով (պայմանագրերով) սահմանված երաշխիքային պարտավո-

րությունների կատարման կապակցությամբ, 

 

- ի հայտ է եկել երաշխիքային շրջանում այն պայմանով, որ այդ վնասի պատճառ են 

հանդիսանում շինհրապարակում շինարարության, մոնտաժման կամ փորձարկումների 

ժամանակ մինչև տվյալ ոչնչացված կամ վնասված գույքի վերաբերյալ ընդունման-

հանձնման ակտի ստորագրումը տեղի ունեցած իրադարձությունները: 

 

Երաշխիքային ժամկետը կազմում է __ ամիս և սըկսվում է օբյեկտը երաշխիքային 

շահագործման հանձնելու ընդունման-հանձնման ակտի ստորագրման օրվանից, 

բայց ոչ ուշ, քան _______: 

 

Պայմանագրով սահմանված ապահովագրության շրջանը ավարտվում է վերոնշյալ 

երաշխիքային շրջանի ավարտման օրը, բայց ոչ ուշ, քան _________: 

 

5.3 Բաժին 3-ի առանձին փոխադրմանը առնչվող հատուկ պայմաններ:  

Ապահովագրողի պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր փոխադրման համար սկսվում է այն 

պահից, երբ բեռը փոխադրման նպատակով դուրս է բերվում մեկնման կետի պահեստից, 

և գործում է ամբողջ փոխադրման ընթացքում (ներառյալ փոխաբեռնումը և 

տեղափոխումը, ինչպես նաև փոխաբեռնման և տեղափոխման կետերի պահեստներում 

բեռի պահպանումը) մինչև այն պահը, երբ բեռը առաքվում է ստացողի պահեստ կամ 
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նշանակման վայրի այլ վերջնական պահեստ, բայց բեռնաթափման վերջնական 

նավահանգստում բեռը բեռնաթափելուց հետո ոչ ավելի, քան 60 (վաթսուն) օրվա 

ընթացքում: 

6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ  

6.1. Պայմանագրի Բաժին 1-ի վերաբերյալ` Նախագծով հաստատված Գլխավոր 

շինարարական հատակագծում նախատեսված շինարարական հրապարակի 

տարածքը, որը գտնվում է ______________ հասցեում (այսուհետ` «Շինարարական 
հրապարակ»): 

 

 

6.2. Պայմանագրի Բաժին 2-ի վերաբերյալ՝ Պայմանագրի 6.1. կետում նշված շինարարական 

հրապարակի սահմաններում գտնվող տարածքը և դրան անմիջապես կից (50 մետրի 

սահմաններում) գտնվող տարածքը: 

 

6.3. Բեռների ապահովագրության վերաբերյալ` բեռների փոխադրման երթուղին` 

Ապահովադրի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի 9.2.2. կետի համաձայն: Սակայն, 

Պայմանագրով ապահովագրված են միայն Եվրոպայի, Ասիայի երկրներից 

մատակարարների կողմից փոխադրումները, ներառյալ ԱՊՀ երկրները: 

 

7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ  

7.1. Պայմանագրով ապահովագրավճարի գումարը կազմում է __________, այդ թվում.  

7.1.1. Բաժին 1-ով պայմանագրային աշխատանքների օբյեկտների ապահովագրության համար  ̀

_______ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 3.1.1. կետում նշված ապահովագրական 

գումարի _____ դրույքաչափով): 

 

7.1.2. Բաժին 2-ով երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվության ապահովագրության 

համար  ̀ _______ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 3.2.1. կետում նշված 

ապահովագրական գումարի ______ դրույքաչափով): 

 

7.1.3. Բաժին 3-ով բեռների ապահովագրության համար _̀____ ՀՀ դրամ (հաշվարկված է Պայմանագրի 

3.2.1. կետում նշված ապահովագրական գումարի _______ դրույքաչափով): 

 

Բեռների ապահովագրավճարը դեպոզիտային անվերադարձ ապահովագրավճար է, այսինքն ենթակա 

չէ վերադարձման: 

 

Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում 

փոխադրումների փաստացի ծավալը (Պայմանագրի 9.2. կետի համաձայն Ապա-

հովագրողին տրամադրվող Հայտարարագրերի հիման վրա) գերազանցում է 

փոխադրումների Պլանավորված ծավալը ոչ ավելի քան 10%, լրացուցիչ ապա-

հովագրավճարի վճարում չի իրականացվում: 

 

Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում փոխադրումների փաստացի ծավալը 

(Պայմանագրի 9.2. կետի համաձայն Ապահովագրողին տրամադրվող Հայտարարագրերի հիման վրա) 

գերազանցում է փոխադրումների Պլանավորված ծավալը ավելի քան 10%, ապա համապատասխան Բաժին 3-

ի փաստացի ապահովագրական գումարի վերաբերյալ տվյալները Ապահովադրի կողմից Ապահոագրողին 

փոխանցելուց հետո ոչ ուշ քան 15 օրվա ընթացքում Կողմերը համաձայնեցնում և կնքում են Պայմանագրին կից 

լրացուցիչ համաձայնագիր  ̀ Պայմանագրի Բաժին 3-ով նախատեսված ապահովագրական գումարի 

փոփոխման և լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարման մասին, որը հաշվարկվում է 7.1. կետում նշված 

դրույքաչափով: 

 

7.2. Ապահովագրավճարի վճարումը իրականացվում է միանվագ կերպով մինչև 

__________ / ապահովագրավճարի վճարումը իրականացվում է համաձայն ստորև 

բերված ժամանակացույցի³. 
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7.3. Ապահովադրի կողմից Պայմանագրով սահմանված ժամկետում ապահովագրավճարը 

(ապահովագրավճարի առաջին կամ հերթական մասը) չվճարելու դեպքում 

Ապահովագրողը իրավունք ունի միակողմանի կարգով դադարեցնելու (լուծելու) 

Պայմանագիրը` Ապահովադրին գրավոր ձևով ծանուցում ուղարկելով:  

 

Պայմանագրով սահմանված Ապահովագրավճարի (առաջին վճարման) վճարման ամսաթվից շուտ 

ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում, Ապահովագրողը, իրավունք ունի 

վաղաժամ պահանջել վճարել ապահովագրավճարը կամ առաջին վճարումը։ 

 

Ապահովագրավճարի կամ դրա առաջին մասի չվճարելու պատճառով Պայմանագիրը վաղաժամկետ 

դադարեցնելու դեպքում Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի բոլոր պարտավորությունները, այդ 

թվում նաև այն պարտավորությունները, որոնք ծագել են մինչև Պայմանագրի դադարեցումը, 

ամբողջությամբ դադարում են4: Տվյալ դեպքում Պայմանագրի դադարեցման պահ է հանդիսանում 

որպես ապահովագրավճարի (առաջին մասի) վճարման ամսաթիվ նշված ամսաթիվը կամ 

ապահովագրավճարի վաղաժամկետ վճարման ամսաթիվը, որը նշվել է Ապահովագրողի կողմից 

գրավոր ծանուցման (հաշվի) մեջ, որը պարունակում է ապահովագրավճարի վաղաժամկետ 

վճարման ամսաթիվը, եթե Ապահովադրին նման հայտ է ներկայացվել: 

 

Ապահովագրավճարի երկրորդ կամ հաջորդ վճարումները չկատարելու պատճառով, 

Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում, Ապահովագրողը ազատվում է 

վճարված ժամկետի վերջին օրվա ավարտից հետո տեղի ունեցած պատահարների 

համար հատուցում վճարելու պարտավորությունից: Տվյալ դեպքում Պայմանագրի 

դադարեցման պահ է հանդիսանում վճարված ապահովագրական ժամկետի ավարտի 

ամսաթիվը: 

 

Վճարված ապահովագրական շրջան է հանդիսանում Պայմանագրով նախատեսված 

ապահովագրության ժամկետի մասը  ̀ վճարված ապահովագրավճարի և ապահո-

վագրության Պայմանագրով նախատեսված ամբողջ ապահովագրավճարի 

հարաբերությանը համամասնորեն: 

 

7.4. Պայմանագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարվում են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով: Վճարման պարտավորությունը համարվում է կատարված 

վճարում ստացող կողմի հաշվարկային հաշ վին դրամական միջոցները փոխանցելու 

պահից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
3 Կապալի պայմանագրով շինմոնտաժային աշխատանքների ֆինանսավորման 

ժամանակացույցին համապատասխան: 
4
 Կողմերի պարտավորությունների տակ հասկացվում են, այդ թվում, Ապահովադրի` 

ապահովագրավճար վճարելու պարտավորությունը և Ապահովագրողի` ապահովագրական 

հատուցում վճարելու պարտավորությյունը: 
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վին դրամական միջոցները փոխանցելու պահից:  

8. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ  

8.1. Ապահովագրության պայմանագիրը դադարեցվում է հետևյալ դեպքերում.  

8.1.1. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտի դեպքում` համաձայն Պայմանագրի 5. 

կետի, 

 

8.1.2. Ապահովագրողի կողմից պայմանագրով պարտավորությունները ամբողջ ծավալով 

կատարելու դեպքում (ապահովագրական գումարի չափով վնասի հատուցում), 

 

8.1.3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ապահովագրողի 

լուծարման դեպքում, 

 

8.1.4. Դատարանի որոշման հիման վրա ապահովագրության Պայմանագիրը անվավեր 

ճանաչելու դեպքում, 

 

8.1.5. Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ,  

8.1.6. Գործող օրենսդրությամբ և ապահովագրության Պայմանագրով նախատեսված այլ 

դեպքերում: 

 

8.2. Եթե աշխատանքների արագացման արդյունքում օբյեկտը հանձնվել է շահագործման կետ 5–

ում նշված ապահովագրության ժամկետի ավարտի ամսաթվից շուտ, ապահովագրավճարի 

ոչ մի մասը ենթակա չէ վերադարձման: 

 

8.3. Գործող օրենսդրությամբ և ապահովագրության Պայմանագրով նախատեսված 

դեպքերում Ապահովագրողը իրավունք ունի միակողմանի վաղաժամկետ 

դադարեցնելու ապահովագրության Պայմանագիրը: 

 

8.4. Կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից ապահովագրության Պայմանագիրը միակողմանի 

վաղաժամկետ լուծելու դեպքում կողմերի պատասխանատվությունը դադարում է 

Պայմանագրի մյուս կողմից լուծելու մասին գրավոր ծանուցումը ապահովագրության 

պայմանագրում նշված հասցեով ստանալու ամսաթվից կամ նման ծանուցման մեջ 

նշված այլ` ավելի ուշ ամսաթվից սկսած: 

 

8.5. Ապահովադիրը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու Պայմանագրից, ընդ որում 

Ապահովագրողը պարտավոր է վերադարձնել ապահովագրավճարը  ̀ հանելով ապահովագ-

րավճարի մի մասը համամասնորեն այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում Պայմանագիրը 

գործել է միաժամանակ Բաժին 1, 2, 3-ի (այսինք, առանց հաշվի առնելու երաշխիքային ժամկետը)̀  

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1014 հոդվածի, և 

մասհանելով Ապահովագրողի գործավարման ծախսերը: Բեռների ապահովագրության համար 

վճարված ապահովագրավճարը վերադարձման ենթակա չէ: 

 

9. ՌԻՍԿԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

9.1. Ըստ Պայմանագրի Բաժին 1 և 2-ի ռիսկի աստիճանի փոփոխությունը:  

9.1.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացաքում Ապահովադիրը 

(Շահառուն) պարտավոր է անհապաղ, հենց որ դրա մասին իրեն դառնում է հայտնի, 

գրավոր ծանուցել Ապահովագրողին ռիսկի աստիճանի էական փոփոխության բերող 

հանգամանքների մասին (օրինակ  ̀ նախագծի էական փոփոխություններ կամ դրանից 

շեղումներ, ապահովագրության տարածքում պայմանագրային աշխատանքների հետ կապ 

չունեցող այլ աշխատանքների իրականացում և այլն), ինչպես նաև սեփական միջոցների 

հաշվին ձեռնարկել բոլոր նախազգուշական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ 

իրավիճակում: 

 

Նախագծի էական փոփոխությունների կամ դրանից շեղումների տակ հասկացվում են 

համապատասխան աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար 
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պատասխանատու Ապահովադրի կամ Շահառուի լիազորված անձանց 

գործողություններ, որոնք հանգեցրել են ընդունված ճարտարապետաշինարարական և 

կոնստրուկտիվ որոշումների փոփոխմանը, աշխատանքների կատարման, 

կազմակերպման և տեխնոլոգիայի փոփոխմանը, շինարարական հրապարակի կազ-

մակերպման նախագծի փոփոխմանը, պետական կամ այլ վերահսկող և կարգավորող 

մարմինների կողմից` գործող օրենսդրության, շինարարական նորմերի և կանոնների, 

տեխնիկական կանոնակարգերի կամ շինարարության և մոնտաժման օբյեկտների 

նկատմամբ դրանց գտնվելու վայրում գործող այլ նորմատիվ ակտերի համաձայն 

լրացուցիչ համաձայնեցում պահանջող նախագծի մեջ այլ փոփոխությունները: 

9.1.2. Ռիսկի աստիճանի աճին հանգեցնող հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկացված 

լինելով` Ապահովագրողը իրավունք ունի պահանջելու Պայմանագրի պայմանների 

փոփոխություն և ռիսկի աստիճանի աճին համաչափ լրացուցիչ ապահովարավճարի 

վճարում: 

 

Եթե Ապահովադիրը (Շահառուն) առարկում է Պայմանագրի պայմանների փոփոխությունը 

կամ լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարումը, Ապահովագրողն իրավունք ունի 

պահանջելու լուծել Պայմանագիրը: Ընդ որում, Ապահովադիրը իրավունք ունի 

ստանալու ապահովագրավճարի մի մասը` շինարարության և մոնտաժման և / կամ 

երաշխիքային մնացած ժամանակահատվածին համամասնորեն` հանելով 

Ապահովագրողի կողմից փաստացի (կատարված) գործավարման ծախսերը: 

 

9.1.3. Եթե Ապահովադիրը խախտում է Պայմանագրի 9.1.1. կետով սահմանված պարտավորությունները, 

Ապահովագրողն իրավունք ունի պահանջելու դադարեցնել Պայմանագիրը և փոխհատուցել 

Պայմանագրի դադարեցմամբ պատճառված վնասները, իսկ ապահովագրական պատահար տեղի 

ունենալու դեպքում Ապահովագրողը իրավունք ունի հրաժարվելու այդ ապահովագրական 

պատահարի համար ապահովագրության վճարումից: 

 

9.1.4. Անկախ այն փաստից, տեղի ունեցել է ռիսկի աստիճանի աճ թե ոչ, Ապահովագրողն 

իրավունք ունի ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում 

ստուգելու շինարարական հրապարակի վիճակը, ինչպես նաև Ապահովադրի 

(Շահառուի) կողմից նրանց հայտնած տեղեկությունների ճշտությունը: 

 

9.2. Ըստ Պայմանագրի Բաժին 3-ի ռիսկի աստիճանի փոփոխություն:  

9.2.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացաքում Ապահովադիրը 

պարտավոր է անհապաղ, հենց որ դրա մասին իրեն դառնում է հայտնի, հայտնել Ապա-

հովագրողին ռիսկի աստիճանի բոլոր էական փոփոխությունների մասին, ինչպիսիք են 

օրինակ  ̀ բեռի ուղարկման էական դանդաղեցումը, ապահովագրական պայմանագրով 

սահմանված կամ սովորական երթուղուց շեղումը, չվերթի հետաձգումը, բեռի վերաբեռնումը, 

փոխաբեռնումը կամ նշանակման կետի փոփոխումը, այլ նավի վրա փոխաբեռնումը, փո-

խադրման միջոցի փոփոխումը, ապահովագրության պայմանագրով չնախատեսված 

ձմեռելուն բեռը թողնելը և այլն: 

 

9.2.2. Պայմանագրի գործողության տակ ընկնող բեռների բոլոր խմբաքանակների վերաբերյալ 

Ապահովադիրը պարտավոր է յուրաքանչյուր եռամսյակ (մինչև եռամսյակի ավարտին հա-

ջորդող ամսվա 20-րդ օրը) Պայմանագրի անբաժանելի մասը hանդիսացող Հայտարարագրի 

ձևով հայտնել Ապահովագրողին ավարտված եռամսյակի ընթացքում փոխադրվող բեռի 

վերաբերյալ տեղեկություններ (բեռի անվանում, տեղերի քանակ, ապահովագրական գումար, 

փոխադրման փաստաթղթերի համարներ և ամսաթվեր, մեկնման, նշանակման և 

փոխաբեռնման կետեր, տրանսպորտային միջոցի տեսակ): 

 

9.2.3. Ապահովագրության Պայմանագրի կնքումից հետո ռիսկում տեղի ունեցած և ռիսկի աստիճանը 

բարձրացնող փոփոխությունները իրավունք են տալիս Ապահովագրողին փոփոխելու 

ապահովագրության պայմանները և պահանջելու վճարել լրացուցիչ ապահովագրավճար: Եթե 

Ապահովադիրը համաձայն չէ ապահովագրության պայմանների փոփոխության հետ կամ 
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հրաժարվում է լրացուցիչ ապահովագրավճար վճարելուց, ապահովագրության պայմանագրի 

գործողությունը դադարում է ռիսկում փոփոխություններ տեղի ունենալու պահից:  

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ  

10.1. Ապահովադրի կողմից Պայմանագրի պայմանների կատարումը և 

ապահովագրության դիմումի մեջ և այլ հարցումների պատասխաններում 

Ապահովադրի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հավաստիությունը իր 

հերթին հանդիսանում է Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցում 

վճարելու պարտավորությունը կատարելու պայման: 

 

10.2. Ապահովադիրը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին ձեռնարկել բոլոր 

անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, պահպանել օրենքի կանոնները, 

անվտանգության նորմերը և սարքավորումներ ու նյութեր արտադրողների 

հանձնարարականները, ինչպես նաև կատարել վնասի կանխմանն ուղղված 

Ապահովագրողի հանձնարարականները: 

 

10.3. Ապահովագրողն իրավունք ունի հրաժարվել այն ապահովագրական պատահարների համար 

փոխհատուցումներից, որոնք ի հայտ են եկել անվտանգության նորմերի միտումնավոր 

խախտման անմիջական պատճառով: Ապահովագրական հատուցումը սակայն վճարվում է, 

եթե տվյալ նորմերի խախտումը կապված չէ ապահովագրական պատահարի առաջացման 

պատճառների հետ: 

 

11. ԸՍՏ ԲԱԺԻՆՆԵՐ 1 ԵՎ 2 –ի ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

11.1. Ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն տեղի ունենալու 

դեպքում Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) պարտավոր է. 

 

11.1.1. անհապաղ, սակայն ոչ ուշ քան 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում այն պահից 

սկսած, երբ նրան հայտնի է դարձել ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող 

իրադարձություն տեղի ունեալու մասին, տեղեկացնել դրա վերաբերյալ Ապահովագրողին 

կապի այնպիսի միջոցների օգնությամբ, որոնք ունեն հաղորդագրության փաստը 

ամրագրելու փաստաթղթային հնարավորություն, 

 

11.1.2. ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ և տվյալ իրավիճակում հասանելի միջոցառումները, 

ուղղված վնասի նվազեցման և ապահովագրված գույքի փրկման համար. եթե դա 

հնարավոր է, Ապահովադիրը պետք դիմի Ապահովագրողին ստանալու համար հրա-

հանգներ, որոնք Ապահովադիրը պետք է կատարի, 

 

11.1.3. տրամադրել Ապահովագրողին կամ նրա ներկայացուցիչներին վնասված գույքի 

զննում կամ քննում անցկացնելու, ապահովագրական պատահարի պատճառները 

հետաքննելու, պատճառված վնասի չափը որոշելու, ապահովագրված գույքին 

պատճառված վնասի չափը նվազեցնելուն և փրկելուն ուղղված միջոցառումներին 

մասնակցելու հնարավորություն, 

 

11.1.4. Ապահովագրողի պահանջով գրավոր ձևով տրամադրել նրան ամբողջ տեղեկատվությունը, 

որը անհրաժեշտ է պատճառված վնասի չափի և ապահովագրված աշխատանքների 

օբյեկտների կամ գույքի վնասման կամ ոչնչացման պատճառների մասին դատելու համար, 

այդ թվում ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու փաստը հաստատող, դրա տեղի 

ունենալու հանգամանքները նկարագրող, պատճառված վնասի չափը հաստատող 

տեղեկատվությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, որոնց տրամադրման 

անհրաժեշտությունը սահմանվում է տեղի ունեցած իրադարձության բնույթով և 

օրենսդրության պահանջներով, 

 

11.1.5. պահպանել աշխատանքների վնասված օբյեկտները կամ գույքը այն վիճակում, որում  
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դրանք հայտնվել են ապահովագրական պատահար տեղի ունենալուց հետո:  

Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) իրավունք ունի փոխել ապահովագրական 

պատահարի պատկերը միայն այն դեպքում, եթե դա թելադրվում է անվտանգության 

նկատառումներով, պատճառված վնասի չափը նվազեցնելու անհրաժեշտությունով  ̀

Ապահովագրողի համաձայնությամբ կամ ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու 

մասին նրան ծանուցելուց հետո երկու շաբաթ անց: Եթե Ապահովադիրը (Շահառուն, 

Ապահովագրված անձը) մտադրված է վերը նշված պատճառների հիման վրա փոփոխել 

ապահովագրական պատահարի պատկերը, ապա նա պարտավոր է հնարավորինս 

ամբողջությամբ ֆիքսել ապահովագրական պատահարի պատկերը լուսանկարման, 

տեսագրության կամ նմանատիպ այլ միջոցներով: 

 

11.1.6. չվճարել հատուցում, մասնակի կամ ամբողջությամբ չճանաչել ապահովագրական 

պատահարների կապակցությամբ նրան ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև 

չստանձնել նման պահանջները կարգավորելու որևէ ուղղակի կամ անուղղակի 

պարտավորություններ առանց Ապահովագրողի համաձայնության: 

 

11.2. Բոլոր դեպքերում կազմվում է Վնասի սահմանման Արձանագրություն, որը պետք է 

պարունակի Ապահովադրին (Շահառուին, Ապահովագրված անձին) հասանելի 

ստորև բերված տեղեկատվությունը 

 

Ա) ապահովագրության օբյեկտի անվանումը,  

Բ) ապահովագրության պայմանագրի համարը,  

Գ) վնասի առաջացման ամսաթիվն ու ժամը,  

Դ) վնասի ի հայտ գալու վայրը (պահեստային տարածքներ, շինհրապարակ և այլն),   

Ե) ապահովագրության ժամանակհատված, որի ընթացքում ի հայտ եկավ վնասը 

(աշխատանքների ժամանակահատված, փորձարկումների ժամանակահատված),  

 

Զ) վնասի ի հայտ գալու ենթադրվող պատճառների և հանգամանքների 

նկարագրությունը, 

 

Է) ենթադրվող վնասի (վնասի աստիճանի) նկարագրությունը,   

Ը) Ո՞վ է ենթադրաբար պատասխանատվություն կրում վնասի համար:   

Թ) Պահանջելու° է, արդյոք, Ապահովադիրը ինքնուրույն կերպով ենթադրաբար մեղավոր 

երրորդ անձից վնասի տվյալ փաստով փոխհատուցում տրամադրել, թե՞ վերապահելու 

է այդ իրավունքը Ապահովագրողին,  

 

Ժ) վնասի վերացման ենթադրվող եղանակը (վերանորոգում, մասնակի փոխարինում, լրիվ 

փոխարինում),  

 

Ի) ենթադրվու՞մ է, արդյոք, դատական կարգով քննության առնել երրորդ անձանց կողմից 

ներկայացված պահանջները,  

 

Լ) ե՞րբ, ու՞մ կողմից և ի՞նչպես է իրականացվելու վնասված օբյեկտի վերանորոգումը,  

Խ) ի՞նչ հիմունքով և ի՞նչ կարգով է նախատեսվում կարգավորել երրորդ անձանց 

ներկայացրած պահանջները, 

 

Ծ) փլվածքների մաքրման և / կամ վերանորոգման համար պահանջվող ժամանակը,   

Կ) պատճառած վնասի նախնական գնահատականը:  

Արձանագրությունը պետք է ստորագրվի Ապահովադրի (Շահառուի, Ապահովագրված անձի) 

պատասխանատու անձանց և փորձագետների (եթե վերջիններս ներգրավվում են) 

կողմից և պետք է վավերացվի կնիքներով: 
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11.3. Բացի Վնասի սահմանման արձանագրությունից Ապահովադիրը (Շահառուն, 

Ապահովագրված անձը) պարտավոր է տրամադրել Ապահովագրողին.  

 

ա) համապատասխան լուսանկարներ,   

բ) կոտրելով գողության կամ կողոպուտի դեպքում` ներքին գործերի մարմիններին 

ներկայացրած դիմումի պատճենը` տվյալ դիմումը վարույթ ընդունելու հաստատումով, 

ինչպես նաև քրեական գործով համապատասխան որոշումների վավերացված 

պատճենները,  

 

գ) հրդեհի դեպքում` հրդեհային հսկողության մարմինների տեղեկանքը,   

դ) տարերային աղետի դեպքում` Հիդրոօդերևութաբանական ծառայության տեղեկանքը,  

ե) անհրաժեշտության դեպքում Ապահովագրողի պահանջով` Ապահովադրի (Շահառուի) 

կամ այլ ապահովագրված անձանց մոտ պահվող կառուցվող օբյեկտի գծագրերը 

կամ հատակագիծը,  

 

զ) անհրաժեշտության դեպքում Ապահովագրողի հետ համաձայնեցմամբ  ̀ տեխնիկական 

փորձաքննության ակտը, որը կազմվել է անկախ տեխնիկական մասնագետնների 

մասնակցությամբ: Անկախ տեխնիկական փորձաքննության անցկացման ծախսերը կրում է 

Ապահովագրողը,  

 

է) աշխատանքային մատյաններից կամ իրականացված վերանորոգման-վերականգնման 

աշխատանքների հաշվառման գրքերից քաղվածքներ  ̀ հաստատված պատասխանատու 

անձանց կողմից  ̀աշխատանքները իրականացնող, 

 

ը) պահանջվող ապահովագրական հատուցման գումարի մանրամասն հաշվարկ,   

թ) վնասված կամ կորցրած գույքի ձեռքբերման փաստը, դրա արժեքը հաստատող 

փաստաթղթեր (հաշիվ-ապրանքագրեր, փաթեթավորման թերթեր և հնարավոր է 

նաև այլ ապրանքը ուղեկցող փաստաթղթեր), 

 

ժ) երրորդ անձանց գույքին կամ առողջությանը հասցըրած վնասին վերաբերող 

պահանջների ի հայտ գալու դեպքում` վնասը հատուցելու մասին տուժող կողմի 

հայտարարությունը կամ համապատասխան դատական ատյան ներկայացրած 

հայցադիմումը, բժշկական և/ կամ տեխնիկական փորձաքննության եզրակացու-

թյունը, դատական մարմինների որոշումից քաղվածքը:  

 

ի) այլ պետական լիազոր մարմինների կողմից տրամադրված փաստաթղթեր այն 

դեպքերում, երբ գործող օրենսդրության համաձայն տվյալ պետական մարմինները 

պարտավոր են տրամադրել Ապահովագրողին պահանջվող փաստաթղթերը: 

 

11.4. Ապահովադրի (Շահառուի, Ապահովագրված անձի) կողմից Պայմանագրի վերոնշյալ 

11.1, 11.2 և 11.3. կետերում սահմանված պարտավորություններից որևէ մեկը 

չկատարելը դիտարկվում է որպես Ապահովագրության պայմանագրի էական 

խախտում և կարող է հիմք ծառայել Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի կատա-

րումից միակողմանի կարգով հրաժարվելու (ապահովագրական հատուցումը 

մերժելու) համար: 

 

11.5. Ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու 

փաստը, պատճառները և հանգամանքները հաստատելուց և պատճառած վնասի չափը 

որոշելուց հետո: Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու փաստը հաստատելուց 

հետո և մինչև վնասի ընդհանուր գումարը որոշելը Ապահովագրողը իրավունք ունի 

վճարելու Ապահովադրին (Շահառուին) նրան հասանելիք ապահովագրական հատուցման 

մասը: 

 

11.6. Ապահովագրական հատուցման գումարը փոխանցվում է Ապահովադրի 

(Շահառուի) հաշվարկային հաշվին Ապահովագրական ակտը ստորագրելու պահից 

 



 

[65] 
 

5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ապահովագրական ակտը կազմվում է Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրի 

(Շահառուի) կողմից տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք հաստա-

տում են Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու փաստը, պատճառները, 

հանգամանքները, պատճառած վնասի չափը և Ապահովադրի և / կամ Շահառուի 

(Շահառուների) գույքային շահերը` բոլոր վերոնշյալ փաստաթղթերը 

ներկայացնելու պահից 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

11.7. Ապահովագրողը իրավունք ունի հետաձգել ապահովագրական հատուցման վճարումը 

հետևյալ դեպքերում. 

 

11.7.1. Եթե նա չունի Ապահովադրի (Շահառուի)` ապահովագրական հատուցում 

ստանալու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ` մինչև անհրաժեշտ ապա-

ցույցներ ներկայացնելը: 

 

11.7.2. Եթե ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն տեղի 

ունենալու փաստով համապատասխան ներքին գործերի մարմինների կողմից 

հարուցվել է քրեական գործ Ապահովադրի (Շահառուի) լիազոր անձանց դեմ, կամ 

պետական իրավասու մարմինների կողմից իրականացվում է ապահովագրական 

պատահարի պատճառ հանդիսացած հանգամանքների հետաքննություն` մինչև 

հետաքննության կամ դատական վարույթի ավարտը: 

 

12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՏԵՂՒ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՈՂՄԵՐԻ 

ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ԲԱԺԻՆ 3-Ի ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

12.1. Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում Ապահովադիրը 

պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները վնասված բեռը փրկելու և 

պահպանելու համար, ինչպես նաև ապահովել մեղավոր կողմի նկատմամբ 

սուբրոգացիայի իրավունքը և անհապաղ տեղեկացնել Ապահովագրողին կամ նրա 

ներկայացուցչին տեղի ունեցածի մասին:  

 

Ապահովագրողը կամ նրա ներկայացուցիչները իրավունք ունեն մասնակցելու ապահովագրված բեռի փրկման և 

պահպանման միջոցառումներին  ̀ ձեռնարկելով կամ մատնանշելով դրա համար անհրաժեշտ միջոցները: 

Սակայն Ապահովագրողի կամ նրա ներկայացուցիչների  ̀ապահովագրված բեռի փրկմանը և պահպանմանն 

ուղղված գործողությունները չեն կարող դիտարկվել որպես տեղի ունեցած իրադարձությունը ապահովագրական 

պատահար ճանաչելու հիմք: 

 

12.2. Եթե կողմերը գրավոր այլ բանի մասին չեն պայմանավորվել, ապա բեռի փրկման և պահպանման բոլոր 

ծախսերը, ինչպես նաև բեռի հետագա վնասումը կանխելու հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է 

Ապահովադիրը: Եթե ապահովագրության պայմանների համաձայն նման ծախսերը ենթակա են 

հատուցման, ապա դրանք հատուցվում են Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրին ապահովա-

գրական հատուցում վճարելու ժամանակ: 

 

12.3. Վնասի չափը որոշվում է Ապահովագրողի ներկայացուցչի կողմից Ապահովադրի 

մասնակցությամբ: Տարաձայնությունների դեպքում յուրաքանչյուր կողմը կարող է 

պահանջել, որ վնասի չափը որոշվի փորձաքննության հիման վրա: 

 

12.4. Ըստ բեռի ոչնչացման, կորստի կամ վնասման ռիսկերով ապահովագրական 

հատուցումը վճարվում է իրական վնասի չափով: Սպասվելիք եկամտի կորստի 

ռիսկերի գծով հատուցումը, միջնորդավճարների, փոխադրավճարի և բեռի 

փոխադրման հետ կապված այլ ծախսերի հատուցումը կատարվում է բեռի իրական 

արժեքի նկատմամբ բեռին պատճառած վնասի չափի հարաբերությանը 

համամասնորեն: 

 

12.5. Ապահովագրական հատուցման պահանջ ներկայացնելիս` Ապահովադիրը կամ  
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Շահառուն պարտավոր է փաստաթղթերով ապացուցել. 

1) ապահովագրված գույքի նկատմամբ իր շահը,   

2) ապահովագրական պատահարի առկայությունը,   

3) վնասի վերաբերյալ իր պահանջի չափը:  

Հիմնական փաստաթղթեր են համարվում`  

ա) բեռը ապահովագրելիս շահը ապացուցելու համար  ̀նավաբեռնագրերը, երկաթուղային բեռնագրերը 

և փոխադրման այլ փաստաթղթերը, ապրանքագրերը և հաշիվները, եթե ըստ տվյալ 

փաստաթղթերի բովանդակության Ապահովադիրը իրավունք ունի տնօրինելու բեռները. 

ֆրախտի ապահովագրության դեպքում  ̀չարտերպարտիաները և նավաբեռնագրերը: 

 

բ) ապահովագրական պատահարի առկայությունը ապացուցելու համար  ̀ ծովային բողոքագիրը, 

նավային մատյանից քաղվածքը և ապահովագրական պատահարի պատճառներին վերաբերող 

նշումներով այլ պաշտոնական ակտերը, նավի անհայտ կորստի դեպքում  ̀ մեկնման 

նավահանգստից նավի դուրս գալու ժամանակի վերաբերյալ հավաստի վկայությունները, ինչպես 

նաև հավաստի վկայությունները նավը անհայտ կորած ճանաչելու համար սահմանված 

ժամկետում նշանակման վայր նավի չգալու վերաբերյալ, 

 

գ) վնասի գծով պահանջի չափը ապացուցելու համար  ̀վթարային կոմիսարի կողմից բեռի զննման 

ակտերը, փորձաքննության ակտերը, գնահատման ակտերը և այլ նմանատիպ 

փաստաթղթերը, որոնք կազմված են այն վայրի օրենքների և սովորույթների համաձայն, որտեղ 

որոշվում է վնասը, ինչպես նաև արված ծախսերը արդարացնող փաստաթղթերը, վնասի գծով 

հաշիվները, իսկ ընդհանուր վթարի գծով վնասների, ծախսերի և վճարումների հատուցման 

պահանջներ ներկայացնելու դեպքում  ̀ փաստաթղթերով հիմնավորված հաշվարկը կամ 

դիսպաշան: 

 

12.6. Ապահովագրողը ունի ապահովագրական հատուցումը ամբողջությամբ կամ 

մասամբ մերժելու իրավունք, եթե Ապահովադիրը` 

 

ա) ոչ հավաստի տեղեկություններ է ներկայացրել ապահովագրական ռիսկի մասին դատելու համար 

էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ, 

 

բ) չի ծանուցել Ապահովագրողին ռիսկի էական փոփոխությունների վերաբերյալ,   

գ) չի ձեռնարկել բեռը փրկելուն և պահպանելուն ուղղված միջոցներ և չի ծանուցել Ապահովագրողին և նրա 

ներկայացուցչին ապահովագրական պատահարի մասին: 

 

12.7. Ապահովագրական հատուցման պահանջ ներկայացնելիս` Ապահովադիրը կամ 

Շահառուն պետք է ներկայացնի ապահովագրության պայմանագիրը կամ 

ապահովագրության հաստատման նպատակով Ապահովագրողի կողմից տրված 

այլ փաստաթուղթը: 

 

12.8. Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն ստացել է վնասների հատուցումը երրորդ 

անձանցից, Ապահովագրողը վճարում է միայն ապահովագրության պայմաններով 

հատուցման ենթակա գումարի և երրորդ անձանց կողմից հատուցված գումարի 

տարբերությունը: 

 

12.9. Ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Ապահովագրողին եմ անցնում վճարված 

գումարի սահմաններում Ապահովադրի կամ Շահառուի  ̀ երրորդ անձանց հանդեպ 

ունեցած բոլոր պահանջներն ու իրավունքները: Ապահովադիրը կամ Շահառուն 

ապահովագրական հատուցում ստանալիս պարտավոր է Ապահովագրողին փոխանցել իր 

մոտ առկա բոլոր փաստաթղթերն ու ապացույցները և կատարել սուբրոգացիայի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր սահմանված ձևականությունները: 

 

Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն հրաժարվում է նման իրավունքներից, կամ նրանց 

մեղքով սուբրոգացիայի իրականացումը անհնարին է դառնում (վնասը պատճառելու 
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համար մեղավոր անձանց պահանջ ներկայացնելու ժամկետների սպառում և այլն), 

ապա Ապահովագրողը ազատվում է համապատասխան չափով ապահովագրական 

հատուցում վճարելու իր պարտավորությունից, իսկ եթե հատուցումը արդեն կատարվել 

է, Ապահովադիրը կամ Շահառուն պարտավոր է վերադարձնել Ապահովագրողին 

ստացած հատուցումը` օրինականացված տոկոսներով (միանվագ հատուցում 

ստանալու օրվանից): 

13. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

13.1. Վնասի չափը որոշվում է Ապահովագրողի կողմից զննման տվյալների, վնասված 

գույքի և աշխատանքների օբյեկտների արժեքի, ինչպես նաև վնասի չափը 

հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա: Ապահովագրական հատուցման գումարի 

չափը որոշելիս` հաշվի են առնվում միայն այն տարրերը (գույքը, գույքային 

շահերը), որոնք հաշվի են առնվել ապահովագրական գումարի մեջ: 

 

13.2. Գույքի ոչնչացմանը (կորստին) կամ վնասմանը հանգեցնող ապահովագրական 

իրադարձության ի հայտ գալու դեպքում սահմանվում է հատուցման որոշման 

հետևյալ կարգը. 

 

13.2.1. եթե վնասվել է վերանորոգման (կամ վերականգնման) ենթակա գույքը, ապա 

հատուցման են ենթակա ապահովագրված գույքի վերականգնման համար 

անհրաժեշտ ծախսերը` Պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի 

սահմաններում, կամ 

 

13.2.2. ոչնչացման (կորստի) դեպքում` հատուցման է ենթակա գույքի կամ գույքի վնասված 

մասի իրական արժեքը, բայց ցանկացած դեպքում Ապահովագրության պայմանագրի 

պայմանների և Պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի 

սահմաններում: 

 

13.2.3. ապահովագրական պատահարից հետո տարածքի մաքրման, քանդման ենթակա 

շինարարության օբյեկտների մնացորդների քանդման / ապամոնտաժման և 

ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու հետ կապված նմանատիպ այլ 

ծախսերի գծով` փլվածքների մաքրման և բեկորների հեռացման համար փաստացի 

կրած ծախսերի չափով: 

 

13.3. Վերականգնման ծախսերը ներառնում են.  

13.3.1. Վերանորոգման և վնասված գույքը վերականգնելու համար անհրաժեշտ 

հանգույցների, ագրեգատների, մասերի, նյութերի ձեռքբերման հետ կապված 

ծախսեր, 

 

13.3.2. Վնասված գույքի վերանորոգման ծախսեր, նոր ձեռք բերված կամ վերանորոգված 

հանգույցների, մասերի և ագրեգատների մոնտաժման ծախսեր` առանց դրանց 

փոխարինողների ժամանակավոր տեղադրման ծախսերը հաշվի առնելու, 

 

13.3.3. Վնասված ապահովագրված գույքը, վերանորոգման (վերականգնման) համար 

անհրաժեշտ պահեստամասերը, բեռները և նյութերը, վերանորոգման կամ 

շինարարական տեխնիկան վերանորոգման վայր և հետ հասցնելու և փոխադրելու 

ծախսերը: 

 

Ըստ Ապահովագրության պայմանագրի, Բաժին 1-ում սահմանված ապահովագրական 

գումարի սահմաններում հատուցվում են նաև հետևյալ ծախսերը. 

 

13.3.4. Հնարավոր վնասի նվազեցմանն ուղղված Ապահովադրի ծախսերը,  

13.3.5. Վնասված գույքը վերանորոգման պատրաստելու ծախսերը, ներառյալ ոչնչացված, 

վնասված կամ կորցրած հանգույցների, մասերի և ագրեգատների վերանորոգման, 

վերականգնման, ապամոնտաժման աշխատանքների համար անհրաժեշտ 
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նախագծային փաստաթղթերի մշակման արժեքը և տարածքը ոչնչացված 

(վնասված) գույքի բեկորներից և մնացորդներից մաքրելու ծախսերը,  

13.3.6. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, պաշտոնական տոն ճանաչված օրերին և ոչ 

աշխատանքային օրերին վնասված գույքի վերանորոգման աշխատանքների կա-

տարման լրացուցիչ ծախսերը, ինչպես նաև վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման հրատապությամբ պայմանավորված տրանսպորտային ծախսերը, 

 

13.3.7. Ապահովագրված գույքի վնասման պատճառների որոշման հետ կապված 

ծախսերը (բացառությամբ Ապահովադրին պետական ծառայություններ 

տրամադրելու համար վճարումների): 

 

13.4. Վերականգնման ծախսերը չեն ներառնում.  

13.4.1. Ապահովագրված աշխատանքների կամ իրերի փոփոխություններով կամ 

բարելավմամբ պայմանավորված լրացուցիչ ծախսերը, 

 

13.4.2. Ժամանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգման կամ վերականգնման ծախսերը, 

եթե այդպիսի ժամանակավոր կամ օժանդակ վերանորոգումը կամ վերականգնումը 

չի հանդիսանում վերջնական վերանորոգման մաս և ավելացնում է 

փոխհատուցման ընդհանուր գումարը (եթե ապահովագրության պայմանագրով այլ 

բան նախատեսված չէ), 

 

13.4.3. Անհրաժեշտ ծախսերից բացի արված այլ ծախսերը:  

13.5. Այն դեպքում, եթե հնարավոր էր առանց ապահովագրված գույքի շահագործման 

անվտանգությանը վնաս հասցնելու վերանորոգել վնասված մասերը կամ առարկաները, բայց 

այնուամենայնիվ իրականացվել է դրանց փոխարինում, Ապահովագրողը հատուցում է 

Ապահովադրին տվյալ մասերի կամ առարկաների վերանորոգման արժեքի գումարը, որը, 

սակայն, չպետք է գերազանցի փոխարինման արժեքը: 

 

13.6. Ապահովադիրը (Շահառուն) իրավունք չունի հրաժարվելու ապահովագրական 

պատահարից հետո մնացած գույքից նույնիսկ եթե այն վնասված է: Այդպիսի գույքի 

մնացորդային արժեքը հանվում է ապահովագրական հատուցման գումարից: 

 

Մնացորդային արժեք է հանդիսանում ոչնչացված կամ վնասված գույքից մնացած 

նյութերի և մասերի (այդ թվում նաև չվնասված) արժեքը, որը որոշվում է դրանք 

վաճառելու կամ որպես մետաղաջարդվածք կամ օգտաթափոնք հանձնելու դեպքում 

կիրառվող սովորական գների հիման վրա: 

 

13.7. Կողմերի միջև ապահովագրական պատահարի պատճառների կամ պատճառած վնասի 

չափի վերաբերյալ վեճերի առաջացման դեպքում կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք 

ունի պահանջելու անկախ փորձաքննության անցկացում: Ապահովագրողը և 

Ապահովադիրը միասին են ընտրում անկախ փորձագետին: Փորձաքննությունը անց է 

կացվում փորձաքննություն պահանջող կողմի հաշվին: Եթե փորձաքննության 

արդյունքում պարզվում է, որ Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական 

հատուցման մերժումը անհիմն է եղել, Ապահովագրողը իր վրա է վերցնում 

փորձաքննության ծախսերը: Եթե փորձաքննության անցկացման արդյունքում 

պարզվում է, որ դեպքը ապահովագրական չէ, ապա փորձաքննության ծախսերը կրում 

է Ապահովադիրը:  

 

13.8. Ապահովագրական հատուցում վճարելուց հետո Ապահովագրողին են անցնում պատճառած 

վնասի համար պատասխանատու անձանց նկատմամբ̀  ապահովագրական փոխհատուցման 

վճարված գումարի սահմաններում Ապահովադրի կամ Շահառուի (Ապահովագրված անձի) 

բոլոր իրավունքները: Ապահովադիրը (Շահառուն, Ապահովագրված անձը) պարտավոր է 

Ապահովագրողին փոխանցել իր մոտ պահվող բոլոր փաստաթղթերը և կատարել բոլոր այն գոր-

ծողությունները, որոնք անհրաժեշտ են մեղավոր անձանց նկատմամբ պահանջի իրավունքը 
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իրականացնելու համար: 

Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն հրաժարվում են այդ իրավունքներից, կամ այդ 

իրավունքների իրականացումը նրանց պատճառով անհնարին է դառնում, ապա Ապա-

հովագրողը ազատվում է վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում իրեն պատճառած 

վնասի չափով ապահովագրական հատուցում վճարելու իր պարտավորությունից: Այն 

դեպքում, եթե հատուցումը արդեն իրականացվել է, Ապահովադիրը պարտավոր է 

վերադարձնել Ապահովագրողին այդ վնասին համապատասխանող գումարը: 

 

13.9. Եթե Ապահովադիրը կամ Շահառուն վնասի փոխհատուցում են ստացել երրորդ 

անձանցից, ապա Ապահովագրողը վճարում է միայն ապահովագրության պայ-

մանների համաձայն հատուցման ենթակա գումարի և երրորդ անձանցից ստացած 

գումարի տարբերությունը: Ապահովադիրը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել 

Ապահովագրողին նման գումարների ստացման մասին: 

 

13.10. Ապահովադիրը կամ Շահառուն պարտավոր է վերադարձնել Ապահովագրողին ստացած 

ապահովագրական հատուցումը (կամ դրա համապատասխան մասը), եթե հայտնաբերվի 

մի այնպիսի հանգամանք, որը օրենքի կամ Պայմանագրի պայմանների համաձայն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ զրկում է Ապահովադրին կամ Շահառուին ապահո-

վագրական հատուցում ստանալու իրավունքից: 

 

13.11. Ապահովադրի` Ապահովագրողին ապահովագրական հատուցման պահանջներ 

ներկայացնելու իրավունքը դադարում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հայցային 

վաղեմության ժամկետների լրանալուն պես: 

 

13.12. 3-րդ Բաժնի ապահովագրական հատուցման գումարի որոշմանը առնչվող հատուկ 

պայմաններ. 

 

13.12.1. Բեռների վերաբերյալ` հաշվի (հաշիվ-ապրանքագրի) առկայության դեպքում 

ապահովագրական պատահարի արդյունքում կորցրած բեռի փոխարինման / 

համանման բեռի կրկնակի ձեռքբերման դեպքում հատուցման են ենթակա 

փոխարինման / կրկնակի ձեռքբերման ծախսերը, ներառյալ լրացուցիչ ծախսերը: 

 

13.12.2. Բեռների գծով` հաշվի (հաշիվ-ապրանքագրի) բացակայության դեպքում 

հատուցման են ենթակա համանման բեռով բեռի փոխարինման / համանման բեռի 

կրկնակի ձեռքբերման ծախսերը: 

 

14. ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

14.1. Եթե ապահովագրական պատահարի արդյունքում վնասը, որը պատճառվել է անձին, 

որի օգտին կնքվել է Պայմանագիրը, ենթակա է հատուցման ապահովագրության այլ 

պայմանագրերի պայմանների համաձայն, ապա Ապահովագրողը հատուցում է 

վնասը ապահովագրության պայմանագրով նշված ապահովագրական գումարի և 

վնասված, ոչնչացված գույքի կամ քաղաքացիական պատասխանատվության գծով 

տվյալ Ապահովադրի կողմից կնքված բոլոր պայմանագրերում նշված 

ապահովագրական գումարների ընդհանուր գումարի հարաբերությանը 

համամասնորեն: 

 

15. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

15.1. Բաժին 1-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում Կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապա-

հովագրության Կանոնների դրույթները (Ապահովագրողի «Բեռների 

Ապահովագրության պայմանները», ինչպես նաև Ապահովագրողի «Շինմոնտաժային 

Ռիսկերի Ապահովագրության Պայմանները») և Վերապահումները, որոնք Պայմանագրի 

անբաժանելի մասն են կազմում։ 
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15.2. Բաժին 2-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 20__ թ. ________ «__» -ի 

Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապահովագրության Կանոնները: 

 

15.3. Բաժին 3-ի գույքային շահերի ապահովագրման դեպքում կողմերի 

փոխհարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 20__ թ.-ի ______ «__» 

Փոխադրելի Գույքի Ապահովագրության Պայմանների դրույթները: 

 

15.4. Ստորագրելով Պայմանագիրը` Ապահովադիրը հաստատում է, որ ստացել է 

վերոհիշյալ Պայմանները և Ընդհանուր Պայմանները, ծանոթացել է դրանց և 

պարտավորվում է դրանք կատարել: 

 

15.5. Պայմանագրի և վերոնշյալԿանոնների և Ընդհանուր Պայմանների դրույթների 

չհամընկնելու դեպքում առավելությունը կտրվի Պայմանագրի դրույթներին: 

 

 

 

16. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

16.1. Ապահովագրողը կհատուցի մթնոլորտային տեղումների, ջրհեղեղների և ջրածածկումների 

հետևանքով առաջացած կամ մթնոլորտային տեղումների, ջրհեղեղների և ջրածածկումների 

հետևանք հանդիսացող վնասը միայն այն դեպքում, եթե նախագծման ընթացքում հաշվի են 

առնվել և աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվել են գործող շինարարական 

նորմերով, կանոններով և շինարարությունում ընդունված այլ նորմատիվ փաստաթղթերով 

նախատեսված անվտանգության պատշաճ միջոցառումները:  

 

«Պատշաճ անվտանգության միջոցառումներ» հասկացությունը նաև նշանակում է, որ 

ապահովագրված օբյեկտը նախագծելիս հաշվի են առնվել աշխատանքների իրակա-

նացման տարածքում ջրածածկումների, տեղումների, ջրհեղեղների քանակը և 

ինտենսիվությունը, որոնք որոշվել են օդերևութաբանական ծառայությունների կողմից 

վերջին 20 տարվա դիտարկումների հիման վրա պատրաստված վիճակագրական 

տվյալներից ելնելով, և հաշվի է առնվել ապահովագրության պայմանագրում սահման-

ված ապահովագրության ամբողջ շրջանի տևողությունը: 

 

Հատուցման ենթակա չէ այնպիսի վնասը, որն առաջացել է ապահովագրված գույքի, 

կորստի, ոչնչացման կամ վնասման հետևանքով կամ Ապահովադրի (Շահառուի) 

պատճառով հասցրած վնասի համար պատասխանատվության ի հայտ գալու 

կապակցությամբ, եթե Ապահովադիրը (Շահառուն) շինհրապարակի ջրահոսքերից 

(անկախ այն բանից, թե դրանք լցված են ջրով, թե ոչ) ջրի անխոչընդոտ արտահոսքը 

ապահովելու նպատակով ժամանակին չի հեռացրել արգելք հանդիսացող ավազի 

ողողատները, ծառերը, բեկորները և այլն: 

 

16.2. Ապահովագրողը չի հատուցելու Պայմանագրային աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ անտառներին և գյուղատնտեսական հանդավարներին, այդ թվում 

ցանքերին և մշակաբույսերին պատճառած վնասը, ինչպես նաև վնասը, որը կապված է 

այդպիսի վնասի համար Ապահովադրի (ապահովագրված անձանց) ցանկացած 

պատասխանատվության ի հայտ գալու հետ: 

 

16.3. Ըստ Ապահովագրության Պայմանագրի, Ապահովագրողը հրաժարվում է սուբրոգացիայի 

իրավունքից այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ Ապահովադիրը կնքել է ապահովագրված 

գույքի նախագծման, կարգավորման, սպասարկման, դիագնոստիկայի, վերանորոգման 

համաձայնագրեր, ինչպես նաև այլ անձանց նկատմամբ, որոնց հետ Ապահովադիրը կնքել է 

պատասխանատվությունից ազատվելու համաձայնագրեր: Սույն դրույթը չի վերաբերում 

կանխամտածված կերպով վնաս պատճառած անձանց: 

 

16.4. Ըստ Պայմանագրով սահմանված պայմանների, երրորդ անձանց նկատմամբ  
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պատասխանատվության ապահովագրությունը տարածվում է նաև այն անձանց նկատմամբ 

Ապահովադրի պատասխանատվության վրա, որոնց պատասխանատվությունը 

ապահովագրված է (ապահովագրված անձինք), ինչպես կլիներ, եթե յուրաքանչյուր նշված անձին 

տրվեր առանձին Պայմանագիր: Սակայն Ապահովագրության շրջանակներում Ապահովագրողը 

Ապահովադրին լրացուցիչ կերպով չի հատուցում վնասը, որը կապված է հետևյալի համար 

պատասխանատվության ի հայտ գալու հետ  ̀ 

ա) Պայմանագրի Բաժին 1-ի Շինմոնտաժային ապահովագրության Ընդհանուր պայմանների 

համաձայն ապահովագրված կամ ապահովագրման ենթակա առարկաներին վնասի 

պատճառում, նույնիսկ եթե վնասը ենթակա չէ հատուցման ֆրանշիզի կամ 

պատասխանատվության սահմանաչափը գերազանցելու պատճառով,  

 

բ) ծառայողների կամ բանվորների վիրավորում կամ հիվանդություն (մահացու ելքով կամ առանց 

մահացու ելքի), որոնք ապահովագրված են եղել կամ կարող էին ապահովագրված լինել 

բանվորների դըժբախտ պատահարներից ապահովագրության և / կամ գործատուի 

պատասխանատվության ապահովագրության շրջանակներում:  

 

Սակայն մեկ պատահարի կամ մեկ իրադարձության հետևանք հանդիսացող մի շարք պատահարների 

վերաբերյալ Ապահովագրողի ընդհանուր պատասխանատվությունը ապահովագրված կողմերի նկատմամբ չի 

կարող գերազանցել ըստ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության սահմանված 

ապահովագրական գումարը: 

 

16.5. Ապահովագրության Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում տրման օրվանից, ընդ որում` 

Ապահովագրողը մինչև տրման նշված ամսաթիվը չի հատուցելու Ապահովադրին 

կամ Շահառուին հայտնի կամ նրանց հայտնած վնասները: 

 

16.6. Պայմանագրի Բաժին 1-ով ապահովագրությունը տարածվում է այն վնասի վրա, որն 

ի հայտ է եկել է կամ պատճառվել է շահագործման ընդունված կամ հանձնված 

ապահովագրված կապալառու կառույցների մասերին, եթե այդ վնասը ի հայտ է 

գալիս Բաժին 1-ի համաձայն ապահովագրված օբյեկտների շինարարության 

հետևանքով Բաժին 1-ում սահմանված ապահովագրության շրջանի ընթացքում: 

 

17. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

17.1. Կողմերի միջև առաջացող բոլոր վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: 

Կողմերի համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը քննվում են պատասխանող 

կողմի գտնվելու վայրի արբիտրաժային դատարանում` ՀՀ գործող օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 

18. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄ  

18.1. Ապահովագրության Պայմանագրի գործողության շրջանում Պայմանագրի մեջ 

կարող են փոփոխություններ կատարվել Կողմերի համաձայնությամբ` 

Ապահովադրի գրավոր դիմումի հիման վրա Պայմանագրին կից Լրացումների 

ներմուծման միջոցով, որոնք բոլոր կողմերի կողմից ստորագրվելուց հետո դառնում 

են Պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

 

Հավելվածներ.  

1. Ապահովագրողի «__» __________20_թ. «Փոխադրվող Բեռների Ապահովագրության 

պայմանները», 

 

Պայմանների օրինակը տրամադրվել է Ապահովադրին։  

2. Ապահովագրողի «__» ____________20_թ. «Շինմոնտաժային Ռիսկերի Ապահովագրության 

Պայմանները» 

 

Պայմանների օրինակը տրամադրվել է Ապահովադրին։  
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3. Վերապահումներ։  

19. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

Ապահովագրող / Страховщик  

«_______________________» ապահովագրական ընկերություն  

Գրանցման ամսաթիվը` _________թ.  

  

Գրանցման վկայական թիվ __,  

տրված ՀՀ ԿԲ կողմից 

 

ՀՀ, ք. Երևան, ____, ________________  

ՀՀՎՀ ________  

Հեռ. /  +(374 1_) ________  

Ֆաքս  +(374 1_) ________  

Էլ. փոստ ________  

Հ/Հ –________________  

«_____________» _____  

_____ «____________»  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

 

______________________ 

Կ.Տ.  

 

Ապահովադիր   

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն  

ՀՀ, 0021, ք. Երևան, Ադոնցի փողոց 10բ  

ՀՀՎՀ  00078569  

Հեռ. .+(374 10) 24 50 99  

Ֆաքս  +(374 10) 24 51 99  

Էլ. Փոստ office@mek.am  

Հ/Հ - 1570012654440100  

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  

  

Գլխավոր տնօրեն  

  

Զոհրաբյանց Ռ.Վ.  

  

______________________  

mailto:kaskad@arminco.com
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Կ.Տ.  


