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 ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

50 «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամսական) և 

«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերը և լրացման հրահանգը հաստատելու 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 

թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի N 20-Ն որոշումը……………………………………… 
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51 «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 24-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 21-Ն 

որոշումը……………………………………………………………………………………………….. 
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52 «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 29 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 22-Ն 

որոշումը……………………………………………………………………………………………….. 
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53 «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի 

հոկտեմբերի 17-ի N5 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի N 23-Ն որոշումը…………………………………………………………….. 
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 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

54 ««Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման, 

իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման» ՍՆ N 2.2.5-003-16 

սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» ԼՂՀ առողջապահության 
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57 «Անտառավերականգնման հրահանգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի հունիսի 23-ին  

Պետական գրանցման համարը 3011651 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

31 մայիսի 2016 թվական                                                                               N 20-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 

1-ԿՇ (ԱՄUԱԿԱՆ) ԵՎ «ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ»  

ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ   

ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  31-Ի  

N22-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.  

1. Հաստատել «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամuական) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 2-ի: 

3. Հաստատել «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների  մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամuական) և 

«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների  մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 3-ի: 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ««Օբյեկտների գործարկման և շինարարական 

աշխատանքների  մասին» Ձև N 1-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N22-Ն որոշումը: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                             Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ  
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Հավելված 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 20-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ 

(ամսական) 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

                         ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

20_______ թ.  

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի (30.04.2002թ., ՀՕ-205) 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

 մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը 

 

Ներկայացնում է  _____________________________________________________________________ 
(անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________I___I___I___I___I 
                                                                (գործունեության իրականացման վայրը)                                                              (փոստային դասիչ) 

Շրջանը ____________________________համայնքը ________________________________________                                                                       
                                                                                                                                    (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________ 

_________________________________________________________________  I___I___I___I___ I___I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը            I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                 I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                              I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

 

1. Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները   

 

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ 

 (մեկ տասնորդական նիշով),առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 
Տողի 

համարը 

Շինմոնտաժային  

աշխատանքներ 

որից` այլ երկրներում 

կատարված (մինչև 12 ամիսն 

ընկած ժամանակահատվածում) 

Ա Բ 1 2 

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները սեփական 

ուժերով (110.1+110.2+110.3) 
110 

       

այդ թվում` ըստ տնտեսական գործունեության                 

տեսակների «Շինարարություն» F բաժնի       

շենքերի շինարարություն (110.1.1+110.1.2) 110.1     

այդ թվում`    

  կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ 110.1.1     
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բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի  110.1.2     

քաղաքացիական շինարարություն  (110.2.1+110.2.2+110.2.3) 110.2     

այդ թվում` 
 

    

ճանապարհների և երկաթուղիների 110.2.1     

կոմունալ կառույցների  110.2.2     

քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների   110.2.3     

մասնագիտացված շինարարական գործունեություն 

(110.3.1+110.3.2+110.3.3+110.3.4)               
110.3 

    

այդ թվում` 
 

    

շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի 

նախապատրաստում 
110.3.1 

    

էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ  ճարտարագի-

տական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ 
110.3.2 

    

շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ 110.3.3     

այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն 110.3.4     

110 տողից`   բնակչության պատվերով 111     

110 տողից`    

 

    

հիմնանորոգում 112     

դրանից` 

 

    

բնակելի շենքերի 112.1     

ոչ բնակելի շենքերի 112.2     

քաղաքացիական կառույցների  112.3     

ընթացիկ նորոգում 113     

դրանից` 

 

    

բնակելի շենքերի 113.1     

ոչ բնակելի շենքերի 113.2     

քաղաքացիական կառույցների  113.3     

 

2. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը, տարեսկզբից 

_______________ մարդ 

3. Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալներն ըստ 

կառուցապատողների` պատվիրատուների (եռամսյակային) 
 

/փաստացի գներով` հազ. դրամ  

(մեկ տասնորդական նիշով), առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Կառուցապատողի 

անվանումը 

Տողի 

համարը 

Շինարարությունն ըստ 

տնտեսական 

գործունեության տեսակի 

Շինարարությունը 

հաշվետու 

եռամսյակում 

այդ թվում` ըստ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրների (նշել) 

   Ա Բ Գ 1 2 3 4 

  310           

  311           

  312           

  313           

  314           

  315           

  316           

  317           

  318           

  319           

  320           
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Ղեկավար`        __________________________________        ___________________________          
                                                                     (Ազգանուն, անուն)                                                                                           (Ստորագրություն) 

 

Լրացնող` (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ) _____________  ___________         

                                                                                                              (Ազգանուն, անուն)          (Ստորագրություն) 

                              «______» __________________   20       թ. 
                                                       

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար`                                                                             Լ. Հարությունյան 
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Հավելված 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 20-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ 

(տարեկան) 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

20__ թ.  

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի (30.04.2002թ., ՀՕ-205) 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը 

 

Ներկայացնում է  _____________________________________________________________________ 
(անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________I___I___I___I___I 
                                                                (գործունեության իրականացման վայրը)                                                              (փոստային դասիչ) 

Շրջանը ____________________________համայնքը ________________________________________                                                                       
                                                                                                                                    (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________ 

_________________________________________________________________  I___I___I___I___ I___I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը            I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                 I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                              I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

1. Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները   

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական  

նիշով), առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 
Տողի 

համարը 

Շինմոնտա-

ժային աշ-

խատանքներ 

որից` այլ երկրներում 

կատարված (մինչև 12 ամիսն 

ընկած ժամանակահատվածում) 

Ա Բ 1 2 

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները սեփական 

ուժերով (110.1+110.2+110.3) 
110 

       

այդ թվում` ըստ տնտեսական գործունեության                 

տեսակների «Շինարարություն» F բաժնի       

շենքերի շինարարություն (110.1.1+110.1.2) 110.1     

այդ թվում`    

  կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ 110.1.1     

բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի  110.1.2     

քաղաքացիական շինարարություն  (110.2.1+110.2.2+110.2.3) 110.2     
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այդ թվում` 
 

    

ճանապարհների և երկաթուղիների 110.2.1     

կոմունալ կառույցների  110.2.2     

քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների   110.2.3     

մասնագիտացված շինարարական գործունեություն 

(110.3.1+110.3.2+110.3.3+110.3.4)               
110.3 

    

այդ թվում` 
 

    

շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի 

նախապատրաստում 
110.3.1 

    

էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ  ճարտարագիտական 

համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ 
110.3.2 

    

շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ 110.3.3     

այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն 110.3.4     

110 տողից` բնակչության պատվերով 111     

110 տողից`    

 

    

հիմնանորոգում 112     

դրանից` 

 

    

բնակելի շենքերի 112.1     

ոչ բնակելի շենքերի 112.2     

քաղաքացիական կառույցների  112.3     

ընթացիկ նորոգում 113     

դրանից` 

 

    

բնակելի շենքերի 113.1     

ոչ բնակելի շենքերի 113.2     

քաղաքացիական կառույցների  113.3     

 

2. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը, տարեսկզբից 

_______________ մարդ 

 

 

 

Ղեկավար`        __________________________________________________        _______________________________          
                                               (Ազգանուն, անուն)                                                                                                      (Ստորագրություն) 

 

Լրացնող` (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ) _______________________________  _____________         

                                                                                                                               (Ազգանուն, անուն)                                         (Ստորագրություն) 

                                                                                                                    «______» __________________   20       թ. 
                                                       

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար`                                                                                                                     Լ. Հարությունյան 
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 Հավելված 3 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետականխորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 20-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ  

1-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ԵՎ «ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ 

(ամսական) և «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հաշվետվությունների (այսուհետ հաշվետվություն) լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև այլ 

երկրներում (մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) շինարարական աշխատանքներ իրականացնող, 

իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայությունը նախօրոք իրազեկում է: 

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված ժամկետում և 

պարբերականությամբ: 

4. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

5. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց 

համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:      
      

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

6. «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները» բաժնում լրացվում են` 

1) 1-ին սյունակում` հաշվետու ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես նաև այլ երկրներում 

(մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին 

կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալները. 

2) 2-րդ սյունակում` հաշվետու ամսում այլ երկրներում (մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) 

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված  շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների 

վերաբերյալ տվյալները. 

3) 110 տողում` «Ընդամենը» ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին սեփական ուժերով կատարված 

շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալները ըստ կատարողական ակտերի 

(110տող=110.1տող+110.2տող+110.3 տող). 

4) Շինմոնտաժային աշխատանքների թվին դասվում են` 

ա. մշտական և ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման, ընդարձակման, վերափոխման 

աշխատանքները և դրա հետ կապված երկաթբետոնե, մետաղական և այլ շինարարական կոնստրուկցիաների 

մոնտաժման աշխատանքները, 

բ. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, սանիտարական և էլեկտրատեխնիկական սարքերի 

արժեքները, դրանց ձեռք բերման և շինհրապարակ տեղափոխման, ինչպես նաև սարքավորանքների մոնտաժման 

ծախսերը, 

գ. վերամբարձ կռունկների գծերի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները, 

դ. ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կոյուղու), ջեռուցման, գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի և 

այլ նմանատիպ (արտաքին և ներքին) ցանցերի կառուցման աշխատանքները, 

ե. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման և աղտոտումից մթնոլորտի պահպանման համար  կառուցվող 

օբյեկտների վրա կատարվող աշխատանքները, 
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զ. կառուցապատման տարածքի, ինչպես նաև քաղաքների և բնակավայրերի բարեկարգման ու կանաչապատման 

աշխատանքները, 

է. ձմեռային պայմաններում կատարվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար իրականացվող 

լրացուցիչ ծախսերը, բանվորների աշխատավարձի հավելավճարները (կապված բարձրլեռնային և հեռավոր 

շրջաններում կատարվող աշխատանքների հետ), 

ը. շինարարական նորմաներում և կանոններում նախատեսված շինարարական այլ   աշխատանքները և 

ծախսերը, 

թ. շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալը լրացվում է փաստացի գներով, որում  ներառված չեն շինարա-

րական կազմակերպության կողմից կատարված նախագծահետախուզական և կառույցները սարքավորանքներով 

հագեցնելու համար կատարված  աշխատանքների ծավալները. 

5) 110.1.1 տողում լրացվում են կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքների ծավալները` 

հետագա վաճառքի համար նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարության հետ կապված 

նախապատրաստական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութական միջոցների համաձայնեցման աշխատանքներ. 

6)  110.1.2 տողում լրացվում են բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարության  ծավալները` բոլոր տեսակի 

բնակելի շենքերի` առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի, ներառյալ բարձրահարկ շենքերի և  բոլոր տեսակի 

ոչ բնակելի շենքերի` գործարանների, արտադրամասերի, հիվանդանոցների, խանութների, գրասենյակների, 

հյուրանոցների, առևտրի կենտրոնների, պահեստների, ռեստորանների, օդանավակայանների, սպորտային 

կառույցների սպասարկման ծառայությունների համար շենքերի, ավտոտնակների, ավտոմեքենաների 

կայանատեղերի, ներառյալ ստորգետնյա կայանատեղերի, կրոնական նշանակության շենքերի շինարարություն,  

շինարարական հրապարակում պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաների հավաքում և տեղադրում. 

7) 110.2.1 տողում լրացվում են ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարության ծավալները` մայրուղիների, 

խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, տրանսպորտի և հետիոտնի տեղաշարժի համար այլ կառույցների 

շինարարություն, խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, կամուրջների և թունելների մակերևութային 

աշխատանքների իրականացում` ասֆալտապատում, նշագծում, պաշտպանիչ, բաժանիչ փակոցների, ճանա-

պարհային նշանների և այլնի տեղադրում, թռիչքադաշտերի վերթիռվայրէջքային գոտիների, երկաթուղիների և 

ստորգետնյա երկաթուղիների (մետրոյի), կամուրջների, այդ թվում` էստակադների շինարարություն և թունելների 

շինարարություն. 

8) 110.2.2 տողում լրացվում են կոմունալ կառույցների շինարարության ծավալները` ջրային տնտեսության 

կառույցների` ջրի մայրուղային և քաղաքային խողովակաշարերի, ոռոգման համակարգերի, ավազանների, 

ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի շինարարություն, ներառյալ նորոգումը, պոմպակայանների 

շինարարություն, ջրառ հորատանցքների հորատում, էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական կառույցների` 

մայրուղային և քաղաքային էլեկտրահաղորդագծերի (ուժային մալուխների), հեռահաղորդակցական համակարգերի, 

ներառյալ համակարգի անբաժանելի մաս կազմող կառույցների, էլեկտրակայանների շինարարություն. 

9) 110.2.3 տողում լրացվում են քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարության ծավալները` 

ջրային ուղիների, նավակայանային և գետային կառույցների, ջրարգելակների, պատնեշների և ամբարտակների, 

առափնյա կառույցների շինարարություն,  հատակափորիչ աշխատանքներ, զտման, քիմիական արտադրության և 

համանման արդյունաբերական կառույցների (բացի շենքերից), բացօթյա սպորտային կառույցների շինարարություն, 

հողատարածքի հողաբարելավման աշխատանքների (լրացուցիչ ուղիների, օժանդակ կառույցների շինարարություն) 

իրականացում. 

10) 110.3.1 տողում լրացվում են շենքերի քանդման, շինարարական հրապարակի նախապատրաստման 

աշխատանքների ծավալները`  շենքերի և այլ շինությունների կազմատում և քանդում, շինարարական տարածքների 

մաքրում, հողային աշխատանքներ` հողի (գրունտի) փորում և հանում, հողալցում, շինարարական տարածքների 

հարթեցում և մակարդակաչափում (համահարթում), խրամուղիների փորում, քարերի հավաքում և այլն, 

հանքարդյունահանող աշխատանքների համար տարածքի նախապատրաստում` ավելորդ գրունտի հանում, 

տարածքների և հանքավայրերի, բացի նավթի և գազի հանքավայրերի, յուրացման և    նախապատրաստման այլ 

աշխատանքների իրականացում, շինարարական տարածքի ցամաքուրդ (դրենաժ), գյուղատնտեսական և 

անտառատնտեսական հողերի ցամաքուրդ (դրենաժ), հետախուզական հորատում, շինարարական, 

երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և այլ համանման նպատակների համար հանուկի նմուշառման հետախուզական 

գայլիկոնում, պայթեցման աշխատանքներ. 

11) 110.3.2 տողում լրացվում են էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի 

հավաքակցման աշխատանքների ծավալները`  էլեկտրահաղորդակցական գծերի, մանրակների հավաքակցում և 
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տեխնիկական սպասարկում, հեռահաղորդակցության գծերի, համակարգչային ցանցերի և մալուխային 

հեռուստատեսության հաղորդակցագծերի, ներառյալ օպտիկական մալուխների, լուսավորման համակարգերի, 

հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի, ազդանշանային համակարգերի, փողոցների լուսավորման և 

ազդանշանային համակարգերի, օդանավակայանների վերթիռվայրէջքային գոտիների լուսավորման համակարգերի 

և արբանյակային ալեհավաքների հավաքակցում, կենցաղային էլեկտրական սարքերի և սարքավորանքի, ներառյալ 

հատակների էլեկտրաջեռուցման համակարգերի տեղակայում և ստուգում, շենքերում և այլ շինարարական 

օբյեկտներում ջեռուցման համակարգերի (էլեկտրական, գազի), ջեռուցման, հովացման սարքավորանքի, արևային 

էներգիայի ոչ էլեկտրական հավաքիչների, ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերի և սանիտարական 

սարքավորանքի, օդափոխման և օդի լավորակման սարքավորանքի և խողովակների, գազամատակարարման, 

շոգեմուղերի, ցրցայտիչ հակահրդեհային և սիզամարգերի ցրցայտիչ համակարգերի տեղադրում, հավաքակցված 

խողովակաշարերի գործարկում, շենքերում և քաղաքացիական շինարարության կառույցներում վերելակների, 

շարժասանդուղքների տեղադրում, ներառյալ դրանց նորոգումը, սպասարկումը, ավտոմատ պտտվող դռների, 

շանթարգելների, ջերմա-, ձայնա-, թրթռամեկուսիչների, վակուումային զտիչ համակարգերի տեղադրում, 

վերելակների և այլ  ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 

12) 110.3.3 տողում լրացվում են շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքների ծավալները` շենքերի և այլ 

շինությունների ներքին պատերի և ճակատների հարդարումը սվաղով, ներառյալ կավարամածերի, դռների, բացի 

ավտոմատ պտտվող դռներից, լուսամուտների, շրջանակների (փայտից կամ այլ նյութերից), պատրաստի 

խոհանոցների, ներկառուցված պահարանների, սանդուղքների, խանութների համանման կահավորանքի 

տեղադրում, ներքին հարդարում, օրինակ` առաստաղների, պատերի փայտե պատվածքների, տարաշարժ 

միջնապատերի և այլ, շենքերի և այլ շինությունների պատերի և հատակների ծածկապատում խեցեգործական, 

բետոնե կամ քարե սալիկներով (դարսում, երեսպատում, սոսնձում), հատակների ծածկապատում 

փայտասալիկներով և այլ փայտե ծածկերով, հատակների ծածակապատում գորգե և լինօլեումի, այդ թվում` ռետինե 

և պլաստմասե, պատվածքներով, հատակների և պատերի ծածկապատում մարմարով, գրանիտով, հերձաքարով, 

պատերի պաստառապատում, ներսից և արտաքին կողմից շենքերի ներկում, քաղաքացիական շինարարության 

ճարտարագիտական կառույցների ներկում, ապակիների, հայելիների և այլնի տեղադրում, շինարարության 

ավարտից հետո նոր շենքերի ճակատների մաքրման աշխատանքներ, ուրիշ խմբավորումներում չներառված 

շինարարական այլ ավարտական և հարդարման աշխատանքներ. 

13) 110.3.4 տողում լրացվում են այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեության աշխատանքների 

ծավալները` տանիքի հավաքակցում (մոնտաժում), տանիքի ծածկապատում, շենքերի հիմնադրում, ներառյալ ցցերի 

խփում (զրոյական փուլ),  մեկուսիչ աշխատանքներ (թունավոր գազերից, ջրից և այլն), շենքերի ապախոնավացում, 

այդ թվում տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում,  արտեզյան հորանցքների հորատում, մետաղական 

կոնստրուկցիաների հավաքակցում, ամրանաձողերի ծռում,  քարե և աղյուսե շարվածքի շարում,  փայտամածերի և 

լաստակների հավաքակցում (մոնտաժում) և ապամոնտաժում, ներառյալ փայտամածերի և լաստակների 

վարձակալում, ծխանցքերի և արդյունաբերական վառարանների տեղադրում, հատուկ թույլտվություն, բարձունքային 

աշխատանքների հմտություն պահանջող և համապատասխան սարքավորանքի օգտագործմամբ ծառայությունների 

մատուցում, օրինակ` բարձրահարկ շենքերում բարձունքային աշխատանքների և  ստորգետնյա աշխատանքների 

իրականացում,  բացօթյա լողավազանների շինարարություն,  գոլորշիով, ավազով և համանման եղանակներով 

շենքերի ճակատների հարդարում,  ամբարձիչների և շինարարական այլ սարքավորանքի (նախատեսված 

ընդհանուր, ոչ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքների համար) վարձակալում, գործարկումով 

(օպերատորով). 

14) 110 տողից 111 տողում լրացվում են բնակչության պատվերով կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների 

ծավալները. 

15) 110 տողից 112 տողում  առանձնացվում են հիմնանորոգման  աշխատանքները: Հիմնանորոգմանը վերաբերում 

են` շենքերի (շինությունների), կառույցների, կամ դրանց առանձին հատվածների ուժեղացման, վերականգնման, 

վերակառուցման, ինչպես նաև ֆիզիկական մաշվածության հետ կապված ինժեներատեխնիկական 

սարքավորանքների փոխարինման և (կամ) վերականգնման աշխատանքները. 

16) 112 տողից 112.1 տողում  առանձնացվում են բնակելի շենքերի հիմնանորոգման  աշխատանքները. 

17) 112 տողից 112.2 տողում առանձնացվում են ոչ բնակելի շենքերի հիմնանորոգման  աշխատանքները. 

18) 112 տողից 112.3 տողում  առանձնացվում են քաղաքացիական կառույցների հիմնանորոգման  

աշխատանքները. 
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19) 110 տողից 113 տողում առանձնացվում են ընթացիկ նորոգման  աշխատանքները: Ընթացիկ նորոգմանը 

վերաբերում են` շենքերի (շինությունների), կառույցների, ինժեներա-տեխնիկական սարքավորանքների, ինչպես նաև  

դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ պրոֆիլակտիկ 

աշխատանքներ. 

20) 113 տողից 113.1 տողում  առանձնացվում են բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքները. 

21) 113 տողից 113.2 տողում  առանձնացվում են ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքները. 

22) 113 տողից 113.3 տողում  առանձնացվում են քաղաքացիական կառույցների ընթացիկ նորոգման  

աշխատանքները: 

7. «Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը» բաժինը 

լրացվում է աճողական կարգով տարեսկզբից` հաշվարկվում է հաշվետու ամիսների աշխատավարձի հաշվարկման 

համար կիրառվող աշխատողների    միջին ամսական թվաքանակների գումարը ամիսների թվի վրա բաժանելով: 

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների  միջին ամսական թվաքանակի մեջ ներառվում են 

միայն շինարարության ոլորտում զբաղված աշխատողները: Ամսական հաշվետվությունում բաժինը լրացվում է 

եռամսյակային պարբերականությամբ: 

8. «Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալներն ըստ 

կառուցապատողների` պատվիրատուների»  բաժինը  լրացվում է եռամսյակային (I, II, III, IV եռամսյակներ) 

կտրվածքով. 

1) Ա սյունակում՝ կառուցապատողի` պատվիրատուի անվանումը (այն դեպքում երբ հաշվետու շինարարական 

կազմակերպությունը հանդես է գալիս որպես ենթակապալառու, ապա նշված սյունակում լրացվում է գլխավոր 

կապալառուի անվանումը). 

2) 1-ին սյունակում՝ ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին I, II, III, IV եռամսյակներում  կառուցապատողի 

կողմից կատարված շինարարության ծավալների վերաբերյալ տվյալները. 

3) 1-ին սյունակից 2-4-րդ սյունակներում` ֆինանսավորման աղբյուրների (պետական բյուջեի, համայնքների 

միջոցների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի, մարդասիրական օգնության, կազմակերպության միջոցների) 

վերաբերյալ տվյալները: 

 

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                                                                Լ. Հարությունյան 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի հունիսի 23-ին  

Պետական գրանցման համարը 3011652 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

31 մայիսի 2016 թվական                                                                               N 21-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄUԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի N24-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.  

1. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին»  Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն 

հավելվածի 1-ի: 

2. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` 

համաձայն հավելվածի 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և 

շինարարության իրականացման մասին» Ձև N 2-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N24-Ն որոշումը: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                               Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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Հավելված 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 21-Ն որոշման 
 

ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ 

(ամսական) 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ  

ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

20__ թ.__________ 
              (ամիս) 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի (30.04.2002թ., ՀՕ-205) 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

 մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը 

 

Ներկայացնում է  _____________________________________________________________________ 
(անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________I___I___I___I___I 
                                                                (գործունեության իրականացման վայրը)                                                              (փոստային դասիչ) 

Շրջանը ____________________________համայնքը ________________________________________                                                                       
                                                                                                                                    (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________ 

_________________________________________________________________  I___I___I___I___ I___I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը            I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                 I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                              I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 
 

1. Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը   

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական  

նիշով), առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 
Տողի  հա-

մարը 

Հիմնական միջոց-

ների գործարկումը 

հաշվետու 

եռամսյակում 

Շինարա-

րությունը 

հաշվետու 

ամսում 

այդ թվում` շին-

մոնտաժային աշ-

խատանքները 

հաշվետու ամսում 

Ա Բ 1 2 3 

Ընդամենը  (110.1+110.2+110.3+110.4+110.5) 110       

110 տողից` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների 

 

      

այդ թվում ի հաշիվ` 

 

      

պետական բյուջեի 110.1       

համայնքների միջոցների 110.2       

կազմակերպության միջոցների 110.3       

դրանից` 
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օտարերկրյա ներդրողների 110.3.1       

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի 110.4       

մարդասիրական օգնության միջոցների 110.5       

այդ թվում` (նշել անվանումը) 

 

      

  110.5.1       

  110.5.2       

  110.5.3       

  110.5.4       

  110.5.5       

  110.5.6       

110 տողից` ըստ  տնտեսական                        

գործունեության տեսակների  

 

  

  

  

  

  

  

այդ թվում`  

 

      

գյուղատնտեսություն 111       

հանքագործական արդյունաբերություն 112       

մշակող արդյունաբերություն 113       

էլեկտրականության, գազի, գոլորշու  և լավորակ 

օդի մատակարարում 114 

  

  

  

  

  

  

ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում 115 

  

  

  

  

  

  

շինարարություն 116       

մեծածախ և մանրածախ առևտուր 117       

տրանսպորտ 118       

կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում 119       

տեղեկատվություն և կապ 120       

ֆինանսական և ապահովագրական  

գործունեություն 121 

  

  

  

  

  

  

բնակարանային շինարարություն 122       

մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն 123 

  

  

  

  

  

  

վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 124       

պետական կառավարում 125       

կրթություն 126       

առողջապահություն 127       

մշակույթ, զվարճություն և հանգիստ 128       

սպասարկման այլ  ծառայություններ 129       

110 տողից՝ նշել տնտեսական գործունեության 

տեսակները՝ 111-129 տողերին 

համապատասխան, ըստ շրջանների 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  130       

  131       

  132       

  133       

  134       

  135       

  136       

  137       

  138       
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2. Բնակելի շենքերի, կրթության և առողջապահության ոլորտի օբյեկտների գործարկումը և շինարարության 

իրականացումը 

 

 

Տ
ո

ղ
ի

  

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 

 

 

Չափման մի-

ավորը 

Գոր-

ծարկվել 

են հաշ-

վետու 

ամսում 

այդ թվում ըստ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրների (նշել 

անվանումը) 

Շինարարու-

թյունը հաշվե-

տու ամսում, 

հազ. դրամ 

այդ թվում ըստ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրների 

(նշել անվանումը) 

      

Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Բնակելի շենքեր 

 210 

քառ. մ. ընդ. 

մակերես 

        

շենքերի քանակը 211 հատ     x x x x 

Նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատու-

թյուններ 

212 

 

 

տեղեր 

        

շենքերի մակերեսը 213 քառ. մ     x x x x 

շենքերի քանակը 214 հատ     x x x x 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ (դպրոցներ) 

215 

 

աշակերտական 

տեղեր 

 

        

շենքերի մակերեսը 216 քառ. մ     x x x x 

շենքերի քանակը 217 հատ     x x x x 

Հիվանդանոցներ 218 մահճակալ         

շենքերի մակերեսը 219 քառ. մ     x x x x 

շենքերի քանակը 220 հատ     x x x x 

Առաջնային բժշկական 

օգնության հաստատություններ 

(պոլիկլինիկաներ) 221 

հաճախում 

մեկ հերթա-

փոխում 

        

շենքերի մակերեսը 222 քառ. մ     x x x x 

շենքերի քանակը 223 հատ     x x x x 

 

 

Ղեկավար`                  ______________________________________________             ___________________________          
                                                         (Ազգանուն, անուն)                                                                                                      (Ստորագրություն) 

 

Լրացնող` (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)   _____________________    _________________________       

                                                                                                             (Ազգանուն, անուն)                                                (Ստորագրություն) 

                                                                                                                  «______» __________________   20       թ. 
                                                       

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար`                                                                                                                 Լ. Հարությունյան 
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Հավելված 2  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N21-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ  ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ   

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների  գործարկման և շինարարության 

իրականացման մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` 

հաշվետվություն) լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվությունը  լրացնում  են  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կառուցապատող, 

ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում իրականացնող իրավաբանական անձինք, 

հիմնարկները, կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը, շրջվարչակազմերը, քաղաքապետարանները, 

համայնքները, ինչպես նաև վարկային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակները համայնքների վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների համար` շրջվարչակազմերը: 

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայությանը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և 

պարբերականությամբ:  

4. Հաշվետվության  ցուցանիշները  լրացվում  են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա կտրվածքով, փաստացի 

գներով` առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) և  անուղղակի հարկերի: 

5. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շինարարական 

աշխատանքներ իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախօրոք 

տեղեկացվում են: 

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

6.  «Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը»  բաժնում` 

1) 1-ին բաժնի 110.1-110.5 տողերում լրացվում են ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների (պետական բյուջեի, 

համայնքների միջոցների), կազմակերպությունների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի, մարդասիրական 

օգնության միջոցների, 111-129 տողերում` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ըստ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) (հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  N 128-Ն հրամանով և հրապարակված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N02 

(101) տեղեկագրում), 130-138 տողերում` տնտեսական գործունեության տեսակները  ըստ շրջանների: 

2) 1-ին սյունակի «Հիմնական միջոցների գործարկումը» ցուցանիշը լրացվում է եռամսյակային (I, II, III, IV 

եռամսյակներ) կտրվածքով. 

3) Գործարկված հիմնական միջոցների կազմի մեջ ներառվում են.  

ա. ավարտված և հաշվետու տարում գործարկված կազմակերպությունների  (լրիվ կամ ըստ առանձին հերթերի, 

արտադրամասերի, արտադրությունների), շենքերի և կառույցների, երկաթուղիների և ավտոմոբիլային 

ճանապարհների, օդանավակայանների, ծովային և գետային նավահանգիստների, խողովակաշարերի, կապի 

միջոցների, էլեկտրահաղորդման գծերի, գյուղատնտեսական օբյեկտների, ոռոգման, չորացման համակարգերի, 

ջրանցքների և հիդրոտեխնիկական կառույցների, հասարակական սննդի, առևտրի օբյեկտների և պահեստների, 

բնակելի շենքերի, գիտական հիմնարկների, լուսավորության, մշակույթի օջախների, առողջապահական, վարչական 

շենքերի, օժանդակ շենքերի և շինությունների արժեքը (ներառյալ կառուցապատման տարածքի բարեկարգման 

ծախսերը և կառուցվող օբյեկտների վրա կատարված այլ ծախսեր), 
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բ. գործարկված  (շահագործման  հանձնված)  սարքավորանքների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, 

ինչպես նաև ձեռք բերված գործիքների, գույքի արժեքը. 

գ. կառուցվող օբյեկտի պահպանման, տեխնիկական վերահսկողության, ինչպես նաև նախագծային 

փաստաթղթերի պահանջների նկատմամբ հսկողության վրա կատարված ծախսերի արժեքը,  

դ. ճարտարապետական, շինարարական նախագծման և կառուցվածքավորման     (կոնստրուկտավորման) 

աշխատանքների արժեքը, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի արտաքին բարեկարգման արժեքը և այլ 

ծախսեր. 

4)  Հիմնական միջոցների կազմում չեն ներառվում.  

ա. շինարարական կազմակերպությունների վերադիր ծախսերի հաշվին շինարարության ընթացքում կառուցված 

ժամանակավոր շենքերի և կառույցների արժեքը, 

բ. իրերի արժեքը, անկախ գնից, որոնց ծառայության ժամկետը մեկ տարուց չի անցնում, 

գ. հատուկ հագուստի և կոշիկի ձեռք բերման ծախսերը, անկախ ծառայության ժամկետից, 

դ. երկրաբանահետախուզական, հողաշինարարական և ծառատնկման աշխատանքների վրա կատարված 

ծախսերը, որոնք կապված չեն օբյեկտների շինարարության հետ, 

ե. շենքերի, այլ հիմնական միջոցների ձեռք բերման վրա կատարված ծախսերը, 

զ. շինարարության համար հատկացված տարածքում քաղաքացիներին պատկանող կառույցների և ծառերի 

դիմաց փոխհատուցման ծախսերը, 

է. վաճառքի ժամանակ հաշվարկված հարկերի գումարները, 

ը. ամփոփ նախահաշիվներում նախատեսված` շենքերի և շինությունների շահագործման համար կադրերի 

պատրաստման վրա կատարված ծախսերը, 

թ. շինարարության ժամանակավոր դադարեցման վրա կատարված ծախսերը և այլն: 

5)  Շինմոնտաժային աշխատանքների տեսակները` 

ա. կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ,  

բ. բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն,  

գ. հիմնանորոգում` վերակառուցման սահմանման տակ չընկնող` շենքի կամ կառուցվածքի հիմնական 

ֆիզիկատեխնիկական, ճարտարապետագեղարվեստական, պատմական և գործառնական նշանակության 

վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների համալիր է` անհրաժեշտության դեպքում առանձին կոնստրուկտիվ 

տարրերի և ինժեներական հաղորդակցուղիների ու սարքավորումների փոխարինմամբ, ինչպես նաև 

շահագործական ցուցանիշների բարելավմամբ, 

դ. ընթացիկ նորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների, ինժեներատեխնիկական սարքավորանքների, 

ինչպես նաև դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ պրոֆիլակտիկ 

աշխատանքներ, 

ե. ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն,  

զ. կոմունալ կառույցների շինարարություն, 

է. քաղաքացիական շինարարության  այլ կառույցների շինարարություն, 

ը. շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի    նախապատրաստում, 

թ. էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական,  

ժ. համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ, 

ժա. շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ,  

ժբ. այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն. 

6)  Շինմոնտաժային աշխատանքների թվին են դասվում. 

ա. մշտական և ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման, ընդարձակման,  վերափոխման 

աշխատանքները և դրա հետ կապված երկաթբետոնե, մետաղական և այլ շինարարական կոնստրուկցիաների 

մոնտաժման աշխատանքները, 

բ. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, սանիտարական և էլեկտրատեխնիկական սարքերի 

արժեքները, դրանց ձեռք բերման և շինհրապարակ տեղափոխման, ինչպես նաև սարքավորանքների մոնտաժման 

ծախսերը, 

գ. վերամբարձ  կռունկների գծերի  մոնտաժման և   ապամոնտաժման աշխատանքները, 

դ. ջրամատակարարման,  ջրահեռացման  (կոյուղու),  ջեռուցման, գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի և 

այլ նմանատիպ (արտաքին և ներքին) ցանցերի կառուցման աշխատանքները, 
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ե. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման և աղտոտումից մթնոլորտի պահպանման համար կառուցվող 

օբյեկտների վրա կատարվող աշխատանքները, 

զ. կառուցապատման  տարածքի,  ինչպես նաև  քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի բարեկարգման ու 

կանաչապատման աշխատանքները. 

է. ձմեռային պայմաններում կատարվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար իրականացվող 

լրացուցիչ ծախսերը, բանվորների աշխատավարձի հավելավճարները (կապված բարձր լեռնային և հեռավոր 

շրջաններում կատարվող աշխատանքների հետ), 

ը. շինարարական  նորմերով և  կանոններով նախատեսված շինարարական այլ աշխատանքները և ծախսերը. 

 7) Սարքավորանքների տեղադրման աշխատանքներն են. 

ա. տեխնոլոգիական,  էներգետիկ,  վերամբարձ  տրանսպորտային, պոմպային-կոմպրեսորային և այլ 

սարքավորանքների հավաքումը և շահագործման մշտական վայրում տեղադրումը, 

բ. կոնստրուկտիվ բաղադրատարրերով (էլեմենտներով) սարքավորման հետ կապված սպասարկման 

հարթակների, տեխնոլոգիական մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրումը. 

գ. ձմեռային պայմաններում սարքավորանքների տեղադրման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը, 

դ. սարքավորանքների տեղադրման գնացուցակներում նախատեսված այլ աշխատանքները և ծախսերը. 

8) Սարքավորանքերի, գործիքների, գույքի ձեռք բերման համար կատարված ծախսերի  մեջ ներառվում են. 

ա. սաքավորանքների շինմոնտաժային ծախսերը, 

բ. շինարարության նախահաշիվներում նախատեսված տեխնոլոգիական, էներգետիկ, վերամբարձ-

տրանսպորտային և այլ սարքավորանքների արժեքները, 

գ. լաբորատորիաների,  արհեստանոցների,  ռենտգենային  և  բժշկական այլ աշխատասենյակների 

(կաբինետների) սարքավորանքների արժեքները, 

դ. շինարարության նախագծերում և նախահաշիվներում հաստատված ոչ ստանդարտ և կաթսաների օժանդակ 

սարքավորանքների արժեքները, 

ե. հաշվիչ տեխնիկայի, չափիչ և կարգավորիչ սարքերի, ավտոմատացման և կապի միջոցների, արտադրական 

գործիքների և տնտեսական գույքի, ինչպես նաև շինարարության նախահաշիվներով նախատեսված փոքրարժեք և 

արագամաշ առարկաների (գործիքներ, գույք, հագուստ) արժեքները, 

զ. սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված շենքերի և շինությունների սկզբնական կահավորման 

համար` նախահաշիվներով նախատեսված սարքավորանքների, գործիքների, գույքի արժեքները (բարձրագույն, 

միջին մասնագիտական, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, հիվանդանոցներ և այլն), 

է. շինարարության ամփոփ նախահաշիվներով նախատեսված այլ սարքավորանքների ձեռք բերման վրա 

կատարված ծախսերը,  նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների, մեքենաների և մեխանիզմների 

արժեքները: Շինարարության նախահաշիվներում չներառված են համարվում այն սարքավորանքները, մեքենաները 

և մեխանիզմները, որոնք ներառված չեն տվյալ ճյուղում գործող օբյեկտների վերափոխման, տեխնիկական 

վերազինման, ընդարձակման և հզորությունների պահպանման, ինչպես նաև նոր կազմակերպությունների 

շինարարության համար մշակվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մեջ. 

9) Շինարարության նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների թվին են դասվում. 

երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմը, բեռնարկղերը (կոնտեյներները), հեղուկ գազ տեղափոխող 

գլանատակառները (ցիստեռները), օդանավերը և այլ ավիացիոն սարքավորանքները, ավտոմոբիլները, 

ավտոբուսները, ճանապարհային տնտեսության և ավտոմոբիլային տրանսպորտի այլ մեքենաները և մեխանիզմները, 

փողոցների մաքրման մեքենաները և կոմունալ տնտեսության մեխանիզմները, շինարարական մեքենաները, 

մեխանիզմները, գույքը և գործիքները, ինչպես նաև շինարարական կազմակերպությունների տրանսպորտային 

միջոցները, վագոնները և կոնտեյներային տիպի այլ շինությունները, տրակտորները, կոմբայնները, առևտրային 

կազմակերպությունների հավաքող մեքենաները և տրանսպորտային միջոցները, փոստի տեղափոխման 

ավտոմեքենաները և երկաթուղային վագոնները, հորատման և երկրաբանահետախուզական 

կազմակերպությունների սարքավորանքները, էներգագնացքները, շարժական դիզելային էլեկտրակայանները և այլն: 

10) Այլ  աշխատանքների և ծախսերի ծավալում ներառվում են. 

ա. ճարտարապետական, շինարարական նախագծումը և կառուցվածքավորումը (կոնստրուկտավորումը) 

(ներառյալ հետագա տարիների շինարարության աշխատանքները և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակման 

ծախսերը), որոնք իրականացվում են շինարարության հաշվին, ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների`  

հեղինակային հսկողությունը, 

բ. նավթի, գազի և ստորերկրյա ջրերի արդյունահանման և հետախուզական հորատման աշխատանքները, 
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գ. թեք լանջերի վրա տեռասների պատրաստման և չորացում չպահանջող հողերի վրա մշակութատեխնիկական 

աշխատանքների համար կատարվող ծախսերը, 

դ. ոչ գյուղատնտեսության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից անասնահոտի ձեռք բերման ծախսերը, 

ե. կառուցվող օբյեկտի շինարարության նախահաշվում նախատեսված կադրերի պատրաստման (ուսուցման) 

ծախսերը, 

զ. հողահատկացման և դրա հետ կապված տեղափոխման (բացի տեղափոխման հետ կապված շինարարական 

աշխատանքները) ծախսերը, 

է. հողօգտագործողներին հողի օգտագործումից ժամանակավորապես զրկելու համար առաջացած վնասների 

փոխհատուցման ծախսերը, 

ը. պետության ու համայնքների կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով 

հողօգտագործողներից վերցված հողի փոխարեն նոր հողերի յուրացման վրա կատարված ծախսերը (բացի այդ 

նպատակի համար կատարված շինարարական աշխատանքների արժեքից), 

թ. շինարարության  ամփոփ  նախահաշվով   նախատեսված   շինմոնտաժային աշխատանքներին չառնչվող այլ 

աշխատանքները և ծախսերը, 

ժ. հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողություն. 

11) Շինարարության ծավալի մեջ չեն ներառվում.  

ա. հիմնական  գործունեության  միջոցների  հաշվին  օբյեկտների գործարկման կարգավորման աշխատանքների 

վրա կատարված ծախսերը,  

բ. սարքավորանքների  նախամոնտաժային  ստուգումների  և հայտնաբերված թերությունների վերացման վրա 

կատարված ծախսերը (բացի ներդրումների հաշվին կատարվող ծախսերից), 

գ. հիմնական գործունեության կամ պետական բյուջեի հաշվին աշխատանքների առանձին տեսակների վրա 

կատարված ծախսերը, 

դ. հողային և անտառատնկման աշխատանքների ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական գործունեության հաշվին 

հողերի բարելավման ծախսերը, 

ե. խոտանի և անորակ կատարված աշխատանքների վերացման նպատակով կատարված ծախսերը: 

Շինարարական հրապարակ բերված կամ այնտեղ պատրաստված, բայց դեռ չտեղադրված դետալների, 

կոնստրուկցիաների, շինանյութերի արժեքները և այլ ծախսեր: 

7. «Բնակելի շենքերի, կրթության և առողջապահության ոլորտի օբյեկտների գործարկումը և շինարարության 

իրականացումը» բաժնում` 

 1) 2-րդ բաժնի «Ա» սյունակի` «Բնակելի շենքեր», «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ», 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (դպրոցներ)», «Հիվանդանոցներ», «Առաջնային բժշկական 

օգնության հաստատություններ (պոլիկլինիկաներ)» ցուցանիշների հանրագումարի մեջ ներառվում են` նոր շենքերի 

շինարարություն, տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում և շենքերի ամրացում. 

ա. 1-ին սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ամսում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին 

գործարկված (շահագործման հանձնված) շենքերի հզորությունների` ընդհանուր մակերեսը` քառակուսի մետր, 

աշակերտական տեղ, մահճակալ, հաճախում մեկ հերթափոխում և շենքերի քանակի վերաբերյալ տվյալները, այդ 

թվում 2-4-րդ սյունակներում` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 

բ. 5-րդ  սյունակում` արտացոլվում են հաշվետու ամսում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին   

իրականացված   շինարարության  վերաբերյալ  տվյալները,  այդ  թվում  6-8-րդ  սյունակներում`  ըստ 

ֆինանսավորման աղբյուրների. 

2) «Բնակելի շենքեր» 210  տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված բնակելի շենքերի ընդհանուր 

մակերեսը` քառակուսի մետր, այդ թվում 2-4-րդ սյունակներում` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

ա. 210 տողի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են բնակելի շենքերի համար ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների 

հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները, այդ թվում 6-8 սյունակներում` ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների,  

բ. 211 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված բնակելի շենքերի քանակը, այդ թվում`  2-4-րդ 

սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

3) Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը բաղկացած է բնակելի և օժանդակ շինությունների մակերեսներից.  

ա. բնակելի և հյուրանոցային բնույթի բնակելի շենքերի համար բնակելի մակերես է համարվում սենյակների 

(բնակարանում գտնվող ճաշասենյակները, ննջարանները, մանկական և այլ սենյակները) մակերեսը,  
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բ. բնակելի շենքերի, հյուրանոցների և բնակության համար չնախատեսված շենքերում գոյություն ունեցող 

բնակարանների օժանդակ շինություններ են համարվում բնակարանի ներսում գտնվող ոչ բնակելի սենյակները 

(խոհանոցներ, լողարաններ, սանիտարական հանգույցներ, պատշգամբներ, միջանցքներ, պահարաններ և այլն), 

գ. ծածկած նախաբնակարանային հարթակները և պատշգամբները ընդհանուր  մակերեսում ներառվում են 

բնակելի շենքերի նախագծում բերված տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների` համապատասխան նվազեցնող 

գործակիցներով բազմապատկելուց հետո. 

4) Գործարկված բնակելի շենքերի ընդհանուր  մակերեսի մեջ չեն ներառվում.  շենքերի տարածքում կամ կից 

գտնվող բնակչության սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված այլ օբյեկտների (օրինակ` խանութ, 

դեղատուն, նախադպրոցական հիմնարկ, վարսավիրանոց, արհեստանոց, լվացքատուն, բնակշահագործման 

գրասենյակ, գրադարան և այլն) մակերեսները. 

5) «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ» 212 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են 

գործարկված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, որպես գործարկված հզորություն համարելով 

դրանց տեղերը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների.  

ա. 212 տողի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար 

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները, այդ թվում`  6-8-րդ 

սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների,  

բ. 213 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների մակերեսը` քառակուսի մետր, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների, 

գ. 214 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների շենքերի քանակը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

6) «Հանրակրթական  ուսումնական  հաստատություններ  (դպրոցներ)» 215 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում 

են գործարկված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները, որպես գործարկված հզորություն համարելով 

դրանց աշակերտական տեղերը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

ա. 215 տողի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար 

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները, այդ թվում` 6-8-րդ 

սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների,  

բ. 216 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված հանրակրթական    ուսումնական 

հաստատությունների մակերեսը` քառակուսի մետր, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների, 

գ. 217 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված հանրակրթական    ուսումնական 

հաստատությունների շենքերի քանակը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

7) «Հիվանդանոցներ» 218 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված  հիվանդանոցները, ինչպես նաև 

գործող լայն պրոֆիլի բուժական և վիրաբուժական հիվանդանոցները, ծննդատները, մանկական հիվանդանոցները, 

մասնագիտացված առողջարանները, հիվանդությունների կանխարգելման ու վերականգնողական կենտրոնները, 

ռազմական հոսպիտալները, քրեակատարողական հիմնարկների հիվանդանոցները, որպես գործարկված 

հզորություն համարելով դրանց մահճակալների քանակը,  այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների.  

ա. 218 տողի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են հիվանդանոցների համար ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների 

հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները, այդ թվում` 6-8-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների,  

բ. 219 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված հիվանդանոցների մակերեսը` քառակուսի մետր, այդ 

թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 

գ. 220 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված հիվանդանոցների քանակը, այդ թվում` 2-4-րդ 

սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների. 

8) «Առաջնային  բժշկական օգնության հաստատություններ (պոլիկլինիկաներ)» 221 տողի 1-ին սյունակում 

արտացոլվում են գործարկված առաջնային բժշկական օգնության հաստատությունները, ինչպես նաև 

պոլիկլինիկաները (անկախ և հիվանդանոցներին կից), ամբուլատորիաները, դիսպանսերները, կանանց և մանկական 

կոնսուլտացիոն, բժշկական և ստոմատոլոգիական հաստատությունները, որպես գործարկված հզորություն 

համարելով մեկ հերթափոխում հաճախումների քանակը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների. 
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ա. 221 տողի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են առաջնային բժշկական օգնության    հաստատությունների համար 

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները, այդ թվում` 6-8-րդ 

սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 

բ. 222 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված առաջնային  բժշկական օգնության 

հաստատությունների մակերեսը` քառակուսի մետր այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներումըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների, 

գ. 223 տողի 1-ին սյունակում արտացոլվում են գործարկված առաջնային  բժշկական օգնության 

հաստատությունների շենքերի քանակը, այդ թվում` 2-4-րդ սյունակներում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների: 

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                                                                 Լ. Հարությունյան 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի հունիսի 23-ին  

Պետական գրանցման համարը 3011653 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

31 մայիսի 2016 թվական                                                                               N 22-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ  ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ»  ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈւ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ 2008  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի N29 ՈՐՈՇՈւՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.  

1. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին»  Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն 

հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 

մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` 

համաձայն հավելված 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի ««Oբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկման և 

շինարարության իրականացման մասին» ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը  հաստատելու մասին» N29 որոշումը: 

 

 

 

 

  ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                                  Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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Հավելված 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 22-Ն որոշման 
 

ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ 

(տարեկան) 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

20____________ թ. 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի (30.04.2002թ., ՀՕ-205) 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

 մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը 

 

Ներկայացնում է  _____________________________________________________________________ 
(անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________I___I___I___I___I 
                                                                (գործունեության իրականացման վայրը)                                                              (փոստային դասիչ) 

Շրջանը ____________________________համայնքը ________________________________________                                                                       
                                                                                                                                    (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________ 

_________________________________________________________________  I___I___I___I___ I___I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը            I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                 I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                              I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

1. Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը   
 

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով), 

առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 
Տողի 

համարը 

Ընդա-

մենը 

այդ թվում` ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների (նշել անվանումը) 

Տարեվերջին 

անավարտ շի-

նարարությունը 

 
Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Հիմնական միջոցներ 110                 x 

Շինարարություն  (120.1+120.2+120.3) 120                   

այդ թվում` շինմոնտաժային աշխատանքներ     120.1                   

սարքավորանք, գործիք, գույք 120.2                   

դրանցից` շինարարության նախահաշիվներում 

չներառված սարքավորանքներ և մեքենաներ 120.2.1 

                  

այլ աշխատանքներ և ծախսեր 120.3                   
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դրանցից` ճարտարապետական, շինարարա-

կան նախագծում և կառուցվածքավորում       

(կոնստրուկտավորում) 120.3.1 

                  

120 տողից` տնտեսավարական եղանակով 

իրականացված շինարարություն 130 

         
x 

դրանից` շինմոնտաժային աշխատանքներ 130.1   x x   x x x x 

 

2.Շինարարության վերարտադրողական կառուցվածքը 
 

/փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով), 

առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 

Տողի 

հա-

մարը 

 

Վերա-

կառու-

ցում 

Տեխնիկական վերազինում 

(ներառյալ շինարարության 

նախահաշիվների մեջ չմտած 

սարքավորումները) 

Ընդար-

ձակում 

Նոր 

շինարա-

րություն 

Գործող հզորու-

թյունների պահ-

պանում 

Այլ 

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 

Ընդամենը  (210.1+210.2) 210             

դրանից` շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 210.1             

սարքավորանք, գործիք, գույք    210.2             

 

3. Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության ծավալներն ըստ տնտեսական  գործունեության 

տեսակների                                           
 

/փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով), 

առանց ավելացված արժեքի հարկի/ 

Անվանումը 

 

 

Տողի 

հա-

մարը 

 

Հիմնական 

միջոցների 

գործարկումը 

Շինարարություն 

Հ
ա

շվ
ե

տ
ո

ւ 
տ

ա
ր

վ
ա

 

վ
ե

ր
ջո

ւմ
 ա

ն
ա

վ
ա

ր
տ

 

շի
ն

ա
ր

ա
ր

ո
ւթ

յո
ւն

 

Ըն-

դա-

մենը 

դրանից` 
շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

 

 

2-րդ սյունակից` ըստ ֆի-

նանսավորման աղբյուրների  

(նշել անվանումը) 

       Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ընդամենը 

(310.1+310.2+……………….+310.19) 310                       

այդ թվում`                            

գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն   310.1                       

հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում 310.2                       

մշակող արդյունաբերություն, ընդամենը    310.3                       

դրանից` (նշել) սննդամթերքի 

արտադրություն 310.3.1                       

խմիչքների արտադրություն 310.3.2                       

ծխախոտի արտադրություն 310.3.3                       

քիմիական նյութերի և քիմիական 

արտադրատեսակների արտադրություն      310.3.4                       

մետաղական արդյունաբերություն 310.3.5                       

  310.3.6                       

  310.3.7                       

  310.3.8                       

  310.3.9                       

էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում 310.4                       

այդ թվում`էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն, հաղորդում և բաշխում 310.4.1                       

գազի արտադրություն, գազակերպ 

վառելիքի բաշխում գազամատակարարման 

համակարգի միջոցով 310.4.2                       

ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և 310.5                       
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վերամշակում 

շինարարություն 310.6                       

մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների  

նորոգում   310.7                       

փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն 310.8                       

կացություն և հանրային սննդի 

կազմակերպում 310.9                       

տեղեկատվություն և կապ 310.10                       

ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն 310.11                       

անշարժ գույքի հետ կապված 

գործունեություն 310.12                       

մասնագիտական, գիտական և 

տեխնիկական գործունեություն 310.13                       

վարչարարական և օժանդակ 

գործունեություն 310.14                       

պետական կառավարում և 

պաշտպանություն, պարտադիր 

սոցիալական ապահովություն 310.15                       

կրթություն 310.16                       

առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում 310.17                       

մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 310.18                       

սպասարկման այլ ծառայություններ          310.19                       

 

4. Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը և շինարարության իրականացումը 

Անվանումը 

 

 

 

Տողի 

հա-

մարը 

Չափի 

միավորը 

 

  Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

այդ թվում` ըստ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրների (նշել 

անվանումը) 

 

 

 

1-
ի

ն
 ս

յո
ւն

ա
կ

ի
ց`

 

գ
յո

ւղ
ա

կ
ա

ն
 

բն
ա

կ
ա

վ
ա

յր
ե

ր
ո

ւմ
 այդ թվում` Շինարարություն, 

փաստացի գնե-

րով` հազ. դրամ 

(մեկ տասնորդա-

կան նիշով),  

առանց ավե-

լացված արժեքի 

հարկի 

ըստ ֆինանսա-

վորման 

աղբյուրների 

(նշել անվա-

նումը) 

        
 

      

Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Բնակելի շենքեր (410.1+410.2+410.3) 410 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես 

          
  411 

քառ. մ. բնակելի 

մակերես 

         

x 

շենքերի քանակը 

 (412.1+412.2+412.3) 412 
հատ 

         

x 

410  տողից`  

ա) նոր շենքերի շինարարություն 

շենքերի քանակը 

410.1 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես 

         

x 

412.1 հատ 

         
x 

դրանից`  բնակելի շենքեր առանց 

ներքին հարդարման 410.1.1 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես 

          շենքերի քանակը 412.1.1 հատ 

         

x 

410.1 տողից` հաշվետու տարում 

սկսված  413 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես 

         
x 

նախորդ տարիներից փոխանցված 

(անավարտ) 414 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես 

         
x 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի 

վերափոխում 410.2 

քառ.մ. ընդհանուր 

մակերես                   x 

շենքերի քանակը 412.2 հատ                   x 

գ) շենքերի ամրացում 
410.3 

քառ. մ. ընդհանուր 

մակերես                   x 

շենքերի քանակը 412.3 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   415 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ 416 
տեղ 

                  

   417 քառ.մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 418 հատ                   x 
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416 տողից`  

նոր շենքերի շինարարություն 416.1 
տեղ 

                  x 

  417.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 418.1 հատ                   x 

Շենքերի նորոգում   419 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ (դպրոցներ)  

420 

 

աշակերտական 

տեղ 

 

                

   421 քառ. մ. մակերես 

 
                x 

շենքերի քանակը 422 հատ 

 
                x 

420 տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 420.1 

աշակերտական 

տեղ 

 

                x 

  421.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 422.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   423 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Հիվանդանոցներ 424 մահճակալ                   

   425 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 426 հատ                   x 

424 տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 424.1 
մահճակալ 

                  x 

  425.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 426.1 հատ                   x 

Շենքերի նորոգում   427 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Առաջնային բժշկական օգնության 

հաստատություններ 

(պոլիկլինիկաներ) 

428 

 

հաճախում մեկ 

հերթափոխում 
                  

   429 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 430 հատ                   x 

428  տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 428.1 

հաճախում մեկ 

հերթափոխում                   x 

  429.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 430.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   431 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Մշակույթի, զվարճությունների և 

հանգստի բնագավառի 

հաստատություններ 432 

քառ. մ. մակերես 

                  

 շենքերի քանակը 433 հատ                   x 

432  տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 432.1 
քառ. մ. մակերես 

                  x 

շենքերի քանակը 433.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   434 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Հյուրանոցներ և համանման 

բնակատեղեր 435 
քառ. մ. մակերես 

                  x 

շենքերի քանակը 436 հատ                   x 

435  տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 435.1 
քառ. մ. մակերես 

                  x 

շենքերի քանակը 436.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   437 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Ռեստորաններ և հանրային սննդի 

օբյեկտներ 438 
քառ. մ. մակերես 

                  

 շենքերի քանակը 439 հատ                   x 

438  տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 438.1 
քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 439.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   440 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Մեծածախ և մանրածախ առևտրի 

բնագավառի օբյեկտներ 441 
քառ. մ. մակերես 

                  

 շենքերի քանակը 442 հատ                   x 

441   տողից` 

նոր շենքերի շինարարություն 441.1 
քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 442.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   443 հազար դրամ x x x x x x x x x 
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Գյուղատնտեսության, անտառային 

տնտեսության և ձկնորսության 

բնագավառի շենքեր և 

շինություններ 444 

քառ. մ. մակերես 

                  

 շենքերի քանակը 445 հատ                   x 

444 տողից` 

նոր շենքերի շինարարություն 444.1 
քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 445.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   446 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Փոխադրումների  (տրանսպորտի) 

բնագավառի շենքեր և 

շինություններ 447 

քառ. մ. մակերես 

                  

 շենքերի քանակը 448 հատ                   x 

447  տողից` 

նոր շենքերի շինարարություն 447.1 քառ. մ. մակերես 
                  x 

շենքերի քանակը 448.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   449 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Ճանապարհների շինարարություն 450 կմ                   

 450   տողի` նոր ճանապարհների 

շինարարություն 450.1 կմ                   
x 

Ճանապարհների   նորոգում   451 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Տեղեկատվության և կապի բնագա-

վառի շենքեր և շինություններ 

452 

 

քառ. մ. մակերես 

                   x 

շենքերի քանակը 453 հատ                   x 

452  տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 452.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 453.1 հատ                   x 

Շենքերի  նորոգում   454 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Հանքագործական  

արդյունաբերություն 
455 

x x x x x x x x x x  
հանքանյութերի հանքահանում 

456 

 
տոննա 

 
  

 
        

 

  

 

   
x 

այլ  457 տոննա                   x 

Մշակող արդյունաբերության շենքեր 

և շինություններ 458 քառ. մ. մակերես                   

 շենքերի քանակը 459 հատ                   x 

հզորությունը (նշել) 460 
 

                  x 

  461 
 

                  x 

  462 
 

                  x 

458 տողից` նոր շենքերի 

շինարարություն 458.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 459.1 հատ                   x 

հզորությունը  (նշել) 460.1 
 

                  x 

  461.1 
 

                  x 

  462.1 
 

                  x 

Շենքերի նորոգում   463 հազար դրամ x x x x x x x x x 

 Էլեկտրականության և գազի մատա-

կարարում 
464 

x x x x x x x x x x 

 Էլեկտրակայաններ 465 կվտ                   x 

Էլեկտրաֆիկացում 466 կմ                   x 

գազաֆիկացում 467 կմ                   x 

Այլ շենքեր և  շինություններ (նշել) 468 քառ. մ. մակերես x x x x x x x x x 

 շենքերի քանակը 469 հատ                   

 հզորությունը  (նշել) 470 
 

                  x 

468 տողից` նոր շենքերի շինարա-

րություն 468.1 քառ. մ. մակերես                   x 

շենքերի քանակը 469.1 հատ                   x 

հզորությունը  (նշել) 470.1 

 

                  x 

Շենքերի  նորոգում   471 հազար դրամ x x x x x x x x x 

   472 

 
                  

   473 

 
                  

   474 

 
                  

   475 
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5. Բնակելի շենքերում գործարկված բնակարանները սյունապահների,  պատշգամբների,  

բնակարաններին կից ծածկապատշգամբների մակերեսի) 

 

Անվանումը 

Տողի 

համարը 

բնակարանների 

թիվը 

քառ.մ ընդհանուր 

մակերեսը 

Ա Բ 1 2 

Բնակելի շենքեր 510     

ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների (նշել անվանումը) 

 

    

  511     

  512     

  513     

  514     

  515     

  516     

  517     

  518     

  519     

 

Տեղեկանք. Հաշվետու տարվա վերջում շինարարության ընթացքում բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը 

___________________ քառ. մ. 

 

Ղեկավար`                    ______________________________________________        ___________________________          
                                                           (Ազգանուն, անուն)                                                                                                      (Ստորագրություն) 

 

Լրացնող` (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)    ___________________________     __________________         

                                                                                                                     (Ազգանուն, անուն)                                           (Ստորագրություն) 

                                                                                                          «______» __________________   20       թ. 
                                                       

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար`                                                                                                             Լ. Հարությունյան 
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                                      Հավելված 2  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի մայիսի 31-ի N 22-Ն  որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ,  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ   

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ  2-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

    

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության 

իրականացման մասին» Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` 

հաշվետվություն) լրացման կարգը:  

2. Հաշվետվությունը  լրացնում  են  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կառուցապատող, 

ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում իրականացնող իրավաբանական անձինք, 

հիմնարկները, կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը, շրջվարչակազմերը, քաղաքապետարանները, 

համայնքները, ինչպես նաև վարկային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակները, համայնքների վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների համար` շրջվարչակազմերը: 

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայությանը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և 

պարբերականությամբ:  

4. Հաշվետվության  ցուցանիշները  լրացվում  են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա կտրվածքով, փաստացի 

գներով` առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) և  անուղղակի հարկերի: 

5. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շինարարական 

աշխատանքներ իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախօրոք 

տեղեկացվում են: 

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ 

 

6. Հաշվետվությունը կազմված է հինգ  բաժնից` 

1) Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը. 

2) Շինարարության վերարտադրողական կառուցվածքը. 

3) Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության ծավալներն ըստ տնտեսական  գործունեության 

տեսակների. 

4) Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային, այլ շենքերի գործարկումը և շինարարության իրականացումը. 

5) Բնակելի շենքերում գործարկված բնակարանները (առանց սյունապահների, պատշգամբների,  

բնակարաններին կից ծածկապատշգամբների մակերեսի): 

7. 1-ին` «Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը»  բաժնի 110 տողի 1-ին 

սյունակում լրացվում են շահագործման հանձնված օբյեկտների հիմնական միջոցների վերաբերյալ տվյալները 

հաշվետու տարվա համար, այդ թվում` 2-8-րդ սյունակներում առանձնացնելով ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների` 

պետական բյուջեի, համայնքների, կազմակերպությունների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի, մարդասիրական 

օգնության միջոցների.  

1) Գործարկված հիմնական միջոցների կազմում ներառվում են. 

ա. ավարտված և հաշվետու տարում գործարկված կազմակերպությունների  (լրիվ կամ ըստ առանձին հերթերի, 

արտադրամասերի, արտադրությունների), շենքերի և կառույցների, երկաթուղիների և ավտոմոբիլային 

ճանապարհների, օդանավակայանների, խողովակաշարերի, կապի միջոցների, էլեկտրահաղորդման գծերի, 

գյուղատնտեսական օբյեկտների, ոռոգման, չորացման  համակարգերի, ջրանցքների և հիդրոտեխնիկական 

կառույցների, հանրային սննդի, առևտրի օբյեկտների և պահեստների, բնակելի շենքերի, գիտական հիմնարկների, 
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լուսավորության, մշակույթի օջախների, առողջապահական, վարչական շենքերի, օժանդակ շենքերի և 

շինությունների արժեքը (ներառյալ կառուցապատման տարածքի բարեկարգման ծախսերը և կառուցվող օբյեկտների 

վրա կատարված այլ ծախսեր), 

բ. գործարկված (շահագործման հանձնված) սարքավորանքների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, 

ինչպես նաև ձեռք բերված գործիքների, գույքի արժեքը, 

գ. կառուցվող օբյեկտի պահպանման, տեխնիկական վերահսկողության, ինչպես նաև նախագծային 

փաստաթղթերի պահանջների նկատմամբ հսկողության վրա կատարված ծախսերի արժեքը, 

դ. ճարտարապետական, շինարարական նախագծման և կառուցվածքավորման (կոնստրուկտավորման) 

աշխատանքների արժեքը, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի արտաքին բարեկարգման արժեքը և այլ 

ծախսեր. 

2) Հիմնական միջոցների կազմում չեն ներառվում. 

ա. շինարարական կազմակերպությունների վերադիր ծախսերի հաշվին շինարարության ընթացքում կառուցված 

ժամանակավոր  շենքերի և կառույցների արժեքը, 

բ. իրերի արժեքը, անկախ գնից, որոնց ծառայության ժամկետը չի գերազանցում մեկ տարին, 

գ. հատուկ հագուստի և կոշիկի ձեռք բերման ծախսերը, անկախ ծառայության ժամկետից, 

դ. երկրաբանահետախուզական, հողաշինարարական և ծառատնկման աշխատանքների վրա կատարված 

ծախսերը, որոնք կապված չեն օբյեկտների շինարարության հետ, 

ե. շենքերի, այլ հիմնական միջոցների ձեռք բերման վրա կատարված ծախսերը, 

զ. շինարարության համար հատկացված տարածքում քաղաքացիներին պատկանող կառույցների և ծառերի 

դիմաց փոխհատուցման ծախսերը, 

է. վաճառքի ժամանակ հաշվարկված հարկերի գումարները, 

ը. ամփոփ նախահաշիվներում նախատեսված` շենքերի և շինությունների շահագործման համար կադրերի 

պատրաստման վրա կատարված ծախսերը, 

թ. շինարարության ժամանակավոր դադարեցման վրա կատարված ծախսերը և այլն: 

8. 120 տողում լրացվում են կառուցվող և ընթացիկ տարում գործարկման ենթակա, ինչպես նաև հաջորդ տարի 

տեղափոխվող անավարտ օբյեկտների շինարարության վրա իրականացված շինարարության ընդհանուր 

ծավալները: 

9. 120.1 տողում` 120 տողից առանձնացվում են կառուցվող օբյեկտների շինարարության վրա կատարված 

շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր ծավալները. 

1) Շինմոնտաժային աշխատանքների տեսակները. 

ա. կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ,  

բ. բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն,  

գ. հիմնանորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների, կամ դրանց   առանձին հատվածների ուժեղացման, 

վերականգնման, վերակառուցման,  ինչպես նաև ֆիզիկական մաշվածության հետ կապված ինժեներատեխնիկական 

սարքավորանքների փոխարինման և (կամ) վերականգնման աշխատանքները, 

դ. ընթացիկ նորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների,      ինժեներատեխնիկական սարքավորանքների, 

ինչպես նաև  դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, 

ե. ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն,  

զ. կոմունալ կառույցների շինարարություն, 

է. քաղաքացիական շինարարության  այլ կառույցների շինարարություն, 

ը. շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի       նախապատրաստում, 

թ. էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի     հավաքակցման 

աշխատանքներ, 

ժ. շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ,  

ժա. այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն. 

2) Շինմոնտաժային աշխատանքների թվին են դասվում. 

ա. մշտական և ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման, ընդարձակման,  վերափոխման 

աշխատանքները և դրա հետ կապված երկաթբետոնե, մետաղական և այլ շինարարական կոնստրուկցիաների 

մոնտաժման աշխատանքները, 
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բ. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, սանիտարական և էլեկտրատեխնիկական սարքերի 

արժեքները, դրանց ձեռք բերման և շինհրապարակ տեղափոխման, ինչպես նաև սարքավորանքների մոնտաժման 

ծախսերը, 

գ. վերամբարձ  կռունկների  գծերի  մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները, 

դ. ջրամատակարարման,  ջրահեռացման  (կոյուղու), ջեռուցման, գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի և 

այլ նմանատիպ (արտաքին և ներքին) ցանցերի կառուցման աշխատանքները, 

ե. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման և աղտոտումից մթնոլորտի պահպանման համար կառուցվող 

օբյեկտների վրա կատարվող աշխատանքները, 

զ. կառուցապատման տարածքի, ինչպես նաև քաղաքների և բնակավայրերի բարեկարգման ու կանաչապատման 

աշխատանքները, 

է. ձմեռային պայմաններում կատարվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար իրականացվող 

լրացուցիչ ծախսերը, բանվորների աշխատավարձի հավելավճարները (կապված բարձր լեռնային և հեռավոր 

շրջաններում կատարվող աշխատանքների հետ), 

ը. շինարարական նորմերում և կանոններում նախատեսված շինարարական այլ աշխատանքները և ծախսերը: 

10. 120.2 տողում արտացոլվում են շինարարության նախահաշիվներում ներառված և չներառված, տեղադրում 

պահանջող և չպահանջող տեղական և օտարերկրյա արտադրության սարքավորանքների և մեքենաների արժեքները. 

1) Սարքավորանքների տեղադրման աշխատանքներն են. 

ա. տեխնոլոգիական, էներգետիկ, վերամբարձ տրանսպորտային, պոմպային, կոմպրեսորային և այլ 

սարքավորանքների հավաքումը և շահագործման մշտական վայրում տեղադրումը, 

բ. կոնստրուկտիվ բաղադրատարրերով (էլեմենտներով) սարքավորման հետ կապված սպասարկման 

հարթակների, տեխնոլոգիական մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրումը, 

գ. ձմեռային պայմաններում սարքավորանքների տեղադրման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը, 

դ. սարքավորանքների տեղադրման գնացուցակներում նախատեսված այլ աշխատանքները և ծախսերը. 

2) Սարքավորանքների, գործիքների, գույքի ձեռք բերման համար կատարված ծախսերի  մեջ ներառվում են. 

ա. սարքավորանքների շինմոնտաժային ծախսերը, 

բ. շինարարության նախահաշիվներում նախատեսված տեխնոլոգիական, էներգետիկ, վերամբարձ-

տրանսպորտային և այլ սարքավորանքների արժեքը, 

գ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, ռենտգենային և բժշկական այլ աշխատասենյակների (կաբինետների) 

սարքավորանքների արժեքները, 

դ. շինարարության նախագծերում և նախահաշիվներում հաստատված ոչ ստանդարտ և կաթսաների օժանդակ 

սարքավորանքների արժեքները, 

ե. հաշվիչ տեխնիկայի, չափիչ և կարգավորիչ սարքերի, ավտոմատացման և կապի միջոցների, արտադրական 

գործիքների և տնտեսական գույքի, ինչպես նաև շինարարության նախահաշիվներով նախատեսված փոքրարժեք և 

արագամաշ առարկաների (գործիքներ, գույք, հագուստ) արժեքները, 

զ. սոցիալական  սպասարկման  համար նախատեսված  շենքերի և շինությունների սկզբնական կահավորման 

համար` նախահաշիվներով նախատեսված սարքավորանքների, գործիքների, գույքի արժեքները (բարձրագույն, 

միջին մասնագիտական, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, հիվանդանոցներ և այլն), 

է. շինարարության ամփոփ նախահաշիվներով նախատեսված այլ սարքավորանքների ձեռք բերման վրա 

կատարված ծախսերը,  նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների, մեքենաների և մեխանիզմների 

արժեքները: 

11. Շինարարության նախահաշիվներում չներառված են համարվում այն սարքավորանքները (120.2.1 տող), 

մեքենաները և մեխանիզմները, որոնք ներառված չեն տվյալ ճյուղում գործող օբյեկտների վերափոխման, 

տեխնիկական վերազինման, ընդարձակման և հզորությունների պահպանման, ինչպես նաև նոր 

կազմակերպությունների շինարարության համար մշակվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեջ. 

1) Շինարարության նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների թվին են դասվում երկաթուղային 

տրանսպորտի շարժակազմը, բեռնարկղերը (կոնտեյներները), հեղուկ գազ տեղափոխող գլանատակառները 

(ցիստեռները), օդանավերը և այլ ավիացիոն սարքավորանքները, ավտոմոբիլները, ավտոբուսները, ճանապարհային 

տնտեսության և ավտոմոբիլային տրանսպորտի այլ մեքենաները և մեխանիզմները, փողոցների մաքրման 

մեքենաները և կոմունալ տնտեսության մեխանիզմները, շինարարական մեքենաները, մեխանիզմները, գույքը և 

գործիքները, ինչպես նաև շինարարական կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցները, վագոնները և 

կոնտեյներային տիպի այլ շինությունները, տրակտորները, կոմբայնները, առևտրային կազմակերպությունների 
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հավաքող մեքենաները և տրանսպորտային միջոցները, փոստի տեղափոխման ավտոմեքենաները և երկաթուղային 

վագոնները, հորատման և երկրաբանահետախուզական կազմակերպությունների սարքավորանքները, 

էներգագնացքները, շարժական դիզելային էլեկտրակայանները և այլն. 

2) 120.2.1 տողում արտացոլվում են  նաև կառույցների նախահաշիվներում չներառված բոլոր մեքենաների և 

սարքավորանքների արժեքները, ինչպես նաև այն սարքավորանքները, որոնք նախատեսված են ֆիզիկապես մաշված 

սարքավորանքներին  փոխարինելու համար: 

12. Այն սարքավորանքները, որոնք գործող օբյեկտների համար ձեռք են բերվում  ներդրումների հաշվին, և որոնց 

համար շինարարության նախահաշիվ (գտնվում է վերափոխման և (կամ) տեխնիկական վերազինման 

գործընթացում) դեռևս չի կազմված, նախահաշիվներ չներառվող սարքավորանքներ չեն համարվում և տարեկան 

հաշվետվության մեջ արտացոլվում են 120.2 տողում: 

13. «Այլ աշխատանքներ և ծախսեր» 120.3 տողում ցույց են տրվում շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալի մեջ 

չներառված և պայմանագրային գնի մի մասը կազմող լրացուցիչ ծախսերը. 

1) Այլ  աշխատանքների և ծախսերի ծավալում ներառվում են. 

ա. ճարտարապետական, շինարարական նախագծումը և կառուցվածքավորումը (կոնստրուկտավորումը) 

(ներառյալ հետագա տարիների շինարարության աշխատանքները և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակման 

ծախսերը), որոնք իրականացվում են շինարարության հաշվին, ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների`  

հեղինակային հսկողությունը, 

բ. նավթի, գազի և ստորերկրյա ջրերի արդյունահանման և հետախուզական հորատման աշխատանքները, 

գ. թեք լանջերի վրա տեռասների պատրաստման և չորացում չպահանջող հողերի վրա մշակութատեխնիկական 

աշխատանքների համար կատարվող ծախսերը, 

դ. ոչ գյուղատնտեսության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից անասնահոտի ձեռք բերման ծախսերը, 

ե. կառուցվող օբյեկտի շինարարության նախահաշվում նախատեսված կադրերի պատրաստման (ուսուցման) 

ծախսերը, 

զ. հողահատկացման և դրա հետ կապված տեղափոխման (բացի տեղափոխման հետ կապված շինարարական 

աշխատանքների)  ծախսերը, 

է. հողօգտագործողներին հողի օգտագործումից ժամանակավորապես զրկելու համար առաջացած վնասների 

փոխհատուցման ծախսերը, 

ը. պետության ու համայնքների կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով 

հողօգտագործողներից վերցված հողի փոխարեն նոր հողերի յուրացման վրա կատարված ծախսերը (բացի այդ 

նպատակի համար կատարված շինարարական աշխատանքների արժեքից), 

թ. շինարարության ամփոփ նախահաշվով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքներին չառնչվող այլ 

աշխատանքները և ծախսերը, 

ժ. հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողություն: 

14. Տող 120.3-ից` 120.3.1 տողում առանձնացվում են ընթացիկ շինարարության և հետագա տարիների համար 

ճարտարապետական, շինարարական նախագծման և կառուցվածքավորման (կոնստրուկտավորման) 

աշխատանքների ծավալները: 120.3.1 տողում չեն արտացոլվում նախագծային կազմակերպությունների կողմից 

նախագծային փաստաթղթերի հսկողության և կառույցները սարքերով, սարքավորանքներով և այլնով համալրելու 

(կոմպլեկտավորելու) համար կատարված ծախսերը: Նշված ծախսերը ցույց են տրվում 120 և 120.3 տողերում. 

1) Շինարարության ծավալի մեջ չեն ներառվում.  

ա. հիմնական գործունեության միջոցների հաշվին օբյեկտների գործարկման կարգավորման աշխատանքների 

վրա կատարված ծախսերը,  

բ. սարքավորանքների նախամոնտաժային ստուգումների և հայտնաբերված թերությունների վերացման վրա 

կատարված ծախսերը (բացի ներդրումների հաշվին կատարվող ծախսերից), 

գ. հիմնական  գործունեության  կամ  պետական  բյուջեի  հաշվին աշխատանքների առանձին տեսակների վրա 

կատարված ծախսերը, 

դ. հողային և անտառատնկման աշխատանքների ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական գործունեության հաշվին 

հողերի բարելավման ծախսերը, 

ե. խոտանի և անորակ կատարված աշխատանքների վերացման նպատակով կատարված ծախսերը: 

Շինարարական հրապարակ բերված կամ այնտեղ պատրաստված, բայց դեռ չտեղադրված դետալների, 

կոնստրուկցիաների, շինանյութերի արժեքները և այլ ծախսեր: 
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15. Անավարտ շինարարության ծավալները վերաբերում են օբյեկտների շինարարության սկզբից մինչև նրանց 

գործարկումը կատարված ծախսերի ընդհանուր գումարին և ներառում են կատարված շինմոնտաժային և այլ 

աշխատանքների, տեղադրված և դեռ չտեղադրված սարքավորանքների արժեքը, կառուցապատման տարածքի 

յուրացման հետ կապված ծախսերը և այլ ծախսերը: Անավարտ շինարարության մեջ գտնվող օբյեկտների թվին են 

դասվում այն օբյեկտները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, շինարարությունը դադարեցված, 

կոնսերվացված կամ լրիվ կանգնեցված է (բայց դուրս չի գրված հաստատված կարգով), գտնվում է շահագործման մեջ 

(բայց ընդունման ակտը հաստատված չէ): 

16. Շինարարության, այդ թվում` շինմոնտաժային աշխատանքների դասակարգումն ըստ վերարտադրական 

կառուցվածքի համապատասխան ուղղությունների, կատարվում է համաձայն նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերում նշված շինարարության ձևի: Եթե գործող օբյեկտի ընդարձակման և վերափոխման հետ միասին 

նախատեսվում է նաև տեխնիկական վերազինում, ապա ընդարձակման (վերափոխման) և տեխնիկական 

վերազինման տվյալները չեն գումարվում, այլ ցույց են տրվում անջատ` ըստ նշված համապատասխան 

ուղղությունների: Այն դեպքերում, երբ գործող օբյեկտի ընդարձակման հետ միաժամանակ նախատեսվում է գործող 

ինչպես նաև հիմնական, օժանդակ և սպասարկող արտադրամասերի վերափոխում, ապա ընդարձակման և 

վերափոխման ցուցանիշները դասվում են վերարտադրական կառուցվածքի համապատասխան ուղղություններին: 

17. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով չնախատեսված և տեխնիկական վերազինմանը չվերաբերող 

օբյեկտների շինարարության, ընդարձակման և վերափոխման տվյալները լրացվում են տարեկան հաշվետվության 

բաժին 2-ի 210.1 տողի 6-րդ սյունակում: 

18. 3-րդ  բաժնի  տվյալները  դասակարգվում են ըստ գործունեության տեսակների  (ըստ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) (հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  N 128-Ն հրամանով և հրապարակված Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 02 (101) 

տեղեկագրում) և ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների: Մի քանի օժանդակ արդյունաբերական արտադրությունների 

դեպքում, դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ տվյալներն արտացոլվում են առանձին-առանձին: Օրինակ, 

արդյունաբերական օբյեկտի օժանդակ գյուղատնտեսական արտադրությունը պետք է արտացոլվի 

«գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն» գործունեության տեսակում, շինարարական 

օբյեկտի օժանդակ արդյունաբերական արտադրությունը` «մշակող արդյունաբերություն» գործունեության տեսակում 

և այլն: Շինարարական նորոգում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից ընդարձակման, ձևափոխման, 

տեխնիկական վերազինման համար կատարված շինարարությունը ներառվում է հիմնական գործունեության այն 

արտադրական ճյուղերի ցուցանիշներում, որոնց դրանք սպասարկում են: 

19. 310.1-310.19 տողերի տվյալների համապատասխան սյունակների հանրագումարը հավասար է 310 տողի 

համապատասխան սյունակների գումարին. 

1) 3-րդ բաժնի 310.12-310.19 տողերում չեն լրացվում հետևյալ նշանակության օբյեկտների տվյալները. 

ա. գործարանի տարածքում գտնվող սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտները, որոնք նախատեսված են 

կազմակերպության աշխատակիցների սպասարկման համար, 

բ. 310.1-310.10 տողերում նշված գործունեության շինարարության համար հատկացված ներդրումների հաշվին 

կառուցված օբյեկտների պահանջմունքների լրիվ կամ մասնակի բավարարման համար նախատեսված 

ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման և ջերմամատակարարման ցանցերը, 

գ. 310.1-310.10 տողերում նշված ոլորտի կազմակերպությունների վարչական շենքերը և շինությունները: 

«ա», «բ» և «գ» պարբերությունների  տվյալներն արտացոլվում են 310.1-310.10      տողերում նշված 

համապատասխան գործունեության ոլորտում: 

20. 4-րդ բաժնում «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը և շինարարության 

իրականացումը» արտացոլվում են բնակելի շենքերի, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցներ), հիվանդանոցների, առաջնային բժշկական 

օգնության հաստատությունների (պոլիկլինիկաներ), մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի բնագավառի 

հաստատությունների, հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի, ռեստորանների և հանրային սննդի օբյեկտների, 

մեծածախ և մանրածախ առևտրի բնագավառի օբյեկտների,  գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և 

ձկնորսության բնագավառի շենքերի և շինությունների, փոխադրումների (տրանսպորտի) բնագավառի շենքեր և 

շինությունների, ճանապարհների շինարարության, տեղեկատվության և կապի բնագավառի շենքերի և 

շինությունների, հանքագործական արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության բնագավառի շենքերի և 
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շինությունների, էլեկտրականության և գազի մատակարարման և այլ շենքերի և շինությունների շինարարության 

վերաբերյալ համապատասխան տվյալները: 

21. Այս բաժնում արտացոլվում են նոր կառուցվող օբյեկտների, շահագործվող շենքերի ընդարձակման, 

վերափոխման, վերասարքավորման, ինչպես նաև նորոգման համար կատարված ծախսերը: 

22. 4-րդ բաժնի 1-ին սյունակում արտացոլվում են ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին գործարկված 

(շահագործման հանձված) օբյեկտների վերաբերյալ համապատասխան տվյալները՝ շենքերի ընդհանուր մակերեսը` 

քառակուսի մետր, շենքերի քանակը, գործարկված օբյեկտների հզորությունները: 

23. 4-րդ բաժնի 1-ին սյունակից 2-5-րդ սյունակներում արտացոլվում են գործարկված օբյեկտների վերաբերյալ 

համապատասխան տվյալները ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների: 

24. 4-րդ բաժնի 1-ին սյունակից 6-րդ սյունակում արտացոլվում են գյուղական բնակավայրերում  

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին  գործարկված օբյեկտների վերաբերյալ համապատասխան տվյալները՝ 

շենքերի ընդհանուր մակերեսը` քառակուսի մետր, շենքերի քանակը, գործարկված օբյեկտների հզորությունները: 

25. 4-րդ բաժնի 6-րդ սյունակից 7-8-րդ սյունակներում արտացոլվում են գործարկված օբյեկտների վերաբերյալ 

համապատասխան տվյալները ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների: 

26. Գործարկված բնակելի շենքերը, սոցիալ-մշակութային և այլ  նշանակության օբյեկտները ցույց են տրվում  

գործարկված փաստացի ծավալներով: 

27. Իրականացված շինարարության ծավալում հաշվի են առնվում հաշվետու տարվա ընթացքում գործարկված, 

ինչպես նաև անավարտ շինարարության օբյեկտների (նաև կոնսերվացված, շինարարության լրիվ կամ մասնակիորեն 

դադարեցված) վրա կատարված բոլոր ծախսերը: 

28. Բնակելի շենքերի ընդհանուր  մակերեսը բաղկացած է բնակելի և օժանդակ շինությունների մակերեսներից.  

1) բնակելի և հյուրանոցային բնույթի բնակելի շենքերի համար բնակելի մակերես է համարվում սենյակների 

(բնակարանում գտնվող ճաշասենյակները, ննջարանները, մանկական և այլ սենյակները) մակերեսը.  

2) բնակելի շենքերի, հյուրանոցների և բնակության համար չնախատեսված շենքերում գոյություն ունեցող 

բնակարանների օժանդակ շինություններ են համարվում բնակարանի ներսում գտնվող ոչ բնակելի սենյակները 

(խոհանոցներ, լողարաններ, սանիտարական հանգույցներ, պատշգամբներ, միջանցքներ, պահարաններ և այլն). 

3) ծածկած նախաբնակարանային հարթակները և պատշգամբները ընդհանուր  մակերեսում ներառվում են 

բնակելի շենքերի նախագծում բերված տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների համապատասխան նվազեցնող 

գործակիցներով բազմապատկելուց հետո. 

4) Գործարկված բնակելի շենքերի ընդհանուր  մակերեսի մեջ չեն ներառվում. շենքերի տարածքում կամ կից 

գտնվող բնակչության սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված այլ օբյեկտների (օրինակ` խանութ, 

դեղատուն, նախադպրոցական հիմնարկ, վարսավիրանոց, արհեստանոց, լվացքատուն, բնակշահագործման 

գրասենյակ, գրադարան և այլն) մակերեսները. 

5) 410.1 տողից` 410.1.1 տողում  առանձնացվում են բնակելի շենքեր  առանց ներքին հարդարման` 

առաստաղների, պատերի, միջնապատերի հարդարում, դռներիտեղադրում, պատերի և հատակների ծածկապատում 

խեցեգործական, բետոնե կամ քարե սալիկներով, հատակների ծածկապատում մանրատախտակով և փայտե այլ 

ծածկերով, գորգե և լինոլեումի պատվածքներով, պատերի պաստառապատում, ներկարարական, ապակեպատման 

աշխատանքների իրականացում և այլն: 

29. «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ընդարձակման և վերասարքավորման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները, որպես գործարկված  հզորություն համարելով դրանց տեղերը: 

«Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

30. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (դպրոցներ)» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև 

գործող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդարձակման և վերասարքավորման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները, որպես գործարկված հզորություն համարելով դրանց աշակերտական 

տեղերը: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները: 

31. «Հիվանդանոցներ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող լայն պրոֆիլի բուժական և 

վիրաբուժական հիվանդանոցների, ծննդատների, մանկական հիվանդանոցների, մասնագիտացված 

առողջարանների, հիվանդությունների կանխարգելման ու վերականգնողական կենտրոնների, ռազմական 

հոսպիտալների, քրեակատարողական հիմնարկների հիվանդանոցների ընդարձակման և վերասարքավորման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները,  որպես գործարկված հզորություն համարելով դրանց 
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մահճակալների քանակը: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված 

շինարարության ծավալները: 

32. «Առաջնային բժշկական օգնության հաստատություններ (պոլիկլինիկաներ)» տողում արտացոլվում են նոր, 

ինչպես նաև պոլիկլինիկաների (անկախ և հիվանդանոցներին կից), ամբուլատորիաների, դիսպանսերների, կանանց 

և մանկական կոնսուլտացիոն, բժշկական  և ստոմատոլոգիական հաստատությունների ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները, որպես գործարկած հզորություն 

համարելով մեկ հերթափոխում հաճախումների քանակը: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

33. «Մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի բնագավառի հաստատություններ» տողում արտացոլվում են նոր, 

ինչպես նաև գրադարանների, արխիվների, խաղատների,  ակումբների, սպորտի բնագավառի, զվարճությունների և 

հանգստի համար նախատեսված հաստատությունների և այլնի ընդարձակման և վերասարքավորման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները: 

34. «Հյուրանոցներ և համանման բնակատեղեր» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող 

հյուրանոցների, կեմպինգների, մոթելների, հանգրվանների և այլնի ընդարձակման և վերասարքավորման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները: 

35. «Ռեստորաններ և հանրային սննդի օբյեկտներ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող 

ռեստորանների ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

«Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

36. «Մեծածախ և մանրածախ առևտրի բնագավառի օբյեկտներ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև 

գործող բոլոր տեսակի ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտրի օբյեկտների ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում 

արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

37. «Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության բնագավառի շենքեր և շինություններ»  

տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության 

բնագավառի շենքերի և շինությունների ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված 

շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված 

շինարարության ծավալները: 

38. «Փոխադրումների (տրանսպորտի) բնագավառի շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են նոր, 

ինչպես նաև գործող փոխադրումների (տրանսպորտի` երկաթուղային, օդային և այլն) բնագավառի շենքերի և 

շինությունների ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

«Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները: 

39. «Ճանապարհների շինարարություն» տողում արտացոլվում են ճանապարհների համար իրականացված 

շինարարության ծավալները, որպես գործարկված հզորություն համարելով դրանց երկարությունը` կիլոմետր: 

«Ճանապարհների նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները:   

40. «Տեղեկատվության և կապի բնագավառի   շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև 

գործող տեղեկատվության և կապի բնագավառի (հրատարակչական, հեռուստատեսության, հեռահաղորդակցության 

և այլն)  շենքերի և շինությունների ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները: 

41. «Հանքագործական արդյունաբերություն» տողում արտացոլվում են հանքագործության բնագավառի համար 

իրականացված շինարարության ծավալները,  որպես գործարկված  հզորություն համարելով հանքանյութերի 

հանքահանում, չափման միավորը` տոննա:  

42. «Մշակող արդյունաբերության բնագավառի շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես 

նաև գործող արդյունաբերության բնագավառի շենքերի և շինությունների ընդարձակման և վերասարքավորման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները:  

43. Ա սյունակում նշվում է մշակող արդյունաբերության արտադրատեսակների անվանումը և Գ սյունակում` 

հզորության չափման միավորը: Օրինակ. 
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1) պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի, էլեկտրասարքավորանքի 

արտադրության բնագավառում` մետաղահատ գործիքների, էլեկտրաշարժիչների, համակարգիչների և այլ 

արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է քանակը` հատ. 

2) մետաղագործական արդյունաբերության բնագավառում` ալյումինե գլանվածքների և փայլաթիթեղների, 

պղնձի, մոլիբդենի և ցինկի խտանյութերի, մոլիբդենի բրիկետների, պողպատյա խողովակների և այլ 

արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է  տոննա. 

3) քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների  արտադրության բնագավառում` 

լաքաներկանյութերի, լվացող, մաքրող և օսլայող միջոցների, պլաստմասե և այլ արտադրատեսակների 

արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է  տոննա.  

4) հանքային պարարտանյութերի արտադրության բնագավառում` ազոտի, ֆոսֆորի, կալիումի, համալիր 

արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է  տոննա. 

5) բնափայտի մշակման և փայտե արտադրատեսակների, թղթի և ստվարաթղթի արտադրության բնագավառում` 

շինափայտի, սղոցանյութերի, թղթի, ստվարաթղթի, ստվարաթղթե արկղների և այլ արտադրատեսակների 

արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է տոննա. 

6) ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրության բնագավառում` հավաքովի երկաթբետոնե 

կառուցվածքների և իրերի, ոչ հանքային շինանյութերի, բնական քարից երեսպատման սալերի, դրանց հզորության 

չափման միավորն է տոննա, ալյումինե և մետաղապլաստե դռների և պատուհանների` հատ և այլ 

արտադրատեսակների արտադրություն. 

7) մանածագործական և հագուստի արտադրության բնագավառում` գորգերի, գորգեղենի, գործվածքների և այլն,  

դրանց հզորության չափման միավորն է տոննա, գուլպեղենի, տրիկոտաժեղենի և այլն`  հատ և այլ 

արտադրատեսակների արտադրություն. 

8) սննդամթերքի արտադրության բնագավառում` մսի, մսամթերքի, պանրի, շաքարավազի և այլն  

արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է տոննա, խմիչքների` ոգելից 

խմիչքների և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն` հազար լիտր  և ծխախոտի արտադրատեսակների 

արտադրություն` միլիոն հատ. 

9) «Մշակող արդյունաբերության բնագավառի   շենքեր և շինություններ»  արտադրատեսակների անվանումները, 

որոնք նշված չեն հրահանգում ենթակա են լրացման ազատ տողերում` (ըստ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) (հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  N 128-Ն հրամանով և հրապարակված Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 02 (101) 

տեղեկագրում). 

10) «Էլեկտրականության և գազի մատակարարում» տողում արտացոլվում են նոր, ինչպես նաև գործող 

էլեկտրակայանների վերասարքավորման, էլեկտրաֆիկացման և գազաֆիկացման համար իրականացված 

շինարարության ծավալները, որպես գործարկված հզորություն համարելով կիլովատ և երկարությունը` կիլոմետր:   

44. 4-րդ բաժնի «Այլ շենքեր և շինություններ» տողում և  ազատ տողերում լրացման ենթակա են այն 

բնագավառների  տվյալները,  որոնք նշված չեն հաշվետվությունում, օրինակ. 

1) «Բանկեր» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող բանկերի ընդարձակման և վերասարքավորման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման 

համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

2) «Շրջակա միջավայրի պահպանման օբյեկտներ» տողում լրացվում են շրջակա միջավայրի պահպանման 

օբյեկտների շինարարության վրա կատարված ծախսերի վերաբերյալ տվյալները, որպես գործարկված հզորություն 

կեղտաջրերի մաքրման կայանների և շինությունների համար համարվում է հազար մետր խորհանարդ օրում 

(կեղտաջրեր),  նավթանյութերի, ավելցուկների հավաքման սարքերի՝ քանակը՝ հատ, շրջանառու 

ջրամատակարարման համակարգերի` հազար մետր խորհանարդ օրում, արտանետվող գազերից վնասակար  

նյութերի մաքրման կայանների՝ տոննա վնասակար նյութեր տարում և հազար մետր խորհանարդ գազ մեկ ժամում, 

արդյունաբերական, կենցաղային և այլ թունավոր թափոնների վերականգնման, չեզոքացման  (այրման) և թաղման  

օբյեկտների՝  քանակը՝ հատ. 

3) «Առողջարաններ» տողում գործարկված մահճակալների կազմի մեջ ներառվում են նաև գործող և կառուցվող 

առողջարաններին կից ամառային ննջարանային մասնաշենքերում մահճակալների քանակը: Անհրաժեշտ է նկատի 

ունենալ, որ առողջարան-պրոֆիլակտորիաների գործարկումը լրացվում են նաև առանձին. 
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4) «Մարզադահլիճներ» տողում լրացվում են նախադպրոցական, հանրակրթական, միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին, պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական անձանց պատկանող մարզադահլիճների շինարարական 

աշխատանքների վերաբերյալ տվյալները: Այս տողում հաշվի են առնվում ինչպես առանձին կառուցվող շենքերում, 

այնպես էլ շենքերի առաջին հարկերում և դրանց կից տեղաբաշխվող մարզադահլիճների, ինչպես նաև բոքսի, 

ըմբշամարտի, մարմնամարզության, ծանրամարտի և այլնի մասնագիտացված մարզադահլիճների շինարարության 

վերաբերյալ տվյալները.  

5) «Լողավազաններ» տողում լրացվում են նախադպրոցական, հանրակրթական, միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին, պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին և իրավաբանական անձանց պատկանող, ամբողջ տարին գործող տաքացվող 

բացօթյա և ծածկած լողավազանների շինարարության տվյալները: Այս տողում հաշվի են առնվում նաև այն 

լողավազանները, որոնք տեղաբաշխված են շինություններին կից և դրանց ներսում, ներառյալ նաև այլ մարզական 

համալիրներում կառուցվածները. 

6) «Հարթակային կառուցվածքներ» տողում արտացոլվում են ֆուտբոլային դաշտերի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի 

հարթակների, թենիսի հրապարակների և բացօթյա այլ խաղահրապարակների շինարարության վերաբերյալ 

տվյալները. 

7) «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ»  տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև համալսարանների, 

ինստիտուտների, ակադեմիաների, կոնսերվատորիաների ընդարձակման և վերասարքավորման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար 

իրականացված շինարարության ծավալները. 

8) «Նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև 

արհեստագործական ուսումնարանների, այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, ուսումնական 

կենտրոնների, քոլեջների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և այլնի ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում 

արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

9) «Բենզալցակայաններ» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող բենզալցակայանների ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում 

արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

10) «Հակահրդեհային կայաններ» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող հակահրդեհային կայանների 

ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» 

տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

11) «Մեքենաների տեխսպասարկման կայաններ» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող մեքենաների 

տեխսպասարկման կայանների ընդարձակման և վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության 

ծավալները. 

12) «Սպանդանոց» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող սպանդանոցի ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում 

արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

13) «Դեղատներ» տողում լրացվում են նոր, ինչպես նաև գործող դեղատների ընդարձակման և 

վերասարքավորման համար իրականացված շինարարության ծավալները: «Շենքերի նորոգում» տողում 

արտացոլվում են նորոգման համար իրականացված շինարարության ծավալները. 

14) «Ջրատար» տողում լրացվում են ջրընդունման կառույցների, պոմպային կայանների, ջրի կուտակման 

ավազանների, ջրատարների, մաքրման քաղաքային ցանցերի և ջրամատակարարման այլ օբյեկտների 

շինարարության վրա կատարված ծախսերի վերաբերյալ տվյալները: Գործարկված ջրատարների տվյալները բերվում 

են չափման երկու միավորներով. ջրատարի հզորությունը` մեկ օրում 1000 խորանարդ մետր, ջրատարների և 

փողոցային ցանցերի երկարությունը` կիլոմետր: Եթե խողովակները տեղադրված են մի քանի շարքով, ապա 

ջրատարի երկարությունը որոշվում է բոլոր գծերի ընդհանուր երկարությամբ: Ներթաղամասային ցանցերի` շենքերի 

հետ միացման համակարգի շինարարության տվյալներն այս տողերում չեն արտացոլվում. 

15) «Կոյուղի» տողում լրացվում են մաքրման կայանների, պոմպակայանների, փողոցային ցանցերի, 

կոլեկտորների և կոյուղու այլ օբյեկտների շինարարության վերաբերյալ տվյալները: Գործարկված (շահագործման 
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հանձնված) կոյուղիների համար ներկայացվում են դրանց հզորությունը (թողունակությունը)` չափման միավորը` 

հազար խորհանարդ մետր կեղտաջրեր /օր, կոլեկտորների և ցանցերի երկարությունը` կիլոմետր. 

16) «Ջերմամատակարարում» տողում արտացոլվում են քաղաքային մագիստրալ և բաշխիչ ջերմային ցանցերի, 

ջերմային կետերի, շրջանային կաթսայատների և ջերմամատակարարման այլ օբյեկտների շինարարության 

վերաբերյալ տվյալները: Ջերմամատակարարման ցանցերի գործարկումը լրացվում է ըստ դրանց երկարության` 

կիլոմետրերով, իսկ շրջանային կաթսայատների գործարկումը` հեկտոկալորիաներով (հեկտոկալորիա մեկ ժամում): 

Այս տողում չեն լրացվում ջերմային էլեկտրակայանների և նրանցից սկիզբ առնող մագիստրալ ջերմային ցանցերի, 

ջերմամատակարարման ներթաղամասային ցանցերի և կաթսայատների, նոր կառուցվող շենքերի 

ջերմամատակարարման շինարարության վերաբերյալ տվյալները: 

45.  5-րդ բաժնի «Բնակելի շենքերում գործարկված բնակարանները» 510 տողի 1-ին սյունակում լրացվում են 

շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի բնակարանների թվի և 2-րդ սյունակում` ընդհանուր մակերեսի 

վերաբերյալ տվյալները, այդ թվում` 511-519 տողերում առանձնացնելով ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների` 

պետական բյուջեի, համայնքների, կազմակերպությունների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի, մարդասիրական 

օգնության միջոցների:  

 

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                            Լ. Հարությունյան 
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Գրանցված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

«16» հուլիսի 2016 թվականին 

Պետական գրանցման համարը 3011657 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

30 հունիսի  2016 թվական                              N 23-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ   

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ   

ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  17-Ի N5 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈւԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

       

 

 Ղեկավարվելով ‹‹Պետական վիճակագրության մասին›› Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ‹‹ե›› կետով,  12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և «Իրավական ակտերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» 

ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ 

ու մ է.  

1.Սահմանել ‹‹Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը››` համաձայն հավելվածի:  

2.Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի ‹‹Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը 

հաստատելու մասին›› N5 որոշումը: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                         Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության պետական խորհրդի 

 2016 թվականի հունիսի 30-ի N 23-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.Սույն կարգով կարգավորվում են «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական վիճակագրական դիտարկումների իրականացման նպատակով 

վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:  

2.Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն նույն իմաստը, ինչ իմաստով որ դրանք սահմանված 

են «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում: 

3.Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրումը ներառում է վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողներին վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկումը և իրազեկումը, վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողներին վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերով (այսուհետ` վիճակագրական 

փաստաթուղթ) ապահովումը, վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացումը, պետական վիճակագրություն 

իրականացնող մարմնին ներկայացված վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերի ընդունումը և դրանց հետ 

կապված այլ գործողություններ: 

4.Սույն կարգը չի տարածվում մարդահամարի, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման և այլ 

համատարած հաշվառումների ժամանակ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման, ինչպես նաև  

վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների՝ վարչական ռեգիստրներից ստացվող ամփոփ 

տեղեկատվության ներկայացման վրա:  

 

II. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 

 

5.Սույն կարգի իմաստով վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներ (այսուհետ` ռեսպոնդենտներ) են 

հանդիսանում`  

  1) իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը. 

  2)իրավաբանական անձանց դուստր ձեռնարկությունները, մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, 

առանձնացված ստորաբաժանումները. 

  3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող օտարերկրյա սուբյեկտները, ինչպես նաև 

օտարերկրյա սուբյեկտների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող ստորաբաժանումները. 

  4) պետական մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները. 

  5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձինք` անկախ իրենց 

քաղաքացիությունից և իրավական կարգավիճակից կամ նման անձանց խմբեր, ինչպիսիք են` տնային (քաղաքային և 

գյուղական) տնտեսությունները. 

  6) այլ սուբյեկտ, որը կարող է տիրապետել վիճակագրական հետազոտության նպատակներին 

համապատասխանող տեղեկատվության: 

6.Պետական վիճակագրական դիտարկումների մեթոդաբանությունը (ներառյալ` ցուցանիշների սահմանումները, 

դասակարգումները, վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկման ձևերը` համատարած կամ ընտրանքային)  

սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի (այսուհետ` 

Խորհուրդ) կողմից:  

7.Պետական վիճակագրական տեղեկությունները (տվյալները) հավաքագրվում (տրամադրվում) են Խորհրդի 

կողմից հաստատված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով: 

8.Վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվում են հետևյալ տեսակի վիճակագրական փաստաթղթերի 

միջոցով` 

1) պետական վիճակագրական հաշվետվություններ. 
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2) հետազոտությունների հարցաթերթեր. 

3) պետական վիճակագրական դիտարկումներին վերաբերող տեղեկանքներ և Խորհրդի կողմից հաստատված այլ 

փաստաթղթեր: 

 

III. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՑ 

ՀԱՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

9.Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու կամ դիտարկումներից հանվելու մասին 

ռեսպոնդենտները պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից նախապես գրավոր իրազեկվում են՝ սույն կարգով սահմանված 

իրազեկման գրությամբ (Ձև 1): Իրազեկման գրության մեջ պարտադիր նշվում են` 

1) ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը). 

2) նշում այն մասին, որ ռեսպոնդենտն ընդգրկվել է պետական վիճակագրական դիտարկումներում. 

3) ռեսպոնդենտերի իրավունքներն ու պարտականությունները. 

4) նշում օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին. 

5) հղում համապատասխան իրավական ակտերին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջին. 

6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան 

ստորաբաժանման գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն. 

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ: 

10.Գրավոր իրազեկումն ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռեսպոնդենտը գրավոր չի իրազեկվում 

պետական վիճակագրական դիտարկումներից դուրս հանվելու մասին կամ դեռ չի լրացել ընդգրկման մասին 

պաշտոնական գրության մեջ նշված ժամկետը: 

11.Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու մասին իրազեկված ռեսպոնդենտը 

վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնում է իրազեկումը ստանալուց հետո առաջին հաշվետու 

ժամանակաշրջանից սկսած, եթե իրազեկման գրության մեջ այլ բան նախատեսված չէ: Վիճակագրական 

դիտարկումներում ընդգրկվելու պահից ռեսպոնդենտը պարտավոր է պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պահանջով ներկայացնել նաև տվյալ տարվան, ինչպես նաև ընդգրկմանը նախորդող տարվան վերաբերող 

վիճակագրական փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում` ամսական բաշխվածությամբ): 

12.Միանվագ հետազոտությունների դեպքում ռեսպոնդենտներն իրազեկվում են մինչև հետազոտությունը սկսելը: 

13.Եթե պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված ռեսպոնդենտը սահմանված կարգով 

իրազեկվելուց հետո փոխում է իր գործունեության տեսակը կամ սկսում է զբաղվել նաև այլ գործունեությամբ, ապա 

այդ գործունեության տեսակի համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են հաջորդող 

հաշվետու ժամանակաշրջանից` առանց լրացուցիչ իրազեկման:  

14.Սույն կարգով սահմանված գրավոր իրազեկումից հետո այլ տեսակի վիճակագրական հետազոտությունում 

ընդգրկվելու, ինչպես նաև վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման պարբերականության փոփոխության 

դեպքում ռեսպոնդենտն այդ մասին լրացուցիչ իրազեկվում է սույն կարգի դրույթներին համապատասխան:   

15.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միացման կամ 

վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվելիս ռեսպոնդենտը շարունակում է ներկայացնել համապատասխան 

վիճակագրական փաստաթղթերն առանց սույն կարգով սահմանված գրավոր իրազեկման: 

16.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բաժանման, առանձնացման և 

միաձուլման ձևով վերակազմակերպվելիս նոր ստեղծված իրավաբանական անձը (անձինք) վիճակագրական 

դիտարկումներում ընդգրկելու մասին իրազեկվում են սույն կարգով սահմանված ձևով:  

    

IV. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

 ՁԵՎԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  

 

17.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ապահովում է 

ռեսպոնդենտներիի համար վիճակագրական փաստաթղթերն իրենց կողմից նախընտրելի եղանակով (թղթային կամ 

էլեկտրոնային) ներկայացնելու հնարավորություն, մասնավորապես` 
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1) անվճար տրամադրում է Խորհրդի կողմից հաստատված վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը.    

2) էլեկտրոնային եղանակով վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնելու համար ապահովում է այդ 

փաստաթղթերի ձևերի և դրանց լրացման հրահանգների հասանելիությունը պաշտոնական կայքէջի միջոցով. 

3) պաշտոնական կայքէջի միջոցով ապահովում է ռեսպոնդենտներին վիճակագրական տեղեկատվության 

հավաքագրման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը:  

18.Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը ռեսպոնդենտները ստանում են ինքնուրույնաբար` իրենց 

գործունեության իրականացման վայրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության համապատասխան  ստորաբաժանումներից կամ ներբեռնում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջից:  

19.Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը ռեսպոնդենտներին տրվում են անվճար` երկու օրինակից:  

20.Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

ռեսպոնդենտին վիճակագրական փաստաթղթերի թղթային ձևերը չտրամադրելու համար: 

 

V. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

21.Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները լրացնում և ներկայացնում են ինքնուրույնաբար, եթե այլ 

բան նախատեսված չէ տվյալ փաստաթղթով: 

22.Վիճակագրական փաստաթղթերը, եթե դրանցում այլ բան նախատեսված չէ, պետք է ստորագրվեն 

ռեսպոնդենտի ղեկավարի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից: 

23.Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործունեություն իրականացրած չլինելու դեպքում, ներկայացվող 

վիճակագրական փաստաթղթերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջան(ներ)ին վերաբերող համապատասխան մասերում 

դրվում են գծիկներ կամ փակման (Z) նշան:  

24.Ռեսպոնդենտը գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցման դեպքում ներկայացնում է սույն 

կարգով սահմանված ձևի հայտարարություն (Ձև 2): Այս դեպքում գործունեության կամ գործունեության տեսակի 

դադարեցման օր է համարվում հայտարարության մեջ նշված օրը:  

25.Սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված հայտարարությունը չի ազատում ռեսպոնդենտին մինչ գործունեության 

դադարեցման օրն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանի վերաբերյալ վիճակագրական փաստաթղթերի 

ներկայացման պարտականությունից: Այս դեպքում վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են 

հայտարարության հետ կամ այդ փաստաթղթերի համար սահմանված ժամկետներում:  

26.Գործունեությունը կամ գործունեության տեսակը վերսկսելու դեպքում ռեսպոնդենտը շարունակում է 

ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը: 

27.Այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարբեր շրջաններում, յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում են տվյալ գործունեության գծով 

վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` նաև շրջանային բաշխվածությամբ:   

 

VI. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

28.Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները ներկայացում են իրենց գործունեության իրականացման 

վայրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ստորաբաժանմանը կամ 

ուղարկում են այդ ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարբեր շրջաններում գործունեություն իրականացնելու դեպքում, վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում 

են ռեսպոնդենտի նախընտրելի վայրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության ստորաբաժանմանը:   

29.Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտները տեղեկացնում են 

գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին՝ սույն կարգով սահմանված ձևով (Ձև 3): 

30.Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են դրանցում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ: 

31.Վիճակագրական փաստաթղթերը լրացվում են համաձայն տվյալ փաստաթղթի լրացման հրահանգի կամ 

ցուցումների:   

32.Վիճակագրական փաստաթղթերը, ինչպես նաև սույն կարգով սահմանված մյուս փաստաթղթերը 

ներկայացվում են առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` ռեսպոնդենտի ընտրությամբ:   
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33.Վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման օր է համարվում ՝ 

1)փոստային կապի միջոցով վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման դեպքում այն փոստային կապի 

կազմակերպությանը հանձնելու օրը. 

2)առձեռն ներկայացման դեպքում` ներկայացման օրը. 

3)էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու դեպքում` ռեսպոնդենտի կողմից դրա ուղարկման օրը: 

34.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան 

ստորաբաժանումն իրականացնում է ներկայացված վիճակագրական փաստաթղթերի հաշվառում: Վիճակագրական 

փաստաթուղթը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում, այն ենթակա է գրանցման ստորաբաժանումում 

առկա գրանցամատյանում` նշելով ներկայացման ամիսը, ամսաթիվը և տարեթիվը:  

35.Առձեռն ներկայացման դեպքում գրանցումն իրականացվում է ներկայացման պահին: Առձեռն ներկայացնողը 

ստորագրում է գրանցամատյանի համապատասխան մասում:  

36.Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար ռեսպոնդենտն այդ մասին 

իրազեկում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան 

ստորաբաժանմանը: Այդ նպատակով ռեսպոնդենտը լրացնում է սույն կարգով սահմանված տեղեկատվության ձևը 

(Ձև 4) և ուղարկում է իր գործունեության վայրի համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի 

հասցեով:    

37.Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում ռեսպոնդենտը 

ներբեռնում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջի 

«Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնից: Յուրաքանչյուր լրացված վիճակագրական փաստաթուղթ 

ստորագրվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ և էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային 

փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր վիճակագրական փաստաթուղթ ուղարկվում է առանձին էլեկտրոնային նամակով: 

38.Վիճակագրական փաստաթուղթը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելիս ռեսպոնդենտը էլեկտրոնային նամակի 

«սաբջեքթ» (sսbject) կամ «տեմա» (тема) տողում նշում է իր անվանումը (անունը, ազգանունը), հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը, հաշվետվական ձևի կրճատ անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու 

ժամանակաշրջանը: 

39. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ապահովում է 

ռեսպոնդենտի հետադարձ էլեկտրոնային ծանուցումը` վիճակագրական փաստաթղթի ստացված լինելու մասին:   

40.Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ ռեսպոնդենտի գործունեության տեսակի: 

Ռեսպոնդենտն ընտրում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների 

ցանկը` օգտվելով www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի 

վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգից:  

 

VII.  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԽԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ  

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ 

 

41.Վիճակագրական փաստաթղթում սխալների առկայության դեպքում դրանք ենթակա են ուղղման: 

42.Եթե վիճակագրական փաստաթղթի տվյալների ուղղումը պահանջում է հաշվապահական հաշվառման 

փաստաթղթերում գրանցումների փոփոխություն կամ որոշակի տևական ժամանակահատված, ապա ճշգրտված 

վիճակագրական փաստաթուղթը ներկայացվում է հաջորդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ներկայացվող 

վիճակագրական փաստաթղթի հետ միասին` բացառությամբ եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ 

ներկայացվող վիճակագրական փաստաթղթերի:  

43.Եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են սխալը 

հայտնաբերելուց հետո համապատասխանաբար 15 և 30 օրվա ընթացքում:  

44.Ճշգրտված վիճակագրական փաստաթղթի դիմային էջի վրա նշվում է «ճշգրտված է» գրառումը: 
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Ձև 1 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

                                                                                                            (ռեսպոնդենդի անվանումը, (անունը, ազգանունը), գտնվելու (բնակության) վայրը) 

 

Հարգելի գործընկեր 

Սույն գրության նպատակն է իրազեկել, որ համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի, Դուք հանդիսանում եք վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրող և ընդգրկվել եք պետական վիճակագրական դիտարկումներում:  

Պետական վիճակագրական աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համար կարևոր է Ձեր վստահությունն ու 

աջակցությունը: 

Համաձայն Օրենքի 20-րդ հոդվածի, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների պարտականություններ 

են.  

1) սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ և 

տեղեկություններ. 

2) կատարել պետական վիճակագրության և հաշվառման վերաբերյալ վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

ցուցումները: 

Համաձայն Օրենքի 14-րդ հոդվածի, Ձեր կողմից ներկայացված վիճակագրական գաղտնիք համարվող տվյալները 

հրապարակման կամ այլ ձևով տարածման ենթակա չեն: 

Հավաքագրված վիճակագրական տվյալների անանունությունը պահպանելը պետական վիճակագրություն 

իրականացնող մարմնի պարտականությունն է:  

Վիճակագրական տեղեկությունները ներկայացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով: 

Վիճակագրական փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել Ձեր կողմից նախընտրելի եղանակով` թղթային 

(առձեռն և փոստով) կամ էլեկտրոնային: 

Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը կարող եք անվճար ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումից կամ ներբեռնել 

www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջի «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնից:  

Վիճակագրական հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ըստ Ձեր կողմից իրականացվող գործունեության 

տեսակի (տեսակների)` համաձայն ‹‹Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի›› (NACE rev.2) 2-րդ 

խմբավորման:  

Ստորև թվարկված վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերից ընտրեք Ձեր գործունեության տեսակին 

համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը` օգտվելով www.stat-nkr.am պաշտոնական 

կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման 

համակարգից.  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
(թվարկել հաշվետվությունները) 

Եթե Դուք միաժամանակ գործունեություն եք իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր 

շրջաններում, ապա յուրաքանչյուր եռամսյակ պետք է ներկայացնեք նաև տվյալ գործունեության գծով 

վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` շրջանային բաշխվածությամբ: 

Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար լրացրեք և 

էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկեք համապատասխան ձևը (Ձև 4), որը կարող եք գտնել www.stat-nkr.am 

պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնում: Նշված ձևն ուղարկելուց հետո 

կարող եք անցնել վիճակագրական հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացմանը:  

Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են www.stat-nkr.am 

պաշտոնական կայքէջում տեղադրված ձևաչափով: 

Գործունեության տեսակի փոփոխության կամ գործունեության նոր տեսակ սկսելու դեպքում այդ տեսակին 

համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունները ևս պետք է ներկայացվեն` առանց լրացուցիչ իրազեկման:  
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Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացին, ինչպես նաև Ձեզ հետաքրքրող մյուս հարցերին 

առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնից:  

Սույն իրազեկումից հետո այլ տեսակի վիճակագրական հետազոտությունում ընդգրկվելու, ինչպես նաև 

վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականության փոփոխության դեպքում լրացուցիչ 

կիրազեկվի:   

 

 

Ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեն է -----------------------------------------------------------------: 

Ստորաբաժանման հեռախոսահամարն է -----------------------------------------------------------------------------: 

 

Առանցքային իրավական ակտեր են. 

«Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենք.  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 30-ի 

‹‹Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի  N5 որոշումն  ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին›› N23 -Ն որոշում: 

 

Սույն իրազեկումն ուժի մեջ է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք գրավոր չեք իրազեկվում տվյալների 

տրամադրման դադարեցման մասին: 

 

«Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության խախտումն 

առաջացնում է պատասխանատվություն «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսգրքի 169.2 հոդվածով սահմանված կարգով:  

 

Շնորհակալություն համագործակցության համար 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat-nkr.am/
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Ձև 2 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________ 
                                                                                                                     (ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ___________________-ին 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցում  
նախատեսելու վերաբերյալ 

 

Սույն հայտարարությամբ տեղեկացնում եմ, որ____________________________________________________________                                                                         

                                                                                                                   (ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը)) 

սկսած «___»___________20---թ-ից դադարեցնում է գործունեությունը  

1)ամբողջությամբ.  

2)գործունեության հետևյալ տեսակների գծով` 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(1-ին դեպքում ընդգծվում է, 2-րդ դեպքում նշվում է գործունեության տեսակի անվանումը և ծածկագիրը) 

Պարտավորվում եմ գործունեությունը (գործունեության տեսակը) վերսկսելու դեպքում տվյալ հաշվետու 

ժամանակաշրջանից սկսած ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը: 

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ 

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը _______________________________________________________I__I__I__I__I__I  

                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________________________________________________________ 

Հեռախոս(ներ) _________________________________________________________________________________________ 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I__I__I__I__I__I__I__I__I __I 

                                                                                                                                                                           (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ-ի կողմից) 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I 

 

Ղեկավար`_______________________________________________________________  

 

Ստորագրություն_________________________________________________________ 
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Ձև 3 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________                                                        

                                                                                                                                                    (ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ___________________-ին 
 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

Սույնով տեղեկացնում եմ, որ  ___________________________________________________________________________                                                                         
                                                                                                                       (ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը)) 

գործունեության  իրականացման  վայրի  փոփոխությամբ  պայմանավորված,  սկսած  «___» _________ 20---թ-ից 

վիճակագրական փաստաթղթերը նախատեսում է ներկայացնել ԼՂՀ ԱՎԾ  ______________________ստորաբաժանում: 
                                                                                                                                                                                             (առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը) 

 

 Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ 

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը___________________________________________________________________________ 

Գործունեության իրականացման վայրը ________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I  

                                                                                                                                                                        (փոստային դասիչ) 

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________________________________ 

Հեռախոս(ներ) ______________________________________________________________ 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I 

                                                                                                                                                                                    (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ-ի կողմից) 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I __I__I 

 

Ղեկավար`__________________________________________________________________ 

 

Ստորագրություն____________________________________________________________ 
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Ձև 4 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________ 
                                                                                                                         (ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ___________________-ին 
 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Վիճակագրական փաստաթղթերն Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին 
 

   

Սույնով տեղեկացնում եմ, որ__________________________________________________________________________ - ը                                                                       
                                                                                                                        (ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը)) 

նախատեսում է վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով: 

 

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ 

Գտնվելու (բնակության) վայրը________________________________________________ 

Գործունեության իրականացման վայրը________________________________________ 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I __I __I__I  

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն      _____________________________________________ 

Գործունեության տեսակը (տեսակները)________________________________________ 
                                   նշվում է գործունեության ստույգ տեսակը համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-անիշ     դասակարգման: 

       

Հեռախոս    -------------------------------------- 

 

Դիմող`       --------------------------------------- 
                                                                       (անուն ազգանուն) 

 

 

Ստորագրություն 

 

«-----»---------20 ----թ.    

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                      Լ. Հարությունյան 
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Գրանցված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

«12» հուլիսի 2016 թվականին 

Պետական գրանցման համարը 1011656 

 

 

Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն   Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«28» հունիսի 2016թ.                                                       N 122-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

  

«ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԿՐԾՈՂԱՍՊԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՍՆ N 2.2.5-003-16 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ 

հաստատված հավելված 1-ի 8-րդ կետի «իա» ենթակետին համապատասխան՝  

  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ` 

  

1. Հաստատել «Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման, 

իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման» ՍՆ N 2.2.5-003-16 սանիտարական 

կանոնները և նորմերը՝ համաձայն հավելվածիֈ 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 

օրվանից: 

 

 

 

Կ. ԱԹԱՅԱՆ 
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 Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 

             2016 թվականի  հունիսի 28-ի  N 122-Ն  հրամանի 

 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԿՐԾՈՂԱՍՊԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

 ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  ՍՆ N 2.2.5-003-16 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1 

ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՄԱՆԸ,  

ԴՐԱՆՑ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` կանոններ) սահմանում են ախտահանման, 

կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպմանը, իրականացմանը և արդյունավետության 

բարձրացմանը, ինչպես նաև աշխատողների առողջության պահպանմանը ներկայացվող պահանջներ: 

2. Սույն կանոնները տարածվում են ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան գործունեություն 

իրականացնող և այդ աշխատանքներում ներգրավված բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վրա` 

բացառությամբ այն ֆիզիկական անձանց, որոնք այդպիսի գործունեություն իրականացնում և այդ աշխատանքներում 

ներգրավվում են անձնական կարիքներից ելնելով: 

3. Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքները կատարվում են բոլոր 

կազմակերպություններում: 

4. Կրծողասպան աշխատանքները կատարվում են մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից: 

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում օգտագործվում են «Բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի պահանջներին համապատասխան վարակիչ հիվանդություններ փոխանցողների դեմ օգտագործվող 

միջոցները` ախտահանիչ, կրծողասպան և միջատասպան նյութերը: 
  

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿՐԾՈՂՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ 
 

6. Կազմակերպությունների, հաստատությունների պաշտոնատար անձինք, քաղաքացիները միջատների 

ոչնչացման համար մասնագիտացված ծառայություններին ներկայացնում են միանվագ հայտ կամ կնքում են 

պայմանագիր: 

7. Պայմանագրեր կնքում են կազմակերպությունների, հաստատությունների (նախադպրոցական և դպրոցական, 

բուժկանխարգելիչ, սննդային, կոմունալ-կենցաղային և այլն) ղեկավարները: Մասնավոր տան տերերը պայմանագիր 

են կնքում ըստ ցանկության: Երբ կրծողների հայտնվելը և տարաբնակեցումը դառնում է անհանգստացնող և վտանգ է 

ներկայացնում վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ու տարածման, պայմանագրի կնքումը պարտադիր է: 

8. Ինժեներատեխնիկական և սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներն իրականացվում են բոլոր 

կազմակերպություններում` անկախ կազմակերպաիրավական և սեփականության ձևից, կրծողների համար 

անհասանելիությունը (հեռավորությունը) ապահովելու, դրանց բազմացման և տարածման նպաստավոր 

պայմանները (պատերի, հատակների, առաստաղների ճեղքերը, իրերի, ապրանքների անկանոն դասավորվածություն 

և այլն) վերացնելու համար: 

9. Կազմակերպությունների, հաստատությունների շենքերի բոլոր մուտքերի դռները, պատուհանները փակվում են 

հերմետիկ: Նկուղների, աղբատնակների, պահեստների դռների ստորին հատվածները երեսապատվում են կրծողների 

կողմից չվնասվող նյութով կամ թիթեղապատվում են 50 սանտիմետրից ոչ պակաս բարձրությամբ: Նկուղների 

պատուհաններն ապակեպատվում կամ ցանցապատվում են կրծողների համար անթափանց ցանցով: 
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10. Օդափոխիչների բացվածքները ծածկվում են 10 X 10 միլիմետր ծակոտիներ ունեցող ցանցով: 

11. Տեխնիկական հաղորդակցման ուղիների և հարմարանքների, մուտքերի, դռների անցքերը և բնանցքերը 

փակվում են ցեմենտի հատուկ շաղախով` հայտնաբերելուց հետո երեք օրվա ընթացքում: 

12. Սննդամթերքի պահեստները, դրանց կից կառույցները, ձեղնահարկերն ազատվում են ավելորդ կահույքից, 

սարքավորումներից, ջարդոնից, շինարարական աղբից, ոչ պիտանի իրերից, որոնք թաքստոց են կրծողների համար և 

խոչընդոտում են դրանց ոչնչացման աշխատանքների իրականացմանը: 

13.Ուսումնական, բուժկանխարգելիչ և առողջարանային վերականգնողական հաստատությունների սննդի 

կառուցահատվածները, վերամշակման, պահեստավորման, թափոնների հավաքման բաժինները մեկուսացվում են 

երեխաների, հիվանդների և հանգստացողների սենյակներից: Չօգտագործված սննդամթերքը պահվում է կրծողների 

համար անմատչելի փակ կափարիչով տարաներում կամ պահարաններում: 

14. Այն սննդամթերքը և նյութերը, որոնք հնարավոր չէ պահպանել կրծողների համար անհասանելի (հեռու և/կամ 

բարձր գտնվող) տարաներով, պահվում են փաթեթավորված վիճակում, պահարանների մեջ, հատակից 25 

սանտիմետր բարձրության վրա: 

15. Սննդամթերքի մնացորդները պահվում են հատուկ հատկացված սենքերում, փակ վիճակում, հատկապես 

գիշերային ժամերին: Կենցաղային աղբը հավաքվում է ամուր փակվող տարողություններում և հեռացվում 

յուրաքանչյուր աշխատանքային հերթափոխից հետո: 

16. Ապրանքը պահեստներում և բազաներում տեղավորելուց առաջ հայտնաբերվում են քանդված տեղերը և 

վերանորոգվում: Երեք ամիսը մեկ անգամ տեղաշարժվում են բոլոր պահարանները, դարակաշարերը՝ առաջացած 

թափոնները հեռացնելու և կրծողների բնանցքերը վերացնելու համար: 

17. Ստորգետնյա կառույցներում (մետրո, ստորգետնյա անցումներ և այլն) բոլոր տեսակի թափոնները և 

մնացորդները հավաքվում են կրծողներից պաշտպանված տարածքներում և հեռացվում ամեն օր: 

18. Աղբի հավաքման տարողությունների տեղակայման մակերեսներն ասֆալտածածկվում կամ բետոնածածկվում 

են: Կազմակերպություններում առաջացած կենցաղային մնացորդները հավաքվում են փակ տարաներում, 

անձնակազմի սենյակում և ամեն օր հեռացվում են: Սննդամթերքը պահվում է ամուր փակվող տարաներում (թերմոս, 

արկղ), իսկ շարժասայլակները դուրս են հանվում և լվացվում՝ շաբաթական երկու անգամ: 

19. Բժշկական թափոնները հավաքվում և պահպանվում են համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N2.1.3-3 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու 

մասին» N 60- Ն հրամանի: 

20. Բակային տարածքներում վառելիքը, խոտը, ծղոտը և այլ նյութեր պահվում են փակ տարաներում, հավաք 

վիճակում, 25 սանտիմետր բարձրությամբ պատվանդանների վրա: 

21. Շենքերի շրջապատը, զբոսայգիները, գերեզմանատները մշտապես պահվում են մաքուր, ազատ ավելորդ 

իրերից և աղբից: 

22. Ապահովվում են անհրաժեշտ պայմաններ կրծողների ոչնչացման աշխատանքներն իրականացնող 

անձնակազմի աշխատանքի համար: Պահեստներում ապրանքը դասավորվում է պատերից հեռու, յուրաքանչյուր 5-6 

մետր տարածության վրա թողնվում են 70 սանտիմետր լայնությամբ անցուղիներ՝ կրծողների ոչնչացման 

աշխատանքների իրականացումն ապահովելու համար: 
  

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ 

 ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

23. Կրծողազերծման աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ մասնագիտական կառույցը կատարում է 

կազմակերպության տարածքի հետազոտություն, որի արդյունքում սանիտարատեխնիկական վիճակի բարելավման 

նպատակով տրվում են առաջադրանքներ` կանխարգելիչ և ոչնչացման միջոցառումների իրականացման համար: 

24. Կազմակերպությունների հետազոտությունը նպատակաուղղվում է՝ 

1) կրծողների հայտնաբերմանը՝ դրանց վտանգավոր գործունեության գնահատմամբ. 

2) դրանց բնակության պայմանների ուսումնասիրմանը. 

3) խտության, տեղակայման առանձնահատկությունների, սերնդատվության բնութագրմանը. 

4) դրանց դեմ պայքարի մարտավարության և ռազմավարության մշակմանը. 

5) կրծողների միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը: 
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25. Հետազոտությունների մեջ ներառվում են՝ կազմակերպությունների դիտարկում, տեղեկատվության հավաքում՝ 

հարցման միջոցով, կրծողների խտության որոշում, որսված կրծողների փոխադրում լաբորատորիա, 

կազմակերպությունների, հաստատությունների համար առաջադրանքների մշակում, կրծողներից պաշտպանվելու 

սանիտարատեխնիկական անհրաժեշտ միջոցառումների կազմակերպում: 

26. Կրծողների առկայության վերաբերյալ հետազոտությունները կատարվում են օբյեկտի ողջ տարածքում, ընդ 

որում՝ ուսումնական, բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում, սննդի արդյունաբերության օբյեկտներում, 

հանրային սննդի կազմակերպություններում և պարենային խանութներում՝ երկու ամիսը մեկ անգամ, տնակային 

կառույցներում, պահեստային շենքերում (ոչ սննդային), ավտոտնակներում, գերեզմանատներում, հանգստի 

գոտիներում՝ տարին երկու անգամ: 

27. Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվում է շինությունը, դրան հարող տարածքը՝ հայտնաբերման 

առավել արդյունավետ մեթոդի և կրծողների հաշվառման հետքային հրապարակների կիրառմամբ: 

28. Կրծողների հայտնաբերումը կամ դրանց մուտք գործելու թարմ հետքերի առկայությունը համարվում է ցուցում 

ոչնչացման միջոցառումների իրականացման համար՝ տարածքներում և փոխադրամիջոցներում: Բնակավայրերի 

կանաչապատ տարածքներում (այգի, պուրակ), վարակի բնական օջախներում կրծողների ոչնչացման 

աշխատանքներն իրականացվում են համաճարակաբանական ցուցումով` կրծողների շրջանում դրանց կողմից 

տարածվող վարակիչ հիվանդությունների արձանագրման ժամանակ, որոնք կարող են փոխանցվել մարդկանց, 

ինչպես նաև մարդկանց շրջանում կենդանիների կողմից փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունների արձանագրման 

ժամանակ: 

29. Կրծողներով վարակված կազմակերպություններում, հաստատություններում իրականացվում է կրծողների 

պարբերաբար` ըստ ժամանակացույցի (ամրագրված պայմանագրում) և ցուցումով ոչնչացում, երկարատև ազդող 

նյութերով, որոնք կանխում են դրանց տեղաշարժը (միգրացիան): 

30. Կրծողների թվաքանակի նվազեցման նպատակով իրականացվում են կրծողների ոչնչացման աշխատանքներ 

ողջ տարածքում (բնակարան, միջանցք, խոհանոց, սանհանգույց և այլն), ինչպես նաև օժանդակ հրապարակներում 

(նկուղ, տանիք, հնոցարան): 

31. Կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներն իրականացվում են կրծողասպան նյութերով՝ դրանց ուղեկցող 

օգտագործման վերաբերյալ հրահանգներին և ցուցումներին համապատասխան: Կրծողասպան նյութերն ունենում են 

անձնագրեր, որտեղ հատուկ նշվում է նյութի անվանումը, պատրաստման տարեթիվը, պիտանելիության ժամկետը: 

Վերը նշված անձնագրային տվյալներ չունեցող նյութերի վաճառքն ու օգտագործումն արգելվում է: 

32. Զոոնոզ վարակիչ հիվանդությունների օջախներում կրծողների ոչնչացման աշխատանքներն իրականացվում 

են սույն կանոնների պահանջներին համապատասխան` հաշվի առնելով համապատասխան մասնագետների կողմից 

տրված համատեղ ցուցումները, ինչպես նաև համաճարակային օջախների ակտիվությունը: 

33. Շենքերում, որտեղ կա չփաթեթավորված սննդամթերք, պայքարի թունավոր միջոցներն օգտագործվում են 

ծածկելու մեթոդով (կպչող կամ մեխանիկական եղանակով): Թունավորված հատիկավոր գրավչանյութերը չեն 

տեղադրվում սննդամթերքին մոտ: 

34. Անհրաժեշտության դեպքում ռոդենտիցիդային գրավչանյութերի տեղադրումը կրծողների կողմից 

հեշտությամբ վնասվող փաթեթավորումով (ստվարաթուղթ, թուղթ, պարկ) սննդամթերքին հարող տարածքում 

թույլատրվում է միայն բլոկներով (մոմապատված, յուղապատված), որոնք բացառում են գրավչանյութերի շփումը և 

պատահական ընկնելը սննդամթերքի մեջ: 

35. Համաճարակային իրավիճակում ինֆեկցիոն հիվանդությունների արձանագրման աճի դեպքում կատարվում է 

կրծողների ինտենսիվ ոչնչացում: Կազմակերպություններում իրականացվող կրծողասպան աշխատանքների 

ժամանակ վերջինիս գործունեությունը ժամանակավոր կասեցվում է: 

36. Ուսումնական հաստատություններում կրծողների ոչնչացման և ներթափանցման կանխման միջոցառումներն 

իրականացվում են ինչպես տվյալ, այնպես էլ հարակից վարակված կազմակերպություններում: Մանկական 

կազմակերպություններում կրծողների դեմ պայքարի քիմիական և ֆիզիկական եղանակների կիրառման ժամանակ 

պահպանվում է անվտանգությունը` բացառելով երեխաների շփումն օգտագործվող նյութերի հետ: 

37. Վերոհիշյալ կազմակերպություններում միջոցառումներ իրականացնելիս պահպանվում են անվտանգության 

ներքոհիշյալ կանոնները՝ 

1) չեն օգտագործվում սուր ազդող թունավոր նյութեր ու փոշիներ. 

2) գրավչանյութերը տեղադրվում են երեխաների համար անմատչելի հատուկ տարաներում, որտեղ կարող են 

մուտք գործել միայն կրծողները. 

3) բացառվում է երեխաների շփումը կրծողների հետ. 
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4) բացառվում է կրծողների շփումը սննդամթերքի, դեղերի և այլ կենցաղային առարկաների հետ. 

5) թունավոր գրավչանյութերը տեղադրվում են միայն ուղղահայաց մակերես ունեցող հատուկ տարաներում: 

Գրավչանյութերի համարակալված տարաները ստորագրությամբ հանձնվում են պատվիրատուի կողմից լիազորված 

անձին: Կրծողների դիակները հավաքվում և ոչնչացվում են: 

38. Կրծողների դեմ պայքարի մեխանիկական միջոցներն օգտագործվում են այն կազմակերպություններում, 

որտեղ հնարավոր չէ պահպանել թույների հետ աշխատելու անվտանգությունը: 

39. Կրծողներով բարձր խտությամբ վարակված աղբատար խողովակներում իրականացվում են պայքարի 

ինտենսիվ միջոցառումներ, որի ընթացքում դադարեցվում են աղբատնակների օգտագործումը 24 ժամ տևողությամբ` 

այդ մասին իրազեկելով բնակչությանն, անվտանգության ապահովման համար: 

40. Կրծողների թվաքանակի կտրուկ իջեցումը երաշխավորվում է երեք ամսից ոչ շուտ կրծողասպան 

աշխատանքները սկսելուց հետո, օբյեկտի ողջ տարածքի մշակման դեպքում, ներառելով բաց տարածքները, 

պատվիրատուին ներկայացվող սանիտարատեխնիկական պահանջների կատարման պայմանով: 

41. Կրծողների վերացման միջոցառումները համարվում են անբավարար, եթե կրծողներից ազատված տարածք 

հայտարարված շինությունում հայտնաբերվում են դրանց կենսագործունեության թարմ նշաններ: 

42. Կրծողների ոչնչացման միջոցառումների կատարման հսկողությունը և արդյունքի գնահատումը կատարվում է 

երկու մակարդակով՝ 

1) ինքնահսկում՝ միջոցառումներն իրականացնողի կողմից. 

2) ներքին հսկողություն՝ կազմակերպության կողմից: 

43. Ինքնահսկումն իրականացվում է սահմանված կարգով կրծողների հետքային փոշեհրապարակների 

կիրառմամբ կամ հսկողության այլ միջոցներով` միաժամանակ կատարելով ոչնչացման համալիր աշխատանքներ: 

Կրծողազերծման աշխատանքների իրականացումից հետո տրվում է կատարման թերթիկ` երկկողմ 

ստորագրությամբ: 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

  

20____ թ. «_____» «__________________» N 

 

Պատվիրատուի անվանում ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Պատվիրատուի հասցեն _______________________________________________________ 

__________________________________ Հեռախոս _________________________________ 

Բանկ ______________________________ Հ/Հ______________ՀՎՀՀ___________________ 

Կատարող կազմակերպության անվանում _________________________________________ 

Կատարող կազմակերպության հասցե, գտնվելու վայրը ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Բանկ 

 

 

 

Հ/Հ    

 

 

ՀՎՀՀ 

  

Մշակման 

ամիս, 

ամսաթիվ 

Կրծողազերծման 

աշխատանքներ 

կատարողի ԱԱՀ 

Պայմա-

նագրի 

 N 

Մշակվող 

տարածք 

/հա /մ2/ 

Նյութի ծախսը Տեղադրված 

որսի  

միջոցներ 

Պատասխանատու  

անձի ստորագրու-

թյունը 

անվա-

նում 
քանակ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

  

Կատարող` 

Կ.Տ. 

Պատվիրատու` 

Կ.Տ. 
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Բ Ա Ժ Ի Ն  2 

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՄԱՆԸ,  

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

Միջատների ոչնչացում (դեզինսեկցիա)՝ հատուկ մեթոդներով, ձևերով և միջոցներով բնակչության շրջանում 

վարակիչ հիվանդություններ տարածող, հաճախ ալերգիկ վիճակներ առաջացնող, ինչպես նաև տնտեսական 

վնասներ պատճառող (սննդամթերքի, առարկաների, իրերի փչացում) վնասակար միջատների ոչնչացումն է: 

Կենցաղային միջատներ՝ սինանտրոպ ուտիճների որոշ տեսակներ, ճանճեր, լվեր, ոջիլներ, փայտոջիլներ են, 

որոնք ապրում են մարդու հարևանությամբ, մակաբուծում և համակցում նրա բնակատեղում ու կառույցներում և 

ունեն համաճարակային ու սանիտարահիգիենիկ նշանակություն: 

Ինսեկտիցիդներ՝ միջատասպան բնանյութեր կամ արհեստական քիմիական միացություններ են, որոնք օժտված 

են միջատներին ոչնչացնելու հատկությամբ: 

Զազիրք՝ հավաքական հասկացողություն է, որն իր մեջ ներառում է տարատեսակ արյունածուծ միջատներ 

(մոծակներ, մժեղներ, մժղուկներ, մլակներ, պիծակներ), որոնք հարձակվում են մարդկանց վրա բնության մեջ ու 

բնակավայրերում, կծում և սնվում են նրանց արյունով: Այս միջատներն իջեցնում են մարդու աշխատունակությունը, 

խանգարում նրա հանգիստը, առաջացնում գրգռվածություն, անքնություն: Դրանք վտանգավոր են հատկապես այն 

տարածքներում, որտեղ կան նպաստավոր պայմաններ բնական օջախային և այլ տարափոխիկ հիվանդությունների 

տարածման համար: 
  

Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

44. Կենցաղային միջատների դեմ պայքարի միջոցառումներն ուղղված են բնակչության համար բարենպաստ 

սանիտարահամաճարակային իրավիճակի ապահովմանը, և ներառում են՝ 

1) տարափոխիկ` միջատների միջոցով փոխանցվող, բնական օջախային մի շարք վարակիչ (ժանտախտ, 

տուլարեմիա, մալարիա, լեյշմանիոզ, բծավոր տիֆ, որովայնային տիֆ, պարատիֆեր, աղիքային վարակիչ 

հիվանդություններ, վիրուսային հեպատիտ Ա) և ալերգիկ հիվանդությունների կանխարգելում. 

2) բնակչության համար հանգիստ և հարմարավետ պայմանների ստեղծում. 

3) բնակարաններում, կազմակերպություններում և հաստատություններում բարվոք սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների ապահովում: 

45. Բոլոր կազմակերպությունները, հաստատությունները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք 

իրականացնում են միջատների դեմ պայքարի միջոցառումներ: 

46. Նկուղային տարածքներում կենցաղային միջատների և մոծակների քանակի նվազեցման համար 

իրականացվող միջոցառումներն են՝ 

1) սանիտարատեխնիկական, որոնք ուղղված են կառույցներում, ներքնահարկերում, դրանց հարակից 

տարածքներում աղբի կանոնավոր հավաքմանը և հեռացմանը, ինչպես նաև ընթացիկ վերանորոգումների 

կանոնավոր իրականացմանը՝ միջատների ապրելատեղերի, կուտակումների, տարաբնակեցման և տեղաշարժերի 

վերացման համար: Միջատների ոչնչացման նպատակով մակերեսները մշակելուց հետո կատարվում է խոնավ 

մաքրում՝ միջատների հետքերը վերացնելու նպատակով. 

2) կենցաղային, որոնք իրականացվում են մասնագիտացված կազմակերպությունների ուժերով: 

47. Տարածքային կառավարման մարմինների կողմից, շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ, բոլոր 

ջրօգտագործողների հետ համատեղ, մշակվում է միջոցառումների ծրագիր՝ տնտեսությանը ոչ պիտանի ջրականգերի 

վերացման, ոռոգման ցանցի և կոլեկտրադրենաժային համակարգի մաքրման ու վերականգնման, ներգյուղական և 

ներքաղաքային ջրականգերի մաքրման և մակերեսի կրճատման միջոցառումների վերաբերյալ (ջրային 

բուսականության վերացում, լողացող աղբի հեռացում, ծանծաղուտների խորացում և այլն), ինչպես նաև 

ազգաբնակչության կենցաղային գործունեության արդյունքում առաջացած ջրի կուտակումների պայման 

հանդիսացող փոսերի վերացման: 
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48. Շինարարական կազմակերպությունների կողմից շինարարական աշխատանքների, ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման ստորգետնյա ցանցերի տեղադրման, վերականգնման, վերանորոգման 

աշխատանքների ավարտից հետո իրականացվում են տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, խրամատների, 

փոսերի վերացման համար` ջրականգերի առաջացումը կանխարգելելու նպատակով: 

49. Դեկորատիվ ջրավազանների, արհեստական լճակների շահագործման պատասխանատուների կողմից 

իրականացվում է ջրավազանների պարբերաբար մաքրում և ջրի պարբերաբար փոխում և ջրավազանի շրջանառու 

համակարգի պատշաճ շահագործում` միջատների ձվադրումը կանխարգելելու համար: 

50. Տնտեսվարողների գործունեության ընթացքում և բնակչության կողմից օգտագործվող ջրի պահուստային 

տարողությունների պատշաճ շահագործում` առնվազն տասը օրը մեկ անգամ ջրի փոխում: 

51.Կազմակերպություններում միջատասպան միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման 

պատասխանատվությունը կրում են կազմակերպությունների ղեկավարները: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ, ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻՆ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

52. Շենքերի նախագծման ժամանակ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնող 

կազմակերպությունները նախատեսում են կենցաղային միջատների բնակվելու, բազմանալու և տարածվելու համար 

բարենպաստ պայմանների վերացման կամ սահմանափակման միջոցառումներ՝ պատերի ճեղքերի փակում, 

պատերի և ծածկույթների անանցանելի ծայրակցում: Նույն միջոցառումներն իրականացվում են նաև 

սանիտարատեխնիկական հաղորդակցության ուղիներում և նկուղային աղբասենյակներում: 

53. Կազմակերպությունների ղեկավարները, շենքերի, շինությունների, սենյակների սեփականատերերը կամ 

վարձակալները պատասխանատու են վերջիններիս սանիտարատեխնիկական վիճակի համար և կատարում են 

սանիտարատեխնիկական, սանիտարահիգիենիկ և կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ դրանց ներկայացվող 

տեխնիկական և հիգիենիկ պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև՝ միջատների ոչնչացում իրականացնող 

մասնագիտական ծառայությունների առաջարկությունները: 

54. Նկուղային զետեղարաններն ապահովվում են ամուր փակվող դռներով, նորմալ լուսավորությամբ, 

շարժական ցանցափեղկեր ունեցող օդափոխիչ սարքերով, ապակեպատված կամ ցանցապատված պատուհաններով, 

սարքին և նորմալ վիճակի ցեմենտյա ծածկեր ունեցող հատակներով: 

55. Նկուղային հարկերն անձրևաջրերից և հալոցաջրերից պաշտպանող կամրջակները և բակային ջրատար 

խողովակների համակարգը մշտապես պահվում է սարքին վիճակում: 

56. Նկուղներում կանխվում է ջրականգերի առաջացումը, աղբի կուտակումը, տնտեսական իրերի, ապրանքների 

խառնաշփոթ պահեստավորումը: 

57. Վթարները, նկուղային հաղորդակցումներում աղբի կուտակումները վերացվում են ժամանակին, 

կուտակված ջուրը հեռացվում է անմիջապես, սենյակները՝ չորացվում և օդափոխվում են: 

58. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների թափոնները հավաքվում և ոչնչացվում են համաձայն Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի «Բժշկական թափոնների 

գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N2.1.3-3 սանիտարական 

կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N60- Ն հրամանի: 

59. Սննդամթերքի պահպանման համար նախատեսված սենքերը, պահեստները, օժանդակ սենյակները 

(հատկապես` մանկական, բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում) նկուղները, աստիճանավանդակները, 

ձեղնահարկերը չեն ծանրաբեռնվում շինանյութերով, ապրանքներով, ոչ պիտանի սարքավորումներով, կողմնակի 

իրերով, քանի որ դրանք ստեղծում են նպաստավոր պայմաններ միջատների բնակվելու համար և դժվարացնում են 

դրանց ոչնչացման աշխատանքների իրականացումը: 

60. Մանկական նախադպրոցական կազմակերպություններում և դպրոցներում, բուժկանխարգելիչ, 

առողջարանային կազմակերպություններում սննդի կառուցահատվածները, սննդամթերքի պահպանման, մշակման 

սենյակները նախատեսվում են երեխաների, հիվանդների և հանգստացողների սենյակներից առանձին: 

Չօգտագործված սննդամթերքը հավաքվում է միջատների համար անմատչելի ապրանքամանների, պահարանների և 

արկղերի մեջ: Սննդի մնացորդները և կենցաղային աղբը հավաքվում է կափարիչով աղբամաններում և հեռացվում են 

օրը երկու անգամից ոչ պակաս: Ջրածորակները, հատկապես գիշերը, պահվում են փակ, լողարանները և 

լվացարանները՝ չոր վիճակում: 
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61. Պարենահումքը և սննդամթերքը պահվում են հերմետիկ տարաներում, պահարաններում և այլ 

տարողություններում՝ ուտիճներից, մրջյուններից և ճանճերից պաշտպանելու համար: 

62. Շուտ փչացող սննդամթերքը պահվում է սառնարաններում, սառցախցիկներում, ուր ապահովված է 

միջատների համար անհասանելիությունը: 

63. Առևտրի, հասարակական սննդի կազմակերպություններում, պահեստներում և այլն, ողջ սննդամթերքը, 

ապրանքները, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական հումքը պահվում է տարաների մեջ, դարսված 

դարակաշարերի վրա համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 

թվականի հուլիսի 30-ի «Մեծածախ մթերային շուկաներին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-4.4-2 

սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 154-Ն  հրամանի: 

64. Բնակելի շենքերում աղբարկղերը դատարկվում են և շրջապատը մաքրվում է ամեն օր՝ համաձայն Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Բնակավայրերի 

տարածքների սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոնների հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, 

մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների 

սանիտարական պահպանման, սպառման թափոնների գործածության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնող 

անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.002-10 

սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N170- Ն հրամանի: 
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ՇԵՆՔԵՐԸ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻՆ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

65. Կազմակերպությունների, հաստատությունների ղեկավարները, շենքերի, սենյակների սեփականատերերը 

միջատների ոչնչացման համար մասնագիտացված ծառայություններին տալիս են միանվագ հայտ կամ կնքում են 

պայմանագիր: 

66.Պայմանագրեր կնքում են կազմակերպությունների, հաստատությունների (նախադպրոցական և դպրոցական, 

բուժկանխարգելիչ, սննդային, կոմունալ-կենցաղային և այլն) պաշտոնատար անձինք: Քաղաքացիները պայմանագիր 

են կնքում ըստ ցանկության: Եթե միջատների հայտնվելը և տարաբնակեցումը դառնում է անհանգստացնող և վտանգ 

է ներկայացնում վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ու տարածման, պայմանագրի կնքումը պարտադիր է: 

67.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային տեսչության «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ «ՀՀԿ» 

ՊՈԱԿ) և շրջանային բաժինների ղեկավարներն ընդունում են որոշում վարակիչ հիվանդների օջախներում, ինչպես 

նաև վարակիչ հիվանդությունների ծագման և տարածման համար նպաստավոր պայմաններ ունեցող շենքերում և 

տարածքներում պարտադիր միջատասպան միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ: 

68. Կենցաղային միջատների դեմ պայքարի համար օգտագործվում է թույլատրված միջոցներ` պահպանելով 

ներդիրի պահանջները: 

69. Կազմակերպությունների, հաստատությունների ղեկավարները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք 

ապահովում են միջատասպան միջոցառումներ իրականացնող անձնակազմի անվտանգությունը և ստեղծում 

լիարժեք պայմաններ բարձրորակ և արդյունավետ աշխատանք կատարելու համար: Այն է՝ 

1) ապահովվում է էլեկտրահարման, շոգեհարման, արտադրական ու կենցաղային վնասվածքները 

կանխարգելող, ինչպես նաև թափառող շների հարձակումից պաշտպանող պայմաններ. 

2) առավել վտանգավոր կազմակերպություններում (էլեկտրակայան, ջրահեռացման համակարգ, ստորգետնյա 

կառույցներ, նկուղային հարկեր և այլն) միջատների ոչնչացման աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ 

ապահովվում է կազմակերպություններից ուղեկցող անձանց առկայությունը: 

70. Պահեստային շենքերում միջատների ոչնչացման միջոցառումներն իրականացնող անձանց համար 

ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ: Նրանց համար ապահովվում է ազատ մուտք դեպի կառույցները, շենքերը, 

դրանց հարակից տարածքները: Մշակման համար աշխատողները պետք է ունենան նկուղներին մոտենալու 

հնարավորություն: Նկուղային հարկը և դեպի նկուղ տանող մուտքը պետք է լուսավորված լինի: Անցուղիների 

լայնությունը սահմանվում է 70 սանտիմետրից ոչ պակաս՝ ազատ ելումուտի համար: Միջատների ոչնչացման 

աշխատնքների կատարման անհնարինության դեպքում, նպատակահարմար է այն իրականացնել մինչև 

պահեստների բեռնալցումը` երկու ամիսը մեկ անգամից ոչ պակաս: 
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71. Միջատների ոչնչացման միջոցառումներն իրականացնելուց առաջ կազմակերպություններում, 

հաստատություններում կատարվում են նախնական ուսումնասիրություններ՝ միջատների տեսակների, կուտակման 

վայրերի և խտության վերաբերյալ: 

72. Միջատների ոչնչացումը պայմանագրային հիմունքներով իրականացնելու դեպքում 

կազմակերպություններում, հաստատություններում ինչպես միջատներով բնակեցված, այնպես էլ ազատված 

մակերեսներում, հետազոտություններն իրականացվում են պարբերաբար և կանոնավոր` արդյունքները գրանցվում 

են համապատասխան գրանցամատյանում` համաձայն ձևի. 

Ձև 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

ՄԻՋԱՏԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

 

73. Այդ հետազոտություններն իրականացվում են սենյակներում միջատների առկայությունը, դրանց քանակի 

վերականգնումը և տարածվածությունը ժամանակին բացահայտելու նպատակով: Այդ հետազոտությունների 

հաճախականությունը կախված է միջատների տեսակային կազմից և կազմակերպությունների, հաստատությունների 

կարգավիճակից: 

74. Նախնական ուսումնասիրությունների արդյունքները հիմք են հանդիսանում միջատների ոչնչացման 

միջոցառումների մարտավարությունը և պայքարի եղանակներն ընտրելու համար: 

75. Միջատների ոչնչացման միջոցների օգտագործման պայմանները և բնագավառը որոշվում են դրանց 

վտանգավորության (համաձայն նյութի ուղեկցող փստաթղթի) աստիճանով, մասնավորապես` 

1) առավել վտանգավոր (1-ին կարգի)՝ արգելվում են օգտագործել փակ տարածքների մշակման համար. 

2) բարձր վտանգավորության (2-րդ կարգի)՝ արգելվում է օգտագործել մանկական, բուժկանխարգելիչ, 

հասարակական սննդի կազմակերպություններում և կենցաղում: Միջատասպան նյութերի օգտագործումը 

իրականացվում է գործընթացին տիրապետող անձանց միջոցով: Մշակում կատարելու ժամանակ բացառվում է 

կողմնակի անձանց ներկայությունը: Աշխատանքն ավարտելուց հետո սենյակները մաքրվում և օդափոխվում են. 

3) չափավոր վտանգավոր (3-րդ կարգի)՝ թույլատրվում է օգտագործել ինչպես հատուկ ուսուցանված 

անձնակազմին, այնպես էլ բնակչությանը, օգտագործման կարգին ծանոթանալուց հետո (պատրաստուկի ծախս, 

օդափոխության ռեժիմ, մաքրում և այլն). 

4) քիչ վտանգավոր (4-րդ կարգի)՝ թույլատրվում է օգտագործել առանց կիրառման ոլորտի սահմանափակման: 

76. Միջատների ոչնչացման նյութերի վտանգավորության աստիճանին համապատասխան, ուշադրություն է 

դարձվում կազմակերպությունների (մանկական, առևտրի, հասարակական սննդի, բուժկանխարգելիչ, 

առողջարարական և այլն) յուրահատկություններին: 

77. Միջատների ոչնչացման նպատակով կազմակերպությունների, հաստատությունների մշակման 

հաճախականությունը որոշվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից կախված՝ 

1) տվյալ միջատի կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկություններից, բազմացման և զարգացման 

ցիկլի տևողությունից. 

2)բնակավայրերի, կազմակերպությունների, հաստատությունների սանիտարատեխնիկական վիճակից, դրանց 

ղեկավարների կողմից սույն սանիտարահամաճարակային կանոնների պահանջների կատարումից. 

3) ժամանակին և արդյունավետ մշակումից ու միջատների ոչնչացման համար օգտագործված նյութերի 

ազդեցության տևողությունից: 

78.Պլանային մշակման ենթարկված կազմակերպությունները, հաստատությունները համարվում են «միջատներից 

ազատված», եթե դրանք իսպառ վերացվել են բոլոր տարածքներում: «Միջատներից ազատված» տարածքները 

որոշվում են այդ աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետների 

ուսումնասիրությունների արդյունքներով: 

79. Միջատների ոչնչացման միջոցառումների իրականացումից հետո գնահատվում է դրա արդյունավետությունը: 

80. Լվերի ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար օգտագործում են կպչուն 

թղթեր (20-30 սանտիմետր չափսերով, երկու թուղթ` 10 քառակուսի մետր մակերեսի համար): Եթե 24 ժամվա 

Կատարող կազմակերպու-

թյան անվանում/ 

Կատարողի ԱԱՀ 

Կատարման 

ամսաթիվ 

Պայմա-

նագրի 

N 

Պարբերա-

կանությունը/ 

Հաճախականությունը 

Նյութի ծախս Մշակվող 

տարածք 

/հա /մ2/ 

Պատասխանատու 

անձի ստորա-

գրությունը 

անվա-

նում 
քանակ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ընթացքում կպչուն թղթի վրա բռնված լվերի քանակը չի անցնում երկուսից, գնահատվում է «եզակի», երեքից տասը 

հատի դեպքում՝ «շատ», մեծաքանակ լվերի դեպքում` «առավել շատ»: 

81.Անկողնային փայտոջիլների ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու համար զննում 

են դրանց գտնվելու տեղերը՝ նշելով՝ «եզակի» կամ «միջատների կուտակում», իսկ բացակայության դեպքում՝ 

«միջատներ չեն նկատվել»: 

82. Մրջյունների ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու համար միջատասպան 

գրավչանյութերով տարաները զննում են և գրանցում՝ «եզակի», երբ յուրաքանչյուր ամանում առկա է 10-ից ոչ ավելի 

մրջյուն, «շատ»՝ երբ քանակը հասնում է 100-ի և «շատ-շատ»՝ երբ դրանց քանակն անցնում է 100-ից: 

83. Ճանճերի ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար օգտագործվում են կպչուն 

թղթեր՝ մեկ հատը 20 քառակուսի մետր հաշվարկով: Բավարար ցուցանիշներ են համարվում՝ 

1) քաղաքային վայրերում՝ մեկ ճանճ մեկ ստանդարտ թղթի վրա, 24 ժամվա ընթացքում. 

2) գյուղական վայրերում (սենյակներից դուրս)՝ երեքից հինգ ճանճ յուրաքանչյուր թղթի վրա, 24 ժամվա 

ընթացքում: 

84. Բացի վերը նշվածներից, բավարար ցուցանիշ է համարվում, երբ թափոնների փորձանմուշում (100 գրամ) 

հայտնաբերվում է մինչև հինգ թրթուր, հարսնյակ չի հայտնաբերվում, ինչպես նաև չի արձանագրվում ճանճերի 

ձմեռային աճ: 

85.Մոծակների ոչնչացման միջոցառումների դեպքում արդյունավետության բավարար ցուցանիշ են. 

1) նկուղներում՝ կենդանի թրթուրների լրիվ ոչնչացում, մշակումից երեքից հինգ օր անց և նկուղի 1 քառակուսի 

մետրում մեկից ոչ ավելի թևավոր մոծակի հայտնաբերում. 

2) բաց կացարաններում, բաց ջրամբարներում, մոծակների թրթուրների առկայություն՝ 1 քառակուսի մետրում 

100-ից պակաս. 

3) 20 րոպեի ընթացքում նախաբազկի վրա երկուսից ոչ ավելի թևավոր մոծակի առկայություն: 

86. Մալարիայի մոծակների դեպքում մշակման անհրաժեշտության չափանիշը մոծակների եզակի թրթուրների 

առկայությունն է: Միջատասպան միջոցառումների արդյունավետության գնահատականի չափանիշը մոծակների 95 

տոկոսի և մալարիայի մոծակների լրիվ ոչնչացումն է: 

87. Սինանտրոպ ուտիճների (խավարասերների) ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետության ցուցանիշը 

մշակված մակերեսներում միջատների ամբողջական վերացումն է: Ուսումնասիրությունների ժամանակ կառույցը, 

կազմակերպությունը, հաստատությունը համարվում է «ուտիճներից ազատված», երբ մեկ ամսվա ընթացքում ոչ մի 

միջատ չի նկատվում: Հետագայում մեկ կամ մի քանի միջատ նկատելու դեպքում կազմակերպության, կառույցի 

մշակումը կրկնվում է և ներառվում «բնակեցված» ցուցակում: 

88. Ուտիճների ոչնչացման միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատվում է միջատների հնարավոր 

ապրելավայրերով, ցույց տալով դրանց գտնվելու տեղերը և քանակությունը՝ նշելով «եզակի» կամ «միջատներ չեն 

նկատվել»: Միջատասպան գրավչանյութերի կամ ապակյա տարայով որսալու միջոցով միջոցառումների 

արդյունավետության հավաստի գնահատականը տալու համար հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա 

բացահայտվում են և նշվում է «եզակի», երբ մեկից երեք օր հետո հայտնաբերվում է երեքից ոչ ավելի, «շատ», երբ 

հայտնաբերվում է չորսից տասը և ավելի միջատ, «սաստիկ շատ», երբ դրանց քանակը անցնում է տասից: 

89. Շենքերում ուտիճների տարածվածությունը համարվում է «բարձր», երբ առանձին միջատներ կամ դրանց 

կուտակումներ են հայտնաբերվում սենյակների 20 տոկոս և ավելի, «ցածր», երբ մեկական միջատ է նկատվում 

սենյակների մինչև 20 տոկոսում: Ուտիճների առկայությունը կազմակերպության, հաստատության, կառույցի 

սանիտարահիգիենիկ վիճակի գնահատման ցուցանիշ է և հսկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և 

շրջանային բաժինների կողմից: Մեթոդագործնական օգնությունը կազմակերպվում և իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի ախտահանման բաժնի կողմից: Միջոցառումների 

արդյունավետության գնահատականի չափանիշները կառույցի մշակումից հետո, երեք ամսվա ընթացքում 

միջատների բացակայությունն է՝ հաստատված ամենամսյա օբյեկտիվ հետազոտության արդյունքով: Այսպիսի 

կառույցը հաշվվում է միջատներից պայմանական ազատված և ներառվում է միջատներից զուրկ մակերեսների 

շարքում: 

90. Ոջլոտության դեպքում բավարար ցուցանիշը միջատների և անիծների բացակայությունն է` մշակումից յոթ օր 

հետո, հաստատված կրկնակի հետազոտությամբ: 
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91. Միջատների ոչնչացման միջոցառումների իրականացման անվտանգության համար պատասխանատու են 

կազմակերպության, հաստատության ղեկավարը և ոչնչացման միջոցառումներ իրականացնող ֆիզիկական անձինք, 

որոնց պարտականությունների մեջ ներառվում են աշխատանքի և տեխնիկայի անվտանգության կանոնների 

պահպանման ապահովումը, այդ թվում` հատուկ արտահագուստի և անհատական պաշտպանության միջոցների, 

օգտագործվող սարքերի, գործիքների և միջատների ոչնչացման նյութերի որակի վերահսկողությունը: 

92. Բարձր վտանգավորության նյութերով մշակողներն աշխատում են խմբերով կամ երկու անձից ոչ պակաս, իսկ 

հատուկ բարդ պայմաններում՝ չորս անձից ոչ պակաս խմբերով: 

93. Կազմակերպության, հաստատության ղեկավարը, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք ապահովում են 

համապատասխան պայմաններ մշակման աշխատանքների համար: 

94. Մշակումների ժամանակ սենյակներից դուրս են բերում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, թռչուններին, 

սենյակային բույսերը, ծածկում սարքավորումները, կահույքը, սննդամթերքը: 

95. Մշակման աշխատանքներն ավարտելուց 24 ժամ հետո փոշենման պատրաստուկները հեռացնում են 

մարդկանց և կենդանիների համար հասանելի մակերեսներից, իսկ անմատչելի մակերեսների վրա թողնում մեկ 

ամիս: Ակտիվությունը կորցրած պատրաստուկները ոչնչացնում են այրելով: 

96. Մշակված մակերեսները լվանում են սոդայաջրով կամ օճառաջրով: Մաքրելու ընթացքում օդափոխում են 

սենյակները՝ պատուհանները և օդանցքերը բացելու միջոցով: 

97. Միջատասպան նյութերից թունավորման դեպքերում համապատասխան առաջին բժշկական օգնության 

ցուցաբերման նպատակով առաջնորդվում են նյութի ուղեկցվող փաստաթղթով: 

98. Բացի քիմիական միջոցներից կարևոր նշանակություն ունեն էկոլոգիապես անվնաս կենսաբանական 

պատրաստուկների կիրառումը, որոնք օգտագործվում են տնտեսական նշանակություն ունեցող ջրականգերի 

մակերեսների մշակումների համար: Անցկացվում են նաև հակաթրթուրային միջոցառումներ՝ առաջին հերթին 

թրթուրակեր ձկների տարածում բոլոր ժամանակավոր և մշտական ջրականգերում: 
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99. Ուժեղ ազդող թունավոր նյութերը պահվում են հսկողության տակ: Մշակման աշխատանքներն ավարտելուց 

հետո նյութերի մնացորդները հավաքվում, վերադարձվում են կազմակերպություն և ի պահ հանձնվում 

պատասխանատու աշխատողին: 

100. Միջատների ոչնչացման քիմիական նյութերը պահվում են չվնասված փաթեթներում, ապրանքարկղերի կամ 

տարաների մեջ, հատուկ օդափոխվող սենյակում (պահեստում): 

101. Պահեստը բաղկացած է լինում մի քանի սենյակից՝ նյութերի պահպանման, բաշխման և աշխատողի համար: 

Աշխատողի սենյակում հատուկ առանձնացված պահարաններում պահվում են հատուկ հագուստ, անհատական 

պաշտպանիչ միջոցներ, առաջին օգնության դեղորայք, անձնական հիգիենայի պարագաներ: 

102. Պահեստի սենյակները լինում են չոր, լուսավոր, լավ սվաղված հարթ պատերով, ցեմենտածածկ կամ 

բետոնածածկ հատակով: Փայտյա հատակն արգելվում է: 

103. Միջատների ոչնչացման փոքր փաթեթների համար տեղադրվում են դարակաշարեր, իսկ շշերի համար՝ 

փայտյա դարակներ: 

104. Միջատների ոչնչացման նյութերն ունենում են անձնագրեր, որտեղ հատուկ նշվում է նյութի անվանումը, 

պատրաստման տարեթիվը, պիտանելիության ժամկետը: Վերը նշված անձնագրային տվյալներ չունեցող նյութերի 

վաճառքն ու օգտագործումն արգելվում է: 

105. Պահեստասենյակներում սննդամթերք, խմելու ջուր, սնվել, ինչպես նաև անասնակեր պահելն արգելվում է: 

Կողմնակի մարդկանց մուտքը պահեստասենյակներ նույնպես արգելվում է: 

106. Միջատների ոչնչացման նյութերը պիտակավորվում են` «թույն» պիտակով: Պահեստում վարվում է մատյան, 

որտեղ գրանցվում են նյութերի ստացման և բացթողման ժամկետները: Կենցաղում միջատների ոչնչացման նյութերը 

պահվում են երեխաներից, ընտանի կենդանիներից անմատչելի տեղերում, խմելու ջրից, սննդամթերքից և 

անասնակերից՝ առանձնացված: 
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107. Միջատների ոչնչացման նյութերը տեղափոխվում են օգտագործման վայր այդ նպատակի համար 

առանձնացված հատուկ տարաների մեջ: 

108. Չի թույլատրվում այդ նյութերի հետ տեղափոխել սննդամթերք: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  10 

ԿՐԾՈՂԱՍՊԱՆ (ԴԵՌԱՏԻԶԱՑԻՈՆ) ԳՐԱՎՉԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ  

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

109. Դեռատիզացիոն լաբորատորիան սարքավորվում է արհեստական օդափոխանակության ներհոս-արտաձիգ 

համակարգով, ապահովվում է ջրատար ցանցով և կոյուղու համակարգով: 

110. Դեռատիզացիոն լաբորատորիայում տեղադրվում է քարշիչ պահարան` կահավորված օդի արտաձիգ 

սարքավորումներով: 

111. Դեռատիզացիոն լաբորատորիայում գրավչանյութերի պատրաստումը, փաթեթավորումն իրականացվում է 

արտաձիգ օդափոխանակության տակ: 

112. Դեռատիզացիոն լաբորատորիայից դուրս գրավչանյութեր չեն պատրաստվում: Լաբորատորիայում 

սննդամթերք, ջուր չի պահվում, սննունդ չի ընդունվում: 

113. Քիմիական նյութով լցված յուրաքանչյուր տարայի վրա փակցվում է պիտակ` նյութի հստակ անվանմամբ: 

Գրավչանյութերի տարայի վրա նշվում է նաև «թույն» գրառումը: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3 

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  11 

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

114. Ժանտախտով, խոլերայով, հետադարձ տիֆով, համաճարակային բծավոր տիֆով, Բրիլի հիվանդությամբ, Կու 

տենդով (թոքային ձև), սիբիրյան խոցով, բարձր վարակելիությամբ հեմոռագիկ տենդով, որովայնային տիֆով, 

պարատիֆերով, սալմոնելոզներով, բորով, օրնիթոզով, դիֆթերիայով, մաշկի, մազերի և եղունգների սնկային 

հիվանդություններով (միկրոսպորիա, տրիխոֆիթիա, ռուբրոֆիթիա, ֆավուս), վիրուսային հեպատիտ Ա-ով և Ե-ով, 

պոլիոմիելիտով և այլ էնտերովիրուսային, մանրէային դիզենտերիայով, ռոտավիրուսային վարակիչ 

հիվանդություններով, աղիքային յերսինիոզով, սուր աղիքային (հարուցված չհաստատված հարուցիչներով), քոսով 

հիվանդությունների (այդ թվում` կասկածելի) օջախների եզրափակիչ ախտահանումն իրականացվում է 

ախտահանման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության կողմիցֈ 

115. Ժանտախտով, խոլերայով, հետադարձ տիֆով, համաճարակային բծավոր տիֆով, Բրիլի հիվանդությամբ, Կու 

տենդով (թոքային ձև), սիբիրյան խոցով, բարձր վարակելիությամբ հեմոռագիկ տենդով, որովայնային տիֆով, 

պարատիֆերով, սալմոնելոզներով, բորով, օրնիթոզով, դիֆթերիայով, մաշկի, մազերի և եղունգների սնկային 

հիվանդություներով (միկրոսպորիա, տրիխոֆիթիա, ռուբրոֆիթիա, ֆավուս), վիրուսային հեպատիտ Ա-ով և Ե-ով, 

պոլիոմիելիտով և այլ էնտերովիրուսային, մանրէային դիզենտերիայով, ռոտավիրուսային վարակիչ 

հիվանդություններով, աղիքային յերսինիոզով, սուր աղիքային (հարուցված չհաստատված հարուցիչներով), քոսով 

հիվանդությունների (այդ թվում` կասկածելի) հիվանդների և´ կազմակերպված, և´ տնային օջախներում եզրափակիչ 

ախտահանման հսկողությունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային 

բաժինների կողմից: 

116. Այլ վարակիչ հիվանդությունների դեպքում եզրափակիչ ախտահանումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային բաժինների ղեկավարների որոշումով՝ ելնելով 

կոնկրետ տարածքի համաճարակային իրավիճակիցֈ 
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117. Եզրափակիչ ախտահանում իրականացվում է բոլոր այն կազմակերպություններում (տնային օջախներ, 

ուսումնական հաստատություններ, կազմակերպ օբյեկտներ և այլն), որտեղ բուժաշխատողների կողմից 

հայտնաբերվել են վարակիչ հիվանդներ՝ վերջիններիս հոսպիտալացումից հետո երեք ժամվա ընթացքում: 

118. Հիվանդին հայտնաբերող բուժաշխատողի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ և 

շրջանային բաժիններ եզրափակիչ ախտահանման հայտ տրվում է հիվանդի մեկուսացումից, հոսպիտալացումից 

կամ ախտորոշման փոփոխությունից հետո, մեկ ժամվա ընթացքումֈ 

119. Ախտահանման խցիկային մեթոդով ախտահանվում են ժանտախտով, խոլերայով, հետադարձ տիֆով, 

համաճարակային բծավոր տիֆով, Բրիլի հիվանդությունով, Կու տենդով (թոքային ձև), սիբիրյան խոցով, բարձր 

վարակելիությամբ վիրուսային հեմոռագիկ տենդերով, որովայնային տիֆով, պարատիֆերով, բորով, դիֆթերիայով, 

մաշկի, մազերի և եղունգների սնկային հիվանդություններով (միկրոսպորիա, տրիխոֆիթիա, ռուբրոֆիթիա, ֆավուս), 

քոսով հիվանդների անկողնային պարագաները և հագուստները: 

120. Եզրափակիչ ախտահանման հետ միաժամանակ տարափոխիկ հիվանդությունների, բնական օջախային 

հիվանդությունների և քոսի օջախներում իրականացվում են նաև միջատասպան միջոցառումներ: 

121. Եզրափակիչ ախտահանման հետ միաժամանակ ժանտախտով, տուլարեմիայով, լեպտոսպիրոզով, 

յերսինիոզով և այլ զոոնոզների դեպքում հիվանդների օջախներում իրականացվում է նաև կրծողների ոչնչացումֈ 

122. Ախտահանիչ միջոցների, ախտահանիչ սարքավորումների պահանջարկը ախտահանման աշխատանքներ 

իրականացնող կազմակերպության կողմից որոշվում է ելնելով այն վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի թվից, 

որոնց դեպքում կատարվում է եզրափակիչ ախտահանում` առաջնորդվելով վերջին երկու տարվա ընթացքում 

իրականացված եզրափակիչ ախտահանման քանակի միջին տվյալներով, ներառյալ վարակիչ հիվանդության 

կասկածելի դեպքերի օջախները: Եզրափակիչ ախտահանման դեպքում հաշվի է առնվում նաև մեկ եզրափակիչ 

ախտահանման համար օգտագործվող ախտահանիչ միջոցների միջին քանակը: 

123. Աշխատանքների պլանավորված ծավալին համապատասխան ախտահանիչ միջոցների անհրաժեշտ 

քանակության հաշվարկման համար ղեկավարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության հետ համաձայնեցված ախտահանիչ միջոցների ուղեկցող հրահանգներով: Ծախսը որոշվում է 

օգտագործվող ախտահանիչ միջոցի հրահանգի պահանջներով: 

124. Խցիկային մշակման համար օջախից վերցված ապրանքների միջին ծավալը սահմանվում է ախտահանման 

խցիկի ուղեկցող հրահանգով: 

125. Վառելիքի, գոլորշու, ֆորմալինի և ամոնիակի պահանջարկի որոշման համար ղեկավարվում են խցիկների 

տեխնիկական բնութագրերով, խցիկային ախտահանման տարբեր մեթոդների տեսակարար կշռով, օրվա ընթացքում 

խցիկների բեռնավորումների թվովֈ 

126. Եզրափակիչ ախտահանման աշխատանքների որակը որոշվում է հետևյալ ցուցանիշներով. 

1) բնակարանային օջախներից եզրափակիչ ախտահանման մեջ վարակիչ հիվանդությունների օջախների 

ընդգրկվածության տոկոսը, ենթակա օջախների թվից՝ 95 տոկոսից ոչ պակաս. 

2) կազմակերպ օջախներից եզրափակիչ ախտահանման մեջ վարակիչ հիվանդությունների օջախների 

ընդգրկվածության տոկոսը, մեկ օրվա ընթացքում կատարած եզրափակիչ ախտահանման թվաքանակը` 90 տոկոսից 

ոչ պակաս, հոսպիտալացման պահից հաշված. 

3) իրականացված խցիկային ախտահանման տոկոսը՝ ենթակա խցիկային ախտահանման թվաքանակի 95 

տոկոսից ոչ պակասֈ 

127. Եզրափակիչ ախտահանման որակի մանրէաբանական հսկողություն (միաժամանակ` դիտողական և 

լաբորատոր` մանրէաբանական) բնակարանային և կազմակերպ օջախներում իրականացվում է՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաք Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի, 

իսկ շրջաններում` շրջանային բաժինների կողմից: 

128. Եզրափակիչ ախտահանման որակի հսկողության (միաժամանակ` դիտողական և լաբորատոր` 

մանրէաբանական) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաք Ստեփանակերտում ենթարկվում են մեկ օրվա 

ընթացքում եզրափակիչ ախտահանման ենթակա բնակարանային օջախների 1 տոկոսը, իսկ շրջաններում` մինչև 

տասը օջախի դեպքում՝ բոլորը, իսկ տասից ավելի դեպքում` օջախների 1 տոկոսը` ախտահանման ավարտից հետո 

մեկից երեք ժամվա ընթացքում: 
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129. Կազմակերպված օջախներում եզրափակիչ ախտահանման որակի (միաժամանակ` դիտողական և 

լաբորատոր` մանրէաբանական) հսկողության ենթակա են օջախների 20 տոկոսը ախտահանման ավարտից հետո, 

մեկից երեք ժամվա ընթացքում: 

130. Եզրափակիչ ախտահանման որակի մանրէաբանական հսկողության նպատակով նմուշառում կատարվում է 

օջախում՝ տասը լվացուկից ոչ պակաս, ախտահանիչ միջոցներից և լուծույթներից՝ երկու նմուշից ոչ պակաս, 

ախտահանիչ նյութերի մնացորդային քանակների որոշման համար՝ տասը նմուշից ոչ պակասֈ 

131. Եզրափակիչ ախտահանման որակը համարվում է բավարար, եթե առկա է միկրոֆլորայի աճ 0,5 տոկոսից ոչ 

ավելի լվացուկներում և ախտահանիչ նյութի մնացորդային անբավարար քանակություն՝  0,5 տոկոսից ոչ ավելի 

նմուշներումֈ 

132. Եզրափակիչ ախտահանումից հետո ախտածին միկրոֆլորայի աճի դեպքում, եզրափակիչ ախտահանումը 

համարվում է անբավարար և պահանջվում է այն կրկնել՝ հաջորդիվ լաբորատոր հսկողությամբֈ 

133. Ախտահանման խցիկի մանրէաբանական հսկողությունն իրականացվում է եռամսյակը մեկ անգամից ոչ 

պակաս` ախտահանման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության կողմից թեստային մեթոդով, 

գրանցումները կատարվում են գրանցամատյանում` համաձայն ձևի. 

 

Ձև 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԽՑԻԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

 

Ամսաթիվ 
Կազմակերպության 

անվանում 
Խցիկների թիվ 

Նմուշառված 

թեստերի քանակ 

Հետազոտության արդյունք 

Դրական Բացասական 

1 2 3 4      5 6 
 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12 

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԸՆԹԱՑԻԿ  

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

134. Վարակիչ հիվանդության տնային օջախի ընթացիկ ախտահանումը կազմակերպվում է հիվանդին առաջին 

անգամ հայտնաբերող բուժաշխատողի կողմից և իրականացվում է բնակչության ուժերով հետևյալ դեպքերում՝ 

1) մինչև հիվանդի հոսպիտալացումը. 

2) հիվանդի՝ տանը բուժվելու դեպքում՝ մինչև լրիվ առողջացումը. 

3) մանրէակիրների՝ տանը բուժվելու դեպքում` մինչև լրիվ առողջացումը. 

4) նախկինում հիվանդացածների մոտ՝ մինչև դիսպանսեր հաշվառումից հանումը: 

135. Բնակչության ուժերով կատարված ընթացիկ ախտահանումը համարվում է ժամանակին կազմակերպված, 

եթե իրականացվում է հիվանդի հայտնաբերման պահից հաշված երեք ժամից ոչ ուշֈ 

136. Տնային օջախներում նպատակային է կիրառել ախտահանման ֆիզիկական և մեխանիկական մեթոդները՝ 

լվացող-ախտահանող միջոցների կիրառումովֈ 

137. Ընթացիկ ախտահանման որակի մանրէաբանական հսկողություն (միաժամանակ` դիտողական և 

լաբորատոր` մանրէաբանական) բնակարանային և կազմակերպ օջախներում իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային բաժինների կողմից: 

138. Ընթացիկ ախտահանման որակի մանրէաբանական հսկողությունն իրականացվում է 15 տոկոսից ոչ պակաս 

օջախներում: 

139. Ժանտախտի, խոլերայի, հետադարձ տիֆի, համաճարակային բծավոր տիֆի, Բրիլի հիվանդության, Կու 

տենդի (թոքային ձև), սիբիրյան խոցի, բարձր վարակելիությամբ հեմոռագիկ տենդի, որովայնային տիֆի, 

պարատիֆերի, սալմոնելոզների, բորի, օրնիթոզի, դիֆթերիայի, մաշկի, մազերի և եղունգների սնկային 

հիվանդություների (միկրոսպորիա, տրիխոֆիթիա, ռուբրոֆիթիա, ֆավուս), վիրուսային հեպատիտ Ա-ի և Ե-ի, 

պոլիոմիելիտիի և այլ էնտերովիրուսային, մանրէային դիզենտերիայի, ռոտավիրուսային վարակիչ 

հիվանդությունների, աղիքային յերսինիոզի, սուր աղիքային (հարուցված չհաստատված հարուցիչներով), քոսի, 

հիվանդությունների (այդ թվում` կասկածելի) չհոսպիտալացված հիվանդների օջախներում Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային բաժինների բժիշկ-համաճարակաբանների կողմից կազմակերպվում  են 

ախտահանման որակի լաբորատոր հսկողություն: 

140. Որովայնային տիֆի, պարատիֆերի, մանրէային և ամեոբային դիզենտերիայի, դիֆթերիայի, սնկային 

հիվանդությունների օջախներում ընթացիկ ախտահանման հսկողությունը մշտական էֈ Մնացած վարակիչ 

հիվանդությունների դեպքում հսկողությունն իրականացվում է ըստ համաճարակաբանական ցուցումներիֈ 

141. Սույն կանոնների 134-րդ կետում նշված օջախներում ընթացիկ ախտահանման որակի լաբորատոր 

հսկողության հիմնական ցուցանիշներն են. 

1) մեկ օջախում նմուշառման նվազագույն քանակն է՝ 

ա. մանրէաբանական, մակաբուծաբանական հետազոտության համար լվացուկներ՝ տասը նմուշից ոչ պակաս, 

բ. ախտահանիչ միջոցներ՝ չոր պատրաստուկ՝ մեկ նմուշ, աշխատանքային լուծույթ՝ մեկ նմուշֈ 

142. Ախտահանման որակը համարվում է բավարար, եթե անբավարար արդյունքով լվացուկների թիվը 3 տոկոսից 

ավելի չէ, ախտահանիչ միջոցի մնացորդային քանակության առկայության վերաբերյալ նմուշներում բացասական 

արդյունքը չի գերազանցում 3 տոկոսից, իսկ ախտահանիչ լուծույթների որակի վերաբերյալ անբավարար լաբորատոր 

հետազոտությունների թիվը՝ 5 տոկոսից: Կատարված հետազոտությունների գրանցումները կատարվում է 

գրանցամատյանում` համաձայն ձևի. 
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143. Անբավարար արդյունքներով նմուշների դեպքում առարկաների նշված խմբաքանակը ենթակա է կրկնակի 

մշակման՝ մինչև լրիվ լվացումը և չորացումը: 
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144. Ուսումնական հաստատություններում ախտահանիչ միջոցառումների հսկողությունն իրականացնում են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  առողջապահության 

նախարարության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային բաժինների կողմից՝ պլանային կարգով, տարին մեկ անգամ` 

«Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն 

և համաճարակաբանական ցուցումներից ելնելով: 

145. Յուրաքանչյուր հետազոտության ժամանակ հսկողությունն իրականացվում է դիտողական և լաբորատոր 

մեթոդների կիրառմամբ: Մանրէաբանական հետազոտության ժամանակ կատարվում է նմուշառում՝ մեկ տեղի 

համար՝ 0,2 լվացուկից ոչ պակաս, ախտահանիչ միջոցների և դրանց լուծույթների նմուշառում՝ երեքից ոչ պակաս, 

ախտահանիչ նյութի մնացորդային քանակի էքսպրես նմուշառում՝ տասից ոչ պակաս: 

146. Ախտահանիչ միջոցառումների որակը գնահատվում է բավարար, եթե առկա է ոչ ախտածին միկրոֆլորայի 

աճ 3 տոկոսից ոչ ավելի լվացուկներում, ախտահանիչ լուծույթներում գործող ակտիվ նյութի ցածր խտություն՝ 5 

տոկոսից ոչ ավելի և ախտահանիչ նյութի մնացորդային քանակի որոշման էքսպրես նմուշների անբավարար 

արդյունք՝ 3 տոկոսից ոչ ավելի նմուշներում: 
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147. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում վարակիչ հիվանդության հայտնաբերման/արձանագրման 

դեպքում, հիվանդին հայտնաբերող բուժաշխատողի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ և 

շրջանային բաժիններ եզրափակիչ ախտահանման հայտ տրվում է հիվանդի մեկուսացումից, հոսպիտալացումից 

կամ ախտորոշման փոփոխությունից հետո, մեկ ժամվա ընթացքում: 

148. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ընթացիկ ախտահանման որակի նկատմամբ 

մանրէաբանական լաբորատոր հետազոտություններն իրականացվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության 

մանրէաբանական լաբորատորիայի կողմից (բացակայության դեպքում վերջինս կատարվում է պայմանագրային 

հիմունքներով): 

149. Ախտահանման որակի մանրէաբանական հսկողությունն իրականացվում է համաճարակաբանի 

(հակահամաճարակային ռեժիմի պատասխանատուի) կողմից, իսկ վերահսկողությունը` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչության «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և շրջանային բաժինների բժիշկ-համաճարակաբանների կողմից:  

150. Ընթացիկ ախտահանումն իրականացվում է բուժկանխարգելիչ կազմակերպության ախտահանման գործի 

պատասխանատուի կողմից: 

151. Ախտահանման որակի լաբորատոր հսկողության և ամբողջականության գնահատման հիմնական 

ցուցանիշներն են. 

1) մանրէաբանական հսկողության ժամանակ միանվագ հետազոտության համար նմուշառվող լվացուկների 

թիվը հետևյալն է. ստացիոնարներում՝ մեկ մահճակալի հաշվով 0,5-ից ոչ պակաս, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

հաստատություններում՝ մեկ հերթափոխի ընթացքում մեկ այցի համար՝ 0,1 լվացուկ, համաճարակաբանական 

ցուցումներով՝ ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի համար, գրանցումները կատարվում է 

գրանցամատյանում` համաձայն ձևի. 

Ձև 
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2) 

ելքային ախտահանիչ լուծույթների հետազոտության նմուշների թիվը հետևյալն է. 100 մահճակալի համար՝ մայր և 

աշխատանքային տարբեր լուծույթներից հինգից ոչ պակաս նմուշ. 

3) նմուշառումներ ախտահանիչ միջոցների մնացորդային քանակների որոշման համար իրականացվում է. 

յուրաքանչյուր տեսակից 20 նմուշ (100 մահճակալի համար). 

4) ախտահանման խցիկների աշխատանքի արդյունավետության հսկողության համար իրականացվում է երեք 

հարթությունով` 9-15 մանրէային (քիմիական) թեսթերի տեղադրմամբ, կախված ախտահանման խցիկի ծավալից և 

տեսակից: 

152. Ախտահանման որակի ցուցանիշներ են. 

1) հետազոտվող առարկաներից, իրերից և մակերեսներից ոչ ախտածին միկրոֆլորայի աճ` մանրէաբանական 

լվացուկների 2 տոկոսից ոչ ավելի նմուշներում. 

2) ախտահանիչ լուծույթների ցածր խտության առկայություն` 5 տոկոսից ոչ ավելի նմուշներում. 

3) յուրաքանչյուր տեսակի ախտահանիչ նյութի անբավարար մնացորդային քանակության հայտնաբերում՝ 2 

տոկոսից ոչ ավելի էքսպրես նմուշներում. 

4) մանրէաբանական թեսթային հսկողության արդյունքների և ախտահանիչ խցիկի ռեժիմի 

համապատասխանություն: 

153. Նախամանրէազերծումային մշակման որակի ցուցանիշներն են. 
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1) արյան հետքերով դրական նմուշների բացակայություն. 

2) սինթետիկ լվացող նյութերի հիմնային բաղադրամասերի և յուղային դեղամիջոցների մնացորդային 

քանակներով դրական նմուշների բացակայություն: 

154. Հետազոտման ենթակա են օրվա ընթացքում մշակվող յուրաքանչյուր տեսակի առարկաների 1 տոկոսից ոչ 

պակասը: 

155. Անբավարար արդյունքներով նմուշների դեպքում առարկաների նշված խմբաքանակը ենթակա է կրկնակի 

մշակման՝ մինչև լրիվ լվացումը և չորացումը: 
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ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎՈՒՄ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

156. Ախտահանումը ներառում է օդանավակայանի սենքերի, սարքավորումների, օդանավերի, օդանավերը 

ջրալիցքավորող, սննդամթերք տեղափոխող, կեղտաջրերը հեռացնող մեքենաների, բեռների, ուղեբեռների, ապրանքի, 

կոնտեյներների, փոստային ծանրոցների, մարդկային աճյունների, մարդկային և կենդանական 

կենսագործունեության արգասիքի, կեղտաջրերի, թափոնների և այլ ցանկացած աղտոտված նյութի ախտահանման 

միջոցառումներ: 

157. Ախտահանման որակի հսկողության վերաբերյալ լվացուկների մանրէաբանական հետազոտությունների 

տվյալները գրանցվում են 142-րդ կետով ներկայացված գրանցամատյանում: 

158. Օդանավերի ախտահանման նպատակով կիրառելի են միայն այն քիմիական և ֆիզիկական նյութերը և 

մեթոդները, որոնք առաջարկված են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից և ընդունված 

Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության` ԻԿԱՕ և Օդային տրանսպորտի միջազգային 

ասոցիացիայի` ԻԱՏԱ կողմից: 

159. Օդանավակայաններում ախտահանման գործընթացն իրականացվում է ախտահանման աշխատանքներ 

իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից՝ սույն սանիտարական կանոնների պահանջներին 

համապատասխանֈ 

160. Յուրաքանչյուր չվերթից հետո օդանավերն ենթակա են ընթացիկ ախտահանման: 

161. Օդանավերն եզրափակիչ ախտահանման ենթակա են միայն համաճարակաբանական ցուցման դեպքում: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  4 

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 
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ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

162. Ախտահանիչ նյութերի պահպանումն իրականացվում է պահեստային սենքում (պահեստում) փակ 

տարողություններում: 

163. Պահեստում մանր փաթեթավորված ախտահանիչ նյութերը տեղադրվում են մետաղական, իսկ ախտահանիչ 

նյութերով լցված ապակյա տարաները` փայտյա դարակաշարերի վրա: 

164. Ախտահանիչ նյութերի տարողությունների, փաթեթավորումների և պահեստի պատի միջև հեռավորությունը 

սահմանվում է 0,8 մետրից ոչ պակաս, լուսատուներից` 0,5 մետրից ոչ պակաս: 

165. Պահեստի պատերի, առաստաղի և հատակի հարդարումը կատարվում է ոչ ադսորբցող (կլանող) նյութերով 

(կերամիկական սալիկներ, յուղաներկ և այլն)` քիմիական նյութերի կուտակումը բացառելու և պահեստի խոնավ 

մշակումը ապահովելու նպատակով: 

166. Պահեստում օդի ջերմաստիճանը նախատեսվում է 180C-ից ոչ ցածր և 200C-ից ոչ բարձր: 

167. Ախտահանիչ նյութերը պաշտպանվում են արևի ուղիղ ճառագայթների ներգործությունից: 

168. Ախտահանիչ նյութերը հարմարեցված սենքերում անկազմակերպ` թափված կամ բացօթյա պայմաններում, 

չի պահպանվում: 

169. Ախտահանիչ նյութերի պահպանման ժամանակ ապահովվում է ախտահանիչ նյութերի փաթեթավորման 

ամբողջականությունը: 
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170. Պահեստավորվող ախտահանիչ նյութերը տարայի վրա ունեն պիտակավորում և յուրաքանչյուր 

խմբաքանակի համար ուղեկցող փաստաթղթեր` պատրաստուկների որակական և քանակական բնութագրերի, 

պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ նշումներով, ինչպես նաև չնախատեսված և վթարային իրավիճակների 

ժամանակ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին կարճ հրահանգով: 

171. Հեղուկ և սորուն ախտահանիչ նյութերը (փոշու տեսքով, հատիկավոր) տեղադրվում են պահեստի առանձին 

բաժիններում: 

172. Պտուտակավոր խցաններով տարողություններում լցված ախտահանիչ նյութերը պահվում են խցանները 

դեպի վեր վիճակում: Տարողությունները բացելու համար գործիքներ և հարմարանքներ չեն կիրառվում: 

173. Ախտահանիչ նյութերը պահեստից դուրս են գրվում փաթեթավորված և մակնշված (պիտակավորված): 

174. Տարայի պիտակավորման և ուղեկցող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում ախտահանիչ նյութերի 

դուրսգրում և/կամ վաճառք չի կատարվում: 

175. Ախտահանիչ նյութերի պահեստավորման և դուրսգրման ժամանակ ախտահանիչ նյութերի հաշվառման 

գրանցամատյանում կատարվում են համապատասխան գրառումներ: 

176. Ախտահանիչ նյութերի պահեստային սենքում անձնակազմի համար առանձնացվում է բաժին: 

177. Ախտահանիչ նյութերի պահեստի անձնակազմը ամեն օր` աշխատանքից առաջ, իրականացնում է սենքի 

ներհոս օդափոխանակություն` 30 րոպե տևողությամբ (ներհոս օդափոխանակության համակարգի բացակայության 

դեպքում` միջանցիկ օդափոխանակություն): 

178. Ախտահանիչ նյութերի պահեստում սննդամթերք և խմելու ջուր չի պահվում: 
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ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

179. Ախտահանիչ նյութերի տեղափոխումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ախտահանիչ միջոցի տարայի 

պիտակի վրա նշված նախազգուշական միջոցների պահպանմամբ: 

180. Ախտահանիչ նյութերի տեղափոխման ժամանակ կանխվում է տարայից պարունակության արտահոսքը: 

181. Ախտահանիչ նյութերի տեղափոխման ժամանակ փոխադրամիջոցներով այլ անձանց տեղափոխում չի 

նախատեսվում: 

182. Ախտահանիչ նյութերի տեղափոխման ավարտից հետո փոխադրամիջոցները ենթարկվում են խոնավ 

եղանակով մաքրման և վնասազերծման: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  18 

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

183. Ախտահանիչ նյութերի փաթեթավորման ամբողջականությունն օգտագործելուց առաջ ստուգվում է: 

Ուսումնասիրվում է պիտակավորման վրա զետեղված տեղեկատվությունը: 

184. Ախտահանիչ նյութերի մասնագիտական կիրառումն իրականացվում է ախտահանման աշխատանքների 

գծով անհրաժեշտ պատրաստվածություն ունեցող անձանց կողմից, որոնք ունեն կոնկրետ ախտահանիչ միջոցի հետ 

աշխատելու հրահանգավորում և սահմանված կարգով ախտահանիչ միջոցների հետ աշխատանքի թույլտվություն: 

185. Ախտահանման հետ կապված բոլոր աշխատանքները` բանվորական լուծույթների, գրավչանյութերի 

պատրաստումը, օջախի (օբյեկտի) մշակումը և այլն, իրականացվում է անհատական պաշտպանության միջոցների 

պարտադիր օգտագործմամբ: 

186. Ֆումիգացիան, մշակումը (սրսկումը) և փոշոտումը կատարվում է մարդկանց և տնային կենդանիների 

բացակայության պայմաններում: 

187. Գրավչանյութերի պատրաստման համար կենցաղային ամանեղեն չի օգտագործվում: 

188. Գրավչանյութերի պատրաստման աշխատանքները առավելապես մեքենայացվում են` հատուկ խառնիչների 

կիրառմամբ: 

189. Գրավչանյութերի տեսքով ախտահանիչ միջոցները պահվում են երեխաներից և տնային կենդանիներից 

հեռու` անհասանելի տեղերում: 

190. Ախտահանիչ միջոցների հետ կատարվող բոլոր տեսակի աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծխել, խմել 

և սնունդ ընդունել: Աշխատանքի ավարտից հետո բերանը ողողում են ջրով, ձեռքերը, դեմքը և մարմնի այլ բաց 

մասերը, որտեղ կարող էին ընկնել ախտահանիչ միջոցները, լվանում են ջրով կամ ընդունում են հիգիենիկ ցնցուղ: 

191. Մշակվող սենքերում սննդամթերք չի պահվում: 

192. Ախտահանիչ միջոցները կողմնակի անձանց չեն փոխանցվում, դրանք առանց հսկողության չեն պահվում: 
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193. Ախտահանիչ սարքավորումներից ախտահանիչ միջոցների մնացորդները հեռացվում են մանրակրկիտ 

լվանալով և այնուհետև` չորացնում: 

194. Ախտահանիչ միջոցներով կեղտոտված արտահագուստի վնասազերծման միջոցառումները` լվացումը, 

ինչպես նաև փոխադրամիջոցների, տարայի և ամանեղենի վնասազերծումը, իրականացվում է արտաձիգ 

օդափոխանակությամբ սարքավորված առանձին սենքում: 

195. Ախտահանիչ աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմը ապահովվում է կրծողներից ինֆեկցիաների 

վարակման հնարավորությունը կանխող միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվում են կանխարգելիչ 

պատվաստումներիֈ 

196. Ախտահանիչ աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմը, կրծողների կամ դրանց արտաթորանքների հետ 

շփումների դեպքում, օգտագործում է մաշկային հակասեպտիկներ (70 տոկոս էթիլ սպիրտ, քլորամինի 0,5 

տոկոսանոց լուծույթ): 

197. Ախտահանիչ աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմը ապահովվում է օճառով, սրբիչով և ձեռքերի 

մաշկը փափկեցնող քսուքներով: 

198. Պիտանիության ժամկետն անցած, հատկությունները կորցրած ախտահանիչ նյութերը և գործածման 

թափոնները ենթակա են օգտահանման:  
 

Գ Լ ՈՒ Խ  19 

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ  

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

199. Ախտահանիչ նյութերի հետ շփվող անձնակազմն ապահովվում է սանիտարակենցաղային 

հարմարություններով` սննդի ընդունման սենյակով, լվացարանով, ցնցուղային լողարանով, հանդերձարանով, 

զուգարանով: Հանդերձարանն ապահովվում է պահարաններով` անձնական, աշխատանքային հագուստի, 

անհատական պաշտպանության միջոցների և առաջին բուժօգնության դեղարկղի պահպանման համար: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  20 

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

200. Ախտահանիչ և միջատասպան նյութերի վաճառքի կազմակերպության սանիտարապաշտպանական գոտին 

նախատեսվում է 50 մետր: 

201. Ախտահանիչ նյութերի վաճառքի կազմակերպությունը ապահովվում է բնական և արհեստական 

օդափոխանակությամբ: 

202. Ախտահանիչ և միջատասպան նյութերի վաճառքի կազմակերպությունն ունի վաճառասրահ (նվազագույն 

տարածքը` 20 քառակուսի մետր), պահեստային մաս (նվազագույն տարածքը` 9 քառակուսի մետր), չափաբաժինների 

պատրաստման տեղամաս (նվազագույն տարածքը` 6 քառակուսի մետր) և սանիտարակենցաղային 

հարմարություններ` ապահովված հոսող ջրով, լվացող, վնասազերծող միջոցներով, ինչպես նաև առաջին 

բուժօգնության դեղարկղով: 

203. Ախտահանիչ և միջատասպան նյութերի պատրաստուկների չափաբաժինների պատրաստումը կատարվում է 

քարշիչ ծածկոցի առկայության պայմաններում: Վաճառողի կողմից ստուգվում է պատրաստուկների 

փաթեթավորման որակը, պիտակի առկայությունը` համապատասխան տեղեկատվությամբ: 

204. Ախտահանիչ և միջատասպան նյութերի վաճառքն անչափահասներին չի կատարվում: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  21 

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ, ԿՐԾՈՂԱՍՊԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ  

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
 

205. Ախտահանիչ կրծողասպան և միջատասպան նյութերի հետ շփվող անձնակազմը ենթակա է պարտադիր 

նախնական և պարբերական բժշկական զննության` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 398 որոշման: 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                              Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

22-ին հունիսի 2016թ. 

Պետական գրանցման համարը 1121650 

 

  

Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն  Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Է Կ Ո Ն Ո Մ Ի Կ Ա Յ Ի  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

«15» հունիսի 2016թ.                                               N  2 - Ն  

ք . Ս տ ե փ ա ն ա կ ե ր տ  

 

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ 

հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 10-րդ կետի 11-րդ ենթակետի 

«ժե» պարբերության դրույթներով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Հաստատել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը` «ԱՅՑ ԱՌԱՋԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԵՐԿԻՐ. 

VISIT TO THE FIRST CHRISTIAN NATION» թեմատիկայով մեկ նամականիշով գեղաթերթիկը՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Գործողության մեջ դնել՝ «ԱՅՑ ԱՌԱՋԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԵՐԿԻՐ», «VISIT TO THE FIRST CHRISTIAN 

NATION» թեմատիկայով մեկ նամականիշով գեղաթերթիկը՝ սահմանելով անվանագինը՝ 750 ՀՀ դրամ, 

տպաքանակը՝ 7 000 հատ: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Գալստյանին` սույն հրամանը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:  

 

 

 

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
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Հաստատված է 

Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

 էկոնոմիկայի նախարարի  

2016թ. հունիսի 15 –ի N 2-Ն հրամանով 

ԼՂՀ  ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                     Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

հունիսի 30-ին 2016թ. 

Պետական գրանցման համարը 2061654 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ  

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«15» հունիսի 2016թ.                                                                             N 24-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐՆ ԱՆՏԱՌԻ ՇԱՐՔ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի դրույթները. 

  

Հ Ր Ա Մ Ա ՅՈՒ Մ  Ե Մ` 

  

Սահմանել անտառատնկարներն անտառի շարք փոխադրելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

  

 

 

 

 

Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

 բնական ռեսուրսների վարչության պետի 

2016 թվականի հունիսի 15-ի N 24-Ն հրամանի 

 

ԿԱՐԳ 

ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԱՆՏԱՌԻ ՇԱՐՔ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անտառային հողերում 

անտառի շարք փոխադրման ենթակա բնական աճի աջակցման միջոցով և արհեստական եղանակով ստացած 

մատղաշ ծառուտների (այսուհետ` անտառատնկարկներ) որակի գնահատման, խնամքի համար իրականացված 

աշխատանքների արդյունավետության և լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման ծավալների որոշման 

պահանջները:  

2. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման նպատակով գնահատման հիմնական չափանիշներ են` 

1) գլխավոր ծառատեսակի բավարար քանակությունը և հավասարաչափ տեղաբաշխումը.  

2) անտառատնկարկների ձևավորված սաղարթի միմյանց միակցումը. 

3) անտառատնկարկների ընդհանուր միջին բարձրությունը և ըստ բարձրության վերջին տարվա ընթացքում 

տված աճը: 

3. Անտառատնկարկներն  անտառի շարք փոխադրելիս գլխավոր ծառատեսակի բավարար քանակությունն 

որոշվում է անտառատնկման սկզբնական քանակության և անտառի շարք փոխադրելու պահին կենսունակ մնացած 

քանակության տոկոսային հարաբերակցությամբ, որի բավարար համարվող չափանիշները ըստ շարքերում ունեցած 

տնկարկների հեռավորության սահմանված են սույն կարգի Աղյուսակի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ սյունյակներում: 

4.  Անտառատնկարկների սաղարթների միմյանց միակցումը վկայում է նրանց գերիշխումը խոտածածկույթի 

նկատմամբ, ինչպես նաև բարձր դիմադրողականությունը վնասատուների նկատմամբ: 

Անտառատնկարկների սաղարթի միակցումը համարվում է գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակների սաղարթների 

միակցումը` բացառությամբ այն ծառատեսակների, որոնք անհամատեղելի են տվյալ գլխավոր ծառատեսակի հետ 

կամ հետագայում կարող են դառնալ գերիշխող: 

5. 3 և ավելի մետր հեռավորությամբ շարքերով հիմնված անտառատնկարկները փոխադրվում են անտառի 

շարք, եթե շարքերի մեջ գտնվող ծառերի սաղարթները միակցված են 80 տոկոսով, իսկ 3 մետրից փոքր 

հեռավորությամբ շարքերի դեպքում` եթե շարքերի միջև և շարքերի մեջ սաղարթները միակցված են 70 տոկոսով: 

6. Անտառատնկարկները, որտեղ գլխավոր են համարվում ընկուզավոր և մրգատու ծառատեսակները, հաշվի 

չառնելով սաղարթների միակցման սահմանված չափերը, փոխադրվում են անտառի շարք, եթե 1 հեկտարի վրա 

առկա են բերքատվությունը սկսած` 

1) հունական ընկուզենու, շագանակենու առնվազն 150 առողջ ծառ.  

2) ընդավորների և կորիզավորների դասին պատկանող  առնվազն 250 առողջ ծառ. 

3) հատապտղային նշանակության առնվազն 400 առողջ ծառ (թուփ): 

7. Անտառավերակառուցողական հատումներից և բնական աճի աջակցման աշխատանքներից հետո տվյալ 

տեղամասն անկախ անտառակազմող ծառատեսակների կազմից անտառի շարք է փոխադրվում սույն կարգով 

սահմանված  պահանջներին համապատասխանելու, ինչպես նաև գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակների 

սաղարթների  70 տոկոսով միակցման դեպքում:  

8. Անտառատնկարկների վիճակի, որակի և աճի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում տնկարկների 

բարձրությունը և վերջին տարվա աճը: Անտառատնկարկների անտառի շարք փոխադրումն իրականացվում է սույն 

կարգի Աղյուսակի 4-րդ և 5-րդ սյունյակներով սահմանված բարձրությանը և վերջին տարվա աճին 

համապատասխանելու դեպքում: 

9. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման աշխատանքների պլանավորումն իրականացվում է 

առաջին հերթին հաշվի առնելով սույն կարգի Աղյուսակի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակների պահանջները: 

10. Սերմնային ցանքսի միջոցով հիմնադրված փշատերև ծառատեսակների անտառատնկարկներն անտառի շարք 

փոխադրելիս սույն կարգի Աղյուսակում  սահմանված  ժամկետներն երկարաձգվում են երկու տարով: 
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11. Խառը անտառատնկարկները սույն կարգի Աղյուսակում սահմանված պահանջների (չափանիշների) 

բավարարման դեպքում անտառի շարք են փոխադրվում, եթե գլխավոր անտառակազմող ծառատեսակի կենսունակ 

ծառերի թիվը կազմում է անտառապատման ծրագրով նախատեսված տվյալ ծառատեսակի ընդհանուր քանակի 

առնվազն 50 տոկոսը: 

12. Բնական աճի աջակցման տարածքների գույքագրումը և անտառի շարք փոխադրումն իրականացվում է 

բնական աճի աջակցման աշխատանքների ավարտից  հինգ տարի հետո, իսկ անտառի շարք չփոխադրելու դեպքում 

հետագա ստուգումները կատարվում են յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ:  

13. 25 տոկոսից ցածր կենսունակությամբ անտառատնկարկները համարվում են ոչնչացված, որոնց դուրս գրումն 

իրականացվում է անտառային տնտեսության տնօրենի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի տրված եզրակացության 

հիման վրա, որտեղ պարտադիր նշվում են ոչնչացման պատճառները: 

 

II. ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐՆ ԱՆՏԱՌԻ ՇԱՐՔ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 

14. Անտառատնկարկներն անտառի շարք են փոխադրվում անտառային տնտեսության տնօրենի կողմից 

հաստատված պլանով և անտառատնկարկների գույքագրման նպատակով  անտառային տնտեսության տնօրենի 

հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից կատարված անտառատնկարկների գույքագրման արդյունքների 

հիման վրա: 

15. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման նպատակով գույքագրման աշխատանքները, հաշվի 

առնելով տվյալ տեղամասերի բնակլիմայական պայմանները, իրականացվում են անտառվերականգնման և 

անտառապատման աշխատանքների ընդունման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների հետ համատեղ 

յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը: 

Անտառատնկարկների գույքագրման աշխատանքների պլանավորման նպատակով յուրաքանչյուր 

անտառապետության անտառապետ, նախքան անտառատնկարկների գույքագրման աշխատանքները սկսելը, երեք 

ամիս առաջ անտառատնկարկների հաշվառման գրքից առանձնացնում ու կազմում է անտառի շարք փոխադրման 

ենթակա անտառատնկարկների ցուցակ` համաձայն N 1 Ձևի, անտառի շարք փոխադրման ժամկետները լրացած 

անտառատնկարկների համար ու ներկայացնում անտառային տնտեսության տնօրենին: 

Նույն ցանկում ընդգրկվում են նաև անտառի շարք փոխադրման ժամկետները չլրացած այն 

անտառատնկարկները, որոնց բոլոր տվյալներն անտառի շարք փոխադրման համար համապատասխանում են սույն 

կարգով սահմանված պահանջներին: 

16. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու համար յուրաքանչյուր տեղամասում իրականացվում է 

փորձնական տարածքների գնահատում, որոնց մեջ           1 հեկտարի հաշվով պարտադիր պետք է ներառված լինի 

գլխավոր ծառատեսակից առնվազն  150 հատ ծառ:  

Անտառատնկարկների մակերեսից կախված յուրաքանչյուր տեղամասի գնահատման համար փորձնական 

տարածքների թիվը որոշվում է` 

1) մինչև 2 հեկտար` մեկ տարածք. 

2) 2-5  հեկտար` երկու տարածք. 

3) 5-10 հեկտար` երեք տարածք. 

4) 10-ից ավելի հեկտարի դեպքում յուրաքանչյուր 5 հեկտարի համար մեկ տարածք: 

17. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու առանձնացված փորձնական տարածքներում կենսունակ 

մնացած ծառերի տոկոսը հաշվարկվում է փորձնական տարածքի բոլոր ծառերի հաշվառման միջոցով, իսկ ծառերի 

բարձրությունը և վերջին տարվա աճն որոշվում է ըստ շարքերի հերթական յուրաքանչյուր հինգերորդի հաշվառման 

միջոցով ստացած միջին թվաբանական արժեքով: Անտառատնկարկների սաղարթների միակցման աստիճանը 

(տոկոսը) որոշվում է աչքաչափով, որը ճշտվում է փորձնական տարածքից դուրս ևս մեկ դիտարկման միջոցով: 

18. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու նպատակով յուրաքանչյուր տեղամասում իրականացված 

ստուգման վերաբերյալ անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի կողմից կազմվում է ստուգման 

արձանագրություն երկու օրինակից` համաձայն սույն կարգի N 2 կամ N 3 Ձևերի,  որոնց մեկը պահվում է 

անտառապետի մոտ, իսկ մյուսը` անտառային տնտեսությունում: 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր տեղամասի համար տրվում է 

եզրակացություն (սույն կարգի  N 2 Ձևի 14-րդ կետ կամ N 3 Ձևի 7-րդ կետ) անտառատնկարկներն անտառի շարք 

փոխադրման, տնկարկներով լրացման, խնամքի կամ այլ միջոցառումների իրականացման մասին:  
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19. Անտառատնկարկների գույքագրման աշխատանքների ավարտից հետո, հիմք ընդունելով 

անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր տեղամասի վերաբերյալ տված 

ստուգման արձանագրությունը, տվյալ տարում անտառի շարք փոխադրման ենթակա տեղամասերի համար 

կազմվում է ընդհանրացված ցուցակ` սույն կարգի N 4 Ձևի համաձայն, երկու օրինակից, որը ներկայացվում է 

անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի հաստատմանը:  

Հիմք ընդունելով անտառի շարք փոխադրման ենթակա անտառատնկարկների հաստատված ցուցակն 

անտառային տնտեսության տնօրենի հրամանով համապատասխան փաստաթղթերում կատարվում է փոփոխություն 

անտառածածկ տարածքների ավելացման մասին, իսկ քարտեզներում նշվում է ավելացած անտառածածկի 

սահմանները` գլխավոր անտառակազմող ծառատեսակի պայմանական նշաններով:     
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 
 

Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման համար  

անհրաժեշտ պահանջները (չափանիշները) 

Անտառակազմող գլխավոր 

ծառատեսակը 

Անտառները ըստ 

բնակլիմայական 

պայմանների 

Ծարերի 

տարիքը 

(տարի) 

Անտառակազմող գլխավոր 

ծառատեսակի 

Ըստ շարքերի միմյանցից 

ունեցած հեռավորության 

կենսունակ մնացած 

ծառերի նվազագույն 

քանակը տոկոսներով 

նվազագույն բարձ-

րությունը (սմ) 

վերջին տար-

վա աճը (սմ) 
1մ-2մ 2մ-3մ 3մ-4մ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Կաղնի արևելյան 
լեռնային 10 140 20 55 55 60 

նախալեռնային 9 160 22 60 65 70 

Կաղնի կարմիր նախալեռնային 9 180 25 60 65 70 

Կաղնի վրացական նախալեռնային 9 160 22 60 65 70 

Հաճարենի նախալեռնային 9 200 28 55 60 65 

Սոճենի սովորական, սոճենի 

ղրիմի, եղևնի 

լեռնային 9 180 14 55 60 65 

նախալեռնային 8 180 16 55 60 65 

Հացենի, թեղի, թխկի, լորենի  
լեռնային 8 180 25 60 65 70 

նախալեռնային 7 200 28 60 65 70 

Հունական ընկուզենի, շագա-

նակենի բերքատու, ձիակասկ 
նախալեռնային 9 230 35 60 65 70 

Բարդի 
նախալեռնային 6 220 40 60 65 70 

հարթավայրային 5 250 45 60 65 70 

Ակացիա, ուռենի 
նախալեռնային 6 220 40 65 70 75 

հարթավայրային 6 250 45 65 70 75 

Տանձենի, խնձորենի 
նախալեռնային 8 180 28 60 65 70 

հարթավայրային 8 200 35 60 65 70 

Ծիրանի, Սալորենի 
նախալեռնային 8 180 30 60 65 70 

հարթավայրային 7 180 35 60 65 70 
 

 

 

Ձև N 1 

ՑՈՒՑԱԿ 
 

20 ____թվականի _____________ մասնաճյուղի ___________ անտառային պետության անտառի շարք փոխադրման 

ենթակա անտառատնկարկների 

ՀՀ Քառա-

կուսի 

Հատ-

ված 

Տեղա-

մաս 

Հիմնադրման 

ամիսը և 

տարեթիվը 

Մակե-

րեսը 

(հա) 

Գլխավոր 

ծառա-

տեսակը 

Կենսունակ ծառերի քանակը նախորդ 

գույքագրման տվյալների համաձայն (հատ) 

        
 

 

 «____» __________ 20_____ թ. 

  

 Անտառապետ     ___________________________________        _________________________ 
                                                                                       (անուն, ազգանուն)                                                                               (ստորագրություն) 
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Ձև N 2 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ν ------- ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐՆ ԱՆՏԱՌԻ  

ՇԱՐՔ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

«____»__________20___թ. 

__________մասնաճյուղի _________________ անտառպետության _______________ քառակուսու _________________ 

տեղամասի ___ հեկտար անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու նպատակով կատարված ստուգման 

տվյալները. 

1. Անտառատնկարկների աճի պայմանները _________________________________________________________________ 

2. Անտառատնկարկների հիմնադրման ամիսը և տարեթիվը___________________________________________________ 

3. Անտառատնկարկների հիմնադրման ձևը (ծառատունկ, սերմնացանքս, շարքերով, խմբերով)_____________________ 

4. Գլխավոր ծառատեսակը__________________________________________________________________________________ 

5. Տեղամասի մակերեսը_____________________________________________________________________________________ 

6. Սաղարթների միակցումը (շարքերի մեջ ծառերը միացած են, շարքերն իրար միացած են, իրար միացած են 

առանձին խմբերով)  

7. Ծառերի հեռավորությունը շարքերում և շարքերի միջև ______________________________________________________ 

8. Գլխավոր ծառատեսակի միջին բարձրությունը _____________________________________________________________ 

9. Գլխավոր ծառատեսակի ընթացիկ տարվա միջին աճը _______________________________________________________ 

10. Բնական աճից առաջացած ուղեկցող ծառատեսակների բնութագիրը _________________________________________ 

11. Փորձնական ընտրված հատվածների ստուգման ցուցանիշները 

 

 

12. Անտառատնկարկների վիճակը գնահատվում է _______________________________________________________ 

                                                                                                      (լավ, բավարար, անբավարար, ոչնչացված) 

13. Չորացման պատճառը________________________________________________________________________________ 
 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ______________________________ անտառապետության 

ենթախմբի անդամներ` 

                                                                  ______________________         ___________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն) 

                                                                  ______________________         ___________________ 

                                                                                                                                    (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն) 

 

14. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`    

                                                                  ______________________         ___________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     (անուն,ազգանուն)                                                 (ստորագրություն) 

                                                                  ______________________         ___________________ 

                                                                                                                                     (անուն,ազգանուն)                                                 (ստորագրություն) 

«___»__________ 20___թ. 

 

 

Փորձնական հատվածի  

մակերեսը (հա) 

Ծառերի քանակը ըստ 

նախագծի (հատ) 

Կենսունակ մնացած 

ծառերի քանակը (հատ) 

Ծանոթություն 

ՀՀ Մակերեսը (հա)    

     

     

Ընդամենը փորձնական հատվածներում    

Մեկ հեկտարի հաշվով    

Կենսունակության տոկոսն ամբողջ հատվածում    
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Ձև N 3 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ν ------- ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՋԱԿՑՄԱՄԲ ՍՏԱՑՎԱԾ  

ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐՆ ԱՆՏԱՌԻ ՇԱՐՔ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

«____»__________20___թ. 

__________մասնաճյուղի _________________ անտառապետության _______________ քառակուսու _________________ 

տեղամասի ___ հեկտար անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու նպատակով կատարված ստուգման 

տվյալները. 

1. 20___ թվականի հատումներից (սանիտարական մաքրումից) հետո մնացած ծառերի խտությունը ____________, 

տեսակային կազմը, հասակը  ______ 

2. Մինչև բնական աճի աջակցման աշխատանքներն առկա սերմնային և կոճղային ծագման մատղաշների 

քանակությունը 

Ծառատեսակը Սերմնային` ըստ բարձրությունների (հատ) Կոճղաշիվային 

(հատ) մինչև 0,5 մետր 0,6 -1,5 մետր 1,6 մետր և ավելի ընդամենը 

1 2 3 4 5 6 

Փորձնական հատված      

Ընդամենը      

3. Սերմնացու ծառերի քանակը _____________________________________________________________________________ 

4. Ծառատեսակը___________________________________________________________________________________________ 

5. Բնական  աճի աջակցման նպատակով իրականացված միջոցառումները_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

6. Բնական աճի տվյալները աջակցման միջոցառումներից հետո 

 

Ծառատեսակը Սերմնային` ըստ բարձրությունների (հատ) Կոճղաշիվային 

(հատ) մինչև 0,5 մետր 0,6 -1,5 մետր 1,6 մետր և ավելի ընդամենը 

1 2 3 4 5 6 

Փորձնական հատված      

Ընդամենը ամբողջ 

տեղամասում 

     

Ընդամենը մեկ հեկտարի հաշվով   

 

7. Սաղարթների միակցումը _______ տոկոս 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ______________________________________ անտառպետության 

ենթախմբի անդամներ` 

                                                                   ______________________         ___________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն) 

                                                                   ______________________         ___________________ 

                                                                                                                                         (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն) 

 

8. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`    

                                                                   ______________________         ___________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն) 

                                                                   ______________________         ___________________ 

                                                                                                                                        (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն) 

 

«___»__________ 20___թ. 
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Ձև N 4 

 

Հաստատում եմ   

________________________________________ 
(անտառային ոլորտը կարգավորող պետական լիազոր մարմնի ղեկավար) 

__________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

Կ.Տ. 

 

ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿ 

20_____թ  անտառի շարք փոխադրման ենթակա անտառատնկարկների 
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 Ծառերի  

ընդհանուր թիվը 1 

հեկտարի վրա 

Ծառերի  

միջին բարձ-

րությունը 

Անտառի շարք  

փոխադրման 

պլանավորված 

ժամկետը 

Սաղարթների  

միակցումը 

շարքերում 

Խնամքի և 

բարելավման 

համար աշ-

խատանքների 

անհրաժեշ-

տությունը 

(այո, ոչ) 

Այդ թվում գլխավոր 

ծառատեսակից  

(հատ)  --------- 

(հատ) 

Միջին 

աճը վերջին 

տարում (սմ)             

-------- 

(սմ) 

փաստացի 

(տարի) 

-------- 

(տարի) 

Սաղարթների 

 միակցումը 

(տոկոս) 

-------- 

(տոկոս) 

            

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`    

                                             

                                                                   ______________________         ___________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն) 

                                                                   ______________________         ___________________ 

                                                                                                                                       (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն) 

 

 

«___»__________ 20___թ. 

 

 

 

             ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                               Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

հունիսի 30-ին 2016թ. 

Պետական գրանցման համարը 2061655 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ  

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ  

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«15» հունիսի 2016թ.                                                                             N 25-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի դրույթները. 

  

Հ Ր Ա Մ Ա ՅՈՒ Մ  Ե Մ` 

  

Հաստատել անտառավերականգնման հրահանգը` համաձայն հավելվածի: 

  

 

 

 

 

 

Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

 բնական ռեսուրսների վարչության պետի 

2016 թվականի հունիսի 15-ի N 25- Ն հրամանի 

 

ՀՐԱՀԱՆԳ 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է անտառային հողերի անտառազուրկ տարածքների անտառավերականգնման 

(անտառապատման) աշխատանքների իրականացման հիմնական պահանջները:  

2. Անտառավերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են անտառային հողերի այրված, հատված, ինչպես 

նաև այլ բացասական գործոնների ազդեցությունից անտառազուրկ մնացած տարածքներում, դրանց վերականգնման 

և բնական վերաճի ապահովման նպատակով: 

3. Անտառահատված և այլ անտառազուրկ տարածքների անտառավերականգնումն իրականացվում  է բնական 

կամ արհեստական ձևերով: 

4. Անտառավերականգնման ձևն ընտրվում է, հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմանները, տվյալ տեղանքի 

բուսածածկույթի տիպը և անտառային տնտեսությունների տեխնիկատնտեսական հնարավորությունները: 

Անտառավերականգնման ձևի որոշման համար հիմք են հանդիսանում գիտահետազոտական 

ուսումնասիրությունների արդյունքները, անտառավերականգնման որակի մասին նախագծային տվյալները, ինչպես 

նաև արտադրության փորձը՝ հաշվի առնելով անտառային տնտեսության վարման ինտենսիվությունը և  նրա 

զարգացման հեռանկարները: 

Անտառավերականգնման ընտրված ձևը պետք է ապահովի ավելի վստահելի, արագ և տնտեսող բարձր 

արդյունավետության արժեքավոր տնկիների տեսակների ստեղծումը: 

Անտառային տարածքների արհեստական անտառապատումն իրականացվում է անտառավերականգնման 

նախագծի համաձայն, որը կազմվում է սույն կարգի N 1 Ձևի համաձայն և հաստատվում է  անտառային ոլորտը 

կառավարող պետական լիազոր մարմնի կողմից: 

5. Եթե հնարավոր է օգտագործել անտառի ինքնավերականգնվելու հնարավորությունը` ողջամիտ ժամկետներում 

ծառերի արժեքավոր տեսակների աճեցման համար, ապա անհրաժեշտ է ընտրել բնական անտառավերականգնումը: 

Բնական անտառավերականգնումն իրականացվում է ինչպես անտառահատման ժամանակ երիտասարդ ծառերի 

և կենսունակ  արժեքավոր մատղաշների պահպանմամբ, այնպես էլ անտառահատման նորմերի պահպանմամբ, 

հատատեղերի լայնության կանոնակարգմամբ, հատատեղերում սերմացու ծառերի թողմամբ, և հատումներից հետո 

ինքնավերակնգնմանը նպաստող անտառավերականգնման այլ միջոցառումների կիրառմամբ, հողի մեխանիկական 

փխրեցմամբ, հատատեղերի ցանկապատմամբ և այլն: 

Կարծրատերև տեսակների կոճղաշվային վերականգնում թույլատրվում է այն դեպքում, երբ ցածրաբնային 

տնտեսությունների բարձրաբնայինի վերափոխման միջոցառումները տնտեսապես արդարացված չեն: 

Որպես բնական անտառավերականգնման ընդունելի ժամանակահատված (ծառահատումից  մինչև 

անտառահատված տարածքներում այն քանակությամբ ինքնաբուսիկի ի հայտ գալը, որը կապահովի գլխավոր 

ծառատեսակների գերակշռումը, իսկ երիտասարդ անտառի դեպքում՝ մինչև  ինտենսիվ անկման ավարտը և նորմալ 

տնկիների քանակի կայունացումը)  յուրաքանչյուր  անտառային գոտու  համար սահմանվում է առանձին: 

Անտառաճեցման պայմաններից և տեսակի աճման տեմպից ելնելով, այդ ժամանակահատվածը սահմանվում է 5-12 

տարի: 

Սահմանված ժամանակահատվածի ավարտից հետո կամ ավելի վաղ, եթե ակնհայտ է դառնում տնտեսապես 

արժեքավոր տեսակի տնկիների բնական վերականգնման անհաջողությունը, կիրառվում են 

անտառավերականգնման նոր, ավելի արդյունավետ միջոցառումներ: 

6. Այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր չէ սույն հրահանգի 5-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածում 

ապահովել արժեքավոր տնկիների բնական վերականգնումը, իրականացվում են  արհեստական 

անտառավերականգնման միջոցառումներ` անտառների ցանքս կամ անտառատունկ  (անտառատնկարկներ)՝ 

քիմիկատների լայն կիրառմամբ:  

Անտառների ցանքսի և տնկման համար նախատեսված տարածքները կազմում են անտառային մշակույթների 

ֆոնդը: 

7. Անտառային մշակույթների ֆոնդը ներառում է պետական անտառային ֆոնդի հողերում  գտնվող հետևյալ 

կատեգորիաները. 

1) այրված և այլ պատճառներով անտառազուրկ տարածքներ, որտեղ տնտեսապես արժեքավոր տեսակի 

տնկիների բնական վերականգնում  չի սպասվում. 

2) անտառային հողերի անտառով չծածկված տարածքներ, մարգագետիններ, ամայի տարածքներ. 
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3) 0,1-0,2 խտությամբ նոսրանտառներ և խախտված տարածքներ ու 0,4-ից պակաս  խտությամբ հազվադեպ 

տնկարկներ. 

4) երիտասարդ ոչ արժեքավոր տնկարկներով ծածկված տարածքներ (վերակառուցման ֆոնդ). 

5) անտառատնկարկների հին տարածքներ, որոնք չեն փոխադրվել անտառի շարք. 

6) մահացած և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դուրս գրված 

անտառատնկարկները: 

Անտառային մշակույթների ընդհանուր տարածքից առանձնացվում է առաջնահերթության կարգով 

անտառավերականգման ենթակա անտառային տարածքներ: 

Առաջնահերթությունը տրվում է անտառավերականգման ենթակա հասանելի անտառային տարածքներին, որտեղ 

հաշվի առնելով հողակլիմայական պայմանները և տնտեսության վարման տեխնիկատնտեսական մակարդակը 

հնարավոր է բարձր արդյունավետության անտառային մշակույթների արժեքավոր տեսակների տնկիների ստեղծումն 

անտառով չծածկված տարածքներում, ինչպես նաև այն անտառային տարածքներում, որտեղ ցածրարժեք տնկիների 

հատումից  հետո նախատեսվում է ավելի արժեքավոր տնկիների տնկումը: 

Անտառավերականգնման ապահովումն  անտառային մշակույթների ֆոնդի տարածքում յուրաքանչյուր 

անտառային տնտեսության հիմնական խնդիրն է: Այդ նպատակով  իրականացվում են անտառային մշակույթների 

անհրաժեշտ գրանցումներ: 

8. Լայնամասշտաբ զննման և ուսումնասիրությունների հիման վրա կազմվում են անտառային մշակույթների 

բնութագրերը և հաշվի առնելով անտառա-կենսաբանական և տնտեսական պահանջները որոշվում է 

անտառավերականգնման ձևը` նշելով իրականացվելիք միջոցառումները, այն բաժանելով տարածքների, որոնք. 

1) հատկացվում են անտառների բնական անտառավերականգնմանը նպաստող միջոցառումների իրականացման 

համար. 

2) հատկացվում են արհեստական անտառավերականգնման համար: 
 

II. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
 

9. Արհեստական անտառավերանգնումն իրականացվում է այն անտառային տարածքներում, որտեղ հնարավոր չէ 

ապահովել տնտեսապես արժեքավոր ծառատեսակների բնական անտառավերականգնումը: 

10. Անտառային մշակույթների տարածքներում անտառատնկարկների ստեղծման համար գլխավոր 

ծառատեսակը որոշվում է հաշվի առնելով անտառավերականգնման նպատակը, բնակլիմայական պայմանները, 

ինչպես նաև հողի արտադրողականության ցուցանիշը: 

Անտառային մշակույթները ստեղծվում են մեկ գլխավոր ծառատեսակից կամ մի քանի գլխավոր և ուղեկցող 

ծառատեսակներից և թփերից: 

Գլխավոր ծառատեսակն ընտրվում է տեղական անտառակազմող տեսակներից և պետք է համապատասխանի 

տնտեսական նպատակներին և ընտրված անտառային  տարածքի  պայմաններին: 

11. Գլխավոր ծառատեսակի ծառաբները մաքրելու, տնկիների բուսաբանական կայունությունը և նրանց 

միջավայրաստեղծ հատկությունները բարձրացնելու նպատակով, հողի լրիվ մշակման դեպքում, անտառի 

բուսականության պայմաններից և նախատեսվող գլխավոր ծառատեսակից ելնելով տնկվում են նաև ուղեկցող 

ծառատեսակներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թփուտներ` երկրորդ (շվաքային) շարահարկի և ենթանտառի 

ստեղծման համար:  

Ուղեկցող ծառատեսակը պետք է տնկվի գլխավոր ծառատեսակի հետ շարքային միաձուլմամբ: 

Գլխավոր ծառատեսակի աճին չխոչընդոտելու նպատակով տնկվում են  ուղեկցող ծառատեսակների 

խիտարմատային և ուշ աճող տեսակներ: 

Ուղեկցող ծառատեսակների տնկումը չպետք է կրճատի գլխավոր ծառատեսակի տնկիների տեղերի  քանակը կամ 

էլ առաջացնի  ոչ հավասար տեղաբաշխում անտառատնկարկների տարածքում: 

Աղքատ հողերում անտառավերականգնումն իրականացվում է միայն մեկ գլխավոր ծառատեսակ  տնկելու 

միջոցով (մաքուր անտառային մշակույթ): 

12. Ծառատունկն արհեստական անտառավերականգնման հիմնական միջոցն է, որն ապահովում է անտառային 

մշակույթների կայուն աճ: Ծառատունկն իրականացվում է տնկիների կամ սածիլների տնկմամբ: 

Արհեստական անտառավերականգնումը ցանքսի միջոցով իրականացվում է չոր, ավազային, քարքարոտ հողի և 

թույլ զարգացած հողածածկույթ ունեցող անտառային տարածքներում:  
 

III. ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ ԱՅՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱՐԺԵՔ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈԻՅԹՆԵՐԻ  

ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ (ԱՆԱՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ) 
 

13.Անտառահատված և այրված տարածքներում միակցված, 2 մետր և ավելի բարձրության հասնող ցածրարժեք 

տեսակների փոխարինումը տնտեսապես արժեքավոր տեսակներով իրականացվում է թանկարժեք  տնկիների 

տնկմամբ: 

Անտառավերակառուցումն ապահովում է գլխավոր տեսակների գերակշռում կամ նշանակալի մասնակցություն 

ապագա կանգուն անտառների կազմում և տնկվող ծառատեսակների բնական աճ: 
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14. Վերակառուցվող անտառահատվածում և այրված անտառային մշակույթների տարածքներում իրականացվում 

է համապատասխան նախապատրաստման աշխատանքներ: 

Անտառային մշակույթների տարածքների համապատասխան նախապատրաստումն իրականացվում է 

ցածրարժեք ծառատեսակների և թփուտների հեռացման միջոցով` ամբողջ տարածքում կամ միջանցքներում 

(շերտերով): 

 Անցանկալի ծառատեսակների շարունակական ոչնչացումը ողջ տարածքում ապահովում է վերակառուցման 

արդյունավետությունը:  

15. Անտառային մշակույթների առաջնային խտությունը մասնակի վերականգնման ժամանակ որոշվում է տվյալ 

տնկիների համար ընդունված օպտիմալ խտության պայմաններից և տարածքի միջանցքի (շերտի) և միջմիջանցքային 

(միջշերտային) տարածությունների հարաբերությունից, սակայն ոչ պակաս քան 50 տոկոսից: 

16. Անտառի սաղարթի տակ մշակույթները դիտարկվում են որպես աջակցող միջոցառում` ընտրովի և 

աստիճանաբար շարունակական անտառահատումների կիրառման ժամանակ: 
 

IV. ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ 
 

17. Անտառատնկարկների լրացում իրականացվում է այն դեպքերում, երբ եղանակային անբարենպաստ 

պայմանների, վնասատուների հասցրած վնասի, հիվանդությունների, աշխատանքի անբավարար որակի և այլ 

պատճառներով տեղի է ունենում տնկիների և սածիլների նշանակալի անկում  (30 տոկոսից ավելի): 

Անտառատնկարկների լրացնելու անհրաժեշտությունը նվազեցնելու նպատակով թույլատրվում է 

անտառատնկարկների նախնական խտության ավելացում 10-15 տոկոսով: 

18. Ագրոտեխնիկական խնամքն իր մեջ ներառում է հետևյալ միջոցառումները. 

1) սածիլների ձեռքով ուղղում` նրանց մեքենայացված տնկումից հետո, ինչպես նաև տնկված բույսերի նշանակալի 

վնասվածքների ժամանակ. 

2) հողի փխրեցում, միաժամանակ մոլախոտերի վերացում անտառատնկարկների  շարքերում և շարքերի 

արանքում. 

3) հողի փխրեցում ու մոլախոտերի, ինքնասերմնացան և անցանկալի նորաճ տեսակների վերացում միայն 

մշակվող տեսակի շարքերում. 

4) աշնանային ժամանակահատվածում խոտի հնձում և դուրսբերում շարքերից. 

5) համատարած կամ ուղղորդված հերբիցիդների և արբորիցիդների լուծույթների կիրառում հողի մակերեսին և 

մոտակայքում աճող անցանկալի խոտային և ծառաթփային բուսականության վրա: 

19. Ագրոտեխնիկական խնամքի միջոցառումների  նպատակահարմարությունը  և  նրա ինտենսիվությունը 

որոշվում է հաշվի առնելով հիմնական ծառատեսակի խոտային բուսածածկով և բնական վերականգնվող  

անցանկալի ծառատեսակներով ծածկելու վտանգի առկայությունը: Ագրոտեխնիկական խնամքի 

հաճախականությունը և տևողությունը կախված է անտառային բուսածածկի աճման աստիճանից, աճող տեսակների 

կենսաբանական հատկանիշներից, անտառային մշակույթների ստեղծման ձևից և հողի նախնական մշակման 

որակից ու ձևից: 

Ագրոտեխնիկական խնամքն  իրականացվում է առաջին տարին՝ 5 անգամ, երկրորդը՝ 4, երրորդը՝ 3, չորրորդը՝ 2 և 

հինգերորդը՝ 1 անգամ, ընդհանուր առմամբ 15 անգամ՝ 5 տարում: 

20. Ագրոտեխնիկական խնամքի իրականացման ժամանակ քիմիական լուծույթներն օգտագործվում են հրդեհային 

անվտանգության կանոնների և բնապահպանական պահանջների պահպանմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրության համաձայն: 
 

V.  ԲՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
 

21. Բնական անտառավերականգնումը խթանելու նպատակով իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները` 

1) փայտանյութի մթերման ժամանակ (անտառանյութի փոխադրում, մաքրում, կտրում)  նոր աճած և երիտասարդ 

տնտեսապես արժեքավոր տեսակների պահպանում. 

2) հողի հանքայնացում. 

3) անտառային տարածքների  ցանկապատում. 

4) սերմացու ծառերի թողնում. 

5) սերմնային աճին աջակցում: 

Անտառատնտեսական կազմակերպությունները յուրաքանչյուր տարի պլանավորում են անտառների բնական 

վերականգնման աշխատանքների տարեկան ծավալները և եղանակը, ինչպես նաև մատղաշի պահպանման 

միջոցառումները:  

22. Սերմացու ծառեր  թողնելը`    բնական  վերարտադրությանը խթանող չպլանավորված  միջոցառում է, բայց  

պարտադիր է անտառահատման բոլոր ոլորտներում:   

23. Բավարար թվով կենսունակ, մատղաշ և երիտասարդ ծառերի պահպանումն անտառահատումների 

ժամանակ` բնական անտառավերականգնման  հիմնական միջոցառումներից մեկն է: 

Պահպանմանն ենթակա են բոլոր երիտասարդ  և  մատղաշ ծառատեսակները: 
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24. Հատատեղերում կամ առանձին անտառային տեղամասերում, որտեղ պահպանվող երիտասարդ և դեռահաս 

ծառերի քանակը չի կարող ապահովել գլխավոր ծառատեսակների հաջող վերարտադրությունը, իրականացնում են 

բնական վերարտադրմանը նպաստող այլ միջոցառումներ: 

25. Ցանկապատվում են այն անտառային տարածքները, որտեղ բնական վերարտադրությունն ապահովվում է 

անասունների արածեցումը դադարեցնելու  միջոցով: Հատատեղերի ցանկապատումը կարող է լինել ամբողջական  

կամ մասնակի  (անասունների քշման վայրերից): 
 

VI. ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
 

26. Անտառավերականգնման որակի անընդհատ բարձրացումն ունի  առաջնային նշանակություն և հանդիսանում 

է բոլոր անտառատնտեսական կազմակերպությունների  կարևոր  խնդիրը: 

27. Անտառավերականգնման որակի  ցուցանիշներ են`  

1) կպչողականությունը` աճած ծառերի հարաբերությունը տնկած ծառերի ընդհանուր թվի քանակին՝  

արտահայտված տոկոսներով, որը որոշվում է առաջին և     երկրորդ տարվա վերջում` աշնանը: 

Կենսունակության փուլի ընթացքում (մեկ-երկու տարի) և կենսունակության փուլն անցած անտառատնկարկների 

աճի առաջադիմությունը որոշվում է կենսունակության սանդղակով` 

ա. 90 տոկոսից բարձր` գերազանց, 

բ. 75-ից մինչև 90 տոկոսը` լավ, 

գ. 60-ից մինչև 74 տոկոսը` բավարար, 

դ. 25-ից մինչև 59 տոկոսը` ենթակա է լրացման: 

25 տոկոսից պակաս անտառավերականգնման որակի ցուցանիշ ունեցող անտառատնկարկներն ենթակա են 

դուրս գրման, ինչը հաստատվում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի կողմից: 

Անտառատնկարկների կենսունակության և պահպանության ցուցանիշը, որի դեպքում դրանք համարվում են 

հաջողակ կամ լրացման ենթակա, որոշվում է յուրաքանչյուր տեղամասի համար առանձին. 

2) կենսունակ դեռահաս և մատղաշ ծառերի տնտեսապես արժեքավոր  տեսակների քանակի հավասարաչափ 

տեղաբաշխումը, որոնք ապահովում են հաջող  վերարտադրություն: 

Կարծրատերևային տեսակների  համար այդ քանակը պետք է լինի առնվազն 600 հատ 1 հեկտարում. 

3) գլխավոր ծառատեսակի ինքնաբուսի քանակը, որը որոշվում է հետևյալ սանդղակով`   

ա. 5–10 000 հատ հեկտարի վրա` գերազանց, 

բ. 3–6 000 հատ հեկտարի վրա` լավ, 

գ. 1-3 000 հատ հեկտարի վրա` բավարար, 

դ. 1 000 հատից  քիչ հեկտարի վրա` անբավարար: 

Ցանքսի և տնկման միջոցով ստեղծված տնտեսապես արժեքավոր անտառային մշակույթները, որոնք հասել են 

սահմանված անտառավերականգնման ցուցանիշներին, անտառի շարք են փոխադրվում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Արժեքավոր տեսակների մատղաշները, որոնք առաջացել են բնական անտառավերականգնման միջոցառումների 

արդյունքում հաշվառվում են  անտառային մշակույթների գրանցման գրքում, հետագայում   փոխադրվում են 

անտառի շարք և հաշվառվում պետական անտառային ֆոնդում որպես բնական մատղաշներ: 
 

VII. ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ  

ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

28. Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ընդունման, անտառատնկարկների վիճակի 

գնահատման և հետագայում անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման հետ կապված աշխատանքներն 

իրականացնելու նպատակով, անտառային տնտեսության տնօրենի հրամանով ստեղծվում է անտառատնկարկների 

գույքագրման հանձնաժողով, որի մեջ ըստ անտառապետությունների ներառվում են աշխատանքային ենթախմբեր: 

29. Հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմանները, անտառատնկարկների վիճակի գնահատման կամ դրանց 

անտառի շարք փոխադրման նպատակով ստուգումներն իրականացվում են  յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 15-

ից մինչև նոյեմբերի 1-ը ընկած ժամակահատվածում: 

30. Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ավարտից հետո 10 օրվա ընթացքում 

անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի տվյալ անտառապետության ենթախմբի կողմից տեղում 

ստուգվում  և յուրաքանչյուր տեղամասի համար կազմվում է արձանագրություն սույն կարգի N 2 և N 3 Ձևերի 

համաձայն, որից հետո անտառային տնտեսության տնօրենի անտառատնկարկների գույքագրման հրամանով 

սահմանված ժամկետում անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է ընդհանրացված ցուցակ  

համաձայն սույն կարգի N 4 Ձևի  և ներկայացվում անտառային տնտեսության տնօրենի հաստատմանը, որի պատճեն 

հաջորդ ամսվա ընթացքում ուղարկվում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնին: 

31. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անտառապետությունների ենթախմբերի կողմից, 

համաձայն անտառատնկարկների գույքագրման հրամանի, ստուգվում է տվյալ անտառապետության 

անտառատնկարկները և յուրաքանչյուրի համար երկու օրինակից կազմվում է արձանագրություն սույն կարգի N 5 և 
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N 6 Ձևերի համաձայն, որոնցից մեկ օրինակը մնում է անտառապետությունում, իսկ մյուսն` անտառային 

տնտեսությունում: 

32. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի կողմից, յուրաքանչյուր տարի մինչև դեկտեմբերի 20-ը, 

ընդհանրացվում է սույն կարգի N 5 և N 6 Ձևերի համաձայն կազմված արձանագրություններում 

անտառատնկարկների վիճակի վերաբերյալ բոլոր տվյալները, կենսունակ անտառների համար կազմվում է 

ընդհանրացված ցուցակ սույն կարգի N 7 և N 8 Ձևերի համաձայն, իսկ ոչնչացված անտառատնկարկների համար` 

սույն  կարգի N 8 Ձևի համաձայն: 

33. Անտառային տնտեսության տնօրենը յուրաքանչյուր տարվա գույքագրման աշխատանքների իրականացման 

վերաբերյալ տեղեկությունները, մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ը, ներկայացնում է անտառային ոլորտը 

կառավարող պետական լիազոր մարմին, որին կցվում են սույն կարգի NN 7, 8, 9 Ձևերի համաձայն կազմված 

փաստաթղթերի պատճենները: 
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Ձև N 1 

Հաստատում եմ 

________________________________ 
(անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի ղեկավար) 

_________________________________ 
(անուն, ազգանուն,ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

20____ թվականի գարնանը, աշնանն անտառատնկարկների 

հիմնադրման (ստեղծման) 

 

_____________ մասնաճյուղ _____________անտառային պետություն ______________ քառակուսի ______________ 

հատված 

1. Անտառատնկարկների տեղադիրքի պլան  

M 1:10000 

2. Տեղամասի մակերեսը____________________________________________________________________________________ 

3. Հողատարածքի դասակարգումը ___________________________________________________________________________ 

                                                                                            (հատված անտառ, բացատ) 

4. Ռելիեֆը_________________________________________________________________________________________________ 

5. Հողը և խոնավության աստիճանը__________________________________________________________________________ 

6. Խոտածածկույթը_________________________________________________________________________________________ 

7. Մատղաշի քանակությունը մեկ հեկտարի հաշվով ըստ ծառատեսակների _____________________________________ 

8. Հողի վարակվածության աստիճանը վնասատուներով ______________________________________________________ 

9. Հողի մշակման (նախապատրաստման) եղանակը, ժամկետը ________________________________________________ 

10. Վերակառուցման ենթակա ծառերի կազմը, հասակը, խտությունը ___________________________________________ 

11. Անտառատնկարկների հիմնադրման եղանակը ___________________________________________________________ 

                                                                                                                              (ծառատունկ, սերմնացանքս, շարքերով, խմբերով) 

12. Հեռավորությունը շարքերի միջև և շարքերի մեջ, ծառերի քանակը մեկ հեկտարի հաշվով _______________________ 

13. Գլխավոր ծառատեսակը_________________________________________________________________________________ 

14. Գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակների տեղաբաշխման սխեման ___________________________________________ 

15. Անհրաժեշտ խնամքի քանակը` ըստ տարիների ___________________________________________________________ 

16. Հակահրդեհային միջոցառումները________________________________________________________________________ 

17. Անտառի շարք փոխադրման տարին ______________________________________________________________________ 

18. Անտառատնկարկների հիմնադրման և խնամքի համար անհրաժեշտ գումարի հաշվարկը______________________ 

 

Նախագիծը կազմեց`  

Անտառապետ     ___________________________ 

                                      (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

Անտառապատման և անտառավերականգնման ինժիներ ________________________ 

                                                                                                             (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

Համաձայնեցված է   

Անտառային տնտեսության տնօրեն  ____________________       ___________________ 

                                                                           (անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն) 

Գլխավոր անտառապետ                      ____________________       ___________________ 

                                                                           (անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն) 
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Ձև N 2 

Արձանագրություն 

անտառվերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների  

տեխնիկական ընդունման վերաբերյալ 

 

«____» _______________ 20 __  թ.   

_____________ մասնաճյուղ _____________անտառային պետություն ______________ քառակուսի ______________ 

տեղամասում անտառվերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների կատարման ստուգումից պարզեցինք 

հետևյալը. 

1. Աշխատանքների իրականացման մակերեսը _______________________________________________________ հեկտար.  

2. Գլխավոր ծառատեսակը __________________________________________________________________________________ 

3. Շարքերի միջև և շարքերի մեջ հեռավորությունը ___________________________ տնկիների քանակությունը 1 

հեկտարի հաշվով __________________________________________________________________________________________ 

4. Ծառատնկման (սերմնացանքսի) իրականացման ժամանակը _________________________________________________ 

                                                                                                                                                    (ամիսը, տարեթիվը) 

5. Անտառատնկարկների հիմնադրման եղանակը _____________________________________________________________ 

6. Հողի նախնական մշակման եղանակը ______________________________________________________________________ 

7. Հողի նախնական մշակման որակը և թերությունների մասին նշումներ  _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

8. Ծառատնկման աշխատանքների որակի և թերությունների մասին նշումներ __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

9. Տնկիների որակը _________________________________________________________________________________________ 

10. Բացահայտված թերությունները ու դրանց յուրաքանչյուրի վերացման համար անհրաժեշտ գումարը_____________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

11. Աշխատանքների կատարումը  (ընդհանուր) գնահատվում է _____________________ 

                                                                                                                    (լավ, բավարար, անբավարար) 

12. Աշխատանքների իրականացման համար պատասխանատու անձինք  ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի _________________________  

անտառային  պետության ենթախմբի անդամներ` 

___________________   _________________________ 
        (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                   (ստորագրություն) 

___________________   _________________________ 
        (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                   (ստորագրություն) 

 

Տեղում ստուգվել է    ___________________________      _________________________ 
                                                                            (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                             (ստորագրություն) 

 

 

«____»_____________20___թ. 
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Ձև N 3 

Արձանագրություն 

բնական աճի աջակցման աշխատանքների տեխնիկական 

ընդունման և գույքագրման  

 

«___»________________20___թ. 

 

______________ մասնաճյուղ____________________ անտառային պետություն ______________________ քառակուսի 

__________________ տեղամաս, տեղամասի մակերեսը __________________  

Տեղամասի բնութագիրը 

1) իրականացված անտառահատումը _____________________________________________________________________ 

                                                                                                               (տարին, հատատեղի համարը, հատման տեսակը) 

2) անտառի կազմը, հասակային դասը, խտությունը_________________________________________________________ 

3) մատղաշի աճման պայմանները ________________________________________________________________________ 

4) սերմացու ծառերի քանակը և տեսակը __________________________________________________________________ 

5) սերմնային և կոճղաշիվային ծագման մատղաշի քանակը մեկ հեկտարի հաշվով 

 

Ծառատեսակը Սերմնային Կոճղաշիվային 

(հատ) 

Ընդամենը 

մինչև 0,5 մետր 

(հատ) 

0,6-1,5 մետր 

(հատ) 

1,6 և ավելի մետր 

(հատ) 

      

Ընդամենը      

6) բնական աճի աջակցման նպատակով իրականացված միջոցառումները____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ________________________ անտառային պետության 

ենթախմբի անդամներ` 

_______________________   _________________________ 
             (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                       (ստորագրություն) 

_______________________   _________________________ 
             (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                        (ստորագրություն) 

 

Տեղում ստուգվել է    _____________________________      _________________________ 
                                                                                  (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                              (ստորագրություն) 

 

 

  «____»_____________20___թ. 
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Ձև N 4 

Հաստատում եմ 

______________________________ 
(անտառային տնտեսության տնօրեն) 

_________________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

Ընդհանրացված ցուցակ 

20 _____ թ. անտառային տնտեսության ընդունված (ստուգված) անտառվերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների 

 

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ` 

_______________________          _______________________ 
          (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն) 

_______________________          _______________________ 
          (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն) 

ՀՀ Անտառային 

պետությունը 

Անտառի 

նպատակային 

նշանակությունը 

Անտառատնկարկ-

ների մակերեսը 

(հեկտար) 

Գլխավոր 

ծառատե-

սակը 

Իրականացված աշխատանքների 

բնութագիրը (ծառատունկ, սերմնա-

ցանքս, բնական աճի աջակցում, 

տնկարկների խնամք) 

Տնկիների քանակը                     

1 հեկտարի հաշվով 

(հատ) 

Որակի գնահատու-

մը (լավ, բավարար, 

անբավարար) 

թերությունները և դրանց 

վերացման համար 

անհրաժեշտ գումարը 

գլխավոր ուղեկցող 
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Ձև N 5 

 

Արձանագրություն 

Ν_____  ________________  անտառատնկարկների գույքագրման 

 

1. __________________ մասնաճյուղ _____________________ անտառային պետության________________քառակուսի 

__________________________ տեղամաս_______________________________________________________________________ 

2. Հիմնադրման տարին և ժամանակահատվածը  ___________________________________________________________ 

3. Հիմնադրման եղանակը _______________________________________________________________________________  

                                                                           (սերմնացանքս, ծառատունկ) 

4. Տնկարկների հեռավորությունը ըստ շարքերի և շարքերի մեջ _____________________________________________ 

5. Մակերեսը ___________________________________________________________________________________________ 

6. Տնկիների ընդհանուր քանակը ըստ նախագծի ___________________________________________________________ 

7. Կենսունակ մնացած տնկիների քանակը ստուգման պահին _______________________________________________ 

8. Անտառատնկարկների վիճակը գնահատվում է _________________________________________________________ 

                                                                                                                           (լավ, բավարար, անբավարար, ոչնչացված) 

9. Տնկիների չորացման (ոչնչացման) պատճառները ________________________________________________________.                                                                                      

                                                                                                                       (միջատների, հիվանդության, վատ խնամքի, արածեցման և այլ) 

10. Անտառատնկարկների լրացման և լրացուցիչ աշխատանքի իրականացման անհրաժեշտությունը____________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (աշխատանքների անվանումը, ծավալը և արժեքը) 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի __________________________ անտառային պետության 

ենթախմբի անդամներ` 

________________________     ________________________ 
                 (անուն, ազգանուն)                                                          (ստորագրություն) 

________________________     ________________________ 
                 (անուն, ազգանուն)                                                          (ստորագրություն) 

 

Տեղում ստուգվել է`     ________________________________      ________________________ 

                                                          (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                        (ստորագրություն) 

 

 

 

«______» _________________ 20_____թ. 
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Ձև N 6 

Արձանագրություն 

Բնական աճի աջակցման արդյունքների ստուգման 

 

«____» ____________ 20 ___թ. 

____________________ մասնաճյուղ ___________________ անտառային պետության __________________քառակուսի 

______________________ տեղամաս, տեղամասի մակերեսը ____________________________________________________ 

1. Բնական աճի աջակցման նպատակով իրականացված աշխատանքների բնութագիրը  ______________________ 

2. 20___ թվականին առկա մատղաշի քանակը 1 հեկտարի հաշվով` մինչև աջակցումը 

____________________________________________________________________ 

 

Ծառատե-

սակը 

Սերմնային Կոճղաշիվային 

(հատ) 

Ընդամենը 

մինչև 0,5 մետր (հատ) 0,6-1,5 մետր (հատ) 1,6 և ավելի մետր (հատ) 

      

Ընդամենը      

 

3. Մատղաշի քանակը 1 հեկտարի հաշվով` աջակցումից հետո__________________ 

4. Գլխավոր ծառատեսակը_________________________________________________ 

 

Փորձնական 

հատվածի 

համարը 

Ծառատեսակը 

(գլխավոր և 

ուղեկցող) 

Սերմնային Կոճղաշիվային 

(հատ) 

Ընդա-

մենը մինչև 0,5 

մետր (հատ) 

0,6-1,5 մետր 

(հատ) 

1,6 և ավելի 

մետր (հատ) 

       

       

Միջինը 1 

հեկտարի հաշվով 

      

 

5. Անտառատնկարկների վիճակը գնահատվում  է ________________________________________________________ 

                                                                                                                              (ենթակա է անտառի շարք փոխադրման, լավ, բավարար, անբավարար) 

6. Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը _______________________________________ 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի __________________________ անտառային պետության 

ենթախմբի անդամներ`  

________________________     ________________________ 
                 (անուն, ազգանուն)                                                          (ստորագրություն) 

________________________     ________________________ 
                 (անուն, ազգանուն)                                                          (ստորագրություն) 

 

Տեղում ստուգվել է`     ________________________________      ________________________ 

                                                          (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                        (ստորագրություն) 

 

«______» _________________ 20_____թ. 
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Ձև N 7 

Հաստատում եմ 

________________________________ 
(անտառային տնտեսության տնօրեն) 

_________________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

Ընդհանրացված ցուցակ 

________________   20_____ թվականի անտառատնկարկների գույքագրման 
                                      (անտառային տնտեսության անվանումը) 

            

Հիմք ընդունելով __________________________________________ տնօրենի «_____»________________20____ 
                                                 (անտառային տնտեսության անվանումը)  

թվականի Ν___ հրամանը ըստ անտառային պետությունների ներկայացնում ենք անտառատնկարկների 

գույքագրման տվյալների ընդհանրացված տեղեկությունները`  

 

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը գույքագրման աշխատանքների 

վերաբերյալ` ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ` 

 

                                                         ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                           (ստորագրություն) 

                                                         ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ Անտառա-

յին պե-

տությունը 

Հիմնադրման 

տարեթիվը և 

ժամանակահատվածը 

Մակե-

րեսը 

(հա) 

Գլխավոր 

ծառատե-

սակը 

Կենսունակ 

մնացած տնկի-

ների տոկոսը 

Լրացման, խնամքի և այլ լրացուցիչ 

աշխատանքների կատարման 

անհրաժեշտությունը 
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Ձև N 8  

Հաստատում եմ 

________________________________ 
(անտառային տնտեսության տնօրեն) 

_________________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

Ընդհանրացված ցուցակ 

_____________________________ ըստ անտառային պետությունների բնական աճի  

աջակցման արդյունքների գնահատման 

 

Անտառա-

յին պետու-

թյունը 

Աշխատանքների 

իրականացման 

տարին 

Մակե-

րեսը 

(հա) 

Անտառատնկարկների քանակը  

1 հեկտարի հաշվով (հատ) 

Լրացուցիչ աշխատանքների իրա-

կանացման անհրաժեշտությունը 

գլխավոր ուղեկցող  

      

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ` 

                                           

                                           ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                           (ստորագրություն) 

                                                         ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                         (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն) 
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Ձև N 9 

Հաստատում եմ 

________________________________ 
(անտառային ոլորտը կարգավորող պետական լիազոր մարմնի ղեկավար) 

_________________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

Ընդհանրացված ցուցակ 

անտառատնկարկների գույքագրման տվյալների  համաձայն _______________________  

մասնաճյուղի  ոչնչացված անտառատնկարկների  

«_____»_________20___ թվականի 

 

Հիմք ընդունելով ______________________ տնօրենի «_____»________________20____ 
                                                   (անտառային տնտեսության անվանումը)  

թվականի Ν ______ հրամանը ներկայացնում ենք _________________ մասնաճյուղի  ոչնչացված համարվող և դուրս 

գրման ենթակա անտառատնկարկների գույքագրման  տվյալների ընդհանրացված տեղեկությունները` 

 

ՀՀ Անտառային 

պետությունը 

Հիմնադրման տարեթիվը 

և ժամանակահատվածը 

Մակերեսը 

(հա) 

Գլխավոր 

ծառատեսակը 

Կենսունակ  մնացած 

տնկիների տոկոսը 

Ոչնչացման 

պատճառները 

       

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը գույքագրման աշխատանքների 

վերաբերյալ`_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`     

                                                         ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                           (ստորագրություն) 

                                                         ________________________     ________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն) 

 

 

Համաձայնեցված է   

Անտառային տնտեսության տնօրեն   ___________________        ___________________ 

                                                                                  (անուն, ազգանուն)                                     (ստորագրություն) 

 

«______» ___________20___թ. 

 

Կ.Տ 

 

              Աշխատակազմի ղեկավար                                                                                        Է.Հայրապետյան  
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Գրանցված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

«18» հուլիսի 2016 թվականին 

Պետական գրանցման համարը 2061658 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ  

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ  

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

05 հուլիսի  2016 թվական                              N 30-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՍԻ  

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 2016-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՀԱՄԱՐ 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի  8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի` 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 
 

1.Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում որսի կենդանիների 2016-2017 

թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները` համաձայն 

հավելվածի: 

2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ 

արտանետումների կառավարման գործակալության պետին` կենդանական աշխարհի օգտագործման 

մասին պայմանագրերի կնքման գործընթացը կազմակերպելիս առաջնորդվել սույն հրամանի 

հավելվածում նշված չափաքանակներով:  

3.2016-2017 թվականների որսաշրջանի ընթացքում սույն հրամանի հավելվածում նշված 

կենդանիների որսի համար թույլտվություն ունեցող անձանց չի արգելվում իրականացնել մոխրագույն 

ագռավի, կաչաղակի, գայլի և շնագայլի որս: 

 

 

 

 

Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 

2016 թվականի հուլիսի 5-ի N 30-Ն հրամանի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՍԻ  

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 2016-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՀԱՄԱՐ  

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

1.Աղավնիներ (թխակապույտ և անտառային, սովորական տատրակ) - մինչև 3000 հատ, 2016 թվականի օգոստոսի 

20-ից 2017 թվականի հունվարի 29-ը  (հինգ հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

2. Լոր - մինչև 1000 հատ, 2016 թվականի օգոստոսի 20-ից 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ը  (տաս հատից ոչ ավելի 

յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

3. Քարակաքավ - մինչև 500 հատ, 2016 թվականի հոկտեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 31-ը (հինգ հատից ոչ ավելի 

յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

4. Կտցարներ (բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակներից)–մինչև 500 հատ, 2016 թվականի օգոստոսի 20-ից դեկտեմբերի 31-ը (հինգ հատից ոչ ավելի 

յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

5. Սարյակ (սովորական)-մինչև 3000 հատ, 2016 թվականի օգոստոսի 20-ից հոկտեմբերի 30-ը (տաս հատից ոչ 

ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

6. Ջրլող թռչուններ` բադեր (կռնչան բադ, կարմրագլուխ սուզաբադ, սուլող և ճքճքան մրտիմներ) և ջրհովվիկներ 

(փառփար, եղեգնահավ)-մինչև 500 հատ, 2016 թվականի սեպտեմբերի 3-ից  2017 թվականի փետրվարի   26-ը (երկու 

հատ բադից և երկու հատ ջրհովվի կից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

7. Նապաստակ-մինչև 70 հատ, 2016 թվականի նոյեմբերի 20-ից 2017 թվականի հունվարի 8-ը (մեկ հատից ոչ ավելի 

յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

8. Վարազ-մինչև 30 հատ, 2016 թվականի հոկտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 31-ը (մեկ հատից ոչ ավելի 

յուրաքանչյուր որսի ժամանակ): 

9. Ծածան -  մինչև 500 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի  24-ից դեկտեմբերի 31-ը: 

10. Կողակ - մինչև 2000 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի  24-ից դեկտեմբերի 31-ը: 

11. Կարաս - մինչև 3000 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի 24-ից դեկտեմբերի 31-ը: 

12. Մուրցա - մինչև 300 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի  24-ից դեկտեմբերի 31-ը: 

13.Կարմրախայտ-մինչև 100 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի 24-ից նոյեմբերի 1-ը: 

14.Խեցգետին-մինչև 500 կիլոգրամ, 2016 թվականի հուլիսի  24-ից դեկտեմբերի 31-ը: 

 

 

        Աշխատակազմի ղեկավար                                                                                                       Է. Հայրապետյան 
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն  Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«22»  հունիսի  2016թ.                                N 118-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԻՆԱՐԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ 

ձեռնարկատեր Ինարա Գալստյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2014 թվականի մայիսի 12-ին «Ընտանեկան ստոմատոլոգիական» 

գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Ինարա Գալստյանին տրված թիվ Ա-XX-000259 

լիցենզիան:  

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը  համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) Անհատ ձեռնարկատեր Ինարա Գալստյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա 

անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

 

 

 

Կ.ԱԹԱՅԱՆ 
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն  Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«22»  հունիսի  2016թ.                                                N 121-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԱՐԴԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ 

ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2016 թվականի ապրիլի 15-ին «Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական» 

գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանին տրված թիվ Ա-XX-

000298 լիցենզիան:  

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը  համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա 

անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

 

 

 

Կ.ԱԹԱՅԱՆ 
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն  Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«01»  հուլիսի  2016թ.                                                N 131-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԺՊԻՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «Ժպիտ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արմեն Շավարշի Հարությունյանի  դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2004 թվականի հունիսի 14-ին «Ընդհանուր ստոմատոլոգիա» 

գործունեության համար «Ժպիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրված թիվ Կ-XX-000009 լիցենզիան:  

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը  համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) «Ժպիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը 

կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

 

 

 

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1 
§´»Û½ Ø»ÃÁÉë¦ ö´À ù. êï»÷.  

²½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ 35³ 
90016169 øöØ-284 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ 

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   
12.05.2016 

  

2 
§ìá¹áÏ³Ý³É äñáÛ»Ïï¦ ²Î                     

ù.êï»÷., ÷áÕ. ´³Õñ³ÙÛ³Ý 4 
90002269 

øöØ-287 
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,  

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý    
12.05.2016 

  

øöØ-288 
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, 

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
   

12.05.2016 

  
3 

§è³ýá¦ êäÀ                                              
Ø³ñïáõÝáõ ßñç.  ·. Â³Õ³í³ñ¹ 

90213194 ÞÆ-296 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý    
30.05.2016 

 

 
4 

§Î²ä²ìàð¦ êäÀ                                           

ù. êï»÷., Ü³µ»ñ»ÅÝ³Û³ 2 
90003442 ÞÆ-387 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

   

29.05.2016 

  
5 

§üàð ¸ÆðºÎÞÜê¦ êäÀ                               

ù. êï»÷.  ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ 15 
90023576 ÞÆ-542 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

20.05.2016 

  
6 

§Ê²âºÜ¦ ö´À                                                

ù. êï»÷. ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 1 
90003261 ÞÆ-655 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

   

17.05.2016 

  
7 

§Þ²Îê ¾ÈºÎîðà¦ êäÀ ÈÔÐ ²ëÏ»ñ³ÝÇ 

ßñç., ·. ÊÝÓñÇëï³Ý, êáõÝçÇÝÏ³ÛÇ ï»Õ³Ù³ë 
90074135 ÞÆ-867 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

   

23.05.2016 

  
8 

§²ðÎ²¸ÆÚ-93¦ êäÀ                                                  

ù. êï»÷., Ø³ñïáõÝÇ ÷áÕáó 77 
90017281 ÞÆ-895 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

08.05.2016 

  

9 

§Ð. ¾. Î. ÞÆÜ¦ ö´À   

ÈÔÐ, Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³Ý,  

·. Ø»Í Â³Õ»ñ  
 

 
 

90282922 

ÞÆ-897 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
   

26.05.2016 
  

ÞÆ-898 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

     
ÞÆ-899 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  
¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

     
10 

§ÆßË³Ý³·»ï¦ ö´À                                     

ÈÔÐ, Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³Ý, ·. Ø»Í Â³Õ»ñ 
90281405 ÞÆ-900 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

26.05.2016 

  

11 
§ìàÂÀð äðàæºÎî¦ êäÀ                                   

ù. êï»÷. Ü³µ»ñ»ÅÝ³Û³ ÷áÕ. 13 
90027827 

øöØ-651 
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇ` ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý     
30.04.2016 

 
øöö-652 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, Áëï 

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
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12 
§ÞÆÜ-ø²ð¦ êäÀ                                             

ÈÔÐ Ø³ñïáõÝáõ ßñç., ·. ¶ÇßÇ 
90213761 ÞÆ-588 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

 
22.03.2016 

 

13 
§²ðò²ÊÖ²Ü¦ ÇÝëïÇïáõï  ö´À  

ù. êï»÷. Ð»ùÇÙÛ³ÝÇ 8³  µÝ. 23 
90009361 øöö-364 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Áëï 

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

   

 
20.04.2016 

 
14 

§îÆ¶ð²Ü-èàô´ºÜ¦ êäÀ                        
ÈÔÐ, Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³Ý, ù. ø³ñí³×³é 

90032267 ÞÆ-860 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

 
26.04.2016 

 
15 

§îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦ êäÀ   

ù. êï»÷.  ì. Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý 29/12 
90011578 ÞÆ-208 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý     
25.05.2016 

 
16 

§êäºÎîð¦ ö´À                                              
ù. êï»÷. ÞÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ 69 

90010679 ÞÆ-382 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý     
10.05.2016 

 

17 
§ÆÙ³ëï¦ êäÀ                                             

ÈÔÐ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç. ù.´»ñÓáñ V ÃÕ. 78ï 
10003104 ÞÆ-429 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  
µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

  

27.05.2016 

(¹ÇÙáõÙ ³é 

25.05.2016) 

18 
§´. ². Ø.¦ êäÀ                                                      

ù. êï»÷.,². ²é³ù»ÉÛ³Ý 10 
90023456 ÞÆ-539 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  
µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

 

 

27.05.2016 

(¹ÇÙáõÙ ³é 

19.05.2016) 

19 
§èºêîä²Ø¦ êäÀ                                            

ù. êï»÷., ²¹Ù. Æë³ÏáíÇ 5/1 
90034795 ÞÆ-896 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

 

 

27.05.2016 
(¹ÇÙáõÙ ³é 

20.05.2016) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



101 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՒՆԻՍ 

 ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ  ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

 

                                                                                                                                                                                                        06.07.2016թ. 

հ/հ 
Լիցենզավորված անձի անվանումը կամ 

անունը, ազգանունը 

Լիցենզիայի Գործունեության Լիցենզիայի 

գործողու-

թյան 

ժամկետը 

Ծանոթություն 
համարը 

տրման 

ամսաթիվը 
տեսակը 

իրականացման 

վայրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

1 
Վլադիմիր Եղիշեի Հարությունյան 

(Ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00497 27.06.2016թ. 

Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում  
ԼՂՀ անժամկետ   

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ 

1 ԱՁ Ռոբերտ Դադասյան ՏԾN00216 29.06.2012թ. 

Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԼՂՀ անժամկետ 

 դադարեցվել է 

21.06.2016 

2 ԱՁ Անդրեյ Մկրտչյան ՏԾN00389 20.06.2014թ. ԼՂՀ անժամկետ 

3 ԱՁ Յուրա Ջամալյան ՏԾN00155 14.12.2011թ. ԼՂՀ անժամկետ 

4 Կարեն Ենգիբարյան (Ֆիզիկական անձ) ՏԾN00440 29.04.2015թ. ԼՂՀ անժամկետ 

5 ԱՁ Վլադիկ Գրիգորյան  ՏԾN00064 12.03.2010թ. ԼՂՀ անժամկետ 

 դադարեցվել է 

27.06.2016 

6 «ԴՐԱՅՎ» ՍՊԸ ՏԾN00247 16.11.2012թ. 
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
ԼՂՀ անժամկետ 

7 ԱՁ Արարատ Առուշանյան  ՏԾN00379 14.05.2014թ. Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԼՂՀ անժամկետ 

8 ԱՁ Վալերի Բաղդասարյան ՏԾN00377 14.05.2014թ. ԼՂՀ անժամկետ 

ԿԱՍԵՑՈՒՄ 

1 ԱՁ Կարեն Գաբրիելյան  ՏԾN00356 14.03.2014թ. 

Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում  

ԼՂՀ անժամկետ 
կասեցումը հանվել է    

31.05.2016թ. 

2 
ԱՁ Հովիկ Ծատրյան   ՏԾN00432  17.02.2015թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցումը հանվել է    

31.05.2016թ. 

3 
ԱՁ Արթուր Աղավելյան   ՏԾN00069 19.04.2010թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցումը հանվել է    

29.06.2016թ. 

4 ԱՁ Սերգեյ Գարաքյան   ՏԾN00205 10.05.2012թ. ԼՂՀ անժամկետ 
կասեցումը հանվել է    

15.06.2016թ. 

5 
ԱՁ Գագիկ Հակոբյան  ՏԾN00384 23.05.2014թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցումը հանվել է    

16.06.2016թ. 

6 
ԱՁ Հայկ Աղաջանյան   ՏԾN00441 29.05.2015թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցումը հանվել է    

15.06.2016թ. 

7 ԱՁ Յուրի Մանգասարյան              ՏԾN00376 14.05.2014թ. 

Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում  

ԼՂՀ անժամկետ 
կասեցումը հանվել է    

11.06.2016թ. 

8 
ԱՁ Սամվել Բաղդասարյան  ՏԾN00297  07.06.2013թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցվել է   

07.06.2016թ.   

9 
Գրիշա Շադյան  (Ֆիզիկական անձ) ՏԾN00443  17.06.2015թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցվել է   

17.06.2016թ.   

 


