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Հաշվեքննության 

հիմքը 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի ապրիլի 11-ի 

թիվ 8/11, 2019 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 9/1, 2019 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 23/9 որոշումներ։ 

 

Հաշվեքննության 

օբյեկտը 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պա-

շարների նախարարություն։ 

 

Հաշվեքննության 

առարկան 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգա-

խնայողության հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գոր-

ծունեություն։ 

 

Հաշվեքննության 

ընթացակարգը 

 

Հարցում, արտաքին հաստատում, զննում, դիտարկում, 

վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ, վերակա-

տարում ընթացակարգերը: 

Հաշվեքննությունն 

ընդգրկող 

ժամանակաշրջանը 

 

2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: 

Հաշվեքննության 

կատարման 

ժամկետը 

 

2019 թվականի ապրիլի 17-ից մինչև 2020 թվականի 

փետրվարի 29-ը ներառյալ: Զննման և դիտարկման 

ընթացակարգերի իրականացման ժամկետը՝ 2019 

թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ը ներառյալ: 

 

Հաշվեքննության 

տեսակները 

Իրականացվել է համապատասխանության և 

կատարողականի  հաշվեքննություն: 

Հաշվեքննություն 

իրականացնող 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումը 

Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ 

պալատի 6-րդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները 

համակարգել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ Դավիթ 

Չիբուխչյանը: 
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I. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ 
 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի 

տնօրենին․ 

Մենք հաշվեքննության ենք ենթարկել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի 

և էներգախնայողության հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ)  կողմից 2017-2018 

թվականների ընթացքում իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեության 

համապատասխանությունը իրավական ակտերին, ինչպես նաև 

քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ 

գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին: 

 

Հաշվեքննողի պատասխանատվությունը 

Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված հաշվեքննության արդյունքում 

արտահայտել կարծիք Հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության՝ 

իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների 

շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և 

պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ:  

Մենք հաշվեքննությունն անցկացրեցինք Հաշվեքննիչ պալատի մասին  ՀՀ 

օրենքի համաձայն: Մենք հետևեցինք վարքագծի սկզբունքների պահանջներին և 

հաշվեքննությունը պլանավորեցինք և իրականացրեցինք այնպես, որպեսզի ձեռք 

բերենք ողջամիտ երաշխիք առ այն, որ  ֆինանսական գործունեության իրականացումը 

զերծ է էական անհամապատասխանությունից:  

Հաշվեքննության ընթացակարգերի ընտրությունը կախված է հաշվեքննողի 

դատողությունից, ներառյալ՝ անհամապատասխանության հետևանքով Հիմնադրամի 

կողմից իրականացվող գործընթացի էական անհամապատասխանության ռիսկերի 

գնահատումը: 

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք ենք բերել բավարար համապատասխան 

հաշվեքննության ապացույցներ մեր կարծիքը հիմնավորելու համար:  

 

  Ոչ լիարժեք եզրահանգման հիմքեր 

Հիմնադրամի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեությունում 

առկա են անհամապատասխանություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների հետ, 

մասնավորապես՝ 

 Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 2.1.3 կետում, 

ներքին գործուղումների մասով 2017 թվականին 2, իսկ 2018 թվականին 29 

դեպքում չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

թիվ 2335-Ն որոշմամբ հաստատված 1-ին հավելվածի «Ընդհանուր դրույթներ» 

գլխի 9-րդ կետի պահանջը՝ կապված աշխատողին գործուղման ծախսերի 

հատուցման ժամկետների հետ: Չի կատարվել նաև վերոնշյալ որոշման 

պահանջը հաշվարկված և վճարված գործուղման ծախսերի վերաբերյալ։  

 Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 2.1.2 կետում, 

համատեղության կարգով մեկ այլ կազմակերպությունում աշխատող անձանց 

հետ կնքվող պայմանագրերի 4.1.4 կետով նախատեսվել է պահանջ՝ նրա 
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գործատուի կողմից տրված գրավոր համաձայնության առկայության վերաբերյալ, 

որի կատարումը չի ապահովվել: 

 Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 2.1.6 կետում, 

Հիմնադրամի շենքի վարձակալության պայմանագրի 3.3 կետի համաձայն՝ 

վարձակալը յուրաքանչյուր ամսվա համար վարձավճարը վճարում է մինչև 

հաջորդ ամսվա 25-ը, սակայն իրականում վճարումները մշտապես կատարվել են 

սահմանված ժամկետից շուտ՝ կանխավճարի տեսքով: 

 Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 2.2.2 կետում, 

Հիմնադրամի կողմից պատշաճ հսկողություն չի իրականացվել 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի 

նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում կնքված մի շարք 

պայմանագրերով սահմանված պայմանագրային պատավորությունների 

կատարման նկատմամբ: Մասնավորապես, չեն ապահովվել 22.03.2016 

թվականին գործառնությունների խորհրդատվության փորձագետի հետ կնքված 

SPP-CS-14/2016 պայմանագրի 4-րդ կետի Ա ենթակետի և պայմանագրի 

հավելված Գ-ի, 15.02.2016 թվականին կնքված տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման և գործարքային խորհրդատվության SPP-CS-6/2015 

պայմանագրի, 14.10.2016 թվականին տնտեսական գնահատման մասնագետի 

հետ կնքված SPP-CS-16/2016 պայմանագրի 3-րդ կետի և հավելված Գ-ի, «ԱՎԱԳ 

ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ-ի հետ 24.05.2017 թվականին կնքված SPP-CS-17/2016 

պայմանագրի հավելված Գ-ի, նախաորակավորման փաստաթղթերի 

պատրաստման նպատակով 20.02.2017 թվականին կնքված SPP-CS-18/2017 

պայմանագրի Հավելված Գ-ի, Հայաստանում արևային ՖՎ ոլորտի 

զարգացումների գնահատման նպատակով «Էներգետիկայի 

գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ 2017 թվականի սեպտեմբերի 

15-ին կնքված SPP-CS-2/2017 պայմանագրի հավելված Գ-ի, 25.12.2017 

թվականին սոցիալական պաշտպանության իրավական փորձաքննության 

մասնագետի հետ կնքված SPP-CS-19/2017 պայմանագրի հավելված Գ-ի 

պահանջների կատարումը՝ կապված առաջադրանքների կատարման 

վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների, ներկայացված 

հաշվետվությունների հաստատման ընթացակարգերի պահպանման հետ: 

  Հիմնադրամի կողմից ծառայողական ավտոմեքենաների վազքի և 

օգտագործված վառելիքի հատկացումը, հաշվառումն ու ձևակերպումը, 

ուղեթերթիկների լրացումը չեն համապատասխանում օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգերին:  

 

 

Ոչ լիարժեք եզրահանգում 

Մեր կարծիքով, բացառությամբ Ոչ լիարժեք հիմքեր  բաժնում  նկարագրված 

հարցերի հնարավոր ազդեցության, 2017-2018 թվականների ընթացքում Հիմնադրամի 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, բոլոր էական առումներով 

համապատասխանում է իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական 

հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված 

չափանիշներին և պահանջներին: 
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Դավիթ Չիբուխչյան՝ 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ 

28 փետրվարի, 2020 թվական 

 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, 

Բաղրամյան փող. 19, ք.Երևան, Հայաստան   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԽԵՂԱԹՅՈԻՐՈԻՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

2.1 Հիմնադրամի պահպանման ծախսեր 

  

2.1.1 Վճարված աշխատավարձերի վերաբերյալ 

2017 թվականի ծախսերի նախահաշվով Հիմնադրամի հաստիքային 

աշխատողների աշխատավարձերի վճարման հետ կապված ծախսերը նախատեսվել են 

169,800.0 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 83,346.0 հազ. դրամ, կամ ծախսերը 

կատարվել են 49.1%-ով: 

2018 թվականի ծախսերի նախահաշվով Հիմնադրամի հաստիքային 

աշխատողների աշխատավարձերի վճարման հետ կապված ծախսերը նախատեսվել են 

161,580.0 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 126,592.8 հազ. դրամ, կամ ծախսերը 

կատարվել են 78.3%-ով: Նշված ծախսերից 100,994.9 հազ. դրամը կազմել են 
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Հիմնադրամի միջոցները, իսկ 25,597.9 հազ. դրամն՝ այլ միջոցները1: 

Ներկայացված տարեկան հաշվետվություններում վճարված աշխատավարձի 

վերաբերյալ ցուցանիշներն արտացոլվել են տարբեր մոտեցմամբ՝ 2017 թվականին այլ 

միջոցներից վճարված գումարները չեն առանձնացվել, թեև աղյուսակում դրանց համար 

նախատեսվել է առանձին սյունակ, իսկ 2018 թվականին գումարները բաժանվել են 

Հիմնադրամի և այլ միջոցների, սակայն նման բաժանումը կրել է ձևական բնույթ, ինչը 

հիմնավորվել է գործառնական ծախսերի կազմում Հիմնադրամի աշխատակիցների 

աշխատավարձի ներառման փաստով: 

Վճարված աշխատավարձերի մասով ցածր կատարողականները 

պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ իսկզբանե, հաստիքացուցակով 

նախատեսվել և Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվել են մի 

շարք հաստիքներ, որոնք տարիներ շարունակ չեն համալրվել: Այսպես՝ 2017 թվականին 

հաստիքացուցակում ընդգրկվել է նման 11, իսկ 2018 թվականին՝ 8 հաստիք ամսական 

համապատասխանաբար՝ 3,260.0 հազ. դրամ, 2,580.0 հազ. դրամ, իսկ տարեկան 

39,120.0 և 30,960.0 հազ. դրամ հաստիքացուցակով հաստատված աշխատավարձի 

չափով:  

________________________________________________________________ 

Այսպիսով՝ աշխատավարձի գծով ցածր կատարողականներն արդյունք են 

այն իրողության, որ Հիմնադրամի կողմից ծախսերի պլանավորումը կատարվել 

է թերություններով և հաշվի չեն առնվել ու չեն գնահատվել աշխատավարձի 

գծով կատարվելիք ծախսերի իրական ծավալներն ու նախորդ տարիների 

փաստացի ծախսերն՝ առկա ֆինանսական միջոցների ամբողջական 

բաշխվածությունն ապահովելու նպատակով: 

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ 2018 թվականի հոկտեմբերի 

1-ից դադարեցվել են Հիմնադրամի նախկին 

տնօրեն Ռ.Գ.-ի լիազորությունները, սակայն 

աշխատաժամանակի տեղեկագրում նրա 

աշխատած վերջին օրը նշվել է հոկտեմբերի 18-

ը: Արդյունքում վերջնահաշվարկի հետ անձին 

վճարվել է նաև 12 աշխատանքային օրվա 

դիմաց աշխատավարձ՝ 490.9 հազ. դրամ 

գումարի չափով։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝ Վերը նշված առաջին պարբերությամբ արձանագրված՝ 

2017թ.-ին հիմնադրամի հաստիքացուցակում ընդգրկված 11, իսկ 2018թ.-ին՝ 8 թափուր հաստիքների 

առկայության փաստը ՀՀ պետական բյուջեի վրա որևէ ֆինանսական հետևանքներ կամ այլ 

ազդեցություն չի ունեցել: 

Վերը նշված 2-րդ պարբերությունում արձանագրվածի հետ կապված, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, 

որ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշումը հանդիսանում է Հիմնադրամի բարձրագույն 

կառավարման մարմնի ընդունած ակտ, որն անմիջականորեն չի առաջացնում աշխատանքային 

հարաբերությունների դադարեցում, քանի որ այն Ռ.Գ.-ի մասով հանդիսանում է անհատական 

իրավական ակտ, որը «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի հիման վրա 

ուժի մեջ է մտնում դրա հասցեատիրոջը հանձնելու կամ իրազեկելու պահից:  

Այսպես, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի  համաձայն՝ գործատուն 

իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, 

ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության 

                                                
1 «Այլ միջոցներ»՝ Հիմնադրամի գործունեությամբ պայմանավորված ֆինանսական միջոցներ, որոնք չեն 

առնչվում ծրագրերի իրականացմանը 

Հիմնադրամի կողմից նախկին 
աշխատակցին 
վերջնահաշվարկի ժամանակ 
հասանելիքից ավելի է վճարվել 
490.9 հազ. դրամի 

աշխատավարձ: 
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ժամկետի լրանալը` աշխատողի` զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին 

չհամապատասխանելու դեպքում: 

Նույն օրենսգրքի 115 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության համաձայն՝  վերը նշված հիմքով 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն պարտավոր է գրավոր ծանուցել իր մոտ 

մինչև մեկ տարի աշխատողին ոչ ուշ, քան 14 օր առաջ, մեկից մինչև հինգ տարի աշխատողին` 35 օր 

առաջ: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին 

ծանուցման մեջ նշվում են աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, ինչպես նաև աշխատանքից 

ազատելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը: 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ աշխատավարձը օրենքով, 

իրավական այլ ակտերով սահմանված կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված 

աշխատանքները կատարելու դիմաց աշխատողին վճարվող հատուցումն է: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջի 

համաձայն՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին այն 

անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող 

օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: Տվյալ դեպքում, ՀԽ որոշման 

վերաբերյալ Ռ.Գ.-ն իրազեկված չի եղել, ուստի Ռ.Գ.-ի մասով այդ որոշումը մինչև 18.10.2018թ.-ը ուժի 

մեջ մտած չի եղել, հետևաբար այն չէր կարող հանգեցնել իրավաբանական հետևանքների: 

Հոգաբարձուների խորհուրդը, որի անդամ չի հանդիսացել Ռ.Գ.-ն, քննարկել է վերջինիս 

լիազորությունների դադարեցման հարցը, սակայն իրեն աշխատանքից ազատելու մասին ՀԽ-ի կողմից 

կայացված որոշման մասին Ռ.Գ.-ն պատշաճ իրազեկված չլինելով, վերջինս ներկայացել է աշխատանքի 

և կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները, հետևաբար կատարված աշխատանքի 

դիմաց հիմնադրամը որպես գործատու՝ պարտավոր է եղել վճարել աշխատավարձ, քանի որ մինչև 

18.10.2018թ.-ը Ռ.Գ.-ի աշխատանքային պայմանագիրը ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության 

պահանջների համաձայն դադարած չի եղել: Հետևաբար, գտնում ենք, որ Ռ.Գ.-ի աշխատավարձը 

վճարվել է օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ: 

Հաշվեքննիչ պալատի մեկնաբանությունը՝ 

1-ին պարբերության մեջ բերված փաստարկը որևէ կապ չունի մեր կողմից ներկայացված 

երևույթի հետ, քանի որ խոսքը գնացել է ոչ թե ծախսերի կատարման, այլ դրանց պլանավորման մասին: 

Ընդ որում, հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ՀՀ պետական բյուջեի վրա բոլոր դեպքերում Հիմնադրամի 

պահպանման ծախսերը չեն կարող ազդեցեւթյուն ունենալ այն պարզ պատճառով, որ դրանք 

կատարվում են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին: Ինչ վերաբերում է նախկին տնօրենի 

լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ հոգաբարձուների խորհրդի կայացրած որոշման 

կատարումն ապահովելու, նրան ժամանակին ծանուցելու և սահմանված ժամկետներում զբաղեցրած 

պաշտոնից ազատելու հարցերին, ապա Հիմնադրամի ներկայացրած դիրքորոշումն ընդունելի չէ, քանի 

որ այդ ընթացակարգերի պատշաճ կատարումն սահմանված ժամկետներում պետք է ապահովվեր հենց 

Հիմնադրամի կողմից, որն էլ այդ խնդրում թերացել է:  

   

2.1.2 Հիմնադրամի աշխատակիցների համատեղության կարգով աշխատելու 

վերաբերյալ 

2017 թվականին Հիմնադրամի աշխատակազմի աշխատակիցների՝ այլ 

աշխատավայրերում աշխատելու վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրությունը 

ցույց է տվել, որ նրանցից 5-ը, բացի Հիմնադրամից, աշխատել են նաև այլ 

կազմակերպություններում:       

5 աշխատակցից 3-ի մասով չի ապահովվել 

Հիմնադրամի աշխատակազմի 

աշխատակիցների հետ կնքվող պայմանագրերի 

4.1.4 կետի պահանջն՝ ըստ որի աշխատողն 

իրավունք չունի առանց գործատուի գրավոր 

համաձայնության համատեղության կարգով 

աշխատել մեկ այլ կազմակերպությունում:  

 

 Հիմնադրամում չի 
պահպանվել 
պայմանագրերի 4.1.4 կետի 
պահանջը՝ 
համատեղությամբ 
աշխատելու դեպքում 
գրավոր համաձայնություն 
տալու մասով: 
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Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

Առարկություններ չեն ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ: 

 

2.1.3 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերի վերաբերյալ 

2017 թվականին Հիմնադրամի գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերը 

հաստատվել են 13,287.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 2,892.0 հազ. 

դրամ, որից 1,380.0 հազ. դրամը ներքին գործուղումների, իսկ 1,512.0 հազ. դրամը՝ 

արտաքին գործուղումների ծախսերն են: 

2018 թվականին Հիմնադրամի գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերը 

հաստատվել են 6,480.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 3,731.5 հազ. 

դրամ, որից 276.8 հազ. դրամը ներքին գործուղումների, իսկ 3,454.7 հազ. դրամը՝ 

արտաքին գործումների ծախսերն են: 

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 2018 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 49 

հրամանով Հիմնադրամի գնումների խմբի ղեկավարը և գնումների գլխավոր 

մասնագետը մայիսի 27-ից 30-ը՝ ներառյալ, գործուղվել են Վրաստան, Թբիլիսի: 

Գործուղման ծախսերը հաշվարկվել են 5 օրապահիկ և 4 գիշերավարձ, կամ 

յուրաքանչյուրին հասանելիքից ավելի է հաշվարկվել և վճարվել մեկական օրապահիկ և 

գիշերավարձ՝ 41.7 և 45.1 հազ. դրամ, կամ 

ընդամենը 173.6 հազ. դրամ: 

Ներքին գործուղումների մասով 2017 

թվականին 2, իսկ 2018 թվականին 29 դեպքով 

չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 2005 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2335-Ն 

որոշմամբ հաստատված 1-ին հավելվածի «Ընդհանուր դրույթներ» գլխի 9-րդ 

կետի պահանջն՝ ըստ որի գործուղվող աշխատողին գործուղման ծախսերի 

հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց առնվազն մեկ օր առաջ։  
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

Առարկություններ չեն ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ: 

 

2.1.4 Ներկայացուցչական ծախսերի վերաբերյալ 

2017 թվականին ծախսերի նախահաշվով Հիմնադրամի ներկայացուցչական 

ծախսերը նախատեսվել են 1,800.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 

1,830.0 հազ. դրամ, կամ ծախսերը կատարվել են 101.7%-ով: 

2018 թվականին ծախսերի նախահաշվով Հիմնադրամի ներկայացուցչական 

ծախսերը նախատեսվել են 2,400.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 

1,327.0 հազ. դրամ, կամ ծախսերը կատարվել են 55.3%-ով: 

Կատարված ներկայացուցչական ծախսերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է 

հետևյալը՝ 

 

 Առանց ճաշկերույթի կազմակերպման նպատակի և հիմնավորման, 

մասնակիցների կազմի, ներկայացված հաշվի, ինչպես նաև հանձնման-ընդունման 

արձանագրության՝ Հիմնադրամի կողմից 29.12.2017 թվականին «Ուստր Մամիկոն» 

ՍՊԸ-ից ձեռք են բերվել 397.7 հազ. դրամ արժեքով ծառայություններ։ 

 Հիմնադրամի կողմից 09.01.2017 թվականին, 12.04.2017 թվականին, 14.09.2017 

թվականին, 09.10.2017թվականին, 02.11.2017 թվականին և 06.12.2017 թվականին 

կորպորատիվ քարտով կատարվել են ընդհանուր առմամբ 342.9 հազ. դրամի 

Երկու աշխատակցին ավելի է 
հաշվարկվել և վճարվել 173.6 
հազ. դրամի չափով 
գործուղման ծախսերի 

հատուցման գումար: 
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ներկայացուցչական ծախսեր, որոնց հիմնավորվածությունը հավաստող որևէ 

փաստաթղթեր (հաշիվ-ապրանքագիր, ՀԴՄ կտրոն, հանձնման-ընդունման 

արձանագրություն) չեն ներկայացվել:  

 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Երևանում կայացած աշխատաժողովի 

շրջանակում մասնակիցների համար կազմակերպված հյուրասիրության նպատակով 

«Մաքս-ՓԱՈՒԸ» ՍՊԸ-ից ձեռք են բերվել 88.9 հազ. դրամի ծառայություններ առանց 

ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի՝ ընթրիքի մասնակիցների կազմի, ՍՊԸ-ի 

ներկայացված մատուցված ծառայությունների ցանկի, հանձնման-ընդունման 

արձանագրության: 

 06.06.2017 թվականին Հիմնադրամի կողմից «Վայն Ռիփաբլիկ» ՍՊԸ-ից ձեռք են 

բերվել 54.0 հազ. դրամ արժեքով ընթրիքի կազմակերպման ծառայություններ՝ առանց 

ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի՝ բացակայում են ընթրիքի կազմակերպման 

նպատակը և հիմնավորումը, մասնակիցների կազմը, ՍՊԸ-ի կողմից  ներկայացված 

մատուցված ծառայությունների ցանկը, ինչպես նաև հանձնման-ընդունման 

արձանագրությունը: 

 

_____________________________________________________________ 

Հիմնադրամի կողմից պատշաճ ուշադրություն չի հատկացվել 

ներկայացուցչական ծախսերի ձևակերպման և հաշվառման հարցերին, բավարար 

միջոցներ չեն ձեռնարկել դրանց հիմնավորվածությունն ապահովելու ուղղությամբ, որի 

արդյունքում առաջացել են 936.0 հազ. դրամի չհիմնավորված ծախսեր: 

 
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝ Մնացած փաստերի վերաբերյալ առարկություններ 

չեն ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ:  

 

    2.1.5 Վառելիքի ծախսերի վերաբերյալ 

Հիմնադրամի 2017 թվականի ծախսերի նախահաշվով «տրանսպորտային 

նյութեր» հոդվածով նախատեսվել են 2,419.0 հազ. դրամի  ծախսեր, փաստացի ծախսը 

կազմել է 2,230.0 հազ. դրամ:   

2018 թվականի ճշտված բյուջեով «տրանսպորտային նյութեր» հոդվածով 

նախատեսվել են 2,903.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 1,778.3 հազ. 

դրամ: 

Հիմնադրամի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում շահագործվել են թվով 2՝ 

Toyota Pradօ և Nissan Altima մակնիշի ավտոմեքենաներ, որոնց շահագործման 

նպատակով 2017-2018 թվականներին ծախսվել է համապատասխանաբար՝ 5182 և 

4275 լիտր վառելիք, որից 3950 լիտրը 2018 թվականին հատկացվել է ուղեթերթիկներով, 

իսկ 325 լիտրը՝ 145.5 հազ. դրամ արժեքով, տրամադրվել է աշխատակիցներին՝ 

սեփական մեքենաներով գործուղման մեկնելու նպատակով։ 

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ավտոմեքենաների ուղեթերթիկներում 

վազքը ներկայացվել է շաբաթական, իսկ վառելիքի հաշվառումը կատարվել է ամսական 

կտրվածքով՝ առանց օրական հաշվարկի, ինչը հաստատվում է ուղեթերթիկներում մեկ 

ամսվա համար վարորդների ընդամենը մեկ ստորագրության առկայությամբ: Իսկ մի 

շարք դեպքերում՝ NISSAN ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի ուղեթերթիկներում 19-

21.03.2018 թվականի, TOYOTA PRADO մակնիշի ավտոմեքենայի 16-20.07.2018 

թվականի, 9-13.01.2017 թվականի և այլ ժամանակահատվածներում վազքի 
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ցուցանիշների դիմաց ստորագրությունները բացակայում են: 

Ծառայողական մեքենաներն առանց համապատասխան հրամանների և 

ձևակերպման, շահագործվել են նաև ոչ աշխատանքային և տոն օրերին, իսկ այդ 

օրերին վառելիքի ծախսը ներառվել է աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում 

կատարված ծախսի մեջ։  

Առանձին ուղեթերթում ավտոմեքենայի ամսական վազքն՝ ըստ արագաչափի 

ցուցմունքների, չի համապատասխանում կատարված հաշվարկային ցուցանիշին: 

_____________________________________________________________ 
 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

Հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից գործուղման մեկնելիս նրանց տրամադրվել է 

անհրաժեշտ բենզին, որը ամեն դեպքում պետք է ծախսվեր Հիմնադրամի ծառայողական 

ավտոմեքենայով գործուղման մեկնելու դեպքում: Տվյալ դեպքում բենզինի տրամադրման հետևանքով 

Հիմնադրամի վրա որևէ ֆինանսական բեռ չի ավելացել, այլ ընդհակառակը՝ Հիմնադրամի 

ծառայողական ավտոմեքենայի փոխարեն մաշվածության է ենթարկվել աշխատողի անձնական 

ավտոմեքենան:  

Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել, որ ՀՀ կառավարության 1001-Ն որոշումը սույն 

դեպքում կիրառելի չէ, քանի որ այն չի կարգավորում աշխատողի կողմից գործատուի կամ իր սեփական 

մեքենայով գործուղման մեկնելու հարաբերությունները, այլ սահմանում է միայն ՀՀ պետական 

մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների վառելիքի, յուղերի ու քսուքների ծախսի նորմաները:  

Մինչդեռ, տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է ոչ պետական մարմին հանդիսացող Հիմնադրամի 

աշխատողին տրամադրված վառելիքի փոխհատուցման հարցին, որը կառավարության վերը նշված 

որոշման կարգավորման տիրույթից դուրս է գտնվում: 

 Վերը նշված արձանագրության պարբերության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ուղեթերթիկի 

լրացման ընթացքում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ. այսպես 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-

29-ի  փոխարեն  պետք է նշվեր դեկտեմբերի 25-29-ը և կրկնակի քանակով վառելիք դուրս չի գրվել: 

29.06.2018թ.-ին հիմնադրամի աշխատակազմի ղեկավար Ռ.Մարկոսյանի կողմից ներկայացվել է 

զեկուցագիր տնօրեն Ռ.Գևորգյանին առ այն, որ NISSAN ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի 2018 

թվականի հունիսի 1-29 ամսվա վազքը կազմել  է 1726 կմ, այն դեպքում, որ մեքենան շահագործվել է 

ներքաղաքային և հիմնադրամի տնօրենը եղել է գործուղման արտերկրում: Առաջարկվել է  

կարգապահական տույժի ենթարկել վարորդին, ինչպես նաև հետագայում պայմանագիրը 

չերկարացնելու առաջարկություն է ներկայացվել: 2018 հուլիսի 31-ին 58/1 համաձայնագրով լուծվել է 

վարորդ Սուրեն Այդինյանի աշխատանքային պայմանագիրը: 

Հարկ է նշել, որ 2018 թվականի օգոստոս ամսին NISSAN ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի առջևի 

արգելակման կոճղակները փոխարինված լինելու հանգամանքը չի բացառում նույն թվականի հոկտեմբեր 

ամսին դրանք կրկին փոխելու անհրաժեշտությունը և հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով շուկայում 

առկա անորակ պահեստամասերի բազմազանությունը: 

           Հաշվեքննիչ պալատի մեկնաբանությունը՝ 

Հիմնադրամի աշխատողին տրամադրված վառելիքի փոխհատուցման հարցի՝ ՀՀ կառավարության թիվ 

1001-Ն որոշման կարգավորման տիրույթից դուրս գտնվելու վերաբերյալ կարծիքի կապակցությամբ 

հայտնում ենք, որ այն չի ընդունվել, քանի որ Հիմնադրամը մասնավոր կազմակերպություն չէ և գործում 

է ՀՀ պետական կառավարման մարմնի կառուցվածքում, հետևաբար, նրա վրա տարածվում են գործող 

օրենսդրության դրույթները: 
Արձանագրված մնացած փաստերի վերաբերյալ առարկություններ չեն ներկայացվել, 

ներկայացվել են պարզաբանումներ, որոնք ընդունվել են ի գիտություն:  

 

2.1.6 Անշարժ գույքի վարձակալության վերաբերյալ 

         Հիմնադրամի կողմից 25.08.2017 թվականին ֆիզիկական անձի հետ կնքվել է 

Երևան, Կենտրոն Սայաթ-Նովա պողոտա 29/1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի 

վարձակալության պայմանագիր՝ 8 տարի 

ժամկետով: Ամբողջ անշարժ գույքը բաղկացած 
Հիմնադրամը վարձավճարը 
փոխանցել է որպես 
կանխավճար՝ շրջանցելով  
վարձակալության 
պայմանագրի 3.3 կետի 
պահանջը:   



11 

 

 

է 468 ք․մ ընդհանուր մակերեսով գրասենյակից, 0,01727 հա ընդհանուր մակերեսով 

հողամասից։ Օբեկտի օգտագործման համար ամսական վարձավճարը սահմանվել է 

1,111.0 հազ․ դրամ՝ ներառյալ եկամտահարկը։ Համաձայն պայմանագրի 2.2.1 կետի՝ 

օբյեկտը Հիմնադրամին հանձնվել է հանձնման- ընդունման ակտով 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ին: Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ չի ապահովվել պայմանագրի 

3.3 կետի պահանջն՝ ըստ որի յուրաքանչյուր ամսվա համար վարձավճարը վճարում է 

մինչև հաջորդ ամսվա 25-ը: Իրականում վճարումները մշտապես կատարվել են 

սահմանված ժամկետների խախտմամբ, քանի որ վարձավճարը յուրաքանչյուր 

հաջորդող ամսվա համար  վճարվել է կանխավճարի տեսքով:  
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

 Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել է պարզաբանում: 

 

2.1.7 Հիմնադրամի անձնակազմի կողմից գործառույթների  

իրականացման վերաբերյալ 

  

Հիմնադրամի հաստիքային աշխատողների ու ծրագրերի խորհրդատուների 

պայմանագրերին կից տեխնիկական առաջադրանքների և նրանց կողմից 

ներկայացված ամսական հաշվետվությունների ուսումնասիրությամբ պարզվել է 

հետևյալը՝ 

 Տեխնիկական առաջադրանքներում ներառված գործառույթների իրականացման 

վերաբերյալ հաշվետվությունները կազմվել են թերի՝ առանց կատարված 

աշխատանքների մասին ամբողջական տեղեկատվության:  

 Ամսական հաշվետվություններում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 

տեղեկությունների հավաստիությունը հնարավոր չէ գնահատել՝ դրանց ոչ հստակ և ոչ 

չափելի լինելու հետևանքով: Հաճախ կիրառված «մասնակցել, աջակցել, ստուգել, 

մշակել, համակարգել, ղեկավարել, կառավարել, կազմակերպել և այլն» բառերը չեն 

արտահայտում կոնկրետ գործողությունների բովանդակությունն ու ստացված 

արդյունքը:     

 Որոշ դեպքերում տեխնիկական առաջադրանքներում ներառվել են 

գործառույթներ, որոնք ընդհանրապես չեն իրականացվել:   

 Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսվել է օրավճար, 

ինչը օրենսդրությամբ սահմանված չէ և թույլ չի տալիս գնահատել կատարված 

աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության դիմաց կատարված վճարումների 

ճշտությունը:     

 
 Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

 Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ: 

1.  

2. 2.2 Հիմնադրամի կողմից իրականացված դրամաշնորհային ծրագրեր 

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կողմից Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի (այսուհետ՝ Համաշխարհային բանկ) միջոցների հաշվին  

իրականացվել է երկու ծրագիր՝ Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական 

հորատման և Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 

նախապատրաստման:   
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2.2.1 Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի 

իրականացման վերաբերյալ 

 

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային 

բանկի միջև 2015 թվականի հունիսի 15-ին կնքված TFA0544 համաձայնագրի հիման 

վրա: Ծրագրի նպատակն է` պարզել, թե ծրագրի տեղամասի երկրաջերմային պաշարը 

բավարար է արդյո՞ք էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար և եթե այո, ապա 

մասնավոր հատվածին ներգրավել երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման 

գործում: 

 «Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման» ծրագրի 

շրջանակներում ուսումնասիրվել է տեխնիկական հսկողության վերաբերյալ GEDP-

CS-4/2015 պայմանագիրը, որը ստորագրվել է 2016 թվականի հունիսի 1-ին՝ 130,120.5 

հազ. դրամ ընդանուր արժեքով: Համաձայնագրերով կատարված փոփոխություններից 

հետո պայմանագրի վերջնական արժեքը կազմել է՝  

03․ 10․ 2016 թվականի թիվ GEDP-CS-4/2015-2 համաձայնագրով ավելացվել է 

12,857․ 4 հազ․  դրամ աշխատավարձ (35  օր ավելացում), հարկերի ավելացում 4,455․ 7 

հազ․  դրամ,  պայմանագրի գումարը կազմել է 147,433․ 7 հազ․  դրամ։  

21․ 11․ 2016  թվականի թիվ GEDP-CS-4/2015-3 համաձայնագրով ավելացվել է 

1,297․ 3 հազ․  դրամ աշխատավարձ, հարկերի ավելացում 528․ 6 հազ․  դրամ,  

պայմանագրի գումարը կազմել է 149,259․ 7 հազ․  դրամ։  

27․ 01․ 2017  թվականի թիվ GEDP-CS-4/2015-5 համաձայնագրով պակասեցվել է 

ոչ ռեզիդենտի հարկը 13,749․ 8 հազ․  դրամով, ընդամենը պայմանագրի գումարը 

կազմել է 135,509.8 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 11,193.8 հազ. դրամը՝ ԱԱՀ-ն, 11,193.8 հազ. 

դրամը՝ շահութահարկը։  

Պայմանագիրը կնքվել է «Քարազարթ» ՍՊԸ-ի (Հայաստան) և «Ջիէմ Ինջիներինգ 

Դրիլինգ» Co Ltd (Թուրքիա) ընկերության հետ: 

 Երկու հորատանցքների հորատման աշխատանքներն իրականացվել են 

Սիսիանի «ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ (Հայաստան) և «ԿՌՍ Բուրսերվիզ» ՍՊԸ (Ղազախստան)  

կոնսորցիումի կողմից: Պայմանագրի սկիզբը սահմանվել է 08.03.2016 թվականը, իսկ 

ավարտը՝ 07.12.2016 թվականը։ 

Պայմանագրով նախատեսվել է իրականացնել 2,020,737.0 հազ. դրամի 

աշխատանքներ, լրացուցիչ համաձայնագրերով կատարված փոփոխություններից հետո 

կատարված աշխատանքների  փաստացի ծախսը կազմել է 2,593,951.2 հազ. դրամ: 

  Հորատման   նախագծի պահանջների համաձայն՝ Քարքարի տեղամասում B-1 

հորի տեխնիկական հսկողությունը և հորատման աշխատանքները սկսվել  են  2016 

թվականի հուլիս ամսին, ավարտվել՝ 2016 թվականի սեպտեմբեր ամսին: 

B-1 հորի հորատման տեխնիկական հսկողության աշխատանքների ավարտից՝ 

2016 թվականի սեպտեմբեր ամսից հետո՝ ըստ «JRG Energy Consultants» Ltd 

փորձագետների չափումների, հորի շուրջ 1500 մետր խորության վրա առավելագույն 

ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 110°C, որը միջազգային փորձագետները և 

համաշխարային բանկի մասնագետները համարել են ցածր ցուցանիշ (համաձայն 

միջազգային փորձի՝ կայանի կառուցումը արդյունավետ է համարվում մոտ 250°C-ից 

բարձր ջերմային գրադիենտի դեպքում, որն արդյունավետության վերաբերյալ 



13 

 

 

հաշվարկված երեք տարբերակներից երրորդն է) և պահանջել հիմնավոր 

հետախուզական հաշվետվություն: Հիմնադրամն ընտրել է արդյունավետության 

երկրորդ տարբերակը, որը նախատեսում է 150°C-ից  բարձր գրադիենտ: 

  Տեխնիկական հսկողություն 

իրականացնող խորհրդատուն՝  անտեսելով  B-1 

հորի հետախուզական փորձագիտական 

արդյունքները և նախկին 

ուսումնասիրությունների տեխնիկական 

տվյալները,  երկրաջերմային ռեսուրսների  առանձնահատկությունների մասին 

ենթադրությունների հիման վրա կազմել է  համապատասխան հետախուզական 

փորձագիտական եզրակացություն, որն էլ հիմք է ծառայել Համաշխարհային բանկի 

կողմից  В-2 հորատանցքի հորատման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար, իսկ 

բարձր երկրաջերմային ֆոն ապահովելու նպատակով հորատման խորությունն՝ ըստ 

փորձագիտական եզրակացության, նախատեսվել է 1500 մետրի փոխարեն հորատել 

1800 մետր։  

B-2 հորատանցքի օրական հորատման ամփոփագրի հորատումը սկսվել է 2016 

թվականի հոկտեմբերի 8-ին, իսկ ավարտվել՝ 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ին: 

Նախատեսվել է շարունակել նաև հորատման և տեխնիկական հսկողության 

աշխատանքները՝  հաշվի չառնելով անբարենպաստ եղանակային պայմանները, որի 

արդյունքում 52 աշխատանքային օր հետո՝ 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի դրությամբ 

հորատվել է ընդամենը 1684 մետր, կամ նախատեսվածից 116 մետրով պակաս։  

Դրանից հետո աշխատանքները վերջնականապես դադարեցվել են:  

Խորհրդատուի ստատիկ ուսումնասիրությունից հետո համապատասխան 

ուսումնասիրություններով հաստատվել է, որ B-2 հորի ջերմային պարամետրերը  

նույնպես չեն ապահովել սահմանված նորմերի չափանիշը (շուրջ 1600 մետր խորության 

վրա B-2 հորի առավելագույն ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 124°C, իսկ 1680 մետր 

խորության վրա ջերմաստիճանի չափագրում չի իրականացվել):   

Ըստ ներկայացված ամփոփ հաշվետվությունների՝ մեկ օրում B-2 հորի 

հորատման աշխատանքների ժամանակահատվածի և B-1 հորի հորատման տվյալների 

հետ խորության ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել հետևյալը՝  

1. B-1 հորի հորատման  համար ծախսվել է 70 օր, մեկ օրում 107 մետրի չափով 

ամենախորը հորատումը կատարվել է 14.08.2016 թվականին, հորի ամբողջ 

խորությունը կազմել է 1500 մետր: 

2. B-2 հորի հորատման  համար ծախսվել է 52 օր, հորի ամբողջ խորությունը 

կազմել է 1684 մետր, մեկ օրում 182 մետրի չափով ամենախորը հորատումը 

կատարվել է 16.10.2016 թվականին, աշխատանքները ավարտվել և 

հետազոտությունները փորձարկվել են 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին:  

 Գլխավոր պայմանագրի և փոփոխությունների 

վերաբերյալ համաձայնագրերի կատարման 

ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ չնայած 

Քարքարի տեղամասում B-2 հորի հորատման 

աշխատանքները մնացել են անավարտ, սակայն 

Հիմնադրամը երկարաձգել է «Քարազարթ» ՍՊԸ 

և «Ջիէմ Ինջիներինգ Դրիլինգ» Co Ltd 

կոնսորցիումի հետ կնքված տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ժամկետը մինչև 

 Հիմնադրամը պատշաճ 
հսկողություն չի իրականացրել 
խորհրդատուի կողմից 
պայմանագրային պարտավո-
րությունների կատարման 

նկատմամբ: 

 В-2 հորատանցքի հորատման  
աշխատանքների վերաբերյալ 
որոշումը չի ունեցել բավարար 
փորձագիտական 
հիմնավորում: 
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30.04.2017 թվականը: 

Արդյունքում, կոնսորցիումին վճարումը կատարվել է 135,507.7 հազ. դրամի 

չափով, կամ ամբողջությամբ:   

Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի 

շրջանակներում 2016 թվականի օգոստոսի 4-ին Հիմնադրամի կողմից հորատանցքերի 

կարոտաժի (երկրաֆիզիկական հետազոտություն) և փորձարկման համար 650,820.0 

ԱՄՆ դոլար արժեքով GEDP-CS-1/2015 պայմանագիր  է կնքվել «JRG Energy 

Consultans» Ltd (Նոր Զելանդիա) խորհրդատվական  ընկերության հետ: Հետագայում 

կատարված փոփոխություններից հետո պայմանագրի արժեքը սահմանվել է 492, 625. 5 

ԱՄՆ դոլար, այդ թվում` 82,108.8 ԱՄՆ դոլարը կազմել է ԱԱՀ-ն, 82,108.8 ԱՄՆ դոլարը՝ ոչ 

ռեզիդենտի հարկը: 

Պայմանագրով խորհրդատուն պետք է հորատման աշխատանքների ընթացքում 

և ավարտից հետո փորձարկեր երկու հորատանցքերը (B-1 և B-2) և մատուցեր 

երկրագիտական ծառայություններ: 

Ներկայացված ավարտական հաշվետվությունների և փորձարկման 

ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, 

որ հորատանցքերի հետազոտման և  փորձարկման ծառայությունները ամբողջ ծավալով 

չեն մատուցվել: Այդ կապակցությամբ խորհրդատուի կողմից պատճառաբանություններ 

են ներկայացվել ձմեռային անբարենպաստ պայմանների վերաբերյալ, որի պատճառով 

հնարավոր չի եղել իրականացնել հետևյալ փոխկապակցված գործառույթները` 

 B-2 հորը հորատվել է 1684 մետր խորությամբ, որը պակաս է ծրագրով 

հիմնավորված խորությունից 116 մետրով, մինչդեռ համաձայն հետազոտական  և 

փորձագիտական եզրակացությունների՝ բարձր ջերմային արդյունք կարող է լինել միայն 

1800 մետրից ավելի խորության վրա: 

 B-1, B-2 հորատանցքերի կարոտաժը և փորձարկումը խորհրդատուի կողմից  

իրականացվել է ոչ լիարժեք,  քանի որ ծրագրով հորատվել է պակաս խորությամբ երկու 

նեղ հորատանցք, իսկ հորի նեղ հատվածներում խոչընդոտ են հանդիսացել 

մետաղական պարանի և կարոտաժի աշխատանքները։ 

Ելնելով վերոնշյալից՝ կարելի է ենթադրել, որ hորի փորձարկման արդյունքների 

ամփոփագրում նշված փաստարկները «JRG Energy Consultants» Ltd ընկերության 

կողմից ներկայացվել են անավարտ, քանի որ B-2 հորի հետազոտությունները և 

փորձարկման ծառայությունները մատուցվել են պակաս ծավալներով և 

ենթադրությունների հիմքերով:  

Ներկայացված փաստերի իսկությունը հաստատվել է նաև «JRG Energy 

Consultants» Ltd ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվություններում, ուր նշվել 

է նաև հորերի սպասարկման, շարունակվող հետագա հետազոտությունների և 

փորձարկումների իրականացման անհրաժեշտությունը: Նույն հաշվետվությունում 

ընկերությունն առաջարկել է հետագա ծրագրով հորերը խորացնել, իսկ 

հորատանցքերը՝ լայնացնել: 

   Ըստ ներկայացված ֆինանսական փաստաթղթերի՝ 2016-2017 թվականներին 

խորհրդատուի կողմից կատարվել են ընդամենը 492,652.5 ԱՄՆ դոլար ծավալով 

աշխատանքներ: 20.04.2017 թվականին ներկայացվել է 93,213.1 ԱՄՆ դոլարի չափով 

կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր: Նշված պայմանագրի 

շրջանակում 2016 թվականին վճարվել է 129,788.5 հազ. դրամ, 2017 թվականին՝ 

107,822.6 հազ. դրամ, կամ ընդամենը վճարվել է 237,611.1 հազ. դրամ: 
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Հիմնադրամն ընտրել է կայանի կառուցման արդյունավետության երկրորդ 

տարբերակը, որը նախատեսում է 150°C-ից  բարձր գրադիենտ, սակայն շուրջ 1600 մետր 

խորության վրա B-2 հորի առավելագույն ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 124°C՝  կամ 

ստացված արդյունքը չի բավարարվել նվազագույն պայմաններին, որոնք պետք է 

գրավիչ լինեին ներդրողների համար։ Համաձայն Հիմնադրամի 2017-2018 թվականների 

տարեկան հաշվետվությունների վերը նշված ծրագրի նկատմամբ եղել են միայն  

հետաքրքրվողներ, իսկ 12․12․2019 թվականին Հիմնադրամի և WASHINGTON 

CAPITALGLOBAL FINANSE,INC. (Կառուցապատող, ԱՄՆ) ընկերության միջև կնքվել է 

համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր, որը ուժի մեջ է մտել 

ստորագրման պահից և կգործի նշված ամսաթվից 18 ամսվա ընթացքում։  

Դիտարկվող ծրագրի շրջանակում 2015 թվականի հուլիսի 1-ին Հիմնադրամի և 

ֆիզիկական անձի միջև կնքվել է 4,800.0 հազ. դրամ արժեքով խորհրդատվության 

ծառայությունների մատուցման թիվ GEDP-CS-10/2015 պայմանագիր՝ 2015 թվականի 

հուլիսի 1-ից մինչև 2016 թ. հունիսի 30-ը ժամկետով: Հետագայում, ըստ 

համաձայնագրերի, պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 28.02.2019 

թվականը (44 ամիս ժամկետով) և գումարը կազմել է 17,600.0 հազ. դրամ: 

 Որպես խորհրդատուի համակարգող 

հաստատվել է Հիմնադրամի նախկին տնօրենը: 

Պայմանագրի 3-րդ կետի Բ ենթակետով 

սահմանվել է, որ ծառայությունների դիմաց 

խորհրդատուին վճարումները կատարվելու են 

ծախսված մարդ x ամիս դրույքով, սակայն 

30.12.2016 թվականին կնքված համաձայնագրում հաշվարկն իրականացվել է 

թվաբանական անճշտությամբ, այսպես՝ ծախսված մարդ x օր դրույքով և ոչ ճիշտ 

(օրինակ՝ 40,000x5=2,000,000 և 40,000x12=4,800,000): 

2017-2018 թվականներին խորհրդատուի կողմից ներկայացված բոլոր 24 

խորհրդատվական ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտերը չեն պարունակել 

որևէ տեղեկատվություն մատուցված ծառայությունների ծավալի և բովանդակության 

վերաբերյալ, այլ դրանցում կատարվել է գրառում 10 աշխատանքային օր  80 ժամ 

աշխատելու ու ծառայությունների դիմաց 400.0 հազ. դրամ վճարման ենթակա գումարի 

մասին: Խորհրդատուն անգամ չի փորձել 2017 թվականի փետրվար ամսվա 

հաշվետվության մեջ ամիսը փոխելու համար:   

30.06.2017 թվականին ներկայացված հաշվետվությունը ստորագրվել է տնօրենի 

կողմից, որը նշված օրը գտնվել է արձակուրդում, իսկ աշխատաժամանակի հաշվարկի 

տեղեկագիրը ստորագրել է նրան փոխարինող աշխատակցի կողմից: 2017-2018 

թվականների հաշվետվությունները հաստատվել են համապատասխանաբար 

22.12.2017  և 21.12.2018 թվականներին, այն դեպքում, երբ խորհրդատուի համար 

սահմանվել է ամսական վարձավճար:  

Այսպիսով՝ Հիմնադրամի կողմից տվյալ խորհրդատուի գործունեության 

հետ կապված փաստաթղթերը մշակվել են թերություններով և 

բացթողումներով, իսկ հաշվետվությունների նկատմամբ ցուցաբերվել է 

անուշադրություն և ձևական մոտեցում: 
 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

 Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ: 

 Խորհրդատուի կողմից 
հաշվետվությունների 
ներկայացումը կրել է ձևական 
բնույթ, իսկ Հիմնադրամը չի 
հսկել դրանց 

բովանդակությունը:  
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2.2.2 Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 

նախապատրաստման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ  

 

Ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և 

Համաշխարհային բանկի միջև 04.06.2015 թվականին ստորագրվել է 

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման 

դրամաշնորհի թիվ TF0A0418 համաձայնագիրը, որի նպատակն է օժանդակել 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման 

աշխատանքներին: 

 2017-2018թթ․ ծրագրի շրջանակներում Հիմնադրամի կողմից իրականացվել են 

գործարքի խորհրդատվական ծառայություններ: Ըստ առանձին պայմանագրերի 

կատարման շուրջ ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է հետևյալը՝   

1. Հիմնադրամի կողմից ֆիզիկական անձ Ա.Բ-ի հետ 22.03.2016 թվականին կնքվել 

է գործառնությունների խորհրդատվության փորձագետի SPP-CS-14/2016 

պայմանագիր՝ 30.05.2017 թվականը վերջնաժամկետով: Համաձայն պայմանագրի՝ 

Խորհրդատուին վճարվող օրական վարձավճարը սահմանվել է 200.0 հազ. դրամ, 

աշխատանքային օրերի քանակը՝ 50 օր, խորհրդատուին վճարվող ընդամենը գումարը՝ 

10,000.0 հազ. դրամ (ներառյալ հարկերը): Հետագայում համաձայնագրերով 

պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.06.2018 թվականը, 

աշխատանքային օրերի քանակը՝ 100 օր, վճարվող ընդամենը գումարը սահմանվել է 

20,000.0 հազ. դրամ (ներառյալ հարկերը):   

Չի պահպանվել պայմանագրի 4-րդ կետի Ա ենթակետի պահանջը՝ 

Հիմնադրամի համակարգողի կողմից չեն հաստատվել 2017 թվականի հունվար, հուլիս, 

օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, դեկտեմբեր և 2018 թվականի փետրվար և ապրիլ 

ամիսների հաշվետվությունները: Չի ապահովվել նաև պայմանագրի հավելված Գ-ի 

պահանջի կատարումը՝ խորհրդատուի կողմից պետք է ներկայացվեին ամսական 

հաշվետվություններ, սակայն 2017 թվականի փետրվար և մայիս ամիսների համար  

դրանք չեն ներկայացվել: 

03.02.2017-04.05.2018 թվականների ընթացքում ամսական հաշվետվությունների 

համաձայն խորհրդատուի կողմից մատուցված ծառայությունների հիմնական մասը 

կայացել է քննարկումներին, բանակցություններին, հոգաբարձուների խորհրդի նիստին, 

մրցութային հայտերի բացմանը, գնահատմանը, ամփոփմանը մասնակցության մեջ, իսկ 

որոշ հաշվետվություններում փաստացի աշխատած օրերի հաշվարկ չի ներկայացվել: 

2. Հիմնադրամի կողմից ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. իսպանական 

ընկերության հետ 15.02.2016 թվականին կնքվել է տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման և գործարքային խորհրդատվության SPP-CS-6/2015 պայմանագիրը, որի 

գործողության ժամկետը սահմանվել է 360 օր, որը երկարաձգվելուց հետո կազմել է 455 

օր, կամ մինչև 15.05.2017 թվականը:  

  Համաձայն Պայմանագրի III գլխի 38.1 կետի՝ պայմանագրի գինը սահմանվել է 

770,649.6 ԱՄՆ դոլար, որից 642,208.0 ԱՄՆ դոլարը խորհրդատուի վճարն է, իսկ 

128,441.6 ԱՄՆ դոլարը՝ ԱԱՀ-ն:   

Հիմնադրամի կողմից տրամադրվել են՝ 26.04.2017 թվականի առաջադրանքների 

կատարման վերաբերյալ ակտ 4-ը (146,273.0 ԱՄՆ դոլար՝ 1-ին փուլի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ 

առաջադրանքների մասով) և 11.05.2017 թվականի ակտ 5-ը (38,475.0 ԱՄՆ դոլար՝ 2-րդ 
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փուլի 2-րդ առաջադրանքի մասով), որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 184,748 ԱՄՆ 

դոլար (առանց ԱԱՀ-ի): 

Հիմնադրամի կողմից վճարվել է 107,435.9 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 89,533.4 հազ. 

դրամ խորհրդատուի վճարը (184,748 ԱՄՆ դոլար) և 17,902.5 հազ. դրամ ԱԱՀ-ն: 

Խորհրդատուի կողմից չի կատարվել առաջադրանքների ներկայացման 

ժամկետների վերաբերյալ պահանջն, այսպես՝ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ առաջադրանքների 

կատարման վերաբերյալ ակտ 4-ը Հիմնադրամին ներկայացվել է 26.04.2017 թվականին՝ 

սահմանված 04.12.2016 թվականի փոխարեն:   

3. Խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով Հիմնադրամի 

կողմից ֆիզիկական անձ Ա.Պ-ի հետ 14.10.2016 թվականին կնքվել է տնտեսական 

գնահատման մասնագետի SPP-CS-16/2016 պայմանագիր (պայմանագրի ժամկետը՝ 

մինչև 10.01.2017թվականը): 

Խորհրդատուի կողմից չեն պահպանվել պայմանագրի հավելված Գ-ով 

սահմանված՝ ավարտական հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետի 

վերաբերյալ պահանջը՝ 29.12.2016 թվականի փոխարեն այն ներկայացվել է 

09.01.2017 թվականին, իսկ Հիմնադրամի կողմից չի ապահովվել պայմանագրի 3-

րդ կետի «Ծրագրի ղեկավարում» մասի Ա ենթակետի պահանջը՝ 09.01.2017 

թվականին կնքված Խորհրդատվական ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտ 

3-ը ծրագրի ղեկավարի կողմից չի հաստատվել: 

2017-2018 թվականների ընթացքում Հիմնադրամի կողմից խորհրդատուի 

մատուցած ծառայության դիմաց 24.01.2017 թվականին կատարվել է ընդամենը մեկ 

վճարում՝  5,724.3 հազ. դրամի չափով: 

4. Գործարքային խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով 

Հիմնադրամի կողմից «ԱՎԱԳ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ-ի հետ 24.05.2017 թվականին կնքվել 

է SPP-CS-17/2016 պայմանագիրը (պայմանագրի ժամկետը 51 շաբաթ, որը 

համաձայնագրերով երկարաձգվել և կազմել է 105 շաբաթ): Պայմանագրի գինը 

սահմանվել է 329,228.4 հազ. դրամ, կամ 682,862 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ՝ հարկերը), որի 

76.0%-ը, կամ 519,552 ԱՄՆ դոլարը կազմել են աշխատակազմի վարձատրության գծով 

ծախսերը, 49,500 ԱՄՆ դոլարը՝ փոխհատուցվող ծախսերը (օրապահիկ, 

թարգմանություն, միջազգային թռիչքներ և այլն) և 113,810 ԱՄՆ դոլարը` ԱԱՀ-ն (հիմք՝ 

պայմանագրի հավելված Գ): 

Խորհրդատուի կողմից մի շարք դեպքերում թույլ են տրվել 

հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների ուշացումներ: Այսպես՝ 

մեկնարկի հաշվետվության և հաղորդակցման ռազմավարության ներկայացման 

վերջնաժամկետը սահմանվել է 21.06.2017 թվականը, մինչդեռ այն ներկայացվել է 117 

օր ուշացումով՝ 17.10.2017 թվականին, իսկ ծրագրի գնահատում և օրենսդրության 

փորձաքննության և մրցույթի կառուցվածքի նախագծի վերաբերյալ 

հաշվետվությունները 05.07.2017 թվականի փոխարեն ներկայացվել են 104 օր 

ուշացումով՝ 17.10.2017թվականին: Ուշացումով են ներկայացվել նաև միջանկյալ 

հաշվետվությունը՝ 03.01.2018 թվականի փոխարեն ներկայացվել է 26.04.2018 

թվականին, նախընտրելի հայտատուի ընտրության հաշվետվությունը՝ 10.01.2018 

թվականի փոխարեն ներակայացվել է 26.04.2018 թվականին, ավարտական 

հաշվետվության նախագիծը և ծրագրի կառավարման պլանը՝ 18.04.2018 թվականի 

փոխարեն ներկայացվել են 03.08.2018 թվականին, պայմանագրի փոփոխություն 4-ի 

համաձայն՝ ծրագրի ամփոփման հաշվետվության և գործարքն ամփոփող 
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ուսումնասիրության նախագծերը պետք է ներկայացվեին 21.11.2018 թվականին, 

սակայն ներկայացվել են 27 օր ուշացումով՝ 18.12.2018 թվականին: 

5. Հայաստանում արևային ՖՎ ոլորտի զարգացումների գնահատման 

նպատակով Հիմնադրամի կողմից «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» 

ՓԲԸ-ի հետ 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքվել է 8,159.12 հազ. դրամ արժեքով 

SPP-CS-2/2017 պայմանագիր՝ մինչև 15.01.2018 թվականը գործողության ժամկետով:  

 Համաձայն պայմանագրի հավելված Գ-ի՝ 1-ին առաջադրանքի նախնական 

հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվել է 01.12.2017 

թվականը, որը չի պահպանվել՝ հարկային հաշվով մատակարարման ամսաթիվը եղել 

է 11.12.2017թվականը կամ 10 օր ուշացումով։  

6․Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով Հիմնադրամի 

կողմից 25.12.2017 թվականին, որպես սոցիալական պաշտպանության իրավական 

փորձաքննության մասնագետի, Ս.Պ.-ի հետ կնքվել է թիվ SPP-CS-19/2017 

պայմանագիր: Համաձայն պայմանագրի 2-րդ կետի՝ խորհրդատուն պետք է մատուցի 

ծառայություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 26-

ը, որը հետագայում համաձայնագրով երկարաձգվել է մինչև 05.10.2018 թվականը: 

Ըստ պայմանագրի հավելված Բ-ի՝ խորհրդատուի աշխատավարձը հաշվարկվում 

է աշխատանքային օրերի քանակից ելնելով՝ մեկ օրվա դրույքաչափը սահմանելով 76.8 

հազ. դրամի չափով, իսկ  պայմանագրի ընդամենը գումարը 44 աշխատանքային օրվա 

համար սահմանվել է 4,880.1 հազ. դրամ:  

Խորհրդատուի կողմից չի պահպանվել պայմանագրով նախատեսված՝ 

սոցիալական համալիր ստուգման հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝ 

25.06.2018 թվականի փոխարեն այն ներկայացվել է 46 օր ուշացումով՝ 10.08.2018 

թվականին: 
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

 Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ: 

 

Արևային ֆոտովոլտային կայաններ կառուցելու նպատակով դեռևս 2016 թվականից 

ընտրված 6 տեղանքներից (Մասրիկ 1, Թալին, Մասրիկ 2, Գագարին, Դաշտադեմ, 

Մերձավան) 2017-2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում որոշակի քայլեր են 

կատարվել միայն Մասրիկ 1 արևային ֆոտովոլտային կայանի հետ կապված, որի 

արդյունքում ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 535-Ա որոշմամբ 

Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի «Մասրիկ–1» արևային ֆոտովոլտային 

ծրագրի շրջանակում անցկացված գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել 

«Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս» Բի.Վի. (Նիդերլանդներ) – «ԷֆԷսԷլ Սոլար» Էս. էլ. 

(Իսպանիայի Թագավորություն) ընկերությունների կոնսորցիումը։  

 

2.3 Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման և 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստական 

ծրագրի շրջանակներում կատարված գործառնական ծախսերի վերաբերյալ 

2017-2018 թվականներին երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական 

հորատման ծրագրի շրջանակներում գործառնական ծախսերի մասով փաստացի 

վճարումները կազմել են 34,457.5 հազ. դրամ, որից 27,565.7 հազ. դրամը կազմել են 

Համաշխարհային բանկի, իսկ 6,891.7 հազ. դրամը՝ ՀՀ կառավարության միջոցները: 

2017-2018 թվականներին արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 
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նախապատրաստական ծրագրի շրջանակներում գործառնական ծախսերի մասով 

փաստացի վճարումները կազմել են 57,902.4 հազ. դրամ, որից 46,321.9 հազ. դրամը 

կազմել են Համաշխարհային բանկի, իսկ 11,580.5 հազ. դրամը՝ ՀՀ կառավարության 

միջոցները: 

Ընտրանքային կարգով առանձին ծախսերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է 

հետևյալը՝ 

 Հիմնադրամի կողմից «Էներգետիկայի շաբաթ 2017» միջոցառման 

շրջանակներում 2017 թվականի հունվարի 25-ին, 26-ին և 27-ին նախատեսվել են 

մեկական սուրճի ընդմիջումներ և լանչեր համապատասխանաբար՝ 250, 200 և 100 

մասնակիցների համար: Ծառայությունները մատուցվել են «Դարմիքս» ՍՊԸ-ի կողմից՝ 

4,812.2 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: Հիմնադրամի կողմից ներկայացված 

տեղեկատվության համաձայն՝ 25.01.2017 թվականին հիմնական մասնակիցների 

ցուցակում գրանցվել է 194, «լրացուցիչ ցուցակում»՝ 27 և 26.01.2017 թվականի 

«լրացուցիչ ցուցակում»՝ ևս 106 անձ, իսկ 27.01.2017 թվականի համար ցուցակներ չեն 

ներկայացվել: Փաստորեն, միջոցառման մասնակիցների թվի վերաբերյալ Հիմնադրամը 

ներկայացրել է 327 անձի ցուցակներ, մինչդեռ լանչից և սուրճի ընդմիջումներից 

օգտվողների թիվը որևէ կերպ հնարավոր չէ հաշվարկել, ինչը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ երեք օրվա կտրվածքով նախատեսված ընդամենը 550 մասնակցից՝ 

ըստ օրերի մատուցված ծառայությունների ծավալների բաշխվածություն Հիմնադրամի 

կողմից չի կատարվել: Արդյունքում, կատարված 4,812.2 հազ. դրամ ծախսի 

հավաստիությունը առկա փաստաթղթերով հնարավոր չէր պարզել:  

 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

Այս կետի դեմ առարկում ենք այն հիմքով, որ «Էներգետիկայի շաբաթ 2017» միջոցառման 

շրջանակներում 2017թ.-ի հունվարի 25, 26 և 27-ին նախատեսվել են սուրճի ընդմիջումներ և լանչեր՝ 

համապատասխանաբար 250, 200 և 100 մասնակիցների հաշվով, քանի որ այդքան մասնակիցներ 

հաստատել են իրենց մասնակցությունը նշված միջոցառմանը: Հետևաբար, հիմնադրամը այդ քանակի 

մասնակիցների քանակով պատվիրել է սուրճի մեկական ընդմիջման և լանչի մատուցման 

ծառայություններ՝ անկախ այն հանգամանքից, թե փաստացի նրանցից քանիսն են օգտվել դրանցից: 

Իսկ օգտվողների բաշխվածության կատարումն ըստ օրերի տվյալ դեպքում անհնարին է, քանի որ 

մասնակիցների կողմից սուրճի ընդմիջումից և/կամ լանչից օգտվելու ցանկությունը խիստ անհատական 

է և կախված չէ Հիմնադրամի կամքից: Հիմնադրամը, որպես կազմակերպիչ, օբյեկտիվորեն հիմք է 

ընդունել իրենց մասնակցությունը հաստատած մասնակիցների թիվը և նախապես պատվիրել է վերը 

նշված ծառայությունները՝ այդ անձանց քանակին համապատասխան: Իրենց մասնակցությունը 

հաստատած 550 մասնակիցների ցուցակը տրամադրվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 

ներկայացուցիչներին:  

Հաշվեքննիչ պալատի մեկնաբանությունը՝ 

  Հիմնադրամի կողմից առարկությամբ ներկայացված այն տեղեկատվությունը, որ Հաշվեքննիչ 

պալատին տրամադրվել է 550 մասնակիցների ցուցակ, իրականությանը չի համապատասխանում, քանի 

որ Հիմնադրամի պատասխանատու աշխատակցի կողմից տրամադրվել է միջոցառման ընդամենը 327 

մասնակիցների ցուցակ: Ինչ վերաբերում է ընդհանուր գնահատականին, ապա միջոցառման հետ 

կապված ծախսերի հիմնավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ձևակերպվել են անփութորեն, 

որի հետևանքով էլ հնարավոր չի եղել հաշվարկել չհիմնավորված ծախսերի իրական ցուցանիշները: 

  

 2018 թվականի հունվարի 31-ին Մասրիկ-1 ֆոտովոլտային ծրագրով 

նախամրցութային կոնֆերանսի 80 մասնակիցների համար թվով երկու սուրճի 

ընդմիջումներ և մեկ լանչ կազմակերելու նպատակով «Դարմիքս» ՍՊԸ-ին վճարվել է 

512.0 հազ. դրամի չափով գումար:  Սակայն Հիմնադրամի կողմից ներկայացված 

ցուցակում առկա ստորագրություններով մասնակիցների թիվը կազմել է 65 անձ: 
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Հետևաբար՝ ելնելով մեկ մասնակցի հաշվով նախատեսված 6.4 հազ. դրամի ծախսից, 

առկա փաստաթղթերով չի հիմնավորվել 106.0 հազ. դրամի ծախսը: 
 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝  

Առարկություններ չեն ներկայացվել: 

 ԵՋԷՀՀ և ԱՄԱԷ ծրագրերով 2017-2018 թվականներին կատարվել են 

աշխատավարձի վճարումներ համապատասխանաբար՝ 18,258.7 հազ. դրամի 

(գործառնական ծախսերի 53.0%-ը) և 31,457.7 հազ. դրամի չափով (գործառնական 

ծախսերի 54.3%-ը): Ծրագրերի գործառնական ծախսերում ներառված աշխատավարձի 

գումարները պարունակում են 9,943.3 հազ. դրամի չափով ՀՀ կառավարության 

միջոցներ, որոնք չէին կարող ուղղվել այլ անձանց աշխատավարձի վճարմանը: 

Իրականում, համաձայն Հիմնադրամի կողմից ներկայացված տեղեկանքի՝ աղյուսակ 3-

ում բերված անձինք աշխատել են Հիմնադրամում աշխատանքային պայմանագրերի 

հիման վրա, հետևաբար՝ այդ անձինք պետք է վարձատրվեին բացառապես 

Հիմնադրամի միջոցների հաշվին:  
Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝       

Հաշվի առնելով Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի 16.06.2015թ. կնքված 

Դրամաշնորհի համաձայնագիրը և Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 

նախապատրաստական ծրագրի 05.06.2015թ. կնքված Դրամաշնորհի համաձայնագիրը, ինչպես նաև  

2017թ. ՀՀ բյուջեի մասին օրենքի և 2018թ. ՀՀ բյուջեի մասին օրենքի  մասին օրենքով ծրագրերի բյուջեի 

հաստատման փաստը, ծրագրից վճարվել է անմիջապես ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ 

աշխատակիցների աշխատավարձերը: Ինչպես նաև հարկ ենք համարում նշել, որ 2 ծրագրերը 

իրականցվել են 2015 թվականից և գործառնական ծախսերը հաստատվել և վճարվել են միայն 2017-

2018թթ համար:  

 Հաշվեքննիչ պալատի մեկնաբանությունը՝ 

 Առարկությունը չի ընդունվել այն պատճառաբանությամբ, որ ծրագրերի իրականացման 

նպատակով ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցներն ուղղվել են Հիմնադրամի հաստիքային 

աշխատողների աշխատավարձի վճարմանն, և դա այն դեպքում, երբ տվյալ ծախսային հոդվածով 

Հիմնադրամը մշտապես ունեցել է էական տնտեսված միջոցներ: Հարկ է նաև ընդգծել, որ ՀՀ պետական 

բյուջեով ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները կարող են օգտագործվել միայն 

այն աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարմանը, որոնք անմիջականորեն ընդգրկված են այդ 

ծրագրերում: 

  

2.4  2012 թվականի հուլիսի 30-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և 

Հիմնադրամի միջև կնքված գործակալության համաձայնագրի վերաբերյալ 

 

ՀՀ չգազաֆիկացված համայնքների (իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց) գործունեության էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի 

վերաբերյալ 

Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներդրումները 

ֆինանսավորելու նպատակով Հիմնադրամը փոխառություն է տրամադրել ծրագրի 

մասնակից ֆինանսական հաստատություններին՝ հնարավոր շահառուներին 

ֆինանսավորելու համար։ 

Չգազաֆիկացված համայնքների էներգաարդյունավետության բաձրացման 

նպատակով Հիմնադրամը նպատակային փոխառության պայմանագրեր է կնքել ծրագրի 

մասնակից ֆինանսական կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՄՖԿ)՝ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» 

ՎԿ, «Կոնվերս բանկ», «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ների հետ, որոնցից «Կոնվերս 

բանկ» ՓԲԸ-ն ծրագրի շրջանակներում գործունեություն չի իրականացրել։ 
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Ըստ նպատակային փոխառության պայմանագրի 3-րդ կետի՝ փոխառուն (ՄՖԿ) 

պետք է սահմանված ձևով Հիմնադրամին ներկայացնի հայտ, որում նշվում են 

պայմանագրով պահանջվող բոլոր պայմանները։ Հիմնադրամը շահառուների 

ներկայացրած պայմանների ուսումնասիրության արդյունքում կայացնում է 

համապատասխան որոշում և դրական պատասխանի դեպքում Հիմնադրամը 

փոխառության գումարը փոխանցում է ՄՖԿ-ին։ 

2017-2018 թվականներին «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված 

հայտերի հիման վրա Հիմնադրամը դրական եզրակացություններ է տվել թվով 864 

շահառուներին 423,390.0 հազ. դրամ գումարով, որոնցից փոխառություն է ստացել 671 

շահառու (դիմողների 77.6%-ը)՝ 330,275.0 հազ. դրամ գումարով, կամ ընդհանուր 

գումարի 78.0%-ը։ 

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերից Հիմնադրամի 

կողմից դրական եզրակացություն է ստացել 977 շահառու՝ 395,763.0 հազ․դրամ 

գումարով, իսկ վարկավորվել են ընդամենը 434-ը (դիմողների 44.4%-ը)՝ 184,165.8 հազ. 

դրամ գումարով, կամ ընդհանուր գումարի 46.5 %-ի չափով:  

      Այսպիսով՝ երկու ՄՖԿ-ով իրականացված գործարքների արդյունքում 736 

հավանական շահառու 304,712․2 հազ․դրամ գումարի սահմաններում վարկավորման 

հնարավորությունից չի օգտվել, որի պատճառների վերաբերյալ Հիմնադրամի կողմից 

հիմնավոր պարզաբանումներ չեն ներկայացվել։ Ըստ էության, համաձայն 

պայմանագրի 2.5 կետի՝ վարկերի հաստատման հարցում ՄՖԿ-ներն օժտված են 

լիարժեք ինքնուրույնությամբ և առաջնորդվում են սեփական շահերով։ 

Նպատակային փոխառության պայմանագրերի 4-րդ կետի 4․ 1 և 4․ 3 

ենթակետերով սահմանվել է, որ Հիմնադրամը ՄՖԿ-ներին տրամադրում է 

փոխառության գումարները մինչև 96 ամիս ժամկետով, հայտով ներկայացվող վարկի 

տոկոսից 4 նիշով պակաս, սակայն տարեկան 2,5%-ից ոչ պակաս տոկոսադրույքի 

չափով։ 

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամը վարկը տրամադրել է «Գլոբալ Կրեդիտ» 

ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին 2017 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2018 թվականի ապրիլ ամիսը 3%-

ով, իսկ 2018 թվականի ապրիլ ամսից հետո՝ 4%-ով: «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ին 

միջոցները տրամադրվել են 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսից մինչև 2018 թվականի 

հունիս ամիսը 3%-ով, իսկ 2018 թվականի հունիս ամսից հետո՝ 4%-ով, թեև հունիս, 

օգոստոս և նոյեմբեր ամիսներին՝ առանց հիմնավոր պատճառների, գումարները կրկին 

հատկացվել են 3%-ով: Փոխառու միջոցները տրամադրվել են 96 ամիս տևողությամբ։  

Փոխառության ընդհանուր տոկոսագումարը կազմել է 73,874.2 հազ. դրամ, որից 

«Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ինը 51,666.9 հազ․դրամ, իսկ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ինը՝ 

22,207.2 հազ. դրամ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն 

Հիմնադրամին վերադարձրել է վարկի գումարից 12,048.1 հազ. դրամ (վարկի մնացորդը 

01.01.2019 թվականի դրությամբ կազմել է 318,226.8 հազ. դրամ), վարկի տոկոսից՝ 

4,332.4 հազ. դրամ: «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վարկի գումարից Հիմնադրամին 
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վերադարձրել է 7,633.9 հազ. դրամ (վարկի մնացորդը 01.01.2019 թվականի դրությամբ 

կազմել է 176,531.8 հազ. դրամ) և վարկի տոկոսից՝ 2,254.9 հազ. դրամ։ 

Համաձայն ծրագրի՝ ՄՖԿ-ները «Էներգաարդյունավետ» վարկերը պետք է 

տրամադրեն Հայաստանի չգազաֆիկացված համայնքների իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց՝ մաքուր էներգիայի զարգացման և էներգաարդյունավետության 

բարձրացման նպատակով։ 

Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ 9 

մարզերի 76 համայնքներին տրամադրվել են վարկեր, որոնք համաձայն ծրագրի 

նպատակի՝ կարող են օգտագործվել միայն չգազաֆիկացված համայնքներում։ 

ՈՒսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 76 համայնքներից 2-ն (Սյունիքի մարզի Շամբ և 

Արարատի մարզի ՈՒրցաձոր համայնքներում ընդամենը 4 շահառու՝ 3,310.0 հազ. դրամ 

գումարով) ընդգրկված չեն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 856-Ա 

որոշմամբ հաստատված խմբի կողմից ընդունված չգազաֆիկացված համայնքների 

ցուցակում։  

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրել է վարկեր ՀՀ 9 մարզերի 75 

համայնքներին, որոնցից 2-ը (Վայոց Ձորի մարզի Արփի համայնք, Արարատի մարզի 

ՈՒրցաձոր համայնքներում ընդամենը 4 շահառու՝ 1,362.0 հազ. դրամ գումարով) 

ընդգրկված չեն վերը նշված չգազաֆիկացված համայնքների ցուցակում։ Փաստորեն, 

Հիմնադրամը և ՄՖԿ-ներն անտեսել են Ծրագրի կարևոր նպատակը՝ ներդրում 

կատարելով չգազաֆիկացված համայնքներում։ 

«Էներգաարդյունավետ» վարկերը տրամադրվել են հիմնականում 

չգազաֆիկացված համայնքներում արևային ֆոտովոլտային համակարգերի և արևային 

ջրատաքացուցիչ համակարգերի տեղադրման նպատակով։ «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ 

ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցների հաշվին համայնքների 671 

շահառուներից՝ 646-ի մոտ տեղադրվել են 285,625.0 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով 

տարբեր տարողությամբ արևային ջրատաքացուցիչներ, 16 շահառուի մոտ արևային 

ֆոտովոլտային համակարգեր 27,370,0 հազ. դրամ գումարով, իսկ 9 շահառուի մոտ 

տեղադրվել են 2 տիպի համակարգեր 17,280,0 հազ. դրամ գումարով։  

«Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վարկավորմամբ համակարգերի տեղադրումն 

իրականացվել է միայն «Արփի Սոլար» ՍՊԸ կողմից։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, 

որ ընկերության կողմից տեղադրված միևնույն տեսակի համակարգերի միջև՝ ըստ նույն 

մարզի համայնքների, տարբեր մարզերի համայնքների ինչպես նաև նույն համայնքի 

ներսում առկա են գնային տարբերություններ։  

Գրեթե նույն պատկերն արձանագրվել է նաև վարկային միջոցներով «ԱԳԲԱ 

Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վարկավորմամբ տեղադրված ֆոտովոլտային 

համակարգերի գների ուսումնասիրության արդյունքում։ 

Այսպես՝ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից տրված վարկերի հաշվին 

համայնքների 434 շահառուներից՝ 421 շահառուի մոտ տեղադրվել են 165,877.9 հազ. 

դրամ ընդհանուր գումարով տարբեր տարողությամբ արևային ջրատաքացուցիչներ,  7-

ի մոտ՝ 14,183.0 հազ․դրամ գումարով արևային ֆոտովոլտային համակարգեր, իսկ 6 

շահառուի մոտ՝ 2 տիպի համակարգեր 4,104.9 հազ. դրամ գումարով։  

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի վարկավորմամբ համակարգերը տեղադրվել են 
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«Շտիգեն», «Ֆրիներջի», «Օպտիմում» և «Պրոֆպանել» ՍՊԸ-ների կողմից (ի 

տարբերություն «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի, որի ֆինանսավորմամբ տեղադրման 

աշխատանքներն իրականացվել են միայն մեկ կազմակերպության կողմից)։ Ընդ որում, 

այս դեպքում տեղադրման աշխատանքների զգալի մասը՝ 434-ից 356-ը (82.0%-ը) 

շահառուի մոտ՝ 138,202.8 հազ. դրամ արժեքով տեղադրման աշխատանքները 

կատարվել են «Շտիգեն» ՍՊԸ-ի միջոցով, այդ թվում՝ 351 շահառուի մոտ տեղադրվել են 

132,701.9 հազ. դրամի արևային ջրատաքացուցիչներ, իսկ 5-ի մոտ՝ 5,500.9 հազ. 

դրամի արևային ֆոտովոլտային համակարգեր։  

«Ֆրիներջի» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են 16,516.0 հազ. դրամ արժեքով միայն 

արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման աշխատանքներ 36 (8.2%) շահառուի 

մոտ: «Օպտիմում» ՍՊԸ-ն տեղադրել է 41 շահառուից (9.4%) 37-ի մոտ 17,542.0 հազ. 

դրամ արժեքով արևային ջրատաքացուցիչ, իսկ 4-ի մոտ 3,905.0 հազ. դրամ արժեքով 

արևային ֆոտովոլտային համակարգեր։ «Պրոֆպանել» ՍՊԸ-ն տեղադրել է 8,000.0 

հազ. դրամ արժեքով ընդամենը մեկ արևային ֆոտովոլտային համակարգ։  

Վարկային միջոցների հաշվին համակարգերի տեղադրման աշխատանքների 

գների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ դրանց միջև ինչպես մարզերի, այնպես էլ 

համայնքների տարածքում առկա են զգալի տարբերություններ: 

_______________________________________________________  

Համակարգերի տեղադրման աշխատանքների գների միջև առկա 

տարբերությունները վկայում են այն մասին, որ դրանք պայմանավորված են 

հիմնականում այդ աշխատանքներում տնտեսավարող սուբյեկտների 

ներգրավման աստիճանով: Այսպես՝ «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

համագործակցել է միայն «Արփի Սոլար» ՍՊԸ-ի հետ, որի արդյունքում, 

մրցակցության բացակայության պայմաններում, տեղադրված համակարգերը 

ձեռք են բերել ավելի բարձր գնային մակարդակ, քան այն ձևավորվել է «ԱԳԲԱ 

Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի վարկավորմամբ նույն աշխատանքներն իրականացնող թվով 

4 ընկերությունների մոտ:   

 

 «Համայնքային էներգաարդյունավետության» ծրագիր 

«Համայնքային էներգաարդյունավետության» ծրագրի շրջանակում 

էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում ներդրումները 

ֆինանսավորելու նպատակով Հիմնադրամը 2017 թվականի ապրիլի 21-ին 

փոխառության պայմանագիր է կնքել «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի հետ՝ 

հնարավոր շահառուներին ֆինանսավորելու միջոցով ոչ արդյունավետ 

էներգասպառումը նվազեցնելու, մաքուր, արդյունավետ, ապահով և մատչելի 

էներգետիկ տեխնոլոգիաների օգտագործումն ընդլայնելու նպատակով։ 

2018 թվականի ընթացքում Հիմնադրամը  «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-

ին տրամադրել է 108,257.4 հազ. դրամի չափով փոխառության գումար, 60 ամիս 

տևողությամբ և 5.0% տարեկան տոկոսադրույքով։ Վարկի տոկոսագումարը կազմել է 

16,783.8 հազ. դրամ։ 2018 թվականին «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ն 

Հիմնադրամին վերադարձրել է տոկոսագումարից 3,481.4 հազ. դրամ։ Հիմնական 

գումարից 2017-2018 թվականներին ֆինանսական միջոցներ չի վերադարձվել, քանի որ 
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բանկն օգտվել է պայմանագրի 2.5 ենթակետով սահմանված արտոնությունից՝ ըստ որի 

հիմնական գումարից հետ վճարում կարող է չիրականացվել մեկ տարվա ընթացքում, 

եթե վարկերը երկու և ավելի տարվա ժամկետայնությամբ են։  

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ն համայնքային 

էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակում փոխառության պայմանագրեր է 

կնքել ցանկություն հայտնած 6 համայնքների հետ՝ ընդամենը 108,257․4 հազ. դրամ 

գումարով: 

Տվյալ ծրագրի շրջանակում համայնքներում իրականացվել են նաև արտաքին 

լուսավորության (Արմավիրի մարզի Ամբերդ համայնքում աշխատանքները կատարվել 

են «Լուսի Արեգ» ՍՊԸ-ի միջոցով, Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքում՝ 

«Բերդուս» ՍՊԸ-ի միջոցով, Կոտայքի մարզի Քասախ և Նոր Երզնկա համայնքներում՝ 

«Օպտիմում Էներջի» ՍՊԸ-ի միջոցով, Ակունք համայնքում՝ Արարատ Դարբինյան Ա/Ձ-ի 

միջոցով), արևային ջրատաքացուցիչների (Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ 

համայնքում՝ աշխատանքները կատարվել են «Բերդուս» ՍՊԸ-ի, Կոտայքի մարզի 

Քասախ համայնքում՝ «Օպտիմում Էներջի» ՍՊԸ-ի միջոցով) և արևային 

ֆոտովոլտային 20 կվտ ընդհանուր հզորությամբ համակարգերի տեղադրման 

(Արարատի մարզի Աբովյան համայնքում աշխատանքները կատարվել են «Պրոֆպանել» 

ՍՊԸ-ի միջոցով) աշխատանքներ։ 
 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝     

Առարկություններ չեն ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ, որոնք ընդունվել են ի 

գիտություն: 

 

2.5 Գնումների գործընթացի վերաբերյալ 

 Համաձայն ներկայացված տեղեկատվության՝ 2017 թվականին գնումների 

ընդհանուր ծավալը կազմել է 579,721.5 հազ. դրամ, որից 57,554.6 հազ. դրամը կազմել 

են Հիմնադրամի կարիքների համար գնումները, 491,543.3 հազ. դրամը՝ 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման, 

իսկ 30,623.6 հազ. դրամը՝ երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրերի 

իրականացմանն ուղղված գնումները:  

Հիմնադրամի կարիքների համար 57,554․6 հազ. դրամից 10,729.6 հազ. դրամը 

կազմել են ապրանքների, իսկ 46,825.0 հազ. դրամը՝ ծառայությունների գնումները:  

2018 թվականին գնումների ընդհանուր ծավալը կազմել է 60,113.4 հազ. դրամ, 

որից 48,003.3 հազ. դրամը կազմել են Հիմնադրամի կարիքների համար գնումները, 

4,880.1 հազ. դրամը՝ արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի 

նախապատրաստման, իսկ 7,230.0 հազ. դրամը՝ երկրաջերմային հետախուզական 

հորատման ծրագրերի իրականացմանն ուղղված գնումները:  

Հիմնադրամի կարիքների համար 48,003.3 հազ. դրամից 7,279.8 հազ. դրամը 

կազմել են ապրանքների, իսկ 40,723.5 հազ. դրամը՝ ծառայությունների գնումները:  

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի մասով 

գնումներն ամբողջությամբ ուղղվել են խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք 

բերմանը:     

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կարիքների համար կատարվել է թվով 46 
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գնում, այդ թվում՝ 8-ը գնանշման և մնացած 38-ը՝ միակ աղբյուրից գնման 

ընթացակարգով։ 

 2017-2018 թվականներին արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 

ծրագրի շրջանակում կատարվել է խորհրդատվական ծառայությունների թվով 4 գնում, 

այդ թվում՝ 1-ը՝ որակի և գնի վրա հիմնված եղանակով ընտրության, 2-ն անհատ 

խորհրդատուի, և 1-ը՝ խորհրդատուի որակավորման հիման վրա ընտրության համար 

ընթացակարգերով: 

 2017-2018 թվականներին երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի 

նախապատրաստման ծրագրի շրջանակներում կատարվել է թվով երկու գնում՝ միակ 

աղբյուրից անհատ խորհրդատուի ընտրության համար ընթացակարգով։ 

 Հաշվի առնելով Հիմնադրամի գործունեության առանձնահատկությունները, 

գնումների ընդհանուր ծավալում խորհրդատվական ծառայությունների բարձր 

տեսակարար կշիռը՝ ընտրանքային կարգով ուսումնասիրությամբ ընդգրկվել են այն 

խորհրդատվական ծառայությունների գնման գործընթացները, որոնք իրենց 

քանակական և որակական չափանիշներով անմիջականորեն ազդեցություն են թողել 

Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի ընթացքի և արդյունքների վրա: 

  Ըստ առանձին գնումների արձանագրվել է հետևյալը՝ 

 Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի 

նախապատրաստման ծրագրի շրջանակներում գործարքային խորհրդատվության 

ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով Հիմնադրամի կողմից SPP-CS-17/2016 

առաջադրանքի համար 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Համաշխարհակին բանկի 

Ուղեցույցով սահմանված ընթացակարգով հայտարարվել է միջազգային մրցույթ, որին 

հետաքրքրության հայտ է ներկայացրել թվով 23 կազմակերպություն, որոնցից կարճ 

ցանկում ներգրավվել է 6-ը: Հետագայում նրանից 1-ը հրաժարվել է առաջարկ 

ներկայացնելուց:  

2017 թվականի ապրիլի 5-ին կայացած մրցութային հանձնաժողովի նիստին 

քննարկվել և ՀԲ որակի և գնի վրա հիմնված եղանակով խորհրդատուի ընտրության 

ընթացակարգերի կիրառմամբ գնահատվել են այդ կազմակերպությունների 

ներկայացրած տեխնիկական առաջարկները՝ ելնելով նրանց կողմից հավաքած 

տեխնիկական (կշռված) չափանիշներից: Մրցութային փաստաթղթերով սահմանված 

նվազագույն 80 միավորի շեմը չի հաղթահարել «DNV GL AS»  (Դուբայ) and 

«Eversheds»  LLP (ՄԲ) ընկերությունների տեխնիկական առաջարկը (78.23 միավոր)։ 

Տեխնիկական առաջարկների գնահատման արդյունքում 4 ընկերություններից  

ամենաբարձր ցուցանիշը (87.58) միավոր ստացել է «JV Synergy Consulting 

Infrastructure» and «Financial Advisory Services» Inc. (ԱՄՆ) կազմակերպությունը:  

Սակայն, 2017 թվականի ապրիլի 26-ին կայացած նիստում ֆինանսական 

առաջարկների բացման և տեխնիկական ու ֆինանսական առաջարկների միացյալ 

գնահատման արդյունքում ամենաբարձր (91.57) միավոր է ստացել «Avag Solutions» 

LLC (Armenia)- «Deloitte Touche Tohmatsu  India» LLD (India)-

«Deloitte&Toucehe»LLC(Ukraine)- «Morgan, Lewis &  Bockiues» LLP(UK) 

կազմակերպությունը:   

Գնառաջարկների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հաղթող ճանաչված 

կազմակերպությունը մրցույթին ներկայացրել է 682,862.0 ԱՄՆ դոլարի գնառաջարկ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ-ն, մինչդեռ գնումների պլանով նախապես հաստատված արժեքը կազմել 

է 535,000.0 ԱՄՆ դոլար: Պայմանագրի կնքման նպատակով Համաշխարհային բանկի 
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հետ բանակցելուց հետո, գնումների պլանում կատարվել է փոփոխություն՝ ըստ որի 

ծառայությունների համար արժեքը թանկացել և հաստատվել է 685,000.0 ԱՄՆ դոլարի 

չափով: Արդյունքում, «Avag Solutions» LLC (Armenia) կազմակերպության հետ 

պայմանագիրը կնքվել է 682,862.4 ԱՄՆ դոլար արժեքով: 

Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամի կողմից ձեռք են բերվել նաև երկու 

անհատ խորհրդատուի՝ սոցիալական պաշտպանության իրավական փորձաքննության 

(SPP-CS-18/2016) և նախաորակավորման փաստաթղթերի պատրաստման (SPP-CS-

19/2017) ծառայություններ: Գնումներն իրականացավել են Համաշխարհային բանկի 

Ուղեցույցի 5.1-5.4 կետերով նախատեսված կարգով՝ անհատ խորհրդատուի 

որակավորման պահանջներին համապատասխանող առնվազն երեք թեկնածուից 

լավագույն վարկանիշ ունեցողի ընտրության միջոցով: Արդյունքում՝ Համաշխարհային 

բանկի հետ թեկնածուի համաձայնեցումից և ընտրված խորհրդատուի հետ 

ծառայությունների գների շուրջ բանակցելուց հետո, խորհրդատվական 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր են կնքվել համապատասխանաբար՝ 

4,880.1 և 9,555.0 հազ. դրամ արժեքներով, որոնք պակաս են այդ ծառայությունների 

համար գնումների պլանով նախատեսված նախահաշվային արժեքներից: 

Ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամի կողմից ձեռք են բերվել նաև Հայաստանում 

արևային ֆոտովոլտային ոլորտի զարգացումների գնահատման ծառայություններ, 

որոնց գնումն իրականացվել է խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված 

ընտրության ընթացակարգով: Ըստ Համաշխարհային բանկի Ուղեցույցի 3.7-կետի՝ 

տվյալ ընթացակարգի կիրառման դեպքում հաշվի են առնվել մրցույթի մասնակից 

կազմակերպությունների փորձառությունը և աշխատակիցների որակավորումը: 

Մրցույթին մասնակցել են թվով 3 կազմակերպություններ, որոնցից ներկայացվող 

պահանջներին բավարարել է «ՀՀ էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» 

ՓԲԸ-ն, որի հետ՝ տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների շուրջ բանակցելու 

արդյունքում, կնքվել է 8,159.1 հազ. դրամ արժեքով պայմանագիր (գնումների պլանով 

նախատեսված նախահաշվային արժեքը գերազանցվել է 21.6 հազ. դրամով):   

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի նախապատրաստման 

ծրագրի շրջանակում կատարված երկու գնումների ժամանակ կիրառվել է միակ 

աղբյուրից անհատ խորհրդատուի ընտրության համար ընթացակարգը՝ համաձայն 

Համաշխարհային բանկի Ուղեցույցի 3.8 և 3.9 կետերի: «Նախնական գնահարշվարկ և 

երկրաջերմային էլեկտրակայան Քարքարում» խորհրդատվական ծառայություններ 

մատուցելու համար Համաշխարհային բանկի առաջարկով ընտրվել է «Վերկիս 

քնսալթինգ էնջնիրս» (Իսլանդիա), իսկ «Քարքարի ապագա երկրաջերմային կայանի 

ֆիանասատնտեսական գնահատման հաշվետվության վերանայված տարբերակի 

պատրաստում (ներառյալ ներդրման բուկլետի և շնորհանդեսի պատրաստում)» 

ծառայություններ մատուցելու համար՝ Դենզել Հանքինսոն (ԱՄՆ) 

կազմակերպությունները, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր նախնական 

գնահատված նախահաշվային արժեքներով (14,625.0 և 14,215.0 ԱՄՆ դոլար)   

համապատասխանաբար՝ 7,093.1 և 6,823.2 հազ. դրամ արժեքնեով: 
 

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝     

Առարկություններ և բացատրություններ չեն ներկայացվել:   
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Ծանոթություն՝ Հաշվեքննության ընթացքում հայտնաբերված վերոգրյալ 

փաստերը պարունակող արձանագրությունները «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվել են հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարին: 

Վերջինիս կողմից որոշ փաստերի վերաբերյալ ներկայացվել է դիրքորոշում, որը 

ներառվել է ընթացիկ եզրակացության մեջ: 
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III. ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության 

հիմնադրամի վերաբերյալ 

«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը» 

հիմնադրվել է 2005 թվականին՝ ՀՀ կառավարության ապրիլի 28-ի թիվ 799-Ն որոշման հիման 

վրա: 

 Համաձայն կանոնադրության՝ Հիմնադրամի նպատակներն են` 

ա) էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ներդրումների 

իրականացմանը նպաստելը, 

բ) Հայաստանի էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի շուկայի 

զարգացմանը խթանելը, 

գ) էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը խթանող նոր 

արտադրությունների ստեղծմանն ու ծառայությունների կազմակերպմանն աջակցություն, 

դ) շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա տեխնածին ազդեցության նվազեցմանը 

նպաստելը,  

 ե) էներգետիկ անվտանգության, էներգետիկ համակարգի հուսալիության աստիճանի 

բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմների մշակումը, 

զ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան 

լիազորություններ տրամադրելու դեպքում պետության հետ կնքվող պայմանագրի հիման վրա 

պետության անունից ոլորտի զարգացմանը խթանող վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի 

իրականացման կազմակերպումը: 

 

Հիմնադրամի ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ 

2017 թվականին Հիմնադրամի եկամուտները կազմել են 757,328.0 հազ. դրամ, այդ 

թվում՝ շնորհներից եկամուտը՝ 625,220.0 հազ. դրամ, ֆինանսական եկամուտները 

(փոխառություններից և բանկային հաշվի մնացորդների վրա հաշվարկված տոկոսային 

եկամուտ)՝ 10,104.0 հազ. դրամ, Հիմնադրամի կողմից մատուցված էներգետիկ, 

խորհրդատվական և այլ ծառայություններից եկամուտները՝ 88,825.0 հազ. դրամ և այլ 

եկամուտները՝ 27,328.0 հազ. դրամ, ժամկետային ավանդներից տոկոսային եկամուտները՝ 

5,851.0 հազ. դրամ:  

2018 թվականին Հիմնադրամի եկամուտները կազմել են 419,309.0 հազ. դրամ, այդ 

թվում՝ շնորհներից եկամուտը՝ 278,188.0 հազ. դրամ, ֆինանսական եկամուտները 

(փոխառություններից և բանկային հաշվի մնացորդների վրա հաշվարկված տոկոսային 

եկամուտ) ժամկետային ավանդներից՝ 15,995.0 հազ. դրամ, Հիմնադրամի կողմից մատուցված 

էներգետիկ, խորհրդատվական և այլ ծառայություններից եկամուտները՝ 102,981.0 հազ. դրամ 

և այլ եկամուտները՝ 15,377.0 հազ. դրամ, ժամկետային ավանդներից տոկոսային 

եկամուտները՝ 7,768.0 հազ. դրամ:  

2017 թվականին Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը տարեկան նախահաշվով 

հաստատվել են 233,920.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 131,916.0 հազ. 

դրամ, կամ ծախսերը կատարվել են 56.4%-ով: 

Փաստացի ծախսերի կազմում աշխատավարձի վճարման ծախսերը կազմել են 83,346.0 

հազ. դրամ, կամ ընդհանուր ծախսերի 63.2%-ը: Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք 

բերման ծախսերը կազմել են 48,571.0 հազ. դրամ, կամ ընդհանուր ծախսերի 36.8%-ը, այդ 

թվում՝ գույքի և սարքավորումների վարձակալության ծախսերը՝ 14,443.0 հազ. դրամ, կամ 

10.9%-ը, Էներգետիկ, կոմունալ, կապի ծառայություններ և ապահովագրական ծախսեր՝ 6,175.0 

հազ. դրամ, կամ 4.7%-ը, այլ պայմանագրային ծառայությունների (hամակարգչային, 

տեղեկատվական, կառավարչական թարգմանչական ծառայություններ, ներկայացուցչական և 

վերապատրաստման ծախսեր) ձեռք բերման ծախսերը՝ 19,815.0 հազ. դրամ, կամ 15.0%-ը և 

այլն: 
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2018 թվականին Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը տարեկան նախահաշվով 

հաստատվել են 217,686.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 160,250.8 հազ. 

դրամ, կամ ծախսերը կատարվել են 73.6%-ով: 

Փաստացի ծախսերի կազմում աշխատավարձի վճարման ծախսերը կազմել են 126,592.8 

հազ. դրամ, կամ ընդհանուր ծախսերի 79.0%-ը: Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք 

բերման ծախսերը կազմել են 33,658.0 հազ. դրամ, կամ ընդհանուր ծախսերի 21.0%-ը, այդ 

թվում՝ գույքի և սարքավորումների վարձակալության ծախսերը՝ 13,332.1 հազ. դրամ, կամ 

8.3%-ը, Էներգետիկ կոմունալ, կապի ծառայություններ և ապահովագրական ծախսեր՝ 4,335.0 

հազ. դրամ, կամ 2.7%-ը,  արտաքին գործուղման ծախսերը՝ 3,455.0 հազ. դրամ, կամ 2.2%-ը, այլ 

պայմանագրային ծառայությունների (hամակարգչային, տեղեկատվական, կառավարչական 

թարգմանչական ծառայություններ, ներկայացուցչական և վերապատրաստման, 

տրանսպորտային նյութերի ձեռք բերման ծախսեր) ձեռք բերման ծախսերը՝ 9,085.9 հազ. դրամ, 

կամ 5.7%-ը և այլն: 

  Համաձայն ներկայացված տեղեկատվության՝ Հիմնադրամի հաստիքացուցակով 

01.01.2017 թվականի դրությամբ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 35 մարդ, 

որից 15-ը՝ աշխատանքային, 14-ը քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով, 4-ը՝ 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման ծրագրում և 2-ը՝ 

երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրում ընդգրկված անձինք: 

01.01.2018 թվականի դրությամբ Հիմնադրամի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը 

կազմել է 28 մարդ, որից 19-ը՝ աշխատանքային, 2-ը քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով, 

5-ը՝ արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման ծրագրում և 2-

ը՝ երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրում ընդգրկված անձինք: 

01.01.2019 թվականի դրությամբ Հիմնադրամի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը 

կազմել է 25 մարդ, որից 21-ը՝ աշխատանքային, 2-ը քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով, 

1-ը՝ արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման ծրագրում և 1-

ը՝ երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրում ընդգրկված անձինք: 

 

Հիմնադրամի կողմից իրականացված դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ 

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կողմից Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի (այսուհետ՝ Համաշխարհային բանկ) միջոցների հաշվին  իրականացվել է 

երկու ծրագիր՝ Երկրաջերմային հետախուզական հորատման և Արդյունաբերական մասշտաբի 

արևային էներգիայի նախապատրաստման:   

 

 

 

Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի վերաբերյալ 

  

Ծրագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 10,687.5 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 

Համաշխարհային բանկը տրամադրում է 8,550.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ (ծախսերի 

80%-ը՝ ներառյալ հարկերը), որը տրվում է ապրանքներ, աշխատանքներ, խորհրդատվական և 

ոչ խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերելու և գործառնական ծախսեր կատարելու 

նպատակով, իսկ 2,137.5 հազ․ԱՄՆ դոլարը կազմում են ՀՀ կառավարության միջոցները 

(ծախսերի 20%-ը՝ ներառյալ հարկերը):   

2017 թվականին ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 408.5 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 

262.7 հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել է Համաշխարհային բանկի, իսկ 145.8 հազ. ԱՄՆ դոլարը՝  ՀՀ 

կառավարության միջոցները:   

2018 թվականին ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 40.3 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 32.2 

հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել է Համաշխարհային բանկի, իսկ 8.1 հազ. ԱՄՆ դոլարը՝  ՀՀ 

կառավարության միջոցները: 
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Այսպիսով՝ 2017-2018 թվականներին ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 448.8 հազ. 

ԱՄՆ դոլար, որից 294.9 հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել են Համաշխարհային բանկի, իսկ 153.9 հազ. 

ԱՄՆ դոլարը՝  ՀՀ կառավարության միջոցները: 

 2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կողմից Երկրաջերմային հետախուզական 

հորատման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 153,441.8 հազ. դրամի աշխատանքներ, 

վճարումը կազմել է 189,334.3 հազ. դրամ, կամ 391.0 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար:  

(2016 թվականին Հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից 58.8 հազ. ԱՄՆ դոլար 

վճարվել է Սիսիանի ԲՈՒԱՏ-ին, իսկ 2017 թվականին այն ամբողջությամբ դրամաշնորհային 

միջոցներից վերադարձվել է Հիմնադրամին):  

Ծրագրի սկիզբը՝ 16.06.2015 թվականը և ավարտը 31.05.2019 թվականը:  

 

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման 

ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 2,500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից՝ 2,000.0 հազ. 

ԱՄՆ դոլար՝ Համաշխարհային Բանկի դրամաշնորհն է, 500.0 հազ. ԱՄՆ դոլարը՝ ՀՀ 

կառավարության համաֆինանսավորումը: 

Համաձայնագրով Ծրագրի ավարտման ժամկետը սահմանվել է 31.05.2017 թվականը, որը 

հետագայում  երկարաձգվել է մինչև 30.06.2019 թվականը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի՝ 01.01.2017 թվականի դրությամբ, Համաձայնագրով 

նախատեսված գումարի մնացորդը կազմել է 1,433.5 հազ. ԱՄՆ դոլար: 2017 թվականին 

ծրագրով ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 915.4 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 739.0 հազ. ԱՄՆ 

դոլարը կազմել են Համաշխարհային բանկի, իսկ  176.4 հազ. ԱՄՆ դոլարը՝  ՀՀ կառավարության 

միջոցները: 

2018 թվականին ծրագրի ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 422.7 հազ. ԱՄՆ դոլար, 

որից 331.4 հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել են Համաշխարհային բանկի, իսկ 91.3 հազ. ԱՄՆ դոլարը՝  

ՀՀ կառավարության միջոցները: 

Այսպիսով՝ 2017-2018 թվականներին ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 1,338.1 հազ. 

ԱՄՆ դոլար, որից 1,070.4 հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել են Համաշխարհային բանկի, իսկ 267.7 

հազ. ԱՄՆ դոլարը՝  ՀՀ կառավարության միջոցները: 

2017-2018 թվականներին Հիմնադրամի կողմից Արդյունաբերական մասշտաբի արևային 

էներգիայի նախապատրաստման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 644,340.5 հազ. 

դրամի աշխատանքներ, վճարումը կազմել է 645,873.4 հազ. դրամ, կամ 1,338.1 ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք գումար:  

 

2012 թվականի հուլիսի 30-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և 

Հիմնադրամի միջև կնքված գործակալության համաձայնագրի վերաբերյալ 

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի «Հայաստանի 

վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից 

կատարվող վարկային միջոցները տեղաբաշխելու և էներգախնայողության և 

վերականգնվող էներգետիկայի ֆինանսավորման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 

174-Ն որոշման հիման վրա 2012 թվականի հուլիսի 30-ին ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության և Հիմնադրամի միջև կնքվել է գործակալության համաձայնագիր՝ 

համաձայն որի Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ երկու բաղադրիչով․ 

Բաղադրիչ 1․ Հիմնադրամի կողմից փոխառությունը տրամադրվում է ծրագրի 

մասնակից ֆինանսական հաստատությունների միջոցով՝ հնարավոր շահառուներին 

(ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց) էներգախնայողության և վերականգնվող 

էներգետիկայի ներդրումներ ֆինանսավորելու համար։ 
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Բաղադրիչ 2․ Հիմնադրամը հանրային նշանակության շենքերում կատարում է 

էներգախնայողության ներդրումներ՝ շահառուների հետ կնքելով էներգետիկ 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր։ 

Համաձայնագրով ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը Հիմնադրամի 

կառավարմանը հանձնել է 4,846,628.13 ԱՄՆ դոլար, իսկ հետագայում՝ 10.04.2015 

թվականին, լրացուցիչ համաձայնագրով այն փոփոխվել և հաստատվել է 4,737,831.22 

ԱՄՆ դոլար և 1,740,568.3 հազ. դրամ՝ մինչև 2045 թվականի նոյեմբերի 10-ը գումարը 

վերադարձնելու և միջոցների տեղաբաշխման արդյունքում ստացված եկամտից 

տարեկան 0,75%-ի չափով գումարների մասհանման պայմանով։ Հաստատված 

ժամանակացույցի համաձայն՝ Հիմնադրամը միջոցները սկսել է վերադարձնել 2015 

թվականի նոյեմբերի 10-ից կիսամյակային վճարներով։ 

2017-2018 թվականների ընթացքում Հիմնադրամը ՀՀ ֆինանսների 

նախախարարությանը  վերադարձրել է 137,739.2 հազ. դրամ, այդ թվում՝ մայր 

գումարից 69,610.3 հազ. դրամ և 140,053.0 ԱՄՆ դոլար (համարժեքը՝ 68,128.9 հազ. 

դրամ), իսկ միջոցների տեղաբաշխման արդյունքում՝ 58,713.6 հազ. դրամ (0,75%), այդ 

թվում՝ 25,141.3 հազ․դրամի և 69,131.0 ԱՄՆ դոլարի (համարժեքը՝ 33,572.4 հազ. դրամ) 

չափով գումարներ։ 

 

   

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

     1.  Հիմնադրամը գնումների պլանի կազմման ընթացքում բավարար ուշադրություն 

չի հատկացրել ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների գների 

իրատեսականության ապահովմանը՝ հետագայում հանգեցնելով դրանց 

նախահաշվային արժեքների փոփոխմանը: Այսպես՝ Համաշխարհային բանկի հետ 

բանակցություններից հետո «Avag Solutions» LLC (Armenia) կազմակերպության հետ 

կնքվել է 682,862.4 ԱՄՆ դոլար արժեքով պայմանագիր, որի նախահաշվային արժեքը 

կազմել է 535,000.0 ԱՄՆ դոլար:  

    2. Հիմնադրամի կողմից ծախսերի պլանավորումը կատարվել է թերություններով, 

առկա միջոցների ամբողջական բաշխվածությունն ապահովելու նպատակով հաշվի չեն 

առնվել ու չեն գնահատվել աշխատավարձի գծով կատարվելիք ծախսերի իրական 

ծավալներն ու նախորդ տարիների փաստացի ծախսերը: Հաստիքացուցակում 

ներառվել են չօգտագործվող հաստիքներ՝ հանգեցնելով աշխատավարձի գծով 2017-

2018 թվականներին 49.1 և 78.3%-ի չափով ցածր կատարողականների:  

Արդյունքում, Հիմնադրամի կողմից չի պահպանվել կատարողականի 

հաշվեքննության տնտեսման սկզբունքը։ 

3․ Հիմնադրամը բավարար հսկողություն չի իրականացրել հաստիքային 

աշխատողների և ծրագրերում ընդգրկված խորհրդատուների կողմից պայմանագրային 

պարտավորությունների լիարժեք կատարման, նրանց կողմից ներկայացվող 

հաշվետվությունների բովանդակության և առարկայականության, ժամկետների 
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պահպանման նկատմամբ: Պայմանագրերում հաճախ ներառվել են գործառույթներ, 

որոնք, որպես կանոն, երկար ժամանակ չեն իրականացվել, կամ դրանց փաստացի 

իրականացումը հնարավոր չէ պարզել:  

4․ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ երկրաջերմային 

էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակում բարձր երկրաջերմային 

ֆոն ապահովելու նպատակով В-2 հորատանցքի հորատման համար նախատեսվել է  

1500 մետրի փոխարեն հորատել 1800 մետր, սակայն իրականում այն հորատվել է 

ընդամենը 1684 մետր խորությամբ, որում  ստացված առավելագույն ջերմաստիճանը 

կազմել է մոտ 124°C՝ նախատեսված 150°C- փոխարեն։ Այլ կերպ՝ ստացված արդյունքը 

չի բավարարվել նվազագույն պայմաններին, որոնք պետք է գրավիչ լինեին ներդրողների 

համար։ 

5․Հիմնադրամի կողմից պատշաճ ուշադրություն և հսկողություն չի իրականացվել 

Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ արդյունաբերական 

մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստական ծրագրի խորհրդատուների 

հետ կնքվող պայմանագրերի ճշգրիտ կազմման, դրանցով նախատեսված 

պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետների պահպանման 

նկատմամբ: Բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվել ֆոտովոլտային կայանների 

կառուցման նպատակով պոտենցիալ ներդրողների ներգրավման ուղղությամբ, որի 

արդյունքում թվով 6 տեղանքից 5-ի նկատմամբ դեռևս առարկայական 

առաջարկություններ չեն ստացվել։ 

6.2012 թվականի հուլիսի 30-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Հիմնադրամի 

միջև կնքված գործակալության համաձայնագրի շրջանակում մասնակից ֆինանսական 

կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերով Հիմնադրամն օժտված չէ 

գործուն վերահսկողական գործառույթներով՝ իրականացվող ծրագրի շահառուների 

ընտրության, վարկային միջոցների հատկացման, արևային ֆոտովոլտային և արևային 

ջրատաքացուցիչ համակարգերի տեղադրման աշխատանքների գնագոյացման, ինչպես 

նաև կատարված տեղադրման աշխատանքների ընթացքի և արդյունքների նկատմամբ: 

Արդյունքում, նույն մարզի տարբեր համայնքներում և անգամ նույն համայնքի ներսում 

համակարգերի տեղադրման աշխատանքների գների միջև առաջացել են տարբեր 

գնային մակարդակներ, որին էլ ավելի է նպաստել աշխատանքների գծով 

տնտեսավարող սուբյեկտների ցածր ներգրավվածությունն ու մրցակցության 

թուլացումը, ինչն ակնհայտ է հատկապես «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի և նրա միակ 

կապալառու «Արփի Սոլար» ՍՊԸ-ի դեպքում: Առկա են նաև գազաֆիկացված 

համայնքներում համակարգերի տեղադրման առանձին դեպքեր՝ հակասելով 

իրականացվող ծրագրի պահանջներին: 

Արդյունքում, Հիմնադրամի կողմից չի պահպանվել կատարողականի 

հաշվեքննության նպատակային արդյունավետության սկզբունքը։ 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Միջոցներ ձեռնարկել ծառայողական ավտոմեքենաների վազքի և օգտագործված 

վառելիքի հատկացման, հաշվառման ու ձևակերպման, ուղեթերթիկների լրացման հետ 

կապված արձանագրված շեղումների և թերությունների վերացման ուղղությամբ:  
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2. Գնումների պլանի կազմման ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձնել ձեռք 

բերվող ապրանքների և ծառայությունների գների իրատեսականության ապահովմանը՝ 

ֆինանսական միջոցների նպատակային և տնտեսվար օգտագործման նպատակով: 

3. Իրականացնել Հիմնադրամի միջոցների հաշվին կատարվող ծախսերի 

արդյունավետ պլանավորում՝ հետագայում դրանց տնտեսումը և նպատակային 

օգտագործումն ապահովելու համար: Ծախսերը պլանավորելիս հաշվի առնել վճարվող 

աշխատավարձի գծով իրական ծախսի ծավալները՝ հաշվի առնելով ճշգրտված 

հաստիքացուցակը, ձեռք բերվող աշխատանքների, ապրանքների և ծառայութոյւնների 

իրական պահանջարկը և նախորդ տարիներին կատարված փաստացի ծրագրային 

ծախսերը:  

4. Խստորեն հետևել կատարվող ներկայացուցչական ծախսերի ձևակերպմանը և 

հաշվառմանը, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերումը հավաստող և 

հիմնավորող փաստաթղթերի ամբողջականությանը:   

5. Վերանայել և արդիականացնել Հիմնադրամի կողմից հաստիքային 

աշխատողների, մասնագետների և խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրերով 

հաստատված տեխնիկական առաջադրանքները՝ դրանցում պարունակվող 

գործառույթների հստակեցման, չիրականացվող և հսկողության չենթարկվող 

աշխատանքներից ձերբազատման միջոցով դրանց  առարարկայականության 

բարձրացման տեսանկյունից: Միաժամանակ ուժեղացնել հսկողությունը ներկայացվող 

հաշվետվությունների բովանդակության նկատմամբ՝ բացառելով դրանց նկատմամբ 

ցուցաբերվող ձևական մոտեցումը: 

6. Միջոցներ ձեռնարկել  Քարքարի երկրաջերմային տեղամասի սպասարկման և 

պահպանության ուղղությամբ՝ մինչև վերջինիս հետագա շահագործման համար 

համապատասխան ներդրողների ներգրավումը: Քննարկել հորատանցքերի հետագա 

կարոտաժի և փորձարկման կատարման և ծրագրով նախատեսված աշխատանքների 

ավարտման նպատակահարմարության հարցը: 

7. Ուժեղացնել հսկողությունը Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ 

իրականացվող՝ արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի 

նախապատրաստական ծրագրի խորհրդատուների հետ կնքվող պայմանագրերի 

ճշտության և դրանցով նախատեսված պայմանագրային պարտավորությունների 

կատարման ժամկետների պահպանման նկատմամբ։ Միաժամանակ միջոցներ 

ձեռնարկել ծրագրի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մյուս 5 արևային 

ֆոտովոլտային կայանների կառուցմանը պոտենցիալ ներդրողների ներգրավման 

ուղղությամբ։ 

8. ՄՖԿ-ների հետ կնքվող պայամնագրերում մշակել և ներդնել գործուն 

մեխանիզմներ՝ Հիմնադրամի կողմից շահառուների ընտրության, վարկային միջոցների 

հատկացման արևային ֆոտովոլտային և արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի 

տեղադրման աշխատանքների գնագոյացման, ինչպես նաև կատարված տեղադրման 

աշխատանքների ընթացքի և արդյունքների նկատմամբ վերահսկողությունը 

ուժեղացնելու նպատակով: «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ քննարկել 

համակարգերի տեղադրման աշխատանքներում «Արփի Սոլար» ՍՊԸ-ի մենաշնորհը 

վերացնելու և մրցակցություն ապահովելու հարցերը: Բացառել գազաֆիկացված 

համայնքներում համակարգերի տեղադրման դեպքերը:   

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ  մասի 

համաձայն, հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարը, ընթացիկ եզրակա-
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ցությունը ստանալուց հետո՝ 30 օրվա  ընթացքում, Հաշվեքննիչ պալատին  

տրամադրում  է ընթացիկ եզրակացությունում ամրագրված 

անհամապատասխանության, խեղաթյուրման վերացման, 

առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը 

վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն: 

ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից ներկայացված՝ 

 

ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ  
«ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» 

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ   

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1.2.1 Վճարված աշխատավարձերի վերաբերյալ պարզաբանումներ և 

առարկություններ. 

<<Վճարված աշխատավարձերի մասով ցածր կատարողականները 

պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ իսկզբանե հաստիքացուցակով 

նախատեսվել և Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվել են մի 

շարք հաստիքներ, որոնք տարիներ շարունակ այդպես էլ չեն օգտագործվել: Այսպես՝ 

2017 թվականին հաստիքացուցակում ընդգրկվել է նման 11, իսկ 2018 թվականին՝ 8 

հաստիք ամսական համապատասխանաբար՝ 3,260.0 հազ. դրամ, 2,580.0 հազ. դրամ 

հաստիքացուցակով հաստատված աշխատավարձի չափով: 

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ (արձանագրություն թիվ 10-

2018) 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից դադարեցվել են Հիմնադրամի նախկին տնօրեն 

Ռ.Գ.-ի լիազորությունները, սակայն աշխատաժամանակի տեղեկագրում նրա 

աշխատած վերջին օրը նշվել է հոկտեմբերի 18-ը: Արդյունքում վերջնահաշվարկի հետ 

անձին վճարվել է նաև 12 աշխատանքային օրվա դիմաց աշխատավարձ՝ 490.9 հազ. 

դրամ գումարի չափով, որը ենթակա է վերականգնման>>:   
 

ՀՎԷԷՀ առարկություն. Վերը նշված առաջին պարբերությամբ արձանագրված՝ 

2017թ.-ին հիմնադրամի հաստիքացուցակում ընդգրկված 11, իսկ 2018թ.-ին՝ 8 թափուր 

հաստիքների առկայության փաստը ՀՀ պետական բյուջեի վրա որևէ ֆինանսական 

հետևանքներ կամ այլ ազդեցություն չի ունեցել: 

Վերը նշված 2-րդ պարբերությունում արձանագրվածի հետ կապված, անհրաժեշտ ենք 

համարում նշել, որ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշումը հանդիսանում է 

Հիմնադրամի բարձրագույն կառավարման մարմնի ընդունած ակտ, որն  

անմիջականորեն չի առաջացնում աշխատանքային հարաբերությունների 

դադարեցում, քանի որ այն Ռ. Գ.-ի մասով հանդիսանում է անհատական իրավական 

ակտ, որը նորմատիվ-իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի հիման 

վրա ուժի մեջ է մտնում դրա հասցեատիրոջը հանձնելու կամ իրազեկելու պահից:  

Այսպես, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի  

համաձայն՝ գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով 

կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` 
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աշխատողի` զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին 

չհամապատասխանելու դեպքում: 

Նույն օրենսգրքի 115 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության համաձայն՝  վերը 

նշված հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն 

պարտավոր է գրավոր ծանուցել իր մոտ մինչև մեկ տարի աշխատողին ոչ ուշ, քան 14 

օր առաջ, մեկից մինչև հինգ տարի աշխատողին` 35 օր առաջ: Նույն հոդվածի 3-րդ 

մասի համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ 

նշվում են աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, ինչպես նաև աշխատանքից 

ազատելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը: 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

աշխատավարձը օրենքով, իրավական այլ ակտերով սահմանված կամ աշխատանքային 

պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարելու դիմաց աշխատողին 

վճարվող հատուցումն է: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

պահանջի համաձայն՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի 

ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով 

պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով 

այլ կարգ սահմանված չէ: Տվյալ դեպքում, ՀԽ որոշման վերաբերյալ Ռ.Գ.ն իրազեկված 

չի եղել, ուստի Ռ.Գ.-ի մասով այդ որոշումը մինչև 18.10.2018թ.-ը ուժի մեջ մտած չի եղել, 

հետևաբար այն չէր կարող հանգեցնել իրավաբանական հետևանքների: 

Հոգաբարձուների խորհուրդը, որի անդամ չի հանդիսացել Ռ.Գ.-ն, քննարկել է 

վերջինիս լիազորությունների դադարեցման հարցը, սակայն իրեն աշխատանքից 

ազատելու մասին ՀԽ-ի կողմից կայացված որոշման մասին Ռ. Գ.-ն պատշաճ 

իրազեկված չլինելով, վերջինս ներկայացել է աշխատանքի և կատարել իր 

աշխատանքային պարտականությունները, հետևաբար կատարված աշխատանքի 

դիմաց հիմնադրամը որպես գործատու՝ պարտավոր է եղել վճարել աշխատավարձ, 

քանի որ մինչև 18.10.2018թ.-ը Ռ.Գ.-ի աշխատանքային պայմանագիրը ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության պահանջների համաձայն դադարած չի եղել: 

Հետևաբար, գտնում ենք, որ Ռ.Գ.-ի աշխատավարձը վճարվել է օրենսդրության 

պահանջների պահպանմամբ: 

 

1.2.2.  Հիմնադրամի աշխատակիցների համատեղության կարգով 

աշխատելու  վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ. 

<<Թվով 5 աշխատակցից 3-ի մասով չի ապահովվել Հիմնադրամի աշխատակազմի 

աշխատակիցների հետ կնքվող պայմանագրերի 4.1.4 կետի պահանջն՝ ըստ որի 

աշխատողն իրավունք չունի առանց գործատուի գրավոր համաձայնության 

համատեղության կարգով աշխատել մեկ այլ կազմակերպությունում՝ ոչ մի աշխատողի 

վերաբերյալ գրավոր համաձայնություն չի տրվել>>:   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Նշված կետում արձանագրվածի վերաբերյալ 

պարզաբանում ենք, որ աշխատանքային պայմանագրերի 4.1.4. կետում նշված դրույթը 

սահմանում է աշխատողի պարտականությունը՝ տեղեկացնելու գործատուին 

համատեղությամբ աշխատանքի առկայության մասին: Նշված աշխատողների կողմից 

գործատուին նման տեղեկատվություն չտրամադրելու պայմաններում գործատուի 

կողմից գրավոր համաձայնության չտալու խախտման մասին խոսք գնալ չի կարող, 

քանի որ տվյալ դեպքում աշխատանքային պայմանագրի խախտում թույլ է տրվել 
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աշխատողի, այլ ոչ թե՝ հիմնադրամի կողմից:  

 

1.2.3 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ և առարկություններ.  

<<Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 2018 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 49 

հրամանով Հիմնադրամի գնումների խմբի ղեկավար Զ. Ղ.-ը և գնումների գլխավոր 

մասնագետ Մ. Պ.-ը մայիսի 27-ից 30-ը՝ ներառյալ, գործուղվել է Վրաստան, քաղաք 

Թբիլիսի: Գործուղման ծախսերը հաշվարկվել են 5 օրապահիկ և 4 գիշերավարձ, կամ 

յուրաքանչյուրին հասանելիքից ավելի է հաշվարկվել և վճարվել մեկական օրապահիկ 

և գիշերավարձ՝ 41.7 և 45.1 հազ. դրամ, կամ ընդամենը 173.6 հազ. դրամ>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. 2018թ մայիսի 7-ի թիվ 49 հրամանով Հիմնադրամի 

աշխատակիցներ՝ Զ.Ղ.-ն և Մ.Պ.-ն փաստացի գործուղվել են մայիսի 27-ից-31-ը 

ներառյալ (5 օր և 4 գիշեր), որի մասին վկայում է միջոցառման հրավերը, գործուղման 

նախահաշիվը և նշված աշխատողների անձնագրերում սահմանային 

ծառայությունների կողմից կատարված՝ մուտքի/ելքի վերաբերյալ նշումները: 

Օրապահիկի և գիշերավարձի ծախսերի հաշվարկը և վճարումը կատարվել է ըստ 

վերոնշյալ փաստաթղթերի (5 օր և 4 գիշեր): Հրամանում նշված մայիսի 27-ից-30-ը 

վրիպակ է, որը չի առաջացնում որևէ ֆինանսական հետևանք: 

 

<<Ներքին գործուղումների մասով 2017 թվականին 2, իսկ 2018 թվականին 29 

դեպքում՝ համաձայն ստորև բերված աղյուսակի չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 

2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2335-Ն որոշմամբ հաստատված 1-ին 

հավելվածի «Ընդհանուր դրույթներ» գլխի 9-րդ կետի պահանջն՝ ըստ որի գործուղվող 

աշխատողին գործուղման ծախսերի հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 

առնվազն մեկ օր առաջ>>։  

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. հաշվի առնելով Հիմնադրամի աշխատանքային 

բնույթը, գործուղումները իրականացվում են ըստ ծագած անհրաժեշտության, որի 

մասին վկայում են զեկուցագրերի ամսաթվերը: 

 

1.2.4. Ներկայացուցչական ծախսերի վերաբերյալ պարզաբանումներ և 

առարկություններ. 

<<Ծառայության մատուցման վերաբերյալ ներկայացվել են 52.5 հազ. դրամի 

հաշիվ-ապրանքագիր և հանձնման-ընդունման թիվ 1 արձանագրություն, որոնցում չի  

պարունակվում տեղեկատվություն ֆուրշետի ընթացքում  օգտագործված 

ապրանքների քանակի և միավորի արժեքների վերաբերյալ, իսկ տրամադրված 

ցուցակում առկա ստորագրություններով հիմնավորվում է 18 անձի փաստացի 

մասնակցությունը>>: 

ՀՎԷԷՀ առարկություն. Սույն կետում արձանագրվածի վերբերյալ առարկում ենք այն 

պատճառաբանությամբ, որ տվյալ դեպքում, ինչպես իրավացիորեն նշել են ՀՀ 

հաշվեքննիչ պալատի ներկայացուցիչները, առկա են հաշիվ-ապրանքագիրը և 

հանձնման-ընդունման արձանագրությունը, որոնցով հիմնավորվում է ծառայության 

մատուցումը: Ինչ վերաբերվում է մասնակից անձանց քանակին, ապա 35 

մասնակիցների առկայության փաստը հաստատվում է մասնակցությունը հաստատած 

մասնակիցների թվով: Հիմք ընդունելով մասնակցությունը հաստատած մասնակիցների 

թիվը նախապես պատվիրվել է վերը նշված ծառայությունը։  
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<<06.06.2017 թվականին Հիմնադրամի կողմից «Վայն Ռիփաբլիկ» ՍՊԸ-ից ձեռք են 

բերվել 54.0 հազ. դրամ արժեքով ընթրիքի կազմակերպման ծառայություններ՝ առանց 

ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի: Բացակայում են ընթրիքի կազմակերպման 

նպատակը և հիմնավորումը, մասնակիցների կազմը, ՍՊԸ-ի ներկայացրած հաշիվն, 

ինչպես նաև ընդունման-հանձնման արձանագրությունը>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում․ «Վայն Ռիփաբլիկ» ՍՊԸ-ի հաշիվ ապրանքագիրը 

ներկայացվել է։ Սույն կետին պարզաբանում ենք այն փաստով, որ տվյալ դեպքում, 

առկա են ծառայողական գրություն, հաշիվ-ապրանքագիրը, որոնցով հիմնավորվում է 

ծառայության մատուցումը: 

 

<<Առանց ճաշկերույթի կազմակերպման նպատակի և հիմնավորման, մասնակիցների 

կազմի, ներկայացրած հաշվի, ինչպես նաև ընդունման-հանձնման արձանագրության 

Հիմնադրամի կողմից 29.12.2017 թվականին «Ուստր Մամիկոն» ՍՊԸ-ից ձեռք են 

բերվել 397.7 հազ. դրամ արժեքով ծառայություններ, որոնք գնահատվել են որպես 

փաստաթղթերով չհիմնավորված>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում․ «Ուստր Մամիկոն» ՍՊԸ-ի հաշիվ-ապրանքագիրը 

ներկայացվել է։ 

 

ՀՎԷԷՀ պահանջ․ խնդրում ենք տրամադրել օրենքի կետը, ըստ որի սահմանվում 

է ներկայացուցչական ծախսը հիմնավորող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ցանկը։ 

 

1.2.5 Վառելիքի ծախսերի վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ 

 

<<Սեփական մեքենաներով գործուղման մեկնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 

01.06.2005 թվականի թիվ 1001-Ն որոշման 1-ին կետի ա ենթակետով սահմանված 

չէ>>: 

ՀՎԷԷՀ առարկություն. Հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից գործուղման 

մեկնելիս նրանց տրամադրվել է անհրաժեշտ բենզին, որը ամեն դեպքում պետք է 

ծախսվեր Հիմնադրամի ծառայողական ավտոմեքենայով գործուղման մեկնելու 

դեպքում: Տվյալ դեպքում բենզինի տրամադրման հետևանքով Հիմնադրամի վրա որևէ 

ֆինանսական բեռ չի ավելացել, այլ ընդհակառակը՝ Հիմնադրամի ծառայողական 

ավտոմեքենայի փոխարեն մաշվածության է ենթարկվել աշխատողի անձնական 

ավտոմեքենան:  

Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել, որ ՀՀ կառավարության 1001-Ն որոշումը 

սույն դեպքում կիրառելի չէ, քանի որ այն չի կարգավորում աշխատողի կողմից 

գործատուի կամ իր սեփական մեքենայով գործուղման մեկնելու հարաբերությունները, 

այլ սահմանում է միայն ՀՀ պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների 

վառելիքի, յուղերի ու քսուքների ծախսի նորմաները:  

Մինչդեռ, տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է ոչ պետական մարմին հանդիսացող 

Հիմնադրամի աշխատողին տրամադրված վառելիքի փոխհատուցման հարցին, որը 

կառավարության վերը նշված որոշման կարգավորման տիրույթից դուրս է գտնվում: 
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<<2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ուղեթերթիկում ավտոմեքենաների վազքը 

հաշվարկելիս TOYOTA PRADO մակնիշի ավտոմեքենայի համար աշխատած օրեր են 

համարվել 18-22-ը և 21-29-ը, կամ դեկտեմբերի 21-22-ի համար դուրս է գրվել կրկնակի 

քանակով վառելիք>>:  

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. վերը նշված արձանագրության պարբերության 

վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ուղեթերթիկի լրացման ընթացքում տեղի է ունեցել 

տեխնիկական վրիպակ. այսպես 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-29-ի  փոխարեն  

պետք է նշվեր դեկտեմբերի 25-29-ը և կրկնակի քանակով վառելիք դուրս չի գրվել: 

<<2018 թվականի հունիս ամսվա վազքը գրանցվել է 636 կմ, մինչդեռ մեկնման և 

վերադարձնելու պահին արագաչափի ցուցմունքների տարբերությունը կազմել է 1726 

կմ>>:  

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. 29.06.2018թ.-ին հիմնադրամի աշխատակազմի 

ղեկավար Ռ.Մ.-ի կողմից ներկայացվել է զեկուցագիր տնօրեն Ռ.Գ.-ին առ այն, որ 

NISSAN ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի 2018 թվականի հունիսի 1-29 ամսվա վազքը 

կազմել  է 1726 կմ, այն դեպքում, որ մեքենան շահագործվել է ներքաղաքային և 

հիմնադրամի տնօրենը եղել է գործուղման արտերկրում: Առաջարկվել է  

կարգապահական տույժի ենթարկել վարորդին, ինչպես նաև հետագայում 

պայմանագիրը չերկարացնելու առաջարկություն է ներկայացվել: 2018 հուլիսի 31-ին 

58/1 համաձայնագրով լուծվել է վարորդ Ս. Ա.-ի աշխատանքային պայմանագիրը: 

<<2018 թվականի օգոստոս ամսին թիվ 008 արձանագրության համաձայն՝ 30.0 

հազ. դրամ ընդհանուր գումարի շրջանակներում փոխվել են 224OP61 

պետհամարանիշի NISSAN ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի առջևի արգելակման 

կոճղակներն ամբողջապես, սակայն ըստ թիվ 012 արձանագրության՝ կոճղակների 

փոխարինում կատարվել է նաև 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսին>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. հարկ է նշել, որ 2018 թվականի օգոստոս ամսին NISSAN 

ALTIMA մակնիշի ավտոմեքենայի առջևի արգելակման կոճղակներն փոխարինված 

լինելու հանգամանքը չի բացառում նույն թվականի հոկտեմբեր ամսին դրանք կրկին 

փոխելու անհրաժեշտությունը և հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով շուկայում առկա 

անորակ պահեստամասերի բազմազանությունը: 

 

1.2.6 Անշարժ գույքի վարձակալության վերաբերյալ պարզաբանումներ և 

առարկություններ 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Սույն կետով արձանագրվածի վերաբերյալ 

պարզաբանում ենք, որ յուրաքանչյուր ամսվա դիմաց վարձավճարները մշտապես 

վճարվել են մինչև տվյալ ամսվա 25-ը, այսինքն պայմանագրի 3.3. կետի խախտում 

առկա չէ: Ավելին, կանխավճարի վճարմամբ չի խախտվել ՀՀ օրենդրության և կնքված 

պայմանագրի որևէ կետ։  

 

1.2.7 Հիմնադրամի անձնակազմի կողմից գործառույթների իրականացման 

վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ 

<< Հիմնադրամի հաստիքային աշխատողների ու ծրագրերի խորհրդատուների 

պայմանագրերին կից տեխնիկական առաջադրանքների և նրանց կողմից 

ներկայացված ամսական հաշվետվությունների ուսումնասիրությամբ պարզվել է 

հետևյալը՝ 
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• Տեխնիկական առաջադրանքներում ներառված գործառույթների 

իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները կազմվել են թերի՝ դրանցում չի 

արտացոլվել կատարված աշխատանքների մասին ամբողջական տեղեկատվությունը, 

ինչն, իդեպ, հաշվի չի առնվել հաշվետվությունների ընդունման և վճարումների 

կատարման ընթացքում:>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Սույն կետով արձանագրվածի վերաբերյալ պարզաբանում 

ենք, որ հաստիքային աշխատողի պաշտոնի նկարագիրը (տեխնիկական 

առաջադրանքը) սահմանվում է, ոչ թե անձի այլ պաշտոնի նկատմամբ և հետևաբար 

ամսեկան հաշվետվության ներկայացման պահանջ հաստիքային աշխատողի համար չի 

դրվում: Աշխատողի համապատասխանությունը պաշտոնին (տեխնիկական 

առաջադրանքին) գնահատվում է մրցույթի ընթացքում:  

Տեխնիկական առաջադրանքներում ներառված գործառույթներից յուրաքանչյուրը 

պարտադիր չէ, որ պետք է իրականացվի բոլոր ամիսների ընթացքում: Գործառույթները 

կարող են տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր լինել՝ տեխ. առաջադրանքի 

շրջանակներում: 

<<Ամսական հաշվետվություններում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 

տեղեկությունների հավաստիությունը հնարավոր չէ գնահատել՝ դրանց ոչ հստակ և ոչ 

չափելի լինելու հետևանքով: Հաճախ կիրառված «մասնակցել, աջակցել, ստուգել, 

մշակել, համակարգել, ղեկավարել, կառավարել, կազմակերպել և այլն» բառերը չեն 

արտահայտում կոնկրետ գործողությունների բովանդակությունը և ստացված 

արդյունքը: Մասնավորապես, ծրագրերի, առաջարկությունների, տեղեկանքների 

մշակումը կամ կազմումը ենթադրում է դրանց առկայություն, մինչդեռ այդ 

փաստաթղթերը չեն ներկայացվել>>: 

 ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Վերոնշյալ դիտարկումը սուբյեկտիվ է և Համաշխարհային 

բանկի կողմից հաշվետվության ձևաչափ սահմանված չէ։ Հետևաբար, հնարավոր չէ 

կատարել հաշվետվությունների համապատասխանության գնահատում։ 

 

<<Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսվել է օրավճար, ինչը 

օրենսդրությամբ սահմանված չէ և թույլ չի տալիս գնահատել կատարված 

աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության դիմաց կատարված վճարումների 

ճշտությունը>>:     

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերով 

նախատեսված օրավճարի հետ կապված հարկ է նշել, որ օրավճարի վրա հիմնված 

պայմանագրերը կնքվել են Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) կողմից իրականացվող 

ծրագրերի՝ Երկրաջերմային հետախուզական հորատման և Արդյունաբերական 

մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման շրջանակներում: Ըստ 

ծրագրերի դրամաշնորհների համաձայնագրերի գնումները պետք է իրականացվեն 

hամաձայն Համաշխարհային բանկի գնումների ընթացակարգերի, որը ներառում է 

երկու տեսակի պայմանագիր, այն է՝ միանվագ պայմանագիր (վճարումները 

իրականացվում են արդյունքների հիման վրա), ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր 

(վճարումը հիմնված է աշխատած օրերի վրա): Հետևաբար համաշխարհային բանկի 

կանոնները, լինելով միջազգային իրավական նորմեր, գործում են ՀՀ տարածքում՝ 

անկախ այն հանգամանքից, թե ՀՀ օրենսդրությամբ այն նախատեսված է, թե ոչ: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հետ հակասություն 
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տվյալ դեպքում առկա չէ, այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ նույնիսկ հակասության 

դեպքում նշված կանոնները գերակա ուժ ունեն ՀՀ ներպետական օրենսդրության 

նկատմամբ:  

 

2.1.1 Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի 

շրջանակներում կնքված GEDP-CS-4/2015 պայմանագրի (տեխնիկական 

հսկողության) կատարման վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ 

<<Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուն՝  անտեսելով  B-1 հորի 

հետախուզական փորձագիտական արդյունքները և նախկին ուսումնասիրությունների 

տեխնիկական տվյալները,  երկրաջերմային ռեսուրսների  առանձնահատկությունների 

մասին ենթադրությունների հիման վրա կազմել է  համապատասխան հետախուզական 

փորձագիտական եզրակացություն>>:     

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Փորձագիտական եզրակացությունը կազմվել է բազմաթիվ 

տեխնիկական քննարկումների արդյունքում, ուսումնասիրելով առաջին հորից 

ստացված արդյունքները։ Քննարկմանը ներգրավվել է նաև հատուկ այդ նպատակով 

իրենց միջոցների հաշվին Թուրքիայից հրավիրված երկրի լավագույն երկրաջերմային 

երկրաբան, որն իրականացրել է տեղանքի և ստացված փաստերի մանրամասն 

դիտարկում, նոր միայն դրանից հետո առաջարկվել է համապատասխան տեղում, 

համապատասխան խորությամբ երկրորդ խորքային հորի հորատում։ 

<<Գլխավոր պայմանագրի և դրանում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ 

համաձայնագրերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Քարքարի տեղամասում B-2 

հորի հորատման աշխատանքները մնացել են անավարտ, իսկ տեխնիկական 

հսկողության փորձագիտական ուսումնասիրությունները՝ թերի, սակայն Հիմնադրամը 

շարունակել է գործընթացը «Քարազարթ»  ՍՊԸ և «Ջիէմ Ինջիներինգ Դրիլինգ» Co Ltd 

կոնսորցիումի հետ  և համաձայնագրերով պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է 

մինչև 30.04.2017 թվականը>>:  

 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Անհրաժեշտություն է առաջացել հրավիրել  երկրաջերմային 

մասնագետին Հայաստան ՀԲ-ի հետ հետագա գործողությունների մասին 

քննարկումներին մասնակցելու համար, հետևաբար, վերջինիս մասնակցությունը 

ապահովելու նպատակով պայմանագիրը երկարաձգվել է: 

2017-2018 թվականներին ծրագրի ֆինանսավորման վերաբերյալ 

պարզաբանումներ և առարկություններ 

 

<<Այսպիսով՝ Հիմանադրամի կողմից տեխնիկական հսկողության դիմաց 

վճարումները կատարվել են նախատեսված ամբողջ ծավալով աշխատանքների 

համար, այն դեպքում, երբ  աշխատանքները չեն ավարտվել և չեն իրականացվել 

ամբողջական ծավալով>>:    

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. նախապես հնարավոր չէ հաշվարկել հորատման  

աշխատանքների տևողությունը, քանի որ աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

կարող են հանդիպել շատ խոչընդոտներ, հետևաբար տեխնիկական հսկողության 

գնառաջարկը հնարավոր չէ հստակ կանխատեսել: Տեխնիկական հսկողության համար 

կնքվել է ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր (ՀԲ ընթացակարգ), ըստ որի 

վճարումները հիմնված են աշխատած օրերի հիման վրա: Հարկ է նշել, որ հորատման 
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ընթացքում տեղի է ունեցել հորատման վթար, այն է ՝ հորատման սարքի հորատանցքի 

խցանում, ինչի արդյունքում շինարարական աշխատանքների պայմանագիրը 18 օրով 

երկարաձգվել է:  

 

2.1.2 Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի 

շրջանակներում կնքված GEDP-CS-1/2015 պայմանագրի (երկու նեղ 

հորատանցքերի կարոտաժ և փորձարկում իրականացնելու) կատարման 

վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ 

<<Ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 

հորատանցքերի հետազոտման և  փորձարկման ծառայությունները ամբողջությամբ չեն 

մատուցվել>>:   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում.  ծառայությունները ամբողջովին չեն իրականացվել, 

քանի որ ջրի աղբյուր  չի բացահայտվել, մինչդեռ փորձարկումների մի մասը հնարավոր 

էր իրականացնել միայն ջրի առկայության դեպքում: 

 

2․1․3 Խորհրդատու Ա.Գ.-ի հետ կնքած թիվ GEDP-CS-10/2015 պայմանագրի 

վերաբերյալ պարզաբանումներ և առարկություններ 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. խորհրդատուի հետ կնքվել է ժամանակի վրա հիմնված 

պայմանագիր: Պայմանագրի համաձայնագրով սահմանվել է 40,000 օրական 

վարձավճար, ինչը հիմք է հանդիսացել հետագա վճարումների համար: 

<<Ամսական ներկայացված հաշվետվությունների մեջ 2017 թվականի փետրվարին 

ներկայացված հաշվետվության մեջ նշված է հունվար ամսվա կատարված 

աշխատանքների համար>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. 2017 թվականի փետրվարին ներկայացված հաշվետվության 

մեջ նշված է փետրվար ամսվա կատարված աշխատանքները: 

 

 

2.2  Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման 

ծրագիր պարզաբանումներ և առարկություններ 

<<Ա. Բ.-ն. Պայմանագրի Հավելված Գ-ի համաձայն՝ խորհրդատուի կողմից պետք է 

ներկայացվեն ամսական հաշվետվություններ, սակայն 2017 թվականի փետրվար և 

մայիս ամիսների համար  հաշվետվություններ չեն ներկայացվել>>: 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Վերոնշյալ ամիսների համար խորհրդատուի կողմից 

հաշվետվություններ չեն ներկայացվել, քանի որ տնօրենի/համակարգողի կողմից 

յուրաքանչյուր ամսվա համար տրվում է աշխատանքի կատարման պատվեր, որը և չի 

տրվել տվյալ ամիսներին: 

 

<<Գ. Խ.-ն. Համաձայն 31.03.2017 թվականին ներկայացված խորհրդատվական 

ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտ 1-ի՝ Հիմնադրամն ընդունել է 

նախաորակավորման փաստաթղթերի ներկայացման հրավերի նախագծի 

պատրաստման ու այդ նախագծի վերջնական տարբերակի ներկայացման 

աշխատանքները (այս դեպքում նախագծի ներկայացումը դառնում է անիմաստ) >>:   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Նախաորակավորման փաստաթղթերի ներկայացման 

հրավերի նախագիծը ուղարկվել է Համաշխարհային բանկ (ՀԲ) համաձայնության, ՀԲ-ի 

կողմից տրվել են մեկնաբանություններևը, որոնք ներառվել են նախագծում, ինչի 
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հետևանքով առաջին կատարողականի ընդունումը համընկել է վերջին 

կատարողականի ընդունման հետ: 

<<Համաձայն վարձավճարի աղյուսակի՝ խորհրդատուն պետք է աշխատի 42 

աշխատանքային օր, որի դիմաց վարձավճարը կազմում է 9,555.0 հազ. դրամ՝ 42 

(աշխատանքային օր) x 227.5 (դրույքաչափը ըստ աշխատանքային օրերի): Մինչդեռ 

Խորհրդատուն աշխատանքն սկսել է 20.02.2017 թվականից (պայմանագրի կնքման 

օրը) և աշխատանքն ավարտել է 31.03.2017 թվականին (ԱԿՏ-ի ներկայացման օրը), 

կամ փաստացի աշխատած ժամանակը կազմել է 29 օր: >> 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Գ. Խ.-ի  հետ կնքվել է միանվագ պայմանագիր (Lump-Sum 

Contract) Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող Արդյունաբերական 

մասշտաբի արևային ծրագրի շրջանակներում: Ըստ միանվագ պայմանագրի վճարումը 

հիմնված է տրամադրվող արդյունքների/հաշվետվությունների հիման վրա: Հավելված 

Բ-ով ներկայացված հաշվարկը/գնառաջարկը հիմք չի հանդիսանում միանվագ 

պայմանագրի դեպքում (տես Բանկի կողմից 2011թ. հունվարին /վերանայված հուլիս 

2014թ. “Խորհրդատուների ընտրությունը և աշխատանքի ընդունումը ՎԶՄԲ 

փոխառության, ՄԶԸ վարկերի և  Համաշխարհային Բանկի վարկառուների 

դրամաշնորհների շրջանակում”):  

 

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում (վերաբերվում է ՀԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող 

բոլոր ծրագրերի խորհրդատվական ծառայությունների ուշացումներին)՝ 

Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում 

կնքված խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրերով նախատեսված 

արդյունքները ուշացնելու դեպքում ոչ մի տույժ չի հաշվարկվում, քանի որ 

արդյունքների վերջնական ընդունումը կախված է մի շարք գործոններից` 

Համաշխարհային բանկի մեկնաբանությունների ստացում, Հիմնադրամի 

մեկնաբանությունների տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում ոլորտը 

կարգավորող նախարարության մեկնաբանությունների ստացում և ներառում 

հաշվետվության հայերեն և անգլերեն տարբերակներում:  

 

<<09.01.2017 թվականին կնքված Խորհրդատվական ծառայությունների 

Հանձնման-ընդունման Ա. Պ.-ի կողմից ակտ 3-ը Ծրագրի ղեկավարի կողմից չի 

հաստատվել>>:  

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Ա. Ղ.-ն չի հանդիսացել Արևային ՖՎ Ծրագրի ղեկավար  

11.11.16 թ.-ից, իսկ Ռ. Գ.-ն նշանակվել է Ծրագրի համակարգող 16.01.2017 թ.-ից: 

Հետևաբար, Հանձնման-ընդունման ակտ 3-ը ընդունվել է տնօրենի կողմից: 

 

<<Ե. Ե.-ի 2017 թվականի փետրվարից մինչև 2018 թվականի օգոստոս 

ամիսներին ներկայացված հաշվետվությունները և հանձնման-ընդունման ակտերը 

ընդունվել են Ռ. Գ.-ի, 2018 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներինը՝ Կ. Ա.-ի 

կողմից>>:   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Ա. Ղ.-ի 11.11.16թ. չի հանդիսացել ծրագրի 

համակարգող, 16.01.2017 թ. մինչև 22.03.2018 թ. ծրագրի համակարգող է հանդիսացել  

Ռ. Գ.-ն, ում կողմից և ընդունվել են հաշվետվությունները և հանձնման-ընդունման 
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ակտերը: Հետագայում ընդունվել են տնօրենի կողմից, քանի որ ծրագիրը այլևս 

համակարգող չի ունեցել: 

 

2.3 Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման և 

արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստական 

ծրագրի շրջանակներում կատարված գործառնական ծախսերի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ և առարկություններ 

<<Հիմնադրամի կողմից «Էներգետիկայի շաբաթ 2017» միջոցառման շրջանակներում 

2017 թվականի հունվարի 25-ին, 26-ին և 27-ին նախատեսվել են մեկական սուրճի 

ընդմիջումներ և լանչեր համապատասխանաբար՝ 250, 200 և 100 մասնակիցների 

համար: Ծառայությունները մատուցվել են «Դարմիքս» ՍՊԸ-ի կողմից՝ 4,812.2 հազ. 

դրամ ընդհանուր արժեքով: Հիմնադրամի կողմից ներկայացված տեղեկատվության 

համաձայն՝ 25.01.2017 թվականին հիմնական մասնակիցների ցուցակում գրանցվել է 

194, «լրացուցիչ ցուցակում»՝ 27 և 26.01.2017 թվականի «լրացուցիչ ցուցակում»՝ ևս 

106 անձ, իսկ 27.01.2017 թվականի համար ցուցակներ չեն ներկայացվել: Փաստորեն, 

միջոցառման մասնակիցների թվի վերաբերյալ Հիմնադրամը ներկայացրել է 327 անձի 

ցուցակներ, մինչդեռ լանչից և սուրճի ընդմիջումներից օգտվողների թիվը որևէ կերպ 

հնարավոր չէ հաշվարկել, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երեք օրվա 

կտրվածքով նախատեսված ընդամենը 550 մասնակցից՝ ըստ օրերի մատուցված 

ծառայությունների ծավալների բաշխվածություն չի կատարվել:  Արդյունքում, 

կատարված 4,812.2 հազ. դրամ ծախսի հավաստիությունը առկա փատաթղթերով 

հնարավոր չէ պարզել>>:       

ՀՎԷԷՀ առարկություն.  Այս կետի դեմ առարկում ենք այն հիմքով, որ «Էներգետիկայի 

շաբաթ 2017» միջոցառման շրջանակներում 2017թ.-ի հունվարի 25, 26 և 27-ին 

նախատեսվել են սուրճի ընդմիջումներ և լանչեր՝ համապատասխանաբար 250, 200 և 

100 մասնակիցների հաշվով, քանի որ այդքան մասնակիցներ հաստատել են իրենց 

մասնակցությունը նշված միջոցառմանը: Հետևաբար, հիմնադրամը այդ քանակի 

մասնակիցների քանակով պատվիրել է սուրճի մեկական ընդմիջման և լանչի 

մատուցման ծառայություններ՝ անկախ այն հանգամանքից, թե փաստացի նրանցից 

քանիսն են օգտվել դրանցից: Իսկ օգտվողների բաշխվածության կատարումն ըստ 

օրերի տվյալ դեպքում անհնարին է, քանի որ մասնակիցների կողմից սուրճի 

ընդմիջումից և/կամ լանչից օգտվելու ցանկությունը խիստ անհատական է և կախված 

չէ Հիմնադրամի կամքից: Հիմնադրամը, որպես կազմակերպիչ, օբյեկտիվորեն հիմք է 

ընդունել իրենց մասնակցությունը հաստատած մասնակիցների թիվը և նախապես 

պատվիրել է վերը նշված ծառայությունները՝ այդ անձանց քանակին 

համապատասխան: Իրենց մասնակցությունը հաստատած 550 մասնակիցների 

ցուցակը տրամադրվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի ներկայացուցիչներին:  

 

<<ԵՋԷՀՀ և ԱՄԱԷ ծրագրերով 2017-2018 թվականներին կատարվել են 

աշխատավարձի վճարումներ>>; 

ՀՎԷԷՀ առարկություն. հաշվի առնելով Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական 

հորատման ծրագրի 16.06.2015թ. կնքված Դրամաշնորհի համաձայնագիրը և 

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստական ծրագրի 

05.06.2015թ. կնքված Դրամաշնորհի համաձայնագիրը, ինչպես նաև  2017թ. ՀՀ բյուջեի 

մասին օրենքի և 2018թ. ՀՀ բյուջեի մասին օրենքի  մասին օրենքով ծրագրերի բյուջեի 
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հաստատման փաստը, ծրագրից վճարվել է անմիջապես ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ աշխատակիցների աշխատավարձերը: Ինչպես նաև հարկ ենք 

համարում նշել, որ 2 ծրագրերը իրականցվել են 2015 թվականից և գործառնական 

ծախսերը հաստատվել և վճարվել են միայն 2017-2018թթ համար:  

 

3.2 ՀՀ չգազաֆիկացված համայնքների (իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց) գործունեության էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի 

նկարագրություն պարզաբանումներ և առարկություններ 

<<2017-2018 թվականներին Հիմնադրամը վարկը տրամադրել է «Գլոբալ 

Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին 2017 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2018 թվականի ապրիլը 

3%-ով, իսկ 2018 թվականի ապրիլից հետո՝ 4%-ով: «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ին 

միջոցները տրամադրվել են 2017թվականի դեկտեմբերից մինչև 2018 թվականի 

հունիսը 3%-ով, իսկ 2018 թվականի հունիսից հետո՝ 4%-ով, թեև հունիս, օգոստոս և 

նոյեմբեր ամիսներին՝ առանց հիմնավոր պատճառների, գումարները կրկին 

հատկացվել են 3%-ով): Փոխառու միջոցները տրամադրվել են 96 ամիս 

տևողությամբ>>։   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. Հաշվի առնելով էներգաարդյունավետության բարձրացման 

ծրագրի հաջող ընթացքը, ինչպես նաև ծրագրի շարունակությունը ապահովելու համար 

Հիմնադրամի կողմից ՄՖԿ-ներին առաջարկվել է նախատեսված փոխառության 

հայտերի տոկոսադրույքը սահմանել տարեկան 8 տոկոսի չափով սկսած 01 մարտի 

2018թ-ից: ՄՖԿ-ների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ մինչև 01 մարտի 2018թ. 

Հիմնադրամի կողմից դրական եզրակացությունները ստացած հայտերը 

ֆինասավորվելու են 7 տոկոսով: 

 

<<Համակարգերի տեղադրման աշխատանքների գների միջև առկա 

տարբերությունները վկայում են այն մասին, որ դրանք պայմանվորված են 

հիմնականում այդ աշխատանքներում տնտեսավարող սուբյեկտների ներգրավման 

աստիճանով: Այսպես՝ «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ համագործակցել է միայն «Արփի 

Սոլար» ՍՊԸ-ի հետ, որի արդյունքում, մրցակցության բացակայության պայմաններում, 

տեղադրված համակարգերը ձեռք են բերել ավելի բարձր գնային մակարդակ, քան այն 

ձևավորվել է «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ի վարկավորմամբ նույն աշխատանքներն 

իրականացնող թվով 4 ընկերությունների մոտ>>:   

ՀՎԷԷՀ պարզաբանում. հիմնադրամի իրավասությունների շրջանակից դուրս է ՄՖԿ-

ների գործընկերների ընտրության վրա ազդեցություն գործելը: Այնուամենայնիվ, 

Հիմնադրամի գրությամբ դիմել է «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ հորդորելով համարժեք 

մրցակցություն ապահովել  տվյալ ոլորտի բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների համար: 

Արևային համակարգերի գները ներառում են նաև տեղադրման աշխատանքների և 

օգտագործվող նյութերի գումարը և կարող են պայմանավորված լինել՝ շենքերի և 

շինությունների կտուրների տարբեր կոնստրուկցիայով, օգտագործվող մալուխի, 

խողովակների և այլ նյութերի տարբեր քանակով, տեղադրման աշխատանքների 

տարբեր ծավալով, կոնկրետ պայմանավորվածությամբ գնորդի հետ, տրանսպորտային 

ծախսերով և այլն:  


	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ
	Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի՝ 01.01.2017 թվականի դրությամբ, Համաձայնագրով նախատեսված գումարի մնացորդը կազմել է 1,433.5 հազ. ԱՄՆ դոլար: 2017 թվականին ծրագրով ընդամենը ֆինանսավորումը կազմել է 915.4 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 739.0 հազ. ԱՄՆ դոլարը կազմել են Հ...

