ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 02(153) «22» փետրվարի 2018թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
12

«Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը սահմանելու
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
թիվ 23Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 1-Ն որոշումը……..

…..

ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
13

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի N
ՔԾԽՈ-2 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի N 14-Ն որոշումը

….

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
14

15

««Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-18 սանիտարական կանոնները
և նորմերը հաստատելու մասին» ԱՀ առողջապահության
նախարարի N 9-Ն հրամանը……………………………………….

…..

««Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծման մշակմանը և
մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1-0292018 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 17-Ն
հրամանը………………………………………………………………

…..

16

17

18

19

20

21

22

23

24

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետի
2012 թվականի հունիսի 27-ի N 16-Ն հրամանի մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 01-Ն
հրամանը................................................................................................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014
թվականի հունվարի 22-ի N 3-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 1-Ն
հրամանը................................................................................................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության 2011 թվականի
ապրիլի 4-ի N 3-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 2-Ն հրամանը................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014
թվականի ապրիլի 4-ի N 8-Ն հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 3-Ն
հրամանը................................................................................................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2013
թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 65-Ն
հրամանը................................................................................................

…..

«Որակավորված հաշվապահի վկայականի ձևը հաստատելու
մասին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 12 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
ֆինանսների նախարարի N 67-Ն հրամանը...................................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 41-Ն հրամանում
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 68-Ն հրամանը.................................................

…..

«Արցախի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը հաստատելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 69-Ն հրամանը.......................................................................

…..

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 38-Ն հրամանում
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի
N 70-Ն հրամանը..................................................................................

…..

25

26

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014
թվականի փետրվարի 17-ի N 5-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 79-Ն
հրամանը................................................................................................
«Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների
հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը սահմանելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարության 2003 թվականի հուլիսի 21-ի N
86 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 91-Ն հրամանը............................................
ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ

…..

…..

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների ուժը
կորցրած ճանաչելու և «Դրայվ» ՍՊԸ ԱՀ պետական բյուջեի
հանդեպ պարտավորությունները մարելու մասին որոշումների
պատճենները………………………………………………………

…..

ԱՀ
առողջապահության
նախարարի
կողմից
տրված
լիցենզիայի գործունեության վայրի փոփոխման և լիցենզիա
տրամադրելու մասին հրամանների պատճենները……………...

…..

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից հունվար
ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ…………………………………

…..

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հունվար ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների
մասին տեղեկություններ…………………………………………….

…..

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13-ին
պետական գրանցման համարը 3031816

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«30» հունվարի 2018 թվականի

N 1-Ն

ք. Ստեփանակերտ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 23Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Իրավական ակտերի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է`
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
hանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 23Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգը սահմանում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և
ջերմային էներգիայի արտադրության (ներառյալ համակցված), էլեկտրական,
ջերմային էներգիայի և բնական գազի հաղորդման (փոխադրման), բաշխման,
էլեկտրաէներգետիկական
շուկային
ծառայությունների
մատուցման,
էլեկտրաէներգետիկական
և
գազամատակարարման
համակարգերի
օպերատորների լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնող կամ լիցենզիա
ունեցող
ընկերությունների
(այսուհետ`
Ընկերություն)
սակագների
սահմանման ու վերանայման գործընթացը:
2. Սույն կարգը չի կանոնակարգում էլեկտրական էներգիայի և բնական
գազի ներկրման սակագների սահմանման և վերանայման գործընթացը:
3. Սույն կարգում օգտագործված հասկացություններն են՝
1) Հանձնաժողով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով.
2) Հայտ` սույն կարգի համաձայն սակագնի սահմանման կամ
վերանայման համար Հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթ.
3) Հայտատու՝ սակագների սահմանման կամ վերանայման Հայտ
ներկայացնող իրավաբանական անձ:
4. Սակագների սահմանման ու վերանայման առնչությամբ Հայտատուի
կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը
սահմանում է Հանձնաժողովը:
5. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես Ընկերության,
այնպես էլ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ:
6. Սակագների գործողության ժամկետը վեց ամսից պակաս չի կարող
լինել, բացառությամբ «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի:
7. Հայտատուն Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված
կարգով պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով ներկայացրած
տեղեկատվության հավաստիության համար:
8.
Հայտատուի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացվող
բոլոր
փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն Ընկերության կնիքով և
լիազորված անձի ստորագրությամբ:

2. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
9. Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար Հայտատուն
համապատասխան հաշվարկներով և հիմնավորումներով Հայտ է
ներկայացնում
Հանձնաժողով՝
երկու
օրինակից
(փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների
կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում՝ մեկ օրինակից)՝ համաձայն սույն
կարգի հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի: Ընկերությունը
Հայտը Հանձնաժողով մուտքագրում է սույն կարգի հավելվածով սահմանված
հայտարարության ձևով հրապարակելուց ոչ ուշ, քան 30 օր հետո:
10. Հայտը Հանձնաժողովում մուտքագրվելուց հետո Հանձնաժողովի
համապատասխան
ստորաբաժանումը
ստուգում
է
Հայտի
ամբողջականությունը, նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման
ճշտությունը:
11. Հանձնաժողովը Հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր
տեղեկացնում է Հայտատուին՝ Հայտը Հանձնաժողովում մուտքագրվելու
օրվանից ոչ ուշ, քան տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:
12. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե՝
1)
բացակայում
է
սույն
կարգի
հավելվածով
սահմանված
փաստաթղթերից որևէ մեկը, Հայտում ընդգրկված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում Արցախի Հանրապետության օրենքներով, այլ
իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված պահանջներին.
2) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են
անճշտություններ և անհամապատասխանություններ.
3) սակագնի սահմանման վերաբերյալ առաջին անգամ Հայտ
ներկայացնող ընկերությունը չի ավարտել կառուցման աշխատանքները:
13. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն Հայտատուին
չի վերադարձվում և պահպանվում է Հանձնաժողովում:
14. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում Հայտատուն,
հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո, կարող է նոր Հայտով
դիմել Հանձնաժողով: Այդ դեպքում Հայտատուն իրավունք ունի հղում
կատարել նախկին Հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում
ներկայացված տվյալները նոր Հայտի ներկայացման պահին չեն փոփոխվել:
15. Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում Հանձնաժողովը Հայտն
ընդունում է ուսումնասիրությանֈ
16. Սպառողների համար սակագների սահմանման կամ վերանայման
դեպքում`
1) Հայտի ստուգման դրական արդյունքների մասին Հայտատուին
տեղեկացնելու օրվանից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայտը
տեղադրվում է Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն
ընձեռելով սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններին և
շահագրգիռ այլ կողմերին ծանոթանալու Հայտին, ներկայացնելու իրենց
առաջարկները և ստանալու պարզաբանումներ.

2) մինչև սակագների սահմանման (վերանայման) մասին որոշման
նախագիծը Հանձնաժողովի նիստին ներկայացնելու օրը՝
ա.
սակագների
վերաբերյալ
Հանձնաժողովի
աշխատակազմի
հաշվարկները՝ Հայտով ներկայացված հաշվարկների հետ համեմատականով,
տեղադրվում են Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն
ընձեռելով սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններին և
շահագրգիռ
այլ
կողմերին
ծանոթանալու,
ներկայացնելու
իրենց
առաջարկությունները և ստանալու պարզաբանումներ.
բ. սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների և
Ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Հանձնաժողովում
կազմակերպվում է քննարկում:
17. Հայտի ուսումնասիրության ընթացքում Հայտատուն կարող է դիմել
Հանձնաժողով՝ Հայտի ուսումնասիրությունը դադարեցնելու համար: Այս
դեպքում Հայտատուն կարող է նոր Հայտով կրկին դիմել Հանձնաժողով՝
անհրաժեշտության դեպքում հղում կատարելով նախկին Հայտով
ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում նոր Հայտի ներկայացման
պահին փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
18.
Հանձնաժողովը
սակագինը
սահմանում,
վերանայում
(վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան որոշում է
կայացնում
ուսումնասիրության
ընդունված
Հայտը
Հանձնաժողով
ներկայացնելու օրվանից հետո` 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների
կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում` 25 աշխատանքային օրվա
ընթացքում):
19. Սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ
Հանձնաժողովի որոշման պատճենը ուղարկվում է Հայտատուին:
3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
20. Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սույն կարգի
համաձայն կարող է վերանայել գործող սակագինը և սահմանել նոր
սակագին`
ելնելով
Ընկերության
տնտեսական
գործունեության
արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող
ծառայությունների
որակի
նկատմամբ
ներկայացված
պահանջների
կատարումից:
21. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագների վերանայման
գործընթաց ձեռնարկելու դեպքում՝
1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Ընկերությանը`
բացառությամբ այն Ընկերությունների, որոնց էլեկտրակայաններից առաքվող
էլեկտրաէներգիայի սակագները հաշվարկվում են համաձայն Հանձնաժողովի
2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 18-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված
մեթոդիկայի.
2) Ընկերությունից կարող է պահանջել լիցենզավորված գործունեությանը
վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն.
3) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված գրավոր տեղեկացումից
հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում իր ինտերնետային կայքում

հրապարակում է հաղորդագրություն սակագների վերանայման գործընթաց
սկսելու վերաբերյալ, եթե վերանայվում են սպառողների համար սահմանված
սակագները.
4) եթե վերանայվում են սպառողների համար սահմանված սակագները,
ապա մինչև վերանայման մասին որոշման նախագիծը Հանձնաժողովի
նիստին ներկայացնելու օրը՝
ա.
սակագների
վերաբերյալ
Հանձնաժողովի
աշխատակազմի
հաշվարկները տեղադրում է Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝
հնարավորություն
ընձեռելով
սպառողների
շահերը
պաշտպանող
կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ կողմերին ծանոթանալու,
ներկայացնելու իրենց առաջարկությունները և ստանալու պարզաբանումներ.
բ. սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների և
Ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Հանձնաժողովում
կազմակերպում է քննարկում:
22. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագինը վերանայում է՝
1) Ընկերությանն այդ մասին գրավոր տեղեկացնելու օրվանից հետո 80
աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ բացառությամբ սույն կետի 2-րդ
ենթակետով նախատեսված դեպքի.
2) փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին և էներգիայի վերականգնվող այլ
աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններին այդ մասին գրավոր
տեղեկացնելու օրվանից հետո 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ
Հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 18-Ն որոշման 1-ին կետով
սահմանված մեթոդիկայի 1-ին կետում նշված կայաններից առաքվող
էլեկտրական էներգիայի սակագների վերանայման դեպքում՝ այդ մեթոդիկայի
5-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում:

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի
ՑԱՆԿ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

Կարգավորվող

Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման

ընկերությունների ցանկը

համակարգեր

N

Գազամատակարարմ
ան համակարգ

փաստաթղթերի

անվանումը

1. լիցենզավորված անձի կողմից ներկայացվող դիմումի ձևը
(Հավելված N 1)

2. ունեցող երկու թերթերում սակագների սահմանման կամ
վերանայման վերաբերյալ լիցենզավորված անձի

մտադրության մասին հայտարարության ձևը (Հավելված

Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար
●

Արցախի Հանրապետությունում 500-ից ավելի տպաքանակ

●

նացնող ընկերություն

Բնական գազի բաշխման գործունեություն իրակա-

իրականացնող ընկերություն

Բնական գազի փոխադրման գործունեություն

ծառայություն մատուցող ընկերություն

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի

իրականացնող ընկերություն

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման գործունեություն

մատուցող ընկերություններ

էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայություններ

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի և

մատուցող ընկերություն

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայություն

Ջեռուցում իրականացնող կաթսայատներ

(կոգեներացիա) կայաններ

մային էներգիայի համակցված արտադրության

Ջերմային էլեկտրակայաններ և էլեկտրական ու ջեր-

այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններ

հիդրոէլեկտրակայաններ և էներգիայի վերականգնվող

30 ՄՎտ-ից ցածր հզորություն ունեցող

հիդրոէլեկտրակայաններ

30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորություն ունեցող

Ներկայացվող

N2)
Տեղեկատվություն հիդրոէլեկտրակայանում
3.

(հիդրոէլեկտրակայանների համալիրում) էլեկտրական

-

էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող արտադրանքի

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

վերաբերյալ (Հավելված N 3, Ձև 3-1)
Տեղեկատվություն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում և
էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ
4. գործող կայաններում էլեկտրական էներգիայի

-

կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված N 3,
Ձև 3-2)
Տեղեկատվություն ջերմային էլեկտրակայանում էներգիայի
(հզորության)
5.

-

-

-

-

-

-

-

-

և ջերմային էներգիայի կանխատեսվող արտադրանքների
վերաբերյալ (Հավելված N 3, Ձև 3-3)
Տեղեկատվություն կանխատեսվող ջեռուցման վերաբերյալ
6.
(ՀավելվածN 3, Ձև 3-4)

7.

Տեղեկատվություն կաթսաների տեխնիկական
ցուցանիշների վերաբերյալ(Հավելված N 3, Ձև 3-5)

●

●

8.

Տեղեկատվություն հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի
կանխատեսման վերաբերյալ (Հավելված N 3, Ձև 3-6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Տեղեկատվություն բաշխման ցանց էլեկտրական էներգիայի
9. մուտքի և առաքման կանխատեսման վերաբերյալ
(Հավելված N 3, Ձև 3-7)

10.

11.

Փոխադրվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը
(Հավելված N 3, Ձև 3-8)
Բաշխվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը
(Հավելված N 3, Ձև 3-9)

-

-

Էլեկտրական և ջերմային էներգիա (ներառյալ համակցված)
արտադրող ընկերության կողմից առաքվող էլեկտրական
12. էներգիայի դրույքի և հզորության ամսական վճարի (ու

-

-

ջերմային էներգիայի արտադրության սակագնի) հաշվարկ
(Հավելված N 4, Ձև 4-1)
Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից և էներգիայի
13.

վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող
կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի

-

սակագնի հաշվարկ (Հավելված N 4, Ձև 4-2)

14.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության
մատուցման սակագնի հաշվարկ (Հավելված N 4, Ձև 4-3)

-

-

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի և
15. Էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայությունների

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

մատուցման սակագների հաշվարկ (Հավելված N 4, Ձև 4-4)

16.

17.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագնի հաշվարկ
(Հավելված N 4, Ձև 4-5)
Ջեռուցման սակագնի հաշվարկ կանխատեսվող ջեռուցման
սեզոնի համար (Հավելված N 4, Ձև 4-6)
«Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերության

18.

կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի
միջին սակագնի և սակագնային մարժայի հաշվարկ
(Հավելված N 4, Ձև 4-7)
Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի

19. ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ (Հավելված
N 4, Ձև 4-8)

20.

21.

Բնական գազի փոխադրման սակագնի հաշվարկ
(Հավելված N 4, Ձև 4-9)
Բնական գազի բաշխման սակագնի հաշվարկ (Հավելված N
4, Ձև 4-10)

22. «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից
սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների

-

հաշվարկ (Հավելված N 4, Ձև 4-11)
1. Սույն աղյուսակում` «●» նշանի դեպքում փաստաթուղթը ներկայացվում է, «-» նշանի դեպքում փաստաթուղթը չի ներկայացվում:

Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով սահմանված ցանկի
Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)
_________________________________________________________________________________________
(հայտատուի անվանումը)

_________________________________________________________________________________________
(գործունեության իրականացման աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, շրջանը, քաղաքը))

_________________________________________________________________________________________
(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

__________________________________________________ սակագինը (դրույքը կամ վճարը):
(լիցենզավորված գործունեության տեսակը)

Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)`

_____________________________:

Առաջարկվող ամսական վճարը`

_____________________________:

Հաստատում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված նյութերը պարունակում են
ստույգ տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու
հաշվարկներ:

Դիմումին կցվում են՝

(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(հայտատուի գտնվելու վայրը)

Հեռախոս՝ __________________ Ֆաքս՝ _________________ Էլեկտրոնային փոստ՝ _______________

_______________________________________________________________________________________
(հայտատուի կոդը, պետռեգիստրում գրանցման համարը)

_________________________________________________________________________________________
(բանկային ռեկվիզիտները)

_________________________________________________________________________________________
(հայտատուի տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

_________________________________________________________________________________________
(ամսաթիվը, հայտատուի կնիքը)

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով սահմանված ցանկի

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

_________________________________________________________________________________________
(հայտատուի անվանումը)

_________________________________________________________________________________________
(աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, շրջանը, քաղաքը))

մտադիր

է

դիմել

ծառայությունները

և

Լեռնային
տնտեսական

Ղարաբաղի

Հանրապետության

մրցակցությունը

կարգավորող

հանրային
պետական

հանձնաժողով`
_________________________________________________________________________________________
(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

_________________________________________________________________________________________
(լիցենզավորված գործունեության իրականացման տեսակը)

սահմանման (վերանայման) հայտով:

Գործող սակագինը (դրույքը)`
Գործող ամսական վճարը`
Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)`
Առաջարկվող ամսական վճարը`
________________________________________________________________________________________
(հայտատուի գտնվելու վայրը, հեռախոսը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով սահմանված ցանկի

__________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ (ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ)
ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ձև 3-1

20_____թ. _____________ _____ -ից 20___թ. ___________ ____ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
ԸնդաN

Անվանումներ

Չափի
միավոր

տարի
1. Պայմանագրային հզորությունը

2.

3.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը
Էլեկտրական էներգիայի օգտակար
առաքումը (տող2 - (տող4(1)+տող5(1)))

ՄՎտ

հազ. կՎտժ

հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը
4. սեփական և տնտեսական կարիքների
համար՝

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

տոկոսային արտահայտությամբ (տող
2) 2-ի նկատմամբ)

3)
4)

հազ. կՎտժ

%

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

մենը
…. .... …. …. …. …. … …. …. …. …. ….

5.

1)

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝
բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

տոկոսային արտահայտությամբ
2)

3)
4)
6.

%
(տող 2-ի նկատմամբ)
կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը
սինքրոն կոմպենսատորի ռեժիմում

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման
7.

լիցենզիա ունեցող անձից գնված
էլեկտրական էներգիայի քանակը,
սակագինը և արժեքը, ընդամենը

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

հազ. կՎտժ
դրամ/կՎտժ
մլն դրամ
հազ. կՎտժ
դրամ/կՎտժ

1)

մլն դրամ
հազ. կՎտժ
դրամ/կՎտժ

2)

մլն դրամ

8.

Սարսանգի ջրամբարից բաց թողնված
ջրի քանակը

մլն մ3

1)

_ ,, _

9. Կայանով անցած ջրի քանակը

մլն մ3

10
.

Կայանով անցած կողային ջրի քանակը

11 Ոռոգման նպատակով բաց թողնված
.

1)
12
.

1)
2)

ջրի քանակը, ընդամենը

մլն մ3

մլն մ3

որից՝ ջրի կորուստները

_ ,, _

Ջրի ծավալը ջրամբարներում

մլն մ3

_ ,, _
_ ,, _

_ ,, _

3)

_ ,, _

4)

1. Սույն ձևի 7-րդ տողում գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը
և արժեքը նշել նաև ըստ լարման տեսակների£
2. Սույն ձևի 8-րդ տողը լրացվում է միայն «ԱրցախՀԷԿ» բաց բաժնետիրական
ընկերության կողմից:
3. Սույն ձևի 12-րդ տողում նշել ջրամբարների անվանումները:
__________________________________________________

_______________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-2
__________________________________________________________

(ընկերության անվանումը)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20___թ. _______________ _____-ից 20___թ. _________________ _____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

Չափի
N

Անվանումներ
միավոր

1.

Էլեկտրական էներգիայի
արտադրությունը

հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի
2.

օգտակար առաքումը
(տող1 - (տող3(1) + տող4(1)))

3.

Էլեկտրական էներգիայի
ծախսը սեփական և

հազ. կՎտժ

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների
…. … … … …

… …. …. …. …. …. ….

տնտեսական կարիքների
համար՝

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

տոկոսային
2)

արտահայտությամբ (տող1-ի

%

նկատմամբ)
Էլեկտրական էներգիայի

4.

տեխնոլոգիական
կորուստները կայանի
տարրերում՝

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

տոկոսային
2)

արտահայտությամբ (տող1-ի

%

նկատմամբ)
Էլեկտրական էներգիայի

հազ. կՎտժ

բաշխման լիցենզիա ունեցող
5.

անձից գնված էլեկտրական

քանակը, սակագինը և արժեքը
6.

դրամ/կՎտժ

էներգիայի

Կայանով անցնող ջրի քանակը

մլն.դրամ

խմ/վ

1. Սույն ձևի 6-րդ տողը լրացվում է միայն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում
էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից:

________________________________

___________________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-3
__________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20_____ թ. ___________ _____-ից 20_____ թ. _____________ _____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
ԸնդաN

Անվանումներ

Չափի
միավոր

տարի
1. Պայմանագրային հզորությունը

2.

Էլեկտրական էներգիայի
արտադրությունը

ՄՎտ

հազ. կՎտԺ

Էլեկտրական էներգիայի
3.

օգտակար առաքումը

հազ. կՎտԺ

(տող2 - (տող4(1) + տող5(1)))
Էլեկտրական էներգիայի
4. ծախսը սեփական կարիքների
համար

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

տոկոսային
2)

արտահայտությամբ (տող 2-ի

%

նկատմամբ)

կայանի աշխատելու
3) ընթացքում

հազ. կՎտժ

կայանի չաշխատելու
4) ընթացքում

հազ. կՎտժ

էլեկտրական էներգիայի
5) արտադրության համար

հազ. կՎտժ

ջերմային էներգիայի
6) արտադրության համար

հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի տեխ5. նոլոգիական կորուստները
կայանի տարրերում՝

հազ. կՎտժ

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

մենը
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

տոկոսային
2)

արտահայտությամբ (տող 2-ի

%

նկատմամբ)

կայանի աշխատելու
3) ընթացքում

հազ. կՎտժ

կայանի չաշխատելու ընթաց4) քում

հազ. կՎտժ

Էլեկտրական էներգիայի

հազ. կՎտժ

բաշխման լիցենզիա ունեցող
6.

անձից գնված էլեկտրական

դրամ/կՎտժ

էներգիայի քանակը,
սակագինը և արժեքը,
ընդամենը
այդ թվում`

մլն դրամ

հազ. կՎտժ
դրամ/կՎտժ

1)

մլն դրամ
հազ. կՎտժ
դրամ/կՎտժ

2)

մլն դրամ

Էլեկտրական էներգիայի
3) արտադրության համար

ջերմային էներգիայի
4) արտադրության համար

հազ. կՎտժ
մլն դրամ
հազ. կՎտժ
մլն դրամ

Ջերմային էներգիայի արտադ7. րությունը, ընդամենը, այդ

հազ. ԳՋ

թվում՝

1)
2)
3)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

Ջերմային էներգիայի ծախսը
8. սեփական կարիքների համար,

հազ. ԳՋ

ընդամենը, այդ թվում՝

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

2)
3)

գոլորշի …... մթն

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

Ջերմային էներգիայի
9.

օգտակար առաքումը
կայանից, ընդամենը (տող7 -

հազ. ԳՋ

տող8), այդ թվում՝

1)
2)
3)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

Ջերմային էներգիայի հաղորդ10.

ման և/կամ բաշխման
կորուստները, ընդամենը,այդ

հազ. ԳՋ

թվում՝

1)
2)
3)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

Ջերմային էներգիայի
11.

առաքումը սպառողներին,
ընդամենը, (տող9 - տող10),

հազ. ԳՋ

այդ թվում՝

1)
2)
3)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

գոլորշի …... մթն

-"-

Էլեկտրական էներգիայի
12. տեսակարար ծախսը ջերմային

կՎտժ/ԳՋ

էներգիա արտադրելու համար
Վառելիքի տեսակարար
13.

ծախսը էլեկտրական
էներգիայի օգտակար

գ պ.վ./կՎտժ

առաքման համար
Վառելիքի տեսակարար
14. ծախսը ջերմային էներգիայի
արտադրության համար

15.

1)

Էներգակիրների ջերմարարության գործակիցը՝
բնական գազ

կգ պ.վ./ԳՋ

2)
3)

սինթեզ գազ
մազութ

-----------------------------------4) --

16.

Էներգակիրների ծախսը,
ընդամենը

Էլեկտրաէներգիայի
1) արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

հազ. տ պ.վ.

հազ. տ պ.վ.
ա.

բնական գազ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

բ.

սինթեզ գազ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

գ.

մազութ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

դ.

_---------------------հազ տ

Ջերմային էներգիայի
2) արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

հազ. տ պ.վ.
ա.

բնական գազ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

բ.

սինթեզ գազ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

գ.

մազութ
մլն նխմ
հազ. տ պ.վ.

դ.

_---------------------հազ. տ

1. Սույն ձևի 6-րդ տողում գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և
արժեքը նշել նաև ըստ լարման տեսակների:

__________________________________

___________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-4
__________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20___թ. ______________ ____-ից 20___թ. ______________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
Ընդամենը կանՉափի

N

միավոր

ման սեզոնի
համար

1

1.

2
Բնակելի շենքերի ընդհանուր
մակերեսը

3

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

3.

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

4.

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

Բնակելի շենքերի ծավալային
գործակիցը
Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը

օC

7.

Ջեռուցման տևողությունը

օր

8.

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

Պայմանական վառելիքի

հազ. տ

պահանջարկը

__________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

5

6

7

8

9

մ3/մ2

6.

9.

4

…. …. …. …. .…

հազ. մ2

2.

5.

այդ թվում՝

խատեսվող 200… ըստ ամիսների
/… թթ. ջեռուց-

պ.վ.

______________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև 3-5
__________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20___թ. ______________ ____-ից 20___թ. ______________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

ԿաթսաN

ների անվանումը
և մակնիշը

1

2

Գոր-

Օգտա-

4

5

Կաթսայի

Վառելիքի տեսակա-

Աշխատաժա-

Միջի-

նացՄիջին
օգտակար
մերի քանակը
րար ծախսը
ծարկ- գործվող
ված
քային
բեռնգործողուջեռուցման
ջերմային էներգիայի
ման վառելիքի
հզորուհզորուվածության գորսեզոնի
արտադրության
տարե տեսակը
թյունը
թյունը
թյունը
ծակիցը
ընթացքում
(գազ,
համար
թիվը
(ԳՋ
(ԳՋ/ժամ)
(%)
(%)
(ժամ)
մազութ)
(կգ պ.վ./ԳՋ)
/ժամ)
Դրված-

3

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Սույն ձևի 9-րդ սյունակը որոշվում է որպես` արտադրված ջերմային էներգիայի և
աշխատաժամերի հարաբերություն:
2. Սույն ձևի 10-րդ սյունակը որոշվում է որպես` միջինացված և դրվածքային
հզորությունների հարաբերություն:
__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-6
____________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20____թ. _____________ ____-ից 20____թ. _____________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

Չափի
N

Անվանումներ

միավոր

Հաղորդման ցանց մուտք գործած
1.

էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

հազ.

(տող1(1)+տող1(2)+տող1(3)), այդ

կՎտժ

թվում՝
էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից հազ.
1) ներքին սպառման համար գնված,
կՎտժ
ընդամենը, այդ թվում`

ա.
բ.

2)

ա.
բ.

------------------------------

-"-

այլ աղբյուրներից

-"-

ներհոսք

Հայաստանի Հանրապետությունից

-"-

………………………………

-"-

էլեկտրական էներգիայի
3)

ա.

հազ.
կՎտժ

արտահանման լիցենզիա ունեցող
անձի կողմից գնված
……………………………..

հազ.
կՎտժ

-"-

Էլեկտրական էներգիայի հա2.

ղորդման լիցենզիա ունեցող անձի

հազ.

կողմից հանձնված էլեկտրական

կՎտժ

էներգիան, ընդամենը, այդ թվում`
էլեկտրական էներգիայի բաշխման
1)

լիցենզիա ունեցող անձին ներքին
սպառման համար

-"-

Ընդա-

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

մենը
տարի

… …

…

… …. …

…

…

…

…

…

…

էլեկտրական էներգիայի արտա2) հանման լիցենզիա ունեցող անձին

ա.

………………………………

-"-

-"-

Էլեկտրական էներգիայի
3)

փոխհոսքերը իրականացնողին

-"-

(արտահոսք)
Էլեկտրական էներգիայի ծախսը

3.

սեփական և տնտեսական
կարիքների համար

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

տոկոսային արտահայտությամբ
2) (տող1-ի նկատմամբ)

հազ.
կՎտժ

%

Հաղորդվող էլեկտրական
4.

էներգիայի տեխնոլոգիական
անխուսափելի կորուստները

բնեղեն արտահայտությամբ, այդ
1) թվում՝

հազ.
կՎտժ

ա.
բ.
տոկոսային արտահայտությամբ
2) (տող4(1)-ը տող1-ի նկատմամբ)

%

ա.
բ.

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-7
__________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20____թ. _____________ ____-ից 20_____թ. _____________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
այդ թվում՝ ըստ ամիսների

Չափի Ընդա
N

Անվանումներ

միա- մենը
վոր տարի … …

1.

Ներքին սպառման համար գնված

հազ.

էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

կՎտժ
հազ.
դրամ

1)

այդ թվում՝ կայաններից

հազ.
կՎտժ

ա. որից` էլեկտրական էներգիայի
փոխհոսքեր իրականացնողից

հազ.
կՎտժ

2)

Հայաստանի Հանրապետությունից

2.

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը

հազ.

բաշխման ցանց, ընդամենը

կՎտժ

1)

այդ թվում՝ կայաններից, ընդամենը

-"-

-"-

ա. այդ թվում՝ բաշխիչ ցանցի մինչև 110
կՎ լարման
էներգատեղակայանքներին միացված

-"-

էլեկտրակայաններից
կայաններից ըստ լարումների`
բ.

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

գ.

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

դ.

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

2)

այլ պայմանագրերով

-"-

3)

………………………………

-"-

3.

Էլեկտրական էներգիայի առաքումը,

հազ.

ընդամենը

կՎտժ
հազ.
դրամ

1)

այդ թվում՝

հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

110 կՎ լարման գծերով

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ա.

ցերեկային սակագնով

հազ.
կՎտժ

( …. դր/կՎտժ)
բ.

գիշերային սակագնով

-"-

( …. դր/կՎտժ)
գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

դ.

...........................................

-"-

2)

35 կՎ լարման գծերով

հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազ.
կՎտժ

( …. դր/կՎտժ)
բ.

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

դ.

..............................................

-"-

3)

6(10) կՎ լարման գծերով

հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

ա.

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ) հազ.
կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

դ.

..........................................

-"-

4)

0,38 կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազ.
կՎտժ

( …. դր/կՎտժ)
բ.

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

գ. այլ գներով (…. դր/կՎտժ)
5) որից՝

-"-"հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

բնակչությանը
ա. ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ.
կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

6) 0,38 կՎ լարման այլ բաժանորդներին

-"հազ.
կՎտժ
հազ.
դրամ

ա. ցերեկային սակագնով

հազ.
կՎտժ

( …. դր/կՎտժ)
բ.

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

գ. այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-"-

4. Էլեկտրական էներգիայի ծախսը

հազ.

ենթակայանների սեփական

կՎտժ

կարիքների համար, ընդամենը
1) այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

-"-

2) 35 կՎ լարման գծերով

-"-

3) 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

4) 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

5. Էլեկտրական էներգիայի ծախսը
բաշխման ցանցի տնտեսական

հազ.
կՎտժ

կարիքների համար
1) այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով
2) 35 կՎ լարման գծերով

-"-

3) 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

4) 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

6.

Էլեկտրական էներգիայի կորուստները հազ.
բաշխման ցանցում, ընդամենը

կՎտժ

1) այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով
2) 35 կՎ լարման գծերով

-"-

3) 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

4) 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

7. Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիա- հազ.
կան անխուսափելի կորուստները
բաշխման ցանցում` հաշվարկված
կանխատեսվող ռեժիմներով,

կՎտժ

ընդամենը
1) այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով
2) 35 կՎ լարման գծերով

-"-

3) 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

4) 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

8.

Էլեկտրական էներգիայի

հազ.

կանխատեսվող գերկորուստները,

կՎտժ

ընդամենը
1) այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով
2) 35 կՎ լարման գծերով

-"-

3) 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

4) 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

1. Սույն ձևի 3(1)- 3(6)-րդ տողերում անհրաժեշտ է նշել սակագները:

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-8
_____________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ
20____թ. __________ ____-ից 20_____թ. ___________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

N

Անվանումներ

միա-

մենը

վորը տարի
Բնական գազի պաշարները
1.

հաշվարկային ամսվան նախորդող

հազ.

ամսի վերջին օրվա դրությամբ,

նխմ

ընդամենը

1)

այդ թվում՝ գազատարներում

-"-

Գազի ստորգետնյա պահեստ
2) կայանում (այսուհետ ԳՍՊԿ-ում)
Ներկրվող բնական գազի քանակը,
2.
այդ թվում՝

հազ.
նխմ

1) Հայաստանի Հանրապետությունից
2) …………………………...

3. Վերցվել է գազատարներից

հազ.
նխմ

4. Վերցվել է ԳՍՊԿ-ից
Բնական գազի ծախսն արտադրա5. տեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար

հազ.
նխմ

Բաշխման համակարգից ստացված
6.

արտադրատեխնիկական կարիքնե-

հազ.

րի (սեփական կարիքների) համար

նխմ

բնական գազի ծախսը

7.

Փոխադրվող գազի կորուստները,

հազ.

ընդամենը

նխմ

այդ թվում՝ տեխնոլոգիական անխու1)

2)

սափելի կորուստներ գազատարնե-

-"-

րում
վթարային կորուստներ

ըստ ամիսների`

Չափի Ընդա-

-"-

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

8. Մղվել է գազատարներ

նխմ
հազ.

9. Մղվել է ԳՍՊԿ

10.

հազ.

նխմ

Փոխադրվել է ((տող2+տող3+տող4)-

հազ.

(տող5+տող7+տող8+տող9))

նխմ

1) այդ թվում` բաշխման համակարգ

-"-

2) …………………

-"-

11.

ԳՍՊԿ-ի սեփական կարիքները

հազ.

(գազահորերից)

նխմ

Բնական գազի կորուստները
12.

նխմ

ԳՍՊԿ-ում
Բնական գազի պաշարները
13. հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա
դրությամբ

1)

հազ.

հազ.
նխմ

այդ թվում՝ գազատարներում
(տող1(1)-տող3+տող8)

ԳՍՊԿ-ում (տող1(2)-տող4+տող92) տող11-տող12)

-"-

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 3-9
________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԲԱՇԽՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ
20____թ. ____________ ____-ից 20____թ. ____________ ____-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

Չափի
N

Անվանումներ
միավորը

1.

2.

1)

Փոխադրման համակարգից ընդունված բնական
գազի քանակը

հազ. նխմ

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների
համար, ընդամենը
բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

տոկոսային արտահայտությամբ
2)

%
(տող1-ի նկատմամբ)
այդ թվում՝

ա.

բ.
գ.
3.

1)

հազ. նխմ
շենքերի և շինությունների ջեռուցում
գազակարգավորիչ կետերի ջեռուցում

հազ. նխմ

տեխնոլոգիական կարիքներ

հազ. նխմ

Բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի
կորուստները, ընդամենը
բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

տոկոսային արտահայտությամբ
2)

ա.

%
(տող1-ի նկատմամբ)
այդ թվում՝ վթարային կորուստներ

հազ. նխմ

4. Գերնորմատիվային կորուստները

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

տոկոսային արտահայտությամբ
2)

5.

%
(տող1-ի նկատմամբ)

Բնական գազի առաքումը (տող1-տող2-տող3-

հազ. նխմ

Ընդա-

ըստ ամիսների`

մենը
տարի

… … … … … … … … … … … …

տող4)
այդ թվում՝ սպառողներ, որոնց ամսական
սպառումն է՝

1)
2)
ա.

10 000 նխմ և ավելի, ընդամենը

հազ. նխմ

մինչև 10 000 նխմ

հազ. նխմ

որից` բնակչություն

հազ. նխմ

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Հավելված N 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով սահմանված ցանկի

Ձև 4-1
______________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ) ԱՐՏԱԴՐՈՂ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ (ՈՒ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ) ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

1. Պայմանագրային տարեկան գումարային հզորությունը
2. Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

Չափի
միավոր

ՄՎտ
մլն կՎտժ

3. Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և
տնտեսական կարիքների համար՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 2-ի նկատմամբ)

մլն կՎտժ
%

4. Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 2-ի նկատմամբ)

%

5. Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող 2-

մլն կՎտժ

(տող 3(1)+տող 4(1)))
6. Ջերմային էներգիայի արտադրությունը

հազ. ԳՋ

7. Վառելիքի տեսակարար ծախսը էլեկտրական էներգիայի գ պ.վ./կՎտժ
օգտակար առաքման համար
8. Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի

կգ պ.վ./ԳՋ

արտադրության համար
9. Էներգակիրների ծախսը Էլեկտրական էներգիայի

մլն դրամ

արտադրության համար, ընդամենը, այդ թվում՝
1) բնական գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

Հայտի ներկայացԿանխատեսվո ման ամսվան նաղ տարի
խորդող 12-ամսյա
20__ թ.___ _-ից ժամանակաշրջան
20__ թ.____ _-ը
(փաստ.)

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

2) սինթեզ գազ`
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

3) մազութ`
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

4) ____________
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

10. Էներգակիրների ծախսը ջերմային էներգիայի

մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
մլն դրամ

արտադրության համար,ընդամենը, այդ թվում՝
1) բնական գազ`
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

2) սինթեզ գազ`
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

3) մազութ`
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

4) _____________՝
ա.

բնեղեն արտահայտությամբ
արժեքային արտահայտությամբ

11. Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներով

հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
հազ. տ պ.վ.
մլն դրամ
մլն դրամ

պայմանավորված վառելիքի ծախսի հաշվարկային և
փաստացի մեծությունների տարբերության
փոխհատուցման գումար
Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

"-"

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

12. Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու

հազ. տ պ.վ.

ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները
աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը
ծախսեր՝ արտահայտված վառելիքի ծախսով
13. Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու
ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները
աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը

մլն դրամ

ծախսեր՝ արժեքային արտահայտությամբ, այդ թվում՝
1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

14. Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության
համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման

մլն դրամ

ընդամենը ծախսեր, այդ թվում՝
1) էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`

"-"

(տող15(1)
+տող16(1)+տող17(1)+տող18(1)+տող19(1)+տող20(1)),
որից՝
ա. հաստատուն մաս

"-"

(տող15(1)(ա)+տող16(1)(ա)+տող17(1)(ա)
+տող18(1)(ա)+տող19(1)(ա)+ տող20(1)(ա))
բ. փոփոխական

"-"

մաս (տող15(1)(բ)+տող16(1)(բ)+տող17(1)(բ)+
տող18(1)(բ)+տող19(1)(բ)+տող20)
2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար`(տող15(2)+

"-"

տող16(2)+տող17(2)+տող18(2)+տող19(2)+տող20(2))
15. Նյութական ծախսեր

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

16. Մաշվածություն

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

17. Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

18. Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար
19. Այլ ծախսեր

"-"
մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

20. Վարկի սպասարկում

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

21. Շահույթ

մլն դրամ

1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

ա. հաստատուն մաս

"-"

բ. փոփոխական մաս

"-"

2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

22. Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի

մլն դրամ

(այսուհետ` ԱԱՀ))
1) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար` (տող

"-"

9+տող11(1)+տող13(1)+տող14(1)+տող 21(1)), որից՝
ա. հաստատուն մաս (տող11(1)+տող13(1)(ա)+տող14(1)(ա)+

"-"

տող 21(1)(ա))
բ. փոփոխական մաս (տող 9+տող13(1)(բ)+տող14(1)(բ)+տող

"-"

21(1)(բ))
2) ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

(տող10+տող11(2)+տող13(2)+տող14(2)+տող 21(2))
23. Առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 22(1)(բ) :տող 5)

դրամ/կՎտժ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 23(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

24. Հզորության ամսական վճարը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 22(1)(ա): տող 1 x 1000)

դրամ/կՎտ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 24(1) x 1,2)

դրամ/կՎտ

25. Ջերմային էներգիայի արտադրության սակագինը՝

1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 22(2) : տող 6 x 1000)

դրամ/ԳՋ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 25(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

1. Սույն ձևի 9-21-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց գույքի
առուվաճառքի կամ կառուցման համար կնքված պայմանագրերով նախատեսված են
հաստատուն (բազիսային) սակագներ:
2. Սույն ձևի 11-րդ տողը լրացնում են միայն երկդրույք սակագնային համակարգում
գործող ջերմային էլեկտրակայանները և ատոմային էլեկտրակայանը:
__________________________________ ______________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 4-2
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

_________________________________________________________
(կայանի անվանումը, տեսակը)

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՅԼ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

1. Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

Չափի
միավոր

հազ. կՎտժ

2. Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների
համար՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

հազ. կՎտժ
%

3. Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները
կայանի տարրերում՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)

հազ. կՎտժ
%

4. Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող 1-(տող 2(1)+տող 3(1))) հազ. կՎտժ

տարի
20__թ. ____ _-ից
20__թ. ____ _-ը

5. Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

(տող 5(1)+տող 5(2)+տող 5(3)+տող 5(4)+տող 5(5))
1) այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

2) մաշվածություն

"-"

3) նորոգման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, ընդամենը (տող 5(5)(ա)+տող

մլն դրամ

5(5)(բ))
ա. որից՝ հաշվարկներ վարչական անձնակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

բ. ընդհանուր գործառնական ծախսեր

"-"

6. Շահույթ

մլն դրամ

7. Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող 5+տող 6)

մլն դրամ

8. Առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը`
1) առանց ԱԱՀ-ի ((տող 7 : տող 4) x 1000)

դրամ/կՎտժ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 8(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

1. Սույն ձևի 5-րդ և 6-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց սակագները
սահմանվում են համաձայն Հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 18-Ն
որոշման 1-ին կետով սահմանված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական
էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի
սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի:

__________________________________ ______________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.
Ձև 4-3
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Կանխատեսվո
N

Անվանումներ

Չափի

ղ տարի

միավոր

20__ թ.___ _-ից
20__ թ.___ _-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

1. Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա,

մլն կՎտժ

ընդամենը, այդ թվում՝
1) Հայաստանի Հանրապետությունից

"-"

2) «…………

"-"

2. Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական

մլն կՎտժ

էներգիա
3. Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության

մլն դրամ

ծախսեր, ընդամենը (տող 3(1)+տող 3(2)+տող 3(3)+տող
3(4)+տող 3(5)+տող 3(6))
1) այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

2) մաշվածություն

"-"

3) նորոգման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) այլ ծախսեր

"-"

6) վարկի մարում և սպասարկում

"-"

4.

Շահույթ

5. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող

մլն դրամ
մլն դրամ

3+տող 4)
6. Այլ եկամուտ (տող 6(1)+տող 6(2)+տող 6(3)), այդ թվում՝
1) էլեկտրական էներգիայի սպառողներին, շուկայի

մլն դրամ
"-"

կանոնների համաձայն, հաղորդման ծառայության
մատուցումից ստացված եկամուտ
2) հաղորդման ծառայության մատուցման համար

"-"

ներգրավված ակտիվների այլ նպատակներով
օգտագործումից (օտարումից) ստացվող լրացուցիչ
եկամուտ
3) …………………………………………
7. Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող 5-տող 6)

"-"
մլն դրամ

8. Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության
մատուցման սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 7 : (տող1+ տող 2))

դրամ/կՎտժ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 8(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

9. Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող
անձանց էլեկտրական էներգիայի հաղորդման
ծառայության մատուցման սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 7 : (տող1+ տող 2))

դրամ/կՎտժ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 9(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

__________________________________ ____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 4-4
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԵՎ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Հայտի ներկայացԿանխատեսվող ման ամսվան նաN

Անվանումներ

Չափի

տարի

միավոր

20__ թ.___ _-ից

խորդող 12-ամսյա
ժամա-

20__ թ.___ _-ը

նակաշրջան
(փաստ.)

1. Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա,

մլն կՎտժ

ընդամենը, այդ թվում՝
1) Հայաստանի Հանրապետությունից

"-"

2) «……………..

"-"

2. Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

3. Ծառայությունների մատուցման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

(տող3(1)+տող3(2)+տող3(3)+տող3(4)+տող3(5)+տող3(6))
1) այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

2) մաշվածություն

"-"

3) նորոգման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) այլ ծախսեր

"-"

6) վարկի մարում և սպասարկում

"-"

4. Շահույթ

մլն դրամ

5. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող 3+տող 4)

մլն դրամ

6. Այլ եկամուտ (տող 6(1)+տող 6(2)+տող 6(3)), այդ թվում՝
1) էլեկտրական էներգիայի սպառողներին, շուկայի կանոնների

մլն դրամ
"-"

համաձայն, …………..……… ծառայության մատուցումից
ստացված եկամուտ
2) հաղորդման ծառայության մատուցման համար ներգրավված

"-"

ակտիվների այլ նպատակներով օգտագործումից
(օտարումից) ստացվող լրացուցիչ եկամուտ
3) …………………………………………

"-"

7. Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող 5-տող 6)

մլն դրամ

8. Ծառայության մատուցման հաստատագրված
ամսական վճարը`
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող7xտող1/(12x(տող1+տող2))
2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 8(1) x 1,2)

մլն դրամ
"-"

9. Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող
անձանց ………………………… ծառայության մատուցման
սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 7:(տող1+տող2))

դրամ/կՎտժ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 9(1) x 1,2)

"-"

__________________________________ ______________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.
Ձև 4-5
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

Չափի

տարի

միավոր 20__ թ.___ _-ից
20__ թ.___ _-ը

1. Փոխադրման ցանց մուտք գործող ջերմային էներգիա՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը
ա. այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

հազ. ԳՋ
"-"

որից՝ բնակչության համար

"-"

այլ սպառողների համար

"-"

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

բ. գոլորշի ….. մթն

"-"

գ. գոլորշի ….. մթն

"-"

2) արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը
ա. այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

մլն դրամ
"-"

որից՝ բնակչության համար

"-"

այլ սպառողների համար

"-"

բ. գոլորշի ….. մթն

"-"

գ. գոլորշի ….. մթն

"-"

2. Ջերմային էներգիայի փոխադրման անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները՝
1) տոկոսային արտահայտությամբ (տող1(1)-ի նկատմամբ)
2) բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը
ա. այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

%
հազ. ԳՋ
"-"

որից՝ բնակչության համար

"-"

այլ սպառողների համար

"-"

բ. գոլորշի ….. մթն

"-"

գ. գոլորշի ….. մթն

"-"

3. Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը,

հազ. ԳՋ

ընդամենը (տող1(1)-տող2(2))
1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

4. Ջերմային էներգիայի փոխադրման ծառայության ծախսեր,

մլն դրամ

ընդամենը (տող 5+տող 6+տող 7+տող 8+տող 9+տող10)
1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

5. Նյութական ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

6. Մաշվածություն, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

7. Նորոգման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

8. Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ),

մլն դրամ

ընդամենը
1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

9. Այլ ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

10. Վարկի սպասարկում, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

11. Շահույթ, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

12. Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող1(2)+տող4+տող11)

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

ա. որից՝ բնակչության համար

"-"

բ. այլ սպառողների համար

"-"

2) գոլորշի ….. մթն

"-"

3) գոլորշի ….. մթն

"-"

13. Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը`առանց

դրամ/ԳՋ

ԱԱՀ-ի (տող12 £ տող 3 x 1000)
1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)(տող12(1) : տող 3(1)

դրամ/ԳՋ

x1000)
ա. որից՝ բնակչության համար (տող12(1)(ա) : տող 3(1)(ա) x1000)

դրամ/ԳՋ

բ. այլ սպառողների համար (տող12(1)(բ) : տող 3(1)(բ) x1000)

դրամ/ԳՋ

2) գոլորշի ….. մթն (տող12(2) : տող 3(2) x 1000)

դրամ/ԳՋ

3) գոլորշի ….. մթն (տող12(3) : տող 3(3) x 1000)

դրամ/ԳՋ

14. Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը`ներառյալ

դրամ/ԳՋ

ԱԱՀ-ն (տող13 x 1,2)
1) այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տող13(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

ա. որից՝ բնակչության համար (տող13(1)(ա) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

բ. այլ սպառողների համար (տող13(1)(բ) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

2) գոլորշի ….. մթն (տող13(2) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

3) գոլորշի ….. մթն (տող13(3) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 4-6
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵԶՈՆԻ
ՀԱՄԱՐ
Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

20__ /20__թթ.
ջեռուցման
սեզոնի համար

1. Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

2. Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

3. Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

4. Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

5. Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը (տող 3£ տող 2)
6. Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում
7. Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը
8. Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

մ3/մ2

0

C

օր
հազ. ԳՋ

9. Ջերմային էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական
կարիքները՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ
10. Ջերմային էներգիայի ընդհանուր արտադրությունը
(ներառյալ ջերմային էներգիայի կորուստները ցանցերում և
կաթսայատների սեփական կարիքները), ընդամենը (տող
8+տող 9(1))

հազ. ԳՋ
%
հազ. ԳՋ

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

1) որից՝ կաթսայատներում

"-"

2) գնովի ջերմային էներգիա

"-"

11. Կաթսայատների օգտակար գործողության գործակիցը

%

12. Վառելիքի պահանջարկը կաթսայատներում արտադրված

հազ.

ջերմային էներգիայի համար (առանց գնովի ջերմային

տ պ.վ.

էներգիայի), ընդամենը
1) որից՝ բնական գազի պահանջարկը

հազ.
տ պ.վ.
մլն ն մ3

2) մազութի պահանջարկը

հազ.
տ պ.վ.
հազ. տ

13. Վառելիքի արժեքը, ընդամենը

մլն դրամ

1) որից՝ բնական գազի արժեքը

"-"

2) մազութի արժեքը

"-"

14. Գնովի ջերմային էներգիայի արժեքը

մլն դրամ

15. Ջրի պահանջարկը՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) արժեքային արտահայտությամբ

մլն մ3
մլն դրամ

16. Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ

մլն
կՎտժ

2) արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

17. Շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

2) մաշվածություն

"-"

3) նորոգման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) այլ ծախսեր

"-"

ա. վառելիքի ծախս
բ. ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում
գ. կապի ծառայության ծախսեր
դ. աուդիտի ծախսեր
ե. ջերմային համակարգի մասնագիտական կադրերի
պատրաստման ծախսեր

զ. ապահովագրության վճար
է. վարձակալության վճարներ
ը. կոմունալ-կենցաղային ծախսեր
թ. գործուղման ծախսեր
ժ. ներկայացուցչական ծախսեր
ժա. բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր
ժբ. կարգավորման պարտադիր վճարներ
ժգ. լիցենզիոն տուրքեր
ժդ. գրասենյակային ծախսումներ
ժե. արագամաշ առարկաներ
ժզ. տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վճար
ժէ. շրջակա միջավայրի վնասակար նյութեր արտահանելու
ծախսեր
ժը այլ ծախսեր
ժթ. -------------------------ի. -------------------------18. Ընդամենը ջեռուցման ծախսեր

մլն դրամ

(տող13+տող14+տող15(2)+տող16(2)+տող17)
19. Շահույթ

մլն դրամ

20. Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տող18+տող19)

մլն դրամ

1) այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

2) այլ սպառողների համար

"-"

21. Ջերմային էներգիայի առաքումը, ընդամենը (տող 8)

հազ.ԳՋ

1) այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

2) այլ սպառողների համար

"-"

22. Ջեռուցման սակագինը`
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 20 : տող 21x1000)

դրամ/ԳՋ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 22(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

23. Ջեռուցման սակագինը բնակչության համար`
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 20(1) : տող2x1000)

դրամ/մ2

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 23(1) x 1,2)

դրամ/մ2

24. Ջեռուցման սակագինը այլ սպառողների համար`
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող 20(2) : տող4x1000)

դրամ/մ3

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 24(1) x 1,2)

դրամ/մ3

__________________________________ ______________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

(անունը, ազգանունը)

Ձև 4-7
«ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԻՆ
ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ
ՄԱՐԺԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
ԿանխատեսN

Անվանումներ

Չափի

վող տարի

միավոր

20__ թ.__ _-ից
20__ թ.__ _-ը

1. Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանցեր ներքին

մլն կՎտժ

սպառման համար
2. Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները բաշխման ցանցերում՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)

մլն կՎտժ
%

3. Էլեկտրական էներգիայի առևտրային կորուստները
բաշխման ցանցերում՝
1) բնեղեն արտահայտությամբ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)
4. Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը

մլն կՎտժ
%
մլն կՎտժ

սպառողներին, ընդամենը
1) ցերեկային սպառում, ընդամենը, որից`

-

ա. 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիա
բ. 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
գ. 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
դ. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
2) գիշերային սպառում, ընդամենը, որից`

-

ա. 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիա
բ. 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
գ. 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
դ. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

-

էլեկտրական էներգիա
5. Էլեկտրական էներգիայի գնման մեծածախ սակագինը
(առանց ԱԱՀ-ի)
6. Գնված էլեկտրական էներգիայի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
1) Հայաստանի Հանրապետությունից

դրամ/կՎտ
ժ
մլն դրամ

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

2) ………………
7. Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության

մլն դրամ

շահագործման և պահպանման
ծախսեր(տող7(1)+տող7(2)+տող7(3)+տող 7(4)+տող7(5))
1) այդ թվում` նյութական ծախսեր

-

2) նորոգման ծախսեր

-

3) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

-

4) վարկի սպասարկում

-

5) այլ ծախսեր

-

8. Մաշվածություն

մլն դրամ

9. Շահույթ

մլն դրամ

10. Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

11. Սակագնային մարժայի հաշվարկային և փաստացի

մլն դրամ

մեծությունների տարբերության արդյունքում
փոխհատուցման ենթակա գումար
12. Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի

մլն դրամ

(տող 6+տող 7+տող 8+տող 9+տող10+տող11)
13. Բաշխման ծառայության մատուցումից հասույթ՝ առանց

մլն դրամ

ԱԱՀ -ի
14. Ընդամենը հասույթ՝ առանց բաշխման ծառայության

մլն դրամ

մատուցումից հասույթի (տող12-տող13)
15. Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի դրամ/կՎտ

միջին սակագինը՝ առանց ԱԱՀ-ի

ժ

16. Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի դրամ/կՎտ

միջին սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն
17. 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝
ներառյալ ԱԱՀ-ն

ժ
ցերեկայի դրամ/կՎտ
ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

18. 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝
ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկայի դրամ/կՎտ
ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

19. 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին
առաքվող էլեկտրա-կան էներգիայի վաճառքի
սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկայի դրամ/կՎտ
ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

20. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող ցերեկայի դրամ/կՎտ
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝
ներառյալ ԱԱՀ-ն

ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

21. Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության
մատուցման միջին արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտ
ժ

22. Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության

դրամ/կՎտ

մատուցման միջին արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

ժ

23. 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման

ցերեկայի դրամ/կՎտ

ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ
ԱԱՀ-ն

ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

24. 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման

ցերեկայի դրամ/կՎտ

ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ
ԱԱՀ-ն

ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

25. 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին

ցերեկայի դրամ/կՎտ

բաշխման ծառայության մատուցման սակագինը՝
ներառյալ ԱԱՀ-ն

ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

26. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման ցերեկայի դրամ/կՎտ
ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ
ԱԱՀ-ն

ն

ժ

գիշերային դրամ/կՎտ
ժ

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ձև 4-8
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

Չափի

տարի

միավոր

20__ թ.___ _-ից
20__ թ.___ _-ը

1. Ներկրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

1) Հայաստանի Հանրապետությունից

"-"

2) …………………

"-"

2. Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրվող բնական
գազի գինը (առանց ԱԱՀ-ի)
3. Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրվող բնական

դրամ/հազ.
խմ
մլն դրամ

գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
4. Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական

մլն խմ

կորուստները
%

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

5. Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ
%

6. Բնական գազի օգտակար առաքումը
7. Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն խմ
մլն դրամ

1) նյութական ծախսեր

"-"

2) նորոգման ծախսեր (կապալառու

"-"

կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)
3) ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) վարկի սպասարկում

"-"

6) անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

7) այլ ծախսեր, որից՝

"-"

ա. վառելիքի ծախսեր

"-"

բ. ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

գ. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

դ. կապի ծառայության ծախսեր

"-"

ե. աուդիտի ծախսեր

"-"

զ. գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

"-"

է. ապահովագրության վճար

"-"

ը. փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

թ. վարձակալական վճարներ

"-"

ժ. կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

ժա. գործուղման ծախսեր

"-"

ժբ. ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

ժգ. բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

ժդ. կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

ժե. լիցենզիոն տուրքեր

"-"

ժզ. գրասենյակային ծախսումներ

"-"

ժէ. արագամաշ առարկաներ

"-"

ժը. գովազդի ծախսումներ

"-"

ժթ. այլ

"-"

8. Մաշվածություն

մլն դրամ

9. Շահույթ

մլն դրամ

10. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

(տող 3+տող 7+տող 8+տող 9)
11. Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

12. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

13. Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին
հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

14. Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
ծառայության մատուցման սակագինը`
1) առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող3)/տող 6)

դր/հազ. խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

15. Հայաստանի Հանրապետության դրամի

դրամ/ԱՄՆ

կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ

դոլար

Նահանգների դոլարի նկատմամբ

__________________________________

______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.
Ձև 4-9
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

Չափի

տարի

միավոր

20__ թ.___ _-ից
20__ թ.___ _-ը

1. Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին
հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-

դրամ/հազ.
խմ

ի)
2. Փոխադրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող 12-ամսյա
ժամանակաշրջան
(փաստ.)

1) Հայաստանի Հանրապետությունից

"-"

2) ………………………….

"-"

3. Հայաստանի Հանրապետությունից փոխադրվող բնական

մլն դրամ

գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
4. Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական

մլն խմ

կորուստները
%
5. Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ
%

6. Բնական գազի օգտակար առաքումը բնական գազի

մլն խմ

բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին
7. Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

1) նյութական ծախսեր

"-"

2) նորոգման ծախսեր (կապալառու

"-"

կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)
3) ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

5) վարկի սպասարկում
6) այլ ծախսեր, որից՝

"-"

ա. վառելիքի ծախսեր

"-"

բ. ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

գ. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

դ. կապի ծառայության ծախսեր

"-"

ե. աուդիտի ծախսեր

"-"

զ. գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

"-"

պատրաստման ծախսեր
է. էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների

"-"

սպասարկման ծախսեր
ը. վարձակալական վճարներ

"-"

թ. կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

ժ. գործուղման ծախսեր

"-"

ժա. ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

ժբ. կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

ժգ. լիցենզիոն տուրքեր

"-"

ժդ. բանկային ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

"-"

ժե. գրասենյակային ծախսումներ

"-"

ժզ. արագամաշ առարկաներ

"-"

ժէ. լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

ժը. այլ

"-"

ժթ. ..............................................................................

"-"

ի. ..............................................................................

"-"

8. Մաշվածություն

մլն դրամ

9. Շահույթ

մլն դրամ

10. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

(տող 3+տող 7+տող 8+տող 9)
11. Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

12. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

13. Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին
հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող 6)

դր/հազ. խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող 13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

14. Բնական գազի փոխադրման սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող 3)/տող 6)

դր/հազ. խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

15. Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող

դրամ/ԱՄՆ

փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի

դոլար

նկատմամբ
16. Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարիներին

մլն դրամ

իրականացված կապիտալ ներդրումները, որոնք դեռևս
չեն ներառվել սակագների հաշվարկում

__________________________________
(ընկերության

ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև 4-10
_________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Հայտի ներկայացման
Կանխատեսվող
N

Անվանումներ

տարի

միավոր

20__թ. _____ _-ից

12-ամսյա ժամանա-

20__թ. _____ _-ը

կաշրջան (փաստ.)

1. Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին դրամ/հազ
հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը

.խմ

(առանց ԱԱՀ-ի)
2. Բաշխվող բնական գազի քանակը
3. Բաշխվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
4. Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական

մլն խմ
մլն դրամ
մլն խմ

կորուստները
%
5. Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ
%

6. Բնական գազի օգտակար առաքումը

մլն խմ

սպառողներին, ընդամենը, այդ թվում՝
1) ամսական մինչև 10 000 նորմալ խմ սպառողներին

"-"

ա. որից՝ բնակչությանը

"-"

2) ամսական 10 000 նորմալ խմ և ավելի

"-"

սպառողներին
7. Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ

ամսվան նախորդող

Չափի

մլն դրամ

թվում՝
1) նյութական ծախսեր

"-"

2) նորոգման ծախսեր (կապալառու

"-"

կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)
3) ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

4) հաշվարկներ աշխատակազմի հետ

"-"

(աշխատավարձ)
5) վարկի սպասարկում

"-"

6) անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

7) այլ ծախսեր, որից՝

"-"

ա. վառելիքի ծախսեր

"-"

բ. ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

գ. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

դ. կապի ծառայության ծախսեր

"-"

ե. աուդիտի ծախսեր

"-"

զ. գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

"-"

պատրաստման ծախսեր
է. ապահովագրության վճար

"-"

ը. գումարների հավաքագրման ծառայության

"-"

ծախսեր
թ. էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների

"-"

սպասարկման ծախսեր
ժ. փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

ժա վարձակալական վճարներ

"-"

.
ժբ. կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

ժգ. գործուղման ծախսեր

"-"

ժդ. ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

ժե. բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

ժզ. մաքսավճարներ

"-"

ժէ. արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

ժը. գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

ժթ. կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

ի. լիցենզիոն տուրքեր

"-"

իա գրասենյակային ծախսումներ

"-"

.
իբ. արագամաշ առարկաներ

"-"

իգ. լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

իդ. գովազդի ծախսումներ

"-"

իե. այլ

"-"

իզ. .......................................................................

"-"

իէ. .......................................................................

"-"

8. Մաշվածություն

մլն դրամ

9. Շահույթ

մլն դրամ

10. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

(տող 3+տող 7+տող 8+տող 9)
11. Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

12. Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

13. Սպառողներին վաճառվող բնական գազի
սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող 6)

դր/հազ.խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ.խմ

14. Ամսական մինչև 10 000 նորմալ խմ սպառողներին
վաճառվող բնական գազի սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ.խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ.խմ

15. Ամսական 10 000 նորմալ խմ և ավելի
սպառողներին վաճառվող բնական գազի
սակագինը՝
1) առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ.խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ.խմ

16. Բնական գազի բաշխման սակագինը՝

դր/հազ.խ

1) առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող 3)/տող 6)

դր/հազ.խմ

2) ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող16(1)x1,2)

դր/հազ.խմ

17. Հայաստանի Հանրապետության դրամի

դրամ/ԱՄ

մ

կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ

Ն դոլար

Նահանգների դոլարի նկատմամբ
18. Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարիներին

մլն դրամ

իրականացված կապիտալ ներդրումները, որոնք
դեռևս չեն ներառվել սակագների հաշվարկում

__________________________________
(ընկերության

ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև 4-11
«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Կանխատես- Հայտի ներկայացվող տարի ման ամսվան նաN

Անվանումներ

Չափի
միավոր

խորդող 12-ամսյա
20__թ. ____-ից

ժամանա-

20__թ. ____-ը

կաշրջան
(փաստ.)

Հայաստանի Հանրապետության դրամի
1.

կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների դոլարի նկատմամբ

2.

Ներկրվող բնական գազի գինը (առանց ԱԱՀ)

3.

Ներկրվող բնական գազի քանակը

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները

դրամ/ԱՄՆ
դոլար

ԱՄՆ դոլար
/հազ. խմ
մլն խմ
մլն խմ
%
մլն խմ

1)

Փոխադրման համակարգ
%
մլն խմ

2)

Բաշխման համակարգ
%
մլն խմ

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը
%
մլն խմ

1)

Փոխադրման համակարգ
%
մլն խմ

2)

Բաշխման համակարգ
%

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը սպառողներին,
ընդամենը, այդ թվում`

մլն խմ

Մինչև 10 000 խորանարդ մետր ամսական սպառում
1)

ունեցող

մլն խմ

սպառողներին, ընդամենը, որից`
ա.

2)

Բնակչությանը
10 000 խորանարդ մետր և ավել ամսական սպառում
ունեցող սպառողներին

մլն խմ

մլն խմ

Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
3)

իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններին

մլն խմ

(նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ)
Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
4)

իրականացնող վերամշակող կազմակեր-

մլն խմ

պություններին
7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում

1)

Նյութական ծախսեր

2)

3)

4)

Նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)
Ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ
(աշխատավարձ)

մլն դրամ
"-"

"-"

"-"

"-"

5)

Վարկի սպասարկում

"-"

6)

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

7)

Այլ ծախսեր, որից`

"-"

ա.

վառելիքի ծախս

"-"

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի
պատրաստման ծախսեր

"-"

է.

ապահովագրության վճար

"-"

ը.

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

թ.

ժ.

Էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների
սպասարկման ծախսեր
փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

"-"

ժա. վարձակալության վճարներ

"-"

ժբ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

ժգ.

գործուղման ծախսեր

"-"

ժդ.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

ժե.

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

ժզ.

մաքսավճար

"-"

ժէ.

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

ժը.

գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

ժթ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

ի.

իա. գրասենյակային ծախսումներ

"-"

իբ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

իգ.

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

իդ.

գովազդի ծախսումներ

"-"

իե.

այլ ծախսեր

"-"

իզ.

………………………………….

"-"

իէ.

………………………………….

"-"

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

9.

Շահույթ

մլն դրամ

10.

Ներկրված բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ)

մլն դրամ

11.

12.

13.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ)
(տող7+տող8+տող9+տող10)
Ավելացված արժեքի հարկ
Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ)
(տող11+տող12)

մլն դրամ

մլն դրամ

մլն դրամ

դրամ/հազ.խմ
14.

Բնական գազի վաճառքի միջին սակագին (առանց
ԱԱՀ) (տող11/տող6)

ԱՄՆ դոլար
/հազ.խմ
դրամ/հազ.խմ

15.

Բնական գազի վաճառքի միջին սակագին
(ներառյալ ԱԱՀ), այդ թվում (տող14x1.2)

ԱՄՆ դոլար
/հազ.խմ

Մինչև 10 000 խորանարդ մետր ամսական սպառում
16.

ունեցողներին վաճառվող բնական գազի սակագին
(առանց ԱԱՀ)

Մինչև 10 000 խորանարդ մետր ամսական սպառում
17.

ունեցողներին վաճառվող բնական գազի սակագին
(ներառյալ ԱԱՀ)

դրամ/հազ.խմ
ԱՄՆ դոլար
/հազ.խմ
դրամ/հազ.խմ
ԱՄՆ դոլար
/հազ.խմ

դրամ/հազ.խմ

10 000 խորանարդ մետր և ավել ամսական սպառում
18.

ունեցողներին վաճառվող բնական գազի սակագին

ԱՄՆ դոլար

(առանց ԱԱՀ)

/հազ.խմ
դրամ/հազ.խմ

10 000 խորանարդ մետր և ավել ամսական սպառում
19.

ունեցողներին վաճառվող բնական գազի սակագին

ԱՄՆ դոլար

(ներառյալ ԱԱՀ)

/հազ.խմ

Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
20.

դրամ/հազ.խմ

իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններին
վաճառվող բնական գազի սակագին (առանց ԱԱՀ)

ԱՄՆ դոլար
/հազ. խմ

(նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ)
Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
21.

դրամ/հազ.խմ

իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններին
վաճառվող բնական գազի սակագին (ներառյալ

ԱՄՆ դոլար
/հազ. խմ

ԱԱՀ) (նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ)
Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
22.

դրամ/հազ.խմ

իրականացնող վերամշակող
կազմակերպություններին վաճառվող բնական

ԱՄՆ դոլար

գազի սակագին (առանց ԱԱՀ)
Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
23.

/հազ. խմ
դրամ/հազ.խմ

իրականացնող վերամշակող կազմակերպություններին վաճառվող բնական գազի սակագին

ԱՄՆ դոլար

(ներառյալ ԱԱՀ)

24.

/հազ. խմ

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարում

մլն դրամ

իրականացվածկապիտալ ներդրում

___________________________________

________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2018 թվականի հունվարի 25-ին
պետական գրանցման համարը 3021807
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ
«18» հունվարի 2018 թվականի

N 14-Ն

ք. Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի
N ՔԾԽՈ-2 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի

71-րդ

հոդվածի

համապատասխան՝

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը ո ր ո շ ո ւ մ է.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N ՔԾԽՈ-2
որոշմամբ հաստատված հավելվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերի «ե»
ենթակետերի առաջին պարբերություններում «2018» թվերը փոխարինել
«2022» թվերով:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 30-ին հունվարի 2018 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1011808
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունվարի 2018թ.

N 9-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐԻ» N 2.2.8-003-18
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված
1-ի 9-րդ կետի 20-րդ ենթակետը՝

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1.Հաստատել «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի»
N2.2.8-003-18
սանիտարական
կանոնները և
նորմերը՝ համաձայն հավելվածիֈ
2.Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Կ. ԱԹԱՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2018 թվականի հունվարի 22-ի N 9-Ն հրամանի

Ս Ա Ն Ի Տ Ա Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր ԵՎ Ն Ո Ր Մ Ե Ր
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ
ՍԵՆՔԵՐԻ N-2.2.8-003-18
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` Կանոններ)
սահմանում են կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակեն-ցաղային
սենքերին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները:
2. Սույն Կանոնները տարածվում են կազմակերպություններում սանիտարակենցաղային սենքերի տեղակայման, նախագծման, շինարարության և շահագործման
վրա:
3.

Սանիտարակենցաղային

կազմակերպություններում

սենքերը

առկա

և

բուժկետերը

վնասակար

գործոնների

տեղադրվում

են

ազդեցությունից

առավելապես հեռու գտնվող սենքերում:
4. Սանիտարակենցաղային սենքերի ջրի որակը համապատասխանում է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008
թվականի մայիսի 26-ի թիվ 70 հրամանով հաստատված N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական
նորմերի և կանոնների պահանջներին:
2. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

5.

Սանիտարակենցաղային

սենքերի

կազմը,

կահավորանքը

կախված

է

կազմակերպություններում առկա վնասակարությունների բնույթից, որակական և
քանակական բնութագրից, ազդեցության տևողությունից:
6.

Սանիտարակենցաղային

սենքերի

հատակի,

առաստաղի,

պատերի

մակերեսները հարթ են, երեսապատված անջրաթափանց, խոնավության նկատմամբ
կայուն նյութերով:
7. Սանիտարակենցաղային սենքերի հատակներն ունեն թեքություն` ուղղված
դեպի հատականցքը (տրապը):
8. Սանիտարակենցաղային սենքերն ենթակա են մաքրման և ախտահանման:
9.

Սանիտարակենցաղային

սենքերն

տղամարդկանց

և

կանանց

նախատեսվում են առանձին:
3. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ

համար

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
10.

Սանիտարակենցաղային

հարմարություններն

են`

հանդերձարանը,

ցնցուղարանը, զուգարանը և հանգստի սենյակը:
11. Հանդերձարանին ներկայացվող պահանջներն են.
1)

արտադրական

քիմիական,

միջավայրի

կենսաբանական)

և

վնասակար

և

աշխատանքային

վտանգավոր
գործընթացի

(ֆիզիկական,
ծանրության

և

լարվածության գործոններից զերծ կազմակերպություններում անձնական հագուստի
պահպանման հանդերձարանները կահավորվում են բաց հանդերձապահարաններով
կամ

կախիչներով`

ամենամեծ

հերթափոխում

աշխատող

անձանց

թվին

համապատասխան.
2)

արտադրական

քիմիական,

միջավայրի

կենսաբանական)

և

վնասակար

և

աշխատանքային

վտանգավոր
գործընթացի

(ֆիզիկական,
ծանրության

և

լարվածության գործոններով առկա կազմակերպություններում անձնական հագուստի
և աշխատանքային հագուստի պահպանման հանդերձարանները կահավորվում են
փակվող

դռներով

երկտեղանոց

հանդերձապահարաններով`

ամենամեծ

հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան.
3) իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափոխություն:
12.

Հանդերձարանը

նախատեսված

է

անձնական

(դրսի

և

տնային)

և

աշխատանքային հագուստի պահպանման համար:
13. Ցնցուղարանին ներկայացվող պահանջներն են.
1) ցնցուղների թիվը սահմանվում է յուրաքանչյուր յոթ մարդուն մեկ ցնցուղ
հաշվարկով.
2) ցնցուղների թիվը չի գերազանցում 30-ը.
3) իրականացվում է բնական օդափոխում:
14. Ցնցուղարանը ներառվում է աշխատանքային միջավայրի վնասակար և
վտանգավոր

(ֆիզիկական,

քիմիական,

կենսաբանական),

ինչպես

նաև

աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության գործոններով առկա
կազմակերպությունների սանիտարակենցաղային հարմարությունների կազմում և
տեղակայվում է կից:
15. Լվացարանին ներկայացվող պահանջներն են.
1)

սարքավորվում

է

արմնկային

կամ

ոտնակային

կառավարման

հարմարանքներով` վտանգավոր, մաշկի միջոցով օրգանիզմ թափանցող, խիստ
հոտավետ

նյութերի

ինչպես

նաև

ստերիլ

նյութերի

արտադրության

կազմակերպություններում,
2) ապահովվում է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով
կամ միանվագ օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով.
3) ծորակների թիվը սահմանվում է յուրաքանչյուր տաս աշխատողին մեկ ծորակ
հաշվարկով:
16. Արտադրության բնույթից կախված` ձեռքերի պարբերական սանիտարական
մշակման համար, լվացարանները տեղադրվում են նաև արտադրական սենքերում`
աշխատատեղերին մոտ գտնվող տարածքներում:
17. Զուգարանին ներկայացվող պահանջներն են.
1) սանիտարատեխնիկական սարքավորումների (զուգարանակոնքերի) թիվը
սահմանվում է 15 մարդուն մեկ սանիտարատեխնիկական սարքավորում հաշվարկով.

2) նախամուտքում յուրաքանչյուր չորս սանիտարատեխնիկական սարքավորման
հաշվարկով տեղադրվում է մեկ լվացարան, բայց ոչ պակաս, քան մեկ լվացարան`
յուրաքանչյուր զուգարանում.
3) իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափոխում.
4) սանիտարական սարքավորումների թվի երեքից ավելի դեպքում զուգարանում
տեղադրվում է ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխության համակարգ:
18. Զուգարանի և հեռավորությունն աշխատատեղերի միջև 50 մետրից ոչ ավելի է:
19.

Բազմահարկ

կազմակերպություններում

զուգարանը

տեղադրվում

է

յուրաքանչյուր հարկում:
20. Կազմակերպություններում հերթափոխի ընթացքում ընդգրկված աշխատող
տղամարդկանց և կանանց զուգարանները լինում են առանձին:
21. Զուգարանի սանիտարական պահպանումն ապահովվում է համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2016
թվականի հուլիսի 22-ի N 150-Ն հրամանով հաստատված N 2-III-2.16 սանիտարական
կանոնների և նորմերի պահանջների:
22. Հանգստի սենյակին ներկայացվող պահանջներն են.
1) կահավորվում է համապատասխան կահույքով, կախիչներով, լվացարաններով,
խմելու ջրով.
2) ապահովվում է տաքացման և/կամ հովացման սարքավորումներով:
23. Հանգստի սենյակը նախատեսվում է կազմակերպություններում, որտեղ առկա
են

սառեցնող

և

տաքացնող

միկրոկլիմայով

աշխատատեղեր,

ինչպես

նաև

աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության գործոններ` աշխատանքի
ընթացքում աշխատակիցների ջերմատվության կարգավորման և աշխատողների
հանգստի նպատակով:
24. Սանիտարակենցաղային հարմարությունները տեղադրվում են առանձին
սենքերում կամ` արտադրություններին հարակից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 13-ին փետրվարի 2018 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1011815

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«31» հունվարի 2018թ.

N 17-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆԸ,
ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ԵՎ
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 3.1.1-029-2018
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված
1-ի 9-րդ կետի 20-րդ ենթակետը՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների
մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծման մշակմանը և մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջներ» N3.1.1-029-2018 սանիտարական
կանոնները և հիգիենիկ նորմերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Կ. ԱԹԱՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2018 թվականի հունվարի 31-ի N 17-Ն հրամանի
«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆԸ,
ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ԵՎ
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 3.1.1-029-2018
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ
ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի (այսուհետ`
սանիտարական

կանոններ)

պահանջների

կատարումը

պարտադիր

է

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր բժշկական օգնություն
և

սպասարկում

իրականացնող

կազմակերպությունների

(այսուհետ՝

բուժկանխարգելիչ կազմակերպություն), ինչպես նաև վարսահարդարման
(մատնահարդարում,
միջամտություններ
ականջի

ոտնահարդարում,
(մաշկի

դակում

և

հիգիենիկ
այլն)

դիմահարդարում),
մաքրում,

էպիլյացիա,

իրականացնող

ոչ

կոսմետիկ
դաջվածք,
բժշկական

կազմակերպությունների համար (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և
գերատեսչական պատկանելությունից):
2. Սույն սանիտարական կանոնները սահմանում են բուժկանխարգելիչ
կազմակերպություններում բժշկական նշանակության արտադրատեսակների,
ինչպես նաև վարսահարդարման, կոսմետիկ միջամտությունների ժամանակ
մաշկի և լորձաթաղանթների հետ շփվող գործիքների (այսուհետ` բժշկական
իրեր)

մաքրման,

ախտահանման,

նախամանրէազերծման

մշակման

(այսուհետ` նախամանրէազերծում) և մանրէազերծման գործընթացները:
ԳԼՈՒԽ II. ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3.

Արտադրական

փաթեթավորում` ախտահանման,

նախամանրէա-

զերծման և քիմիական մանրէազերծման նպատակով օգտագործվող նյութի
գործարանային փաթեթավորում:
4. Աշխատանքային լուծույթ` ախտահանման, նախամանրէազերծման և
քիմիական մանրէազերծման նպատակով օգտագործվող նյութի` կիրառման
նպատակին համապատասխան խտությամբ նոսրացված լուծույթ:
5.Ախտահանում` բժշկական

իրերի

մակերեսներին,

խոռոչներում

և

խողովակներում միկրոօրգանիզմների ոչնչացման գործընթաց:
6. Ախտահանիչ` քիմիական, ֆիզիկական հակամանրէային միջոց, որը
կիրառվում է ախտահանման նպատակով, սակայն չի ոչնչացնում սպորները:

7. Բժշկական իրեր` բժշկական օգնություն, սպասարկում և հիվանդի
խնամք իրականացնելիս օգտագործվող բժշկական իրեր, վարսահարդարման,
կոսմետիկ

միջամտություններ

իրականացնող

կազմակերպություններում

մաշկի և լորձաթաղանթի հետ շփվող իրեր և փափուկ գույք:
8. Բժշկական իրերի մաքրում` օտար նյութերի, ներառյալ կենցաղային
աղտոտվածության, փոշու, միկրոօրգանիզմների և օրգանական նյութերի
(արյուն, փսխման զանգված և այլն) հեռացում:
9. Բժշկական իրերի ցածր մակարդակի ախտահանում` գործընթաց, որն
ապահովում է միկրոօրգանիզմների վեգետատիվ ձևերի, որոշ վիրուսների և
սնկերի ոչնչացումը:
10. Բժշկական իրերի բարձր մակարդակի ախտահանում` գործընթաց, որն
ապահովում է միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության բոլոր ձևերի և
որոշ սպորների ոչնչացումը:
11.

Բժշկական

իրերի

նախամանրէազերծում` գործընթաց,

որն

ապահովում է բժշկական իրերի մաքրումը` սպիտակուցներից, ճարպերից,
ածխաջրերից,

ինչպես

նաև

մեխանիկական

աղտոտվածության

և

դեղորայքային մնացորդների վերջնական հեռացումը:
12. Բժշկական իրերի մանրէազերծում` գործընթաց, որն ապահովում է
միկրոօրգանիզմների բոլոր կենսունակ ձևերի և սպորների ոչնչացումը:
13.

Բաղարկում

քիմիական

(կոնտամինացիա)` վարակային,

գործոնների

առկայություն

օրգանական

օրգանների,

կամ

հյուսվածքների,

խոռոչների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի անշունչ առարկաների և
բժշկական իրերի վրա:
14.

Ինվազիվ

միջամտություն` օրգանիզմի

բնական

արտաքին

պատնեշներից (մաշկ, լորձաթաղանթ և այլ) ներթափանցող բժշկական
միջամտություն:
15. Իմպլանտ` սարք, որը տեղադրվում է օրգանիզմի խոռոչներում
վիրաբուժական ճանապարհով:
16. Պիտանելիության ժամկետ` ժամանակահատված, որի ընթացքում
բժշկական իրերը պահպանում են իրենց մանրէազերծ վիճակը:
ԳԼՈՒԽ III. ԲժՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
17. Բժշկական իրերը` ըստ վարակի փոխանցման ռիսկի դասակարգվում
են համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի աղյուսակ 1-ի
պահանջների.
1) ցածր վտանգավորության բժշկական իրեր` շփվում են միայն չվնասված
մաշկի

հետ,

չեն

խախտում

լորձաթաղանթի հետ.

դրա

ամբողջականությունը,

չեն

շփվում

2) վտանգավոր բժշկական իրերը` շփվում են լորձաթաղանթների և մաշկի
հետ` խախտելով դրանց ամբողջականությունը: Վտանգավոր բժշկական
իրերը ենթարկվում են բարձր մակարդակի ախտահանման.
3) խիստ վտանգավոր բժշկական իրերը` ներթափանցում են հյուսվածքներ
և/կամ օրգաններ, անոթային համակարգ կամ շփվում են ներարկվող արյան և
հեղուկների հետ:
18. Բժշկական

իրերի

ախտահանման,

մանրէազերծման

եղանակի

ընտրությունը պայմանավորվում է դրանց` վարակի փոխանցման վտանգով
(ռիսկով).
1)

ցածր

վտանգավորության

բժշկական

իրերը

ենթարկվում

են

ախտահանման.
2) վտանգավոր բժշկական իրերը ենթարկվում են բարձր մակարդակի
ախտահանման.
3) խիստ վտանգավոր բժշկական իրերը ենթարկվում են մանրէազերծման:
19. Բուժանձնակազմի կողմից բարձր մակարդակի ախտահանված և
մանրէազերծված բժշկական իրերն ընդհանուր բժշկական իրերի խմբից
վերցվում են միայն մանրէազերծ ունելիի կամ կորընցանգի օգնությամբ:
20. Բժշկական իրերի ախտահանման, մաքրման նախամանրէազերծման
մշակման և մանրէազերծման բոլոր փուլերում կիրառվող միջոցները և
նյութերը օգտագործվում են դրանց կից մեթոդական ուղեցույցի պահանջների
համաձայն:
21. Բժշկական իրերի հետ շփվող բուժանձնակազմը մինչ աշխատանքի
անցնելը պատվաստվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ` համաձայն
Լեռնային

Ղարաբաղի

նախարարության

2009

Հանրապետության

թվականի

մարտի

առողջապահության

31-ի

թիվ

55-Ն

հրամանի

պահանջների:
ԳԼՈՒԽ IV. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ,
ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
22. Բուժկանխարգելիչ

կազմակերպության

ղեկավարի

հրամանով

բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և
մանրէազերծման
նշանակվում

գործընթացի
հոսպիտալային

հսկողության

պատասխանատու

համաճարակաբանը

է

(այսուհետ`

պատասխանատու): Վերջինիս բացակայության դեպքում` բուժկանխարգելիչ
կազմակերպությունը պայմանագրային հիմունքներով համագործակցում է
ցանկացած գործունեության նման տեսակ իրականացնելու լիցենզիա ունեցող
կազմակերպության հետ: Ելնելով բուժկանխարգելիչ կազմակերպության
գործունեության
ղեկավարի

տեսակներից՝

հրամանով

բուժկանխարգելիչ

անհրաժեշտության

կազմակերպության

դեպքում

յուրաքանչյուր

բաժանմունքում նշանակվում է բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման,
նախամանրէազերծման

մշակման

և

մանրէազերծման

գործընթացի

հսկողության պատասխանատու:
23. Պատասխանատուի
կազմակերպության

առաջարկությամբ

(ելնելով

վերջինիս

բուժկանխարգելիչ

առանձնահատկություններից,

գործունեության տեսակներից) ղեկավարի կողմից կարող են նշանակվել
կառուցվածքային միավորների պատասխանատուներ:
24. Վարսահարդարման, կոսմետիկ միջամտություններ իրականացնող
հաստատություններում բժշկական իրերի բարձր մակարդակի ախտահանման
և

մանրէազերծման

ապահովման

համար

պատասխանատու

է

տվյալ

հաստատության ղեկավարը:
25. Պատասխանատուն տարին մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության
բուժկանխարգելիչ

կազմակերպության

ղեկավարի

հաստատմանն

է

ներկայացնում գործողությունների պլան, որը ներառում է.
1)

կազմակերպության

մաքրման,

ստորաբաժանումներում

ախտահանման,

գործընթացում

նախամանրէազերծման

ներգրավված

բժշկական
և

իրերի

մանրէազերծման

բուժանձնակազմի

անվանացանկը

(օգտագործվող քիմիական նյութերի պատրաստման և բաշխման, մաքրման,
ախտահանման, մանրէազերծման գործընթացի պատասխանատու և այլն).
2)

կազմակերպության

մաքրման,

ստորաբաժանումներում

ախտահանման,

մանրէազերծման

բժշկական

եղանակները`

իրերի
ելնելով

վերջիններիս վտանգավորության աստիճանից.
3)

վարակի

հսկողության

ծրագրից

բխող

միջոցառումներ

(բուժանձնակազմի կրթում, վարակի հսկողության կազմակերպում, կլինիկահամաճարակաբանական

խորհրդատվություն,

բժշկական

թափոնների

գործածության նկատմամբ հսկողություն և այլն):
26. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության բժշկական իրերի մաքրման,
ախտահանման,

նախամանրէազերծման,

մանրէազերծման

գործընթացի

հսկողության պատասխանատուն՝
1) կազմակերպում և իրականացնում է մաքրման, ախտահանման և
մանրէազերծման

աշխատանքներում

ներգրավված

բուժանձնակազմի

շարունակական կրթում.
2) կիսամյակը
ախտահանման,

մեկ

անգամ

և ըստ

մանրէազերծման

անհրաժեշտության

աշխատանքների

մաքրման,
վերաբերյալ

կազմակերպում և իրականացնում է խորհրդակցություն` համապատասխան
բուժանձնակազմի հետ: Խորհրդակցությունները արձանագրվում են.
3) մշակում և բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հրամանով
հաստատում

է

մաքրման,

ախտահանման,

նախամանրէազերծման,

մանրէազերծման գործընթացների՝ ներառյալ կիրառվող քիմիական նյութերի
և

սարքերի

օգտագործման

գործունեության

ստանդարտ

գործընթացը

քայլ

ընթացակարգեր`

առ

քայլ

նկարագրող

համաձայն

արտադրողի

կողմից

ներկայացված

ուղեցույցների

պահանջների

և

սահմանում

հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ.
4)

սահմանում

է

հսկողություն`

սարքերի

և

սարքավորումների

սահմանված ժամկետում ստուգաչափման իրականացման նկատմամբ.
5) ընդունվող աշխատակիցներին հրահանգավորում է ոլորտում առկա
իրավական և նորմատիվ ակտերի պահանջներին, անձնական պաշտպանիչ
միջոցների կիրառման, քիմիական կամ կենսաբանական ազդակի ենթարկման
դեպքը գրանցելու և հայտնելու կարգի վերաբերյալ, աշխատակցի ձեռքերի
մաշկի

ամբողջականության

խախտման

դեպքում

միջամտություն

իրականացնելու վտանգների և միջամտություն չկատարելու պահանջի
վերաբերյալ, տեղեկատվություն է տրամադրում բոլոր այն կենսաբանական և
քիմիական ազդակների մասին, որոնց ազդեցությանը կարող է ենթարկվել
բժշկական միջամտություն իրականացնելիս: Հրահանգավորման գործընթացն
արձանագրվում է, մասնակիցները ստորագրում են` փաստելով իրենց
իրազեկման մասին.
6) հաշվառում և գրանցում է կազմակերպության աշխատակիցների
շրջանում աշխատանքային գործունեության ընթացքում արձանագրված
պատահական ծակոցները` կենսաբանական կամ քիմիական ազդակների
վտանգավոր

ազդեցության

հսկողություն

ախտահանող

միջամտություններ
պահպանման

ենթարկվելու
միջոցների

իրականացնելիս

նկատմամբ`

դեպքերը,
հետ

սահմանում
աշխատելիս

անվտանգության

համաձայն

Լեռնային

է
և

կանոնների
Ղարաբաղի

Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3ի N 60-Ն հրամանի պահանջների:

ԳԼՈՒԽ V. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆԸ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ,
ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ԲԱԺԻՆ I. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
27. Արյունով

և/կամ

այլ

կենսաբանական

հեղուկներով

աղտոտված

բժշկական իրերը օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են
մաքրման` օտար նյութերի` ներառյալ կենցաղային աղտոտվածության,
փոշու, միկրոօրգանիզմների և օրգանական նյութերի հեռացման նպատակով,
որն իրականացվում է ջրի, լվացող հեղուկի կամ ֆերմենտային նյութերի
միջոցով` դրանց կից հրահանգներին համաձայն՝ խստորեն պահպանելով
խտությունը, պահաժամը և ջերմաստիճանը:

28. Բժշկական իրերի մաքրումն իրականացվում է երկու եղանակով`
մեքենայացված`

ուլտրաձայնային

սարքերի

կամ

լվացող

մեքենաների

միջոցով և ձեռքով:
29. Ձեռքով մաքրման են ենթարկվում նուրբ, բարդ կառուցվածք ունեցող,
ջերմության ու խոնավության նկատմամբ զգայուն բժշկական իրերը:
30. Բժշկական իրերի մաքրման վերաբերյալ կատարվում են գրանցումներ
գրանցամատյանում` համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի
Ձև 5-ի:
31. Բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման,
մանրէազերծման մեթոդները և միջոցները ընտրվում և կիրառվում են`
համաձայն տվյալ բժշկական իրերի և նյութերի արտադրողի կից հրահանգի
պահանջների:
ԳԼՈՒԽ VI. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
32. Բժշկական իրերի ախտահանման մակարդակը որոշվում է դրանց
վտանգավորության (ռիսկի) աստիճանից և կիրառման նպատակից:
33. Միաժամանակ

ախտահանման

և

նախամանրէազերծման

հնարավորություն ընձեռող նյութերը կիրառվում են դրանց կից հրահանգի
պահանջների համաձայն` խստորեն պահպանելով նյութի խտությունը և
պահաժամը:
34. Բժշկական իրերի ախտահանման մեթոդներն են.
1) ֆիզիկական մեթոդ՝ իրականացվում է եռացման, գոլորշային և տաք
օդային եղանակներով` համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի
աղյուսակ 2-ի.
2) քիմիական մեթոդ` իրականացվում է համապատասխան խտության
ախտահանիչ նյութի մեջ բժշկական իրերի ընկղմումով: Ախտահանիչ նյութը
լցվում է ապակյա, պլաստմասսե կամ արծնապատ (էմալապատ) առանց
վնասման տարողությունների մեջ: Ախտահանումից առաջ բժշկական իրերի
քանդվող մասերն առանձնացվում են, խոռոչներն ու խողովակները լցվում են
ախտահանիչ նյութով:
35. Բժշկական

իրերի

ախտահանումն

իրականացվում

է

երեք

մակարդակով` կախված դրանց վտանգավորության (ռիսկի) աստիճանից.
1) ցածր
վեգետատիվ

մակարդակի
ձևերը

և

ախտահանում՝ ոչնչանում
որոշ

վիրուսներ

ու

սնկեր:

են

մանրէների

Չեն

ոչնչանում

տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները և բակտերիաների սպորները.
2) միջին
վեգետատիվ

մակարդակի
ձևերը

(բացի

ախտահանում՝ ոչնչանում
սպորներից),

սնկերի

են

մանրէների

և

վիրուսների

մեծամասնությունը: Մանր կամ փոքր ոչ ճարպային վիրուսները (օրինակ`
էնտերովիրուսներ, ռինովիրուսներ) առավել կայուն են ախտահանիչ նյութերի

նկատմամբ և այս մակարդակում չեն ոչնչանում, իսկ խոշոր լիպիդային
վիրուսները՝

ադենովիրուսները,

անբավարարության
ախտահանումը

վիրուսը

կիրառվում

հեպատիտ
ոչնչանում

է

«ցածր

Բ

և

են:

մարդու
Միջին

իմունային
մակարդակի

վտանգավորությանե

գործիքների

ախտահանման համար.
3) բարձր

մակարդակի

ախտահանում՝ ոչնչանում

են

մանրէների

վեգետատիվ ձևերը, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները, սնկերը, ճարպային
և ոչ ճարպային վիրուսները և որոշ մանրէների սպորները:
36. Ցածր և միջին մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական իրերը
մանրակրկիտ լվացվում են հոսող ջրով` մինչև ախտահանիչ նյութի
մնացորդների և հոտի ամբողջական վերանալը:
37. Բարձր մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական իրերը լվացվում
են մանրէազերծ ջրով: Մանրէազերծ ջրի բացակայության դեպքում լվացվում
են թորած կամ ֆիլտրված ջրով, այնուհետև չորացվում մանրէազերծ
սավանով: Ներդիտակները (էնդոսկոպերը) լվանալուց հետո չորացվում են
700 սպիրտով կամ օդի շիթով:
38. Ախտահանիչ նյութերով աշխատանքի հիմնական պահանջներն են.
1) օգտագործվում են միայն բժշկական կազմակերպության կողմից ձեռք
բերված ախտահանիչ նյութեր, որոնք հսկվում են պատասխանատուի կողմից.
2) ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է
բաժանմունքի պատասխանատուի կողմից.
3)

ախտահանումն

նախատեսված

իրականացվում

բնական

կամ

է

այդ

նպատակի

արհեստական

համար

ներհոս-արտաձիգ

օդափոխությամբ հատուկ սենքում.
4) ախտահանիչ նյութը չի օգտագործվում մանրէազերծման նպատակով.
5) աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է
մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող տարողություն` պահպանելով
աշխատանքային լուծույթի խտությունը.
6) աշխատանքային լուծույթ պատրաստելիս լուծվում է ախտահանիչ
նյութը ջրի համապատասխան քանակի մեջ` այն ավելացնելով ջրին և ոչ թե
հակառակը.
7) բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ ախտահանիչ և լվացող նյութերի
խառնուրդներ չեն պատրաստվում, քանի որ դա կարող է նվազեցնել այդ
նյութերից որևէ մեկի ազդեցությունը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա
նախատեսված է տվյալ նյութը արտադրողի կողմից).
8)

խստորեն

պահպանվում

է

բժշկական

իրերի

ախտահանման

պահաժամը, որի մասին կատարվում են գրանցումներ գրանցամատյանում`
համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի Ձև 5-ի.
9) բժշկական իրերի լվացման համար օգտագործվող իրերը (խոզանակ և
այլն)

ախտահանիչ

նյութում

չեն

ախտահանելուց հետո չոր վիճակում:

պահվում,

դրանք

պահվում

են

39. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում օգտագործվում են միայն
առանց կառուցվածքային վնասվածքների (ճաքեր, քերծվածքներ և այլն),
կոռոզիայի հետքերով բժշկական իրեր:
40. Ախտահանող

նյութերը

և

նախամանրէազերծման

համար

օգտագործվող լուծույթները պահպանվում են հերմետիկ փակվող, առանց
վնասվածքների

տարողություններում`

օգտագործվող

նյութին

կից

ուղեցույցում նշված պայմաններում:
41. Ախտահանող, մանրէազերծող նյութերի աշխատանքային լուծույթների
համար նախատեսված տարողությունները մակնշվում են` նյութի անվանման,
խտության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի, պիտանելիության
ժամկետի վերաբերյալ:
42. Բժշկական

իրերի

ախտահանման

համար

նախատեսված

տարողությունների ծավալը և լուծույթի ծավալն ապահովում են դրանց լրիվ
ընկղմումը լուծույթի մեջ` պահպանելով բժշկական իրերի վրա լուծույթի
շերտի առնվազն 1 սանտիմետր հաստություն: Բժշկական իրերը ընկղմվում են
քանդված և առանձնացված վիճակում, իսկ փակվող մասերը ընկղմվում են
բաց վիճակում:

ԳԼՈՒԽ VII. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

43. Ախտահանումից
նախամանրէազերծման

հետո

իրականացվում

մշակում

կամ

է

բժշկական

վերջինս

իրերի

համատեղվում

է

նախամանրէազերծման մշակման հետ մեկ գործընթացում:
44. Նախամանրէազերծման համար կարող են օգտագործվել ֆերմենտային
հիմքով լվացող միջոցներ` համաձայն նյութին կից հրահանգի պահանջների:
45. Բժշկական

իրերի

նախամանրէազերծման

մշակման

որակը

գնահատվում է ազոպիրամային, ամիդոպիրինային կամ բենզիդինային փորձի
միջոցով` արյան հետքերի որոշման համար, իսկ լվացող հեղուկում եղած
հիմնային բաղադրամասերի (միայն այն դեպքում, երբ կիրառվող միջոցի
աշխատանքային լուծույթի pH-ը 8.5-ից բարձր չէ) առկայությունը ստուգվում է
ֆենոլֆտալեինային փորձով` համաձայն կիրառվող միջոցների ուղեկցող
հրահանգների:
46. Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության
համար կարող են օգտագործվել նաև այլ զգայորոշիչներ (ինդիկատորներ)՝
համաձայն վերջիններիս կից հրահանգների:
47. Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի ստուգիչ
փորձն իրականացվում է ամեն օր` յուրաքանչյուր հերթափոխի ընթացքում

միաժամանակ մշակված նույնանման բժշկական իրերի 1 տոկոսը, բայց
երեքից ոչ պակաս:
48. Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության
արդյունքների

գրանցումներն

իրականացվում

են

համապատասխան

գրանցամատյանում` համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի
Ձև 4-ի:
49. Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ), մշակման
ենթարկված բժշկական իրերի ողջ քանակը կրկնակի մշակվում են` սկսած
ախտահանման փուլից` մինչև բացասական արդյունքը:
50. Լվացող միջոցի հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ),
մշակման ենթարկված բժշկական իրերի ողջ քանակը լվացվում է հոսող ջրով`
մինչև բացասական արդյունքը:
ԳԼՈՒԽ VIII. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

51. Բժշկական իրերի մաքրումը և ախտահանումը կատարվում են
անմիջապես

օգտագործումից

նախամանրէազերծումը

հետո`

և

բաժանմունքներում,

մանրէազերծումը՝

իսկ

մանրէազերծման

բաժանմունքներում:
52. Մշակման

վերը

նշված

բոլոր

փուլերն

իրականացվում

են

բաժանմունքների առանձին սենքերում` բացառելով մանրէազերծ և կեղտոտ
բժշկական իրերի շփումը` ապահովելով բժշկական իրերի լվացման համար
երկտեղանի ավազան:
53. Ներդիտակների
նախամանրէազերծման

(էնդոսկոպերի)
և

մանրէազերծման

ախտահանման,
սենքը

տեղակայվում

է

էնդոսկոպիկ կաբինետներին կից:
54. Մանրէազերծման սենքերը բաժանվում են երեք գոտու` կեղտոտ,
մաքուր և մանրէազերծ: Կեղտոտ գոտին բաղկացած է բժշկական իրերի
ընդունման և լվացման, մաքուր գոտին` փաթեթավորման, լրակազմման
(կոմպլեկտավորման) և մանրէազերծիչների բեռնման սենքերից, մանրէազերծ
գոտին`

մանրէազերծ

նյութերի

պահպանման

և

առաքման

սենքերից:

Մանրէազերծ գոտու տարածքի կամ բաժանմունքների մանրէազերծման
սենքերի օդը ախտահանվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով
(մանրէասպան լամպով) կամ այլընտրանքային այլ եղանակով:
55. Մանրէազերծման

բաժինն

ապահովվում

է

ներհոս-արտաձիգ

օդափոխության համակարգով, մշտական հոսող սառը և տաք ջրով:
Մանրէազերծման սենքերի պատերը, կահավորման մակերեսները լինում են
հարթ և ամբողջական, ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող ծածկով, առանց
քիվերի և զարդարանքների:

56. Մանրէազերծման սենքի բուժանձնակազմը աշխատանքի ընթացքում
կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ` ձեռնոցներ, դիմակ, բժշկական
գլխարկ, ակնոցներ և խալաթ` բժշկական իրերի վնասվածքներից, քիմիական,
ֆիզիկական ազդակներից պաշտպանվելու նպատակով:
57. Բժշկական իրերի մանրէազերծման գործընթացը իրականացնելու
նպատակով բաժանմունքում առանձնացված սենքի համար պահպանվում են
այն բոլոր պահանջները, որոնք ներկայացված են մանրէազերծման սենքին:
58. Բոլոր այն սենքերում, որտեղ իրականացվում է բժշկական իրերի
մանրէազերծման գործընթաց, պահպանվում են օդի աղտոտվածության
հետևյալ թույլատրելի մակարդակները՝ մանրէների ընդհանուր քանակը 1
մետր

խորանարդ օդում

(գաղութներ

առաջացնող

մանրէներ

մետր

խորանարդում), ոչ ավելի 500 (մինչև աշխատանքների սկիզբը), ոչ ավելի 750
(աշխատանքի ընթացքում), ոսկեգույն ստաֆիլակոկի գաղութների քանակը 1
մետր

խորանարդ

օդում

(գաղութներ

առաջացնող

մանրէներ

մետր

խորանարդում)՝ 0:
59. Մանրէազերծման

սենքում

մանրէազերծման

գործընթացն

իրականացվում է բացառելով՝ մանրէազերծ և կեղտոտ բժշկական իրերի
շփումը:
60. Ֆիզիկական
ճառագայթմամբ)

(գոլորշային,
կամ

տաք

քիմիական

չոր

(գազային,

օդով,
օզոնային)

ինֆրակարմիր
մեթոդներով

մանրէազերծման նպատակով օգտագործվում են ստուգաչափված սարքեր և
սարքավորումներ`

տվյալ

մոդելին

համապատասխան:

Սարքերն

կից

շահագործման

օգտագործվում

են

ուղեցույցին

արտադրողի

կողմից

ներկայացված պահանջների համաձայն` աշխատանքի ընթացքում հետևելով
և

համապատասխան

գրանցամատյանում

գրանցելով

ֆիզիկական

ազդակների (օրինակ` ջերմության, ճնշման) ցուցանիշները` համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2008 թվականի օգոստոսի 06-ի թիվ 105-Ն հրամանի ենթահավելված 4-ի
պահանջների:
61. Բժշկական իրերի մանրէազերծումն իրականացվում է ֆիզիկական և
քիմիական

մեթոդներով`

համաձայն

սույն

հրամանով

հաստատված

հավելվածի աղյուսակ 3-ի:
62. Կախված նրանից, թե մանրէազերծման տուփում բժշկական իրերը
փաթեթավորված են, թե ոչ, դրանց պահպանման տևողությունը կազմում է.
1) ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփում, այն բացելուց հետո
մանրէազերծ բժշկական իրերը պահվում են մինչև 24 ժամ.
2) չբացված` առանց ֆիլտրի մանրէազերծման տուփում - 72 ժամ.
3) չբացված` ֆիլտր ունեցող մանրէազերծման տուփում - 21 օր.
4) առանց փաթեթավորման մանրէազերծման տուփում մանրէազերծված
բժշկական իրերը դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա, որի օպտիմալ
տևողությունը 6 ժամ է.

5) մանրէազերծ սեղանը պատրաստելուց անմիջապես հետո նշվում է
պատրաստման ամիսը, ամսաթիվը, ժամը:
63. Միանվագ օգտագործման բժշկական իրերը օգտագործումից հետո
ենթակա են ոչնչացման` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 03-ի N 60-Ն
հրամանի պահանջների:
ԳԼՈՒԽ IX. ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
64. Մանրէազերծման

գոլորշային

եղանակը

կիրառվում

է

բարձր

ջերմաստիճանի և խոնավության նկատմամբ կայուն բժշկական իրերի և
փափուկ գույքի մանրէազերծման համար: Այն իրականացվում է գոլորշային
մանրէազերծող

սարքերում

(ավտոկլավ)`

սարքերին

կից

հրահանգին

համապատասխան:
65. Գոլորշային

եղանակով

մանրէազերծման

են

ենթարկվում

վիրաբուժական, կոռոզիայի նկատմամբ կայուն և ապակյա, լատեքսից,
պլաստմասսայի որոշ տեսակներից կազմված բժշկական իրերը, ինչպես նաև
վիրակապական փափուկ գույքը, կարանյութերը, ռետինե իրերը (ձեռնոցներ,
խողովակներ, կաթետերներ, զոնդեր և այլն):
66. Գոլորշային մանրէազերծող սարքում մշտապես պահպանվում են
մանրէազերծող

սարքի

աշխատանքային

չափանիշները`

սարքին

կից

հրահանգին համաձայն.
1) գոլորշային մանրէազերծող սարքում 100 տոկոս ջրի հագեցած գոլորշու
անխափան առկայությունը.
2)

մանրէասպան

ակտիվություն

ապահովելու

համար

անհրաժեշտ

ջերմաստիճանը.
3)

գոլորշու

ճնշումը,

որի

միջոցով

սարքում

ստեղծվում

է

համապատասխան բարձր ջերմաստիճան.
4) անհրաժեշտ պահաժամը:
67. Գոլորշային

եղանակով

բժշկական

իրերի

մանրէազերծումը

կատարվում է.
1) մանրէազերծման տուփերի մեջ առանց փաթեթավորման.
2) մանրէազերծման տուփերի մեջ փաթեթավորված վիճակում:
68. Փաթեթավորման նպատակով կիրառվում են թղթյա (խոնավության
նկատմամբ կայուն) պարկեր, ամուր պոլիէթիլենային փաթեթներ, քաթան,
երկշերտ բամբակյա կտոր, բուսական մագաղաթ, պոլիվինիլքլորիդային
պլաստիկ և կրաֆթ թուղթ:
69. Թափանցիկ

փաթեթներով

մանրէազերծման

դեպքում,

փաթեթի

վնասումից խուսափելու նպատակով սրածայր բժշկական իրերի ծակող-

կտրող մասերը ծածկվում են բժշկական սիլիկոնային ռետինե կափարիչով
կամ փաթաթվում թանզիֆե անձեռոցիկով:
70. Գոլորշային մանրէազերծող սարքերում խստորեն պահպանվում են
բեռնման կանոնները, որոնց աննշան թվացող շեղումը կարող է հանգեցնել
մանրէազերծման արդյունավետության նվազեցման:
71. Գոլորշային
գրանցումները

մանրէազերծման

իրականացվում

սարքերի

են

աշխատանքային

համապատասխան

ռեժիմի

մատյանում`

համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի Ձև 1-ի:
72. Բժշկական

իրերի

գոլորշային

եղանակով

մանրէազերծման

պայմաններն են.
1) բժշկական իրերն ազատ դասավորվում են գոլորշային մանրէազերծող
սարքի խցիկում և մանրէազերծման տուփերում, պարկերում և փաթեթներում,
որոնք բեռնվում են ոչ խիտ, քան մանրէազերծող սարքի խցիկի կամ
մանրէազերծման

տուփի

ծավալի
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տոկոսը

կամ

երկու

երրորդը:

Մանրէազերծման տուփի կափարիչը հերմետիկորեն փակվում է.
2) մանրէազերծման տուփի վրա նշվում է բաժանմունքը, մանրէազերծվող
բժշկական իրերի տեսակը.
3) նախքան

մանրէազերծումը

մանրէազերծման

տուփը

գոտևորող

մետաղական գոտին բացվում է.
4) մանրէազերծման ավարտից հետո` մանրէազերծող սարքից նախքան
հանելը տուփը գոտևորող մետաղական գոտին փակվում է, տուփի վրա նշվում
է ամսաթիվը, վերջնաժամկետը և մանրէազերծումը կատարող բուժքրոջ
ստորագրությունը.
5) մանրէազերծման

տուփերը

գոլորշային

մանրէազերծող

սարքում

դասավորվում են այնպես, որ դրանց անցքերը դասավորված լինեն գոլորշու
շարժման ուղղությանը փոխուղղահայաց.
6) գոլորշային մանրէազերծող սարքում մանրէազերծման տուփի և սարքի
դռան միջև ընկած տարածությունը լինում է 15 սանտիմետրից ոչ պակաս.
7) փափուկ վիրակապական նյութով բեռնված մանրէազերծման տուփերը
տեղադրվում են գոլորշու մղման ծորակից հեռու.
8) գոլորշային մանրէազերծող սարքից մանրէազերծ տուփերը հանելուց
հետո` սառելու ողջ ընթացքում ծածկվում են մանրէազերծ սավանով.
9) գոլորշային մանրէազերծումը իրականացնում է ուսուցում անցած և
մանրէազերծիչ

սարքի

հետ

աշխատանքի

թույլտվություն

ունեցող

բուժաշխատողը:
73. Գոլորշային

եղանակով

մանրէազերծված

բժշկական

իրերի

պահպանման ժամկետները պայմանավորված են մանրէազերծման տուփի և
փաթեթավորման տեսակով:

ԳԼՈՒԽ X. ՕԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
74. Մանրէազերծման օդային եղանակը կիրառվում է այն բժշկական իրերի
մանրէազերծման համար, որոնք զգայուն են գոլորշու, սակայն դիմացկուն են
բարձր ջերմության նկատմամբ: Օդային եղանակով մանրէազերծման ենթակա
են

ապակյա,

մետաղական

վիրաբուժական,

գինեկոլոգիական

և

ատամնաբուժական բժշկական իրերը, ներարկման ասեղները և սիլիկոնային
ռետինից կազմված բժշկական իրերը:
75. Օդային եղանակով բժշկական իրերի մանրէազերծումը կատարվում է
օդային մանրէազերծող սարքերում` չորացման պահարաններում: Դրանցում
մանրէազերծող գործոնը չոր տաք օդն է՝ 160 կամ 180 աստիճան տաքության
(+1600 C - 150 րոպե կամ +1800 C - 60 րոպե պահաժամով) պայմաններում:
76. Օդային մանրէազերծող սարքերում բժշկական իրերի մանրէազերծումը
կատարվում է առանց փաթեթավորման մանրէազերծ տուփերում կամ
անհրաժեշտության դեպքում բժշկական իրերը փաթեթավորվում են կրաֆթ
թղթով:
77. Բժշկական իրերի կրաֆթ թղթով փաթեթավորման պահանջներն են.
1) փաթեթավորելուց հետո կրաֆթ-փաթեթի վերին եզրը սոսնձվում է կամ
ամրացվում ամրակներով.
2) կրաֆթ-փաթեթի վերին եզրը սոսնձելու համար կիրառվում է 10
տոկոսանոց պոլիվինիլային սպիրտ կամ 5 տոկոսանոց օսլա պարունակող
սոսինձ.
3) կրաֆթ-փաթեթի վրա նշվում է մանրէազերծման ամսաթիվը և
մանրէազերծում կատարած բուժքրոջ ստորագրությունը:
78. Օդային մանրէազերծող սարքերում բժշկական իրերը բեռնվում են
այնպես, որ մանրէազերծման խցում օդը տարածվի անարգել:
79. Բժշկական իրերի մանրէազերծման սարքում բեռնման պահանջներն
են.
1) մանրէազերծման խցում մետաղական ցանցի վրա բժշկական իրերը
դասավորվում են մեկ շերտով՝ առանց իրար հպվելու, բացվող գործիքները
բացված վիճակում.
2) խոշոր բժշկական իրերը տեղադրվում են մանրէազերծող սարքի խցիկի
վերին դարակում, որպեսզի դրանք չխոչընդոտեն դեպի վեր տաք օդի հոսքին:
80. Նախքան մանրէազերծումը սկսելը օդային եղանակով բժշկական իրերը
չորացվում են` չորացման պահարանում 85 աստիճան տաքության (+850 C)
պայմաններում կամ դասավորվում մանրէազերծված սավանի վրա` մինչև
տեսանելի խոնավության վերանալը:

81. Բժշկական

իրերի

օդային

մանրէազերծող

սարքում

բեռնումը

կատարվում է նախօրոք խցիկը 40-50 աստիճան տաքացնելուց (+40-500 C)
հետո: Մանրէազերծման պահաժամի ավարտից հետո դրանց դատարկումը
իրականացվում է միայն այն ժամանակ, երբ մանրէազերծման խցիկը սառում է
առնվազն մինչև +40-500 C:
82. Չոր

օդային

եղանակով

մանրէազերծված

բժշկական

իրերի

պահպանման ժամկետներն են.
1) սոսնձված կրաֆթ-փաթեթում՝ 20 օր.
2) ամրակով փակված կրաֆթ-փաթեթում՝ 3 օր:
83. Չոր օդային մանրէազերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի
գրանցումները իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում`
համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի Ձև 2-ի:
ԳԼՈՒԽ XI. ԱՊԱԿԵ ԳՆԴԻԿՆԵՐՈՎ (ԳԼԱՍՊԵՐԼԵՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ)
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
84. Գլասպերլենային մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծող գործոնը
ապակյա

գնդիկներով

190-2500 C

աստիճան

տաքացած

(+190-2500 C)

միջավայրն է:
85. Գլասպերլենային եղանակով մանրէազերծումը կիրառվում է բժշկական
իրերի մանրէազերծման համար, որոնց չափը չի գերազանցում 52 միլիմետրը:
86. Մանրէազերծման համար չոր փաթեթավորված բժշկական իրերը
ամբողջությամբ տեղադրվում են շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի
մեջ` առնվազն 15 միլիմետր խորությամբ, 20-180 վայրկյան տևողությամբ:
Մանրէազերծման տևողությունը ընտրվում է տվյալ սարքի կիրառման
հրահանգի համաձայն:
ԳԼՈՒԽ XII. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
87. Քիմիական մեթոդով մանրէազերծումն իրականացվում է քիմիական
նյութերի լուծույթներում, գազային և պլազմային մանրէազերծող սարքերում:
88. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծվում են ջերմազգայուն
բժշկական իրերը, որոնք կառուցված են այնպիսի նյութից, որը թույլ է տալիս
դրանք ընկղմել քիմիական նյութերի լուծույթների մեջ:
89. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծման պահանջներն են.
1) մանրէազերծող նյութի մնացորդները բժշկական իրերի վրայից լվացվում
են առատ մանրէազերծ ջրով` ասեպտիկ պայմաններում.
2) քիմիական նյութերի լուծույթներում մանրէազերծված բժշկական իրերը
լվացվում

են

դասավորվում

մանրէազերծ
են

ջրով

մանրէազերծ

և

անմիջապես

սեղանի

վրա

օգտագործվում

կամ

տեղադրվում

կամ
են

մանրէազերծ տուփերում (բիքսերում) մանրէազերծ սավանով կամ թանզիֆե
անձեռոցիկով

փաթաթված`

պահպանելով

տվյալ

տեսակի

բիքսի

պահպանմանը ներկայացվող պահանջները` կից հրահանգի համաձայն.
3) քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը կատարվում է
հերմետիկ

փակվող

ապակյա,

մետաղյա,

ջերմակայուն

պլաստմասսե,

արծնապատ (առանց վնասման) տարողություններում.
4) մանրէազերծման համար օգտագործվող աշխատանքային լուծույթի
նոսրացումից խուսափելու համար, բժշկական իրերը մանրէազերծման են
ենթարկվում չոր վիճակում` պահպանելով տվյալ նյութի կից հրահանգով
պահանջվող մանրէազերծման պահաժամը.
5) քիմիական մանրէազերծման աշխատանքները իրականացվում են
ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ կամ լավ օդափոխվող տարածքում`
պահպանելով անվտանգության կանոնները.
6)

մանրէազերծող

քիմիական

նյութի

աշխատանքային

լուծույթը

պատրաստվում է նյութին կից մեթոդական հրահանգին համապատասխան.
7) բժշկական իրերի բոլոր խոռոչներն ու խողովակները լցվում են
աշխատանքային լուծույթով և մանրէազերծման ողջ ընթացքում գործիքի վրա
ապահովվում է 1 սանտիմետրից ոչ պակաս լուծույթի շերտի հաստությունը:
90. Բժշկական իրերի լուծույթից հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և
չորացնելու ողջ ընթացքում բուժանձնակազմը օգտագործում է անհատական
պաշտպանիչ միջոցներ` դիմակ, մանրէազերծ խալաթ, բժշկական գլխարկ և
ձեռնոցներ:
91. Բազմակի

օգտագործման

համար

նախատեսված

քիմիական

լուծույթներ կիրառելիս, յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ, թեստ-զոլի
օգնությամբ

որոշվում

է

լուծույթի

պիտանելիությունը`

ազդող

նյութի

արդյունավետ նվազագույն խտությունը: Եթե զգայորոշիչը չի փոխում իր
գույնը,

ապա

մանրէազերծող

նյութի

աշխատանքային

լուծույթի

օգտագործումը դադարեցվում է և պատրաստվում է նոր աշխատանքային
լուծույթ:
92. Միևնույն լուծույթում միաժամանակ տարբեր մետաղներից կազմված
բժշկական իրերը (չժանգոտվող մետաղ, խրոմացված, պղնձե ձուլվածք,
նիկելապատ և այլ) մանրէազերծման չեն ենթարկվում:
93. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծված ներդիտակները
(էնդոսկոպերը)

կարող

են

պահվել

համապատասխան

պահարանում`

հետևելով արտադրողի կողմից ներկայացվող շահագործման հրահանգի
պահանջներին:
94. Գազային
իրականացվում

մանրէազերծող
է

ապահովելով

սարքերում
բժշկական

իրերի

մանրէազերծումն
մանրէազերծման

պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները՝ արտադրողի հրահանգին
համապատասխան:

95. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումն իրականացվում է ստացիոնար,
ինչպես

նաև

շարժական

գազային

մանրէազերծող

սարքերում`

ցածր

ջերմաստիճանի` շարժական սարքերում 17-23 աստիճան տաքության (+17230 C), իսկ ստացիոնար սարքերում 55 աստիճան (+550 C) տաքության
պայմաններում:
96. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծման են ենթարկվում «վտանգավորե,
«խիստ վտանգավորե բժշկական իրերը, որոնք ջերմազգայուն են և ենթակա
չեն ինչպես չոր օդային, այնպես էլ գոլորշային եղանակով մանրէազերծման:
97. Բժշկական իրերը մինչ գազային եղանակով մանրէազերծելը չորացվում
են:
98. Էթիլեն օքսիդով բժշկական իրերի մանրէազերծումն իրականացվում է
թղթե, մագաղաթե, կրաֆթ-թղթի երկտակ փաթեթի կամ հատուկ այդ մեթոդի
համար նախատեսված փաթեթների մեջ, իսկ փաթեթների տեղափոխումը`
փակ վիճակում` տուփերով կամ գործվածքե պարկերով:
99. Ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա մանրէազերծումը կատարվում է
պլազմային

մանրէազերծող

սարքում`

համաձայն

տվյալ

սարքի

կից

հրահանգի պահանջների:
100. Պլազմային մեթոդով մանրէազերծման դեպքում ազդող միջոցը
հանդիսանում է ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա ցանկացած նյութ: Պլազմային
մանրէազերծող սարքում մանրէազերծում են վիրաբուժական բժշկական
իրերը, էնդոսկոպերը և կից գործիքները, օպտիկական սարքերը, թելավոր
լուսային լարերը, զոնդերը և հաշվիչները, էլեկտրական լարերը և մալուխները
և այլ մետաղական, լատեքսային, պլաստմասսե, ապակյա և կայծքարե
սարքերը:
101. Պլազմային

մանրէազերծող

սարքերում

բժշկական

իրերի

մանրէազերծումն իրականացվում է չոր և ցածր ջերմաստիճանային (մինչև -55
աստիճան) պայմաններում:
102. Պլազմային մանրէազերծման պահանջներն են.
1) մանրէազերծման տևողությունը 28-72 րոպե, որը հնարավորություն է
տալիս բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում ապահովել բժշկական
իրերի արագ շրջանառություն.
2)

բժշկական

իրերի

մանրէազերծումը

իրականացվում

է

միայն

փաթեթավորված.
3) փաթեթավորված բժշկական իրերի պլազմային մանրէազերծումից հետո
պահվում են ասեպտիկ պայմաններում:
103. Քիմիական
արդյունքները

մեթոդով

գրանցվում

են

մանրէազերծման

ռեժիմի

գրանցամատյանում`

հրամանով հաստատված հավելվածի Ձև 3-ի:

հսկողության

համաձայն

սույն

ԳԼՈՒԽ XIII. ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
104. Օզոնային եղանակով մանրէազերծումն իրականացվում է հատուկ
օզոնային մանրէազերծող սարքերում: Դրանցից յուրաքանչյուրում բժշկական
իրերի մանրէազերծման պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները
տարբեր

են

և

կատարվում

են

սարքը

արտադրողի

հրահանգներին

համապատասխան:
105. Օզոնային

եղանակով

մանրէազերծման

են

ենթարկվում

պարզ

կառուցվածք ունեցող չժանգոտվող մետաղից, տիտանից, կերամիկայից,
ապակուց, տեֆլոնից, սիլիկոնից, պոլիպրոպիլենից, պոլիէթիլենից, ակրիլից
պատրաստված բժշկական իրերը:
ԳԼՈՒԽ XIV. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
106. Բժշկական իրերի փաթեթավորման տեսակները, մանրէազերծումից
հետո փաթեթների պահման ժամկետները ներկայացված են սույն հրամանով
հաստատված հավելվածի աղյուսակ 4-ում:
107. Փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջներն են.
1) օգտագործվում է թափանցելի փաթեթավորման նյութ՝ փաթեթից ներս
մանրէազերծման գործոնի թափանցումն ապահովելու համար.
2) փաթեթավորման նյութն անթափանց է և պահպանում է բժշկական
իրերի մանրէազերծությունը.
3) ամուր է` դժվար պատռվող, չծակվող, տեղափոխման դեպքում
պաշտպանում է բժշկական իրերը երկրորդային բաղարկումից.
4) յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշվում է մանրէազերծման ամսաթիվը և
օգտագործման

վերջնաժամկետը:

Փաթեթավորման

վերջնաժամկետը

պայմանավորված է փաթեթավորման տեսակով, մանրէազերծման եղանակով:
108. Վերջնաժամկետը
պատռված,

ծակված

չլրացած,

կամ

ավելորդ

սակայն

վնասված,

նշումներով

խոնավացած,

փաթեթները

կրկին

ենթարկվում են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման:
109. Մանրէազերծ սեղանը պատրաստվում է անմիջապես բժշկական
միջամտությունից առաջ: Մանրէազերծ սեղանի պիտանելիության ժամկետը
լրանալուց հետո չօգտագործված և վերջնաժամկետը լրացած, սակայն
չօգտագործած

բժշկական

փաթեթներում) ենթակա

են

իրերը

(մանրէազերծման

ախտահանման,

տուփերում,

նախամանրէազերծման

և

մանրէազերծման:
110. Փաթեթավորված

մանրէազերծ

բժշկական

իրերի

պահպանման

տարածքը լինում է օդափոխվող, մաքուր և առանց ավելորդ իրերի:

111. Մանրէազերծ բժշկական իրերի բաղարկումը կանխարգելելու համար
դրանք պահպանվում են հատակից, առաստաղից և արտաքին պատերից
հեռու`

նվազագույնը

15

սանտիմետր

հեռավորությամբ,

ինչպես

նաև

լվացարաններից հեռու` բացառելով դրանց ջրի ցայտումը:
112. Օգտագործելուց առաջ ստուգվում է մանրէազերծ բժշկական իրերի
փաթեթի

ամբողջականությունը՝

հետքերի

առկայությունը

բժշկական

իրերն

պատռվածքի,

հայտնաբերելու

օգտագործվում

անցքերի,

նպատակով:

են

խոնավության

Փաթեթավորված

փաթեթավորման

նյութի

ամբողջականության դեպքում:
113. Մանրէազերծումից հետո` փաթեթավորված կամ մանրէազերծման
տուփով կատարված մանրէազերծումից հետո (մի բաժանմունքից մյուսը,
կենտրոնական

մանրէազերծման

բաժանմունքից

բաժանմունքներ

կամ

վիրասրահ) բժշկական իրերը տեղափոխվում են սավանով ծածկված, որը
հեռացվում է մինչև մաքուր գոտի մտնելը:
ԳԼՈՒԽ XV. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
114. Մանրէազերծման

որակի

հսկողությունն

իր

մեջ

ներառում

է

մանրէազերծիչ սարքերի աշխատանքի հսկողությունը, մանրէազերծման
ռեժիմի

չափանիշների

գնահատումը

և

մանրէազերծման

արդյունավետությունը:
115. Մանրէազերծման արդյունավետության նկատմամբ հսկողությունն
իրականացվում է հետևյալ մեթոդներով.
1) ֆիզիկական - չափիչ սարքերի օգտագործմամբ.
2) քիմիական - քիմիական թեստերի և ջերմաքիմիական զգայորոշիչների
օգտագործմամբ.
3) կենսաբանական՝ կենսաթեստերի օգտագործմամբ,
4)

մանրէաբանական՝

մանրէազերծման

որակի

լաբորատոր

մանրէաբանական հետազոտությամբ:
116. Մանրէազերծող

սարքը

շահագործող

անձի

կողմից՝

ամեն օր,

յուրաքանչյուր շրջափուլի ժամանակ իրականացվում է մանրէազերծող սարքի
աշխատանքի հսկողություն հետևյալ մեթոդների կիրառմամբ.
1) ֆիզիկական

մեթոդ` իրականացվում

է

մանրէազերծող

սարքերի

աշխատանքի ցուցանիշների օպերատիվ հսկողություն՝ ջերմաստիճանի,
ճնշման, պահաժամի և հարաբերական խոնավության համար.
2) քիմիական մեթոդ` կիրառվում են քիմիական նյութեր, որոնց գույնը և
ագրեգատային վիճակը (հալվում են) փոխվում է այն ջերմաստիճանում, որը
մոտ է մանրէազերծման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին: Գոլորշային
եղանակով մանրէազերծման համար կիրառվում է բենզոյաթթուն ֆուկսինի

հետ, իսկ չոր օդային եղանակով մանրէազերծման համար` սախառոզ,
հիդրոխինոն և այլն:
117. Քիմիական զգայորոշիչները պարտադիր օգտագործվում են՝ ըստ
նշանակության և կախված տեղադրումից լինում են ներքին և արտաքին՝
1) արտաքին զգայորոշիչները ունենում են կպչուն ժապավենի կամ
պիտակի տեսք և փակցվում են բժշկական իրերի փաթեթների վրա: Արտաքին
զգայորոշիչները գնահատվում են անմիջապես մանրէազերծման ավարտից
հետո.
2) ներքին զգայորոշիչները տեղադրվում են մանրէազերծվող բժշկական
իրերի

հետ

փաթեթի

ներսում՝

անկախ

փաթեթի

տեսակից

(թղթե,

պլաստմասսե, մետաղական տարողություն և այլ) և գնահատվում են
փաթեթները բացելուց հետո:
118. Մանրէազերծող սարքերն ենթակա են չափագրման շահագործումից
առաջ և վերանորոգումից հետո, իսկ շահագործման ընթացքում՝ ոչ պակաս,
քան տարին երկու անգամ:
119. Մանրէազերծող
իրականացվում

է

սարքերի

նաև

աշխատանքի

բժշկական

իրերի

հսկողությունից

մանրէազերծման

բացի
որակի

հսկողություն` կենսաբանական և մանրէաբանական մեթոդներով:
120.

Բժշկական

կենսաբանական

իրերի

մանրէազերծման

մեթոդ՝ իրականացվում

է

որակի

հսկողության

կենսաթեստերի

միջոցով

և

հիմնված է մանրէազերծման շրջափուլի ընթացքում բարձր կայունությամբ
սպորների ոչնչացման վրա: Կենսաբանական զգայորոշիչները արտացոլում
են ոչ միայն մանրէազերծման շրջափուլի տեխնիկական ցուցանիշների
ճշգրիտ պահպանումը, այլ մանրէազերծվող բժշկական իրերի վրա մանրէների
սպորների ոչնչացման փաստը:
121. Մանրէազերծման
մեթոդական

հրահանգին

մեկ

շրջափուլի

համապատասխան

ընթացքում
որոշվում

արտադրողի
է

անհրաժեշտ

կենսաբանական զգայորոշիչների քանակը՝ կախված մանրէազերծող սարքի
խցիկի ծավալից, մանրէազերծվող բժշկական իրերի քանակից և տեսակից:
Կենսաբանական թեստերը տեղադրվում են մանրէազերծման խցի պատերից
հեռու` ոչ պակաս, քան 5 սանտիմետր:
122. Իմպլանտների մանրէազերծման դեպքում թեստերը տեղադրվում են
մանրէազերծող սարքի յուրաքանչյուր բեռնման ժամանակ, ինչպես նաև
յուրաքանչյուր

փաթեթի

ներսում:

Այս

դեպքում

մանրէազերծված

իմպլանտներն օգտագործվում են միայն հսկողության բացասական արդյունք
ստանալուց հետո:
123.

Բժշկական

իրերի

մանրէազերծման

մանրէաբանական մեթոդ՝ իրականացվում
բժշկական

իրերից՝

ցանքսի

որակի

է ընտրողաբար

միջոցով:

Ցանքսի

հսկողության
մանրէազերծ
արդյունքում

միկրոօրգանիզմների աճի բացակայությունը վկայում է բժշկական իրերի
արդյունավետ մանրէազերծման մասին:

124. Գոլորշային մանրէազերծող սարքերի գործընթացի հսկողությունը
կատարվում է մանրէազերծող սարքի յուրաքանչյուր բեռնման ժամանակ`
համաձայն սույն հրամանով հաստատված հավելվածի աղյուսակ 5-ի:
125. Գոլորշային մանրէազերծման որակի հսկողությունն իրականացվում է
կենսաբանական և մանրէաբանական մեթոդներով:
126. Կենսաբանական

մեթոդով

բժշկական

իրերի

գոլորշային

մանրէազերծման որակի հսկողության համար, որպես կենսաբանական
զգայորոշիչ օգտագործվում են թղթե թեստ-զոլեր՝ ներծծված բացիլուս
ստեարոթերմոֆիլուսի

(Bacillus

stearothermophilus)

սպորներով:

Յուրաքանչյուր թեստ-զոլ պարունակում է վեգետատիվ ձևի վերածվող
բացիլուս սպորների 2,5x10 միավոր: Դրանք մանրէազերծող սարքում գոլորշու
համապատասխան

ճնշման

ազդեցությամբ

121

աստիճան

տաքության

0

(+121 C) պայմաններում 5 րոպեի ընթացքում դեռևս շարունակում են 100
տոկոսով պահպանվել` տալով 100 տոկոս աճ, իսկ նույն պայմաններում 15
րոպեի ընթացքում 100 տոկոսով վերանում են` տալով 0 տոկոս աճ:
Կենսաբանական զգայորոշիչների ցանքսի ժամանակ սնուցող միջավայրերի
վրա մանրէների աճի 100 տոկոս բացակայությունը վկայում է լիարժեք
մանրէազերծման մասին:
127. Կենսաբանական զգայորոշիչի նվազագույնը երկու նմուշ տեղադրվում
է մանրէազերծման տուփում ազդող գործոնի առավել դժվար հասանելի
տեղերում՝ մանրէազերծումը +121 աստիճան Ցելսիուս (+1210 C) 15 րոպե
պահաժամով իրականացնելու պայմանով: Մանրէազերծման պահաժամը
լրանալուց հետո զգայորոշիչի փաթեթը հանվում է, 5 ժամվա ընթացքում
տեղափոխվում

լաբորատորիա

և

կատարվում

ցանքս:

Տեղափոխման

անհնարինության դեպքում մինչև ցանքս կատարելը այն կարող է պահվել
սենյակային ջերմաստիճանում 24 ժամ: Ցանքսի արդյունքում բացիլուս
ստեարոթերմոֆիլուսի (Bacillus stearothermophilus) սպորներից վեգետատիվ
ձևերի

աճը

համարվում

է

կենսաբանական

զգայորոշիչի դրական

արդյունք և գոլորշային մանրէազերծող սարքերում գտնվող բոլոր բժշկական
իրերը համարվում են ոչ մանրէազերծ:
128. Չոր օդային մանրէազերծող սարքերի մանրէազերծման գործընթացի
հսկողությունը իրականացվում է համաձայն սույն հրամանով հաստատված
հավելվածի աղյուսակ 6-ի:
129. Մանրէազերծ նմուշների մանրէաբանական հետազոտություններն
իրականացվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության մանրէաբանական
լաբորատորիայում կամ Արցախի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման
գործունեություն

ծավալող

կազմակերպությունում`

պայմանագրային

հիմունքներով: Մանրէաբանական հետազոտությունները կազմակերպվում են
ամիսը

մեկ

անգամ

պարբերականությամբ,

ինչպես

նաև

արտահերթ`

համաճարակաբանական ցուցումներով կամ մանրէազերծման գործընթացում
թերություններ և խախտումներ հայտնաբերելիս:
130. Մանրէազերծող սարքերի տեխնիկական սպասարկումը, ընթացիկ
վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են կազմակերպության
պատասխանատու

ստորաբաժանման

կողմից

կամ

պայմանագրային

հիմունքներով` ապահովելով մանրէազերծման գործընթացում օգտագործվող
սարքերի անխափան աշխատանքը:
131. Ախտահանման և մանրէազերծման որակի հսկողությունը ներառում է
ախտահանման

և

մանրէազերծման

որակի

արդյունավետության

գնահատումը` կազմակերպությունում շրջանառող միկրոօրգանիզմների դեմ
կիրառվող

ախտահանիչների

մոնիթորինգի,
մանրէազերծ

նկատմամբ

մանրէազերծող
բժշկական

սարքերի
իրերի

կայունության
աշխատանքի

նմուշների

վերաբերյալ
հսկողության,

մանրէաբանական

հետազոտությունների իրականացմամբ:
132. Շրջակա միջավայրի ախտահանման որակի մակաբուծաբանական
հսկողությունն

իրականացվում

ստամոքսաաղիքային

համակարգի

է

մանկական,

վիրաբուժական

գինեկոլոգիական,
միջամտությունների

գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքներում և կաբինետներում, ինչպես
նաև կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիաներում:
133. Ախտահանման
մանրէաբանական,

և

մանրէազերծման

մակաբուծաբանական

որակի

հսկողության

հետազոտություններն

իրականացվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության մանրէաբանական
լաբորատորիայում կամ Արցախի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման
գործունեություն

ծավալող

կազմակերպությունում`

պայմանագրային

հիմունքներով` հետևյալ հաճախականությամբ և ծավալներով.
1) արտաքին մակերեսների մանրէային աղտոտվածության որոշման
նպատակով լվացուկներ, այդ թվում` ախտահանման որակի հսկողության
համար` ամիսը մեկ անգամից ոչ պակաս: Հետազոտության ծավալները`
հիվանդի

զննման,

ախտորոշման

յուրաքանչյուր

աշխատասենյակից

և

հիվանդասենյակից երեք լվացուկի հաշվարկով, բայց տաս լվացուկից ոչ
պակաս, եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև երեք աշխատասենյակ:
Աշխատանքները համարվում են անբավարար յուրաքանչյուրի 10 տոկոս և
ավելի նմուշներում մանրէներ հայտնաբերելու դեպքում.
2) արտաքին մակերեսների մակաբուծաբանական աղտոտվածության
որոշման նպատակով լվացուկներ ախտահանման որակի հսկողության
համար` ամիսը մեկ անգամից ոչ պակաս: Հետազոտության ծավալները`
հիվանդի

զննման,

ախտորոշման

յուրաքանչյուր

աշխատասենյակից

և

հիվանդասենյակից երեք լվացուկի հաշվարկով, բայց տաս լվացուկից ոչ
պակաս, եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև երեք աշխատասենյակ:
Մակաբուծաբանական աղտոտվածության որոշման նպատակով լվացուկներ

վերցվում

են

նաև

տվյալ

աշխատասենյակի

բուժաշխատողների

արտահագուստից և ձեռքերից: Կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիաներում
լվացուկներ

վերցվում են նաև

յուրաքանչյուր

ախտահանված

լաբորատորիայից՝

աշխատանքները

համարվում

են

տաս

լաբորատոր
նմուշ:

անբավարար՝

սպասքից,

Ախտահանման

որևէ

նմուշներում

հելմինթների ձվիկներ հայտնաբերելու դեպքում.
3) բժշկական իրերի ախտահանման որակ` ամիսը մեկ անգամից ոչ
պակաս: Հետազոտության ծավալները` հիվանդի զննման, ախտորոշման
յուրաքանչյուր աշխատատեղից երեք լվացուկի հաշվարկով, բայց տաս
լվացուկից ոչ պակաս, եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև երեք
աշխատասենյակ.
4)

բժշկական

իրերի

մանրէազերծման

և

բարձր

մակարդակի

ախտահանման որակի հսկողությունը իրականացվում է ամիսը մեկ անգամից
ոչ պակաս: Հետազոտության ծավալները` յուրաքանչյուր արտաընդերային
(պարենտերալ) (վիրակապարան, ծնարան, վիրահատարան, գինեկոլոգի,
ուրոլոգի

և

այլ

միջամտությունների

սենքեր

և

այլն)

միջամտություն

իրականացնող աշխատատեղում բժշկական իրերի երեք նմուշի հաշվարկով,
բայց տաս նմուշից ոչ պակաս (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև երեք
աշխատասենյակ),

իսկ

մանրէազերծման

բաժանմունքում

կամ

բաժանմունքների մանրէազերծման սենքերում հետազոտության ենթակա են
նույն մեթոդով միաժամանակ մշակված միևնույն նշանակության բժշկական
իրերի 1 տոկոսը (երեքից ոչ պակաս):
5)

օդի

մանրէաբանական

աղտոտվածության

լաբորատոր

ներքին

հսկողությունը իրականացվում է ամիսը մեկ անգամ: Հետազոտության
ծավալները` յուրաքանչյուր արտաընդերային (վիրակապարան, ծնարան,
վիրահատարան, գինեկոլոգի, ուրոլոգի և այլ միջամտությունների սենքեր և
այլն) միջամտություն իրականացնող աշխատասենյակում, մանրէազերծման
բաժանմունքում կամ այլ բաժանմունքների մանրէազերծման սենքերում
առնվազն

մեկ

նմուշի

հաշվարկով:

Աշխատանքները

համարվում

են

անբավարար նույնիսկ մեկ շեղումի դեպքում.
6) ներքին հսկողության ընթացքում հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները
հետազոտվում են նաև ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայունության
վերաբերյալ:

Աղյուսակ 1
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ
Բժշկական

Բժշկական իրերի

Բժշկական իրերի

իրերի դա-

վտանգավորու-

անվանում

Բժշկական

Բժշկական

իրերի մշակ- իրերի վաման գործ-

սակարգում թյան սահմանում

րակման

ընթաց
ռիսկ
«Ցածր

Շփվում են առողջ

վտանգա-

մաշկի հետ, չեն

Ստետոսկոպներ, ճնշաչափ,

Ցածր

Ցածր

ճնշաչափի բազկակալ, տականոթ- մակարդակի

վորության» շփվում լորձաթա- ներ, անութափոսային ջերմաչափեր, ախտահաղանթների հետ հարմահճակալային պահարաններ,
նում
կահույք, հատակ, հենակներ,
սպիտակեղեն, մահճակալ, սպասք
«Վտանգա-

Շփվում են

վոր»

լորձաթաղանթի

յացման սարքեր, աղիքային ջերմա- մակարդակի

Ներդիտակներ, շնչական և անզգա-

կամ վնասված

չափեր, հեշտոցային զննման բժշկա- ախտահա-

մաշկի հետ

Բարձր

կան իրեր, քիթ-կոկորդ ականջաբա-

Բարձր
Միջին

նում

նական բաժանմունքի թվարկված
գործիքները, ատամնաբուժական և
գինեկոլոգիական գործիքներ և
բժշկական իրեր, մարմնի մաշկի,
եղունգների խնամքի, դաջվածքի
համար օգտագործվող իրեր
«Խիստ

Թափանցում են

Իմպլանտներ, շեղբեր, ասեղներ, այլ

Մանրէա-

վտանգա-

նորմայում մանրէ-

վիրաբուժական բժշկական իրեր,

զերծում

վոր»

Բարձր

ազերծ օրգաններ, անոթային և միզային կատետրներ,
հյուսվածքներ,

քիթ-կոկորդ ականջաբանական բա-

խոռոչներ կամ

ժանմունքի թվարկված գործիքները,

անոթային

ատամնաբուժական և գինեկոլո-

համակարգ

գիական գործիքներ և իրեր

Աղյուսակ 2
ՄԵԹՈԴ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ
Ախտա-

Ախտահանիչ

հանման

գործոն

ֆիզիկական մեթոդ
Եռացման
եղանակ

Թորած ջուր
Թորած ջուր,
կամ ջրին ավելացրած կերակ-

Ախտահանման ռեժիմ

Կիրառում

Ախտահան- Օգտա-

Ախտահան-

ման պայ-

գործվող

մաստի- ման տևողու-

մանները

սարքեր

ՋերճանօC

թյուն/րոպե

99 + 1

30 + 5

Ապակե, մետաղա-

Բժշկական

15-ից 30 րոպե կան, ջերմակայուն
պոլիմերային
(+5-ից 10
նյութերից, ռետինե,
րոպե)

իրերի ամ-

րի սոդա (2 տո-

լատեքսից

կոսանոց

բժշկական իրեր

բողջական
ընկղմում
ջրում

Ախտահանման
կաթսա

լուծույթ)
Գոլորշա-

Ճնշման տակ

Ապակե, մետաղա-

Մանրէա-

Գոլոր-

յին

հագեցած ջրային

110 + 2

20

կան, ջերմակայուն

զերծման

շային

եղանակ

գոլորշիներ

պոլիմերային

տուփերում մանրէա-

նյութերից, ռետինե,

զերծիչ

լատեքսից

սարք

բժշկական իրեր
Տաք

Չոր տաք օդ

Ապակե, մետաղա-

օդային
եղանակ

120 + 3

Առանց փա- Օդային

թեթավոր- մանրէական, սիլիկոնային,
ման մանրէ- զերծիչ
ռետինից բժշկական
ազերծված
սարք
իրեր
տուփերում

45

Աղյուսակ 3
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
Մեթոդի տեսակը

Եղանակը

Մանրէազերծող գործոն

Ֆիզիկական

Գոլորշային

Բարձր ճնշման տակ ջրի հագեցած գոլորշի

(ջերմաստիճան)

Քիմիական

Օդային

Չոր տաք օդ

Գլասպերլենային

Ապակյա գնդիկներով տաքացած միջավայր

Գազային

Էթիլեն օքսիդ

Պլազմային

Ջրածնի գերօքսիդի գոլորշիներ

Հեղուկ նյութերով

Քիմիական նյութերի լուծույթներ (ստերիլիանտներ)

Աղյուսակ 4
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Փաթեթի տեսակը

Պահպանման
ժամկետը

Թուղթ, կտոր-գործվածք և այլ նյութեր, որոնք պարունակում են ցելյուլոզա

երեք օր

Երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա

երկու ամիս

Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ ապարատով ջերմության միջոցով

վեց ամիս

փակած զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակած

երեք ամիս

Առանց ֆիլտրի մետաղական տուփ

երեք օր

Ֆիլտրով մետաղական տուփ

21 օր

Աղյուսակ 5
ՌԵԺԻՄՆԵՐ
ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՂ ՍԱՐՔԻ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
Մանրէազերծող սարքի

Մանրէազերծման որակի

Մանրէազերծման

աշխատանքի ռեժիմ

հսկողության մեթոդ
գործընթացի
հսկողության մեթոդ

Գոլորշու Ճնշումը

Ջեր-

Պահա-

Քիմիական

կիլոգրամ/սանտի- մաստի-

ժամ

մետր քառակուսի

ճան C

րոպե

1,1

120

45

Բենզոյաթթու

2,0

132

20

Միզանյութ,

Ֆիզիկական

Նիկոտանամին

Կենսաբա-

Մանրէա-

նական

բանական

մոնոմետր Բացիլուս ստե- Բժշկական
ջերմաչափ արոթերմոֆիժամացույց

իրերի

լուս (Bacillus

հետազո-

stearother-

տություն

mophilus)

Աղյուսակ 6
ՌԵԺԻՄՆԵՐ
ՉՈՐ ՕԴԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
Մանրէազերծող սարքի

Մանրէազերծման գործըն-

Մանրէազերծման որակի

աշխատանքի ռեժիմ

թացի հսկողության մեթոդ

հսկողություն
Մեթոդ

Ջերմաս-

Պահաժամը

քիմիական

Ֆիզիկա-

տիճան C

րոպե

160

150

Լևոմիցետին

ջերմա-

180

60

հիդրոխինոն,

չափ ժա-

գինեթթու,

մացույց

Կենսաբանական

կան

սախառոզա

Մանրէաբանական

Բացիլուս սուբտիլուս,

Բժշկական

բացիլուս լիխենիֆոր- իրերի լաբորամիս (Bacillus subtilus

տոր հետազո-

Bacillus licheniformis)

տություն

Ձև 1
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
Մանրէազերծիչի մակնիշը ____________________
Ավարտված է ______________

Գրանցման սկիզբը ___________________________

Ամսաթիվ

Բժշկա-

Ավտո-

Մանրէազերծման ռեժիմ

կան իրե- կլավի
րի ան-

սկիզբ, վերջ, ճն- ջերմաս-

միաց-

ժամ

վանում ման ժամ

1

2

Մանրէազերծիչ սարքի

3

4

ժամ շում տիճան
5

6

աշխատանքի հսկողություն (քիմիական
զգայորոշիչ)

7

Ավտոկլավի
աշխատացնողի
ստորագրություն

8

9

Ձև 2
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՉՈՐ ՕԴԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
Մանրէազերծիչի մակնիշը ____________________
Ավարտված է ______________

Գրանցման սկիզբը ___________________________

Ամ- Բժշկական
սա-

իրերի

Մանրէազեր-

Մանրէազերծիչ ռեժիմ

թիվ անվա- քա- միացման ժամ Սկիզբ
նում նակ

1

2

Մանրէազերծիչ

ծիչ սարքի

3

4

Ջեր- Վերջ, Հա-

ժամ

մաս-

(1800)

տիճան

5

6

Մանրէա-

սարքի աշխա-

զերծումը

տանքի հսկողու-

կատարող

ժամ նելու թյուն (քիմիական անձի ստոզգայորոշիչ)
րագրություն
ժամ
7

8

9

10

Ձև 3
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
Գրանցման սկիզբը _________________

Ավարտված է ___________

Բժշկական Մանրէազերծող Մանրէ- Մանրէազեր- ՄանրէազերԿատանյութի անվա- ազերծող ծող նյութում
իրերի
ծող սարքի Մանրէազերծ- րող
նում/խտունյութի ակտիվ նյութի միացման
անձի
ման ռեժիմ
Ամ- ան- քաթյուն` ըստ
պատ- որոշման ար- ժամ/կամ քիստորա-

սա- վա- նակ հրահանգի պա- րաստ- դյունք (թեսթե- միական լութիվ նում

հանջի (տոկոս) ման ամ-

րի միջոցով) ծույթի մեջ ըն-

սաթիվ
1

2

3

4

կղման ժամ

5

6

գրու-

Սկիզբ, Վերջ,

7

ժամ

ժամ

8

9

թյուն
10

Ձև 4
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
Գրանցման սկիզբը _________________

ՆախամանրէազերծԱմսաթիվ

ման մշակման

Ավարտված է ___________

Նախամանրէա-

Նախամանրէազերծման

ենթարկված

որակի հսկողու-

բժշկական իրեր

թյան ենթարկված

Անվանում

քանակ

արդյունքները

2

3

զերծման
մշակման որակի
հսկողությունը

բժշկական իրերի

Լվացող հեղուկի կատարող անձի
ստորագրություն
հետքերի

Արյան

քանակ
1

Նախամանրէա-

զերծման մշակման մշակման որակի հսկողության

հետքերի
առկայություն

առկայություն

5

6

4

7

Ձև 5
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Ամսաթիվ

Բաժանմունք__________________________

1

Բժշկական

Մաքրման

իրերի

եղանակ

Մաք- Ախտարող

Ախտահանող

հանման

նյութի

Ախտահան- Կատաման ռեժիմ

րողի

անվա- քա- մեքենա- ձեռ- նյութի եղանակ անվա- խտություն` Սկիզբ Վերջ ստորագրունում նակ յացված քով անվանում ըստ կից հրանում
թյուն
հանգի (տոկոս)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 08-ին փետրվարի 2018թ.
Պետական գրանցման համարը 1121810

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«05» փետրվարի 2018թ.

N 01-Ն

ք.Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2012
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի N 16-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետի 2012 թվականի հունիսի 27-ի
«Ավիացիոն անվտանգության ծառայությունների անձնակազմերի անդամների
ատեստավորման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 16-Ն հրամանով
հաստատված՝
1) կանոնակարգի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի
վարչության

(այսուհետ՝

Վարչություն)»

բառերը

փոխարինել

«Արցախի

Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն)» բառերով,
2) կանոնակարգում «Վարչության պետ» բառերը

համապատասխան

հոլովաձևերով փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական

ենթակառուցվածքների

համապատասխան հոլովաձևերով,

նախարար»

բառերի

3)

կանոնակարգում

«Վարչություն»

բառը

համապատասխան

հոլովաձևերով փոխարինել «Նախարարություն» բառի համապատասխան
հոլովաձևերով,
4) կանոնակարգի ձև N 2-ում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն

առընթեր

քաղաքացիական

ավիացիայի

վարչության

պետի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի» բառերով:
2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի
պետ Արմեն Թովմասյանին՝ սույն հրամանն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
23-ին հունվարի 2018 թվական
Պետական գրանցման համար 1111804
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» հունվարի 2018 թվական

N 1-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 22-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի հունվարի 22-ի
«Ռեզիդենտների

շահութահարկի

հաշվարկի

ձևն

ու

լրացման

կարգը

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության 2010 թվականի հունվարի 20-ի N
1/Ն հրամանն ուժը

կորցրած

ճանաչելու մասին»

N 3-Ն հրամանով

սահմանված հավելվածի`
1) ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի աղյուսակ 4-ի 1-ին բաժնում
1.15-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.16-րդ տող.

«

1.16. ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններից, օտարերկրյա
քաղաքացիներից և քաղաքացիություն չունեցող անձանցից
ստացված խորհրդատվական ծառայությունների ծախսերը

».

2) ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի լրացման կարգի 17-րդ
կետի

1-ին

ենթակետում

լրացնել

հետևյալ

բովանդակությամբ

նոր

պարբերություն.
«ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններից, օտարերկրյա քաղաքացիներից
և քաղաքացիություն չունեցող անձանցից ստացված խորհրդատվական
ծառայությունների ծախսերը.»:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
23-ին հունվարի 2018 թվական
Պետական գրանցման համար 1111805
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» հունվարի 2018 թվական

N 2-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության 2011 թվականի ապրիլի 4-ի
«Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ
գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարության,
համամասնությունների մասին տեղեկանքի ձևերը և դրանց լրացման
կարգերը հաստատելու, հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանով հաստատված NN 1, 4, 6, 8-11,
14, 15, 20-26 հավելվածների հայտարարությունների ձևերում վերջին
պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«*2018
թվականի
հունվար-դեկտեմբեր
ամիսների
համար
հաստատագրված

վճարի

չափը

հաշվարկելիս

(բացառությամբ

Ստեփանակերտ քաղաքի) լրացուցիչ կիրառվում է 0,5 գործակից:»:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
23-ին հունվարի 2018 թվական
Պետական գրանցման համար 1111806
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» հունվարի 2018 թվական

N 3-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 8-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի
«Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ
պարտադիր վճարների հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման
համակարգի ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 8-Ն
հրամանում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը.
1) հրամանում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետ.
«3. Սահմանել, որ բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգը ներդրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի N 162-Ն հրամանով
սահմանված ժամկետում:».
2) հրամանով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
համաձայն հավելվածի:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2018 թվականի հունվարի 08-ի N 3-Ն հրամանի
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի
«04ե ապրիլի 2014թ. N 8-Ն հրամանի
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
Գործող հաշվետվության անվանումը,

Հաստատված է

Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգի ներդրման ժամկետ

պարբերականությունը և հաշվետու

ա. 2016թ.-ից սկսած` յուրաքանչյուր տարվա

ժամանակաշրջանները

հունվարի 1-ից` նախորդ տարվա արդյունքնե-

2015թ. հունվարի 1-ից

2014թ. հունվարի 1-ից

րով 36 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող իրաց-

2017թ. հունվա-

2019թ.

րի 1-ից`6-րդ

հունվարի

սյունակի «ա» և 1-ից`6-րդ

ման շրջանառություն (համախառն եկամուտ)

«բ» կետերում

ունեցող հարկ վճարողների համար.

ընդգրկված

սյունակում

բ. 2016-2018 թվականների ընթացքում` հաշ-

հարկ վճարող-

չընդգրկ-

վետվություններն էլեկտրոնային հանձնելու

ների համար,

ված

դիմում ներկայացրած հարկ վճարողների
համար (բացառությամբ կիսամյակային

իսկ 2018թ.
հարկ
հունվարի 1-ից` վճարող-

հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող

6-րդ սյունակի

ների

անհատ ձեռնարկատերերի)` դիմումում նշված

«գ» կետում

համար

հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած.

ընդգրկված

գ. 2018 թվականի ընթացքում` կիսամյակային

հարկ վճարող-

հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող

ների համար

չի ներդրվում

Հ/հ

անհատ ձեռնարկատերերի համար` դիմումում
նշված հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ռեզիդենտի շահութահարկ
1.

2.

ՀԱՇՎԱՐԿ`

22.01.2014թ.

(տարեկան)

N 3-Ն հրաման

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի)
կողմից հաշվետու տարվա
ընթացքում անհուսալի ճանաչված
պարտքերի վերաբերյալ (տարեկան)

3.

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի

Ռեզիդենտների շահութահարկի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ռեզիդենտի կողմից շահութահարկի
կանխավճարի ամսական մեծությունը
ինքնուրույն որոշելու մասին

+

+

+

+

ԼՂՀ կառավարության
08.07.2003թ.
N 205 որոշում
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
06.02.2012թ.

+

N 1-Ն հրաման
Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ

4.

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ`
Կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ոչ ռեզիդենտին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.11.2014թ.

վճարված եկամուտների, պահված

N 12-Ն հրաման

+

+

շահութահարկի (եռամսյակային)
5.

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Ոչ ռեզիդենտների տարեկան

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի17.11.2014թ.

եկամուտների մասին (տարեկան)

N 12-Ն հրաման

+
Եկամտային հարկ

6.

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ`
Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների

7.

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.

+

N 5-Ն հրաման

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ`

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

Եկամտային հարկի և կուտակային

պետի 17.02.2014թ.

+

վճարի (ամսական)
8.

9.

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ`

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

Եկամտային հարկի և կուտակային

պետի 17.02.2014թ.

վճարի (ամսական)

N 5-Ն հրաման

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Տարեկան եկամուտների մասին (տարեկան), 01.01.2014թ-ից հետո հաշվետու
ժամանակաշրջանների համար

10.

N 5-Ն հրաման

+

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.

+

N 5-Ն հրաման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Կազմակերպության կողմից որպես
հարկային գործակալ եկամտային
հարկի պահում (գանձում) և պետական
բյուջե վճարում կատարելու պարտա-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 17.02.2014թ.

+

N 5-Ն հրաման

վորություն ստանձնելու մասին
11.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից

ԼՂՀ ՖՆ

եկամտային հարկի կանխավճարի

09.01.2017թ.

եռամսյակային մեծությունը

N 2-Ն հրաման

+

ինքնուրույն որոշելու մասին
Ակցիզային հարկ
12.

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Ակցիզային հարկի (եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 28.03.2013թ.

+

+

+

+

+

+

N 5-Ն հրաման
Ավելացված արժեքի հարկ
13.

14.

ՀԱՇՎԱՐԿ`

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

Ավելացված արժեքի հարկի

26.03.2012թ.

(ամսական կամ եռամսյակային)

N 4-Ն հրաման

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

հարկի (կիսամյակային)

26.03.2012թ.
N 4-Ն հրաման

15.

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Ֆիզիկական անձի իրականացրած
գործարքների մասով ավելացված
արժեքի հարկի (եռամսյակային)

16.

ԼՂՀ կառավարության 23.06.2009թ.

+

N 403-Ն որոշում

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված
(գնորդներին տրված) և (կամ) մատա-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

կարարներից ստացված հարկային

29.12.2009թ.

հաշիվների վերաբերյալ (ամսական,

N 36/Ն հրաման

+

+

եռամսյակային կամ կիսամյակային)
Առևտրի հարկ
17.

18.

Հայտարարագիր`

ԼՂՀ ՀՊՎ

Առևտրի հարկ վճարող համարվելու

15.07.2002թ.

համար (տարեկան)

թիվ 30/Ղ հրաման

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Առևտրի հարկի (ամսական)

ԼՂՀ ՀՊՎ
15.07.2002թ.

+

+

+

+

+

թիվ 30/Ղ հրաման
19.

ՀԱՇՎԱՐԿ`

ԼՂՀ ՀՊՎ

Առևտրի հարկի (կիսամյակային)

15.07.2002թ.
թիվ 30/Ղ հրաման
Հաստատագրված վճարներ

20.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջոցով իրականացվող առևտ-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

րական գործունեության համար հաս-

04.04.2011թ.

տատագրված վճարի հաշվարկման

N 3-Ն հրաման

ելակետային տվյալների և ուղղիչ
գործակիցների մասին

+

21.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
«Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

թյան օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ

04.04.2011թ.

մասի «ա» և «բ» կետերով սահման-

N 3-Ն հրաման

+

+

+

+

ված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների մասին
22.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

Հանրապետության օրենքի 22-րդ

04.04.2011թ.

հոդվածի 4-րդ մասում նշված համա-

N 3-Ն հրաման

մասնությունների մասին
23.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Առևտրի
իրականացման վայրում առևտրական

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

գործունեության համար հաստատագր-

04.04.2011թ.

ված վճարի հաշվարկման ելակետային

N 3-Ն հրաման

+

տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
24.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
«Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
«ա» կետով և 251-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի «ա» կետով սահմանված սահ-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

+

N 3-Ն հրաման

մանային չափերի համապատասխան
ցուցանիշների մասին
25.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Հանրային սննդի ոլորտում
իրականացվող գործունեության
համար հաստատագրված վճարի

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

հաշվարկման ելակետային տվյալի և
ուղղիչ գործակիցների մասին
26.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային
չափի ցուցանիշների մասին

27. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բաղնիքների և
ցնցուղարանների կազմակերպման
ոլորտում իրականացվող գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

+

N 3-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
28.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտրանսպորտային
գործունեություն իրականացնելու
համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալների

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

և ուղղիչ գործակիցների մասին
29.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Վարսավիրական ծառայությունների
մատուցման գործունեության համար
հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

ուղղիչ գործակցի մասին
30.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտեխսպասարկման կայանների

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

(կետերի) գործունեության համար

04.04.2011թ.

հաստատագրված վճարի հաշվարկ-

N 3-Ն հրաման

ման ելակետային տվյալի և ուղղիչ

+

գործակցի մասին
31.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտեխսպասարկման կայանների
(կետերի) գործունեության համար սահմանային չափի ցուցանիշների մասին

32.

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

+

N 3-Ն հրաման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոտրանսպորտային միջոցների
գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
33.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ավտոկանգառների գործունեության

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

համար հաստատագրված վճարի

04.04.2011թ.

հաշվարկման ելակետային

N 3-Ն հրաման

+

տվյալների և ուղղիչ գործակցի մասին
34.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Արդյունագործական ձկնորսության
գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

գործակիցների մասին
35.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Խաղատների գործունեության կազ-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

մակերպման համար հաստատա-

04.04.2011թ.

գրված վճարի հաշվարկման

N 3-Ն հրաման

+

ելակետային տվյալի մասին
36.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ինտերնետ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

շահումով խաղերի կազմակերպման

04.04.2011թ.

+

համար հաստատագրված վճարի

N 3-Ն հրաման

հաշվարկման ելակետային
տվյալների մասին
37.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Շահումով
խաղային ավտոմատների շահագործ-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

ման համար հաստատագրված

04.04.2011թ.

վճարի հաշվարկման ելակետային

N 3-Ն հրաման

+

տվյալների մասին
38.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով,
ինչպես նաև համակցված վիճակախաղերի կազմակերպման համար
հաստատագրված վճարի հաշվարկ-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

ման ելակետային տվյալի մասին
39.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Համակարգչային խաղերի կազմա-

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

կերպման համար հաստատագրված

04.04.2011թ.

վճարի հաշվարկման ելակետային

N 3-Ն հրաման

+

տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
40.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Բիլիարդ խաղի կազմակերպման
գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման
ելակետային տվյալի և ուղղիչ
գործակցի մասին

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.
N 3-Ն հրաման

+

41.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ատամնաբուժական ծառայությունների մատուցման գործունեության
համար հաստատագրված վճարի
հաշվարկման ելակետային տվյալի և

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

ուղղիչ գործակցի մասին
42.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար հաստատագրված
վճարի հաշվարկման ելակետային

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
43.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Մետաղադրամով և (կամ)
թղթադրամով շահագործվող
ավտոմատների միջոցով սննդի
առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
04.04.2011թ.

+

N 3-Ն հրաման

վճարի հաշվարկման ելակետային
տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին
44.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Մետաղադրամով շահագործվող
ավտոմատների միջոցով խաղերի

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

կազմակերպման գործունեության

04.04.2011թ.

համար հաստատագրված վճարի

N 3-Ն հրաման

հաշվարկման ելակետային տվյալի
և ուղղիչ գործակցի մասին

+

45.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Հեծանիվների, անվաչմուշկների,
սկուտերների, հիրոսկուտերների և

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ

հովերբորդների վարձույթի համար

04.04.2011թ.

հաստատագրված վճարի հաշվարկ-

N 3-Ն հրաման

+

ման ելակետային տվյալի և ուղղիչ
գործակցի մասին
46.

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
Ավտոտրանսպորտային միջոցների
գազալցման (գազալիցքավորման)
գործունեություն իրականացնողների
կողմից գազի ֆիզիկական ծավալ-

ԼՂՀ կառավարության 26.04.2006թ.

+

+

N 242 որոշում

ների մասին (ամսական)
Արտոնագրային վճարներ
47.

48.

ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`

«Արտոնագրային

Արտոնագրային վճար վճարող

վճարների մասին»

համարվելու համար (անհատ

ԼՂՀ 2011 թվականի

ձեռնարկատեր չհանդիսացող

դեկտեմբերի 27-ի

ֆիզիկական անձանց համար)

ՀՕ-91-Ն օրենքը

ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`

«Արտոնագրային

Արտոնագրային վճար վճարող

վճարների մասին»

համարվելու համար (անհատ

ԼՂՀ 2011 թվականի

ձեռնարկատերերի համար)

դեկտեմբերի 27-ի

+

+

ՀՕ-91-Ն օրենքը
Ռոյալթի
49.

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`
Ռոյալթիի (տարեկան)

ԼՂՀ ՖԷՆ
13.02.2014թ.

+

N 10-Ն հրաման
50.

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հաշվետու

ԼՂՀ ՖԷՆ

+

տարում կնքված, փոփոխված և

13.02.2014թ.

լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ

N 10-Ն հրաման
Կարգավորման պարտադիր վճարներ

51.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`
Հանրային ծառայությունների
կարգավորման պարտադիր
վճարների (եռամսյակային)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
25.01.2008թ. թիվ

+

+

5/Ն հրաման

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ
52.

ՀԱՇՎԱՐԿ`
Ավտոմոբիլային ճանապարհների
շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող
հատկացումների (մասհանումների)

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
պետի 05.03.2013թ.

+

+

N 4-Ն հրաման

(եռամսյակային)
Շրջանառության ֆիզիկական ծավալներ և գներ
53.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ապրանքների
արտադրության և շրջանառության

ԼՂՀ կառավարու-

ֆիզիկական ծավալների ու գների

թյան 25.06.2002թ.

վերաբերյալ (ամսական,

N 150 որոշում

+

+

եռամսյակային)
Հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագիր
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից տվյալ
54.

տարում հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները
կիսամյակային ներկայացնելու

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ
01.07.2009թ.

+

N 17/Ն հրաման

համար (տարեկան)
Հաշվետվություններ

55.

56.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հաշվարկված

ԼՂՀ ՖՆ

ու վճարված հարկերի և այլ

15.03.2017թ.

պարտադիր վճարների վերաբերյալ

N 96-Ն հրաման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`

ԼՂՀ ՖՆ

Հարկ վճարողի իրացման

15.03.2017թ.

շրջանառության վերաբերյալ

N 96-Ն հրաման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`
57.

Ըստ գործունեության իրականացման
վայրերի ապրանքանյութական
արժեքների շարժի վերաբերյալ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ԼՂՀ ՖՆ
15.03.2017թ.
N 96-Ն հրաման
Տեղեկանքներ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում գրանցված
հարկ վճարողների կողմից Լեռնային
58.

Ղարաբաղի Հանրապետության

ԼՂՀ ՖՆ

տարածքում առաքված (տրամա-

15.03.2017թ.

դրված) պատրաստի արտադրանքի

N 96-Ն հրաման

կամ ապրանքների համար դուրս
գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ
ՏԵՂԵԿԱՆՔ`
59.

Դեբիտորական և կրեդիտորական
պարտքերի վերաբերյալ

ԼՂՀ ՖՆ
15.03.2017թ.
N 96-Ն հրաման

»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 05 -ին
Պետական գրանցման համարը 1111809

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«26» հունվարի 2018 թվական

N 65-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 8-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2013 թվականի հոկտեմբերի 14-ի
«Ֆիզիկական անձանց գույքահարկի և հողի հարկի ծանուցագրերի ու
անդորրագրերի ձևերը հաստատելու մասին» N 8-Ն հրամանով հաստատված
N 1 և N 2 հավելվածների ձևերից հանել «մինչև 90 օր» և «, իսկ 91-րդ օրվանից
սկսած` ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է
տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.1 տոկոսի չափով» բառերը:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13 -ին
պետական գրանցման համարը 1111811

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«30» հունվարի 2018 թվական

N 67-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 12
ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության

օրենքի

73-րդ

հոդվածը

և

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի N 201
որոշմամբ

հաստատված

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետությունում

հաշվապահների որակավորման կարգի 18-րդ կետը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրվող որակավորված հաշվապահի վկայականի ձևը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաշվապահների որակավորման
քննությանը

մասնակցելու

դիմումի

և

որակավորված

հաշվապահի

վկայականի ձևերը հաստատելու մասին» N 12 հրամանը:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի
հունվարի 30-ի N 67-Ն հրամանի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախի Հանրապետության հաշվապահների

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ

որակավորման հանձնաժողովի
___________ _______20_____թ.
N

արձանագրություն

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն N_____

Ն.Տ
(հաշվապահի անունը, հայրանունը, ազգանունը )

Վկայականը ուժի մեջ է մինչև
20XX թ.

-ը ներառյալ

Կ.Տ

(հաշվապահի քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը)

Հանձնաժողովի նախագահ
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13 -ին
պետական գրանցման համարը 1111812

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«30» հունվարի 2018 թվական

N 68-Ն

ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 41-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1.

Լեռնային

նախարարի

2016

Ղարաբաղի
թվականի

Հանրապետության

հունվարի

29-ի

ֆինանսների

«Հանրային

հատվածի

կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
օրինակելի մոդելը հաստատելու մասին» N41-Ն հրամանի հավելվածում
կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը`
1)

բովանդակությունում

2.1.6-րդ

տողից

հետո

լրացնել

հետևյալ

բովանդակությամբ նոր` 2.1.7-րդ տող.
«2.1.7 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ……………………...…18».
2) «2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը մեթոդաբանության կտրվածքով» բաժնում`
ա. «2.1.6 Հիմնական միջոցների ապաճանաչում» ենթաբաժնից հետո
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2.1.7-րդ ենթաբաժին.
«2.1.7 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ
2.1.7.1 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները նյութական ակտիվներ
են, որոնք չեն բավարարում 2.1.1.1 պարագրաֆի հիմնական միջոցների
սահմանման 2-րդ կամ 3-րդ կետերի պահանջներին:

2.1.7.2 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները հաշվառվում են
որպես պաշար և ճանաչվում են որպես ծախս (ծախսում) շահագործման
հանձնման պահին: Պահեստամասերը հաշվառվում են որպես պաշարներ և
ճանաչվում են որպես ծախս (ծախսում)` սպառմանը զուգընթաց:»,
բ. «2.4.1.1 Պաշարները այն ակտիվներն են, որոնք`» ենթաբաժինը լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 5-րդ կետով.
«5) պաշար են հանդիսանում նաև 2.1.7 պարագրաֆով սահմանված
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները».
3) հանել 2.10.1.3-րդ ենթաբաժինը:
2.

Սույն

հրամանն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13 -ին
պետական գրանցման համարը 1111813

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«30» հունվարի 2018 թվական

N 69-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՓԱԹԵԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների
հաշվապահական
հաշվառման
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության հանրային հատվածի
կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի
փաթեթը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանը տարածվում է հանրային հատվածի այն
կազմակերպությունների
վրա,
որոնք
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից հաշվապահական
հաշվառման նոր համակարգին և հանրային հատվածի հաշվապահական
հաշվառման
ոլորտը
կարգավորող
օրենսդրության
պահանջներին
համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն
ընձեռող
համակարգչային
ծրագրերին
անցման
ժամանակացույցը
սահմանելու մասին» N 39-Ն հրամանով սահմանված ժամանակացույցին
համապատասխան անցնում են հաշվապահական հաշվառման նոր
համակարգին:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի
հունվարի 30-ի N 69-Ն հրամանի

կազմակերպության անվանումը

Ֆինանսական հաշվետվություններ

հաշվետու ժամանակաշրջանը

Կազմակերպության հասցեն

Վերադաս մարմինը
ծածկագիրը

Թվային ցուցանիշների չափման միավորը

հազար դրամ

անվանումը

Բովանդակություն
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
Ծանոթագրություններ

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Տող

1

Ծնթ.

2

3

Հիմնական միջոցներ

010

5

Ոչ նյութական ակտիվներ

020

2

Ներդրումային գույք

030

2

Բարձրարժեք ակտիվներ

040

8

Չարտադրված (բնական ծագում

050

9

Կենսաբանական ակտիվներ

060

10

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ,

070

11

20-թ.

20-թ.

(հաշ-

(նա-

վետու)

խորդ)

4

5

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

ունեցող) նյութական ակտիվներ

այդ թվում՝
Ներդրումներ ասոցացված

071

կազմակերպություններում
Ներդրումներ համատեղ վերահսկվող

072

կազմակերպություններում
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ

080

12

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

090

Պաշարներ

100

13

Դեբիտորական պարտքեր

110

14

120

15

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

130

11

Դրամական միջոցներ և դրանց

140

16

__________
__________

փոխանակվող գործարքների գծով
Դեբիտորական պարտքեր
չփոխանակվող գործարքների գծով

_________

համարժեքներ
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ

150

__________

Ընդամենը ակտիվներ

160

__________

ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (ՍԵՓԱԿԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼ)
Ներդրված կապիտալ

170

Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)

180

Հիմնական միջոցների

190

5

վերագնահատումից արժեքի աճ
Այլ պահուստներ

200

__________

Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական

210

__________

կապիտալ)

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պայմանով ստացված ակտիվների գծով

220

17

230

18

240

19

250

20

Ոչ ընթացիկ պահուստներ

260

21

Ընդամենը ոչ ընթացիկ

270

ոչ ընթացիկ հետաձգված հասույթներ
Երկարաժամկետ վարկեր և
փոխառություններ
Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորություններ
Կոնցեսիոն ակտիվների գծով ստացված
ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

__________

պարտավորություններ

Պայմանով ստացված ակտիվների գծով
ընթացիկ հետաձգված հասույթներ

280

_________

17

Կարճաժամկետ վարկեր և

290

18

300

19

Ընթացիկ պահուստներ

310

21

Առևտրական և այլ կրեդիտորական

320

22

330

23

փոխառություններ
Այլ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորություններ

պարտքեր փոխանակվող գործարքների
գծով

Պարտքեր չփոխանակվող գործարքների
գծով

__________
__________
Ընդամենը ընթացիկ

340

__________

պարտավորություններ
Ընդամենը պարտավորություններ

350

Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական

360

_________

կապիտալ) և պարտավորություններ

Ղեկավար

Գլխավոր հաշվապահ

_______________

_________________

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

________________

_________________

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

_________________
ստորագրման ամսաթիվ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Տող
1

Ծնթ.

2

3

010

0

20-թ.

20-թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

4

5

ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ
Փոխանակվող գործարքներից հասույթներ
Բյուջեից ֆինանսավորմամբ
ծառայությունների մատուցումից
(ծրագրերի իրականացումից) հասույթներ
Հաճախորդներին ծառայությունների

020

մատուցումից հասույթներ
Ապրանքների վաճառքից հասույթներ

030

ֆինանսական հասույթներ

040

25

Փոխանակվող այլ գործարքներից

050

26

________________

հասույթներ
Ընդամենը փոխանակվող գործարքներից

060

________________

հասույթներ

Չփոխանակվող գործարքներից հասույթներ
Պայմանով ստացված ակտիվների հետ

070

27

կապված հասույթներ
Առանց պայմանների կատարման

080

պահանջի (անհատույց) ստացված
ակտիվների հետ կապված հասույթներ
Չփոխանակվող այլ գործարքներից

090

28

_________________

հասույթներ (օգուտներ)
Ընդամենը չփոխանակվող գործարքներից

100

_________________

110

_________________

հասույթներ
Ընդամենը հասույթներ

ԾԱԽՍԵՐ
Ծառայությունների մատուցման ծախսեր

120

29

(իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)
Հաճախորդներին մատուցված

130

ծառայությունների գծով ծախսեր
(ինքնարժեք)
Վաճառված ապրանքների ինքնարժեք

140

Բաշխման ծախսեր

150

30

Վարչական ծախսեր

160

31

Ֆինանսական ծախսեր

170

25

Այլ ծախսեր (կորուստներ)

180

32

Ընդամենը ծախսեր

190

_________________
_________________

ԱՅԼ ՕԳՈՒՏՆԵՐ (ՎՆԱՍՆԵՐ)
Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ

200

33

210

33

ակտիվների օտարումից օգուտներ
(վնասներ)
Նյութական ակտիվների վերաչափումից

_______________

օգուտներ (վնասներ)
Հավելուրդ (պակասուրդ) նախքան

220

շահութահարկով հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս

230

________________

Հաշվետու ժամանակաշրջանի հավելուրդը

240

________________

(պակասուրդը)

Վերագրելի՝
Փոքրամասնության բաժնեմասին

250

վերագրելի հավելուրդը (պակասուրդը)
Վերահսկող կազմակերպության
սեփականատերերին վերագրելի

260

________________

հավելուրդը (պակասուրդը)

Ղեկավար

Գլխավոր հաշվապահ

________________

____________________

________________________________

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

____________________

_________________________________

ստորագրություն

անուն, ազգանուն
_________________________________
ստորագրման ամսաթիվ

Զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տող

Կազմակերպությունը վերահսկող

Փոքրա-

Ընդամենը

սեփականատերերին վերագրվող

մասնու-

զուտ ակտիվ

Ներդր-

Այլ պա-

Կուտակված

Ընդա-

ված
կա-

հուստ-

հավելուրդ

մենը

ներ

(պակասորդ)

թյան բաժ-

(սեփական

նեմասը

կապիտալ)

պիտալ
1
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ

2
010
020

և սխալների ուղղում
Վերահաշվարկված մնացորդ

030

Փոփոխություններ զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) 20--թ.
Հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից արժեքի ավելացում

040

Նախորդ Ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)

050

Շարժեր զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հոդվածների միջև

060

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

070

Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

080

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ

090

և սխալների ուղղում
Վերահաշվարկված մնացորդ

100

Փոփոխություններ զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) 20--թ.
Հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից արժեքի ավելացում

110

Հաշվետու ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)

120

Շարժեր զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հոդվածների միջև

130

3

4

5

6

7

8

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

140

Ղեկավար
ստորագրություն

անուն, ազգանուն

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ

ստորագրման ամսաթիվ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
Տող

1

2

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Ներհոսքեր գործառնական գործունեությունից
Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի
իրականացումից)

010

Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից

020

Ռազմավարական պաշարների իրացումից

030

Ապրանքների և այլ պաշարների իրացումից

040

Գործառնական վարձակալությունից

050

Որպես գործակալ գումարների հավաքագրումից

060

Գործառնական գործունեությունից այլ ներհոսքեր

070

Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ներհոսքեր

080

Արտահոսքեր գործառնական գործունեությունից
Աշխատակիցներին և նրանց անունից դրամական վճարումներ

090

Ծառայությունների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ

100

Նյութերի, ապրանքների և այլ պաշարների ձեռքբերումների դիմաց
վճարումներ

110

Գործուղումների հետ կապված վճարումներ

120

Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված վճարումներ
Որպես գործակալ ստացված գումարների գծով պարտավորության

130

մարման հետ կապված վճարումներ

140

Գործառնական գործունեությունից այլ արտահոսքեր

150

Ընդամենը գործառնական գործունեությունից արտահոսքեր

160

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական
միջոցներ

170

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար
բյուջեից պայմանով ստացված գումարների գծով ներհոսքեր

180

Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար
այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված գումարների գծով
ներհոսքեր
Հիմնական միջոցների վաճառքից ներհոսքեր

190
200

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից ներհոսքեր

210

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր

220

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր

230

Ներդրումային գործունեությունից այլ ներհոսքեր

240

Ներդրումային գործունեությունից այլ արտահոսքեր

250

Ներդրումային գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական
միջոցներ

260

20--թ.

20--թ.

(հաշվե-

(նա-

տու)

խորդ)

3

4

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից
Վարկերի և փոխառությունների ստացումից ներհոսքեր

270

Վարկերի և փոխառությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր

280

Տոկոսների վճարման հետ կապված արտահոսքեր

290

Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ ներհոսքեր

300

Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ արտահոսքեր

310

Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

320

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)

330

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 1 հունվարի 20--թ.

340

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

350

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 31 դեկտեմբերի
20--թ.

360

Ղեկավար
ստորագրություն

անուն, ազգանուն

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ

ստորագրման ամսաթիվ

Ծանոթագրություններ
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն
ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է դիտարկվեն դրանց բաղկացուցիչ մասը կազմող
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

2. Պատրաստման հիմունքներ
2.1 Համապատասխանության մասին հայտարարություն
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են Արցախի Հանրապետության հանրային
հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին (այսուհետ՝ ՀՀՀՀՍ) համապատասխանֈ
2.2 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասեր
2.2.1 Հիմնական միջոցներ

2.2.2 Ոչ նյութական ակտիվներ

2.2.3 Ներդրումային գույք

2.2.4 Պաշարներ

2.2.5 Գյուղատնտեսություն

2.2.6 Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվներ

2.2.7

Բարձրարժեք ակտիվներ

2.2.8 Փոխանակվող գործարքներից հասույթ

2.2.9 Չփոխանակվող գործարքներից հասույթ (հարկեր և տրանսֆերտներ)

2.2.10 Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ

2.2.11

Փոփոխություններ

հաշվապահական

հաշվառման

քաղաքականությունում,

փոփո-

խություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում, նախորդ ժամանակաշրջանի
սխալների ուղղումներ

2.2.12 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

2.2.13 Արտարժույթի վերահաշվարկ

2.2.14 Վարձակալություն

2.2.15 Աշխատակիցների հատուցումներ

2.2.16 Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր

2.2.17 Տրամադրված փոխառություններ

2.2.18 Ստացված վարկեր (փոխառություններ)

2.2.19 Ներդրումներ վերահսկվող կազմակերպություններում

2.2.20 Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում

2.2.21 Ներդրումներ համատեղ ձեռնարկումներում

2.2.22 Ներդրումներ այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում (զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) համարժեք այլ հոդվածում)

2.2.23 Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ

2.2.24 Փոխառության ծախսումներ

2.2.25 Կապակցված կողմեր

3 Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթ
Կազմակերպության ֆունկցիոնալ արժույթը ------------------- էֈ
Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ------------------- էֈ

4 Գնահատումների և դատողությունների օգտագործում
ՀՀՀՀՍ-ի 8.7-8.10 պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ

5 Հիմնական միջոցներ
ա) հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի համադրում

ՀոՏող

ղամասեր

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ. 010
Ավելացումներ
Օտարումներ

020
030

Վերագնահատում

040

Վերադասակարգում

050

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի
20--թ.

060

Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

070

Ավելացումներ

080

Օտարումներ

090

Վերագնահատում

100

Վերադասակարգում

110

Շենքեր
և շինություններ

Որպես
հողամասեր վերադասակ.ներդ.
գույք

Որպես
շենքեր
վերադասակ.ներդ.
գույք

Փոխանցող հարմարանքներ

Մեքենաներ և
սարքավորումներ

Տրանսպորտային միջոցներ

Գրասենյակային
և տնտեսական
գույք

ԿառուցԱյլ հիմ-

ման ըն-

նական

թացքում

միջոց-

գտնվող

ներ

հիմնական
միջոցներ

Ընդամենը

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի
20--թ.

120

Մաշվածություն
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

130

Տարվա մաշվածություն

140

Օտարումներ

150

Վերագնահատում

160

Վերադասակարգում

170

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի

180

20--թ.

Մնացորդը
Առ 1 հունվարի 20--թ.

190

Տարվա մաշվածություն

200

Օտարումներ

210

Վերագնահատում

220

Վերադասակարգում

230

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի

240

20--թ.

Հաշվեկշռային արժեք
Առ 1 հունվարի 20--թ.

250

Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

260

Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

270

բ) սեփականության իրավունքի սահմանափակումներով հիմնական միջոցներ



ամրացված գույք
սեփականության իրավունքի այլ սահմանափակումներով հիմնական միջոցներ

ՀՀՀՀՍ –ի 11.49-րդ պարագրաֆի 1-ին կետով պահանջվող բացահայտումներ.

Համախառն
հաշվեկշռայ
ին արժեքը
առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.
(հաշվետու)

Կուտակված
մաշվածությու
նը առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.

Հաշվեկշռայ
ին արժեքը
առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.

(հաշվետու)

(հաշվետու)

Համախառն
հաշվեկշռայ
ին արժեքը
առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.
(հաշվետու)

Կուտակված
մաշվածությու
նը առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.

Հաշվեկշռայ
ին արժեքը
առ 31
դեկտեմբերի
20—թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Շենքեր և
շինություններ
Հողամասեր
փոխանցող
հարմարանքներ
Այլ հիմնական
միջոցներ
_______________________________________________________________
Ընդամենը
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(հիմնական միջոցների սեփականության իրավունքի սահմանափակումների առկայությունը և
գումարները, այդ թվում նաև պարտավորությունների ապահովության երաշխիք
հանդիսացողներինը)

գ) դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, բայց լրիվ մաշված հիմնական միջոցներ

Շենքեր և շինություններ
Փոխանցող հարմարանքներ
Մեքենաներ և սարքավորումներ.
Տրանսպորտային միջոցներ
Գրասենյակային և տնտեսական գույք
Այլ հիմնական միջոցներ
Ընդամենը

Համախառն հաշվեկշ-

Համախառն հաշվե-

ռային արժեքը առ 31

կշռային արժեքը առ

դեկտեմբերի 20--թ.
(հաշվետու)

31 դեկտեմբերի 20--թ.
(նախորդ)

դ) ակտիվ օգտագործումից հանված և օտարման համար պահվող հիմնական միջոցներ
Հաշվեկշռային արժեքը

Հաշվեկշռային արժեքը առ

առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

31 դեկտեմբերի 20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Շենքեր և շինություններ
Հողամասեր
Փոխանցող հարմարանքներ
Մեքենաներ և սարքավորումներ.
Տրանսպորտային միջոցներ
Գրասենյակային և տնտեսական գույք
Այլ հիմնական միջոցներ
Ընդամենը

ե) ժամանակավոր պարապուրդի մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ
Հաշվեկշռային արժեքը

Հաշվեկշռային արժեքը

առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Շենքեր և շինություններ
Փոխանցող հարմարանքներ
Մեքենաներ և սարքավորումներ.
Տրանսպորտային միջոցներ
Գրասենյակային և տնտեսական գույք
Այլ հիմնական միջոցներ
Ընդամենը

զ) կոնցեսիոն հիմնական միջոցներ

Շենքեր և շինություններ
Հողամասեր
Փոխանցող հարմարանքներ
Մեքենաներ և սարքավորումներ.
Այլ հիմնական միջոցներ
Ընդամենը

Հաշվեկշռային արժեքը առ

Հաշվեկշռային արժեքը առ

31 դեկտեմբերի 20--թ.

31 դեկտեմբերի 20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

է) վարձակալված հիմնական միջոցներ
ՀՀՀՀՍ-ի 18.21-րդ պարագրաֆի 1-ին և 5-րդ կետերով պահանջվող բացահայտումներ.

(վարձակալված ակտիվների յուրաքանչյուր դասի համար հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ զուտ հաշվեկշռային արժեքը,
վարձակալի էական վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը)

ը) հողամասերի և շենքերի վերագնահատում

ՀՀՀՀՍ-ի 11.51-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(վերագնահատման ամսաթիվ, գնահատման գծով անկախ փորձագետի ներգրավվածություն, իրական արժեքի գնահատման ժամանակ օգտագործված
մեթոդներ և նշանակալի ենթադրություններ)

թ) հիմնական միջոցների գծով այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 11.49-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետով պահանջվող և այլ անհրաժեշտ բացահայտումներ.

(հիմնական միջոցների ձեռքբերման պայմանագրային պարտականությունների գումարը և հիմնական միջոցների գծով ծանոթագրություն 5-ի «ա»-«ը»
բաժիններում չներկայացված այլ բացահայտումներ)

6 Ոչ նյութական ակտիվներ
ա) ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի համադրում

ՀամաՏող

կարգչային
ծրագրեր

Համախառն հաշվեկշռային արժեք
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

010

Ավելացումներ

020

Օտարումներ

030

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20-թ.

040

Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

050

Ավելացումներ

060

Օտարումներ

070

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20-թ.

080

Ամորտիզացիա
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.

090

Տարվա ամորտիզացիա

100

Օտարումներ

110

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. 120

Լիցենզիա-

Բաղադ-

ներ, արտո-

րատոմ-

նագրեր և

սեր, բա-

այլ իրա-

նաձևեր,

վունքներ

մոդելներ

Ապրանքանիշերի
անվանումներ

Գրականության և
արվեստի
բնօրինակներ

Հետախուզման
և գնահատման
ոչ նյութական
ակտիվներ

Չարտադրված
(բնական ծագում ունեցող)
ոչ նյութական
ակտիվներ

Այլ ոչ

Անավարտ

նյութա-

ոչ նյութա-

կան ակ-

կան

տիվներ

ակտիվներ

Ընդամենը

Մնացորդը Առ 1 հունվարի 20--թ.

130

Տարվա ամորտիզացիա

140

Օտարումներ

150

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--

160

թ.

Հաշվեկշռային արժեք
Առ 1 հունվարի 20--թ.

170

Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

180

Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

190

բ) ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գումարից ---------- հազար դրամը ներառվել է ծառայությունների մատուցման ինքնարժեքում, ---------- հազար դրամը՝
բաշխման ծախսերում, ---------- հազար դրամը՝ վարչական ծախսերում, ---------- հազար դրամը՝ այլ օգուտներում (վնասներում) (20--թ.՝ համապատասխանաբար՝
---------- հազար դրամ, ---------- հազար դրամ, ---------- հազար դրամ, ---------- հազար դրամ)ֈ
գ) չփոխանակվող գործարքի միջոցով ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվներ

ՀՀՀՀՍ-ի 12.43-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(չփոխանակվող գործարքի միջոցով ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվների համար սկզբնապես ճանաչված իրական արժեքը և դրանց հաշվեկշռային արժեքը)

դ) դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, բայց լրիվ ամորտիզացված ոչ նյութական ակտիվներ

ՀՀՀՀՍ-ի 12.45-րդ պարագրաֆի 1-ին կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, բայց լրիվ ամորտիզացված ոչ նյութական ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքը)

ե) ոչ նյութական ակտիվների գծով այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 12.43-րդ պարագրաֆի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կետերով, 12.44-րդ պարագրաֆով, 12.45-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(էական նշանակություն ունեցող ցանկացած առանձին ոչ նյութական ակտիվի նկարագրությունը, հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացիայի մնացած ժամանակաշրջանը. սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ. ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով
պայմանագրային պարտականությունների գումար. որպես ծախս ճանաչված հետազոտության և մշակման ծախսումների ընդհանուր գումար. ճանաչման չափանիշներին չբավարարող նշանակալի ոչ նյութական ակտիվների հակիրճ նկարագրությունը)

7 Ներդրումային գույք
ա) հաշվեկշռային արժեքի համադրում
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Մնացորդը առ 01 հունվարի
Ձեռքբերումներ
Հետագա ծախսումներից ավելացումներ
Վերադասակարգումներից ավելացումներ
Օտարումներ
Վերադասակարգումներից նվազեցումներ
Իրական արժեքի փոփոխություններ
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի

բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 13.34-րդ պարագրաֆի 1-ին և 2-րդ կետերով պահանջվող բացահայտումներ.

(ներդրումային գույքի իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու նշանակալի ենթադրությունները, մասնագիտական որակավորում ունեցող
անկախ գնահատողի ներգրավվածությունը)

գ) վերադասակարգումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 13.35-րդ պարագրաֆի 1-ին և 2-րդ կետերով պահանջվող բացահայտումներ.

(որպես հիմնական միջոցներ վերադասակարգված ներդրումային գույքի նկարագրությունը.առանց անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի իրական արժեքը
արժանահավատորեն չափելու անհնարինության վերաբերյալ բացատրություն)

դ) ներդրումային գույքի գծով այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 13.34-րդ պարագրաֆի 3-րդ և 4-րդ կետերով պահանջվող բացահայտումներ.

(ներդրումային գույքի իրացման հնարավորության կամ օտարումից հասույթի և մուտքերի վրա դրամական սահմանափակումների առկայությունը և
գումարները. ներդրումային գույք ձեռք բերելու, կառուցելու կամ բարելավելու, կամ էլ վերանորոգելու, պահպանելու կամ կատարելագործելու գծով
պայմանագրային պարտականությունները)

8 Բարձրարժեք ակտիվներ
ա) հաշվեկշռային արժեքի համադրում

Մնացորդը առ 01 հունվարի
Ավելացումներ
Օտարումներ
Իրական արժեքի փոփոխություններ
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 16.19-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(բարձրարժեք ակտիվների իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու նշանակալի ենթադրությունները)

գ) բարձրարժեք ակտիվների գծով այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 16.22-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(բարձրարժեք ակտիվների սեփականության իրավունքի սահմանափակումների առկայությունը և գումարները, այդ թվում նաև պարտավորությունների
ապահովության երաշխիք հանդիսացողներինը. բարձրարժեք ակտիվների ձեռքբերման պայմանագրային պարտականությունների գումարը)

9 Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվներ
ա) հաշվեկշռային արժեքի համադրում
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Մնացորդը առ 01 հունվարի
Ֆիզիկական ծավալների ճշգրտման հետևանքով աճը
Սպառման հետևանքով նվազումը
Ֆիզիկական ծավալների ճշգրտման հետևանքով նվազումը
Իրական արժեքի փոփոխությունները
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի
բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 15.20-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու նշանակալի ենթադրությունները)

գ) չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների ֆիզիկական քանակների
չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 15.19-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կազմակերպության չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների յուրաքանչյուր խմբի
ֆիզիկական քանակների չափումները կամ գնահատումները)

10 Կենսաբանական ակտիվներ

ՀՀՀՀՍ-ի 14.20-14.30-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

11 Ֆինանսական ակտիվներ
ա) հաշվեկշռային արժեք
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Ոչ ընթացիկ
Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
Իրական արժեքի փոփոխությունները

Ընթացիկ
Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 19.46-րդ և 19.47-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(իրական արժեքի որոշման հիմունքը. իրական արժեքի արժանահավատ չափման անհնարինության դեպքում այդ փաստի բացահայտումը)

գ) ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 20.16-րդ և 20.17-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(ասոցիացված կազմակերպություններում իրական արժեքի մոդելով հաշվառված ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը. ասոցիացված
կազմակերպություններում սկզբնական արժեքի մոդելով հաշվառված ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը. որպես հասույթ ճանաչված շահաբաժինների և
այլ բաշխումների գումարը)

դ) համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում մասնակցություն

ՀՀՀՀՍ-ի 21.33-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետով, 21.34-րդ և 21.35-րդ պարագրաֆներով պահանջվող
բացահայտումներ.

(իրական արժեքի մոդելով հաշվառված մասնակցությունների հաշվեկշռային արժեքը. սկզբնական արժեքի մոդելով հաշվառված մասնակցությունների
հաշվեկշռային արժեքը. որպես հասույթ ճանաչված շահաբաժինների և այլ բաշխումների գումարը. համատեղ ձեռնարկումների հետ կապված
պարտավորվածությունների հանրագումարը)

ե) ապաճանաչում

ՀՀՀՀՍ-ի 19.48-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ՝ ֆինանսական ակտիվների
փոխանցում որպես ապաճանաչում չորակվող գործարքի արդյունքում.

(ակտիվների բնույթը. սեփականության հետ կապված ռիսկերի ու հատույցների բնույթը, որոնց կազմակերպությունը մնում է ենթարկված ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքները և դրանց հետ կապված պարտավորությունները, որոնք կազմակերպությունը շարունակում է ճանաչել)

զ) գրավադրում

ՀՀՀՀՍ-ի 19.49-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(գրավադրված ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը. գրավի հետ կապված ժամկետները և պայմանները)

12 Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ
ա) հաշվեկշռային արժեք
20--թ.
(հաշվետու)

1. Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռքբերելու
համար, այդ թվում՝
հիմնական միջոցների գծով
ոչ նյութական ակտիվների գծով
բարձրարժեք ակտիվների գծով
չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական
ակտիվների գծով
կենսաբանական ակտիվների գծով
ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

20--թ.
(նախորդ)

13 Պաշարներ
ա) հաշվեկշռային արժեք
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Հումք և նյութեր
Ռազմավարական պաշարներ
Ապրանքներ
Պատրաստի արտադրանք
Անավարտ արտադրություն
Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ
Այլ պաշարներ

բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի պարագրաֆի 17.30-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(ռազմավարական պաշարների իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդները և նշանակալի ենթադրությունները)

գ) ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված պաշարներ
Որպես ծախս ճանաչված պաշարների գումարից ---------- հազար դրամը ներառվել է
ծառայությունների մատուցման ինքնարժեքում, ---------- հազար դրամը՝ բաշխման ծախսերում, --------- հազար դրամը՝ վարչական ծախսերում, ---------- հազար դրամը՝ այլ օգուտներում
(վնասներում) (20--թ.՝ համապատասխանաբար՝---------- հազար դրամ,---------- հազար դրամ,--------- հազար դրամ, ---------- հազար դրամ)ֈ

դ) պաշարների գծով այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 17.30-րդ պարագրաֆի 6-րդ կետով պահանջվող բացահայտում.

(որպես պարտավորությունների երաշխիք գրավադրված պաշարների հաշվեկշռային արժեքի հանրագումարը)

14 Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

Դեբիտորական պարտքեր «բյուջեից ֆինանսավորմամբ»
մատուցված ծառայությունների գծով
Դեբիտորական պարտքեր հաճախորդներին մատուցված
ծառայությունների գծով

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Դեբիտորական պարտքեր ապրանքների, արտադրանքի
իրացումների գծով
Դեբիտորական պարտքեր այլ ակտիվների իրացումների գծով
Դեբիտորական պարտքեր գործառնական վարձակալության գծով
Փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ
կանխավճարներ
Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող այլ գործարքների գծով

15 Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներից պայմանով փոխանցվող
գումարների գծով
Դեբիտորական պարտքեր այլ կազմակերպություններից
պայմանով փոխանցվող գումարների գծով
Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով
Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող այլ գործարքների գծով

16 Դրամական միջոցներ
ա) դրամական միջոցների բաղկացուցիչներ
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Կանխիկ դրամական միջոցներ
Գանձապետական հաշիվների մնացորդներ
Բանկային հաշիվների մնացորդներ

բ) դրամական միջոցների նկատմամբ սահմանափակումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 7.24-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների նշանակալի գումարների մնացորդները, որոնք առկա են կազմակերպությունում և մատչելի
չեն կազմակերպության կողմից օգտագործման համար)

17 Պայմանով ստացված ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ
20--թ.

Ոչ ընթացիկ
Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով
փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթներ
Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ
կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական
միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ
Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ
Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված
ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ
Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթներ

Ընթացիկ
Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով
փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթներ
Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ
Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված ընթացիկ
ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ
Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով
փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթներ
Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով
փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս
Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս
Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների
գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս
Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս
Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթների ընթացիկ մաս

20--թ.

(հաշ-

(նա-

վետու)

խորդ)

18 Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ
ա) հաշվեկշռային արժեք
20--թ.

20--թ.

(հաշ-

(նա-

վետու)

խորդ)

Ոչ ընթացիկ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ
Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություններ

Ընթացիկ
Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մաս
Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորությունների
կարճաժամկետ մաս

բ) պարտքերի պայմաններ

Արժույթը

Անվանական տոկոսադրույքը

Վարկեր

%

Փոխառություններ

%

31 դեկտեմբեր

31 դեկտեմբեր

20—թ. (հաշվետու)

20—թ. (նախորդ)

Մար-

Անվա-

Հաշվե-

Անվա-

Հաշվե-

ման

նական

կշռային

նական

կշռային

տարի

արժեք

արժեք

արժեք

արժեք

Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություն

%

Ընդամենը տոկոսակիր
պարտավորություններ

գ) ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություններ

Ապագա
նվազագույն
վարձավճարներ

Մինչև մեկ տարի
Մեկից-հինգ տարի
Ավելի քան հինգ տարի

20—թ.

20—թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Տոկոսագումար

Նվազագույն

Ապագա

վարձավճար-

նվազագույն

ների ներկա

վարձավ-

արժեք

ճարներ

Տոկոսագումար

Նվազագույն
վարձավճարների ներկա
արժեք

դ) փոխառությունների չվճարումներ ու խախտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 19.50-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(պայմանների կամ մարման ժամկետների խախտումներով վճարման ենթակա փոխառությունների գծով բացահայտումներ)

19 Այլ ֆինանսական պարտավորություններ
ա) հաշվեկշռային արժեք
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Ոչ ընթացիկ
Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
պարտավորություններ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական այլ
պարտավորություններ
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
պարտավորություններ

Ընթացիկ
Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
պարտավորություններ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
այլ պարտավորություններ
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
պարտավորություններ

բ) իրական արժեքով չափում

ՀՀՀՀՍ-ի 19.46-րդ և 19.47-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(իրական արժեքի որոշման հիմունքը. իրական արժեքի արժանահավատ չափման անհնարինության դեպքում այդ փաստի բացահայտումը)

20 Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ
ա) կոնցեսիոն ակտիվներ և դրանց հետ կապված պարտավորություններ

Կոնցեսիոն ակտիվներ
Հիմնական միջոցներում ճանաչված կոնցեսիոն ակտիվների
իրական արժեք

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Կուտակված մաշվածություն
Հաշվեկշռային արժեք

Կոնցեսիոն ակտիվների գծով պարտավորություններ
Մնացորդը առ 01 հունվարի
Պարտավորության մարում՝ հասույթի ճանաչմամբ
Պարտավորության մարում՝ դրամական միջոցներով վճարմամբ
կամ այլ ակտիվների փոխանցմամբ

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի
Պարտավորության ընթացիկ մասը
Ոչ ընթացիկ պարտավորության մնացորդը
առ 31 դեկտեմբերի

բ) կոնցեսիոն համաձայնության բնութագիր

ՀՀՀՀՍ-ի 32.56-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(կոնցեսիոն համաձայնության նկարագրությունը. կոնցեսիոն համաձայնության նշանակալի պաjմանները, որոնք կարող են ազդել ապագա դրամական
միջոցների հոսքերի գումարի, ժամկետի և որոշակիության վրա)

21 Պահուստներ
ա) հաշվեկշռային արժեքի փոփոխություն
Ընդամենը
Պահուստներ
Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.
Ավելացումներ՝ նոր պահուստավորումներ
Զեղչման հակադարձումից ավելացումներ
Օգտագործված գումարներ
Պահուստի այլ նվազեցումներ
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

Պահուստների ընթացիկ մասը

Ոչ ընթացիկ պահուստների մնացորդը
առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.

բ) պահուստների վերաբերյալ այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 23.48 պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(պահուստների յուրաքանչյուր դասի գծով պարտականության բնույթի համառոտ նկարագրությունը, անորոշությունների հայտանիշները, ակնկալվող
փոխհատուցման գումարը)

22 Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Պարտքեր գնումների գծով
Ստացված կանխավճարներ
Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ
հատուցումների գծով
Այլ պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

23 Պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով
Պարտքեր հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով
Այլ պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով

24 «Բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցումից հասույթներ
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

«Բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների
մատուցումից հասույթ
Բյուջեից ֆինանսավորմամբ
Արտաբյուջետային հաշվից ֆինանսավորմամբ

25 Ֆինանսական հասույթներ և ֆինանսական ծախսեր

Ֆինանսական հասույթներ
Ֆինանսական ներդրումներից հասույթներ

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկման
(անհավաքագրելիության) հակադարձումից օգուտներ
Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ
Ընդամենը ֆինանսական հասույթներ

Ֆինանսական ծախսեր
Տոկոսային ծախսեր
Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից
(անհավաքագրելիությունից) կորուստներ
Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ
Ընդամենը ֆինանսական ծախսեր
Զուտ ֆինանսական հասույթ (ծախս)
26 Փոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Գործառնական վարձակալությունից հասույթներ
Նյութերի և այլ պաշարների իրացումից հասույթ
Ռազմավարական պաշարների իրացումից հասույթ
Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների հետ
կապված հասույթներ
Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ

27 Պայմանով ստացված ակտիվների հետ կապված հասույթներ
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Պայմանով ստացված ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված
հասույթներ
Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված
հասույթներ

28 Չփոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ (օգուտներ)

Գույքագրմամբ հայտնաբերված ակտիվների գծով օգուտներ
Հիմնական միջոցների լուծարումից ստացված ակտիվների գծով
օգուտներ

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր
կորուստների պահուստի) հակադարձումից հասույթներ
Կազմակերպություններին վճարվող տույժերից, տուգանքներից
օգուտներ
Նյութական վնասի փոխհատուցումից հասույթներ
Չփոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ

29 Ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր
Նյութերի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր
Գրասենյակային ծախսեր
Վարձակալության ծախսեր
Ծառայությունների մատուցման հետ կապված այլ ծախսեր

30 Բաշխման ծախսեր
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր
Նյութերի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր
Գրասենյակային ծախսեր
Վարձակալության ծախսեր
Հանրային տեղեկատվության և հանրության հետ կապերի գծով
ծախսեր
Գովազդի ծախսեր
Բաշխման այլ ծախսեր

31 Վարչական ծախսեր

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Նյութերի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Ներկայացուցչական ծախսեր
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր
Վարձակալության ծախսեր
Գրասենյակային ծախսեր
Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Վարչական այլ ծախսեր

32 Այլ ծախսեր (կորուստներ)
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Իրացված այլ պաշարների ինքնարժեք
Փոխանակվող գործարքի ներքո իրացված (օտարված)
ռազմավարական պաշարների ինքնարժեք
Չփոխանակվող գործարքի ներքո օտարված ռազմավարական
պաշարների ինքնարժեք
Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների
մաշվածության ծախսեր
Անհատույց օգտագործմամբ տրված հիմնական միջոցների
մաշվածության ծախսեր
Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) տրված
ակտիվների գծով ծախսեր
Պայմանների կատարման պահանջով տրված ակտիվների գծով
ծախսեր
Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր
Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ
Տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր
Այլ ծախսեր

33 Այլ օգուտներ (վնասներ)
20--թ.
(հաշվետու)

Այլ օգուտներ
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտներ
Ներդրումային գույքի օտարումից օգուտներ
Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից օգուտներ
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից օգուտներ
Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ
Ներդրումային գույքի վերաչափումից օգուտներ
Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից օգուտներ
Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվների
վերաչափումից օգուտներ
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

20--թ.
(նախորդ)

Ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից օգուտներ
Այլ օգուտներ
Ընդամենը այլ օգուտներ

Այլ վնասներ
Հիմնական միջոցների օտարումից ծախսեր
Ներդրումային գույքի օտարումից ծախսեր
Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից ծախսեր
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր
Հիմնական միջոցների վերագնահատումից կորուստներ
Ներդրումային գույքի վերաչափումից կորուստներ
Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից կորուստներ
Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվների
վերաչափումից կորուստներ
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վերաչափումից կորուստներ
Ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից կորուստներ
Այլ վնասներ
Ընդամենը այլ վնասներ
Զուտ այլ օգուտներ (վնասներ)

34 Գործառնական վարձակալություն
ա) վարձակալությունը վարձակալի մոտ

ՀՀՀՀՍ-ի 18.24-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(չեղյալ չհամարվող գործառնական վարձակալությունների շրջանակներում ընդհանուր ապագա նվազագույն վարձավճարները՝ ըստ

ստանդարտով սահմանված ժամանակաշրջանների. որպես ծախս ճանաչված վարձավճարները. վարձակալի էական վարձակալական
համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը)

բ) վարձակալությունը վարձատուի մոտ

ՀՀՀՀՍ-ի 18.35-րդ պարագրաֆով պահանջվող բացահայտումներ.

(չեղյալ չհամարվող գործառնական վարձակալությունների շրջանակներում ապագա նվազագույն վարձավճարները` ընդհանուր գումարով և
ըստ ստանդարտով սահմանված ժամանակաշրջանների. որպես հասույթ ճանաչված ընդհանուր պայմանական ռենտաները, վարձատուի
էական վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը)

35 Պայմանական ակտիվներ և պայմանական պարտավորություններ
ա) պայմանական պարտավորություններ

ՀՀՀՀՍ-ի 23.49-րդ և 23.50-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(պայմանական պարտավորության յուրաքանչյուր դասի համառոտ նկարագրությունը և դրա ֆինանսական հետևանքի գնահատականները (եթե իրագործելի

է). պայմանական պարտավորության գծով պահանջվող որևէ տեղեկատվության՝ անիրագործելի լինելու պատճառով չբացահայտելու փաստը)

բ) պայմանական ակտիվներ

ՀՀՀՀՍ-ի 23.51-րդ և 23.52-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(երբ տնտեսական օգուտների կամ օգտակար պոտենցիալի ներհոսքը հավանական է, սակայն ըստ էության որոշակի չէ, հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանական ակտիվների բնույթի համառոտ նկարագրությունը, դրանց ֆինանսական հետևանքի
գնահատականները (եթե իրագործելի է). պայմանական ակտիվի գծով պահանջվող որևէ տեղեկատվության՝ անիրագործելի լինելու
պատճառով չբացահայտելու փաստը)

36 Կապակցված կողմերի բացահայտումներ
ա) վերահսկում

ՀՀՀՀՍ-ի 31.14-րդ և 31.15-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

(վերահսկվող կազմակերպությունների անվանումները, անմիջական վերահսկող կազմակերպության անվանումը, հիմնական վերահսկող
կազմակերպության անվանումը)

բ) գործարքներ հանգուցային կառավարչական անձնակազմի հետ
 հանգուցային կառավարչական անձնակազմին տրված հատուցումներ
20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

Աշխատավարձ
Պարգևատրում
Այլ հատուցումներ

 հանգուցային կառավարչական անձնակազմին տրամադրված վարկեր և փոխառություններ

ՀՀՀՀՍ-ի 31.22-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետով պահանջվող բացահայտումներ.

(ժամանակաշրջանի ընթացքում տրամադրված վարկերի գումարները և պայմանները, մարված վարկերի գումարները, բոլոր վարկերի և դեբիտորական
պարտքերի վերջնական մնացորդի գումարը, եթե անհատը տնօրեն կամ կազմակերպության կառավարող մարմնի կամ ավագ կառավարչական խմբի անդամ
չէ, ապա փոխհարաբերությունները այդպիսի անհատների հետ)

 հանգուցային կառավարչական անձնակազմի հետ կապված այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 31.22-31.25-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

գ) այլ կապակցված կողմերի հետ գործարքներ
Տարվա ընթացքում

Մնացորդը առ

գործարքների գումարը

31 դեկտեմբերի

20--թ.

20--թ.

20--թ.

20--թ.

(հաշվետու)

(նախորդ)

(հաշվետու)

(նախորդ)

Ապրանքների և ծառայությունների վաճառք
Վերահսկող կազմակերպություն
Վերահսկվող կազմակերպություն
Ընդհանուր վերահսկման տակ գտնվող
կազմակերպություն
Ապրանքների և ծառայությունների գնում
Վերահսկող կազմակերպություն
Վերահսկվող կազմակերպություն
Ընդհանուր վերահսկման տակ գտնվող
կազմակերպություն
Փոխառությունների տրամադրում
Վերահսկող կազմակերպություն
Վերահսկվող կազմակերպություն
Ընդհանուր վերահսկման տակ գտնվող
կազմակերպություն
Վարկերի և փոխառությունների ստացում
Վերահսկող կազմակերպություն
Վերահսկվող կազմակերպություն
Ընդհանուր վերահսկման տակ գտնվող
կազմակերպություն
Այլ գործարքներ
Վերահսկող կազմակերպություն
Վերահսկվող կազմակերպություն
Ընդհանուր վերահսկման տակ գտնվող
կազմակերպություն
Ընդամենը

դ) կապակցված կողմերի հետ կապված այլ բացահայտումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 31.18, 31.20-րդ և 31.21-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

37 Այլ բացահայտումներ
ա) հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող չճշգրտող դեպքեր

ՀՀՀՀՍ-ի 30.21-րդ և 30.22-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

բ) կազմակերպությունների միավորումներ

ՀՀՀՀՍ-ի 22.37-րդ և 22.38-րդ պարագրաֆներով պահանջվող բացահայտումներ.

գ) ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ

(ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն ներկայացվել վերը նշված 1-35 ծանոթագրություններում)

դ) այլ բացահայտումներ

(լրացուցիչ տեղեկատվություն այն դեպքերում, երբ ՀՀՀՀՍ-ի յուրահատուկ պահանջները բավարար չեն, որպեսզի օգտագործողներին հնարավորություն տան
հասկանալու որոշ գործառնությունների, այլ դեպքերի և իրադարձությունների ազդեցությունը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական
արդյունքների վրա)

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների
օրինակելի փաթեթի լրացման ցուցումներ

1. Ընդհանուր դրույթներ
Սույն ցուցումների նպատակը «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների
հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի գործողության ոլորտում գտնվող կազմակերպությունների ֆինանսական
հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի լրացմանն օժանդակելն է:
Հանրային

հատվածի

հաշվետվությունների

կազմակերպությունների

օրինակելի

փաթեթը

մշակվել

է

ֆինանսական

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի
(այսուհետ՝ ՀՀՀՀՍ) հիման վրա և ներառում է ՀՀՀՀՍ-ի տարբեր բաժիններով
ներկայացված բացահայտման հիմնական պահանջներըֈ
Ֆինանսական

հաշվետվությունների

տեղեկատվությունը
հաշիվների

կարող

է

մնացորդներից,

վերլուծական

ստացվել

օրինակելի
հաշվային

շրջանառություններից

(անալիտիկ)

հաշվառման

փաթեթով
պլանի
կամ

բացահայտվող

համապատասխան

թղթակցություններից,

համակարգերից,

ինչպես

նաև

կազմակերպությունում առկա տեղեկատվական այլ համակարգերիցֈ
Այն

դեպքերում,

տեղեկատվությունը

երբ

ֆինանսական

կարող

է

ստացվել

հաշվետվություններում
հաշվային

պլանի

բացահայտվող

համապատասխան

հաշիվների մնացորդների, շրջանառությունների կամ թղթակցությունների միջոցով,
ցուցումներում որպես հաշվային պլանի հաշվապահական հաշիվներ օգտագործված
են ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 29-ի թիվ 38-Ն հրամանով
հաստատված

հաշվապահական

հաշվառման

հաշվային

պլանով

սահմանված

հաշվապահական հաշիվներըֈ
Ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի բաղկացուցիչների այն
աղյուսակները կամ տողերը, որոնց գծով կազմակերպությունը չունի բացահայտման
ենթակա

տեղեկատվություն,

չեն

լրացվում:

Ներկայացված

աղյուսակներում

մոխրագույնով նշված սյունակները չեն լրացվումֈ
Տողային հոդվածները փոփոխել, այդ թվում՝ ավելացնել կամ պակասեցնել չի
թույլատրվում: Ենթահոդվածներ (որպես «այդ թվում» տողեր) կարող են ավելացվել
լիազոր մարմնի թույլտվությամբ:
Ֆինանսական

հաշվետվությունների

օրինակելի

փաթեթում

ներկայացված

աղյուսակներում բացասական թվերը ցույց են տրվում փակագծերումֈ
Ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի առաջին էջում նշվում են
առնվազն հետևյալ վավերապայմանները՝
ա) կազմակերպության անվանումը.
բ) կազմակերպության հասցեն.
գ) պետական կառավարման վերադաս մարմնի անվանումը` և ծածկագիրը՝ ըստ
բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման.

դ) թվային ցուցանիշների ներկայացման ձևաչափը (ֆորմատը)՝ ֆինանսական
հաշվետվություններում թվային տվյալները ցույց են տրվում հազար դրամներով`
ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ.
ե) հաշվետու ժամանակաշրջանը, որի համար կազմված են ֆինանսական
հաշվետվությունները:
Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների վերջին էջի համապատասխան
մասում նշվում են կազմակերպության ղեկավարի (1-ին կարգի ստորագրության
իրավունք ունեցող անձ) և գլխավոր հաշվապահի (2-րդ կարգի

ստորագրության

իրավունք ունեցող անձ) (սահմանված կարգով նրանց փոխարինող անձանց) անունը և
ազգանունը, որոնք ստորագրում են ֆինանսական հաշվետվությունները:
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման առումով հաշվետու տարի է
համարվում տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած
ժամանակաշրջանը: Նոր ստեղծված կազմակերպության համար առաջին հաշվետու
տարի է համարվում նրա պետական գրանցման օրվանից մինչև տվյալ տարվա
դեկտեմբերի

31-ը

կազմակերպությունը

ներառյալ
ներկայացնում

ընկած
է

ժամանակաշրջանը:
ֆինանսական

Լուծարվող

հաշվետվություններ`

տարեսկզբից մինչև սահմանված կարգով լուծարման գործընթացի սկիզբն ընկած
ժամանակաշրջանի համար:
2. Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
2.1 Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության 4-րդ՝ «20--թ. (հաշվետու)»
սյունակում ցույց են տրվում հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ մնացորդները, իսկ 5րդ՝ «20--թ. (նախորդ)» սյունակում` նախորդ տարվա վերջի դրությամբ մնացորդները:
2.2 «Հիմնական միջոցներ» հոդվածում (տող 010) ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների հաշվեկշռային արժեքը (111 «Մաշվող հիմնական միջոցներ», 113
«Օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ», 114 «Հողամասեր», 119
«Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարի և 112 «Հիմնական միջոցների
մաշվածություն», 121 «Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական
միջոցների մաշվածություն» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
տարբերությունը)ֈ
2.3 «Ոչ նյութական ակտիվներ» հոդվածում (տող 020) ցույց է տրվում ոչ
նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (131 «Ոչ նյութական ակտիվներ», 133
«Անավարտ ոչ նյութական ակտիվներ», 134 «Գուդվիլ» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարի և 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա», 135
«Գուդվիլի ամորտիզացիա» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
տարբերությունը)ֈ
2.4 «Ներդրումային գույք» հոդվածում (տող 030) ցույց է տրվում ներդրումային
գույքի հաշվեկշռային արժեքը (122 «Ներդրումային գույք» հաշվի դեբետային
մնացորդը):
2.5 «Բարձրարժեք ակտիվներ» հոդվածում (տող 040) ցույց է տրվում բարձրարժեք
ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (115 «Բարձրարժեք ակտիվներ» հաշվի դեբետային
մնացորդը):
2.6 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվներ» հոդվածում
(տող 050) ցույց է տրվում չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական
ակտիվների (ընդերքի ռեսուրսներ, չկուլտիվացվող կենսաբանական ռեսուրսներ,
ջրային ռեսուրսներ) հաշվեկշռային արժեքը (116 «Չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) նյութական ակտիվներ» հաշվի դեբետային մնացորդը):
2.7 «Կենսաբանական ակտիվներ» հոդվածում (տող 060) ցույց է տրվում

կենսաբանական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (117 «Կենսաբանական
ակտիվներ» հաշվի դեբետային մնացորդի և 118 «Կենսաբանական ակտիվների
մաշվածություն» հաշվի կրեդիտային մնացորդի տարբերությունը):
2.8 «Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» հոդվածում (տող 070) ցույց է տրվում
ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (141 «Իրական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ կազմակերպությունների կանոնադրական
(ներդրված) կապիտալում», 142 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում»,
143 «Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ», 144
«Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ», 145
«Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն
մուտքեր», 146 «Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք
համախառն մուտքեր», 147 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարի և 148 «Չվաստակած ֆինանսական հասույթ
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների
գծով»,
149
«Ոչ
ընթացիկ
ֆինանսական
ակտիվների
արժեզրկում
(անհավաքագրելիություն)» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
տարբերությունը)ֈ
Այն դեպքում, երբ կազմակերպությունն ունի ներդրումներ ասոցիացված
կազմակերպություններում կամ համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում,
դրանց հաշվեկշռային արժեքները բացահայտվում են սույն հոդվածին (տող 070) կից
(«այդ թվում») բացված «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում» (տող
071) և «Ներդրումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում» (տող 072)
տողերում:

«Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում» տող 071-ում ցույց է
տրվում

ասոցիացված

կազմակերպություններում

ներդրումների

հաշվեկշռային

արժեքը (1413 «Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված
կազմակերպությունների

կանոնադրական

կապիտալում»

և

1423

«Սկզբնական

արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների
կանոնադրական

կապիտալում»

հաշիվների

դեբետային

մնացորդների

հանրագումարը):

«Ներդրումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում» տող 072-ում
ցույց է տրվում համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում ներդրումների
հաշվեկշռային արժեքը (1414 «Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ
համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում» և
1424 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ
վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարը):
2.9 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ» հոդվածում (տող 080) ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ
ակտիվների գծով տրված կանխավճարների, հետաձգված ծախսերի գծով ոչ ընթացիկ
ակտիվների, ինչպես նաև ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության 010-070
տողերում չներառված այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (1511
«Կանխավճարներ հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար», 1512.5132
«Կանխավճարներ ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու համար», 1512.5311
«Կանխավճարներ բարձրարժեք ակտիվներ ձեռք բերելու համար», 1512.5441
«Կանխավճարներ չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվներ
ձեռք բերելու համար», 1512.5131 «Կանխավճարներ կենսաբանական ակտիվներ ձեռք
բերելու համար», 1512.6213 «Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

ձեռք բերելու համար» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարը, 152 «Ոչ
ընթացիկ ակտիվներ հետաձգված ծախսերի գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի և 153
«Հետաձգված ծախսերի գծով ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիա» հաշվի
կրեդիտային մնացորդի տարբերությունը, ինչպես նաև ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվության 010-070 տողերում չներառված այլ ոչ ընթացիկ ակտիվները հաշվառող
համապատասխան հաշիվների մնացորդները):
2.10 «Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ» հոդվածում (տող 090) ցույց է տրվում ոչ
ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը (տող 010 + տող 020 + տող 030 + տող 040 + տող
050 + տող 060 + տող 070 + տող 080):
2.11 «Պաշարներ» հոդվածում (տող 100) ցույց է տրվում պաշարների հաշվեկշռային
արժեքը (211 «Հումք և նյութեր», 212 «Ռազմավարական պաշարներ», 213 «Սպառվող
կենսաբանական ակտիվներ», 214 «Անավարտ արտադրություն», 215 «Պատրաստի
արտադրանք», 216 «Ապրանքներ», 217 «Ռազմավարական պաշարների արժեքի աճ
(նվազում)», 218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարի և 217 «Ռազմավարական պաշարների արժեքի աճ
(նվազում)» հաշվի կրեդիտային մնացորդի տարբերությունը)ֈ
2.12 «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով» հոդվածում
(տող 110) ցույց է տրվում փոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի
հաշվեկշռային արժեքը (221 «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների
գծով», 222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ փոխանակվող գործարքներից հասույթների
գծով», 224 «Փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ կանխավճարներ», 228
«Դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված գումարների գծով», 229 «Այլ
դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարի և 223 «Փոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի
տարբերությունը)ֈ
2.13 «Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» հոդվածում
(տող 120) ցույց է տրվում չփոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական
պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (225 «Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր
բյուջեի գծով (կանխավճարներ, գերավճարներ և հաշվանցման ենթակա հարկեր)», 226
«Հաշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի հարկեր», 235 «Դեբիտորական
պարտքեր բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով», 236
«Դեբիտորական պարտքեր այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող
գումարների գծով», 239 «Դեբիտորական պարտքեր կազմակերպություններում այլ
չփոխանակվող գործարքների գծով», 261 «Ընթացիկ ակտիվներ հաշվանցումը
հետաձգված անուղղակի հարկերի գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների
հանրագումարը)ֈ
2.14 «Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» հոդվածում (տող 130) ցույց է տրվում
ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը (241 «Իրական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ», 242 «Սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ», 243 «Կարճաժամկետ վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր», 244 «Կարճաժամկետ
պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր», 245
«Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով
ստացվելիք
համախառն
մուտքեր»,
246
«Երկարաժամկետ
վարկերի
և
փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս», 247
«Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք համախառն
մուտքերի կարճաժամկետ մաս», 248 «Չվաստակած ֆինանսական հասույթ
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող կարճաժամկետ ֆինանսական ակտիվների
գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի և 249 «Ընթացիկ
ֆինանսական
ակտիվների
արժեզրկում
(անհավաքագրելիություն)»
հաշվի
կրեդիտային մնացորդի տարբերությունը)ֈ

2.15 «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ» հոդվածում (տող 140) ցույց է
տրվում կազմակերպության դրամարկղում, գանձապետական և բանկային
հաշիվներում առկա դրամական միջոցների, ինչպես նաև դրամական միջոցների
համարժեքների հաշվեկշռային արժեքը (251 «Դրամարկղ», 252 «Գանձապետական
հաշիվներ», 253 «Բանկային հաշիվներ», 254 «Արտարժութային հաշիվ», 256 «Այլ
հաշիվներ բանկերում», 257 «Դրամական միջոցներ ճանապարհին» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
2.16 «Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ» հոդվածում (տող 150) ցույց է տրվում
ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը (տող 100 + տող 110 + տող 120 + տող 130 + տող
140):
2.17 «Ընդամենը ակտիվներ» հոդվածում (տող 160) ցույց է տրվում ընդամենը ոչ
ընթացիկ և ընդամնը ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը (տող 090 + տող 150):
2.18 «Ներդրված կապիտալ» հոդվածում (տող 170) ցույց է տրվում ներդրված
կապիտալի գումարը (311 «ներդրված կապիտալ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի
գումարը)ֈ
2.19 «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» հոդվածում (տող 180) ցույց է տրվում
նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդի (չծածկված պակասուրդի), հաշվետու
ժամանակաշրջանի զուտ հավելուրդի (պակասուրդի) և նախորդ տարիների
ֆինանսական արդյունքների ճշգրտման գումարը (341 «Նախորդ տարիների
ֆինանսական արդյունքների ճշգրտում», 342 «Նախորդ տարիների կուտակված
հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ
պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի և այդ
հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը)ֈ Բացասական
մնացորդի (չծածկված պակասուրդ) դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում:
2.20 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ» հոդվածում (տող
190) ցույց է տրվում հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճի գումարը
(321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարը)ֈ
2.21 «Այլ պահուստներ» հոդվածում (տող 200) ցույց է տրվում այլ պահուստների
հաշվեկշռային արժեքը (351 «Այլ պահուստներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի
գումարը)ֈ
2.22 «Զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» հոդվածում (տող 210) ցույց է
տրվում զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հոդվածների հանրագումարը (տող
170 + տող 180 + տող 190 + տող 200): Բացասական մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
2.23 «Պայմանով ստացված ակտիվների գծով ոչ ընթացիկ հետաձգված
հասույթներ» հոդվածում (տող 220) ցույց է տրվում պայմանով ստացված ակտիվների
գծով ոչ ընթացիկ հետաձգված հասույթների մնացորդը (431 «Ամորտիզացվող
ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական
միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ», 432 «Ամորտիզացվող
ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով
փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթներ», 433 «Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ», 434 «Այլ կազմակերպություններից
բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով
հետաձգված հասույթներ», 435 «Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ
ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
2.24 «Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ» հոդվածում (տող 230) ցույց է
տրվում
երկարաժամկետ
վարկերի,
փոխառությունների
և
ֆինանսական
վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների հաշվեկշռային արժեքը՝ առանց դրանց

կարճաժամկետ մասի (411 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով
վճարվելիք համախառն գումարներ», 4141 «Ֆինանսական վարձակալության գծով
վճարվելիք համախառն գումարներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի և 4181 «Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի և
փոխառությունների գծով», 41841 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական
վարձակալության գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի
տարբերությունը)ֈ
2.25 «Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հոդվածում (տող 240)
ցույց է տրվում երկարաժամկետ պարտատոմսերի, մուրհակների և ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների
(բացառությամբ երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական
վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների), ինչպես նաև իրական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների, սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային
արժեքը՝ առանց դրանց կարճաժամկետ մասերի (412 «Երկարաժամկետ
պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 413 «Երկարաժամկետ
մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 4142 «Ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով
վճարվելիք մայր գումարներ», 4143 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ
ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ», 419 «Այլ
ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 4182 «Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ
պարտատոմսերի գծով», 4183 «Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ
մուրհակների գծով», 41842 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով
հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով», 41843 «Չկրած
տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ
ֆինանսական
ակտիվների
գծով»
հաշիվների
դեբետային
մնացորդների
հանրագումարի տարբերությունը)ֈ
2.26 «Կոնցեսիոն ակտիվների գծով ստացված ոչ ընթացիկ պարտավորություններ»
հոդվածում
(տող
250)
ցույց
է
տրվում
ծառայությունների
կոնցեսիոն
համաձայնությունների շրջանակներում օպերատորի կողմից կառուցված կամ
բարելավված կոնցեսիոն ակտիվների ստացման հետ կապված ոչ ընթացիկ
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը (4296 «Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը)ֈ
2.27 «Ոչ ընթացիկ պահուստներ» հոդվածում (տող 260) ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ
պահուստների հաշվեկշռային արժեքը՝ առանց դրանց ընթացիկ մասի (421 «Ոչ
ընթացիկ պահուստներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը)ֈ
2.28 «Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ» հոդվածում (տող 270) ցույց է
տրվում ոչ ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը (տող 220+ տող 230 + տող
240 + տող 250 + տող 260):
2.29 «Պայմանով ստացված ակտիվների գծով ընթացիկ հետաձգված հասույթներ»
հոդվածում (տող 280) ցույց է տրվում պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների գծով
հետաձգված հասույթների, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ հետաձգված հասույթների
ընթացիկ մասի մնացորդը (561 «Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից
պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթներ»,
562
«Ընթացիկ
ակտիվների
ձեռքբերման
համար
այլ
կազմակերպություններից
պայմանով
փոխանցված
դրամական
միջոցների
(ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ», 563 «Բյուջեից բնամթերային ձևով
պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթներ», 564 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով
փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ», 565
«Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված

դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ
մաս»,
566
«Ամորտիզացվող
ակտիվների
ձեռքբերման
համար
այլ
կազմակերպություններից
պայմանով
փոխանցված
դրամական
միջոցների
(ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս», 567 «Բյուջեից
բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված
հասույթների ընթացիկ մաս», 568 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով
ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ
մաս», 569 «Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների
ընթացիկ մաս» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
2.30 «Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ» հոդվածում (տող 290) ցույց է
տրվում կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների, ինչպես նաև երկարաժամկետ
վարկերի, փոխառությունների, ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք
գումարների կարճաժամկետ մասի հաշվեկշռային արժեքը (511 «Կարճաժամկետ
վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 514
«Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն
գումարների կարճաժամկետ մաս», 5171 «Ֆինանսական վարձակալության գծով
վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 5181 «Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ
վարկերի և փոխառությունների գծով», 5184 «Չկրած տոկոսային ծախսեր
երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով», 51891
«Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական վարձակալության կարճաժամկետ մասի
գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը)ֈ
2.31 «Այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հոդվածում (տող 300)
ցույց է տրվում կարճաժամկետ պարտատոմսերի, մուրհակների և ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների
(բացառությամբ կարճաժամկետ վարկերի ու փոխառությունների, ինչպես նաև
երկարաժամկետ վարկերի ու փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության
գծով
վճարվելիք
գումարների
կարճաժամկետ
մասերի),
երկարաժամկետ
պարտատոմսերի, մուրհակների և ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ
ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորությունների
կարճաժամկետ
մասի
(բացառությամբ երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական
վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների), ինչպես նաև իրական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների և սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը
(512 «Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 513
«Կարճաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 515
«Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարների
կարճաժամկետ մաս», 516 «Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս», 5172 «Ամորտիզացված արժեքով
հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք
մայր գումարներ», 5173 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորությունների
գծով
վճարվելիք
տոկոսներ»,
5174
«Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող
այլ
ոչ
ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք մայր գումարներ», 5175
«Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող
այլ
ոչ
ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք տոկոսներ», 519 «Այլ
ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորություններ»
հաշիվների
կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 5182 «Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ
պարտատոմսերի գծով», 5183 «Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ
մուրհակների գծով», 5185 «Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ
պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի գծով», 5186 «Չկրած տոկոսային ծախսեր

երկարաժամկետ մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով», 5187 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների գծով», 51892 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների
կարճաժամկետ մասի գծով», 51893 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող
արտաքին
այլ
ոչ
ընթացիկ
ֆինանսական
պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը)ֈ
2.32 «Ընթացիկ պահուստներ» հոդվածում (տող 310) ցույց է տրվում ընթացիկ
պահուստների, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ պահուստների ընթացիկ մասի հաշվեկշռային
արժեքը (551 «Ընթացիկ պահուստներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը)ֈ
2.33 «Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների
գծով» հոդվածում (տող 320) ցույց է տրվում փոխանակվող գործարքների գծով
կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (521 «Կրեդիտորական պարտքեր
ներքին մատակարարներից գնումների գծով», 522 «Կրեդիտորական պարտքեր
արտաքին մատակարարներից գնումների գծով», 523 «Ստացված կանխավճարներ
փոխանակվող
գործարքների
գծով»,
525
«Պարտքեր
աշխատավարձի
և
աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով», 526 «Պարտքեր
աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով», 5291 «Պարտքեր գործառնական
վարձակալության գծով», 5292 «Պարտքեր ապահովագրավճարների գծով», 5293
«Պարտքեր աշխատակիցների կողմից արհմիություններին հատկացումների գծով»,
5294 «Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված դեպոզիտների գծով», 5296
«Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով», 5299 «Այլ ընթացիկ
պարտավորություններ», 556 «Պարտավորություններ որպես գործակալ հավաքագրված
(ստացված)
գումարների
գծով»
հաշիվների
կրեդիտային
մնացորդների
հանրագումարը)ֈ
2.34 «Պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» հոդվածում (տող 330) ցույց է
տրվում չփոխանակվող գործարքների գծով պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (524
«Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով», 5295 «Պարտքեր հաշվեգրված
տույժերի և տուգանքների գծով», 552 «Վճարումը հետաձգված հարկային
պարտավորություններ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
2.35 «Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ» հոդվածում (տող 340) ցույց է
տրվում ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը (տող 280 + տող 290 + տող
300 + տող 310 + տող 320 + տող 330):
2.36 «Ընդամենը պարտավորություններ» հոդվածում (տող 350) ցույց է տրվում
ընդամենը ոչ ընթացիկ և ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը
(տող 270 + տող 340):
2.37 «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ) և պարտավորություններ»
հոդվածում (տող 360) ցույց է տրվում ընդամենը պարտավորությունների և ընդամենը
զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հանրագումարը (տող 210 + տող 350):
3. Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
3.1 Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության 4-րդ՝ «20--թ. (հաշվետու)» սյունակում ցույց են տրվում հաշվետու տարվա տվյալները, իսկ 5-րդ՝ «20--թ.
(նախորդ)» սյունակում` նախորդ տարվա տվյալները:
3.2 «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի
իրականացումից) հասույթներ» հոդվածում (տող 010) ցույց է տրվում այնպիսի
ծառայությունների
մատուցումից
հասույթների
գումարը,
որոնց
դեպքում
ծառայություններ ստացողը հանրությունն է, սակայն դրա դիմաց հատուցումը
ստացվում
է
ոչ
թե
ծառայությունները
անմիջականորեն
ստացողներից
(հանրությունից), այլև պետական կամ համայնքների բյուջեներից (611 «Բյուջեից
ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից)

հասույթ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը):
3.3 «Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից հասույթներ» հոդվածում
(տող 020) ցույց է տրվում այն ծառայությունների մատուցումից հասույթների գումարը,
որոնց դիմաց հատուցումը ստացվում է անմիջականորեն ծառայությունները
ստացողներից (կամ նրանց հանձնարարությամբ այլ երրորդ կողմերից), այսինքն` 612
«Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից հասույթ» հաշվի կրեդիտային
շրջանառության գումարը:
3.4 «Ապրանքների վաճառքից հասույթներ» հոդվածում (տող 030) ցույց են տրվում
ապրանքների և պատրաստի արտադրանքի վաճառքից հասույթների գումարը (6131
«Արտադրանքի իրացումից հասույթ» և 6132 «Ապրանքների իրացումից հասույթ»
հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը):
3.5 «Ֆինանսական հասույթներ» հոդվածում (տող 040) ցույց են տրվում
տոկոսային հասույթները, ինչպես նաև ֆինանսական այլ հասույթները (6177 «Ոչ
ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ», 618 «Ընթացիկ
ֆինանսական
ակտիվների
օտարումից
հասույթներ»,
621
«Արտարժույթի
փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ», 622 «Ֆինանսական գործիքների
վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքելիության) հակադարձումից օգուտներ», 623
«Ֆինանսական
ներդրումներից
հասույթներ»
հաշիվների
կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը):
3.6 «Փոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ» հոդվածում (տող 050) ցույց են
տրվում գործառնական վարձակալությունից հասույթները, ռազմավարական
պաշարների և այլ պաշարների իրացումից հասույթները, ինչպես նաև ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվության 010-040 տողերում չներառված փոխանակվող
գործարքներից այլ հասույթները (6133 «Ռազմավարական պաշարների իրացումից
հասույթ», 6134 «Այլ պաշարների իրացումից հասույթ», 629 «Փոխանակվող
գործարքներից
այլ
հասույթներ
(օգուտներ)»
հաշիվների
կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը):
3.7 «Ընդամենը փոխանակվող գործարքներից հասույթներ» հոդվածում (տող 060)
ցույց է տրվում փոխանակվող գործարքներից հասույթների հանրագումարը (տող 010
+ տող 020 + տող 030 + տող 040 + տող 050):
3.8 «Պայմանով ստացված ակտիվների հետ կապված հասույթներ» հոդվածում
(տող 070) ցույց է տրվում պայմանով ստացված ակտիվների ձեռքբերման կամ
ստացման
հետ
կապված
հետաձգված
հասույթների
գծով
հաշվետու
ժամանակաշրջանում ճանաչված հասույթների գումարը (631 «Պայմանով ստացված ոչ
ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ» և 632 «Պայմանով ստացված
ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը):
3.9 «Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված
ակտիվների հետ կապված հասույթներ» հոդվածում (տող 080) ցույց է տրվում առանց
պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված ակտիվների հետ
կապված հետաձգված հասույթների գծով հաշվետու ժամանակաշրջանում ճանաչված
հասույթների գումարը (633 «Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց)
ստացված ակտիվների գծով հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը):
3.10 «Չփոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ (օգուտներ)» հոդվածում (տող
090) ցույց են տրվում պաշարների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների
գույքագրմամբ հայտնաբերված ավելցուկից օգուտները, հիմնական միջոցների
լուծարումից ստացված նյութերի, դետալների և այլ ակտիվների գծով օգուտները,
տույժերից
և
տուգանքներից
ստացվող
օգուտները,
նյութական
վնասի
փոխհատուցումից
հասույթները,
դեբիտորական
պարտքերի
կորուստների
հակադարձումից հասույթները, ինչպես նաև ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության 070-080 տողերում չներառված չփոխանակվող գործարքներից այլ

հասույթները
(օգուտները),
այսինքն`
639
«Չփոխանակվող
գործարքներից
կազմակերպությունների այլ հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը:
3.11 «Ընդամենը չփոխանակվող գործարքներից հասույթներ» հոդվածում (տող 100)
ցույց է տրվում չփոխանակվող գործարքներից հասույթների հանրագումարը (տող 070
+ տող 080 + տող 090):
3.12 «Ընդամենը հասույթներ» հոդվածում (տող 110) ցույց է տրվում փոխանակվող
և չփոխանակվող գործարքներից հասույթների հանրագումարը (տող 060 + տող 100):
3.13 «Ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի
ինքնարժեք)» հոդվածում (տող 120) ցույց են տրվում այնպիսի ծառայությունների
մատուցման ծախսերը, որոնց դեպքում ծառայություններ ստացողը հանրությունն է,
սակայն դրա դիմաց հատուցումը ստացվում է ոչ թե ծառայությունները
անմիջականորեն ստացողներից (հանրությունից), այլ պետական կամ համայնքների
բյուջեներից (բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների ֆինանսավորմամբ), այսինքն`
711 «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման ծախսեր
(իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը:
Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
3.14 «Հաճախորդներին
մատուցված
ծառայությունների
գծով
ծախսեր
(ինքնարժեք)» հոդվածում (տող 130) ցույց են տրվում այն ծառայությունների
մատուցման գծով ծախսերը, որոնց դիմաց հատուցումը ստացվում է անմիջականորեն
ծառայությունները ստացողներից կամ նրանց հանձնարարությամբ այլ երրորդ
կողմերից (712 «Հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով ծախսեր
(ինքնարժեք)» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է
տրվում փակագծերումֈ
3.15 «Վաճառված ապրանքների ինքնարժեք» հոդվածում (տող 140) ցույց է տրվում
վաճառված ապրանքների և պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքը (7131 «Իրացված
արտադրանքի ինքնարժեք» և 7132 «Իրացված ապրանքների ինքնարժեք» հաշիվների
դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
3.16 «Բաշխման ծախսեր» հոդվածում (տող 150) ցույց է տրվում բաշխման
(իրացման) հետ կապված ծախսերի գումարը (715 «Բաշխման ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
3.17 «Վարչական ծախսեր» հոդվածում (տող 160) ցույց է տրվում վարչական
ծախսերի գումարը (716 «Վարչական ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
3.18 «Ֆինանսական ծախսեր» հոդվածում (տող 170) ցույց են տրվում տոկոսային
ծախսերը, ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսերը, ֆինանսական
գործիքների վերաչափումից կորուստները և ֆինանսական այլ ծախսեր (7177 «Ոչ
ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր», 718 «Ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր», 721 «Արտարժույթի փոխարժեքային
տարբերություններից կորուստներ», 722 «Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստներ», 723 «Ֆինանսական
ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը): Հոդվածի
գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
3.19 «Այլ ծախսեր (կորուստներ)» հոդվածում (տող 180) ցույց են տրվում իրացված
(օտարված) ռազմավարական և այլ պաշարների ինքնարժեքը, գործառնական
վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված հիմնական միջոցների
մաշվածության ծախսերը, առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց)
կամ որոշակի պայմանների կատարման պահանջով տրված ակտիվների գծով
ծախսերը, արժեքների պակասորդներից և փչացումից կորուստները և այլ ծախսեր
(7133 «Փոխանակվող գործարքի ներքո իրացված (օտարված) ռազմավարական

պաշարների ինքնարժեք», 7134 «Իրացված սպառվող կենսաբանական ակտիվների
արժեք», 7139 «Իրացված այլ պաշարների ինքնարժեք», 729 «Փոխանակվող
գործարքների գծով այլ ծախսեր (կորուստներ)», 732 «Չփոխանակվող գործարքի ներքո
օտարված ռազմավարական պաշարների ինքնարժեք», 739 «Չփոխանակվող
գործարքների գծով կազմակերպությունների այլ ծախսեր» հաշիվների դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
3.20 «Ընդամենը ծախսեր» հոդվածում (տող 190) ցույց է տրվում ծախսերի
հանրագումարը (տող 120 + տող 130 + տող 140 + տող 150 + տող 160 + տող 170 + տող
180): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
3.21 «Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից օգուտներ
(վնասներ)» հոդվածում (տող 200) ցույց է տրվում հիմնական միջոցների, ներդրումային
գույքի, բարձրարժեք ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների (բացի ֆինանսական
ակտիվներից) օտարումից զուտ օգուտը (վնասը), այսինքն` օտարումից օգուտների
հանրագումարի և օտարումից ծախսերի հանրագումարի տարբերությունը (6171
«Հիմնական միջոցների օտարումից հասույթներ», 6172 «Ներդրումային գույքի
օտարումից հասույթներ», 6173 «Կենսաբանական ակտիվների օտարումից
հասույթներ», 6174 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների
օտարումից հասույթներ», 6175 «Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից հասույթներ»,
6176 «Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից հասույթներ», 6179 «Այլ ոչ ընթացիկ
ակտիվների օտարումից հասույթներ» հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների
հանրագումարի և 7171 «Հիմնական միջոցների օտարումից ծախսեր», 7172
«Ներդրումային գույքի օտարումից ծախսեր», 7173 «Կենսաբանական ակտիվների
օտարումից ծախսեր», 7174 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական
ակտիվների օտարումից ծախսեր», 7175 «Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից
ծախսեր», 7176 «Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ծախսեր», 7179 «Այլ ոչ
ընթացիկ
ակտիվների
օտարումից
ծախսեր»
հաշիվների
դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարի տարբերությունը: Զուտ վնասի դեպքում սույն
հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
3.22 «Նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ (վնասներ)» հոդվածում
(տող 210) ցույց է տրվում հիմնական միջոցների, ներդրումային գույքի, բարձրարժեք
ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների (բացի ֆինանսական ակտիվներից), ինչպես
նաև ռազմավարական պաշարների վերաչափումից զուտ օգուտը (վնասը), այսինքն`
վերաչափումից օգուտների հանրագումարի և վերաչափումից կորուստների
հանրագումարի տարբերությունը (614 «Ռազմավարական պաշարների իրական
արժեքով
վերագնահատումից
օգուտներ»,
6191
«Հիմնական
միջոցների
վերագնահատումից օգուտներ», 6192 «Ներդրումային գույքի վերաչափումից
օգուտներ», 6193 «Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ», 6194
«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից
օգուտներ», 6195 «Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից օգուտներ», 6199 «Այլ
նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարի և 714 «Ռազմավարական պաշարների իրական
արժեքով
վերագնահատումից
կորուստներ»,
7191
«Հիմնական
միջոցների
վերագնահատումից կորուստներ», 7192 «Ներդրումային գույքի վերաչափումից
կորուստներ», 7193 «Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ», 7194
«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից
կորուստներ», 7195 «Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից կորուստներ», 7199 «Այլ
ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ» հաշիվների
դեբետային շրջանառությունների հանրագումարի տարբերությունը): Զուտ վնասի
դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
3.23 «Հավելուրդ (պակասուրդ) նախքան շահութահարկով հարկումը» հոդվածում
(տող 220) ցույց է տրվում նախքան շահութահարկով հարկումը հավելուրդի

(պակասուրդի) գումարը (տող 110 + տող 190 + տող 200 + տող 210): Պակասուրդի
դեպքում գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
3.24 «Շահութահարկի գծով ծախս» հոդվածում (տող 230) ցույց է տրվում
շահութահարկի գծով ծախսի գումարը (731 «Շահութահարկի գծով ծախս» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
3.25 «Հաշվետու ժամանակաշրջանի հավելուրդը (պակասուրդը)» հոդվածում (տող
240) ցույց է տրվում շահութահարկով հարկումից հետո հավելուրդի (պակասուրդի)
գումարը (տող 220 + տող 230): Պակասուրդի դեպքում գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
3.26 «Փոքրամասնության բաժնեմասին վերագրելի հավելուրդը (պակասուրդը)»
հոդվածում (տող 250) ցույց է տրվում հավելուրդի (պակասուրդի) այն մասը, որը
վերագրելի է փոքրամասնության բաժնեմասին: Պակասուրդի դեպքում գումարը ցույց է
տրվում փակագծերումֈ
3.27 «Վերահսկող
կազմակերպության
սեփականատերերին
վերագրելի
հավելուրդը (պակասուրդը)» հոդվածում (տող 260) ցույց է տրվում հավելուրդի
(պակասուրդի) այն մասը, որը վերագրելի է վերահսկող կազմակերպության
սեփականատերերին: Պակասուրդի դեպքում գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
4. Զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
4.1 Զուտ ակտիվներում (սեփական կապիտալում) փոփոխությունների մասին
հաշվետվությունը բաղկացած է երկու բաժիններից: I բաժնում ցույց են տրվում
նախորդ տարվա տվյալները, իսկ II բաժնում` հաշվետու տարվա տվյալները:
4.2 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» հոդվածում (տող 010) ցույց են տրվում
նախորդ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի
կրեդիտային

մնացորդի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող

սեփականատերերին

վերագրվող մասը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող
մասը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
և

այդ

հաշիվների

կազմակերպությունը
Բացասական

դեբետային

մնացորդների

վերահսկող

մնացորդի

դեպքում

հանրագումարի

սեփականատերերին
սույն

հոդվածի

տարբերության՝

վերագրվող

գումարը

ցույց

է

մասըֈ
տրվում

փակագծերում:
դ)

«Ընդամենը»

սյունակում`

«Ներդրված

կապիտալ»,

«Այլ

պահուստներ»,

«Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակների հանրագումարըֈ Բացասական
մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
ե) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ», 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ
(չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ»
հաշիվների

դեբետային

մնացորդների

հանրագումարի

տարբերության՝

փոքրամասնությանը վերագրվող մասըֈ Բացասական մնացորդի դեպքում սույն
հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակների

հանրագումարըֈ

Բացասական

մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
4.3 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ և
սխալների ուղղում» հոդվածում (տող 020) ցույց են տրվում`
ա) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 341 «Նախորդ տարիների
ֆինանսական

արդյունքների

ճշգրտում»

հաշվի

նախորդ

տարվա

տարեկան

կրեդիտային և դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ կազմակերպությունը
վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակի
գումարը.
գ) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 341 «Նախորդ տարիների
ֆինանսական

արդյունքների

ճշգրտում»

հաշվի

նախորդ

տարվա

տարեկան

կրեդիտային և դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ փոքրամասնությանը
վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում:
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.4 «Վերահաշվարկված մնացորդ» հոդվածում (տող 030) ցույց են տրվում`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 010 տողի գումարը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 010 տողի գումարը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 010 և 020 տողերի
հանրագումարը.
դ) «Ընդամենը» սյունակում` 010 և 020 տողերի հանրագումարը.
ե)

«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակում`

010

և

020

տողերի

հանրագումարը.
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` 010 և 020
տողերի հանրագումարըֈ
4.5 «Հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից արժեքի ավելացում» հոդվածում
(տող 040) ցույց են տրվում`
ա)
«Այլ
պահուստներ»
սյունակում`
321
«Հիմնական
միջոցների
վերագնահատումից արժեքի աճ» հաշվի նախորդ տարվա տարեկան կրեդիտային և
դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ կազմակերպությունը վերահսկող
սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը
ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Այլ պահուստներ» սյունակի գումարը.
գ) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների
վերագնահատումից արժեքի աճ» հաշվի նախորդ տարվա տարեկան կրեդիտային և
դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ փոքրամասնությանը վերագրվող
մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.6 «Նախորդ ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)» հոդվածում (տող 050)

ցույց են տրվում`
ա) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 331 «Հավելուրդ կամ
պակասուրդ» և 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների
նախորդ

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(պակասուրդի դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)»
սյունակի գումարը.
գ)

«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակում`

331

«Հավելուրդ

կամ

պակասուրդ» և 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների
նախորդ տարվա տարեկան թղթակցության գումարի՝ փոքրամասնությանը վերագրվող
մասը: Բացասական լինելու դեպքում (պակասուրդի դեպքում) այդ գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում.
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.7 «Շարժեր զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հոդվածների միջև»
հոդվածում (տող 060) ցույց են տրվում`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի և 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների
նախորդ

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(331

«Հավելուրդ

կամ

պակասուրդ»

հաշվի

դեբետով

թղթակցությունների

հանրագումարը կրեդիտով թղթակցությունների հանրագումարին գերազանցելու
դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների և 311 «Ներդրված կապիտալ», 342
«Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)» հաշիվների
նախորդ

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ»
հաշիվների դեբետով թղթակցությունների հանրագումարը այդ հաշիվների կրեդիտով
թղթակցությունների հանրագումարին գերազանցելու դեպքում) այդ գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների և 311 «Ներդրված կապիտալ», 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ»
հաշիվների նախորդ տարվա տարեկան թղթակցության գումարի՝ կազմակերպությունը
վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343
«Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների դեբետով
թղթակցությունների հանրագումարը այդ հաշիվների կրեդիտով թղթակցությունների
հանրագումարին գերազանցելու դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
4.8 «Մնացորդն առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» հոդվածում (տող 070) ցույց են տրվում
նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ`

ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի
կրեդիտային

մնացորդի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող

սեփականատերերին

վերագրվող մասը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող
մասը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
և

այդ

հաշիվների

կազմակերպությունը
Բացասական

դեբետային

մնացորդների

վերահսկող

մնացորդի

դեպքում

հանրագումարի

սեփականատերերին
սույն

հոդվածի

տարբերության՝

վերագրվող

գումարը

ցույց

է

մասըֈ
տրվում

փակագծերում.
դ)

«Ընդամենը»

սյունակում`

«Ներդրված

կապիտալ»,

«Այլ

պահուստներ»,

«Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակների հանրագումարըֈ Բացասական
մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
ե) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ», 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ», 342
«Նախորդ

տարիների

կուտակված

հավելուրդ

(չծածկված

պակասուրդ)»,

343

«Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ
(չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ»
հաշիվների

դեբետային

մնացորդների

հանրագումարի

տարբերության՝

փոքրամասնությանը վերագրվող մասըֈ Բացասական մնացորդի դեպքում սույն
հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակների

հանրագումարըֈ

Բացասական

մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
4.9 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» հոդվածում (տող 080) ցույց են տրվում
հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի
կրեդիտային

մնացորդի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող

սեփականատերերին

վերագրվող մասը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող
մասը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
և

այդ

հաշիվների

կազմակերպությունը
Բացասական

դեբետային

մնացորդների

վերահսկող

մնացորդի

դեպքում

հանրագումարի

սեփականատերերին
սույն

հոդվածի

տարբերության՝

վերագրվող

գումարը

ցույց

է

մասըֈ
տրվում

փակագծերում.
դ)

«Ընդամենը»

սյունակում`

«Ներդրված

կապիտալ»,

«Այլ

պահուստներ»,

«Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակների հանրագումարըֈ Բացասական
մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
ե) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ», 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ
(չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ»
հաշիվների

դեբետային

մնացորդների

հանրագումարի

տարբերության՝

փոքրամասնությանը վերագրվող մասըֈ Բացասական մնացորդի դեպքում սույն
հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակների

հանրագումարըֈ

Բացասական

մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
4.10 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ և
սխալների ուղղում» հոդվածում (տող 090) ցույց են տրվում`
ա) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 341 «Նախորդ տարիների
ֆինանսական

արդյունքների

ճշգրտում»

հաշվի

հաշվետու

տարվա

տարեկան

կրեդիտային և դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ կազմակերպությունը
վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակի
գումարը.
գ) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 341 «Նախորդ տարիների
ֆինանսական

արդյունքների

ճշգրտում»

հաշվի

հաշվետու

տարվա

տարեկան

կրեդիտային և դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ փոքրամասնությանը
վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում.
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.11 «Վերահաշվարկված մնացորդ» հոդվածում (տող 100) ցույց են տրվում`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 080 տողի գումարը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 080 տողի գումարը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 080 և 090 տողերի
հանրագումարը.
դ) «Ընդամենը» սյունակում` 080 և 090 տողերի հանրագումարը.
ե)

«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակում`

080

և

090

տողերի

հանրագումարը.
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` 080 և 090
տողերի հանրագումարըֈ
4.12 «Հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից արժեքի ավելացում» հոդվածում
(տող 110) ցույց են տրվում`
ա) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ» հաշվի հաշվետու տարվա տարեկան կրեդիտային և դեբետային
շրջանառությունների տարբերության՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը ցույց է

տրվում փակագծերում.
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Այլ պահուստներ» սյունակի գումարը.
գ) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների
վերագնահատումից արժեքի աճ» հաշվի հաշվետու տարվա տարեկան կրեդիտային և
դեբետային շրջանառությունների տարբերության՝ փոքրամասնությանը վերագրվող
մասը: Բացասական լինելու դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.13 «Հաշվետու Ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)» հոդվածում (տող
120) ցույց են տրվում`
ա) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 331 «Հավելուրդ կամ
պակասուրդ» և 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների
հաշվետու

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(պակասուրդի դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Ընդամենը» սյունակում` «Ժամանակաշրջանի հավելուրդ (պակասուրդ)»
սյունակի գումարը.
գ)

«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակում`

331

«Հավելուրդ

կամ

պակասուրդ» և 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների
հաշվետու

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

փոքրամասնությանը

վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում (պակասուրդի դեպքում) այդ
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
դ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակների հանրագումարըֈ
4.14 «Շարժեր զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) հոդվածների միջև»
հոդվածում (տող 130) ցույց են տրվում`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի և 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների
հաշվետու

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(331

«Հավելուրդ

կամ

պակասուրդ»

հաշվի

դեբետով

թղթակցությունների

հանրագումարը կրեդիտով թղթակցությունների հանրագումարին գերազանցելու
դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների և 311 «Ներդրված կապիտալ», 342
«Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)» հաշիվների
հաշվետու

տարվա

տարեկան

թղթակցության

գումարի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու դեպքում
(321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ»
հաշիվների դեբետով թղթակցությունների հանրագումարը այդ հաշիվների կրեդիտով
թղթակցությունների հանրագումարին գերազանցելու դեպքում) այդ գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների և 311 «Ներդրված կապիտալ», 321

«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ»
հաշիվների հաշվետու տարվա տարեկան թղթակցության գումարի՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող մասը: Բացասական լինելու
դեպքում (342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)»,
343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների դեբետով
թղթակցությունների հանրագումարը այդ հաշիվների կրեդիտով թղթակցությունների
հանրագումարին գերազանցելու դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
4.15 «Մնացորդն առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» հոդվածում (տող 140) ցույց են տրվում
հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ`
ա) «Ներդրված կապիտալ» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ» հաշվի
կրեդիտային

մնացորդի՝

կազմակերպությունը

վերահսկող

սեփականատերերին

վերագրվող մասը.
բ) «Այլ պահուստներ» սյունակում` 321 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից
արժեքի աճ» և 351 «Այլ պահուստներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի՝ կազմակերպությունը վերահսկող սեփականատերերին վերագրվող
մասը.
գ) «Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակում` 342 «Նախորդ տարիների
կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ
հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
և

այդ

հաշիվների

կազմակերպությունը
Բացասական

դեբետային

մնացորդների

վերահսկող

մնացորդի

դեպքում

հանրագումարի

սեփականատերերին
սույն

հոդվածի

տարբերության՝

վերագրվող

գումարը

ցույց

է

մասըֈ
տրվում

փակագծերում.
դ)

«Ընդամենը»

սյունակում`

«Ներդրված

կապիտալ»,

«Այլ

պահուստներ»,

«Կուտակված հավելուրդ (պակասուրդ)» սյունակների հանրագումարըֈ Բացասական
մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
ե) «Փոքրամասնության բաժնեմասը» սյունակում` 311 «Ներդրված կապիտալ», 321
«Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ», 351 «Այլ պահուստներ», 342
«Նախորդ

տարիների

կուտակված

հավելուրդ

(չծածկված

պակասուրդ)»,

343

«Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարի և 342 «Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ
(չծածկված պակասուրդ)», 343 «Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ»
հաշիվների

դեբետային

մնացորդների

հանրագումարի

տարբերության՝

փոքրամասնությանը վերագրվող մասըֈ Բացասական մնացորդի դեպքում սույն
հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
զ) «Ընդամենը զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ)» սյունակում` «Ընդամենը» և
«Փոքրամասնության

բաժնեմասը»

սյունակների

հանրագումարըֈ

Բացասական

մնացորդի դեպքում սույն հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
5.1 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 3-րդ՝ «20--թ. (հաշվետու)» սյունակում ցույց են տրվում հաշվետու տարվա տվյալները, իսկ 4-րդ՝ «20--թ.
(նախորդ)» սյունակում` նախորդ տարվա տվյալները:

Ներհոսքեր գործառնական գործունեությունից
5.2 «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի
իրականացումից)» հոդվածում (տող 010) ցույց են տրվում այնպիսի ծառայությունների

մատուցման գծով ստացված դրամական միջոցները, որոնց դեպքում ծառայություններ
ստացողը հանրությունն է, սակայն դրա դիմաց հատուցումը ստացվում է ոչ թե
ծառայությունները անմիջականորեն ստացողներից (հանրությունից), այլ պետական
կամ համայնքների բյուջեներից (9941 «Պետական կառավարչական հիմնարկների և
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ
մատուցված ծառայությունների գծով ներհոսքեր» և 9942 «Պետական և համայնքային ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
կողմից`
բյուջեից
ֆինանսավորմամբ
մատուցված ծառայությունների գծով ներհոսքեր» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.3 «Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից» հոդվածում (տող 020)
ցույց են տրվում այն ծառայությունների մատուցման գծով ստացված դրամական
միջոցները, որոնց դիմաց հատուցումը ստացվում է անմիջականորեն ծառայությունները ստացողներից (կամ նրանց հանձնարարությամբ այլ երրորդ կողմերից), այսինքն`
9943 «Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից ներհոսքեր» հաշվի
կրեդիտային շրջանառության գումարըֈ
5.4 «Ռազմավարական պաշարների իրացումից» հոդվածում (տող 030) ցույց են
տրվում ռազմավարական պաշարների իրացման գծով ստացված դրամական
միջոցները (9821 «Ռազմավարական պաշարների իրացումից ներհոսքեր» հաշվի
կրեդիտային շրջանառության գումարը)ֈ
5.5 «Ապրանքների և այլ պաշարների իրացումից» հոդվածում (տող 040) ցույց են
տրվում ապրանքների, պատրաստի արտադրանքի, սպառվող կենսաբանական
ակտիվների, հումքի և նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների իրացման
գծով ստացված դրամական միջոցները (9822 «Այլ պաշարների իրացումից ներհոսքեր»
հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը)ֈ
5.6 «Գործառնական վարձակալությունից» հոդվածում (տող 050) ցույց են տրվում
գործառնական վարձակալության գծով ստացված դրամական միջոցները (97415
«Գույքի վարձակալությունից ներհոսքեր» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը)ֈ
5.7 «Որպես գործակալ գումարների հավաքագրումից» հոդվածում (տող 060) ցույց
են տրվում որպես գործակալ գումարների հավաքագրումից ստացված դրամական
միջոցները, մասնավորապես հանրային հատվածի կազմակերպության կողմից
բյուջեից ստացված այն դրամական միջոցները (բյուջետային համակարգում բյուջեից
ստացված դրամական ներհոսքերի համար հաճախ օգտագործվում է «բյուջետային
ֆինանսավորում» տերմինը), որոնք պետք է փոխանցվեն իր վերահսկողության տակ
գտնվող հանրային հատվածի մեկ այլ կազմակերպության (9994 «Որպես գործակալ
գումարների հավաքագրումից (ստացումից) ներհոսքեր» հաշվի կրեդիտային
շրջանառության գումարը)ֈ
5.8 «Գործառնական գործունեությունից այլ ներհոսքեր» հոդվածում (տող 070)
ցույց են տրվում բյուջեներից կամ այլ կազմակերպություններից առանց պայմանների
կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված դրամական միջոցները, ռոյալթիներից
ստացված դրամական միջոցները, ինչպես նաև դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվության 010-060 տողերում չներառված՝ գործառնական գործունեությունից այլ
ներհոսքերը (9993 «Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց)
փոխանցվող գումարների գծով ներհոսքեր» և 9999 «Այլ ներհոսքեր (Դասակարգումներում չարտացոլված)» հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.9 «Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ներհոսքեր» հոդվածում (տող
080) ցույց է տրվում գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հանրագումարը (տող010+տող020+տող030+տող040+տող050+տող060+տող070):

Արտահոսքեր գործառնական գործունեությունից
5.10 «Աշխատակիցներին և նրանց անունից դրամական վճարումներ» հոդվածում
(տող 090) ցույց են տրվում աշխատակիցներին դրամական միջոցներով վճարված

աշխատավարձը և աշխատակիցների այլ հատուցումները, ինչպես նաև նրանց
անունից կատարված դրամական միջոցների վճարումները, օրինակ՝ եկամտային
հարկը, արհմիութենական վճարը (0411 «Աշխատակիցների հատուցումների գծով
արտահոսքեր», 09113 «Արհմիություններին հատկացումների գծով արտահոսքեր»,
09114 «Աշխատակիցների հետ կապված կատարողական թերթիկների գծով
արտահոսքեր», 09131 «Աշխատավարձից և աշխատակիցների այլ հատուցումներից
պահվող եկամտային հարկի հետ կապված արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ Այն դեպքերում, երբ աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ
հատուցումների վճարումը վերաբերում է ներդրումային կամ ֆինանսավորման
գործունեություններին (օրինակ` հիմնական միջոցների կառուցման համար վճարված
աշխատավարձը), այդ մասով աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ հատուցումների վճարումը պետք է արտացոլվի համապատասխանաբար ներդրումային կամ
ֆինանսավորման գործունեություններումֈ
5.11 «Ծառայությունների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ» հոդվածում (տող
100) ցույց են տրվում ծառայությունների (էլեկտրաէներգիա, կապ, կոմունալ և այլն)
ձեռքբերման դիմաց կատարված դրամական միջոցների վճարումները (0421
«Շարունակական ձեռքբերումների գծով արտահոսքեր», 0423 «Պայմանագրային այլ
ծառայությունների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր», 0424 «Այլ մասնագիտական
ծառայությունների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 0425 «Հիմնական միջոցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.12 «Նյութերի, ապրանքների և այլ պաշարների ձեռքբերումների դիմաց
վճարումներ» հոդվածում (տող 110) ցույց են տրվում ապրանքների, պատրաստի
արտադրանքի, հումքի, նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների և այլ
պաշարների ձեռքբերման դիմաց կատարված դրամական միջոցների վճարումները
(0521 «Ռազմավարական պաշարների գծով արտահոսքեր», 0522 «Արտադրական
նշանակության պաշարների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 0523 «Վերավաճառքի
համար նախատեսված ապրանքների գծով արտահոսքեր», 0524 «Սպառման համար
նախատեսված պաշարների գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.13 «Գործուղումների հետ կապված վճարումներ» հոդվածում (տող 120) ցույց են
տրվում
գործուղումների
նպատակով
կատարված
դրամական
միջոցների
վճարումները (0422 «Գործուղումների գծով արտահոսքեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.14 «Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված վճարումներ»
հոդվածում (տող 130) ցույց են տրվում հարկերի և այլ պարտադիր վճարների
(բացառությամբ աշխատավարձից և աշխատակիցների այլ հատուցումներից պահվող
եկամտային հարկի) գծով կատարված դրամական միջոցների վճարումները (09132 «Այլ
եկամուտներից պահվող եկամտային հարկի հետ կապված արտահոսքեր», 09133
«Ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված արտահոսքեր», 09134 «Շահութահարկի
հետ կապված արտահոսքեր», 09135 «Գույքահարկի հետ կապված արտահոսքեր»,
09136 «Հողի հարկի հետ կապված արտահոսքեր», 09137 «Մաքսատուրքի հետ կապված
արտահոսքեր», 09138 «Հարկերի դիմաց հաշվարկված տույժերի, տուգանքների հետ
կապված արտահոսքեր», 09139 «Այլ հարկերի և պարտադիր վճարների հետ կապված
արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.15 «Որպես գործակալ ստացված գումարների գծով պարտավորության մարման
հետ կապված վճարումներ» հոդվածում (տող 140) ցույց են տրվում որպես գործակալ
ստացված գումարների գծով պարտավորության մարման հետ կապված վճարումները,
մասնավորապես` որպես գործակալ բյուջեից ստացված և իր վերահսկողության տակ
գտնվող հանրային հատվածի մեկ այլ կազմակերպությանը փոխանցված դրամական

միջոցները (9994 «Որպես գործակալ հավաքագրված (ստացված) գումարների գծով
պարտավորության մարման հետ կապված արտահոսքեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.16 «Գործառնական գործունեությունից այլ արտահոսքեր» հոդվածում (տող 150)
ցույց են տրվում դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 090-140
տողերում չներառված՝ գործառնական գործունեությունից այլ արտահոսքերը (05133
«Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծառայությունների գծով արտահոսքեր», 05134
«Նախագծահետազոտական ծառայությունների գծով արտահոսքեր», 09111 «Աշխատակիցների հետ այլ գործառնությունների հետ կապված արտահոսքեր», 09112 «Այլ
նպատակներով առհաշիվ գումարների տրամադրման հետ կապված արտահոսքեր»,
09121 «Հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով պարտքերի մարման հետ կապված
արտահոսքեր», 09123 «Ստացված կանխավճարների հետ վերադարձման հետ կապված
արտահոսքեր»,09129 «Այլ պարտավորությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր», 0919 «Այլ արտահոսքեր (դասակարգումներում չարտացոլված)» հաշիվների
դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
5.17 «Ընդամենը գործառնական գործունեությունից արտահոսքեր» հոդվածում
(տող 160) ցույց է տրվում գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հանրագումարը (տող 090 + տող 100 + տող 110 + տող 120 + տող 130 + տող 140 + տող
150): Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.18 «Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ»
հոդվածում (տող 170) ցույց է տրվում գործառնական գործունեությունից ստացված
զուտ դրամական միջոցների գումարը (տող080+տող160): Բացասական լինելու դեպքում (դրամական միջոցների զուտ արտահոսքի դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում:

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
5.19 «Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար
բյուջեից պայմանով ստացված գումարների գծով ներհոսքեր» հոդվածում (տող 180)
ցույց են տրվում հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման
համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցները (99921 «Բյուջեից
պայմանով փոխանցվող գումարների գծով ներհոսքեր» հաշվի կրեդիտային
շրջանառության գումարը)ֈ
5.20 «Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար
այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված գումարների գծով ներհոսքեր»
հոդվածում (տող 190) ցույց են տրվում հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ
ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված
դրամական միջոցները (99922 «Այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող
գումարների գծով ներհոսքեր» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը)ֈ
5.21 «Հիմնական միջոցների վաճառքից ներհոսքեր» հոդվածում (տող 200) ցույց
են տրվում հիմնական միջոցների վաճառքից ստացված դրամական միջոցները (9811
«Անշարժ գույքի իրացումից ներհոսքեր», 9812 «Շարժական գույքի իրացումից
ներհոսքեր», 9813 «Այլ հիմնական միջոցների իրացումից ներհոսքեր», 98411 «Հողի իրացումից ներհոսքեր» հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.22 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից ներհոսքեր» հոդվածում (տող 210)
ցույց են տրվում ներդրումային գույքի, ոչ նյութական ակտիվների, բարձրարժեք
ակտիվների, կենսաբանական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից
ստացված դրամական միջոցները (99911 «Կենսաբանական ակտիվների իրացումից
ներհոսքեր», 99912 «Ներդրումային գույքի իրացումից ներհոսքեր», 99913 «Ոչ
նյութական ակտիվների իրացումից ներհոսքեր», 99919 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների
իրացումից ներհոսքեր», 9831 «Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից ներհոսքեր», 98412
«Օգտակար հանածոների իրացումից ներհոսքեր», 98413 «Այլ բնական ծագում ունեցող
հիմնական միջոցների իրացումից ներհոսքեր», 98414 «Չարտադրված (բնական ծագում

ունեցող) ոչ նյութական ակտիվների իրացումից ներհոսքեր» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.23 «Հիմնական միջոցների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր»
հոդվածում (տող 220) ցույց են տրվում հիմնական միջոցների ձեռքբերման դիմաց
կատարված դրամական միջոցների վճարումները (0511 «Շենքերի և շինությունների
գծով արտահոսքեր», 0512 «Մեքենաների և սարքավորումների գծով արտահոսքեր»,
05139 «Այլ հիմնական միջոցների և ծառայությունների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 0541 «Հողամասերի ձեռք բերման գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերումֈ
5.24 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր»
հոդվածում (տող 230) ցույց են տրվում ներդրումային գույքի, ոչ նյութական
ակտիվների, բարձրարժեք ակտիվների, կենսաբանական ակտիվների և այլ ոչ
ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման դիմաց կատարված դրամական միջոցների
վճարումները (05131 «Կենսաբանական ակտիվների գծով արտահոսքեր»,05132 «Ոչ
նյութական ակտիվների գծով արտահոսքեր», 0531 «Բարձրարժեք ակտիվների գծով
արտահոսքեր», 0544 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական
ակտիվների գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների
հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.25 «Ներդրումային գործունեությունից այլ ներհոսքեր» հոդվածում (տող 240)
ցույց են տրվում ֆինանսական ակտիվների վաճառքից ստացված դրամական
միջոցները, տրամադրված փոխառությունների մարումից ստացված դրամական
միջոցները, ստացված շահաբաժինները և ռոյալթիները, ինչպես նաև դրամական
միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 180-230 տողերում չներառված՝
ներդրումային գործունեությունից այլ ներհոսքերը (97411 «Տոկոսներից ներհոսքեր»,
97412 «Շահաբաժիններից ներհոսքեր», 97413 «Ռոյալթիներից ներհոսքեր», 99111
«Ներքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) թողարկումից և տեղաբաշխումից ներհոսքեր», 99121 «Արտաքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի)
թողարկումից և տեղաբաշխումից ներհոսքեր», 99211 «Ներքին արժեթղթերի
(բացառությամբ բաժնետոմսերի) իրացումից ներհոսքեր», 99212 «Ներքին վարկերի և
փոխառությունների մարումներից ներհոսքեր», 99213 «Ներքին բաժնետոմսերի և այլ
մասնակցությունների իրացումից ներհոսքեր» հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.26 «Ներդրումային գործունեությունից այլ արտահոսքեր» հոդվածում (տող 250)
ցույց են տրվում ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման դիմաց կատարված
դրամական միջոցների վճարումները, ինչպես նաև դրամական միջոցների հոսքերի
մասին հաշվետվության 180-230 տողերում չներառված՝ ներդրումային գործունեությունից այլ արտահոսքերը (06211 «Ներքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 06213 «Ներքին բաժնետոմսերի և այլ
կապիտալի ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 06221 «Արտաքին արժեթղթերի
(բացառությամբ բաժնետոմսերի) ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 06223 «Արտաքին
բաժնետոմսերի և այլ կապիտալի ձեռքբերման գծով արտահոսքեր», 09126 «Կոնցեսիոն
ակտիվների գծով պարտավորության մարման հետ կապված արտահոսքեր»
հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը
ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.27 «Ներդրումային գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական
միջոցներ» հոդվածում (տող 260) ցույց է տրվում ներդրումային գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցների գումարը (տող 180 + տող 190 + տող 200
+ տող 210 + տող 220 + տող 230 + տող 240 + տող 250): Բացասական լինելու դեպքում
(դրամական միջոցների զուտ արտահոսքի դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում:

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից

5.28 «Վարկերի և փոխառությունների ստացումից ներհոսքեր» հոդվածում (տող
270) ցույց են տրվում վարկերի և փոխառությունների ստացումից դրամական
միջոցների ներհոսքերը (99112 «Ներքին վարկերից և փոխառություններից ներհոսքեր»,
99122 «Արտաքին վարկերից և փոխառություններից ներհոսքեր» հաշիվների
կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
5.29 «Վարկերի և փոխառությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր»
հոդվածում (տող 280) ցույց է տրվում վարկերի և փոխառությունների մարման հետ
կապված դրամական միջոցների արտահոսքը (06112 «Վարկերի և փոխառությունների
հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր», 06122 «Արտաքին վարկերի հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.30 «Տոկոսների վճարման հետ կապված արտահոսքեր» հոդվածում (տող 290)
ցույց է տրվում տոկոսների վճարման հետ կապված դրամական միջոցների
արտահոսքը (0631 «Ներքին տոկոսավճարների գծով արտահոսքեր», 0632 «Արտաքին
տոկոսավճարների գծով արտահոսքեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների
հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
5.31 «Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ ներհոսքեր» հոդվածում (տող 300)
ցույց են տրվում դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 270-290
տողերում չներառված՝ ֆինանսավորման գործունեությունից այլ ներհոսքերըֈ
5.32 «Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ արտահոսքեր» հոդվածում (տող
310) ցույց են տրվում դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 270-290
տողերում չներառված՝ ֆինանսավորման գործունեությունից այլ արտահոսքերըֈ
5.33 «Ֆինանսավորման
գործունեության
միջոցով
օգտագործված
զուտ
դրամական միջոցներ» հոդվածում (տող 320) ցույց է տրվում ֆինանսավորման գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցների գումարը (տող270
+տող280+տող290+տող300+տող310): Բացասական լինելու դեպքում (դրամական միջոցների զուտ արտահոսքի դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
5.34 «Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)»
հոդվածում (տող 330) ցույց է տրվում գործառնական, ներդրումային և ֆինանսավորման գործունեություններից դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճի
գումարը (տող 170 + տող 260 + տող 320): Բացասական լինելու դեպքում (զուտ նվազման դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
5.35 «Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 1 հունվարի 20—թ.»
հոդվածում (տող 340) ցույց է տրվում դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների
մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ (251 «Դրամարկղ», 252 «Գանձապետական
հաշիվներ», 253 «Բանկային հաշիվներ», 254 «Արտարժութային հաշիվ», 256 «Այլ
հաշիվներ բանկերում», 257 «Դրամական միջոցներ ճանապարհին» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարը՝ հունվարի 1-ի դրությամբ)ֈ
5.36 «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա» հոդվածում (տող 350) ցույց է տրվում
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա արտարժույթի փոխարժեքի
փոփոխման ազդեցությունը (251 «Դրամարկղ» և 254 «Արտարժութային հաշիվ» հաշիվների և 621 «Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ» հաշվի
թղթակցությունների հանրագումարի և 721 «Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ» հաշվի և 251 «Դրամարկղ» և 254 «Արտարժութային հաշիվ»
հաշիվների թղթակցությունների հանրագումարի տարբերությունը): Բացասական
լինելու դեպքում (դրամական միջոցների հետ կապված փոխարժեքային տարբերություններից կորուստի գումարը փոխարժեքային տարբերություններից օգուտի
գումարին գերազանցելու դեպքում) այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
5.37 «Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 31 դեկտեմբերի 20—թ.»
հոդվածում (տող 360) ցույց է տրվում դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների
մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (տող 330 + տող 340 + տող 350)ֈ

Այդ տողում ցույցտրված գումարը պետք է համապատասխանի 251 «Դրամարկղ»,
252 «Գանձապետական հաշիվներ», 253 «Բանկային հաշիվներ», 254 «Արտարժութային
հաշիվ», 256 «Այլ հաշիվներ բանկերում», 257 «Դրամական միջոցներ ճանապարհին»
հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարին՝ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ
6. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
6.1 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում ներկայացվում են՝
 ՀՀՀՀՍ-ին համապատասխանության մասին հայտարարությունը.
 հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը.
 այլ բացահայտումներ:
Ծանոթագրություններում բացահայտվող տեղեկատվությունը, ելնելով հասկանալիության սկզբունքից, ներկայացվում է տեքստի, աղյուսակի և այլ ձևերով, եթե
դրանց ներկայացման համար ծանոթագրություններում աղյուսակներ նախատեսված
չեն:
6.2 «Ընդհանուր տեղեկատվություն» ծանոթագրություն 1-ում ներկայացվում է
հաշվետու կազմակերպությունը, նրա կողմից իրականացվող գործունեությունը,
բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգումը, ինչպես նաև հաշվետու
կազմակերպության վերաբերյալ այլ օգտակար տեղեկատվություն: Բյուջետային
ծախսերի գործառնական դասակարգումը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի թիվ 5-Ն հրամանով (հավելված 11)ֈ
6.3 «Պատրաստման հիմունքներ» ծանոթագրություն 2-ի «Համապատասխանության մասին հայտարարություն» 2.1-րդ բաժնում ներկայացվում է ՀՀՀՀՍ-ին
համապատասխանության մասին հայտարարությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 3-րդ` «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» բաժնի 3.7-րդ պարագրաֆը):
6.4 «Պատրաստման հիմունքներ» ծանոթագրություն 2-ի «Հաշվապահական
հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասեր» 2.2-րդ բաժնում ներկայացվում
են
կազմակերպության
կողմից
կիրառվող
հաշվապահական
հաշվառման
քաղաքականության նշանակալի մասերը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 8-րդ` «Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ» բաժնի 8.6-րդ պարագրաֆը):
6.5 «Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթ» ծանոթագրություն 3-ում կատարվում
է բացահայտում կազմակերպության ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթների
վերաբերյալ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 29-րդ` «Արտարժույթի վերահաշվարկ» բաժինը)ֈ
6.6 «Գնահատումների և դատողությունների օգտագործում» ծանոթագրություն 4ում կատարվում է բացահայտում ապագայի վերաբերյալ կազմակերպության
հիմնական ենթադրությունների, ինչպես նաև գնահատման անորոշության հիմնական
այլ աղբյուրների վերաբերյալ, որոնց դեպքում առկա է նշանակալի ռիսկ, որ դրանք
հաջորդ ֆինանսական տարվա ընթացքում կարող են հանգեցնել ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների էական ճշգրտումների: Բացի
նշված գնահատումներ պարունակող դատողություններից, ծանոթագրություն 4-ում
կատարվում է բացահայտում նաև այն դատողությունների վերաբերյալ, որոնք
կատարվել են կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաշվապահական
հաշվառման քաղաքականության կիրառման ընթացքում, և որոնք առավել նշանակալի
ազդեցություն են թողել ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումարների
վրա (տես ՀՀՀՀՍ-ի 8-րդ` «Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ» բաժնի 8.7-8.10-րդ պարագրաֆները):
6.7 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով կատարվում է բացահայտում համախառն հաշվեկշռային արժեքի, կուտակված
մաշվածության և հաշվեկշռային արժեքի մնացորդների, ինչպես նաև դրանց
փոփոխությունների (հաշվեկշռային արժեքի համադրում) վերաբերյալ՝ ըստ հիմնական
միջոցների առանձին դասերի (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի

11.48-րդ պարագրաֆի 4-րդ և 5-րդ կետերը և 11.49-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է հիմնական միջոցների անալիտիկ
հաշվառման տվյալներիցֈ
Աղյուսակի՝

ա) Սկզբնական արժեքի՝
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 010 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ նախորդ
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Ավելացումներ» 020 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
հիմնական միջոցների ավելացումների (ձեռքբերում, կառուցում, ծախսումների
կապիտալացում և այլն) հետևանքով հիմնական միջոցների առանձին դասերի
համախառն հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներըֈ
 «Օտարումներ» 030 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
հիմնական միջոցների օտարումների (վաճառք, դուրս գրում, լուծարում և այլն)
հետևանքով հիմնական միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային
արժեքի նվազեցումներըֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Վերագնահատում» 040 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
կատարված վերագնահատման հետևանքով հողամասերի և շենքերի համախառն
հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունըֈ Վերագնահատման արդյունքում համախառն
հաշվեկշռային արժեքի նվազման դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Վերադասակարգում» 050 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա
ընթացքում հիմնական միջոցների տարբեր դասերի միջև կատարված վերադասակարգումների հետևանքով համախառն հաշվեկշռային արժեքի փոփոխություններըֈ
Վերադասակարգման արդյունքում համախառն հաշվեկշռային արժեքի նվազման
դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 060 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ նախորդ
տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 070 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ ընթացիկ
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Ավելացումներ» 080 տողում ցույց են տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
հիմնական միջոցների ավելացումների (ձեռքբերում, կառուցում, ծախսումների
կապիտալացում և այլն) հետևանքով հիմնական միջոցների առանձին դասերի
համախառն հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներըֈ
 «Օտարումներ» 090 տողում ցույց են տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
հիմնական միջոցների օտարումների (վաճառք, դուրս գրում, լուծարում և այլն)
հետևանքով հիմնական միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային
արժեքի նվազեցումներըֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Վերագնահատում» 100 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
կատարված վերագնահատման հետևանքով հողամասերի և շենքերի համախառն
հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունըֈ Վերագնահատման արդյունքում համախառն
հաշվեկշռային արժեքի նվազման դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Վերադասակարգում» 110 տողում ցույց են տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում
հիմնական
միջոցների
տարբեր
դասերի
միջև
կատարված
վերադասակարգումների
հետևանքով
համախառն
հաշվեկշռային
արժեքի
փոփոխություններըֈ Վերադասակարգման արդյունքում համախառն հաշվեկշռային
արժեքի նվազման դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 120 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ ընթացիկ
տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ

բ) Մաշվածության՝

 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 130 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի կուտակված մաշվածության մնացորդը՝ նախորդ տարվա
հունվարի 1-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Տարվա մաշվածություն» 140 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա
ընթացքում հաշվարկված մաշվածության գումարը՝ ըստ հիմնական միջոցների
առանձին դասերիֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Օտարումներ» 150 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
օտարված (վաճառված, դուրսգրված, լուծարված և այլն) հիմնական միջոցների գծով
կուտակված մաշվածության դուրսգրման գումարը՝ ըստ հիմնական միջոցների
առանձին դասերիֈ
 «Վերագնահատում» 160 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
կատարված վերագնահատման հետևանքով շենքերի կուտակված մաշվածության
փոփոխությունըֈ Վերագնահատման արդյունքում կուտակված մաշվածության աճի
դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Վերադասակարգում» 170 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա
ընթացքում հիմնական միջոցների տարբեր դասերի միջև կատարված վերադասակարգումների հետևանքով կուտակված մաշվածության փոփոխություններըֈ Վերադասակարգման արդյունքում կուտակված մաշվածության աճի դեպքում այդ գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում:
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 180 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի կուտակված մաշվածության մնացորդը՝ նախորդ տարվա
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 190 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի կուտակված մաշվածության մնացորդը՝ ընթացիկ
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Տարվա մաշվածություն» 200 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում հաշվարկված մաշվածության գումարը՝ ըստ հիմնական միջոցների
առանձին դասերիֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Օտարումներ» 210 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
օտարված (վաճառված, դուրսգրված, լուծարված և այլն) հիմնական միջոցների գծով
կուտակված մաշվածության դուրսգրման գումարը՝ ըստ հիմնական միջոցների
առանձին դասերիֈ
 «Վերագնահատում» 220 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
կատարված վերագնահատման հետևանքով շենքերի կուտակված մաշվածության
փոփոխությունըֈ Վերագնահատման արդյունքում կուտակված մաշվածության աճի
դեպքում այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Վերադասակարգում» 230 տողում ցույց են տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում հիմնական միջոցների տարբեր դասերի միջև կատարված վերադասակարգումների
հետևանքով
կուտակված
մաշվածության
փոփոխություններըֈ
Վերադասակարգման արդյունքում կուտակված մաշվածության աճի դեպքում այդ
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 240 տողում ցույց է տրվում հիմնական
միջոցների առանձին դասերի կուտակված մաշվածության մնացորդը՝ ընթացիկ
տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ

գ) Հաշվեկշռային արժեքը՝
 «Առ 1 հունվարի 20--թ.» 250 տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ նախորդ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 260 տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբֈ
 «Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 270 տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի

դրությամբֈ
Աղյուսակի 270 տողի «Ընդամենը» սյունակի գումարը պետք է համապատասխանի ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության «Հիմնական միջոցներ» 010 տողի
«20--թ. (հաշվետու)» 4-րդ սյունակի գումարին, իսկ 260 տողի «Ընդամենը» սյունակի
գումարը՝ «20--թ. (նախորդ)» 5-րդ սյունակի գումարին:
6.8 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են
հիմնական միջոցների սեփականության իրավունքի սահմանափակումների հետ
կապված բացահայտումներըֈ
Այս բաժնի «ամրակցված գույք» մասում աղյուսակի տեսքով բացահայտվում է
տեղեկատվություն կազմակերպությունում առկա ամրակցված գույքի վերաբերյալ՝ ըստ
հիմնական միջոցների դասերիֈ Աղյուսակի՝
 «Համախառն հաշվեկշռային արժեքը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. (հաշվետու)»
սյունակ 2-ում ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված գույքի համախառն հաշվեկշռային արժեքը ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ.
 «Կուտակված մաշվածությունը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. (հաշվետու)» սյունակ
3-ում ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված գույքի
կուտակված մաշվածությունը ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.
 «Հաշվեկշռային արժեքը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.(հաշվետու)» սյունակ 4-ում
ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված գույքի
հաշվեկշռային արժեքը ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.
 «Համախառն հաշվեկշռային արժեքը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. (նախորդ)» սյունակ 5-ում ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված
գույքի համախառն հաշվեկշռային արժեքը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ.
 «Կուտակված մաշվածությունը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. (նախորդ)» սյունակ 6ում ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված գույքի
կուտակված մաշվածությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.
 «Հաշվեկշռային արժեքը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ. (նախորդ)» սյունակ 7-ում
ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ցույց է տրվում ամրակցված գույքի
հաշվեկշռային արժեքը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ
Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է հիմնական միջոցների անալիտիկ
հաշվառման տվյալներիցֈ
Այդ բաժնի «սեփականության իրավունքի այլ սահմանափակումներով հիմնական
միջոցներ» մասում բացահայտվում է տեղեկատվություն սեփականության իրավունքի
այլ սահմանափակումներով հիմնական միջոցների վերաբերյալ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ`
«Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.49-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը)ֈ
6.9 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «գ» բաժնում աղյուսակի տեսքով
ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ներկայացվում է դեռևս օգտագործման
մեջ գտնվող, սակայն լրիվ մաշված հիմնական միջոցների համախառն հաշվեկշռային
արժեքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.52-րդ պարագրաֆի 2րդ կետը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը
ստացվում է հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.10 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «դ» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ներկայացվում է ակտիվ
օգտագործումից հանված և օտարման նպատակներով պահվող հիմնական միջոցների
հաշվեկշռային արժեքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.52-րդ
պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են
համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈԱղյուսակի տեղեկա-

տվությունը ստացվում է հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.11 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «ե» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ներկայացվում են ժամանակավոր պարապուրդի մեջ գտնվող հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.52-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը)ֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է
հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.12 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «զ» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ըստ հիմնական միջոցների առանձին դասերի ներկայացվում է կոնցեսիոն
հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ` «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժնի 32.26-րդ պարագրաֆը)ֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար`
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է
հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.13 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «է» բաժնում ներկայացվում են
բացահայտումներ վարձակալված հիմնական միջոցների վերաբերյալ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 18րդ` «Վարձակալություն» բաժնի 18.21-րդ պարագրաֆը)ֈ
6.14 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «ը» բաժնում ներկայացվում են
բացահայտումներ հողամասերի և շենքերի վերագնահատման վերաբերյալ,
մասնավորապես՝
 վերագնահատման ամսաթիվը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ»
բաժնի 11.51-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը).
 գնահատման գծով անկախ փորձագետի ներգրավվածությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.51-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը).
 իրական արժեքի գնահատման ժամանակ օգտագործված մեթոդները և
նշանակալի ենթադրությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի
11.51-րդ պարագրաֆի «3-րդ կետը)ֈ
6.15 «Հիմնական միջոցներ» ծանոթագրություն 5-ի «թ» բաժնում ներկայացվում են
հիմնական միջոցների գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն
ներկայացվել ծանոթագրություն 5-ի «ա»-«ը» բաժիններում, մասնավորապես՝ հիմնական միջոցների ձեռքբերման պայմանագրային պարտականությունների գումար և այլն
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 11-րդ` «Հիմնական միջոցներ» բաժնի 11.49-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ
6.16 «Ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրություն 6-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով կատարվում է բացահայտում համախառն հաշվեկշռային արժեքի, կուտակված
ամորտիզացիայի և հաշվեկշռային արժեքի մնացորդների, ինչպես նաև դրանց
փոփոխությունների (հաշվեկշռային արժեքի համադրում) վերաբերյալ՝ ըստ ոչ
նյութական ակտիվների առանձին դասերի (տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական
ակտիվներ» բաժնի 12.41-րդ պարագրաֆի 3-րդ և 5-րդ կետերը)ֈ Աղյուսակի
տեղեկատվությունը ստացվում է ոչ նյութական ակտիվների անալիտիկ հաշվառման
տվյալներիցֈ
Աղյուսակի՝

ա) Սկզբնական արժեքի՝
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 010 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական
ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝
նախորդ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Ավելացումներ» 020 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա ընթացքում ոչ
նյութական ակտիվների ավելացումների (ձեռքբերում, ստեղծում, ծախսումների
կապիտալացում և այլն) հետևանքով ոչ նյութական ակտիվների առանձին դասերի
համախառն հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներըֈ
 «Օտարումներ» 030 տողում ցույց են տրվում նախորդ տարվա ընթացքում ոչ
նյութական ակտիվների օտարումների (վաճառք, դուրս գրում և այլն) հետևանքով ոչ

նյութական ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի
նվազեցումներըֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 040 տողում ցույց է տրվում ոչ
նյութական ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի
մնացորդը՝ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 050 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական
ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝
ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Ավելացումներ» 060 տողում ցույց են տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում ոչ
նյութական ակտիվների ավելացումների (ձեռքբերում, ստեղծում, ծախսումների
կապիտալացում և այլն) հետևանքով ոչ նյութական ակտիվների առանձին դասերի
համախառն հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներըֈ
 «Օտարումներ» 070 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում ոչ
նյութական ակտիվների օտարումների (վաճառք, դուրս գրումև այլն) հետևանքով ոչ
նյութական ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի
նվազեցումներըֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 080 տողում ցույց է տրվում ոչ
նյութական ակտիվների առանձին դասերի համախառն հաշվեկշռային արժեքի
մնացորդը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ

բ) Ամորտիզացիա՝
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 090 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական
ակտիվների առանձին դասերի կուտակված ամորտիզացիայի մնացորդը՝ նախորդ
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Տարվա ամորտիզացիա» 100 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա
ընթացքում հաշվարկված ամորտիզացիայի գումարը՝ ըստ ոչ նյութական ակտիվների
առանձին դասերիֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Օտարումներ» 110 տողում ցույց է տրվում նախորդ տարվա ընթացքում
օտարված (վաճառված, դուրս գրված և այլն) ոչ նյութական ակտիվների գծով
կուտակված ամորտիզացիայի դուրսգրման գումարը՝ ըստ ոչ նյութական ակտիվների
առանձին դասերիֈ
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 120 տողում ցույց է տրվում ոչ
նյութական ակտիվների առանձին դասերի կուտակված ամորտիզացիայի մնացորդը՝
նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» 130 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական
ակտիվների առանձին դասերի կուտակված ամորտիզացիայի մնացորդը՝ ընթացիկ
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Տարվա ամորտիզացիա» 140 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում հաշվարկված ամորտիզացիայի գումարը՝ ըստ ոչ նյութական ակտիվների
առանձին դասերիֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
 «Օտարումներ» 150 տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա ընթացքում
օտարված (վաճառված, դուրս գրված և այլն) ոչ նյութական ակտիվների գծով
կուտակված ամորտիզացիայի դուրսգրման գումարը՝ ըստ ոչ նյութական ակտիվների
առանձին դասերիֈ
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 160 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական ակտիվների առանձին դասերի կուտակված ամորտիզացիայի մնացորդը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ Գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ

գ) Հաշվեկշռային արժեքը՝
 «Առ 1 հունվարի 20--թ.» 170 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական ակտիվների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ նախորդ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբֈ
 «Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 180 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական ակտիվների առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբֈ

 «Առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» 190 տողում ցույց է տրվում ոչ նյութական ակտիվների առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբֈ
Աղյուսակի
190
տողի
«Ընդամենը»
սյունակի
գումարը
պետք
է
համապատասխանի ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության «Ոչ նյութական
ակտիվներ» 020 տողի «20--թ. (հաշվետու)» 4-րդ սյունակի գումարին, իսկ 180 տողի
«Ընդամենը» սյունակի գումարը՝ «20--թ. (նախորդ)» 5-րդ սյունակի գումարին:
6.17 «Ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրություն 6-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության այն տողային
հոդվածները, որոնցում ներառված է ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.41-րդ պարագրաֆի 4-րդ կետը)ֈ
Տեղեկատվությունը ստացվում է 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»
հաշվի կրեդիտի և ծախսերը հաշվառող համապատասխան հաշիվների դեբետի
թղթակցությունների հիման վրաֈ
6.18 «Ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրություն 6-ի «գ» բաժնում
ներկայացվում են չփոխանակվող գործարքի միջոցով ձեռք բերված և սկզբնապես
իրական արժեքով ճանաչված ոչ նյութական ակտիվների սկզբնապես ճանաչված
իրական արժեքը և հաշվեկշռային արժեքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական
ակտիվներ» բաժնի 12.43-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ Տեղեկատվությունը ստացվում է
ոչ նյութական ակտիվների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.19 «Ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրություն 6-ի «դ» բաժնում կատարվում
են բացահայտումներ դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, սակայն լրիվ ամորտիզացված
ոչ նյութական ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքի վերաբերյալ (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.45-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը)ֈ
Տեղեկատվությունը ստացվում է ոչ նյութական ակտիվների անալիտիկ հաշվառման
տվյալներիցֈ
6.20 «Ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրություն 6-ի «ե» բաժնում ներկայացվում են ոչ նյութական ակտիվների գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ,
որոնք չեն ներկայացվել ծանոթագրություն 6-ի «ա»-«դ» բաժիններումֈ Մասնավորապես
այդ բաժնում ներկայացվում են՝
 Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների համար էական նշանակություն ունեցող ցանկացած առանձին ոչ նյութական ակտիվի նկարագրությունը,
հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացիայի մնացած ժամանակաշրջանը (տես ՀՀՀՀՍ-ի
12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.43-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը).
 այն ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և հաշվեկշռային արժեքները,
որոնց նկատմամբ կազմակերպությունն ունի սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ, կամ որոնք գրավադրված են որպես պարտավորությունների երաշխիք
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.43-րդ պարագրաֆի 3-րդ
կետը).
 ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով պայմանագրային պարտականությունների գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.43-րդ
պարագրաֆի 4-րդ կետը).
 ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված հետազոտության և
մշակման ծախսումների ընդհանուր գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական
ակտիվներ» բաժնի 12.44-րդ պարագրաֆը).
 այն նշանակալի ոչ նյութական ակտիվների հակիրճ նկարագրությունը, որոնք
կազմակերպության կողմից վերահսկվում են, սակայն ակտիվ չեն ճանաչվում,
որովհետև դրանք չեն բավարարել սույն բաժնով սահմանված ճանաչման չափանիշները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 12-րդ` «Ոչ նյութական ակտիվներ» բաժնի 12.45-րդ պարագրաֆի 2րդ կետը)ֈ
6.21 «Ներդրումային գույք» ծանոթագրություն 7-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ներկայացվում են ներդրումային գույքի տարեսկզբի և տարեվերջի մնա-

ցորդները, ինչպես նաև տարվա ընթացքում հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներն ու
նվազեցումները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13-րդ` «Ներդրումային գույք» բաժնի 13.34-րդ
պարագրաֆի 5-րդ կետը)ֈ Աղյուսակի 1-ին և 2-րդ սյունակներում ներկայացվում են
համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի
տեղեկատվությունը ստացվում է ներդրումային գույքի անալիտիկ հաշվառման
տվյալներիցֈ
6.22 «Ներդրումային գույք» ծանոթագրություն 7-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են
բացահայտումներ ներդրումային գույքի իրական արժեքով վերաչափման վերաբերյալ,
մասնավորապես՝
 իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու նշանակալի ենթադրությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13-րդ` «Ներդրումային գույք» բաժնի 13.34-րդ պարագրաֆի 1ին կետը).
 ներդրումային գույքի իրական արժեքի հիմքում որ չափով է ընկած ճանաչված և
համապատասխան մասնագիտական որակավորում ունեցող անկախ գնահատողի
գնահատումը և այլն (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13-րդ` «Ներդրումային գույք» բաժնի 13.34-րդ
պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
6.23 «Ներդրումային գույք» ծանոթագրություն 7-ի «գ» բաժնում ներկայացվում են
բացահայտումներ որպես հիմնական միջոց վերադասակարգված ներդրումային գույքի
վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 որպես հիմնական միջոցներ վերադասակարգված ներդրումային գույքի նկարագրությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13-րդ` «Ներդրումային գույք» բաժնի 13.35-րդ պարագրաֆի 1ին կետը).
 առանց անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի իրական արժեքը արժանահավատորեն չափելու անհնարինության վերաբերյալ բացատրություն (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13րդ` «Ներդրումային գույք» բաժնի 13.35-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
6.24 «Ներդրումային գույք» ծանոթագրություն 7-ի «դ» բաժնում ներկայացվում են
ներդրումային գույքի գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն
ներկայացվել ծանոթագրություն 7-ի «ա»-«գ» բաժիններումֈ Մասնավորապես այդ
բաժնում ներկայացվում են՝
 ներդրումային գույքի իրացման հնարավորության կամ օտարումից հասույթի և
մուտքերի վրա դրամական սահմանափակումների առկայությունը և գումարները (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 13.34-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը).
 Ներդրումային գույք ձեռքբերելու, կառուցելու կամ բարելավելու, կամ
վերանորոգելու, պահպանելու կամ կատարելագործելու գծով պայմանագրային
պարտականությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 13.34-րդ պարագրաֆի 4-րդ կետը)ֈ
6.25 «Բարձրարժեք ակտիվներ» ծանոթագրություն 8-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ներկայացվում են բարձրարժեք ակտիվների տարեսկզբի և տարեվերջի
մնացորդները, ինչպես նաև տարվա ընթացքում հաշվեկշռային արժեքի
ավելացումներն ու նվազեցումները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 16-րդ` «Բարձրարժեք ակտիվներ»
բաժնի 16.21-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում
են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի
տեղեկատվությունը ստացվում է բարձրարժեք ակտիվների անալիտիկ հաշվառման
տվյալներիցֈ
6.26 «Բարձրարժեք ակտիվներ» ծանոթագրություն 8-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ բարձրարժեք ակտիվների իրական արժեքով վերաչափման
վերաբերյալ (իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու նշանակալի
ենթադրությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 16-րդ` «Բարձրարժեք ակտիվներ» բաժնի 16.19-րդ
պարագրաֆը)ֈ
6.27 «Բարձրարժեք ակտիվներ» ծանոթագրություն 8-ի «գ» բաժնում ներկայացվում են բարձրարժեք ակտիվների գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ,
որոնք չեն ներկայացվել ծանոթագրություն 8-ի «ա» և «բ» բաժիններումֈ Մասնավորապես այդ բաժնում ներկայացվում են՝

 բարձրարժեք ակտիվների սեփականության իրավունքի սահմանափակումների
առկայությունը և գումարները, այդ թվում նաև պարտավորությունների ապահովության երաշխիք հանդիսացողներինը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 16.22-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը).
 բարձրարժեք ակտիվների ձեռքբերման պայմանագրային պարտականությունների գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 16.22-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
6.28 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվներ» ծանոթագրություն
9-ի «ա» բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) ակտիվների տարեսկզբի և տարեվերջի մնացորդները, ինչպես նաև տարվա
ընթացքում հաշվեկշռային արժեքի ավելացումներն ու նվազեցումները (տես ՀՀՀՀՍ-ի
15-րդ` «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվներ» բաժնի 15.21-րդ
պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար` ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է չարտադրված (բնական ծագում ունեցող ակտիվների) անալիտիկ
հաշվառման տվյալներիցֈ
6.29 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվներ» ծանոթագրություն 9ի «բ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) ակտիվների իրական արժեքով վերաչափման վերաբերյալ, մասնավորապես`
չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների իրական (ներկա)
արժեքը որոշելիս կիրառված նշանակալի ենթադրությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 15-րդ`
«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվներ» բաժնի 15.20-րդ
պարագրաֆը)ֈ
6.30 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվներ» ծանոթագրություն 9ի «գ» բաժնում ներկայացվում են չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական
ակտիվների յուրաքանչյուր խմբի ֆիզիկական քանակների չափումները կամ
գնահատումները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 15-րդ` «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
նյութական ակտիվներ» բաժնի 15.19-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
6.31 «Կենսաբանական ակտիվներ» ծանոթագրություն 10-ում ներկայացվում են
կենսաբանական ակտիվների գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող բացահայտումները (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 14-րդ` «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 14.20-14.30-րդ պարագրաֆները)ֈ
6.32 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ներկայացվում են ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
առանձին կատեգորիաների հաշվեկշռային արժեքները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ`
«Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.44-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ
սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի.
ա) «Ոչ ընթացիկ» մասի՝
 «Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում ցույց է
տրվում իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը (141 «Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ
կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում» և 143 «Իրական
արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարը).
 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում
ցույց է տրվում տրամադրված վարկերի, փոխառությունների և ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային
արժեքը (145 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
համախառն մուտքեր», 146 «Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով
ստացվելիք համախառն մուտքեր», 147 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ
ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր»
հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի և 148 «Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող երկարաժամկետ ֆինանսական
ակտիվների գծով», 1493 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների անհավա-

քագրելիություն», 1494 «Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների անհավաքագրելիություն», 1495 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի տարբերությունը).
 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում ցույց է
տրվում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը (142 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում»,
144 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարի և 1491 «Կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ
ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում», 1492 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ
ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների
հանրագումարի տարբերությունը).
բ) «Ընթացիկ» մասի՝
 «Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում ցույց է
տրվում իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը (241 «Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվներ» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում
ցույց է տրվում տրամադրված վարկերի, փոխառությունների և ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը
(243 «Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն
մուտքեր», 244 «Կարճաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք
համախառն մուտքեր», 245 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր», 246 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի
կարճաժամկետ մաս», 247 «Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով
ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարի և 248 «Չվաստակած ֆինանսական հասույթ
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող կարճաժամկետ ֆինանսական ակտիվների
գծով», 2492 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվների արժեզրկում», 2493 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվների կարճաժամկետ մասի արժեզրկում», 2494 «Ֆինանսական
վարձակալության
գծով
համախառն
մուտքերի
կարճաժամկետ
մասի
անհավաքագրելիություն» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի
տարբերությունը):
 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում ցույց է
տրվում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը (242 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարի և 2491 «Սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի տարբերությունը)ֈ
6.33 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքով վերաչափման
վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 իրական արժեքի որոշման հիմունքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.46-րդ պարագրաֆը).
 իրական արժեքի արժանահավատ չափման անհնարինության դեպքում այդ
փաստը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.47-րդ
պարագրաֆը)ֈ
6.34 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «գ» բաժնում ներկայաց-

վում են բացահայտումներ ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումների
վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 ասոցիացված կազմակերպություններում իրական արժեքի մոդելով հաշվառված
ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը, այսինքն` 1413 «Իրական արժեքով հաշվառվող
ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 20-րդ` «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում» բաժնի 20.16-րդ պարագրաֆը).
 ասոցիացված կազմակերպություններում սկզբնական արժեքի մոդելով հաշվառված ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը, այսինքն` 1423 «Սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների
կանոնադրական կապիտալում» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի
20-րդ` «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում» բաժնի 20.17-րդ
պարագրաֆը).
 ասոցիացված կազմակերպություններում սկզբնական արժեքի մոդելով
հաշվառված ներդրումների գծով որպես հասույթ ճանաչված շահաբաժինների և այլ
բաշխումների գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 20-րդ` «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում» բաժնի 20.17-րդ պարագրաֆը)ֈ
6.35 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «դ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում
ներդրումների վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում իրական արժեքի մոդելով
հաշվառված ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը, այսինքն` 1414 «Իրական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 21-րդ` «Ներդրումներ համատեղ ձեռնարկումներում» բաժնի 21.34-րդ
պարագրաֆը).
 համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում սկզբնական արժեքի
մոդելով հաշվառված ներդրումների հաշվեկշռային արժեքը, այսինքն` 1424
«Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող
կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում» հաշվի դեբետային
մնացորդի գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 21-րդ` «Ներդրումներ համատեղ ձեռնարկումներում» բաժնի 21.35-րդ պարագրաֆը).
 համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում սկզբնական արժեքի
մոդելով հաշվառված ներդրումների գծով որպես հասույթ ճանաչված շահաբաժինների
և այլ բաշխումների գումարը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 21-րդ` «Ներդրումներ համատեղ ձեռնարկումներում» բաժնի 21.35-րդ պարագրաֆը),
 համատեղ
ձեռնարկումների
հետ
կապված
պարտավորությունների
հանրագումարը՝ ներառյալ իր բաժինը ներդրումային բնույթի պարտավորություններում, որոնք կկրի այլ ձեռնարկողների հետ համատեղ, ինչպես նաև իր բաժինը
համատեղ ձեռնարկումների ներդրումային բնույթի պարտավորություններում, որը
կկրի հենց ինքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 21-րդ` «Ներդրումներ համատեղ ձեռնարկումներում»
բաժնի 21.33-րդ պարագրաֆի 2-րդ կետը)ֈ
6.36 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «ե» բաժնում
ներկայացվում են բացահայտումներ այնպիսի գործարքների արդյունքում այլ
կողմերին փոխանցված ֆինանսական ակտիվների գծով, որոնք չեն որակվում
ապաճանաչման համար (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.48րդ պարագրաֆը)ֈ
6.37 «Ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրություն 11-ի «զ» բաժնում
ներկայացվում
են
բացահայտումներ
որպես
պարտավորությունների
կամ
պայմանական պարտավորությունների համար ապահովություն գրավադրված
ֆինանսական ակտիվների վերաբերյալ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.49-րդ պարագրաֆը)ֈ

6.38 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ» ծանոթագրություն 12-ում աղյուսակի տեսքով
ներկայացվում է այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների կազմում ներառված՝ ոչ ընթացիկ
ակտիվներ ձեռքբերելու համար տրված կանխավճարների հաշվեկշռային արժեքը,
ինչպես նաև ըստ ոչ ընթացիկ ակտիվների առանձին հոդվածների՝ տրված
կանխավճարների հաշվեկշռային արժեքները: Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի
տեղեկատվությունը
ստացվում
է
ոչ
ընթացիկ
ակտիվների
համապատասխան հոդվածների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.39 «Պաշարներ» ծանոթագրություն 13-ի «ա» բաժնում աղյուսակի տեսքով ըստ
պաշարների առանձին դասերի ներկայացվում են պաշարների հաշվեկշռային արժեքը
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 17-րդ` «Պաշարներ» բաժնի 17.30-րդ պարագրաֆի 3-րդ և 5-րդ կետերը)ֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է
պաշարների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.40 «Պաշարներ» ծանոթագրություն 13-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են
բացահայտումներ ռազմավարական պաշարների իրական արժեքով վերաչափման
վերաբերյալ, մասնավորապես` իրական արժեքը որոշելիս կիրառված մեթոդներն ու
նշանակալի ենթադրությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 17-րդ` «Պաշարներ» բաժնի 17.30-րդ
պարագրաֆի 2-րդ կետը):
6.41 «Պաշարներ» ծանոթագրություն 13-ի «գ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված պաշարների
գումարների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսի ուղղությունների, մասնավորապես`
ծառայությունների մատուցման ինքնարժեք, բաշխման ծախսեր, վարչական ծախսեր,
այլ օգուտներ (վնասներ), (տես ՀՀՀՀՍ-ի 17-րդ` «Պաշարներ» բաժնի 17.30-րդ
պարագրաֆի 4-րդ կետը և 17.32-րդ պարագրաֆը)ֈ Տեղեկատվությունը ստացվում է 211
«Հումք և նյութեր», 212 «Ռազմավարական պաշարներ», 214 «Անավարտ արտադրություն», 215 «Պատրաստի արտադրանք», 216 «Ապրանքներ», 218 «Փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկներ» հաշիվների կրեդիտի և ծախսերը հաշվառող համապատասխան հաշիվների դեբետի թղթակցությունների հիման վրաֈ
6.42 «Պաշարներ» ծանոթագրություն 13-ի «դ» բաժնում ներկայացվում են
պաշարների գծով ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն
ներկայացվել ծանոթագրություն 13-ի «ա»-«գ» բաժիններումֈ Մասնավորապես այդ
բաժնում ներկայացվում է որպես պարտավորությունների երաշխիք գրավադրված
պաշարների հաշվեկշռային արժեքի հանրագումարըֈ
6.43 «Դեբիտորական
պարտքեր
փոխանակվող
գործարքների
գծով»
ծանոթագրություն 14-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում է փոխանակվող
գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի առանձին տեսակների հաշվեկշռային
արժեքըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Դեբիտորական պարտքեր «բյուջեից ֆինանսավորմամբ» մատուցված
ծառայությունների գծով» տողում ցույց է տրվում «բյուջեից ֆինանսավորմամբ»
մատուցված ծառայությունների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային
արժեքը (2211 «Դեբիտորական պարտքեր պետական կառավարչական հիմնարկների և
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ
մատուցած ծառայությունների գծով» և 2212 «Դեբիտորական պարտքեր պետական և
համայնքային
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
կողմից`
բյուջեից
ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով» հաշիվների դեբետային
մնացորդների հանրագումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների
գծով» տողում ցույց է տրվում հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով
դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (2213 «Դեբիտորական պարտքեր
հաճախորդներին մատուցած ծառայությունների գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի

գումարի և 223 «Փոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի
հնարավոր կորուստների պահուստ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի
տարբերությունը).
 «Դեբիտորական պարտքեր ապրանքների, արտադրանքի իրացումների գծով»
տողում ցույց է տրվում ապրանքների և արտադրանքի իրացումների գծով
դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (2214 «Դեբիտորական պարտքեր
արտադրանքի, ապրանքների իրացումների գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի
գումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր այլ ակտիվների իրացումների գծով» տողում ցույց է
տրվում հումքի, նյութերի, անավարտ արտադրանքի, փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների, ռազմավարական պաշարների, ոչ ընթացիկ ակտիվների իրացումների
գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (2215 «Դեբիտորական
պարտքեր ռազմավարական պաշարների իրացումների գծով», 2216 «Դեբիտորական
պարտքեր այլ պաշարների վաճառքների գծով», 2217 «Դեբիտորական պարտքեր ոչ
ընթացիկ ակտիվների իրացումների գծով», 2219 «Դեբիտորական պարտքեր այլ
իրացումների գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր գործառնական վարձակալության գծով» տողում
ցույց է տրվում հիմնական միջոցների գործառնական վարձակալության գծով
դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (2221 «Դեբիտորական պարտքեր
գործառնական վարձակալության գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ կանխավճարներ» տողում
ցույց է տրվում հումքի, նյութերի, ապրանքների, այլ ընթացիկ ակտիվների, ինչպես նաև
ծառայությունների ձեռքբերման համար տրված կանխավճարների հաշվեկշռային
արժեքը (224 «Փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ կանխավճարներ»
հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող այլ գործարքների գծով» տողում ցույց
է տրվում փոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլված այլ դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (2222 «Դեբիտորական պարտքեր ստացվելիք շահաբաժինների կամ դրանց համարժեքների գծով»,
2223 «Դեբիտորական պարտքեր ստացվելիք ռոյալթիների գծով», 2224 «Դեբիտորական
պարտքեր ապահովագրական հատուցումների գծով», 2229 «Դեբիտորական պարտքեր
այլ հասույթների գծով», 228 «Դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված գումարների
գծով», 229 «Այլ դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով»
հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող այլ գործարքների գծով» տողում
նշված դեբիտորական պարտքերի առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով
էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր
տողերֈ
6.44 «Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» ծանոթագրություն 15-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում է չփոխանակվող գործարքների
գծով դեբիտորական պարտքերի առանձին տեսակների հաշվեկշռային արժեքըֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների
գծով» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, այլ
ամորտիզացվող ակտիվների, իրական արժեքով հաշվառվող ակտիվների,
հողամասերի և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով բյուջեներով
նախատեսված
ստացվելիք
գումարների
գծով
դեբիտորական
պարտքերի
հաշվեկշռային արժեքը (235 «Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներից պայմանով
փոխանցվող գումարների գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների, ոչ նյութական

ակտիվների, այլ ամորտիզացվող ակտիվների, իրական արժեքով հաշվառվող
ակտիվների, հողամասերի և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով այլ
կազմակերպություններից ստացվող գումարների գծով դեբիտորական պարտքերի
հաշվեկշռային արժեքը (236 «Դեբիտորական պարտքեր այլ կազմակերպություններից
պայմանով փոխանցվող գումարների գծով» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով» տողում ցույց է տրվում հարկերի,
տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով կազմակերպություններում առկա
դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (225 «Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով (կանխավճարներ, գերավճարներ և հաշվանցման
ենթակա հարկեր)», 226 «Հաշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի
հարկեր», 261 «Ընթացիկ ակտիվներ հաշվանցումը հետաձգված անուղղակի հարկերի
գծով» հաշիվների դեբետային մնացորդների հանրագումարը).
 «Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող այլ գործարքների գծով» տողում
ցույց է տրվում չփոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլված այլ դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (239 «Դեբիտորական պարտքեր կազմակերպություններում այլ չփոխանակվող գործարքների գծով»
հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը)ֈ
Եթե «Դեբիտորական պարտքեր չփոխանակվող այլ գործարքների գծով» տողում
նշված դեբիտորական պարտքերի առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով
էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր
տողերֈ
6.45 «Դրամական միջոցներ» ծանոթագրություն 16-ի «ա» բաժնում աղյուսակի
տեսքով ներկայացվում են կանխիկ և անկանխիկ դրամական միջոցների մնացորդներըֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Կանխիկ դրամական միջոցներ» տողում ցույց է տրվում կազմակերպության
դրամարկղում առկա դրամական միջոցների (ՀՀ դրամով և արտարժույթով) մնացորդը
(251 «Դրամարկղ» հաշվի դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Գանձապետական հաշիվների մնացորդներ» տողում ցույց է տրվում
գանձապետական հաշիվների մնացորդը (252 «Գանձապետական հաշիվներ» հաշվի և
257 «Դրամական միջոցներ ճանապարհին» հաշվի (գանձապետական հաշիվներին
վերաբերող մասով) դեբետային մնացորդի գումարը).
 «Բանկային հաշիվների մնացորդներ» տողում ցույց է տրվում բանկային
հաշիվներում առկա դրամական միջոցների (ՀՀ դրամով և արտարժույթով) մնացորդը
(253 «Բանկային հաշիվներ», 254 «Արտարժութային հաշիվ», 256 «Այլ հաշիվներ բանկերում» հաշիվների և 257 «Դրամական միջոցներ ճանապարհին» հաշվի (բանկային
հաշիվներին վերաբերող մասով) դեբետային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
6.46 «Դրամական միջոցներ» ծանոթագրություն 16-ի «բ» բաժնում ներկայացվում
են դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների նշանակալի
գումարների մնացորդները, որոնք առկա են կազմակերպությունում և մատչելի չեն
կազմակերպության կողմից օգտագործման համար (տես ՀՀՀՀՍ-ի «Դրամական
միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» բաժնի 7.24-րդ պարագրաֆը)ֈ
6.47 «Պայմանով ստացված ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ»
ծանոթագրություն 17-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են պայմանով ստացված
ակտիվների գծով ճանաչված հետաձգված հասույթների մնացորդներըֈ Աղյուսակի 1ին և 2-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և
նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
ա) «Ոչ ընթացիկ» մասի՝
 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով

փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթներ» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ
նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար

բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (431 «Ամորտիզացվող ակտիվների
ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություն-

ներից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների (բացի
հողամասերից), ոչ նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող ակտիվների
ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային
արժեքը (432 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց է տրվում բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հիմնական միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ
նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված
հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (433 «Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով
ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ» հաշվի
կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված
ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
այլ կազմակերպություներից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հիմնական
միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (434 «Այլ
կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների
և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց
է տրվում բյուջեից և այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված իրական
արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների գծով
հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (435 «Պայմանով ստացված իրական
արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ
կապված հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
բ) «Ընթացիկ» մասի՝
 «Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված
դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ» տողում
ցույց է տրվում որոշակի պայմանների կատարման պահանջով հումքի, նյութերի,
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, ռազմավարական պաշարների, ապրանքների և այլ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով բյուջեներից ստացվող
գումարների գծով ճանաչված հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (561
«Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված
դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ» հաշվի
կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից

պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթներ» տողում ցույց է տրվում որոշակի պայմանների կատարման պահանջով
հումքի, նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, ռազմավարական
պաշարների, ապրանքների և այլ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով այլ
կազմակերպություններից ստացվող գումարների գծով ճանաչված հետաձգված
հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (562 «Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար
այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինան-

սավորման) գծով հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների
հետ կապված հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց է տրվում բյուջեից բնամթերային
ձևով պայմանով ստացված հումքի, նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների, ռազմավարական պաշարների, ապրանքների և այլ ընթացիկ
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների հաշվեկշռային արժեքը (563 «Բյուջեից
բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված
հետաձգված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված
ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հումքի,
նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, ռազմավարական պաշարների,
ապրանքների և այլ ընթացիկ ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների
հաշվեկշռային արժեքը (564 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով
պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված
հասույթներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով

փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթների ընթացիկ մաս» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների (բացի
հողամասերից), ոչ նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող ակտիվների
ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների
(ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մասի հաշվեկշռային
արժեքը (565 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով
փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված
հասույթների ընթացիկ մաս» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություն-

ներից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով
հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող
ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների
ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը (566 «Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման
համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների
(ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարը).
 «Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով
հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս» տողում ցույց է տրվում բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հիմնական միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ
նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված
հասույթների ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը (567 «Բյուջեից բնամթերային
ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ
մաս» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս» տողում ցույց է տրվում այլ
կազմակերպություներից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հիմնական
միջոցների (բացի հողամասերից), ոչ նյութական ակտիվների և այլ ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը
(568 «Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարը).
 «Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների

և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ

մաս» տողում ցույց է տրվում բյուջեից և այլ կազմակերպություններից պայմանով
ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը
(569 «Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և
չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս»
հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը)ֈ
6.48 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 18-ի «ա» բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են
վարկերի և փոխառությունների, ինչպես նաև ֆինանսական վարձակալության գծով
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.44-րդ պարագրաֆի 5-րդ կետը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ
սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
ա) «Ոչ ընթացիկ» մասի՝
 «Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ» տողում ցույց է տրվում
ստացված երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների հաշվեկշռային արժեքը
(411 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն
գումարներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի և 4181 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով» հաշվի դեբետային
մնացորդի գումարի տարբերությունը).
 «Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություններ» տողում ցույց է
տրվում ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորության հաշվեկշռային
արժեքը (4141 «Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն
գումարներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի և 4184 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվների գծով» հաշվի (ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորության
մասով) դեբետային մնացորդի գումարի տարբերությունը).
բ) «Ընթացիկ» մասի՝
 «Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ» տողում ցույց է տրվում ստացված կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների հաշվեկշռային արժեքը (511
«Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն
գումարներ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի և 5181 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով» հաշվի դեբետային
մնացորդի գումարի տարբերությունը).
 «Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մաս»
տողում ցույց է տրվում ստացված երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների
կարժաժամկետ մասի հաշվեկշռային արժեքը (514 «Երկարաժամկետ վարկերի և
փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս»
հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարի և 5184 «Չկրած տոկոսային ծախսեր
երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով» հաշվի
դեբետային մնացորդի գումարի տարբերությունը).
 «Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորությունների կարճաժամկետ
մաս» տողում ցույց է տրվում ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորության
կարճաժամկետ մասի հաշվեկշռային արժեքը (5171 «Ֆինանսական վարձակալության
գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարի և 5189 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով
հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ
մասի գծով» հաշվի (ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորության մասով)
դեբետային մնացորդի գումարի տարբերությունը)ֈ
6.49 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 18-ի «բ» բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում է
վարկերի և փոխառությունների, ինչպես նաև ֆինանսական վարձակալության գծով

պարտավորությունների գծով անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկատվություն (տոկոսադրույք, ժամկետներ, մարման գրաֆիկ և այլն, տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.45-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 5-6-րդ սյունակներում ներկայացվում են ընթացիկ տարվա տվյալները, իսկ 7-8-րդ սյունակներում՝ նախորդ տարվա
տվյալներըֈ
6.50 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 18-ի «գ» բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում է
ֆինանսական վարձակալության գծով ընդհանուր ապագա նվազագույն վարձավճարների և դրանց ներկա արժեքի համադրումը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 18-րդ` «Վարձակալություն»
բաժնի 18.21-րդ պարագրաֆի 3-րդ և 4-րդ կետերը)ֈ Աղյուսակի 2-4-րդ սյունակներում
ներկայացվում են ընթացիկ տարվա տվյալները, իսկ 5-7-րդ սյունակներում՝ նախորդ
տարվա տվյալներըֈ
6.51 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 18-ի «դ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ
վճարման ենթակա փոխառությունների չվճարումների ու խախտումների վերաբերյալ,
մասնավորապես՝
 խախտումների կամ չվճարումների մանրամասները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ`
«Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.50-րդ պարագրաֆի 1-ին կետը).
 չվճարումների ու խախտումների հետ կապված վճարման ենթակա փոխառությունների հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.50-րդ պարագրաֆի 2-րդ
կետը).
 մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման համար հաստատումը խախտումների կամ չվճարումների կարգավորումը, վճարման ենթակա
փոխառությունների պայմանների վերանայումը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.50-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ
6.52 «Այլ ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 19-ի «ա»
բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների առանձին կատեգորիաների (բացի վարկերից և փոխառություններից) հաշվեկշռային արժեքները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.44-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի.
ա) «Ոչ ընթացիկ» մասի՝
 «Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ»
տողում ցույց է տրվում իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը (4191 «Իրական արժեքով հաշվառվող
ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի
գումարը).
 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական այլ պարտավորություններ» տողում ցույց է տրվում երկարաժամկետ պարտատոմսերի, մուրհակների և
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական այլ պարտավորությունների (բացի վարկերից, փոխառություններից և ֆինանսական վարձակալության
գծով պարտավորություններից) հաշվեկշռային արժեքը (412 «Երկարաժամկետ
պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 413 «Երկարաժամկետ
մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 4142 «Ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով
վճարվելիք մայր գումարներ», 4143 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ
ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ»
հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի և 4182 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով», 4183 «Չկրած տոկոսային ծախսեր
երկարաժամկետ մուրհակների գծով», 4184 «Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզաց-

ված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով» (բացի
ֆինանսական վարձակալության գծով չկրած տոկոսային ծախսերի մասից) հաշիվների
դեբետային մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը).
 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ»
տողում ցույց է տրվում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը (4192 «Սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարը).
բ) «Ընթացիկ» մասի՝
 «Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ»
տողում ցույց է տրվում իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը (5191 «Իրական արժեքով հաշվառվող
ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հաշվի կրեդիտային մնացորդի
գումարը).
 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» տողում
ցույց է տրվում վարկերի, փոխառությունների և ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը (512
«Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 513
«Կարճաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ», 515
«Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարների
կարճաժամկետ մաս», 516 «Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս», 5172 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր
գումարներ», 5173 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ», 5174 «Ամորտիզացված արժեքով
հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ
մասի գծով վճարվելիք մայր գումարներ», 5175 «Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով
վճարվելիք տոկոսներ» հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարի և 5182
«Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով», 5183 «Չկրած
տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ մուրհակների գծով», 5185 «Չկրած տոկոսային
ծախսեր երկարաժամկետ պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի գծով», 5186 «Չկրած
տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով», 5187
«Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ
ֆինանսական պարտավորությունների գծով», 5189 «Չկրած տոկոսային ծախսեր
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով» (բացի ֆինանսական վարձակալության գծով
չկրած տոկոսային ծախսերի մասից) հաշիվների դեբետային մնացորդների
հանրագումարի տարբերությունը).
 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ»
տողում ցույց է տրվում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը (5192 «Սկզբնական արժեքով
հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» հաշվի կրեդիտային
մնացորդի գումարը)ֈ
6.53 «Այլ ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրություն 19-ի «բ»
բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ ֆինանսական պարտավորությունների
իրական արժեքով վերաչափման վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 իրական արժեքի որոշման հիմունքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական
գործիքներ» բաժնի 19.46-րդ պարագրաֆը).
 իրական արժեքի արժանահավատ չափման անհնարինության դեպքում` այդ
փաստը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 19-րդ` «Ֆինանսական գործիքներ» բաժնի 19.47-րդ պարագրաֆը)ֈ

6.54 «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ»
ծանոթագրություն 20-ի «ա» բաժնում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են բացահայտումներ կոնցեսիոն ակտիվների և դրանց գծով պարտավորությունների վերաբերյալֈ
Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար
ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
ա) «Կոնցեսիոն ակտիվներ» մասի՝
 «Հիմնական միջոցներում ճանաչված կոնցեսիոն ակտիվների իրական արժեք»
տողում ցույց է տրվում տարվա ընթացքում որպես ակտիվ ճանաչված ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների (ներառյալ` որպես ծառայությունների
մատուցման կոնցեսիոն ակտիվ վերադասակարգված շնորհատուի մոտ առկա
(գոյություն ունեցող) ակտիվները) իրական արժեքը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ`
«Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժնի 32.56-րդ
պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ Տեղեկատվությունը ստացվում է հիմնական միջոցների
անալիտիկ հաշվառման տվյալներից.
 «Կուտակված մաշվածություն» տողում ցույց է տրվում տարվա ընթացքում
որպես ակտիվ ճանաչված ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների
(ներառյալ` որպես ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվ վերադասակարգված շնորհատուի մոտ առկա (գոյություն ունեցող) ակտիվները) գծով կուտակված
մաշվածության մնացորդը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ` «Ծառայությունների մատուցման
կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժնի 32.56-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ
Տեղեկատվությունը ստացվում է հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման
տվյալներից.
 «Հաշվեկշռային արժեք» տողում ցույց է տրվում տարվա ընթացքում որպես
ակտիվ ճանաչված ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների (ներառյալ`
որպես ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվ վերադասակարգված
շնորհատուի մոտ առկա (գոյություն ունեցող) ակտիվները) հաշվեկշռային արժեքը
(տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ` «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժնի 32.56-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ Տեղեկատվությունը ստացվում է
հիմնական միջոցների անալիտիկ հաշվառման տվյալներից.
բ) «Կոնցեսիոն ակտիվների գծով պարտավորություններ» մասի՝
 «Մնացորդը առ 01 հունվարի» տողում ցույց է տրվում օպերատորի կողմից
կառուցված կամ բարելավված կոնցեսիոն ակտիվների ստացման հետ կապված
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը հունվարի 1-ի դրությամբ (4296 «Ոչ
ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով», 5296
«Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարը).
 «Պարտավորության մարում՝ հասույթի ճանաչմամբ» տողում ցույց է տրվում
տարվա ընթացքում կոնցեսիոն ակտիվների գծով պարտավորության մարումը, որը
կատարվել է հասույթի ճանաչման միջոցով` օպերատորին իրավունք շնորհելու
մոդելով (4296 «Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների
գծով», 5296 «Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշիվների դեբետի և
6296 «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների հետ կապված
հասույթներ» հաշվի կրեդիտի թղթակցությունների հանրագումարը).
 «Պարտավորության մարում՝ դրամական միջոցներով վճարմամբ կամ այլ
ակտիվների փոխանցմամբ» տողում ցույց է տրվում տարվա ընթացքում կոնցեսիոն
ակտիվների գծով պարտավորության մարումը դրամական միջոցներով վճարմամբ
կամ այլ ակտիվների փոխանցմամբ` ֆինանսական պարտավորության մոդելով (4296
«Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով», 5296
«Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշիվների դեբետի և դրամական
միջոցները կամ փոխանցված այլ ակտիվները հաշվառող հաշիվների կրեդիտի
թղթակցությունների հանրագումարը).
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի» տողում ցույց է տրվում օպերատորի կողմից

կառուցված կամ բարելավված կոնցեսիոն ակտիվների ստացման հետ կապված
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (4296 «Ոչ
ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով», 5296
«Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշիվների կրեդիտային
մնացորդների հանրագումարը).
 «Պարտավորության ընթացիկ մասը» տողում ցույց է տրվում օպերատորի
կողմից կառուցված կամ բարելավված կոնցեսիոն ակտիվների ստացման հետ կապված
պարտավորության ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ (5296 «Պարտքեր ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշվի
կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Ոչ ընթացիկ պարտավորության մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի» տողում ցույց
է տրվում օպերատորի կողմից կառուցված կամ բարելավված կոնցեսիոն ակտիվների
ստացման հետ կապված պարտավորության ոչ ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (4296 «Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված
կոնցեսիոն ակտիվների գծով» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը)ֈ
6.55 «Պարտավորություններ
ստացված
կոնցեսիոն
ակտիվների
գծով»
ծանոթագրություն 20-ի «բ» բաժնում ներկայացվում է կոնցեսիոն համաձայնության
նկարագրությունը, դրա հիմնական պայմանները, ինչպես նաև ծառայությունների
մատուցման կոնցեսիոն համաձայնությունների գծով այլ անհրաժեշտ բացահայտումներ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 32-րդ` «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնություններ» բաժնի 32.56-րդ և 32.57-րդ պարագրաֆները)ֈ
6.56 «Պահուստներ» ծանոթագրություն 21-ի «ա» բաժնում աղյուսակի տեսքով
կատարվում է բացահայտում պահուստների մնացորդների, ինչպես նաև դրանց
փոփոխությունների վերաբերյալ՝ ըստ պահուստների առանձին դասերի (տես ՀՀՀՀՍ-ի
23-րդ` «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» բաժնի 23.47-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում
է պահուստների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
Աղյուսակի՝
 «Մնացորդը առ 1 հունվարի 20--թ.» տողում ցույց է տրվում պահուստների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի
դրությամբ.
 «Ավելացումներ՝ նոր պահուստավորումներ» տողում ցույց է տրվում ընթացիկ
տարվա ընթացքում նոր պահուստավորումների արդյունքում պահուստների
ավելացումների գումարը.
 «Զեղչման հակադարձումից ավելացումներ» տողում ցույց է տրվում ընթացիկ
տարվա ընթացքում պահուստների զեղչման հակադարձման արդյունքում
պահուստների ավելացումների գումարը.
 «Օգտագործված գումարներ» տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում պահուստների օգտագործման արդյունքում պահուստների նվազեցումների
գումարը.
 «Պահուստի այլ նվազեցումներ» տողում ցույց է տրվում ընթացիկ տարվա
ընթացքում պահուստների այլ նվազեցումների գումարը.
 «Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» տողում ցույց է տրվում պահուստների
առանձին դասերի հաշվեկշռային արժեքի մնացորդը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ.
 «Պահուստների ընթացիկ մասը» տողում ցույց է տրվում պահուստների
ընթացիկ մասի հաշվեկշռային արժեքը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.
 «Ոչ ընթացիկ պահուստների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 20--թ.» տողում
ցույց է տրվում պահուստների առանձին դասերի ոչ ընթացիկ մասի հաշվեկշռային
արժեքի մնացորդը՝ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբֈ
6.57 «Պահուստներ» ծանոթագրություն 21-ի «բ» բաժնում կատարվում է այլ
անհրաժեշտ բացահայտում պահուստների վերաբերյալ, մասնավորապես.

 պարտականության բնույթի համառոտ նկարագրությունը և արդյունքում
առաջացող տնտեսական օգուտների կամ օգտակար պոտենցիալի արտահոսքերի
ակնկալվող ժամկետը.
 Անորոշությունների հայտանիշները, որոնք վերաբերում են նշված
արտահոսքերի գումարին կամ ժամկետին.
 ցանկացած ակնկալվող փոխհատուցման գումար` նշելով այն ակտիվի
գումարը, որը ճանաչվել է այդ ակնկալվող փոխհատուցման գծովֈ
6.58 «Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով» ծանոթագրություն 22-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են
փոխանակվող գործարքների գծով առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքերի
առանձին տեսակների հաշվեկշռային արժեքըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի՝
 «Պարտքեր գնումների գծով» տողում ցույց է տրվում հումքի, նյութերի,
ապրանքների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների, ինչպես նաև ծառայությունների ձեռքբերման գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (521
«Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից գնումների գծով» և 522
«Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից գնումների գծով»
հաշիվների կրեդիտային մնացորդների հանրագումարը).
 «Ստացված կանխավճարներ» տողում ցույց է տրվում ծառայությունների
մատուցման, ապրանքների վաճառքի և այլ փոխանակվող գործարքների գծով
ստացված կանխավճարների հաշվեկշռային արժեքը (523 «Ստացված կանխավճարներ
փոխանակվող գործարքների գծով» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ հատուցումների գծով»
տողում ցույց է տրվում աշխատակիցների հատուցումների գծով պարտքերի
հաշվեկշռային արժեքը (525 «Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ
կարճաժամկետ հատուցումների գծով» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Այլ պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով» տողում ցույց է տրվում
փոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում չարտացոլված
այլ կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (526 «Պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով», 5291 «Պարտքեր գործառնական վարձակալության գծով», 5292 «Պարտքեր ապահովագրավճարների գծով», 5293 «Պարտքեր
աշխատակիցների կողմից արհմիություններին հատկացումների գծով», 5294 «Ընթացիկ
պարտավորություններ ստացված դեպոզիտների գծով», 5296 «Պարտքեր ստացված
կոնցեսիոն ակտիվների գծով», 5299 «Այլ ընթացիկ պարտավորություններ» հաշիվների
կրեդիտային մնացորդների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Այլ պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով» տողում նշված
պարտքերի առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է
բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.59 «Պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» ծանոթագրություն 23-ում
աղյուսակի տեսքով ներկայացվում է չփոխանակվող գործարքների գծով պարտքերի
առանձին տեսակների հաշվեկշռային արժեքըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի՝
 «Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով» տողում ցույց է
տրվում հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով կազմակերպություններում առկա պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (524 «Պարտքեր հարկերի և այլ
պարտադիր վճարների գծով» հաշվի կրեդիտային մնացորդի գումարը).
 «Պարտքեր հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով» տողում ցույց է
տրվում հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով առկա պարտքերի հաշվեկշռային
արժեքը (5295 «Պարտքեր հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով» հաշվի
կրեդիտային մնացորդի գումարը).

 «Այլ պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» տողում ցույց է տրվում
չփոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում չարտացոլված
պարտքերի հաշվեկշռային արժեքըֈ
Եթե «Այլ պարտքեր չփոխանակվող գործարքների գծով» տողում նշված
պարտքերի առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է
բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.60 «Բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցումից հասույթներ»
ծանոթագրություն 24-ում ըստ «ֆինանսավորման» առանձին աղբյուրների աղյուսակի
տեսքով ներկայացվում են այնպիսի ծառայությունների մատուցումից հասույթները,
որոնց դեպքում ծառայություններ ստացողը հանրությունն է, սակայն դրա դիմաց
հատուցումը ստացվում է ոչ թե ծառայությունները անմիջականորեն ստացողներից
(հանրությունից), այլև պետական կամ համայնքների բյուջեներիցֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Հասույթների բաշխումն ըստ «ֆինանսավորման» աղբյուրների
կատարվում է կազմակերպության բյուջետավորման (պլանավորման) տվյալների
հիման վրաֈ Աղյուսակի՝
 «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ» տողում ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցումից հասույթների այն մասը, որը նախատեսվում է
«ֆինանսավորել» բյուջեից.
 «Արտաբյուջետային հաշվից ֆինանսավորմամբ» տողում ցույց է տրվում
«բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցումից հասույթների այն մասը,
որը նախատեսվում է «ֆինանսավորել» արտաբյուջետային հաշվիցֈ
6.61 «Ֆինանսական հասույթներ և ֆինանսական ծախսեր» ծանոթագրություն 25ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են ֆինանսական հասույթների և ֆինանսական
ծախսերի առանձին տեսակների գումարներըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի՝
ա) «Ֆինանսական հասույթներ» մասի՝
 «Ֆինանսական ներդրումներից հասույթներ» տողում ցույց են տրվում տոկոսային հասույթները, շահաբաժինները և ֆինանսական ներդրումներից այլ հասույթներ
(623 «Ֆինանսական ներդրումներից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը).
 «Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքելիության) հակադարձումից օգուտներ» տողում ցույց է տրվում վարկերի,
փոխառությունների,
պարտատոմսերի,
մուրհակների
անհավաքագրելիության
հակադարձումից, ինչպես նաև այլ ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
արժեզրկման հակադարձումից օգուտների գումարը (622 «Ֆինանսական գործիքների
վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքելիության) հակադարձումից օգուտներ»
հաշվի կրեդիտային շրջանառությանգումարը).
 «Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ» տողում ցույց է
տրվում ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքներից կամ այլ կերպ
օտարումներից հասույթների գումարը (618 «Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
օտարումից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ» տողում
ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքներից կամ այլ կերպ
օտարումներից հասույթների գումարը (6177 «Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
օտարումից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ» տողում
ցույց է տրվում արտարժույթով դրամային հոդվածների վերահաշվարկումից
առաջացած օգուտների գումարը (621 «Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Ընդամենը ֆինանսական հասույթներ» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի

«Ֆինանսական հասույթներ» մասի վերը նշված տողերում ներկայացված հասույթների
և օգուտների հանրագումարը.
 «Տոկոսային ծախսեր» տողում ցույց է տրվում տոկոսային ծախսերի գումարը
(723 «Ֆինանսական ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստներ» տողում ցույց է տրվում վարկերի, փոխառությունների,
պարտատոմսերի, մուրհակների անհավաքագրելիությունից կորուստների, ինչպես
նաև այլ ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից կորուստների
գումարը (722 «Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից
(անհավաքագրելիությունից) կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր» տողում ցույց է
տրվում ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսերի գումարը (718
«Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր» տողում ցույց է
տրվում ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսերի գումարը (7177
«Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ» տողում
ցույց է տրվում արտարժույթով դրամային հոդվածների վերահաշվարկումից
առաջացած
կորուստների
գումարը
(721
«Արտարժույթի
փոխարժեքային
տարբերություններից կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ
Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ընդամենը ֆինանսական ծախսեր» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի
«Ֆինանսական ծախսեր» մասի վերը նշված տողերում ներկայացված ծախսերի և
կորուստների հանրագումարըֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Զուտ ֆինանսական հասույթ (ծախս)» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի
«Ֆինանսական հասույթներ» մասի «Ընդամենը ֆինանսական հասույթներ» տողի և
աղյուսակի «Ֆինանսական ծախսեր» մասի «Ընդամենը ֆինանսական ծախսեր» տողի
հանրագումարըֈ Բացասական լինելու դեպքում (զուտ ֆինանսական ծախսի դեպքում)
այդ գումարը ցույց է տրվում փակագծերում:
6.62 «Փոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ» ծանոթագրություն 26-ում
աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են փոխանակվող այլ գործարքներից հասույթների
գումարներըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Գործառնական վարձակալությունից հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
հիմնական միջոցների գործառնական վարձակալությունից հասույթների գումարը
(6291 «Գործառնական վարձակալությունից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային
շրջանառության գումարը).
 «Նյութերի և այլ պաշարների իրացումից հասույթ» տողում ցույց է տրվում
հումքի, նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, սպառվող կենսաբանական ակտիվների իրացումից հասույթների գումարը (6134 «Այլ պաշարների
իրացումից հասույթ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Ռազմավարական պաշարների իրացումից հասույթ» տողում ցույց է տրվում
ռազմավարական պաշարների իրացումից հասույթների գումարը (6133 «Ռազմավարական պաշարների իրացումից հասույթ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը).
 «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների հետ կապված
հասույթներ» տողում ցույց է տրվում ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն
ակտիվների հետ կապված հասույթների (օպերատորին իրավունք շնորհելու մոդելի

դեպքում) գումարը (6296 «Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների հետ
կապված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
ռոյալթիներից և ապահովագրական հատուցումներից հասույթների, չարտադրված
նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ավելացումից օգուտների գումարը, ինչպես
նաև փոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլված այլ հասույթների գումարը (6292 «Գյուղատնտեսական գործունեությունից հասույթներ», 6293 «Չարտադրված նյութական ակտիվների հաստատված նոր
պաշարների հետ կապված օգուտներ», 6294 «Ռոյալթիներից հասույթներ», 6295
«Ապահովագրական հատուցումներից հասույթներ», 6297 «Ծառայությունների մատուցման նպատակով բնամթերային ձևով ընթացիկ ակտիվների ստացումից հասույթներ»,
6299 «Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ» տողում նշված
հասույթների առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է
բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.63 «Պայմանով ստացված ակտիվների հետ կապված հասույթներ» ծանոթագրություն 27-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են պայմանով ստացված
ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների՝ պայմանների կատարմանը զուգընթաց
ժամանակաշրջանի հասույթներին վերագրված գումարներըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ
սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Պայմանով ստացված ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ»
տողում ցույց են տրվում պայմանով ստացված ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով
հետաձգված հասույթների՝ պայմանների կատարմանը զուգընթաց ժամանակաշրջանի
հասույթներին վերագրված գումարները (631 «Պայմանով ստացված ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ»
տողում ցույց են տրվում պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների գծով հետաձգված
հասույթների՝ պայմանների կատարմանը զուգընթաց ժամանակաշրջանի հասույթներին վերագրված գումարները (632 «Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ
կապված հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը)ֈ
6.64 «Չփոխանակվող այլ գործարքներից հասույթներ» ծանոթագրություն 28-ում
աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են չփոխանակվող այլ գործարքներից հասույթների
գումարներըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Գույքագրմամբ հայտնաբերված ակտիվների գծով օգուտներ» տողում ցույց է
տրվում պաշարների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների գույքագրմամբ
հայտնաբերված ակտիվների ավելցուկի գծով օգուտների գումարը (6392 «Գույքագրմամբ հայտնաբերված ակտիվների գծով օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Հիմնական միջոցների լուծարումից ստացված ակտիվների գծով օգուտներ»
տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների լուծարումից ստացված նյութերի,
դետալների և այլ ակտիվների գծով օգուտների գումարը (6391 «Հիմնական միջոցների
լուծարումից ստացված ակտիվների գծով օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների
պահուստի) հակադարձումից հասույթներ» տողում ցույց է տրվում դեբիտորական
պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) հակադարձումից և
մարումից օգուտների գումարը (6393 «Դեբիտորական պարտքերի կորուստների
(հնարավոր կորուստների պահուստի) հակադարձումից հասույթներ» հաշվի
կրեդիտային շրջանառության գումարը).

 «Կազմակերպություններին վճարվող տույժերից, տուգանքներից օգուտներ»
տողում ցույց է տրվում ստացման ենթակա տույժերի և տուգանքների գծով օգուտների
գումարը (6394 «Կազմակերպություններին վճարվող տույժերից, տուգանքներից
օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Նյութական վնասի փոխհատուցումից հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
կազմակերպությանը պատճառված նյութական վնասի փոխհատուցումիցհասույթների
գումարը (6395 «Նյութական վնասի փոխհատուցումից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Չփոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ» տողում ցույց է տրվում
չփոխանակվող գործարքների գծով աղյուսակի վերը նշված տողերում չարտացոլված
այլ հասույթների գումարը (6399 «Չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների այլ հասույթներ»հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը)ֈ
Եթե «Չփոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ» տողում նշված
հասույթների առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է
բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.65 «Ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի
ինքնարժեք)» ծանոթագրություն 29-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են այնպիսի
ծառայությունների մատուցման ծախսերը (իրականացված ծրագրերի ինքնարժեքը),
որոնց դեպքում ծառայություններ ստացողը հանրությունն է, սակայն դրա դիմաց
հատուցումը ստացվում է ոչ թե ծառայությունները անմիջականորեն ստացողներից
(հանրությունից), այլ պետական կամ համայնքների բյուջեներիցֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
«բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման գործընթացում ներգրավված աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսերի գումարը (711101 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ծախսեր» և 711201 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների
մատուցման) նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ծախսեր» հաշիվների
դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
«բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման գործընթացում օգտագործվող հիմնական միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների
ամորտիզացիայի գծով ծախսերի գումարը (711103 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական
ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսեր» և 711203 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով հիմնական միջոցների և
ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Նյութերի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ»
ծառայությունների մատուցման գործընթացում օգտագործվող նյութերի գծով ծախսերի
գումարը (711102 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նյութական ծախսեր» և 711202 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նյութական ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր» տողում
ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման
գործընթացում օգտագործվող հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով
ծախսերի գումարը (711104 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման
գծով ծախսեր» և 711204 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով
ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).

 «Գործուղման ծախսեր» տողում ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ»
ծառայությունների մատուցման հետ կապված գործուղման ծախսերի գումարը (711106
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գործուղման
ծախսեր» և 711206 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով գործուղման ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների
հանրագումարը).
 «Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
«բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման հետ կապված
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ ծառայությունների գծով ծախսերի գումարը
(711107 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով
կապի գծով ծախսեր», 711108 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր», 711109 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող կոմունալ
ծախսեր», 711207 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կապի գծով ծախսեր», 711208 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների
մատուցման) նպատակով էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր», 711209
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող
կոմունալ ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Գրասենյակային ծախսեր» տողում ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման հետ կապված գրասենյակային ծախսերի
գումարը (711110 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով կատարվող գրասենյակային ծախսեր» և 711210 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող գրասենյակային
ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Վարձակալության ծախսեր» տողում ցույց է տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման նպատակով վարձակալված հիմնական
միջոցների վարձակալության գծով ծախսերի գումարը (711105 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական
միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսեր» և 711205 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների
վարձակալության ուղղակի ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների
հանրագումարը).
 «Ծառայությունների մատուցման հետ կապված այլ ծախսեր» տողում ցույց է
տրվում «բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցման գծով աղյուսակի
վերը նշված տողերում չարտացոլված այլ ծախսերի գումարը (711111 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով խորհրդատվական
ծախսեր», 711112 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային ծախսեր», 711113
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների գծով ծախսեր», 711114 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով համակարգչային
ծրագրավորման հետ կապված ծառայությունների գծով ծախսեր», 711115 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով տեղեկատվական
ծառայությունների գծով ծախսեր», 711116 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կենցազային և հանրային սննդի ծառայությունների
գծով ծախսեր», 711117 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով ծախսեր», 711118
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով մասնագիտական ծառայությունների գծով ծախսեր», 711199 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) այլ ծախսեր», 711211 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով խորհրդատվական ծախսեր», 711212
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատա-

կիցների հետ կապված տրանսպորտային ծախսեր», 711213 «Ծրագրերի
իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով թարգմանչական և
գործավարական ծառայությունների գծով ծախսեր», 711214 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով համակարգչային ծրագրավորման հետ
կապված ծառայությունների գծով ծախսեր», 711215 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով տեղեկատվական ծառայությունների
գծով ծախսեր», 711216 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
նպատակով կենցազային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով ծախսեր», 711217
«Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով ընդհանուր
բնույթի այլ ծառայությունների գծով ծախսեր», 711118 «Ծրագրերի իրականացման
(ծառայությունների մատուցման) նպատակով մասնագիտական ծառայությունների
գծով ծախսեր», 711299 «Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման)
այլ ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Ծառայությունների մատուցման հետ կապված այլ ծախսեր» տողում նշված
ծախսերի առանձին տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է
բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.66 «Բաշխման ծախսեր» ծանոթագրություն 30-ում աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են ծառայությունների (արտադրանքի, ապրանքների) բաշխման (իրացման)
հետ կապված ծախսերըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են
համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
 «Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
աշխատակիցների հատուցումների գծով բաշխման ծախսերի գումարը (71501 «Աշխատանքի վարձատրության գծով բաշխման ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը).
 «Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
հիմնական միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի
գծով բաշխման ծախսերի գումարը (71503 «Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական
ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով բաշխման ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Նյութերի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում նյութերի գծով բաշխման
ծախսերի գումարը (71502 «Բաշխման հետ կապված նյութական ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր» տողում
ցույց է տրվում հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով բաշխման
ծախսերի գումարը (71504 «Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով
բաշխման ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Գործուղման ծախսեր» տողում ցույց է տրվում գործուղման գծով բաշխման
ծախսերի գումարը (71506 «Գործուղման գծով բաշխման ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ ծառայությունների գծով բաշխման ծախսերի
գումարը (71507 «Կապի գծով բաշխման ծախսեր», 71508 «Էլեկտրաէներգիայի և
ջեռուցման գծով բաշխման ծախսեր», 71509 «Բաշխման հետ կապված կոմունալ
ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Գրասենյակային ծախսեր» տողում ցույց է տրվում բաշխման հետ կապված
գրասենյակային ծախսերի գումարը (71510 «Բաշխման հետ կապված գրասենյակային
ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Վարձակալության ծախսեր» տողում ցույց է տրվում վարձակալության գծով
բաշխման ծախսերի գումարը (71505 «Հիմնական միջոցների վարձակալության գծով
բաշխման ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Հանրային տեղեկատվության և հանրության հետ կապերի գծով ծախսեր»
տողում ցույց է տրվում հանրային տեղեկատվության և հանրության հետ կապերի գծով

ծախսերի գումարը (71513 «Հանրային տեղեկատվության և հանրության հետ կապերի
գծով ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Գովազդի ծախսեր» տողում ցույց է տրվում գովազդի գծով ծախսերի գումարը
(71514 «Գովազդի ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Բաշխման այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի վերը նշված
տողերում չարտացոլված բաշխման ծախսերի գումարը (71511 «Արտադրանքի, ապրանքների իրացման տրանսպորտային ծախսեր», 71512 «Արտադրանքի, ապրանքների
իրացման ապահովության ծախսեր», 71515 «Աշխատակիցների հետ կապված
տրանսպորտային բաշխման ծախսեր», 71516 «Թարգմանչական և գործավարական
ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր», 71517 «Տեղեկատվական ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր», 71518 «Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր», 71599 «Բաշխման այլ ծախսեր» հաշիվների դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Բաշխման այլ ծախսեր» տողում նշված ծախսերի առանձին տեսակներ
գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն առանձին՝
աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.67 «Վարչական ծախսեր» ծանոթագրություն 31-ում աղյուսակի տեսքով
ներկայացվում են վարչական ծախսերըֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի՝
 «Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
աշխատակիցների հատուցումների գծով վարչական ծախսերի գումարը (71601
«Աշխատանքի վարձատրության գծով վարչական ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
հիմնական միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի
գծով վարչական ծախսերի գումարը (71603 «Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական
ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով վարչական ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Նյութերի գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում նյութերի գծով վարչական
ծախսերի գումարը (71602 «Վարչական նյութական ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր» տողում
ցույց է տրվում հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով վարչական
ծախսերի գումարը (71604 «Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով
վարչական ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Գործուղման ծախսեր» տողում ցույց է տրվում գործուղման գծով վարչական
ծախսերի գումարը (71606 «Գործուղման գծով վարչական ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Ներկայացուցչական ծախսեր» տողում ցույց է տրվում ներկայացուցչության
գծով վարչական ծախսերի գումարը (71611 «Ներկայացուցչական ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
Էլեկտրաէներգիայի, կապի և կոմունալ ծառայությունների գծով վարչական ծախսերի
գումարը (71607 «Կապի գծով վարչական ծախսեր», 71608 «Էլեկտրաէներգիայի և
ջեռուցման գծով վարչական ծախսեր», 71609 «Վարչական կոմունալ ծախսեր»,
հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Գրասենյակային ծախսեր ծախսեր» տողում ցույց է տրվում վարչական
բնույթի գրասենյակային ծախսերի գումարը (71610 «Վարչական գրասենյակային
ծախսեր», հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Վարձակալության ծախսեր» տողում ցույց է տրվում վարձակալության գծով
վարչական ծախսերի գումարը (71605 «Հիմնական միջոցների վարձակալության գծով

վարչական ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր» տողում ցույց է տրվում
աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսերի գումարը (71612 «Աուդիտորական և
խորհրդատվական ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Բանկային ծառայությունների ծախսեր» տողում ցույց է տրվում բանկային
ծառայությունների ծախսերի գումարը (71613 «Բանկային ծառայությունների ծախսեր»
հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Վարչական այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի վերը նշված
տողերում չարտացոլված վարչական ծախսերի գումարը (71614 «Ապահովության
ծախսեր», 71615 «Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր», 71616 «Վերապատրաստումների գծով ծախսեր», 71617 «Աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային
վարչական ծախսեր», 71618 «Թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների
գծով վարչական ծախսեր», 71619 «Համակարգչային ծրագրավորման հետ կապված
ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր», 71620 «Տեղեկատվական ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր», 71621 «Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր», 71622 «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների
գծով վարչական ծախսեր», 71623 «Մասնագիտական ծառայությունների գծով
վարչական ծախսեր», 71699 «Վարչական այլ ծախսեր» հաշիվների դեբետային
շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Վարչական այլ ծախսեր» տողում նշված ծախսերի առանձին տեսակներ
գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն առանձին՝
աղյուսակում ավելացնելով նոր տողերֈ
6.68 «Այլ ծախսեր (կորուստներ)» ծանոթագրություն 32-ում աղյուսակի տեսքով
ներկայացվում են այլ ծախսերը (կորուստները)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում
ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ
Աղյուսակի՝
 «Իրացված այլ պաշարների ինքնարժեք» տողում ցույց է տրվում իրացված
հումքի, նյութերի, փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, սպառվող կենսաբանական ակտիվների ինքնարժեքի գումարը (7134 «Իրացված սպառվող կենսաբանական
ակտիվների արժեք», 7139 «Իրացված այլ պաշարների ինքնարժեք» հաշիվների
դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը),
 «Փոխանակվող գործարքի ներքո իրացված (օտարված) ռազմավարական
պաշարների ինքնարժեք» տողում ցույց է տրվում փոխանակվող գործարքի ներքո
իրացված (օտարված) ռազմավարական պաշարների ինքնարժեքի գումարը (7133
«Փոխանակվող գործարքի ներքո իրացված (օտարված) ռազմավարական պաշարների
ինքնարժեք» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Չփոխանակվող գործարքի ներքո օտարված ռազմավարական պաշարների
ինքնարժեք» տողում ցույց է տրվում չփոխանակվող գործարքի ներքո օտարված
ռազմավարական պաշարների ինքնարժեքի գումարը (732 «Չփոխանակվող գործարքի
ներքո օտարված ռազմավարական պաշարների ինքնարժեք» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր» տողում ցույց է տրվում գործառնական վարձակալության տրված
հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսերի գումարը (7291 «Գործառնական
վարձակալության տրված հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Անհատույց օգտագործմամբ տրված հիմնական միջոցների մաշվածության
ծախսեր» տողում ցույց է տրվում անհատույց օգտագործմամբ տրված հիմնական
միջոցների մաշվածության ծախսերի գումարը (7391 «Անհատույց օգտագործմամբ
տրված հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) տրված ակտիվ-

ների գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում առանց որոշակի պայմանների կատարման
պահանջի (անհատույց) տրված պաշարների, հիմնական միջոցների և այլ
ակտիվներիգծով ծախսերի գումարը (7397 «Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) տրված ակտիվների գծով ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը).
 «Պայմանների կատարման պահանջով տրված ակտիվների գծով ծախսեր»
տողում ցույց է տրվում որոշակի պայմանների կատարման պահանջով տրված
պաշարների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների գծով ծախսերի գումարը (7398
«Պայմանների կատարման պահանջով տրված ակտիվների գծով ծախսեր» հաշվի
դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր» տողում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների լուծարման ծախսերի գումարը (7392 «Հիմնական միջոցների
լուծարման ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը).
 «Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ» տողում ցույց է
տրվում պաշարների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների գույքագրմամբ
հայտնաբերված պակասորդներից, ինչպես նաև փչացումներից կորուստների գումարը
(7393 «Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ» հաշվի դեբետային
շրջանառության գումարը).
 «Տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր» տողում ցույց է տրվում կազմակերպության կողմից վճարման ենթակա տույժերի և տուգանքների գծով ծախսերի գումարը
(7395 «Տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը).
 «Այլ ծախսեր» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլվածայլ ծախսերի գումարը (7292 «Գյուղատնտեսական գործունեության
ծախսեր», 7293 «Չարտադրված նյութական ակտիվների հաստատված նոր պաշարների
հետ կապված կորուստներ», 7299 «Փոխանակվող գործարքների գծով այլ ծախսեր»,
7396 «Դատական ծախսեր», 7399 «Չփոխանակվող գործարքների գծով այլ ծախսեր»
հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ
Եթե «Այլ ծախսեր» տողում նշված ծախսերի առանձին տեսակներ գումարով կամ
բնույթով էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն առանձին՝ աղյուսակում
ավելացնելով նոր տողերֈ
6.69 «Այլ օգուտներ (վնասներ)» ծանոթագրություն 33-ում աղյուսակի տեսքով
ներկայացվում են հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների (բացի
ֆինանսական ակտիվներից) օտարումից զուտ օգուտը (վնասը), դրանց վերաչափումից
զուտ օգուտը (վնասը), ինչպես նաև այլ դեպքերից ու գործարքներից առաջացող զուտ
օգուտը (վնասը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի՝
ա) «Այլ օգուտներ» մասի՝
 «Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում
հիմնական միջոցների օտարումից օգուտները (6171 «Հիմնական միջոցների
օտարումից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Ներդրումային գույքի օտարումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում
ներդրումային գույքի օտարումից օգուտները (6172 «Ներդրումային գույքի օտարումից
հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում
բարձրարժեք ակտիվների օտարումից օգուտները (6175 «Բարձրարժեք ակտիվների
օտարումից հասույթներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում
ոչ նյութական ակտիվների, կենսաբանական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ
ակտիվների օտարումից օգուտները (6173 «Կենսաբանական ակտիվների օտարումից
հասույթներ», 6174 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների
օտարումից հասույթներ», 6176 «Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից հասույթներ»,

6179 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից հասույթներ» հաշիվների կրեդիտային
շրջանառությունների հանրագումարը),
 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից օգուտները (6191 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Ներդրումային գույքի վերաչափումից օգուտներ» տողում ցույց են տրվում
ներդրումային գույքի վերաչափումից օգուտները (6192 «Ներդրումային գույքի
վերաչափումից օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» տողում ցույց են
տրվում բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից օգուտները (6195 «Բարձրարժեք
ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը).
 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվների վերչափումից
օգուտներ» տողում ցույց են տրվում չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
ակտիվների վերաչափումից օգուտները (6194 «Չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության
գումարը).
 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» տողում ցույց են
տրվում կենսաբանական ակտիվների, չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
նյութական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից
օգուտները (6193 «Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ», 6194
«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից
օգուտներ», 6199 «Այլ նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ» հաշիվների
կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարը).
 «Ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից օգուտներ» տողում ցույց
են տրվում ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից օգուտները (614
«Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքով վերագնահատումից օգուտներ»
հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը).
 «Այլ օգուտներ» տողում ցույց են տրվում աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլված այլ օգուտներըֈ
Եթե «Այլ օգուտներ» տողում նշված հասույթների կամ օգուտների առանձին
տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն
առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողեր.
 «Ընդամենը այլ օգուտներ» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի «Այլ օգուտներ»
մասի վերը նշված տողերում ներկայացված հասույթների և օգուտների
հանրագումարըֈ
բ) «Այլ վնասներ» մասի՝
 «Հիմնական միջոցների օտարումից ծախսեր» տողում ցույց են տրվում
հիմնական միջոցների օտարումից ծախսերը (7171 «Հիմնական միջոցների օտարումից
ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում.
 «Ներդրումային գույքի օտարումից ծախսեր» տողում ցույց են տրվում
ներդրումային գույքի օտարումից ծախսերը (7172 «Ներդրումային գույքի օտարումից
ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է
տրվում փակագծերում.
 «Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից ծախսեր» տողում ցույց են տրվում
բարձրարժեք ակտիվների օտարումից ծախսերը (7175 «Բարձրարժեք ակտիվների
օտարումից ծախսեր» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը
ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր» տողում ցույց են տրվում ոչ
նյութական ակտիվների, կենսաբանական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների
օտարումից ծախսերը (7173 «Կենսաբանական ակտիվների օտարումից ծախսեր», 174

«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների օտարումից
ծախսեր», 7176 «Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ծախսեր», 7179 «Այլ ոչ
ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից կորուստներ» տողում ցույց են
տրվում հողամասերի և շենքերի վերագնահատումից կորուստները (7191 «Հիմնական
միջոցների վերագնահատումից կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ներդրումային գույքի վերաչափումից կորուստներ» տողում ցույց են տրվում
ներդրումային գույքի վերաչափումից կորուստները (7192 «Ներդրումային գույքի
վերաչափումից կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից կորուստներ» տողում ցույց են
տրվում բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից կորուստները (7195 «Բարձրարժեք
ակտիվների վերաչափումից կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ակտիվների վերչափումից
կորուստներ» տողում ցույց են տրվում չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
ակտիվների վերչափումից կորուստները (7194 «Չարտադրված (բնական ծագում
ունեցող) ակտիվների վերչափումից կորուստներ» հաշվի դեբետային շրջանառության
գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վերաչափումից կորուստներ» տողում ցույց են
տրվում կենսաբանական ակտիվների, չարտադրված (բնական ծագում ունեցող)
նյութական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից
կորուստները (7193 «Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ», 7194
«Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից
կորուստներ», 7199 «Այլ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից
կորուստներ» հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարը)ֈ Հոդվածի
գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից կորուստներ» տողում
ցույց են տրվում ռազմավարական պաշարների վերագնահատումից կորուստները (714
«Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքով վերագնահատումից կորուստներ»
հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը)ֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում
փակագծերում.
 «Այլ վնասներ» տողում ցույց են տրվում աղյուսակի վերը նշված տողերում
չարտացոլված այլ վնասներըֈ Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
Եթե «Այլ վնասներ» տողում նշված ծախսերի կամ կորուստների առանձին
տեսակներ գումարով կամ բնույթով էական են, դրանք պետք է բացահայտվեն
առանձին՝ աղյուսակում ավելացնելով նոր տողեր.
 «Ընդամենը այլ վնասներ» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի «Այլ վնասներ»
մասի վերը նշված տողերում ներկայացված ծախսերի և կորուստների հանրագումարըֈ
Հոդվածի գումարը ցույց է տրվում փակագծերում.
 «Զուտ այլ օգուտներ (վնասներ)» տողում ցույց է տրվում աղյուսակի «Այլ
օգուտներ» մասի «Ընդամենը այլ օգուտներ» տողի և «Այլ վնասներ» մասի «Ընդամենը
այլ վնասներ» տողի հանրագումարըֈ Բացասական լինելու դեպքում (զուտ այլ
վնասների դեպքում) գումարը ցույց է տրվում փակագծերումֈ
6.70 «Գործառնական վարձակալություն» ծանոթագրություն 34-ի «ա» բաժնում
ներկայացվում են վարձակալի մոտ գործառնական վարձակալության վերաբերյալ
բացահայտումներ, մասնավորապես՝
 չեղյալ չհամարվող գործառնական վարձակալությունների շրջանակներում
ընդհանուր ապագա նվազագույն վարձավճարները՝ հետևյալ ժամանակաշրջաններից
յուրաքանչյուրի համար՝

 ոչ ուշ, քան մեկ տարի.
 մեկ տարուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան հինգ տարի.
 հինգ տարուց հետո.
 ժամանակաշրջանում որպես ծախս ճանաչված վարձավճարները` առանձին
ներկայացնելով նվազագույն վարձավճարների և պայմանական ռենտաների
գումարները.
 վարձակալի էական վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 18-րդ` «Վարձակալություն» բաժնի 18.24-րդ պարագրաֆը):
6.71 «Գործառնական վարձակալություն» ծանոթագրություն 34-ի «բ» բաժնում
ներկայացվում են վարձատուի մոտ գործառնական վարձակալության վերաբերյալ
բացահայտումներ, մասնավորապես՝
 չեղյալ չհամարվող գործառնական վարձակալությունների շրջանակներում
ապագա նվազագույն վարձավճարները` ընդհանուր գումարով և առանձին` հետևյալ
ժամանակաշրջաններից յուրաքանչյուրի համար՝
 ոչ ուշ, քան մեկ տարի.
 մեկ տարուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան հինգ տարի.
 հինգ տարուց հետո.
 ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես հասույթ ճանաչված ընդհանուր
պայմանական ռենտաները.
 վարձատուի էական վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 18-րդ` «Վարձակալություն» բաժնի 18.35-րդ պարագրաֆը):
6.72 «Պայմանական ակտիվներ և պայմանական պարտավորություններ»
ծանոթագրություն 35-ի «ա» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ պայմանական պարտավորությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 Պայմանական պարտավորության յուրաքանչյուր դասի գծով պայմանական
պարտավորության բնույթի համառոտ նկարագրությունը և, երբ իրագործելի է՝
 դրա ֆինանսական հետևանքի գնահատականները,
 անորոշությունների հայտանիշները, որոնք վերաբերում են ցանկացած
արտահոսքի գումարին կամ ժամկետին,
 ցանկացած փոխհատուցման հնարավորությունը (տես ՀՀՀՀՍ-ի 23-րդ` «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» բաժնի
23.49-րդ պարագրաֆը).
 պայմանական պարտավորության գծով պահանջվող որևէ տեղեկատվության՝
անիրագործելի լինելու պատճառով չբացահայտելու վերաբերյալ բացահայտում (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 23-րդ` «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» բաժնի 23.50-րդ պարագրաֆը)ֈ
6.73 «Պայմանական ակտիվներ և պայմանական պարտավորություններ»
ծանոթագրություն 35-ի «բ» բաժնում ներկայացվում են բացահայտումներ պայմանական ակտիվների վերաբերյալ, մասնավորապես՝
 երբ տնտեսական օգուտների կամ օգտակար պոտենցիալի ներհոսքը
հավանական է (ավելի հավանական է, քան ոչ), սակայն ըստ էության որոշակի չէ,
բացահայտվում է՝
 հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանական ակտիվների
բնույթի համառոտ նկարագրությունը,
 դրանց ֆինանսական հետևանքի գնահատականը, եթե դա իրագործելի է
առանց անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի (տես ՀՀՀՀՍ-ի 23-րդ` «Պահուստներ,
պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» բաժնի 23.51-րդ
պարագրաֆը).
 պայմանական ակտիվի գծով պահանջվող որևէ տեղեկատվության՝
անիրագործելի լինելու պատճառով չբացահայտելու վերաբերյալ բացահայտում (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 23-րդ` «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» բաժնի 23.52-րդ պարագրաֆը)ֈ

6.74 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» ծանոթագրություն 36-ի «ա»
բաժնում կատարվում է բացահայտում վերահսկման առկայության վերաբերյալ,
ինչպես նաև վերահսկում ունեցող կապակցված կողմի փոխհարաբերությունները,
անկախ այն հանգամանքից` արդյոք կապակցված կողմերի միջև տեղի են ունեցել
գործարքներ, թե ոչ: Մասնավորապես վերահսկման առկայության դեպքում պետք է
բացահայտել՝

վերահսկվող կազմակերպությունների անվանումները,
անմիջական վերահսկող կազմակերպության անվանումը,
հիմնական վերահսկող կազմակերպության անվանումը, եթե առկա է (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.14-րդ և 31.15-րդ
պարագրաֆները)ֈ
6.75 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» ծանոթագրություն 36-ի «բ»
բաժնի «հանգուցային կառավարչական անձնակազմին տրված հատուցումներ» մասում
աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են հանգուցային կառավարչական անձնակազմին
տրված հատուցումները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.22-րդ պարագրաֆի 2-րդ և 3-րդ կետերը)ֈ Աղյուսակի 1-ին և 2-րդ
սյունակներում ներկայացվում են համապատասխանաբար ընթացիկ և նախորդ
տարվա տվյալներըֈ Աղյուսակի տեղեկատվությունը ստացվում է աշխատավարձի և
աշխատակիցների հատուցումների անալիտիկ հաշվառման տվյալներիցֈ
6.76 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» ծանոթագրություն 36-ի «բ»
բաժնի «հանգուցային կառավարչական անձնակազմին տրամադրված վարկեր և
փոխառություններ» մասում ներկայացվում են հանգուցային կառավարչական
անձնակազմին տրամադրված վարկերը և փոխառությունները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ`
«Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.22-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը)ֈ
6.77 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» ծանոթագրություն 36-ի «բ»
բաժնի «հանգուցային կառավարչական անձնակազմի հետ կապված այլ բացահայտումներ» մասում ներկայացվում են հանգուցային կառավարչական անձնակազմի հետ
կապված այլ անհրաժեշտ բացահայտումներ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կապակցված
կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.23-31.25-րդ պարագրաֆները)ֈ
6.78 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» ծանոթագրություն 36-ի «գ»
բաժնում աղյուսակի տեսքով ըստ առանձին գործարքների տեսակների ներկայացվում
են այլ կապակցված կողմերի հետ իրականացված գործարքները և դրանց գծով
չմարված մնացորդները (տես ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.19-րդ պարագրաֆը)ֈ Աղյուսակի 2-րդ և 4-րդ սյունակներում
ներկայացվում են ընթացիկ տարվա տվյալները, իսկ 3-րդ և 5-րդ սյունակներում՝
նախորդ տարվա տվյալներըֈ
6.79 «Կապակցված
կողմերի
հետ
կապված
այլ
բացահայտումներ»
ծանոթագրություն 36-ի «դ» բաժնում ներկայացվում են կապակցված կողմերի հետ
կապված ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն ներկայացվել
ծանոթագրություն 35-ի «ա»-«գ» բաժիններում (տես ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կապակցված
կողմերի բացահայտումներ» բաժնի 31.16-րդ, 31.17-րդ, 31.18-րդ, 31.20-րդ և 31.21-րդ
պարագրաֆները)ֈ
6.80 «Այլ բացահայտումներ» ծանոթագրություն 37-ի «ա» բաժնում ներկայացվում
են բացահայտումներ հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող չճշգրտող
դեպքերի վերաբերյալ (տես ՀՀՀՀՍ-ի 30-րդ` «Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո
տեղի ունեցող դեպքեր» բաժնի 30.21-րդ և 30.22-րդ պարագրաֆները)ֈ
6.81 «Այլ բացահայտումներ» ծանոթագրություն 37-ի «բ» բաժնում ներկայացվում
են բացահայտումներ կազմակերպությունների միավորումների վերաբերյալ (տես
ՀՀՀՀՍ-ի 31-րդ` «Կազմակերպությունների միավորում և գուդվիլ» բաժնի 22.37-րդ և
22.38-րդ պարագրաֆները)ֈ

6.82 «Այլ բացահայտումներ» ծանոթագրություն 37-ի «գ» բաժնում ներկայացվում
են ՀՀՀՀՍ-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ, որոնք չեն ներկայացվել վերը նշված
1-36 ծանոթագրություններում:

6.83 «Այլ բացահայտումներ» ծանոթագրություն 37-ի «դ» բաժնում ներկայացվում
է լրացուցիչ տեղեկատվություն այն դեպքերում, երբ ՀՀՀՀՍ-ի յուրահատուկ պահանջները բավարար չեն, որպեսզի օգտագործողներին հնարավորություն տան հասկանալու
որոշ գործառնությունների, այլ դեպքերի և իրադարձությունների ազդեցությունը
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների վրաֈ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13-ին
պետական գրանցման համարը 1111814

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«30» հունվարի 2018 թվական

N 70-Ն

ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 38-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2016 թվականի հունվարի 29-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների
ֆինանսատնտեսական

գործունեության

հաշվապահական

հաշվառման

հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու մասին» N 38-Ն
հրամանով հաստատված` հանրային հատվածի կազմակերպությունների
ֆինանսատնտեսական

գործունեության

հաշվապահական

հաշվառման

հաշվային պլանում և դրա կիրառման հրահանգում կատարել հետևյալ
լրացումները`
1) «1. Ընդհանուր դրույթներ» բաժնի 10-րդ պարբերությունում «որպես
գրավ պահվող ակտիվներ և այլն),» բառերից հետո և «3. Հաշվապահական
հաշիվների կիրառման հրահանգ» բաժնի «Դաս Ա Արտահաշվեկշռային
հաշիվներ» դասի առաջին պարբերության «ապրանքանյութական արժեքներ և

այլն) ակտիվների,» բառերից հետո լրացնել «շահագործման մեջ գտնվող
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների,» բառերը.
2)

հաշվային

պլանի

երկրորդ`

«Հաշվապահական

հաշվառման

հաշիվների ցանկ» բաժնի 2-րդ` «Ընթացիկ ակտիվներ» դասի 21-րդ`
«Պաշարներ

և

կենսաբանական

ակտիվներ»

խումբը

լրացնել

«8.

218

«Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» տողով (առաջին կարգի հաշվով).
3)

հաշվային

պլանի

երկրորդ`

«Հաշվապահական

հաշվառման

հաշիվների ցանկ» բաժնի «Դաս Ա Արտահաշվեկշռային հաշիվներ» դասը
լրացնել «Ա11 «Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաներ» հաշվով.
4) հաշվային պլանի երրորդ` «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների
կիրառման հրահանգ» բաժնի 2-րդ` «Ընթացիկ ակտիվներ» դասի 21-րդ`
«Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ» խմբի 1-ին պարբերությունը
լրացնել «218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» տողով (առաջին
կարգի հաշվով),
5) հաշվային պլանի երրորդ` «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների
կիրառման հրահանգ» բաժնի 2-րդ` «Ընթացիկ ակտիվներ» դասի 21-րդ`
«Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ» խմբի 2-րդ պարբերության
«ՀՀՀՀՍ-ի «Պաշարներ» բաժին 17-ում,» բառերից հետո լրացնել «փոքրարժեք
կամ արագամաշ առարկաներինը՝ «Հիմնական միջոցներ» բաժին 11-ում,»
բառերով.
6) հաշվային պլանի երրորդ` «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների
կիրառման հրահանգ» բաժնի 2-րդ` «Ընթացիկ ակտիվներ» դասի 21-րդ`
«Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ» խումբը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ «Հաշիվ 218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ»
վերնագրով առաջին կարգի հաշվի նկարագրությամբ.
«Հաշիվ 218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ»
218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» հաշիվը նախատեսված է
կազմակերպությանը պատկանող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների
առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման
համար: Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների ճանաչման և չափման
մոտեցումները նկարագրված են ՀՀՀՀՍ-ի «Հիմնական միջոցներ» բաժին 11-ում
և «Պաշարներ» բաժին 17-ում:
Հաշիվն ակտիվային է, մասնավորապես, դեբետում արտացոլվում է ձեռք
բերված (ստացված) և կազմակերպությունում արտադրված փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների ինքնարժեքը, իսկ կրեդիտում՝ ծառայությունների
մատուցման, արտադրանքի թողարկման, վարչական, բաշխման և այլ
նպատակներով օգտագործելու համար դուրս գրված, ինչպես նաև օտարված
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների արժեքը: Այս հաշվի մնացորդը
դեբետային է և իրենից ներկայացնում է փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների ինքնարժեքը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:

218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» հաշիվը դեբետով
թղթակցում է հետևյալ հաշիվների հետ
Տնտեսական գործառնությունների
բովանդակությունը
1. Փոքրարժեք կամ արագամաշ

Հաշիվների կրեդիտ

առարկաների մուտքագրում՝
1) մատակարարներից ձեռք
բերված

521 «Կրեդիտորական պարտքեր ներքին
մատակարարներից գնումների գծով»
522 «Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին
մատակարարներից գնումների գծով»

2) մասնակիցներից՝ որպես

311 «Ներդրված կապիտալ»

ներդրում կապիտալում

3) կազմակերպությունում

811 «Արտադրանքի թողարկման ուղղակի

արտադրված

ծախսումներ»

4) բյուջեից պայմանով ստացված

563 «Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով
փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ
կապված հետաձգված հասույթներ»

5) այլ կազմակերպություններից

564 «Այլ կազմակերպություններից

պայմանով ստացված

բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված
ընթացիկ ակտիվների հետ կապված
հետաձգված հասույթներ»

6) առանց պայմանների

633 «Առանց պայմանների կատարման

կատարման պահանջի

պահանջի (անհատույց) ստացված

(անհատույց) ստացված

ակտիվների գծով հասույթներ»

7) հիմնական միջոցների

111 «Մաշվող հիմնական միջոցներ» 639

լուծարումից ստացված

«Չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների
այլ հասույթներ (օգուտներ)»

8) պատրաստի
արտադրանքի,սեփական
արտադրության կիսապատրաստուկների, կենսաբանական
ակտիվների որպես փոքրարժեք
կամ արագամաշ առարկաներ
վերադասակարգում

215 «Արտադրանք»

9) գույքագրմամբ հայտնաբերված

341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական

ավելցուկ

արդյունքների ճշգրտում»
639 «Չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների այլ հասույթներ
(օգուտներ)»

2. Փոքրարժեք կամ արագամաշ

521 «Կրեդիտորական պարտքեր ներքին

առարկաների ձեռքբերման հետ

մատակարարներից գնումների գծով»

կապված ծախսումների
(տրանսպորտային, բեռնման և

522 «Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին

բեռնաթափման ծախսումներ,

մատակարարներից գնումների գծով»

չփոխհատուցվող հարկեր,
տուրքեր և այլն) արտացոլում

524 «Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր
վճարների գծով»
525 «Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով»

3. Նախորդ

529 «Այլ ընթացիկ պարտավորություններ»
341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական

ժամանակաշրջաններում

արդյունքների ճշգրտում»

փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների գծով կատարված
սխալների հետընթաց վերահաշվարկման (ուղղման)
արդյունքների արտացոլում

218 «Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» հաշիվը կրեդիտով
թղթակցում է հետևյալ հաշիվների հետ
Տնտեսական գործառնությունների
բովանդակությունը
1. Ծառայությունների մատուցման,

Հաշիվների դեբետ
551«Ընթացիկ պահուստներ»

արտադրանքի թողարկման, վարչական,

711 «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ

բաշխման և այլ նպատակներով

ծառայությունների մատուցման ծախսեր

օգտագործելու համար դուրս գրված

(իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)»

փոքրարժեք կամ արագամաշ

712 «Հաճախորդներին մատուցված

առարկաների արժեքի արտացոլումը

ծառայությունների գծով ծախսեր
(ինքնարժեք)»
715 «Բաշխման ծախսեր»
716 «Վարչական ծախսեր»
811 «Արտադրանքի թողարկման
ուղղակի ծախսումներ»
812 «Արտադրանքի թողարկման
անուղղակի ծախսումներ»
821 «Ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների կառուցման (ստեղծման)
ծախսումներ»
822 «Սարքավորումների տեղակայման
ծախսումներ»
823 «Ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների վրա կապիտալացվող
հետագա ծախսումներ»
824 «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների
ստեղծման ծախսումներ»

2. Վաճառված (օտարված) փոքրարժեք

713 «Իրացված պաշարների

կամ արագամաշ առարկաների արժեքի

ինքնարժեք»

դուրս գրում
3. Պայմանների կատարման պահանջով

564 «Այլ կազմակերպություններից

ստացված փոքրարժեք կամ արագամաշ

բնամթերային ձևով պայմանով

առարկաների հետ վերադարձ

փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ
կապված հետաձգված հասույթներ»

4. Անհատույց տրված պաշարների

739 «Չփոխանակվող գործարքների գծով

արտացոլում

կազմակերպությունների այլ ծախսեր»

5. Պայմանների կատարման պահանջով

739 «Չփոխանակվող գործարքների գծով

տրված պաշարների արժեքի

կազմակերպությունների այլ ծախսեր»

արտացոլում
6. Գույքագրմամբ հայտնաբերված
փոքրարժեք կամ արագամաշ

739 «Չփոխանակվող գործարքների գծով

առարկաների պակասորդների և

կազմակերպությունների այլ ծախսեր»

կորուստների արտացոլում
341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական
արդյունքների ճշգրտում»
7. Նախորդ ժամանակաշրջաններում

341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական

փոքրարժեք կամ արագամաշ առար-

արդյունքների ճշգրտում»

կաների գծով կատարված սխալների
ուղղման (հետընթաց վերահաշվարկման) արդյունքների արտացոլում

7) հաշվային պլանի երրորդ` «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների
կիրառման հրահանգ» բաժնի «Դաս Ա Արտահաշվեկշռային հաշիվներ» դասի
3-րդ պարբերությունը (դասում ներառվող հաշիվների ցանկը) լրացնել «11.
Ա11 «Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ»
տողով (արտահաշվեկշռային հաշվով),
8) հաշվային պլանի երրորդ` «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների
կիրառման հրահանգ» բաժնի «Դաս Ա Արտահաշվեկշռային հաշիվներ» դասը
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «Ա11 «Շահագործման մեջ գտնվող
փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ» վերնագրով արտահաշվեկշռային
հաշվի նկարագրությամբ.
«Հաշիվ Ա11 «Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաներ»
Ա11

«Շահագործման

մեջ

գտնվող

փոքրարժեք

կամ

արագամաշ

առարկաներ» հաշիվը նախատեսված է շահագործման մեջ գտնվող և որպես
ծախս ճանաչված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների առկայության և
շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար:
Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների
վերլուծական հաշվառումը տարվում է ըստ դրանց պահպանման տեղի,
համասեռ

խմբերի

և

կազմակերպության

կողմից

հաստատված

այլ

ուղղությունների:»:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 16-ին
պետական գրանցման համարը 1111817

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«5» փետրվարի 2018 թվական

N 79-Ն

ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի N 5-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի փետրվարի 17-ի
«Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական
անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի, եկամտային հարկի և
կուտակային վճարի, տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների,
կազմակերպության կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտային հարկի
պահում (գանձում) և պետական բյուջե վճարում կատարելու պարտավորություն ստանձնելու մասին հայտարարության, կազմակերպության (անհատ
ձեռնարկատիրոջ) կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվարկված և վճարված
եկամուտների, իրականացված նվազեցումների և պահված եկամտային
հարկի գումարների, ինչպես նաև գործատուի (վարձու) աշխատողի համար
կատարված կուտակային վճարների մասին և Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետությունում
ոչ
ռեզիդենտին
վճարած
հարկերի
մասին
տեղեկանքների ու գրանցման հայտի և եկամտային հարկի անձնավորված
հաշվարկի ընդունման մասին ստացականների ձևերը սահմանելու մասին»
N5-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) հրամանի և hրամանով սահմանված N 7 հավելվածի վերնագրերում
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով.
2) հրամանի 7-րդ կետում, hրամանով սահմանված NN 1-3 և 7 հավելվածներում, բացառությամբ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության» բառերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի»
բառով.
3) hրամանով սահմանված`
ա. NN 1, 4 և 6 հավելվածներում «ԼՂՀ-ում» հապավումը փոխարինել «ԱՀում» հապավումով,
բ. NN 1-4 և 6 հավելվածներում, բացառությամբ «ԼՂՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի», «ԼՂՀ դասակարգիչ», ««Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ»,
««Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքով և/կամ «Հաստատագրված վճարների
մասին» ԼՂՀ օրենքով», ««Առևտրի հարկի մասին» և «Հաստատագրված
վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքներով» բառերի, «ԼՂՀ» բառը փոխարինել «ԱՀ»
բառով,
գ. N 2 հավելվածի 2-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Բաժին II. Հարկվող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ
Եկամտի և քաղաքա- Եկամտի ընդհա- Դրույքա- Եկամուտները ստացողների Եկամտային
ցիության կոդ
նուր գումար
չափ (%)
թվաքանակ
հարկի գումար
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ընդամենը

14. 2-րդ բաժնում տրվում է հաշվետու ամսում տվյալ հարկային
գործակալի կողմից բոլոր ֆիզիկական անձանց վճարված հարկվող այլ
եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկը, յուրաքանչյուր եկամտի
տեսակի և քաղաքացիության համար լրացվում է մեկ տող:
15. [2.1] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար [2.2] սյունակում
նշված եկամտի և եկամուտ ստացողների քաղաքացիության կոդը (ԱՀ (ՀՀ)
քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն
չունեցող անձ), [2.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու ամսվա համար
հաշվեգրված այլ եկամտատեսակների գումարները (որոնք հարկվում են
առանձին դրույքաչափերով), [2.3] սյունակում նշվում է ընտրված եկամտին և
քաղաքացիության
կոդին
համապատասխանող
եկամտային
հարկի
դրույքաչափը, [2.4] սյունակում նշվում է [2.2] սյունակում նշված եկամուտներ
ստացողների թվաքանակը (հաշվարկում չի մասնակցում) և [2.5] սյունակում
լրացվում է եկամտային հարկի գումարը ([2.5]=[2.2]x[2.3]):

վայրի հասցեն

մարը

գումարը

բնակության

Եկամտային հարկի

հասցեն

Դրույքաչափը (%)

սակը

և հա-

(ՀՀ-ում) ժամանակավոր

գումարը

սերիան

տե-

բնակության վայրի

տեսակը (կոդը)

փաստաթղթի

ԱՀ-ում
Մշտական

Եկամտի ընդհանուր

հաստատող

Վճարված եկամտի

Ազգանունը

Հայրանունը

Անձը

Անունը

Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)

15.1. 2-րդ բաժնում յուրաքանչյուր տողը (բացառությամբ 13-րդ տողի)
լրացված լինելու դեպքում լրացվում (բացվում) է հետևյալ աղյուսակը`

15.2. Ըստ տողերի հարկային գործակալի կողմից, բացառությամբ
բանկային կամ ապահովագրական գաղտնիք համարվող տեղեկությունների,
անձնավորված
անձանց

և

լրացվում
Արցախի

են

Արցախի

Հանրապետության

Հանրապետությունում

ֆիզիկական

բնակության

իրավունք

(կացության կարգավիճակ) չունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձանց`
1)

հանրային

ծառայությունների

համարանիշը

կամ

հանրային

ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը
(առկայության դեպքում),
2) անունը, ազգանունը, հայրանունը (հանրային ծառայությունների
համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու
վերաբերյալ տեղեկանքի համարը լրացված լինելու դեպքում դաշտերը
լրացվում են ինքնաշխատ),
3) ԱՀ (ՀՀ) քաղաքացու անձնագրի (մինչև 16 տարեկանների դեպքում`
ծննդյան

վկայականի)

կամ

նույնականացման

քարտի,

օտարերկրյա

քաղաքացու, քաղաքացիություն չունեցող անձի` ԱՀ-ում (ՀՀ-ում) բնակվելու
իրավունքը հաստատող փաստաթղթի, փախստականի կարգավիճակ ունեցող
անձի` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի, օտարերկրյա (այդ թվում՝
ՌԴ) քաղաքացու՝ անձնագրի տեսակներից որևէ մեկը, անձը հաստատող
փաստաթղթի սերիան և համարը,
4) անձը հաստատող փաստաթղթում գրանցված մշտական բնակության
վայրի հասցեն (պարտադիր նշելով մշտական բնակության երկիրը),
5) ԱՀ-ում (ՀՀ-ում) ժամանակավոր բնակության վայրի հասցեն,
6)

վճարված

քաղաքացիության

եկամտի
կոդը

(ԱՀ

տեսակը
(ՀՀ)

(կոդը)

և

քաղաքացի

եկամուտ
կամ

ստացողի

օտարերկրացի`

օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ),
7) կոդին համապատասխան վճարված եկամտի ընդհանուր գումարը

Եկամտի տեսակ

1. Ռոյալթի
2. Տոկոս

Եկամտի Դրույքա- Եկամտի Դրույքակոդ
չափ
կոդ
չափ
ԱՀ (ՀՀ) քաղաքացի
Օտարերկրացի
001
6%
101
10%
002
003

5%
21%

102
103

10%

004

21%

104

21%

005

21%

105

21%

006

21%

106

5%

7. Գույքն օտարելու դիմաց եկամուտ
8. Գույքի արժեքի հավելաճ

007
008

6%
x

107
108

x
10%

9. Վարձավճար

009
010

6%
21%

109
110

10%
5%

11. Ֆիզիկական անձի համար
ապահովագրավճար

011

21%

111

21%

12. Կամավոր կենսաթոշակներ
13. Չհիմնավորված վճարումներ
14. Նվազեցման կատարման տարվան
հաջորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում
չվճարված պասիվ եկամուտներ
15. ԱՀ-ում (ՀՀ-ում) կացության կարգավիճակ

012
013
014

6%
10%
10%

112
113
114

6%
10%
10%

015

x

115

21%

099

21%

199

21%

3. Շահում
4. Մրցանակ
5. Նվիրատվություն, օգնություն
6. Ապահովագրական հատուցում

10. Փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտ

21%

չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձի աշխատանքի
վարձատրություն
16. Այլ եկամուտներ

».

4) hրամանով սահմանված N 4 հավելվածում`
ա. «ղարաբաղյան» բառը փոխարինել «արցախյան» բառով,
բ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«33. [4.16] տողում միայն անհատ ձեռնարկատերերի կողմից նշվում է
հաջորդ տարվա եկամտային հարկի կանխավճարների հաշվարկման
նպատակով
[3.4]
տողում
նշված
ընդհանուր
կարգով
հարկվող
գործունեության գծով դրական արդյունքից տարեկան դրույքաչափով
հաշվարկված եկամտային հարկի գումարի 18,75 տոկոսը, որի հիման վրա
հաշվարկվելու է հաջորդ տարվա եկամտային հարկի կանխավճարների
եռամսյակային գումարը (([եկամտային հարկ]x18.75%) - տվյալ եռամսյակի
յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված նվազագույն եկամտային
հարկ>0):».
5) hրամանով սահմանված N 7 հավելվածում`
ա. վերնագրում «NAGORNO KARABAKH» բառերը փոխարինել
«ARTSAKH» բառով,
բ. «ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
հարկային մարմնի» բառերով,

գ.1-ին կետում «The Tax Inspectorate of the State Tax Service adjunct to the
Government of the Nagorno Karabakh Republic» բառերը փոխարինել «The

taxpayer service subdivision of the tax authority of the Artsakh Republic»
բառերով,
դ.1.1-ին, 4-րդ և 5-րդ կետերում, բացառությամբ «Law of the Republic of
Nagorno Karabakh» բառերի, «Nagorno Karabakh» բառերը փոխարինել «Artsakh»
բառով,
ե. 5-րդ կետում «Nagorno Karabakh» բառերը փոխարինել «Artsakh» բառով,
զ. «Head of the Tax Inspectorate of the State Tax Service adjunct to the
Government of the Nagorno Karabakh Republic» բառերը փոխարինել «Head of the

taxpayer service subdivision of the tax authority of the Artsakh Republic»
բառերով.
6) hրամանով սահմանված NN 8 և 9 հավելվածներում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերով:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի փետրվարի 22-ին
պետական գրանցման համարը 1111819

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«16» փետրվարի 2018 թվական

N 91-Ն

ք.Ստեփանակերտ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի N 86 ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի N 133-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 138րդ կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2003 թվականի հուլիսի 21-ի
««Պայմանագրի կատարման մասին եզրակացության» և «Հանձնմանընդունման արձանագրության» ձևերը հաստատելու մասին» N 86 հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի
փետրվարի 16-ի N 91-Ն հրամանի
Ձև
Պայմանագրի կողմ____________
_____________________________
_____________________________
Գտնվելու վայրը _____________
ՀՀ __________________________
ՀՎՀՀ _______________________

Պատվիրատու_________________
______________________________
______________________________
Գտնվելու վայրը _______________
ՀՀ____________________________
ՀՎՀՀ_________________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
« »«
» 20 թ.
Պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) անվանումը`
____________________________________________________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը` __________
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը, հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
վերաբերյալ «
»«
» 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ-ապրանքագիրը, կազմեցին
սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է
հետևյալ ապրանքները՝
Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների,
մատուցված ծառայությունների

N

Քանակական
Տեխնիկացուցանիշը
Անկան բնուըստ
պայմանավա- թագրի հանումը մառոտ շա- գրով հաստատ- փասրադրանքը ված գնման ժա- տացի
մանակացույցի

Կատարման ժամկետը Վճարման
ենթակա
ըստ պայմանագումարը
գրով հաստատ- փաս- (հազար
ված գնման ժա- տացի ՀՀ դրամ)
մանակացույցի

Վճարման
ժամկետը
(ըստ
վճարման
ժամանակացույցի)

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած
հաշիվ-ապրանքագիրը հանդիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և
կցվում է:

Աշխատանքը հանձնեց
___________________________

Աշխատանքը ընդունեց
___________________________

ստորագրություն

ստորագրություն

___________________________

___________________________

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Ընդ որում, Հավելվածով սահմանված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի
կատարման

արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրության

ձևը

լրացվում է հետևյալ կերպ՝
1.

«Պատվիրատու»

տողում

լրացվում

է

պատվիրատուի

պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի, իսկ մասնագիտական
խումբ ձևավորվելու դեպքում` մասնագիտական խմբի ղեկավարի պաշտոնը,
անունը և ազգանունըֈ
2. «Պայմանագրի կողմ» տողում լրացվում է պատվիրատուի հետ
պայմանագիր կնքած անձի պաշտոնը, անունը և ազգանունըֈ
3.

Աշխատանքների

դեպքում

«Պայմանագրի

շրջանակներում

Պայմանագրի կողմը» բառերից հետո լրացվում է «կատարել է հետևյալ
աշխատանքները»,

ծառայությունների

դեպքում`

«մատուցել

է

հետևյալ

ծառայությունները», իսկ ապրանքների դեպքում՝ «մատակարարել է հետևյալ
ապրանքները» բառերը:
4.

«Քանակական

ցուցանիշը»

սյունակի

«ըստ

պայմանագրով

հաստատված գնման ժամանակացույցի» բաժնում լրացվում է պայմանագրով
նախատեսված և տվյալ ժամանակահատվածում ձեռք բերման ենթակա
ապրանքների,

աշխատանքների

կամ

ծառայությունների

քանակական

ցուցանիշը:
5. «Քանակական ցուցանիշը» սյունակի «փաստացի» բաժնում լրացվում է
տվյալ ժամանակահատվածում պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված
ապրանքների,

աշխատանքների

կամ

ծառայությունների

քանակական

ցուցանիշը:
6. «Կատարման ժամկետը» սյունակի «ըստ պայմանագրով հաստատված
գնման

ժամանակացույցի»

բաժնում

լրացվում

է

տվյալ

ապրանքի

մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման
համար պայմանագրով սահմանված ժամկետը:
7. «Կատարման ժամկետը» սյունակի «փաստացի» բաժնում լրացվում է
տվյալ

ապրանքի

մատակարարման,

աշխատանքի

կատարման

կամ

ծառայության մատուցման փաստացի ժամկետը:
8. Սյունակի «Վճարման ենթակա գումարը (հազար ՀՀ դրամ)» բաժնում
լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածում փաստացի մատակարարված
ապրանքի, կատարված աշխատանքի և մատուցված ծառայության դիմաց
վճարման ենթակա գումարը:

9. Սյունակի «Վճարման ժամկետը (ըստ վճարման ժամանակացույցի)»
բաժնում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար փաստացի
մատակարարված ապրանքի, կատարված աշխատանքի և մատուցված
ծառայության դիմաց վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետը:
10. «Աշխատանքը հանձնեց» բաժնում լրացվում են «ազգանուն, անուն»
տողերը, ստորագրվում է և կնքվում:
11. «Աշխատանքն ընդունեց» բաժինը ստորագրվում է պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավարի, իսկ մասնագիտական խումբ ձևավորվելու
դեպքում` մասնագիտական խմբի ղեկավարի կողմից, իսկ կնքվում է տվյալ
պատվիրատուի աշխատակազմի կնիքով, իսկ աշխատակազմ չունենալու
դեպքում` տվյալ մարմնի կնիքով:
12. Սույն հանձնման–ընդունման արձանագրությունը կազմելիս վերջինիս
լրացմանը վերաբերվող կետերը օրինակելի ձևից հանվում են:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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N 3-Ա

ք. Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ԹԻՎ 69Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին, 7-րդ, 11-րդ մասերը,
«Էլեկտրոնային
հաղորդակցության
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Իրավական ակտերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման
թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման կարգը հաստատելու մասին»
N 82Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Ֆոր Դիրեկշնս» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 թվականի հունվարի 19-ի N 9
գրությունը`
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի ««Ֆոր Դիրեկշնս»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին» թիվ 69Ա
որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Ֆոր Դիրեկշնս» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանձնելու կամ նրա մոտ
մուտքագրվելու օրվան հաջորդող օրվանից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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N 4-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 120Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ «ԴՐԱՅՎ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆԴԵՊ 100360 ՀՀ ԴՐԱՄ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓՈՎ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին, 7-րդ, 11-րդ մասերը,
«Էլեկտրոնային

հաղորդակցության

մասին»

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 17.1-ին հոդվածը,
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 73-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2013 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման
կարգը հաստատելու մասին» N 82Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Դրայվ»
սահմանափակ

պատասխանատվությամբ

հունվարի 19-ի գրությունը`

Լեռնային

ընկերության
Ղարաբաղի

2018

թվականի

Հանրապետության

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական

հանձնաժողովի

սահմանափակ

2012

թվականի

նոյեմբերի

պատասխանատվությամբ

ռադիոհաճախականության

օգտագործման

թույլտվություն

29-ի

««Դրայվ»

ընկերությանը
տրամադրելու

մասին» N 120Ա որոշումը:
2. «Դրայվ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը՝
սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից տասնօրյա ժամկետում 915005330310
հաշվեհամարով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցել
ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարի մասով մինչև
2018 թվականի հունվարի 19-ը հաշվարկված 100360 (հարյուր հազար երեք
հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ, որից` 68250 (վաթսունութ հազար երկու հարյուր
հիսուն) ՀՀ դրամը ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր
վճարն Է, իսկ 32110 (երեսուներկու հազար հարյուր տասը) ՀՀ դրամը` տույժը:

3. Սույն որոշման կատարման պատասխանատվությունը դնել Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի
ղեկավար

Հ.

Թորոսյանի

և

աշխատակազմի

վերահսկողության,

լիցենզավորման և մուտքերի հաշվառման բաժնի պետ Ն. Արզումանյանի վրա:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Դրայվ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ

ընկերությանը

հանձնելու

կամ

նրա

մոտ

մուտքագրվելու օրվան հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն որոշման 1ին կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 19-ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ 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
ՀՐԱՄԱՆ
«16» հունվարի 2018թ.

N 5-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԷՄՊԱՏԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «ԷՄՊԱՏԻԱ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի 2018
թվականի հունվարի 8-ի գրությունը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
(2016 թվականի հոկտեմբերի 17-ին տրված N Կ-XX-000302 լիցենզիա)
դեղատնային գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ քաղաք Ստեփանակերտ Ա.Հեքիմյան 7ա հասցեից վերափոխել ԱՀ քաղաք Ստեփանակերտ
Ա.Հեքիմյան 9/74 հասցեի:
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի
վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ 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
ՀՐԱՄԱՆ
«9» փետրվարի 2018թ.

N 26-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՏԻԳՐԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Հովհաննիսյանին (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն քաղաք Ստեփանակերտ Հեքիմյան 16/34) հայտը
բավարարել և տրամադրել «Ընտանեկան ստոմատոլոգիականե գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
07.02.2018թ.
Լիցենզիայի
հ/
հ

Լիցենզավորված անձի անվանումը
կամ անունը, ազգանունը

համարը

տրման
ամսաթիվը

Գործունեության

տեսակը

իրականացման
վայրը

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1

ԱՁ Սուրեն Մանվելյան

ՏԾN00584

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

2

Անդրանիկ Ժիրայրի Գաբրիելյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00585

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

3

Արարատ Նավրուզի Գասպարյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00586

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

4

ԱՁ Յուրիկ Ջամալյան

ՏԾN00587

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

5

ԱՁ Սասուն Հարությունյան

ՏԾN00588

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

6

Խաչատուր Հրաչիկի Շահբազյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00589

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

7

Յուրի Մելիքի Լալայան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00590

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00591

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

8

Արմեն Արեգի Անտոնյան

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

Ծանոթություն

(ֆիզիկական անձ)
9

Վրեժ Զոհրաբի Բաբայան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00592

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

10

Էդիկ Սուրենի Գաբրիելյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00593

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

11

Ռուդոլֆ Վագիֆի Չալյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00594

25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

դադարեցվել է
25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

դադարեցվել է
25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

դադարեցվել է
25.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1

Արթուր Միքայելի Շահնազարյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00525

19.01.2017թ.

2

Արմեն Սերոբի Գրիգորյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00526

19.01.2017թ.

3

«Ալեքսե ՍՊԸ

ՏԾN00018

25.03.2009թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

ԱՁ Աղաջանյան Կամո

ՏԾN00156

14.12.2011թ.

2

ԱՁ Կամո Փաշայան

ՏԾN00454

09.12.2015թ.

3

Ղահրամանյան Ենոք Բագրատի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00517

06.12.2016թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

կասեցումը հանվել է
01.02.2018թ.

4

Կամո Էլդարի Նալբադյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00519

19.12.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
31.01.2018թ.

5

Մերսիկ Արշավիրի Ավանեսյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00521

19.12.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
01.02.2018թ.

6

ԱՁ Վաչագան Ծատուրի Աղաջանյան

ՏԾN00523

19.12.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
01.02.2018թ.

7

ԱՁ Վարդան Արզումանյան

ՏԾN00051

30.12.2009թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցում հանվել է
27.01.2018թ.

8

ԱՁ Դավիթ Խաչատրյան

ՏԾN00054

20.01.2010թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
21.01.2018թ.

9

ԱՁ Պողոս Կարապետյան

ՏԾN00262

24.01.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
25.01.2018թ.

10

ԱՁ Սեյրան Բալայան

ՏԾN00263

24.01.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
25.01.2018թ.

11

Արտյոմ Ավետիսյան Առստամի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00456

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

12

Արմեն Շաֆերյան Ալեքսեյի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00464

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

13

ԱՁ Ալբերտ Գրիգորյան

ՏԾN00465

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

14

Արթուր Խաչատրյան Ալեքսանդրի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00470

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
30.01.2018թ.

Հենրիխ Զաքարյան Սերգեյի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00471

16

Էդուարդ Մեհրաբյան Մելսիկի
( Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00472

29.01.2016թ.

17

ԱՁ Վարուժան Շմավոնի
Հովհաննիսյան

ՏԾN00530

19.01.2017թ.

18

Ալեն Մաքսիմի Ավագյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00531

31.01.2017թ.

19

ԱՁ Էդուարդ Վլադիմիրի Հովսեփյան

ՏԾN00532

31.01.2017թ.

20

Սասուն Անուշավանի Գասպարյան
(ֆիզիկական անձ)

15

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ
կասեցվել է
30.01.2018թ.

ՏԾN00533

31.01.2017թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
20.01.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
01.02.2018թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցվել է
01.02.2018թ.

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի հունվար ամսվա համար

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

N
N

Ֆիզիկական անձանց
/անուն,
ազգանուն/, բնակության
վայրը
իրավաբանական անձանց
/անվանումը/, գտնվելու
վայրը

ՀՎՀՀ

Լիցենզ.
համար

Լիցենզ.
տալու
ամսաթ.

1

«ՍՈԼԻՆԻԴ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Ադմ. Իսակով շ. 2բ,
բն 21

90037915

ՔՓՄ1008

12.01.2018

«ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Հեքիմյան փողոց
14ա, բն 19

90034744

ՇԻ 1009

26.01.2018

2

Գործողության տեսակը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

Գործող.
ժամկետը

Պետակա
ն տուրքի
առաջին
վճարման
ամսաթիվ
ը

ԼՂՀ
տարածքու
մ

Անժամկե
տ

29.12.2017

ԼՂՀ
տարածքու
մ

Անժամկե
տ

23.01.2018

Գործուն.
իրական.
վայրը

Ծանոթ.

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի հունվար ամսվա համար

1.

1

2

3

«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
90016752
ք. Ստեփ.Նաբերեժնայա 2
«ՇԻՆ-ՔԱՐ» ՍՊԸ ԼՂՀ
Մարտունու շրջ, գ.
Գիշի
«ԿՈՏՏԵԴԺ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., փող.

90213761

4.

5.

ՇԻ-004

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

6.

7.

8.

9.

10.

21.01.2018

տրանսպորտային

ՇԻ-588

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

16.01.2018

հասարակական և արտադրական
90027121

ՔՓՄ808

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական և

28.12.2017

Լիցենզիայի գործունեության
դադարեցման կամ թույլտվությունը, արտոնագիրը չեղյալ
համարվելու ամսաթիվը

կասեցումը հանելու
մասին որոշման
ամսաթիվը

Լիցենզիայի, թույլտվության արտոնագրի
գործողության կասեցում
կասեցման մասին
որոշման կամ դեպքի
ամսաթիվը

(նշել երկարաձգված
ժամանակահատվածի
ավարտման ամսաթիվը)

3.

Լիցենզիայի գործողության
ժամկետի երկարաձգում

2.

Նոր անվանումը

ՀՎՀՀ

ամսաթիվը

Անվանումը

Լիցենզավորված
գործունեության տեսակը

Որոշման

N
N

Լիցենզիայի
վերաձևակերպում
համարը

Լիցենզավորված, թույլտվություն,
արտոնագիր ունեցող անձի

Լիցենզիայի սերիան և

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

11.

արտադրական

Հեքիմյանի 7 շ., բնկ. 81
«ՀԱԿԱՐԻ» ՍՊԸ
4

5

6

ք. Ստեփ., Կ.
Դանիելյան փողոց,
տուն 17
«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Հեքիմյան
փողոց, 14ա/19
«ՑԱՅՏ ԱՂԲՅՈՒՐ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ.

90038788 ՇԻ-960

7

8

«ՏՐԻՖՈՐԻՈՒՄ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ.Կամոյի 2-րդ
նրբ. շ 2 բն. 1

09.12.2017

հիդրոտեխնիկական

90035755 ՇԻ-959

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

22.01.2018

հիդրոտեխնիկական

90024501

ՔՓՄ936

Ս. Դավիթ 52/21
«Խեսի-Ռա» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Վ.
Մամիկոնյան 13ա/16

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

90024861

ՔՓՄ490

90038186

ՔՓՄ926

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

11.05.2017

հիդրոտեխնիկական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

20.10.2017

13.02.2018թ
.

