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Վահե Ղուկասյան

Հայ-ռուսական հարաբերությունները անկախության 
շրջանում. Համառոտ ժամանակագրություն

Խմբագիրներ՝ Աշխեն Մուշեղյան, Շուշան Հարությունյան

2017 թվականին լրացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի 
միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 
25-ամյակը։ Սույն ուսումնասիրությունում ներկայացված 
են հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմնական 
իրադարձությունները՝ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ 
տնտեսական ոլորտներում։

Ուսումնասիրությունը հրատարակվել է «Իրազեկ 
քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական 
հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ:
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Նա խա բան

 Նա խագ ծի հե ղի նակ ներն ու րախ են տե ղե կաց նել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի 
պատ մու թյան ժա մա նա կագ րա կան հե տա զո տու թյան՝ տվյալ նե րի բա-
զայի ստեղծ ման մա սին: Ու սումն ա սի րու թյունն ը նդ գր կում է ԽՍՀՄ փլու-
զու մից մին չև մեր օ րե րը նե րա ռող ժա մա նա կաշր ջա նը:

 Սույն աշ խա տան քում փոր ձել ե նք հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան կեր-
պով և օբյեկ տի վո րեն ներ կա յաց նել ՀՀ և ՌԴ քա ղա քա կան և տն տե սա-
կան 25-ա մյա հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ո ղջ տե ղե կատ վու թյու-
նը: 

Այս հե տա զո տու թյու նը չի հե տապն դում այս կամ այն ի րա դար ձու-
թյուն նե րին գնա հա տա կան տա լու նպա տակ, այլ ներ կա յաց նում է մի այն 
պատ մա կան փաս տեր և փաս տաթղ թեր, ո րոնք հայ-ռու սա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի մաս են կազ մում՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով հե տա զո-
տող նե րին, լրագ րող նե րին և ո լոր տով հե տաքրքր վող մաս նա գետ նե րին 
օգ տա գոր ծել հա վաք ված տե ղե կու թյուն ներն ու սումն ա սի րե լու և հե տա-
գա յում սե փա կան աշ խա տանք նե րում օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով:
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 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի  
հետ խորհր դային քա ղա քա կան և  
տն տե սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո 20-րդ դա րի 90-ա կան թվա կան նե րի սկզ-
բին հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յա ցումն ըն թա նում էր բա-
վա կան բարդ պայ ման նե րում: Ռու սաս տա նը, ո րը ե րկ բևեռ աշ խար հի 
փլու զու մից հե տո կորց րել էր մի շարք շր ջան նե րում  իր նախ կին ազ-
դե ցու թյու նը, կանգ նած էր նոր աշ խար հա կար գում իր տե ղը գտ նե լու 
խնդ րի ա ռաջ: Կային սպա սումն եր, որ ռու սա կան ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյան ար մա տա կան շր ջա դար ձը ա րևմ տյան ե րկր նե րի հետ առ-
ճա կա տու մից դե պի նրանց հետ մեր ձե ցում կփո խի Ա րև մուտ քի վե րա-
բեր մուն քը Ռու սաս տա նի նկատ մամբ և ՌԴ-ի հա մար կա պա հո վի նրանց 
ա ջակ ցու թյունն ու տն տե սա կան օգ նու թյու նը:

 Հա յաս տանն այս ժա մա նա կաշր ջա նում գտն վում էր բարդ դրու թյան 
մեջ՝ պայ մա նա վոր ված Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի կող մից շր ջա փակ-
մամբ: Ռու սաս տա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը հա տուկ տեղ է ին զբա-
ղեց նում Ե րևա նի ար տա քին քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի 
շար քում, ին չը պայ մա նա վոր ված է հի նա վուրց քա ղա քա կան, տն տե սա-
կան և ռազ մա կան կա պե րով, Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի ա վան դա-
կան եր կա րա ժամ կետ հա րա բե րու թյուն նե րով:

 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ա պա հո վում է Ռու սաս տա նի ներ կա յու թյու նը Հա րավ կով կա սյան տա-
րա ծաշր ջա նում, ի սկ ե րկ կողմ պայ մա նագ րի հա մա ձայն, ՌԴ դաշ նային 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան Սահ մա նա պահ վար չու թյունն ի րա կա-
նաց նում է Թուր քի այի և Ի րա նի հետ Հա յաս տա նի սահ մա նի պահ պա-
նու թյու նը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան մի ջև 
քա ղա քա կան ե րկ խո սու թյան պայ մա նագ րային հիմ քը դր վել է ան մի ջա-
պես Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո . 1991 թվա կա նի դեկ տեմ-
բե րի 29-ին ստո րագր վել է Բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան ու 
փո խա դարձ ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նա գի րը: ՀՀ և ՌԴ մի ջև 
մի ջազ գային սկզ բունք նե րի հի ման վրա դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը հաս տատ վել են 1992 թվա կա նի ապ րի լի 3-ին` հա մա պա տաս-
խան Ար ձա նագ րու թյան ստո րագր մամբ: ՀՀ և ՌԴ մի ջև միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի պայ մա նագ րաի րա վա կան հիմ քի ձևա վո րումն 
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ի րա կա նաց վել է 1992-1995թթ . միջ պե տա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի 
բա նակ ցու թյուն նե րով, կող մե րի մի ջև ստո րագր վել են ա վե լի քան 90 
ե րկ կողմ պայ մա նագ րեր և հա մա ձայ նագ րեր: 

Երկր նե րի մի ջև միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմք ըն դուն-
ված է հա մա րել Բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ 
օգ նու թյան մա սին մեծ պայ մա նա գի րը, ո րը ստո րագր վել է 1997 թվա կա-
նի օ գոս տո սի 29-ին:

 Հայ-ռու սա կան միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 1991-1999 թթ . 
ան ցել են եր կու փուլ . 1991-1996 թվա կան նե րի շր ջա նը բազ մապ րո ֆիլ 
փոխ գոր ծակ ցու թյան հաս տատ ման ժա մա նա կա հատ վածն է, 1997-1999 
թվա կան նե րը՝ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման և հե տա գա հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն ման հա մար հիմ քե րի ձևա վոր ման հատ վա ծը: 
1990-ա կան թվա կան նե րին հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար-
գա ցումն ու ակ տի վա ցու մը կրում է ին փոխ շա հա վետ բնույթ՝ դար ձել է ին 
տա րա ծաշր ջա նում Մոսկ վայի ազ դե ցու թյան պահ պան ման և ու ժե ղաց-
ման կա րևոր գոր ծոն, ի սկ Հա յաս տա նին հնա րա վո րու թյուն է ին տվել 
ձեռք բե րել հզոր դաշ նա կից:

2000-ա կան նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի հա րա բե-
րու թյուն նե րը շա րու նա կե ցին ամ րապնդ վել տար բեր ու ղ ղու թյուն նե րով: 
Տե ղի է ին ու նե նում նա խա գահ նե րի, խորհր դա րան նե րի ղե կա վար նե րի, 
վար չա պետ նե րի, ա րտ գործ նա խա րար նե րի, պաշտ պա նու թյան նա խա-
րար նե րի փո խա դարձ այ ցեր և հան դի պումն եր: Կող մե րը շա րու նա կում 
է ին փոխ գոր ծակ ցել հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա գա 
զար գաց ման և տա րա ծաշր ջա նային զար գաց ման հար ցե րում: Հա յաս-
տանն ակ տի վո րեն սինք րո նաց նում էր բազ մա թիվ կա րևոր մի ջազ գային 
հար ցե րի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը Մոսկ վայի հետ:

 Հա յաս տա նի տա րած քում տե ղա կայ ված է ռու սա կան 102-րդ ռազ-
մա բա զան: Ձևա վոր ված է մի ա ցյալ հայ-ռու սա կան զո րա խումբ: Հարկ է 
նշել, սա կայն, որ Հա յաս տա նում ռու սա կան բա զայի առ կա յու թյու նը ոչ 
մի ան շա նակ է ըն կալ վում հայ հա սա րա կու թյան կող մից, ին չը նաև կապ-
ված է ռազ մա բա զայի զին ծա ռայող նե րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե-
ցած ա ղմ կոտ ող բեր գա կան մի ջա դե պե րի հետ:

 Հա յաս տա նի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա մա տեքս տում ակ-
տի վո րեն զար գա ցել է Հա յաս տա նի ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը Ռու սաս տա նի հետ՝ ի նչ պես ե րկ կողմ ձևա չա փով, այն պես 
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էլ ՀԱՊԿ շր ջա նա կում: Այս ա մե նը հիմք է տվել պաշ տո նա կան Ե րևա նին 
2007թ . փաս տաթղ թո րեն ար ձա նագ րել, որ Հա յաս տա նի ռազ մա քա ղա-
քա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման գլ խա վոր բա ղադ րիչ են հան դի-
սա նում Ռու սաս տա նի հետ ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րը, պաշտ պա-
նա կան և ռազ մա տեխ նի կա կան ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
եր կու ե րկր նե րի մի ջև ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու թյու նը և ան դա-
մակ ցու մը ՀԱՊԿ-ին: Ռու սաս տա նի հետ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյա նը զու գա հեռ, Հա յաս տանն ին տեն սի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է նաև 
ՆԱ ՏՕ-ի հետ և ներ կա յաց ված է մի քա նի խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն-
նե րում:

2000-ա կան թվա կան նե րից նկա տե լի ո րեն ակ տի վա ցել է Ռու սաս-
տա նի միջ նոր դա կան դե րը ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան կար գա-
վոր ման գոր ծում: Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի նա խա գահ նե րի բա նակ-
ցու թյուն նե րը շատ հա ճախ տե ղի են ու նե նում ՌԴ նա խա գա հի ան ձնա-
կան միջ նոր դու թյամբ:

ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նում աս վում է, 
որ Ռու սաս տա նի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կրում են ռազ մա վա-
րա կան բնույթ, ին չը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նի ան վտան գու-
թյան ա պա հով ման գոր ծում Ռու սաս տա նի կա րևոր դե րով, լայ նա ծա վալ 
ա ռևտ րատն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, ղա րա բա ղյան հա կա-
մար տու թյան կար գա վոր ման հար ցում ՌԴ ու նե ցած դե րա կա տար մամբ, 
ի նչ պես նաև Ռու սաս տա նում հայ կա կան ստ վար հա մայն քի առ կա յու-
թյամբ (2016 թվա կա նի դրու թյամբ՝ շուրջ 1,8 մի լի ոն մարդ):

 Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նի ա ռաջ նային տն տե սա կան գոր ծըն կեր-
նե րից մեկն է . Հա յաս տա նի ար տա քին ա ռևտ րային հաշ վեկշ ռում ՌԴ 
բա ժի նը կազ մում է 24 տո կոս (հա մա ձայն 2007-2015թթ . տվյալ նե րի): 
Ը ստ մաք սային վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե րի, 2016 թվա կա նի հուն վար-
նոյեմ բեր ա միս նե րին Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի ար տա քին ա ռևտ-
րային շր ջա նա ռու թյու նը կազ մել է 678,8 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար, այդ թվում՝ 
ռու սա կան ար տա հա նու մը կազ մել է 421,5 մի լի ոն դո լար, ներ մու ծու մը՝ 
257,3 մի լի ոն դո լար: Ռու սաս տա նը Հա յաս տան է ար տա հա նում հիմն ա-
կա նում հան քային ար տադ րանք, սնն դամ թերք և գյու ղատն տե սա կան 
հումք, մե քե նա ներ, սար քա վո րումն եր և տրանս պոր տային մի ջոց ներ, մե-
տաղ ներ և դրան ցից պատ րաստ ված ի րեր, քի մի ա կան ար դյու նա բե րու-
թյան ար տադ րանք ներ, կաու չուկ, թան կար ժեք քա րեր, թան կար ժեք մե-
տաղ ներ և դրան ցից պատ րաստ ված ի րեր: Հա յաս տա նից Ռու սաս տան 
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հիմն ա կա նում ար տա հան վում են մթե րային ապ րանք ներ և գյու ղատն-
տե սա կան հումք, մե քե նա ներ, սար քա վո րումն եր, թան կար ժեք քա րեր, 
թան կար ժեք մե տաղ ներ և դրան ցից պատ րաստ ված ի րեր, տեքս տիլ, 
տեքս տի լային ի րեր և կոշ կե ղեն:

 Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նում 1991 թվա կա նից կու տակ ված ռու սա-
կան կա պի տա լի ներդ րումն ե րի ծա վա լը գե րա զան ցում է չորս մի լի արդ 
դո լա րը: Ռու սա կան հիմն ա կան ներդ րումն երն ու ղղ վում են է ներ գե տիկ, 
բան կային, լեռ նա հան քար դյու նա բե րա կան և շի նա րա րա կան ո լորտ-
ներ, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լորտ: Խո շո րա գույն 
նա խագ ծե րի թվում են « Գազպ րոմ» ԲԲԸ մաս նակ ցու թյամբ գա զաէ-
ներ գե տիկ օբյեկտ նե րի կա ռու ցու մը, « Վիմ պել կոմ» ԲԲԸ կող մից կա պի 
ազ գային օ պե րա տոր «Ար մեն թե լի» ակ տիվ ե րի գնու մը, ի նչ պես նաև 
« Ռու սա կան ա լյու մի նի ում» մի ա ցյալ ըն կե րու թյան կող մից « Ռու սալ Ար մե-
նալ» գոր ծա րա նի ար դի ա կա նա ցու մը, «Ին տեր ՌԱՕ Ե ԷՍ» ԲԲԸ կող մից 
Սևան-Հ րազ դան ՀԷԿ-ի և Հրազ դա նի ՋԷԿ-ի է ներ գահ զո րու թյուն նե րի 
ար դի ա կա նա ցու մը: Որ պես պե տա կան պարտ քի ամ բող ջա կան մա րում, 
Հա յաս տա նը ռու սա կան կող մին է փո խան ցել հինգ ձեռ նար կու թյուն ներ: 
Ռու սաս տա նին 93 մի լի ոն դո լա րի չա փով պարտ քը մա րե լու հա մար գույ-
քի փո խանց ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը, ո րը ստա ցել է « Գույք պարտ
քի դի մաց» ան վա նու մը, ստո րագր վել է 2002 թվա կա նի հու լի սի 17-ին: 
Դրա նով նա խա տես վում էր Ռու սաս տա նին փո խան ցել « Մարս» ՓԲԸ-ի 
(գ նա հատ վել է 56,29 մլն դո լար), «Ե րևա նի մա թե մա տի կա կան մե քե նա-
նե րի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի (2,75 մլն դո լար), «Ե րևա նի կա ռա վար ման ավ տո մա-
տաց ված հա մա կար գե րի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի (3,37 մլն դո լար), « Նյու թա բա նու-
թյան գի տա հե տա զո տա կան և ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն» ՓԲԸ-ի  
(0 .35 մլն դո լար) բաժ նե տոմ սե րի 100 տո կո սը, ի նչ պես նաև Հրազ դա նի 
ՋԷԿ-ի ու նեց ված քային հա մա լի րը: 2000-ա կան թվա կան նե րի այս ի րա-
դար ձու թյուն ներն ա ռա ջաց րե ցին ո րո շա կի հա սա րա կա կան ռե զո նանս, 
ո րը կապ ված էր պե տա կան պարտ քի չա փի և փո խանց ված ձեռ նար կու-
թյուն նե րի ի րա կան ար ժե քի ան հա մա պա տաս խա նու թյան հետ:

 Հա յաս տա նում ռու սա կան կա պի տա լով ձեռ նար կու թյուն նե րի և 
ա ռան ձին ստո րա բա ժա նումն ե րի (ա վե լի քան 1300) տե սա կա րար կշիռն 
օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու թյամբ գոր ծող ձեռ նար կու թյուն նե-
րի ը նդ հա նուր թվում կազ մում է 27,6 տո կոս:

2015 թվա կա նի հուն վա րի 2-ին Հա յաս տա նը մի ա ցել է Եվ րա սի ա կան 
տն տե սա կան մի ու թյա նը: Հայ կա կան իշ խա նա կան շր ջա նակ նե րի ո րոշ 
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ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խոս քով, Ե ԱՏՄ-ին Հա յաս տա նի մի ա նա լու ո րո շու-
մը թե լադր ված է ե ղել, ի թիվս այ լի, տա րա ծաշր ջա նում առ կա ռազ մա-
կան հա կա մար տու թյամբ պայ մա նա վոր ված մար տահ րա վեր նե րի և ան-
վտան գու թյան սպառ նա լիք նե րի հետ կապ ված նպա տա կա հար մա րու-
թյամբ: Սա կայն, մի և նույն ժա մա նակ, Ե ԱՏՄ-ին ին տեգր վե լու ո րո շու մը 
քն նա դա տու թյան է են թարկ վել ոչ մի այն ը նդ դի մու թյան, այ լև իշ խող ո րոշ 
շր ջա նակ նե րի կող մից: Դա տե լով այն ժա մա նակ վա մա մու լի հա ղոր դում-
նե րից, Ե ԱՏՄ օգ տին ո րո շումն ա նակն կալ է ե ղել իշ խա նու թյան բազ մա-
թիվ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, ո րոնք ա վե լի վաղ բա նակ ցու թյուն ներ 
են վա րել Եվ րա մի ու թյան հետ Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի շուրջ:

 Հայ-ռու սա կան ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քի հե տա զո տու թյուն նե րը, 
ի րենց հեր թին, վկա յում են 2014 թվա կա նից հե տո նկատ վող բա ցա սա-
կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին: Մաս նա վո րա պես, «Ին տեգ րա ցի ա և 
զար գա ցում» հե տա զո տա կան վեր լու ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյան և « Նո րա վանք» գի տակր թա կան հիմն ադ րա մի հա մա տեղ 
հե տա զո տա կան խմ բի՝ 2013թ . ի րա կա նաց րած սո ցի ո լո գի ա կան հե տա-
զո տու թյու նը ցույց է տվել, որ «Ո՞ւմ հետ, ը ստ Ձեզ, Հա յաս տա նը պետք 
է զար գաց նի հա րա բե րու թյուն ներն ա ռա ջին հեր թին, Ռու սաս տա նի՞, թե՞ 
Եվ րո պա կան Մի ու թյան» հար ցին հարց վող նե րի 67 .3 տո կո սը պա տաս-
խա նել է՝ Ռու սաս տա նի: Հար ցե րին, թե «Ո՞վ է ա ռա վել նա խընտ րե լի 
դաշ նա կից Հա յաս տա նի հա մար թուր քա կան և ա դր բե ջա նա կան ռազ-
մա կան վտան գի դեմ» և «Ո՞վ է Հա յաս տա նի ա ռա վել վս տա հե լի դաշ-
նա կի ցը ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյու նում, Ռու սաս տա՞ նը, թե՞ Եվ րա-
մի ու թյու նը», Ռու սաս տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան կողմ են ար տա-
հայտ վել հարց ված նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար, 72 .3 և 63 .8 տո կո սը: 
Սա կայն Ե ԱՏՄ-ին Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու թյու նից, Ռու սաս տա նի 
կող մից Ա դր բե ջա նին ժա մա նա կա կից հար ձա կո ղա կան սպա ռա զի նու-
թյան մա տա կա րա րումն ե րից, 2016 թվա կա նի ապ րի լյան պա տե րազ մի 
ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո հայ հա սա րա կու թյան տրա մադ րու թյուն-
նե րը լր ջո րեն փոխ վել են: Այս պես, 2017 թվա կա նի ամ ռա նը Գլո բա լի-
զա ցի այի և տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան վեր լու ծա կան 
կենտ րո նի կող մից կա տար ված ու սումն ա սի րու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ հարց ված նե րի ըն դա մե նը 34 .33 տո կոսն է Ռու սաս տա նին 
հա մա րում Հա յաս տա նի ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կեր, ի սկ 30 .56 տո-
կո սը այդ պես չի կար ծում: 25 .67 տո կո սը կար ծում է, որ Ռու սաս տանն 
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ա պա հո վում է Հա յաս տա նի ան վտան գու թյու նը, ի սկ 30 .56 տո կո սը հա-
մա ձայն չէ դրա հետ: Հարց ված նե րի շուրջ 56 .33 տո կո սը բա ցա սա կան 
է հա մա րում Ռու սաս տա նի ազ դե ցու թյու նը ղա րա բա ղյան հա կա մար տու-
թյան շուրջ ըն թա ցող բա նակ ցային գոր ծըն թա ցի վրա, և մի այն 40 .11 տո-
կոսն է այդ ազ դե ցու թյու նը դրա կան հա մա րում: Էլ ա վե լի ծայ րա հեղ է 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի վե րա բեր մուն քը Հա մա տեղ ան վտան գու թյան պայ-
մա նագ րի կազ մա կեր պու թյան (ՀԱՊԿ) նկատ մամբ, ո րին ան դա մակ ցում 
են Ռու սաս տա նը, Ղա զախս տա նը, Բե լա ռու սը, Հա յաս տա նը, Ղրղզս տա-
նը և Տա ջիկս տա նը: Այս պես, հարց ված նե րի ըն դա մե նը 15 .78 տո կոսն 
է կար ծում, որ ՀԱՊԿ-ը ա պա հո վում է Հա յաս տա նի ան վտան գու թյու նը, 
ի սկ 41 .33 տո կո սը այդ պես չի կար ծում: Բա ցի սա, հարց ված նե րի 63 .44 
տո կո սը կար ծում է, որ ՀԱՊԿ-ը չի ա ջակ ցի Հա յաս տա նին, ե թե Ա դր բե-
ջա նը պա տե րազմ սկ սի Հա յաս տա նի դեմ, և ըն դա մե նը 31 .22 տո կոսն է 
հա վա տում ՀԱՊԿ օգ նու թյա նը: 

Այս հար ցե րին զու գա հեռ, զար գա նում է հայ-ռու սա կան հու մա նի տար 
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: Հա յաս տա նի ա ռա ջա վոր կր թա կան հաս տա տու-
թյուն նե րից է դար ձել Հայ-ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) պե տա կան հա մալ-
սա րա նը, ո րը հիմն ադր վել է 1997 թվա կա նին: 2009 թվա կա նի ապ րի լին 
Ե րևա նում բաց վել է Գի տու թյան և մշա կույ թի ռու սա կան կենտ րո նը:

 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի և 
մա կար դա կի ցու ցիչ է դար ձել նաև 1995 թվա կա նին ՌԴ կող մից «Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի տա րած քում» Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նա չու մը, 
ի նչ պես նաև ՌԴ նա խա գահ Վ . Պու տի նի այ ցը Ե րևան Ցե ղաս պա նու-
թյան 100-ա մյա տա րե լի ցին նվիր ված մի ջո ցա ռումն ե րի շր ջա նա կում: 
Ե րևա նում Պու տի նը հայ տա րա րեց, որ « Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը 
ե ղել և մնա լու է հե տևո ղա կան՝ մենք կար ծում ե նք, որ մարդ կանց զանգ-
վա ծային սպա նու թյուն նե րին չկա և չի կա րող լի նել ոչ մի ար դա րա ցում»:
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 Կա րևո րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րի  
կարճ ամ փո փում

1991 թվա կան, դեկ տեմ բեր – Ռու սաս տա նը (ՌԽԴՍՀ) ճա նա չում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյու նը:

1993 թվա կան, ապ րի լի 30 – ՄԱԿ Ա նվ տան գու թյան խոր հուր դը 
3205-րդ նիս տին մի ա ձայն ըն դու նում է №822 Հռ չա կա գի րը ԼՂ-ու մ ռազ-
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա պաղ դա դա րեց ման վե րա բե րյալ:

1995 թվա կան, ապ րի լի 14 – ՌԴ Պե տա կան դու ման հան դես է գա-
լիս «1915-1922թթ . Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պարտ ման մա սին» 
հայ տա րա րու թյամբ:

1999 թվա կան, ապ րի լի 14 – Եր կու ռուս սահ մա նա պահ ներ՝ զին-
ված ի նք նա ձիգ նե րով, ան սթափ վի ճա կում, Գյում րու շու կա յում ան կա-
նոն կրակ բա ցե ցին տե ղի բնա կիչ նե րի ու ղ ղու թյամբ, ին չի հե տևան քով 
զոհ վեց եր կու մարդ, ևս ի նը հո գի վի րա վոր վե ցին: Սահ մա նա պահ նե-
րը՝ եֆ րեյ տոր Ա լեք սանդր Կա մե նևը և շար քային Դե նիս Պո պո վը զի նա-
թափ վե ցին շու կայի աշ խա տա կից նե րի կող մից և ներ կա յաց վե ցին ոս-
տի կա նու թյուն: Քն նու թյունն ըն թա ցավ մի քա նի ա միս, ո ղջ ըն թաց քում 
Կա մե նևը և Պո պո վը պահ վե ցին Գյում րի ի քնն չա կան մե կու սա րա նում: 
Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի դա տա կան մար մին նե րի մի ջև կա յա ցած 
հա մա ձայ նու թյամբ դա տա կան գոր ծըն թա ցը տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա-
նում, հայ դա տա վո րի նա խա գա հու թյամբ, դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներն ի րա կա նաց վե ցին հայ կա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն: 
1999 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին դա տա րա նը Կա մե նևին և Պո պո վին 
դա տա պար տեց 15 և 14 տար վա ա զա տազրկ ման խիստ ռե ժի մի գա ղու-
թում:

1999 թվա կան, հոկ տեմ բե րի 27 – ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը դար ձավ 
ան նա խա դեպ ա հա բեկ չու թյան թի րախ . խորհր դա րա նի հեր թա կան նիս-
տի ժա մա նակ, կա ռա վա րու թյան հարց ու պա տաս խա նից ա ռաջ նիս տե-
րի դահ լիճ ներ խու ժե ցին զին ված ան ձինք: Ա հա բե կիչ նե րը հայ տա րա-
րե ցին, որ պե տա կան հե ղաշր ջում են ի րա կա նաց նում: Նիս տին ներ կա 
լրագ րող նե րի վկա յու թյամբ, ա հա բե կիչ նե րը կրակ բա ցե ցին վար չա պետ 
Վազ գեն Սարգ սյա նի և ԱԺ նա խա գահ Կա րեն Դե միր ճյա նի ու ղ ղու-
թյամբ: Նրանք եր կուսն էլ զոհ վե ցին: Ա հա բեկ չու թյան հե տևան քով զոհ-
վե ցին նաև ԱԺ փոխ նա խա գահ ներ Յու րի Բախ շյա նը և Ռու բեն Մի րո-
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յա նը, նա խա րար Լե ո նարդ Պետ րո սյա նը, պատ գա մա վոր ներ Ար մե նակ 
Ար մե նա կյա նը և Մի քայել Կո տա նյա նը: ևս մեկ պատ գա մա վոր՝ Հեն րիկ 
Աբ րա հա մյա նը, մա հա ցավ սր տի նո պայից: ՌԴ վար չա պետ Վլա դի միր 
Պու տի նը, ո րը հոկ տեմ բե րի 30-ին գտն վում էր Հա յաս տա նում 5-ժա մյա 
այ ցով, մաս նակ ցեց խորհր դա րա նում զոհ ված ա կա նա վոր քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րին նվիր ված սգո ա րա րո ղու թյուն նե րին:

2002 թվա կան, նոյեմ բեր – Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ-
ցու թյու նը հան դես է գա լիս Ռու սաս տա նի և Բե լա ռու սի մի աս նա կան պե-
տու թյա նը Հա յաս տա նի մի ա նա լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հայ տա-
րա րու թյամբ:

2003 թվա կան, հու լի սի 11 –Գյում րի ում տե ղա կայ ված ռու սա կան 
ռազ մա բա զայի տա րածք են փոր ձում ներ խու ժել մի քա նի ան ձինք: Ա կա-
նա տես նե րի վկա յու թյամբ, նրանք հան դի պել են զո րա մա սի հեր թա պա-
հի դի մադ րու թյա նը, ա ռա ջա ցել է ծեծկռ տուք, ին չից հե տո գոր ծի է դր վել 
հրա զեն: Մի ջա դե պի հե տևան քով սպան վել են Գյում րի քա ղա քի բնա կիչ-
ներ Ար թուր Պո ղո սյա նը և Ար մեն Ա րո յա նը: ևս եր կու հո գի հրա զե նային 
վաս վածք նե րով տե ղա փոխ վել են հի վան դա նոց: Մի ջա դե պից հե տո ՌԴ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րար Սեր գեյ Ի վա նո վի հրա մա նով զբա ղեց րած 
պաշ տո նից ա զատ վում է Գյում րու 102-րդ ռազ մա բա զայի հրա մա նա տար 
գե նե րալ-մայոր Ա լեք սանդր Տի տո վը:

2008 թվա կան, մար տի 14 – ՄԱԿ Գլ խա վոր ա սամբ լե այի 86-րդ լի-
ա գու մար նիս տում Ռու սաս տա նը դեմ է քվե ար կում «Դ րու թյու նը Ա դր բե-
ջա նի օ կու պաց ված տա րածք նե րում» ՄԱԿ ԳԱ 62243 Հռ չա կագ րին, ո րը 
հայ տա րա րում էր « մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րի շր ջա նա-
կում Ա դր բե ջա նի ի նք նիշ խա նու թյունն ու տա րած քային ամ բող ջա կա նու-
թյու նը հար գե լու և ա ջակ ցե լու» մա սին և պա հան ջում «ան հա պաղ, ամ-
բող ջու թյամբ և ան վե րա պա հո րեն դուրս բե րել հայ կա կան բո լոր ու ժե րը 
Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան օ կու պաց ված տա րածք նե րից», ի նչ պես 
նաև հայ տա րա րում էր, որ «ոչ մի պե տու թյուն չպետք է օ րի նա կան ճա-
նա չի այն ի րա վի ճա կը, ո րը ստեղծ վել է Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րածք նե րի օ կու պա ցի այի ար դյուն քում, և չպետք է օ ժան դա կի կամ 
նպաս տի այդ ի րա վի ճա կի պահ պան մա նը»:

2013 թվա կան, ապ րի լի 7 – Շի րա կի մար զի Վահ րա մա բերդ գյու ղի 
մոտ՝ ռու սա կան տան կային պո լի գո նի տա րած քում, զոհ վում են գյու ղի 
բնա կիչ ներ, 2001 թվա կա նին ծն ված Ա .Մկրտ չյա նը և 1997 թվա կա նին 
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ծն ված Մ .Գևոր գյա նը: Ե րե խա նե րը հոր հետ ոչ խար նե րին է ին հե տևում, 
ե րբ տե սել են նռ նակ նե րի մնա ցորդ ներ, խփել են դրանք քա րե րին, 
նռ նակ նե րը պայ թել են: Դա տա խա զու թյան վար կա ծով, ե րե խա ներն 
ա ռանց թույլտ վու թյան կրա կա դաշ տում մե տա ղա կան թա փոն ներ են հա-
վա քել: Հե տաքն նու թյան ար դյուն քում ոչ ոք պա տաս խա նատ վու թյան չի 
են թարկ վել:

2013 թվա կան, սեպ տեմ բեր – Վիլ նյու սում նոյեմ բե րին կա յա նա լիք 
ԵՄ Ա րևե լյան գոր ծըն կե րու թյան գա գա թա ժո ղո վում պետք է տե ղի ու-
նե նար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան Մի ու թյան մի ջև 
Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը: Սեպ տեմ բե րի 3-ին տե ղի 
ու նե ցավ ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի այ ցը Մոսկ վա և հան դի պու մը 
ՌԴ նա խա գա հի հետ: Դրա նից հե տո Սարգ սյա նը հայ տա րա րեց Եվ րա-
սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյա նը մի ա նա լու ՀՀ ո րոշ ման մա սին՝ այդ-
պի սով փա կե լով ԵՄ հետ հա մա ձայ նագ րի հար ցը: Դրան հա ջոր դե ցին 
բո ղո քի ցույ ցեր Ե րևա նում, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նի դես պա նա տան 
առ ջև:

2013 թվա կան, դեկ տեմ բե րի 2 – Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի կա-
ռա վա րու թյուն նե րի մի ջև հա մա ձայ նա գիր է ստո րագր վում Հա յաս տա-
նին բնա կան գազ, նավ թամ թերք և չմ շակ ված բնա կան ալ մաստ ներ մա-
տա կա րա րե լու ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին: Նույն օ րը՝ ՌԴ 
նա խա գահ Վլա դի միր Պու տի նի՝ Հա յաս տան կա տա րած այ ցի ըն թաց-
քում Ե րևա նում տե ղի են ու նե նում բո ղո քի ցույ ցեր, ոս տի կա նու թյու նը 
բեր ման է են թար կում տաս նյակ խա ղաղ ցու ցա րար նե րի:

2013 թվա կան, դեկ տեմ բեր – Հա յաս տա նում ը նդ դի մու թյու նը հան-
դես է գա լիս ցույ ցե րով՝ ը նդ դեմ գա զի մա տա կա րար ման ո լոր տում ՀՀ և 
ՌԴ կա ռա վա րու թյուն նե րի մի ջև ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի վա վե-
րաց ման: Ը ստ այդ հա մա ձայ նագ րի, ռու սա կան պե տա կան « Գազպ րոմ» 
կոր պո րա ցի ային, ո րին պատ կա նում էր « Հայ ռուս գա զարդ»-ի բաժ նե-
տոմ սե րի 80 տո կո սը, ան ցնում է նաև մնա ցյալ քսա նը: Բա ցի դա, Հա-
յաս տա նը մին չև 2043 թվա կա նը զրկ վում է այլ ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո-
ցով գազ ներկ րե լու և վա ռե լա նյու թի մա տա կա րար ման պայ ման նե րը 
փո խե լու հնա րա վո րու թյու նից:

2014 թվա կան, մար տի 28 – ՄԱԿ Գլ խա վոր ա սամբ լե ա յում Հա յաս-
տանն ա ջակ ցում է Ռու սաս տա նին՝ դեմ քվե ար կե լով այն Հռ չա կագ րին, 
ո րով մար տի 16-ի հան րաք վե ով Ղրի մի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին ճա-
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նաչ վում էր ա նօ րի նա կան:

2013-2014թթ. – Ըն թա նում է ՀՀ քա ղա քա ցի Հրա չյա Հա րու թյու նյա-
նի՝ « Կա մա զի» վա րոր դի ա ղմ կոտ դա տա վա րու թյու նը: Հա րու թյու նյա նի 
մեղ քով տե ղի ու նե ցած ճա նա պար հատ րանս պոր տային պա տա հա րի 
հե տևան քով Նոր Մոսկ վա յում զոհ վել էր 18 մարդ: Վթա րի վրա մեծ ու-
շադ րու թյուն էր սևեռ վել ոչ մի այն զո հե րի մեծ քա նա կի, այ լև կից հան-
գա մանք նե րի բե րու մով: Հայ հան րու թյա նը վր դո վեց րել էր, օ րի նակ, այն, 
որ Հա րու թյու նյա նին դա տա րան է ին ներ կա յաց րել կա նա ցի ծաղ կա վոր 
խա լա թով: Խա լա թի հար ցը գրե թե ե րկ րորդ պլան էր մղել բուն քրե ա կան 
գոր ծը: Հրա չին նման հա գուս տով դա տա րան բե րող նե րին պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով հան դես էր ե կել նույ նիսկ Հա յաս-
տա նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը: Հա րու թյու նյա նը Ռու սաս-
տա նի դա տա րա նի կող մից դա տա պարտ վեց 7 տար վա ա զա տազրկ ման, 
սա կայն հայ կա կան կող մի հայ ցով ար տա հանձն վեց և պա տի ժը կրում է 
Հա յաս տա նում:

2015 թվա կան, հուն վա րի 2 – Հա յաս տա նը մի ա նում է Եվ րա սի ա կան 
տն տե սա կան մի ու թյան մա սին պայ մա նագ րին:

2015 թվա կան, հուն վա րի 12 – Գյում րի ում տե ղա կայ ված 102-րդ 
ռազ մա բա զայի զին ծա ռայող Վա լե րի Պեր մյա կո վը սպա նում է Գյում-
րի ում բնակ վող Ա վե տի սյան ըն տա նի քի 7 ան դամն ե րին՝ Սերյո ժա Ա վե-
տի սյա նին (1961թ . ծն ված), Հաս միկ Ա վե տի սյա նին (1959), նրանց ե րե-
խա ներ Աի դա Ա վե տի սյա նին (1979), Ար մեն Ա վե տի սյա նին (1981), հարս 
Ա րաք սյա Պո ղո սյա նին (1990), վեր ջին նե րիս եր կա մյա դուստր Հաս միկ 
Ա վե տի սյա նին: Ըն տա նի քի՝ ո ղջ մնա ցած մի ակ ան դա մը՝ վեց ամ սա կան 
Սերյո ժա Ա վե տի սյա նը, ստաց ված վի րա վո րումն ե րից մա հա ցավ հուն-
վա րի 19-ին: Հան ցա գոր ծու թյան փաս տով հա րուց վեց քրե ա կան գործ 
ՀՀ ՔՕ 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով (եր կու և ա վե լի ան-
ձանց սպա նու թյուն): Հուն վա րի 13-ի գի շե րը ռուս սահ մա նա պահ նե րը 
Թուր քի այի սահ մանն ան ցնե լու փոր ձի ժա մա նակ, Բա յան դուր գյու ղի 
մո տա կայ քում բռ նե ցին Պեր մյա կո վին:

 Նույն օ րը Վա լե րի Պեր մյա կո վը խոս տո վա նեց Ա վե տի սյան ըն տա նի-
քի սպա նու թյու նը: Նա հայտ նեց, որ ռազ մա բա զան լքել է քա ղա քում զբոս-
նե լու հա մար և պա տա հա բար հայտն վել է Ա վե տի սյան նե րի տա նը: Հուն-
վա րի 15-ին Գյում րի ում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ցույ ցեր, ո րոնք, ի 
վեր ջո, վե րած վե ցին ոս տի կա նու թյան հետ բա խումն ե րի: Ցու ցա րար ներ 
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է ին հա վաք վել նաև Գյում րի ում գտն վող ռու սա կան հյու պա տո սու թյան 
առ ջև: Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան ու ղ ղու թյամբ նետ վում 
է ին ձվեր, քա րեր և այլ ա ռար կա ներ: Պեր մյա կո վի հանձ նու մը հայ կա-
կան ի րա վա պահ մար մին նե րին նա խա տես ված էր միջ պե տա կան հա մա-
ձայ նագ րե րով: Ը ստ այդմ, ռու սա կան ռազ մա բա զայի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի կող մից Հա յաս տա նի տա րած քում կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րը հե տաքն նում են Հա յաս տա նի հա մա պա տաս խան մար մին նե րը: 2016 
թվա կա նի օ գոս տո սի 23-ին Գյում րու դա տա րա նը Վա լե րի Պեր մյա կո վին 
դա տա պար տեց ցմահ ա զա տազրկ ման՝ մե ղա վոր ճա նա չե լով նրան Ա վե-
տի սյան ըն տա նի քի յոթ ան դամն ե րի սպա նու թյան, ա վա զա կային հար-
ձակ ման և սահ մանն ա պօ րի նի հա տե լու փոր ձի մեջ:

2015 թվա կան, ապ րի լի 24 – Ռու սաս տա նի նա խա գահ Վլա դի միր 
Պու տինն այ ցե լում է Ե րևան և մաս նակ ցում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
100-ա մյա տա րե լի ցին նվիր ված մի ջո ցառ մա նը:

2015 թվա կան, հու նիս-հու լիս – Տե ղի են ու նե նում բո ղո քի զանգ-
վա ծային ցույ ցեր Հա յաս տա նում, ո րոնց պատ ճա ռը է լեկտ րաէ ներ գի այի 
սա կագ նե րի բարձ րա ցումն է ր՝ Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա-
վո րող հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման հա մա ձայն: « Հա յաս տա նի է լեկտ րա-
կան ցան ցեր» (ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի 100 տո կո սը պատ կա նում 
էր ռու սա կան պե տա կան «Ին տեռ ՌԱՕ Ե ԷՍ» ՓԲԸ-ին) ըն կե րու թյու նը 
պատ րաստ վում էր բարձ րաց րել է լեկտ րաէ ներ գի այի ցե րե կային սա կա-
գի նը մոտ քսան տո կո սով: Ցույ ցե րի ար դյուն քում սա կագ նե րի բարձ րա-
ցու մը փոխ հա տուց վեց:

2015 թվա կան, նոյեմ բեր – «Ար դար Ռու սաս տան» կու սակ ցու թյու նը 
ՌԴ Պե տա կան դու մա է ներ կա յաց նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը հրա-
պա րա կայ նո րեն ժխ տե լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու մա սին օ րի նա գիծ: Օ րի նա գի ծը, ո րը ա ռա ջարկ վել էր ռուս-
թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սր ման ֆո նին, այդ պես էլ քվե ար կու-
թյան չդր վեց:

2016 թվա կան, ապ րի լի 1-5 – Շփ ման գծում բա խումն եր են սկս վում 
ԼՂՀ և Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րի մի ջև, ո րոնք ստա ցան «Ապ րի լյան 
քա ռօ րյա պա տե րազմ» ան վա նու մը: Մար տե րը սկս վե ցին ապ րի լի 2-ի 
գի շե րը և ին տեն սի վո րեն շա րու նակ վե ցին չորս օր: Հա կա մար տու թյան 
կող մե րը մի մյանց մե ղադ րե ցին կրա կի դա դա րեց ման ռե ժի մի խախտ-
ման մեջ, ի նչ պես նաև հայտ նե ցին հրե տա նու, ա վի ա ցի այի մաս նակ ցու-
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թյամբ ին տեն սիվ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և հա կա ռա կոր դին 
հասց ված լուրջ վաս նե րի մա սին: Ապ րի լի 5-ին կող մե րը հայ տա րա րե-
ցին ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րեց ման մա սին: Ար ցա խյան 
և ա դր բե ջա նա կան ու ժե րի շփ ման գծի ո ղջ եր կայն քով կրա կի դա դա-
րեց ման վե րա բե րյալ ե րկ կողմ հա մա ձայ նու թյու նը կնք վեց Մոսկ վա յում 
Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի գլ խա վոր շտա բե րի ղե կա վար նե րի հան դիպ-
ման ժա մա նակ՝ ՌԴ ԳՇ ղե կա վա րի մաս նակ ցու թյամբ:

2016 թվա կան, ապ րի լի 14 – Ե րևա նում ՌԴ դես պա նա տան մոտ տե-
ղի ու նե ցան բո ղո քի ցույ ցեր՝ Ռու սաս տա նի կող մից Ա դր բե ջա նին զենք 
վա ճա ռե լու դեմ: Ցու ցա րար նե րը ձվեր և զի նամ թեր քի բե կոր ներ նե տե-
ցին դես պա նա տան ու ղ ղու թյամբ: Հա վաք ված նե րը կոչ ա րե ցին Հա յաս-
տա նի իշ խա նու թյա նը դուրս գալ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյու-
նից: 
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 Պե տու թյան ղե կա վար նե րի պե տա կան և  
պաշ տո նա կան այ ցե րը
ՀՀ նա խա գահ նե րի պե տա կան և պաշ տո նա կան այ ցե րը Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյուն

 Լևոն Տեր-Պետ րո սյան

1995 թվա կան, մար տի 16 – Պաշ տո նա կան այց Մոսկ վա: Քն նարկ վել 
են տն տե սա կան ե րկ կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան հար ցե րը, է ներ գե տիկ 
ճգ նա ժա մը Հա յաս տա նում:

1997 թվա կան, օ գոս տո սի 2528 – Լևոն Տեր-Պետ րո սյա նի պաշ տո-
նա կան այ ցը Մոսկ վա: Քն նարկ վել են տն տե սա կան և ֆի նան սա կան 
ե րկ կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան հար ցե րը: Կա յա ցել են ՀՀ նա խա գա հի 
հան դի պումն ե րը ՌԴ ա ռա ջին փոխ վար չա պետ Ա . Չու բայ սի, ԱԳ նա խա-
րար Ե . Պրի մա կո վի, Դաշ նային խորհր դի նա խա գահ Ե . Ստ րոևի և Պե-
տա կան դու մայի խոս նակ Գ . Սե լեզնյո վի հետ:
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 Ռո բերտ Քո չա րյան

2000 թվա կան, սեպ տեմ բե րի 2526 – ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նա-
կան այ ցը Մոսկ վա: Քն նարկ վել են եր կու ե րկր նե րի տն տե սա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը և ան վտան գու թյու նը:

2001 թվա կան, դեկ տեմ բե րի 17 – ՀՀ նա խա գա հի այ ցը Մոսկ վա: ՌԴ 
նա խա գահ Վլա դի միր Պու տի նի և այլ ռուս պաշ տո նյա նե րի հետ Ռո բերտ 
Քո չա րյա նի բա նակ ցու թյուն նե րում քն նարկ վել են ե րկ կողմ հա րա բե րու-
թյուն նե րի հար ցե րը և ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
հե ռան կար նե րը:

2003 թվա կան, հուն վա րի 1618 – ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նա կան այ-
ցը Մոսկ վա: Այ ցի շր ջա նա կում տե ղի է ու նե ցել Քո չա րյա նի հան դի պու մը 
Վլա դի միր Պու տի նի, վար չա պետ Մ . Կա սյա նո վի, Պետ դու մայի նա խա-
գահ Գ . Սե լեզնյո վի հետ:

 Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում քն նարկ վել են քա ղա քա կան, ա ռևտ-
րատն տե սա կան, ներդ րու մային, ռազ մա քա ղա քա կան և ռազ մա տեխ նի-
կա կան ո լորտ նե րում հայ-ռու սա կան ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու-
թյան ակ տու ալ կող մե րը: Քն նարկ վել է հայ կա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի՝ 
Ռու սաս տա նի առ ջև ՀՀ ու նե ցած պարտ քի դի մաց փո խանց ման հար ցը: 
Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել կա պե րի զար գաց մա նը կր թու թյան, 
գի տու թյան և մշա կույ թի ո լորտ նե րում: Ռո բերտ Քո չա րյանն ա ռա ջար կել 
է ան ցկաց նել Ռու սաս տա նի տա րի Հա յաս տա նում և Հա յաս տա նի տա րի 
Ռու սաս տա նում:
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 Եր կու ե րկր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը հա մա ձայ նեց րել են Ա ՊՀ, ՀԱՊԿ 
և Հա կաա հա բեկ չա կան հանձ նա ժո ղո վի շր ջա նակ նե րում հա մա տեղ 
աշ խա տան քի ման րա մաս նե րը, մտ քեր են փո խա նա կել մի ջազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային հար ցե րի լայն շր ջա նա կի վե րա բե րյալ, ա ռա ջին 
հեր թին՝ ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րի և սպառ նա լիք նե րի դեմ 
պայ քա րի վե րա բե րյալ, Կով կա սում տի րող ի րա վի ճա կի, ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հե ռան կար նե րի շուրջ: Կող մե րը 
հաս տա տել են ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյու նը բա ցա ռա պես խա-
ղաղ մի ջոց նե րով, բո լոր կող մե րի հա մար ըն դու նե լի ար դար հիմ քե րով, 
շու տա փույթ կար գա վո րե լու ի րենց ձգ տու մը:

 Սերժ Սարգ սյան

2008 թվա կան, հու նի սի 2325 – ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նա կան այ-
ցը Ռու սաս տան: ՌԴ նա խա գահ Դմիտ րի Մեդ վե դևի հետ հան դիպ մա նը 
քն նարկ վել են եր կու ե րկր նե րի մի ջև ար տադ րա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն ման հե ռան կար նե րը, փոքր և մի ջին բիզ նե սի 
ու ղ ղու թյամբ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, փո խա դարձ ներդ րումն ե րի զար-
գա ցու մը:

 Կող մե րը քն նար կել են նաև Ա ՊՀ և ՀԱՊԿ ձևա չա փե րով փոխ գոր-
ծակ ցու թյու նը և ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հե-
ռան կար նե րը: ՀՀ նա խա գա հը հան դի պումն եր է ու նե ցել նաև ՌԴ վար-
չա պետ Վլա դի միր Պու տի նի և խորհր դա րա նի ղե կա վա րու թյան հետ:

2011 թվա կան, հոկ տեմ բե րի 2325 – ՀՀ նա խա գա հի պե տա կան այ ցը 
Ռու սաս տան: ՌԴ նա խա գահ Դմիտ րի Մեդ վե դևի հետ բա նակ ցու թյուն-
նե րի ար դյուն քում ստո րագր վել են մի շարք փաս տաթղ թեր, այդ թվում՝ 
հու մա նի տար ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին միջ պե տա կան հա-
մա ձայ նա գի րը, դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րին ան շարժ 
գույ քի փո խա դարձ տրա մադր ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը, ի նչ պես 
նաև հա մա ձայ նա գիր եր կու ե րկր նե րի սպոր տի նա խա րա րու թյուն նե րի 
մի ջև ե րի տա սար դու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մա սին, նաև այլ փաս տաթղ թեր: Հոկ տեմ բե րի 25-ին Սերժ Սարգ սյա նը 
հան դի պել է ՌԴ վար չա պետ Վլա դի միր Պու տի նի հետ:

2017 թվա կան, մար տի 1415 – ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նա կան այ ցը 
Մոսկ վա: Մար տի 14-ին Սերժ Սարգ սյա նը ե լույթ է ու նե ցել ՄԳԻ ՄՕ-ի դա-
սա խո սա կան կազ մի և ու սա նող նե րի հա մար: Մար տի 15-ին ՌԴ նա խա-
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գահ Վլա դի միր Պու տի նի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քն նար-
կել են ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ղա րա բա ղյան հա-
կա մար տու թյու նը: Եր կու ե րկր նե րի ղե կա վար նե րը բա նակ ցու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ըն դու նել են հա մա տեղ հայ տա րա րու թյուն: ՀՀ նա խա գա հը 
հան դի պել է նաև ՌԴ վար չա պետ Դմիտ րի Մեդ վե դևի հետ: Սարգ սյա նի 
այ ցը տե ղի էր ու նե ցել ՀՀ և ՌԴ մի ջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի հաս տատ ման 25-ա մյա կի նա խօ րե ին, ո րը նշ վում էր ապ րի լի 3-ին:
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ՌԴ նա խա գահ նե րի պե տա կան և պաշ տո նա կան այ ցե րը 
Հա յաս տան

 Բո րիս Ել ցին

1994 թվա կան, հոկ տեմ բեր – ՌԴ նա խա գա հի պաշ տո նա կան այ ցը 
ՀՀ: Քն նարկ վել են Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի հա րա բե րու թյուն նե րին 
ա ռնչ վող մի շարք հար ցեր:

Վ լա դի միր Պու տին

2001 թվա կան, սեպ տեմ բե րի 1415 – ՌԴ նա խա գա հի պաշ տո նա կան 
այ ցը Ե րևան: Տե ղի են ու նե ցել բա նակ ցու թյուն ներ ՀՀ նա խա գահ Ռո-
բերտ Քո չա րյա նի հետ: Պու տի նը հան դի պել է նաև Ա մե նայն Հայոց կա-
թո ղի կոս Գա րե գին Բ-ի հետ: Բա նակ ցու թյուն նե րի հիմն ա կան ա ռար կան 
տն տե սա կան խն դիր ներն է ին, մաս նա վո րա պես, Ռու սաս տա նի առ ջև 
Հա յաս տա նի ու նե ցած պարտ քի մա րու մը, ո րն այդ տար վա սեպ տեմ բե րի 
1-ի դրու թյամբ կազ մում էր 100 մլն Ա ՄՆ դո լար: Եր կու ե րկր նե րի ա ռաջ-
նորդ ներն ան դրա դար ձել են նաև ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան 
խնդ րին, « Կով կա սյան քա ռյա կի» հար ցին և Կով կա սում տի րող ի րա վի-
ճա կին ը նդ հա նուր առ մամբ: Քն նարկ վել են նաև Հա մա տեղ ան վտան-
գու թյան պայ մա նագ րի (ՀԱՊ, Հա յաս տանն այդ տա րի նա խա գա հում 
էր կա ռույ ցում) շր ջա նա կում հա մա տեղ աշ խա տան քի տար բեր կող մե րը, 
ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի հար ցե րը, Մոսկ վա յում Ա ՊՀ-ի հո բե լյա-
նա կան նս տաշր ջա նի ան ցկա ցու մը:

2013 թվա կան, դեկ տեմ բե րի 2 – ՌԴ նա խա գա հի պե տա կան այ ցը 
Հա յաս տան: Այ ցի ըն թաց քում Վլա դի միր Պու տինն այ ցե լում է Գյում րի, 
որ տեղ ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի հետ տե սա կա պի մի ջո ցով հե-
տևում է Հրազ դա նի ՋԷԿ-ի հին գե րորդ է ներ գաբ լո կի գոր ծարկ մա նը: 
Ա վե լի ու շ նա խա գահ նե րը մաս նակ ցում են Հայ-ռու սա կան միջ մար զային 
հա մա ժո ղո վին: Վլա դի միր Պու տինն այ ցե լում է նաև Գյում րի ի 102-րդ 
ռու սա կան ռազ մա բա զա: Ե րևա նում կա յա նում են հայ-ռու սա կան բա-
նակ ցու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում նա խա գահ նե րի ներ կա յու թյամբ 
ստո րագր վում է փաս տաթղ թե րի փա թեթ: Պու տի նի՝ Ե րևա նում գտն վե-
լու ժա մե րին տե ղի են ու նե նում բո ղո քի ցույ ցեր, ոս տի կա նու թյու նը բեր-
ման է են թար կում տաս նյակ ցու ցա րար նե րի:
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Դ միտ րի Մեդ վե դև

2008 թվա կան, հոկ տեմ բե րի 2021 – ՌԴ նա խա գա հի պաշ տո նա կան 
այ ցը Հա յաս տան: Տե ղի են ու նե նում հայ-ռու սա կան պաշ տո նա կան բա-
նակ ցու թյուն ներ, Ռու սաս տա նի հրա պա րա կի բա ցու մը Ե րևա նում:

2010 թվա կան, օ գոս տո սի 20 – ՌԴ նա խա գա հի պե տա կան այ-
ցը Հա յաս տան: Ստո րագր վում են մի շարք փաս տաթղ թեր, այդ թվում՝ 
Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ մա բա զայի տե ղա կայ ման եր կա րաց ման, 
Հայ կա կան ա տո մա կա յա նի է ներ գաբ լոկ նե րի կա ռուց ման մա սին: Այ ցի 
ար դյուն քում ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի կող մից ըն դուն վում է հա մա տեղ 
հայ տա րա րու թյուն: Փաս տաթղ թում, մաս նա վո րա պես, ը նդ գծ վում է, որ 
Ռու սաս տանն ու Հա յաս տա նը հան դես են գա լիս ղա րա բա ղյան հա կա-
մար տու թյան՝ բա ցա ռա պես խա ղաղ մի ջոց նե րով, բո լոր կող մե րի հա մար 
ըն դու նե լի ար դար հիմ քե րով շու տա փույթ կար գա վոր ման օգ տին:

 Նա խա գահ նե րի ներ կա յու թյամբ եր կու ե րկր նե րի պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար նե րը ստո րագ րում են Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ մա բա-
զայի տե ղա կայ ման մա սին պայ մա նագ րի՝ 49 տա րով եր կա րաց ման 
ար ձա նագ րու թյուն: « Ռու սա տո մի» ղե կա վա րի և Հա յաս տա նի է ներ գե-
տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րի կող մից ստո րագր վում է 
միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի տա րած քում ա տո-
մա կա յա նի նոր է ներ գաբ լոկ նե րի կա ռուց ման մա սին: Ռու սաս տանն ու 
Հա յաս տա նը պայ մա նա վոր վում են նաև նոր ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց-
չու թյուն ներ հիմն ադ րել: 

Երկ կողմ այ ցե րի հա մա տեքս տում հատ կան շա կան է, որ ի տար բե-
րու թյուն նա խա գահ նե րի, ո րոնց փո խա դարձ այ ցե լու թյուն նե րը սկս վում 
են 1990-ա կան թվա կան նե րի սկզ բից, կա ռա վա րա կան պատ վի րա կու-
թյուն նե րի այ ցե րը սկս վում են շատ ա վե լի ու շ՝ 2003 թվա կա նից: ՀՀ Ա ԳՆ 
տրա մադ րած տվյալ նե րի հա մա ձայն, ՀՀ կա ռա վա րա կան պատ վի րա-
կու թյուն նե րը վար չա պե տե րի գլ խա վո րու թյամբ ը նդ հա նուր առ մամբ 
Ռու սաս տան են այ ցե լել 25 ան գամ: Ը նդ ո րում, մին չև 2008 թվա կանն 
այդ այ ցե րի քա նակն ըն դա մե նը չորս է ե ղել: ՀՀ վար չա պե տե րի՝ Ռու-
սաս տան կա տա րած այ ցե րի մեծ մասն աշ խա տան քային են, և մի այն 
ե րեք այ ցերն են ե ղել պաշ տո նա կան: Պաշ տո նա կան այ ցե րով Ռու սաս-
տան են այ ցե լել ՀՀ վար չա պե տեր Ա նդ րա նիկ Մար գա րյա նը (2004թ .), 
Սերժ Սարգ սյա նը (2007թ .) և Կա րեն Կա րա պե տյա նը (2017թ .):
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 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի մի ջև ստո րագր ված 
փաս տաթղ թե րը 25-ա մյա դի վա նա գի տա կան  
հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քում

Ս տո րև ներ կա յաց նում ե նք ՀՀ և ՌԴ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյուն նե րի կայ քե րում հա սա նե լի ե րկ կողմ փաս տաթղ թե րի ան վա-
նումն ե րի ցան կը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րու թյան .

1991 թվա կան

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա-
դարձ ան վտան գու թյան մա սին 

1992 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված ռու սա կան Զին ված 
ու ժե րի կազ մա լուծ վող մի ա վո րումն ե րի և զո րա մա սե րի սպա ռա զի-
նու թյունն ու տեխ նի կան Հա յաս տա նին փո խան ցե լու պայ ման նե րի և 
ժամ կետ նե րի մա սին

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
տե ղա կայ ված Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ մա նա պահ զոր քե րի 
կար գա վի ճա կի և դրանց գոր ծու նե ու թյան մա սին

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
գտն վող Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Զին ված ու ժե րի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կի մա սին

 9  Հյու պա տո սա կան կոն վեն ցի ա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան մի ջև

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
ա զատ ա ռևտ րի մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ և ՌԴ մի ջև սպա ռա զի նու թյուն նե րի, ռազ մա կան 
տեխ նի կայի և գույ քի մշակ ման ու ար տադր ման մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյան մի ջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս-
տատ ման մա սին
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1993 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
բարձ րա գույն կր թու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
օ դային հա ղոր դակ ցու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև նախ կին ԽՍՀՄ ար տա քին պե տա կան պարտ քի 
և ակ տիվ ե րի նկատ մամբ ի րա վա հա ջոր դու թյան հար ցե րի կար գա-
վոր ման մա սին

1994 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում աշ խա տող Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի նե րի և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
տա րած քում աշ խա տող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան և սո ցի ա լա կան պաշտ-
պա նու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Սահ մա նա պահ զոր քե րի մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
գտն վող Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նա պահ զոր քե րում զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լիս ստանձն վող Պար տա վո րու թյան 
տեքս տի հա մա ձայ նեց ման մա սին

1995 թվա կան

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու-
սա կան ռազ մա կան բա զայի մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
մշա կույ թի, գի տու թյան և կր թու թյան ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու-
թյան մա սին
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1996 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր հար կային օ րենսդ րու թյան խախ տումն ե րի դեմ 
պայ քա րի ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան և տե ղե կատ վու թյան փո-
խա նակ ման մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
1996-1997թթ . Ա ռևտ րատն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գտն-
վող Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նա պահ զոր քե րում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան ան ցնե լու կար գի մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
գտն վող Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նա պահ զոր քե րում զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լիս ստանձն վող Պար տա վո րու թյան 
տեքս տի հա մա ձայ նեց ման մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
ե կա մուտ նե րի և գույ քի կրկ նա կի հարկ ման վե րաց ման մա սին

1997 թվա կան

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա-
դարձ օգ նու թյան մա սին

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
մշ տա պես բնակ վող Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում մշ տա պես բնակ վող Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու-
սա կան ռազ մա բա զայի տե ղա կայ ման կե տե րից դուրս ռու սա կան 
ռազ մա բա զայի զին ծա ռայող նե րի կող մից զենք կի րա ռե լու կար գի 
մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը 1997 թվա կա նին պե տա կան 
վարկ տրա մադ րե լու մա սին
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 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
կա մա վոր վե րաբ նա կու թյան գոր ծըն թա ցի կար գա վոր ման մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու-
սա կան ռազ մա բա զայի գտն վե լու հետ կապ ված գոր ծե րով փո խա-
դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան տրա մադր ման հար ցե րի շուրջ

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Ե րևան քա ղա քում Ռուս-հայ կա կան հա մալ սա րա նի հիմն ադր ման և 
գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի մա սին

1998 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
1999-2000թթ . Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը պե տա կան վարկ 
տրա մադ րե լու մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
կա ռա վա րա կան կա պի ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին

2000 թվա կան

 9 Հռ չա կա գիր ՀՀ և ՌԴ մի ջև դաշ նակ ցային փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րի մա սին՝  ու ղղ ված դե պի 21-րդ դար

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի նե րի ա ռանց վի զայի փո խա դարձ ու ղևո րու թյուն նե րի մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև հա մա տեղ ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա-
մար զոր քե րի (ու ժե րի) կի րառ ման հա մա տեղ ծրագր ման հար ցե րի 
շուրջ

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի թղ թա կից նե րի և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյու նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րի թղ թա կից նե րի կար գա վի ճա կի մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
փո խա դարձ ա ռևտ րի ո լոր տում հա րա կից հար կե րի գանձ ման սկզ-
բունք նե րի մա սին
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2001 թվա կան

 9  Պայ մա նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև մին չև 2010 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում եր կա րա ժամ կետ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա-
սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սուբյեկտ նե րի վար-
չա կազ մե րի (կա ռա վա րու թյուն նե րի) և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մար զային վար չա կազ մե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզ-
բունք նե րի մա սին

2002 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև ռազ մա կան են թա կա ռուց վածք նե րի օբյեկտ նե րի 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև ՀՀ-ին պատ կա նող « Նյու թա բա նու թյան գի տա հե տա զո տա կան և 
ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն» ՓԲԸ-ի բաժ նե տոմ սե րը ՌԴ-ին փո-
խան ցե լու մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև ՀՀ-ին պատ կա նող « Մարս» ՓԲԸ-ն ՌԴ-ին փո խան ցե լու մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև ՀՀ-ին պատ կա նող «Ե րևա նի մա թե մա տի կա կան մե քե նա նե րի 
ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի բաժ նե տոմ սե րը ՌԴ-ին փո խան ցե լու մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև ՀՀ-ին պատ կա նող Հրազ դա նի ՋԷԿ-ի ու նեց ված քային հա մա լի րը 
ՌԴ-ին փո խան ցե լու մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ռազ մա կան ո լոր տում տե ղե կատ վա կան փո խա-
նակ ման մա սին

2004 թվա կան 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև 1992 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 30-ին կնք ված ա զատ ա ռևտ րի մա-
սին Հա մա ձայ նագ րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
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ջև ա զատ ա ռևտ րի ռե ժի մի ա ռգ րա վումն ե րի փու լային չե ղարկ ման 
մա սին

2007 թվա կան 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև 2000 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ 
կա ռա վա րու թյան մի ջև կնք ված փո խա դարձ ա ռևտ րի ո լոր տում հա-
րա կից հար կե րի գանձ ման սկզ բունք նե րի մա սին Հա մա ձայ նագ րում 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին

2011 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
ՀՀ տա րած քում ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի նոր է ներ գաբ լոկ նե րի 
կա ռուց ման գոր ծում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի տե-
ղա կայ ման հա մար ան շարժ գույ քի փո խա դարձ տրա մադր ման մա-
սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Մոսկ վայի Հա մա ռու սաս տա նյան ցու ցա հան դե սային կենտ րո նի տա-
րած քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան «Ար մե նի ա» ցու ցա հան դե-
սաա ռևտ րային կենտ րո նի ստեղծ ման մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր հու մա նի տար ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա-
սին

2012 թվա կան 

 9 Ար ձա նագ րու թյուն ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի-
ջև ՀՀ տա րած քում ռու սա կան ռազ մա բա զայի տե ղա կայ ման կե տե րի 
մա սին

2013 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
« Հայ ռուս գա զարդ» ՓԲԸ բաժ նե տոմ սե րի ա ռու վա ճառ քի և հե տա գա 
գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
բնա կան գա զի մա տա կա րար ման գնի գո յաց ման կար գի մա սին
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 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն բնա կան գա զի, նավ թամ թեր քի և 
չմ շակ ված բնա կան ալ մաստ նե րի մա տա կա րար ման ո լոր տում հա-
մա գոր ծակ ցու թյան մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր քա ղա քա ցի նե րի մնա լու կար գի մա սին

2014 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
Հայ կա կան ա տո մա կա յա նի ե րկ րորդ է ներ գաբ լո կի օգ տա գործ ման 
ժամ կե տի եր կա րաց ման հար ցում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին

2015 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան մի ջև հա մա տեղ ան վտան գու թյան Կով կա սյան տա րա-
ծաշր ջա նում Հա կաօ դային պաշտ պա նու թյան մի ա ցյալ տա րա ծաշր-
ջա նային հա մա կար գի ստեղծ ման մա սին

 9  Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՌԴ կա ռա վա րու թյան մի ջև 
մի ջու կային վթար նե րի մա սին օ պե րա տիվ տե ղե կաց ման և մի ջու-
կային ու ռա դի ա ցի ոն ան վտան գու թյան ո լոր տում տե ղե կատ վու թյան 
փո խա նակ ման մա սին

2016 թվա կան

 9  Հա մա ձայ նա գիր տի ե զե րա կան տա րած քի օգ տա գործ ման և հե տա-
զոտ ման ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին
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 Հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի  
հիմ ա կան տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը

 Հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տն տե սա կան բա ղադ րի չը բա-
վա կան բազ մա շերտ է: 2013 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ Հա յաս-
տա նում ռու սա կան կա պի տա լով ձեռ նար կու թյուն նե րի և ա ռան ձին ստո-
րա բա ժա նումն ե րի թի վը շուրջ 1280 էր, ին չը կազ մում է Հա յաս տա նում 
օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու թյամբ աշ խա տող ձեռ նար կու թյուն-
նե րի ը նդ հա նուր քա նա կի 27,6 տո կո սը:

 Ռու սա կան ըն կե րու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են Հա յաս տա նի տն տե-
սու թյան հիմն ա կան ո լորտ նե րում՝ է ներ գե տիկ, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, 
բան կային, տրանս պոր տային, լեռ նա հան քար դյու նա բե րա կան և այլն:

 Ռու սա կան կա պի տա լի մաս նակ ցու թյամբ գոր ծող ա ռա վել ար դյու-
նա վետ ձեռ նար կու թյուն նե րից է « Ռու սալ-Ար մե նալ» ՓԲԸ-ն, ո րին պատ-
կա նում է փայ լա թի թե ղային «Ար մե նալ» գոր ծա րա նի բաժ նե տոմ սե րի 100 
տո կո սը: Գոր ծա րա նը Հա յաս տա նի խո շո րա գույն ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րից է և հան դի սա նում է Կով կա սում մի ակ փայ լա թի-
թեղ ար տադ րո ղը: Ձեռ նար կու թյու նը տա րե կան թո ղար կում է 25 հա զար 
տոն նա փայ լա թի թեղ: 

Ա լյու մի նի ար տադ րու թյան ար դի ա կա նաց մանն ու ղղ ված ներդ րում-
նե րի ծա վա լը 2010-2012թթ . կազ մել է 100 մլն դո լար, ի սկ 2013-2020 
թվա կան նե րին նա խա տես վում է ներդ նել ևս շուրջ 20 մլն դո լար:

 Զար գա նում է հայ-ռու սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վա ռե լի քաէ-
ներ գե տիկ հա մա կար գում: Ը ստ Հա յաս տա նի տա րած քում գա զաէ ներ գե-
տիկ նա խագ ծե րում « Գազպ րոմ» ըն կե րու թյան մաս նակ ցու թյան մա սին 
հա մա ձայ նագ րի, « Գազպ րոմ» ԲԲԸ-ն « Հայ ռուս գա զարդ» ՓԲԸ-ի (ո րի 
100 տո կոս բաժ նե տոմ սերն այժմ պատ կա նում են « Գազպ րոմ» ԲԲԸ-ին) 
մի ջո ցով Հա յաս տա նում ի րա կա նաց նում է խո շոր գա զաէ ներ գե տիկ նա-
խա գիծ: Հա յաս տա նի գա զատ րանս պոր տային հա մա կար գե րի զար գաց-
մանն ու ղղ ված ռու սա կան ներդ րումն ե րը 2006-2013թթ . կազ մել են շուրջ 
200 մլն դո լար: Սպաս վում է, որ 2014-2019թթ . ըն թաց քում կկա տար վեն 
ևս 60 մլն դո լա րի ներդ րումն եր:

2008 թվա կա նի հուն վա րից « Ռու սա կան եր կա թու ղի ներ» ԲԲԸ-ն 
(ՌԵ ՈՒ) ի րա կա նաց նում է « Հայ կա կան եր կա թու ղի» ՓԲԸ-ի կոն ցե սի ոն 
կա ռա վա րու մը, այն է՝ 30 տա րի ժամ կե տով, ա ռա ջին 20 տա րին լրա-
նա լուց հե տո ևս 20 տա րով եր կա րաձ գե լու ի րա վուն քով: Ը ստ պայ մա-
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նագ րի, ՌԵ ՈՒ-ն կոն ցե սի այի հիմն ա կան ժամ կե տում Հա յաս տա նի եր-
կա թու ղային են թա կա ռուց ված քի զար գաց ման հա մար պետք է ներդ նի 
400 մլն դո լար, ի սկ շար ժա կազ մի թար մաց ման հա մար՝ 170 մլն դո լար: 
Հայ կա կան եր կա թու ղի նե րի ան մի ջա կան կա ռա վա րումն ի րա կա նաց-
նում է « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի ներ» ՓԲԸ-ն, ո րը հան դի սա նում է 
ՌԵ ՈՒ-ի 100 տո կո սա նոց դուստր ձեռ նար կու թյու նը: 2008-2013թթ . ՌԵ-
ՈՒ-ի ներդ րումն ե րի ծա վա լը կազ մել է 267 մլն դո լար:

« Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ն (այն ժա մա նակ 100 
տո կո սա նոց ռու սա կան կա պի տա լով ՌԱՕ Ե ԷՍ) 2012թ . Հա յաս տա նի 
է լեկտ րա ցան ցե րի պահ պան ման և զար գաց ման հա մար ներդ րել է 20 
մլն դո լար, 2013-2018 թվա կան նե րին նա խա տես վում էր ներդ նել շուրջ 
250 մլն դո լար: 2017 թվա կա նի ապ րի լից ըն կե րու թյան բաժ նե տե րեր են 
հան դի սա նում ռու սաս տա նյան « Տա շիր կա պի տալ» ըն կե րու թյու նը՝ 70% 
բաժ նե մա սով, և օֆ շո րային LIORMAND HOLDING LIMITED ըն կե րու թյու-
նը՝ 30% բաժ նե մա սով:

« Մի ջազ գային է ներ գե տիկ ըն կե րու թյուն» ՓԲԸ-ն (100 տո կոս ռու սա-
կան կա պի տա լով) Սևան-Հ րազ դան ՀԷԿ-ե րի կաս կա դի վե րա նո րոգ ման 
հա մար 2011-2012 թթ . ներդ րել է 8,5 մլն դո լար:

100 տո կոս ռու սա կան կա պի տալ ու նե ցող ըն կե րու թյունն նե րից է նաև 
« Գե ոպ րո մայ նինգ գոլդ Հա յաս տան» ՍՊԸ-ն: 2011-2013թթ . ըն կե րու թյու-
նը Սոթ քի ոս կու հան քի տեխ նի կա կան բա զայի նո րաց ման հա մար ներդ-
րել է շուրջ 340 մլն դո լար, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց րել է Ա գա րա կի պղն-
ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի ար դի ա կա նա ցու մը:

2011 թվա կա նին ռու սա կան « Նևա-Ռուս» ըն կե րու թյունն Ար մա նի սի 
պո լի մե տա ղա կան հան քա վայ րի մո տա կայ քում կա ռու ցել է լեռ նա հարս-
տաց նող գոր ծա րան (100 տո կոս ռու սա կան կա պի տա լով): Գոր ծա րա-
նի կա ռուց ման հա մար ներդր վել է 40 մլն դո լար: Մո տա կա 2-3 տա րում 
ար տադ րու թյան զար գաց ման հա մար ներդ րումն ե րը կկազ մեն 17-20 մլն 
դո լար: « Նևա-Ռուս» ըն կե րու թյու նը պատ րաստ վում է եր կու լեռ նա հարս-
տաց նող գոր ծա րան կա ռու ցել Սյու նի քի մար զում, ներդ րումն ե րի ծա վա լը 
կկազ մի շուրջ 300 մլն դո լար:

 Բան կային ո լոր տում ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում ՎՏԲ Խում-
բը: Հա յաս տա նում ՎՏԲ Խմ բի ա ռա վել խո շոր նա խագ ծե րից է մաս նակ-
ցու թյու նը Թե ղու տի պղն ձա մո լիբ դե նային հան քա վայ րում հան քաար-
դյու նա բե րու թյան կազ մա կերպ ման ծրագ րի ֆի նան սա վոր մա նը, ո րի 
շր ջա նակ նե րում էլ 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րից սկս վել է ՎՏԲ Խմ բի վար-
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կային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը: 2012 թվա կա նի հու լի սի դրու թյամբ 
283 .3 մլն դո լար ը նդ հա նուր վար կային սահ մա նա չա փից (12 տա րի ժամ-
կե տով) օգ տա գործ վել են 87,81 մլն դո լա րի վար կային մի ջոց ներ:

«ՎՏԲ Բանկ (Հա յաս տան)» ՓԲԸ-ն մաս նակ ցում է Հա յաս տա նում մի 
շարք ա ռա ջա տար ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր մա նը: Մաս նա վո-
րա պես, բան կը մաս նակ ցում է « Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ըն-
կե րու թյան կոնտ րա գենտ նե րի սպա սարկ ման նա խագ ծի ի րա կա նաց մա-
նը և ֆի նան սա վո րում է ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյու նը 9 .3 մլն 
դո լա րի չա փով: Նշա նա կա լից է նաև «Ա գա րա կի պղն ձա մո լիբ դե նային 
կոմ բի նատ» ՓԲԸ-ի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան և ներդ րու մային ծրագ-
րի զար գաց ման ֆի նան սա վո րու մը 9 մլն դո լա րի չա փով: Բան կը հա-
մա գոր ծակ ցում է նաև « Գազպ րոմ Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի հետ (« Գազպ րոմ» 
ԲԲԸ-ի դուստր ձեռ նար կու թյուն): «ՎՏԲ բանկ» ՓԲԸ-ն ֆի նան սա վո րել է 
գա զային ըն կե րու թյա նը ը նդ հա նուր 12,4 մլն դո լա րի չա փով՝ «Ա դի գազ» 
հա մա լի րի կա ռուց ման նա խագ ծի ի րա կա նա ցումն ա վար տին հասց նե լու 
հա մար:

ՎՏԲ Խում բը հե տաքրքր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ 
ներդ րու մային հա մա գոր ծակ ցու թյան հե տա գա զար գաց մամբ, մաս նա-
վո րա պես՝ «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նի հե տա գա զար գաց ման և վե-
րա կա ռուց ման ծրագ րով, շի նա րա րու թյան ո լոր տում նոր նա խագ ծե րի 
ի րա կա նաց մամբ և խո շոր են թա կա ռուց ված քային օբյեկտ նե րի վե րա-
կա ռուց մամբ:

 Մեծ է ռու սա կան ըն կե րու թյուն նե րի ակ տի վու թյու նը նաև հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում: Բջ ջային կա պի հայ կա կան շու կա յում ներ կա-
յում գոր ծում են ռու սա կան կա պի տա լով եր կու խո շոր ըն կե րու թյուն ներ՝ 
«Ար մեն թել» ՓԲԸ-ն (պատ կա նում է ռու սա կան « Վիմ պել կոմ» ԲԲԸ-ին) և 
«Ղ-Տե լե կոմ» ՓԲԸ-ն (պատ կա նում է «ՄՏՍ» ԲԲԸ-ին): «Ար մեն թել» ՓԲԸ-ի 
ներդ րումն ե րը Հա յաս տա նի հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում ու ղղ ված 
են են թա կա ռուց ված քի զար գաց մա նը, տեխ նի կա կան հա մալր մա նը և 
Ին տեր նետ հա ղոր դակ ցու թյան զար գաց մա նը: Ըն կե րու թյու նը ներդ րել 
է շուրջ 1,5 մլն դո լար և դար ձել է Հա յաս տա նի մի ակ օ պե րա տո րը, ո րն 
ու նի հինգ ե լք Հա յաս տա նից: «Ղ-Տե լե կոմ» ՓԲԸ-ն հան դի սա նում է « Ռոս-
տե լե կոմ» ԲԲԸ-ի հիմն ա կան գոր ծըն կե րը Հա յաս տա նում: « Ռոս տե լե կոմ» 
ԲԲԸ-ի և «Ղ-Տե լե կո մի» մի ջև ձայ նային թրա ֆի կի փո խանց ման հա մար 
կազ մա կերպ վել են թվային հոս քեր Վրաս տա նի և Ի րա նի տա րածք նե-
րով:
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 Հայ-ռու սա կան ա ռև տու րը

ՀՀ-ի և ՌԴ-ի տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա րևոր ցու ցա նիշ-
ներ են հան դի սա նում եր կու ե րկր նե րի մի ջև առ կա ա ռևտ րի ծա վալ նե րը:

 Ռու սաս տա նի հետ Հա յաս տա նի ա ռևտ րի ցու ցա նիշ նե րը (ը ստ 
Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի)

Թ վա կան
Ար տա հա նում  

(դե պի ՌԴ) 
Ներ մու ծում  

(ծագ ման եր կիր՝ ՌԴ)
1995 90802,6 -
1996 96141,0 -
1997 62898,5 -
1998 39986,3 -
1999 33855,5 -
2000 44559,9 -
2001 60501,3 -
2002 64634,0 -
2003 94415,6 174907,9
2004 77897,7 159687,2
2005 119004,2 242632,4
2006 121155,6 304170,8
2007 201542,5 720440,4
2008 208174,9 851172,5
2009 107426,3 792241,6
2010 160507,8 835271,7
2011 222273,7 890873,2
2012 279109,0 1057416,4
2013 334125,7 1025159,7
2014 308250,2 1122876,0
2015 244892,8 942384,6
2016 374470,7 983835,4
2017 

(հուն վար-սեպ տեմ բեր) 337497,8 736293,3
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 Ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից կա տար ված դրա մա կան փո-
խան ցում ե րը դե պի Հա յաս տան և ան դր սահ մա նային գոր-
ծո ղու թյուն նե րը (ՌԴ Կենտ րո նա կան բան կի՝ 2004-2016թթ. 
տվյալ նե րով)

Դ րա մա կան փո խան ցում ե րի հա մա կար գե րով Ռու սաս տա նից կա
տար ված փո խան ցում ե րը 20062016թթ.

Թ վա կան Մլն Ա ՄՆ դո լար

2006 530500
2007 943400
2008 1249200
2009 848300
2010 1018000
2011 1284400
2012 1449000
2013 1597000
2014 1416000
2015 682000
2016 346216
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 Ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ի րա կա նաց րած  
ան դր սահ մա նային գոր ծո ղու թյուն ներ

 Փո խան ցում եր Ռու սաս տա նից 20062016թթ.

Թ վա կան Մլն Ա ՄՆ դո լար

2006 630090
2007 1061910
2008 1411040
2009 944580
2010 1107600
2011 1365700
2012 1602400
2013 1715000
2014 1550000
2015 941000
2016 711476
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Դ րա մա կան փո խան ցում եր դե պի Հա յաս տան՝ ը ստ վճա րային հաշ
վեկշ ռի մե թո դա բա նու թյան (մլն Ա ՄՆ դո լար)

Թ վա կան Մլն Ա ՄՆ դո լար

2004 729
2005 846
2006 1078
2007 1491
2008 1781
2009 1286
2010 1484
2011 1761 .7
2012 1909 .3
2013 2159 .6
2014 2025 .9
2015 1430 .4
2016 1330 .1
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 Միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց ներ

 Հայ-ռու սա կան տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա րևոր բա ղադ-
րիչ են հան դի սա նում մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցումն ե րը: Այս հա-
մա տեքս տում ա ռանց քային դեր է խա ղում միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի 
դի նա մի կան: Ստո րև ներ կա յաց նում ե նք ՌԴ Դաշ նային միգ րա ցի ոն ծա-
ռա յու թյան տվյալ նե րը՝ սկ սած 2011 թվա կա նից

ՌԴու մ գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ

2011 թվա կան

N Ցու ցա նիշ ներ Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե րում 
հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 713 272

2 . Ռու սաս տա նում գտն վե լու ժամ կե տը եր կա րաձ գած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 125 232

3 . Ըստ բնա կու թյան վայ րի գրանց ված ՀՀ քա ղա քա-
ցի նե րի քա նա կը 86 782

4 . Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան ի րա վունք ստա ցած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 53 166

5 . Ռու սաս տա նում ժա մա նա կա վոր բնակ վող ՀՀ քա-
ղա քա ցի նե րի քա նա կը 112 528

6 . ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը, ո րոնց նկատ մամբ 
կա յաց վել է կա ցու թյան ի րա վունք տա լու ո րո շում 33 110

7 . Ռու սաս տա նում մշ տա պես բնակ վող ՀՀ քա ղա քա-
ցի նե րի քա նա կը (ը ստ կա ցու թյան ի րա վուն քի) 33 392

8 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րի քա նա կը 7 847

9 . Ռու սաս տա նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը

9 .1 ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 53 868

9 .2 ձևա կերպ ված է ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 268

9 .3 ձևա կերպ ված է բարձր ո րա կա վոր ված մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 39

9 .4 տ րա մադր ված պա տենտ նե րի քա նա կը 59 127

10 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

33 403
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2012 թվա կան

N Ցու ցա նիշ ներ Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե րում 
հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 507 493

2 . ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը, ո րոնց նկատ մամբ 
կա յաց վել է կա ցու թյան ի րա վունք տա լու ո րո շում 21 706

3 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի-
նե րի քա նա կը 13 176

4 . Ռու սաս տա նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը

4 .1 ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն 
(հատ) 52 600

4 .2 ձևա կերպ ված է ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 566

4 .3 ձևա կերպ ված է բարձր ո րա կա վոր ված մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 24

5 . ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն՝ ը ստ տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի (%) .

5 .1 Շի նա րա րու թյուն 52,8

5 .2 ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտ 22,3

5 .3 տ րանս պորտ և կապ 12,9

5 .4 մե ծա ծախ և ման րա ծախ ա ռև տուր 4,6

6 .
մաս նա վոր ան ձանց մոտ աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տր ված պա-
տենտ ներ (հատ)

90 500

7 . կր թու թյան հա մար Ռու սաս տան ե կած ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րի քա նա կը 2 963

8 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

34 975
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2013 թվա կան

N Ցու ցա նիշ ներ Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե րում 
հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 587 069

2 . Ըստ բնա կու թյան վայ րի գրանց ված ՀՀ քա ղա քա-
ցի նե րի քա նա կը 56 435

3 . Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան ի րա վունք ստա ցած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 31 127

4 . ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը, ո րոնց նկատ մամբ 
կա յաց վել է կա ցու թյան ի րա վունք տա լու ո րո շում 19 919

5 .
Ռու սաս տա նում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա-
նա կը (ը ստ ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան թույլտ վու-
թյան և կա ցու թյան ի րա վուն քի)

145 122

6 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի-
նե րի քա նա կը 16 550

7 . Ռու սաս տա նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը

7 .1 ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն 
(հատ) 53 700

7 .2 ձևա կերպ ված է ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 3909

7 .3 ձևա կերպ ված է բարձր ո րա կա վոր ված մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 215

8 .
մաս նա վոր ան ձանց մոտ աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տր ված պա-
տենտ ներ (հատ)

95 800

9 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

30 345
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2014 թվա կան

N Ցու ցա նիշ նե րը Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե րում 
հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը (հատ) 434 298

2 . Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան ի րա վունք ստա ցած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 28 227

3 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի-
նե րի քա նա կը 11 223

4 . Ռու սաս տա նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը

4 .1 ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն 
(հատ) 63 103

4 .2 ձևա կերպ ված է ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 4 911

4 .3 ձևա կերպ ված է բարձր ո րա կա վոր ված մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 249

5 .
մաս նա վոր ան ձանց մոտ աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տր ված պա-
տենտ ներ (հատ)

153 382

6 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

45 239

2015 թվա կան

N Ցու ցա նիշ ներ Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե-
րում հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 362 532

2 . Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան ի րա վունք ստա ցած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 9 908

3 .
Ռու սաս տա նում ժա մա նա կա վոր բնակ վող ՀՀ քա-
ղա քա ցի նե րի քա նա կը (ը ստ ժա մա նա կա վոր կա-
ցու թյան ի րա վուն քի)  

10 259

4 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի-
նե րի քա նա կը 8 368

5 . Ռու սաս տա նի տա րածք մտած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
քա նա կը 365 100
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6 . Ռու սաս տա նի տա րած քը լքած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
քա նա կը 243 600

7 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

9 434

8 . Ռու սաս տա նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը

8 .1 ձևա կերպ ված է աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն 
(հատ) 52

8 .2 ձևա կերպ ված է ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 2

8 .3 ձևա կերպ ված է բարձր ո րա կա վոր ված մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն (հատ) 7

9 .
մաս նա վոր ան ձանց մոտ աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տր ված պա-
տենտ ներ (հատ)

114

10 . կր թու թյան հա մար Ռու սաս տան ե կած ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րի քա նա կը 9 054

2016 թվա կան

N Ցու ցա նիշ ներ Ըն դա մե նը

1 . Ռու սաս տա նի ԴՄԾ տա րած քային մար մին նե րում հաշ վառ ված 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

2 . Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան ի րա վունք ստա ցած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը 21 872

3 .
Ռու սաս տա նում ժա մա նա կա վոր բնակ վող ՀՀ քա-
ղա քա ցի նե րի քա նա կը (ը ստ ժա մա նա կա վոր կա-
ցու թյան ի րա վուն քի)  

18 352

4 . ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րի քա նա կը 22 264

5 . Ռու սաս տա նի տա րածք մտած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
քա նա կը 603 358

6 . Ռու սաս տա նի տա րած քը լքած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
քա նա կը -

7 .
ՌԴ տա րած քում միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան ո լոր-
տում վար չա կան ի րա վա խախ տումն եր կա տա րած 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը

1 203



42  Հայ-ռուսական հարաբերությունները անկախության շրջանում






