
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող

հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից

2020թ. ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության

Սահմանադրության հանրաքվեի նախապատրաստական

քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 13' 22'' 0' 00'' 1,042' 07'' 758' 00'' 1,813' 29''

 ՈՉ 13' 55'' 0' 00'' 1,214' 08'' 764' 05'' 1,992' 08''

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

17.02.2020 - 24.02.2020                                          
ընկած  ժամանակահատված



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 4' 27'' 0' 00'' 0' 00'' 84' 53'' 89' 20''

ՈՉ 5' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 57' 46'' 62' 46''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«Առաջին ալիք» հեռուստածրագիր  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 26' 00'' 26' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 24' 00'' 24' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

«Արմենիա» հեռուստածրագիր

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 15' 10'' 15' 10''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 13' 30'' 14' 44'' 28' 14''

«Շանթ»                                       
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 4' 00'' 4' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 5' 00'' 5' 00''

«Հ2» հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 41' 24'' 41' 24''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 109' 39'' 109' 39''

«Կենտրոն»                                                          
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 323' 11'' 61' 31'' 384' 42''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 477' 02'' 60' 38'' 537' 40''

«Երկիր Մեդիա»                       
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«Ա-Թիվի»                                
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 64' 10'' 1' 17'' 65' 27''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 136' 06'' 0' 00'' 136' 06''

«Արմնյուզ»                            
հեռուստածրագիր 

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«Ար» հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 22' 15'' 39' 57'' 62' 12''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 41' 06'' 39' 37'' 80' 43''

«5-րդ ալիք»                               
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 270' 27'' 48' 35'' 319' 02''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 192' 55'' 35' 37'' 228' 32''

 «Նոր Հայաստան»                  
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«Միր» հեռուստածրագիր 

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«21TV» հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 67' 56'' 7' 09'' 75' 05''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 67' 56'' 6' 29'' 74' 25''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Ցայգ»                                       
հեռուստածրագիր  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 15' 56'' 15' 56''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 13' 30'' 17' 50'' 31' 20''

«Շանթ»                                                             
Գյումրի  հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«Գալա» հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Ֆորտունա»                                          
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«ՄԻԳ» հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 30' 05'' 0' 00'' 30' 05''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Լոռի»                                          
հեռուստածրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

«Անկյուն գումարած երեք» 
հեռուստածրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Կոտայք   Թիվի»                                             
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«ԱԼՏ»  հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Նոյ Հայաստան»                  
հեռուստածրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 188' 00'' 188' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 94' 16'' 188' 00'' 282' 16''

«Գեղամա»                                  
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«Զանգեզուր»                             
հեռուստածրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 8' 55'' 0' 00'' 60' 00'' 22' 55'' 91' 50''

ՈՉ 8' 55'' 0' 00'' 60' 00'' 4' 25'' 73' 20''

«Առաջին ծրագիր»                                            
ռադիոծրագիր  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 14' 59'' 0' 33'' 15' 32''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 14' 55'' 0' 33'' 15' 28''

«ԵՐԵՎԱՆ ԷՖԷՄ»                                              
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 33'' 0' 33''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 33'' 0' 33''

«ԱՎՏՈՌԱԴԻՈ»                                               
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 16' 20'' 16' 20''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 16' 20'' 16' 20''

«Ռադիո  Ավրորա»                       
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 16' 20'' 16' 20''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 16' 20'' 16' 20''

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«ՔԻՍՍ ԷՖ ԷՄ»                                 
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«ՌԱԴԻՈ ՋԱՆ»                                 
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 112' 00'' 112' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 111' 30'' 111' 30''

«Սպուտնիկ Արմենիա»                                       
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 2' 00'' 2' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 2' 00'' 2' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Ռադիո Մարշալ»                                                           
ռադիոծրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«Եվրոպա պլյուս»                                              
ռադիոծրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«Ռուսսկոյե ռադիո»                                        
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 51'' 0' 51''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 53'' 0' 53''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

«Ռադիո Վան»                                         
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«Հայ Էֆէմ»                                              
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 38' 12'' 0' 00'' 38' 12''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 63' 52'' 0' 00'' 63' 52''

«Ռադիո Հայ»                                                         
ռադիոծրագիր 

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 122' 52'' 7' 29'' 130' 21''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 10' 26'' 10' 26''

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«Իմպուլս»                                                                      
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 3' 27'' 3' 27''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 3' 36'' 3' 36''

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

«ՌԱԴԻՈ ՓՈՓ ԷՖ ԷՄ 89.3»                                                
ռադիոծրագիր



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 28' 00'' 28' 46'' 56' 46''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 39' 00'' 23' 00'' 62' 00''

«ԱՐՄՆՅՈՒԶ  ՖՄ»                                                    
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«ՄԻՐ»   ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 0' 00''

«ՄԻԳ»  ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



քարոզչության 
մասնակից

ԱՅՈ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 12' 54'' 12' 54''

ՈՉ 0' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 15' 09'' 15' 09''

«Շանթ»                                              
ռադիոծրագիր

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 
իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը

անվճար կարգով 
տրամադրված, 
լրատվական 

թողարկումներում              
և   այլ    

հաղորդումներում 
իրականացված 
քարոզչության  
ընդհանուր 

եթերաժամանակը                                  



ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆԵՎՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒԹՅ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների 2020
թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեի քարոզչության 17.02.2020թ-ից մինչև 24.02.2020թ. ընկած
ժամանակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող
հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից հեռարձակած
հեռուստառադիոհաղորդումների Հայաստանի Հանրապետության ընտրական
օրենսդրությանը համապատասխանության մշտադիտարկման արդյունքներով
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը խախտումներ չի արձանագրել:
Քարոզչության կողմերի, պետական մարմինների, հասարակական և միջազգային
կազմակերպությունների կողմից Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով
պաշտոնապես ոչ մի բողոք չի ներկայացվել:

Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների,
ռադիոընկերությունների կողմից հեռարձակվող հաղորդումներում և հաղորդաշարերում
«Այո» և «Ոչ» քարոզչության կողմերին տրվել են մասնակցության հավասար
հնարավորություններ:
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