
 
Տեղեկանք 

 
 
     9. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

  9.1. (9.1-ին ենթակետն ուժը կորցրել է 01.01.2015 թվականից` 29.04.13 ՀՕ-49-Ն օրենք) 
  

  9.1.1. հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման 
համար` այդ թվում`   

  9.1.1.1. Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում 
ցանցի շահագործման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
500-ապատիկի 
չափով 

  9.1.1.2. Երևան քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման համար` 
տարեկան բազային տուրքի 

բազային տուրքի 
300-ապատիկի 
չափով 

  9.1.1.3. Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում 
ցանցի շահագործման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

  9.1.1.4. մեկ մարզի տարածքում ցանցի շահագործման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 

  9.2. (9.2-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 15.06.13 թվականից` 29.04.13 ՀՕ-49-Ն օրենք) 
  9.3. (9.3-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.01.2011 թվականից` 08.12.10 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
  9.4. (9.4-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 05.04.2007 թվականից` 22.02.07 ՀՕ-117-Ն օրենք) 
  9.5. (9.5-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 15.06.13 թվականից` 29.04.13 ՀՕ-49-Ն օրենք) 
  9.6. հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար` այդ թվում`   

ա) 9.6.1. հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու 
համար`   

  9.6.1.1. հանրապետական սփռման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 
1000-ապատիկի 
չափով 

  9.6.1.2. մայրաքաղաքային սփռման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 
500-ապատիկի 
չափով 

  9.6.1.3. տարածքային սփռման համար` տարեկան (բացառությամբ 
անալոգային հեռարձակումների) 

բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 

բ) 9.6.2. ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`   

  9.6.2.1. Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում 
հեռարձակման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
150-ապատիկի 
չափով 

  9.6.2.2. Երևան քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 

  9.6.2.3. Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում 
հեռարձակման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

  9.6.2.4. մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան բազային տուրքի 
25-ապատիկի 



չափով 

  
Միաժամանակ հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների հեռարձակման 
գործունեության իրականացման դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական 
տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը: 

  9.7. Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման արտոնագիր (լիցենզիա) ստանալու 
համար` այդ թվում` 

  9.7.1. 
թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների 
եթերային հեռարձակում իրականացնելու 
հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին 
մասնակցելու համար` 

  

  9.7.1.1. հանրապետական սփռման համար` 
բազային տուրքի 
500-ապատիկի 
չափով 

  9.7.1.2. մայրաքաղաքային սփռման համար` 
բազային տուրքի 
400-ապատիկի 
չափով 

  9.7.1.3. տարածքային սփռման համար` 
բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

  9.7.2. ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման համար`   

  9.7.2.1. 

Երևան քաղաքի տարածքում և 
մեկ կամ մի քանի մարզերի տարածքներում 
ռադիոհաղորդումների եթերային 
հեռարձակման համար` 

բազային տուրքի 
250-ապատիկի 
չափով 

  9.7.2.2. 
Երևան քաղաքի տարածքում 
ռադիոհաղորդումների եթերային 
հեռարձակման համար` 

բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

  9.7.2.3. 
մի քանի մարզերի տարածքներում 
ռադիոհաղորդումների եթերային 
հեռարձակման համար` 

բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

  9.7.2.4. 
մեկ մարզի տարածքում 
ռադիոհաղորդումների եթերային 
հեռարձակման համար` 

բազային տուրքի 
150-ապատիկի 
չափով 

  9.7.3. հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակման համար` 

  9.7.3.1. 
Երևանում և մեկ կամ մի քանի մարզերում 
հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 
500-ապատիկի 
չափով 

  9.7.3.2. Երևանում հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման 
համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
400-ապատիկի 
չափով 

  9.7.3.3. մեկից ավելի մարզերում հեռուստահաղորդումների կաբելային 
հեռարձակման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
250-ապատիկի 
չափով 

  9.7.3.4. մեկ մարզում հեռուստահաղորդումների կաբելային 
հեռարձակման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 



 

 

 

  9.8. մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության համար` տարեկան 
բազային տուրքի 
100.000-
ապատիկի չափով 

 9.8. Մեկ մարզում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի գործունեության համար 
տարեկան՝  

բազային տուրքի 
3000- ապատիկի 
չափով 
 

 9.8.1 Երևան քաղաքում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի 
գործունեության համար  տարեկան՝    

բազային տուրքի 
30000 ապատիկի 
չափով: 
 

    
    


