Հավելված 1
Հաստատված է
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային Հանձնաժողովի
2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 99-Ա որոշմամբ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի
մշտադիտարկման արդյունքները և եզրակացությունը վերգետնյա
եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների,
ռադիոընկերությունների կողմից 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի
քարոզչության ժամանակահատվածում սահմանված կարգի
պահպանման վերաբերյալ

Համաձայն ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 19-րդ

հոդվածի 9-րդ, 10-րդ մասերի,

«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3.1 մասի և «Հեռուստատեսության և
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի
դրույթների` Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը (այսուհետ`
Հանձնաժողով) մշակել և իր 2015 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 82-Ա որոշմամբ
հաստատել

և

հրապարակել

հանձնաժողովի

կողմից

է

«Հեռուստատեսության

Հայաստանի

և

Հանրապետության

ռադիոյի

ազգային

Սահմանադրության

փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզչության ժամանակահատվածում վերգետնյա
եթերային

հեռարձակում

իրականացնող

հեռուստաընկերությունների,

ռադիոընկերությունների կողմից քարոզչություն կատարողների համար հավասար
պայմանների

ապահովման

գնահատման

մեթոդաբանությունը»

(այսուհետ`

Մեթոդաբանություն):
2015թ.

հոկտեմբերի

10-ից

մինչև

դեկտեմբերի

6-ը

Հանձնաժողովը

իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող թվով 39
հեռուստաընկերությունների և 20 ռադիոընկերությունների վերգետնյա եթերային
հեռարձակմամբ սփռված ծրագրերի` ՀՀ ընտրական օրենսգրքի, «Հանրաքվեի մասին»
ՀՀ

օրենքի

և

«Հեռուստատեսության

Հանրապետության

օրենքի

և

ռադիոյի

պահանջներին

մասին»

Հայաստանի

համապատասխանության

վերահսկողություն:
Հանձնաժողովը

հեռուստաընկերությունների

և

ռադիոընկերությունների

հեռարձակած ծրագրերի մշտադիտարկումն իրականացրել է.
-

հեռուստառադիոծրագրերի

և

դրանց

տեսագրությունների

(ձայնագրությունների) անմիջական դիտարկման արդյունքների.
-

գրանցամատյանների և ընկերություններից ստացված տեղեկատվության.

-

քարոզչություն

կատարողների

տեղեկատվության հիման վրա.
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հանձնաժողով

ներկայացրած

-

Ընկերությունների կողմից ՀՀ ընտրական օրենսդրության խախտումների
մասին լրատվամիջոցների հրապարակումների.

-

պետական

մարմինների,

հասարակական

և

միջազգային

կազմակերպությունների հանձնաժողով ներկայացրած կամ հրապարակած
տեղեկատվության ուսումնասիրության հիման վրա:
Նշված ժամանակահատվածում անմիջական դիտարկման է ենթարկվել
հեռուստառադիոծրագրերի և դրանց տեսագրությունների (ձայնագրությունների)
ավելի

քան

15620

եթերաժամ,

որից

10340

ժամը`

հեռուստածրագրերի

մշտադիտարկում, այդ թվում, 456 ժամը` մարզեր կատարած գործուղումների
արդյունքում, իսկ 5280 ժամը` ռադիոծրագրերի մշտադիտարկում: Հանձնաժողովը
ուղղակի մշտադիտարկումը (այդ թվում` գործուղումների միջոցով) իրականացրել է
հեռուստառադիոընկերությունների

վերահսկման

պատահական

ընտրանքի

և

հավասարաչափ բաշխման սկզբունքով:
Ուղղակի մշտադիտարկման նշված ծավալների իրականացման նպատակով
Հանձնաժողովը հրավիրել և իր աշխատանքներում ներգրավել է մասնագիտական
լրացուցիչ ռեսուրսներ։ ԼՂ Հանրապետության Հանրային ծառայությունները և
տնտեսական

մրցակցությունը

կարգավորող

պետական

հանձնաժողովից

քարոզարշավի ողջ ընթացքում Հանձնաժողով են գործուղվել որակավորված
աշխատակիցներ:
Վերգետնյա հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերություններն ու
ռադիոընկերությունները 18.10.2015թ., 28.10.2015թ. և 07.12.2015թ. Հանձնաժողով են
ներկայացրել իրենց կողմից հեռարձակված ծրագրերի մասին տեղեկատվություն:
Ստացված տեղեկատվությունը տվյալներ է պարունակել յուրաքանչյուր ընկերության
կողմից Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններին
(պատգամավորական խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող
Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրին
-

անվճար կարգով տրամադրված եթերաժամանակի.
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-

վճարովի կարգով տրամադրված եթերաժամանակի.

-

լրատվական թողարկումներում Կողմերի («Այո» կամ «Ոչ») նախընտրական
քարոզչության միջոցառումների լուսաբանման ընդհանուր տևողության.

-

ընկերության

այլ

հաղոդումներում

իրականացված

քարոզչության

տևողության.
մասին:
Ստացված

տեղեկությունները

համադրվել

են

Հանձնաժողովի

անմիջական

դիտարկման արդյունքների հետ, համակարգվել և ամփոփվել են Հանձնաժողովի
տեղեկանքներում,

որոնք

օրենքով

19.10.2015թ. և 29.10.2015թ.

սահմանված

կարգով

և

ժամկետներում`

հրապարակվել են Հանձնաժողովի կայքէջում, ինչպես

նաև նշված ժամկետներում ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության
հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողով:
10.10.2015-06.12.2015թթ.

ժամանակահատվածում

Հայաստանի

Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններից (պատգամավորական
խմբերից), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող Կողմերից («Այո» կամ
«Ոչ») Հանձնաժողովը ստացել է 1 դիմում` Հայ Ազգային Կոնգրես խմբակցության
ղեկավար

Լևոն

բարձրացված

Զուրաբյանից:

հարցերին

Հանձնաժողովը

օրենքով

սահմանված

Լևոն

Զուրաբյանի

կարգով

և

կողմից

ժամկետներում

պարզաբանում է տվել:
Հայաստանի

Հանրապետության

Ազգային

ժողովի

խմբակցություններին

(պատգամավորական խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող
Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրին վճարովի կարգով տրամադրվող
եթերաժամանակի

և

դրա

սակագնի

մասին

հեռուստաընկերություն և 6 ռադիոընկերություն:
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հայտարարել

են

թվով

24

Հանձնաժողովի մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել են 2015
թվականի դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
փոփոխությունների

հանրաքվեի

քարոզչությանը

մասնակցող

Հայաստանի

Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններին (պատգամավորական
խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող Կողմերից («Այո» կամ
«Ոչ»)

յուրաքանչյուրին

վերգետնյա

եթերային

հեռարձակում

իրականացնող

հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից 10.10.15-04.12.15թթ.
ժամանակահատվածում տրամադրված եթերաժամանակի հետևյալ ցուցանիշները․
-

անվճար կարգով տրամադրված ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է
1,598'44''

-

վճարովի կարգով տրամադրված ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է
1,810'25'',

-

հեռուստառադիոընկերությունների

լրատվական

թողարկումներում

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցությունների
(պատգամավորական խմբերի), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն
կատարող

Կողմերից

(«Այո»

կամ

«Ոչ»)

յուրաքանչյուրի

կողմից

իրականացված Հանրաքվեի քարոզչության լուսաբանման ընդհանուր
տևողությունը կազմել 12,213' 32'',
-

հեռուստառադիոընկերությունների այլ հաղորդումներում Հայաստանի
Հանրապետության

Ազգային

ժողովի

խմբակցությունների

(պատգամավորական խմբերի), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն
կատարող Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրի մասնակցության
ընդհանուր տևողությունը կազմել 48,805' 57'',
-

Հանրաքվեի

քարոզչության

մասնակցող

Հայաստանի

խմբակցություններին
Հանրաքվեի

ժամանակահատվածում
Հանրապետության

(պատգամավորական

քարոզչություն

կատարող
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Ազգային

խմբերին),

Կողմերից

քարոզչությանը
ժողովի

ինչպես

(«Այո»

կամ

նաև
«Ոչ»)

յուրաքանչյուրին վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող
հեռուստաընկերությունների,
տրամադրված

ռադիոընկերությունների

կողմից

ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է 64,428' 38'',

այսինքն, ավելի քան 1073 ժամ։
2015

թվականի

դեկտեմբերի

6-ի

Հայաստանի

Հանրապետության

Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզչությանը մասնակցող
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններին (պատգամավորական խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող Կողմերից
(«Այո»

կամ

«Ոչ»)

եթերաժամանակի
պահանջների,

յուրաքանչյուրին

սակագնի

ինչպես

վճարովի

սահմանման

նաև

և

կարգով

տրամադրվող

անփոփոխության

օրենսդրական

եթերաժամանակի

ոչ

խտրական

տրամադրման

սկզբունքի խախտումներ չեն արձանագրվել:
Հավելված

2-ում

ներկայացված

են

Հանրաքվեի

քարոզչության

ժամանակահատվածում հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների
կողմից Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններին
(պատգամավորական խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող
Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրին հատկացված եթերաժամանակի
վերաբերյալ տվյալները:
Հանձնաժողովը
արդյունքում

հանգել

իրականացրած
է

ուսումնասիրության

եզրակացության,

որ

և

վերլուծության

հեռուստաընկերությունների

և

ռադիոընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի
խմբակցություններին (պատգամավորական խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի
քարոզչություն կատարող Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրին հատկացված
եթերաժամանակը

բավարարել

է

Հանրաքվեի

քարոզչության

ներկայացման,

սեփական տեսակետների և դիրքորոշումների արտահայտման համար: Լրատվական
թողարկումներով
Հայաստանի

քվեարկողների

Հանրապետության

համար

համակողմանի

Ազգային
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ժողովի

լուսաբանվել

են

խմբակցությունների

(պատգամավորական խմբերի), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող
Կողմերից

(«Այո»

կամ

«Ոչ»)

յուրաքանչյուրի

Հանրաքվեի

քարոզարշավի

միջոցառումները:
Այդուհանդերձ, Հավելված 2-ում ներկայացված տվյալներից նկատվում է
յուրաքանչյուր

հեռուստառադիոընկերության

կողմից

Հայաստանի

Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցություններին (պատգամավորական
խմբերին), ինչպես նաև Հանրաքվեի քարոզչություն կատարող Կողմերից («Այո» կամ
«Ոչ»)

յուրաքանչյուրին

հատկացված

եթերաժամանակի

անհամաչափությունը:

Հանձնաժողովը իրականացրած ուսումնասիրության և վերլուծության արդյունքում
հանգել է եզրակացության, որ այն պայմանավորված է վերջիններիս կողմից իրենց
քարոզչության պլանավորման և իրականացման` միջոցառումների քանակական,
տարածքային
քարոզչության

և

ժամանակացուցային
իրականացման,

բաշխման

ինչպես

նաև

անհամասեռություններով,
նրանց

նախընտրական

հիմնադրամներում առկա միջոցների, անվճար և վճարովի եթերաժամանակի
օգտագործման,
մության

հեռուստառադիոծրագրերում

առանձնահատկություններով:

Այս

հյուրընկալվելու

պատրաստակա-

հանգամանքով

պայմանավորված

եթերաժամանակի տրամադրման անհամաչափությունները Հանձնաժողովը որպես
հեռուստառադիոընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողովի խմբակցությունների (պատգամավորական խմբերի), ինչպես նաև Հանրաքվեի
քարոզչություն կատարող Կողմերից («Այո» կամ «Ոչ») յուրաքանչյուրի նկատմամբ
հավասար պայմաններ ապահովելու խախտում չի գնահատել:
2015թ. դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի (10.10.15-04.12.15թթ.), ինչպես նաև
լռության օրը և քվեարկության օրը մինչև ժամը 2000-ն Հայաստանի Հանրապետության
ընտրական օրենսդրության և «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի պահանջների խախտումներ չեն արձանագրվել:
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Հավելված 2
Հաստատված է
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային Հանձնաժողովի
2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 99-Ա որոշմամբ

Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող
հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից
2015թ. դեկտեմբերի 6-ի
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների
Հանրաքվեի քարոզչության
10.10.15-04.12.15 ընկած ժամանակահատվածում
մշտադիտարկման արդյունքները

10.10.15 - 04.12.15

քարոզչություն
կատարող կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

840' 26''

1,189' 49''

5,948' 35''

24,113' 21''

32,092' 11''

ՈՉ

758' 18''

620' 36''

6,264' 57''

24,692' 36''

32,336' 27''

2

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

152' 17''

77' 14''

207' 25''

289' 58''

726' 54''

ՈՉ

169' 50''

13' 58''

262' 15''

269' 10''

715' 13''

3

«Արմենիա Թի-Վի» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
ընդամենը
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ԱՅՈ

0' 00''

113' 16''

135' 55''

432' 26''

681' 37''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

165' 56''

559' 41''

725' 37''

4

«Շանթ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

61' 24''

166' 11''

0' 00''

227' 35''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

217' 41''

0' 00''

217' 41''

5

«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք»

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչություն կատարող
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված ընդամենը
քարոզչության
կողմերը
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը
ԱՅՈ

0' 00''

46' 00''

67' 45''

108' 34''

222' 19''

ՈՉ

0' 00''

9' 40''

70' 22''

108' 16''

188' 18''

6

«Կենտրոն» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

92' 29''

337' 23''

2,802' 33''

3,232' 25''

ՈՉ

0' 00''

108' 05''

249' 41''

2,611' 05''

2,968' 51''
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«Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
վճարովի կարգով
իրականացված
տրամադրված
քարոզչության
եթերաժամանակը
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

66' 16''

399' 39''

3,474' 53''

3,940' 48''

ՈՉ

0' 00''

40' 24''

285' 31''

3,128' 48''

3,454' 43''
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«Ա-ԹԻՎԻ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

3' 11''

0' 00''

3' 11''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

0' 28''

0' 00''

0' 28''
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«Հ 3» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում այլ հաղորդումներում
վճարովի կարգով
իրականացված
իրականացված
տրամադրված
քարոզչության
քարոզչության
եթերաժամանակը
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

42' 00''

224' 15''

1,218' 10''

1,484' 25''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

424' 22''

2,358' 47''

2,783' 09''

10

«ԱՐ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
վճարովի կարգով
իրականացված
տրամադրված
քարոզչության
եթերաժամանակը
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

54' 00''

265' 11''

567' 00''

886' 11''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

225' 32''

411' 00''

636' 32''
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«Արմնյուզ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

334' 27''

6,266' 28''

6,600' 55''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

318' 09''

6,266' 27''

6,584' 36''
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«Միր» միջպետական հեռուստառադիոընկերության Հայաստանի մասնաճյուղ

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

9' 04''

0' 00''

9' 04''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

9' 04''

0' 00''

9' 04''

13

«Արարատ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
հաղորդումներում
իրականացված
իրականացված
քարոզչության
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

39' 55''

78' 17''

789' 14''

907' 26''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

77' 41''

1,103' 53''

1,181' 34''

14

«Երևան Մեդիա Հոլդինգ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
վճարովի կարգով
իրականացված
տրամադրված
քարոզչության
եթերաժամանակը
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

472' 03''

1,003' 53''

1,475' 56''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

513' 23''

813' 58''

1,327' 21''

15

«Շանթ» հեռուստաընկերության Գյումրի հեռուստածրագիր

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

61' 24''

25' 30''

73' 16''

160' 10''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

16' 00''

44' 00''

60' 00''

16

«Գալա» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

41' 16''

48' 06''

1,157' 17''

1,246' 39''

ՈՉ

0' 00''

15' 15''

79' 26''

1,151' 17''

1,245' 58''

17

«Ցայգ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

59' 35''

66' 40''

917' 55''

1,044' 10''

ՈՉ

0' 00''

5' 00''

52' 41''

921' 40''

979' 21''
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«Լոռի Միգ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

103' 32''

0' 00''

103' 32''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

156' 00''

0' 00''

156' 00''
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«Լոռի ԹՎ» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

62' 18''

134' 14''

1,051' 57''

1,248' 29''

ՈՉ

0' 00''

3' 07''

102' 57''

902' 06''

1,008' 10''
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«Ֆորտունա» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

66' 00''

0' 00''

1,280' 00''

1,346' 00''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

0' 00''

1,280' 00''

1,280' 00''
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«Շիրակի հանրային» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

152' 17''

62' 36''

467' 30''

879' 17''

1,561' 40''

ՈՉ

169' 50''

13' 58''

481' 44''

886' 06''

1,551' 38''
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«Աբովյան» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

77' 13''

465' 40''

542' 53''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

29' 45''

465' 40''

495' 25''

23

«Գեղամա» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

66' 00''

41' 35''

377' 44''

485' 19''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

59' 35''

472' 20''

531' 55''

24

«ԱԼՏ հեռուստաընկերություն»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

0' 00''

78' 00''

78' 00''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

0' 00''

78' 00''

78' 00''

25

«Ձագեձոր» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

24' 10''

0' 00''

24' 10''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

24' 10''

0' 00''

24' 10''

26

«Հրազդան» հեռուստաընկերություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

10' 01''

0' 00''

354' 30''

0' 00''

364' 31''

ՈՉ

10' 02''

0' 00''

353' 25''

0' 00''

363' 27''

27

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

267' 56''

30' 38''

130' 15''

21' 33''

450' 22''

ՈՉ

209' 19''

0' 00''

146' 50''

21' 33''

377' 42''

28

«ԱՐ Ռադիո Միջմայրցամաքային»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

730' 41''

0' 00''

730' 41''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

831' 00''

0' 00''

831' 00''

29

«Տոսպա» ռադիոխմբագրություն

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

218' 21''

60' 00''

278' 21''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

210' 52''

67' 46''

278' 38''

30

«Հայ ՖՄ»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

58' 26''

0' 00''

0' 00''

58' 26''

ՈՉ

0' 00''

206' 24''

0' 00''

0' 00''

206' 24''

31

«Ռադիո Հայ»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

58' 26''

234' 24''

0' 00''

292' 50''

ՈՉ

0' 00''

204' 48''

302' 48''

0' 00''

507' 36''

32

«Շիրակ ռադիո»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

267' 56''

30' 38''

400' 20''

335' 45''

1,034' 39''

ՈՉ

209' 19''

0' 00''

390' 17''

334' 30''

934' 06''

33

«Ռուսկոյե ռադիո»

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

3' 11''

0' 00''

3' 11''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

3' 12''

0' 00''

3' 12''

քարոզչություն կատարող
կողմերը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

34

«Ռադիո Վան»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

18' 58''

0' 00''

18' 58''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

14' 53''

0' 00''

14' 53''

35

«Ավտոռադիո»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

լրատվական
թողարկումներում
վճարովի կարգով
իրականացված
տրամադրված
քարոզչության
եթերաժամանակը
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

21' 34''

0' 00''

21' 34''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

13' 56''

0' 00''

13' 56''

36

«Իմպուլս» ռադիոընկերություն

լրատվական
թողարկումներում
իրականացված
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը

այլ
հաղորդումներում
իրականացված
քարոզչության
տևողությունը

անվճար կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

վճարովի կարգով
տրամադրված
եթերաժամանակը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

58' 00''

461' 48''

519' 48''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

66' 10''

436' 33''

502' 43''

քարոզչություն կատարող
կողմերը

ընդամենը

37

Գյումրիի ռադիո «Շանթ»

քարոզչություն կատարող
կողմերը

լրատվական
այլ
թողարկումներում
անվճար կարգով վճարովի կարգով
հաղորդումներում
իրականացված
տրամադրված
տրամադրված
իրականացված
քարոզչության
եթերաժամանակը եթերաժամանակը
քարոզչության
լուսաբանման
տևողությունը
տևողությունը

ընդամենը

ԱՅՈ

0' 00''

0' 00''

89' 05''

0' 00''

89' 05''

ՈՉ

0' 00''

0' 00''

109' 11''

0' 00''

109' 11''

38

