ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 03(144) 20.03.2017թ.

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
20

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էներգետիկայի
բնագավառում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և բնական գազի ներկրման ու արտահանման գործունեության լիցենզավորման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009
թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 54Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 6Ն որոշումը………………………………………………….

4

ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
21

22

23

««Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեության վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի N 2-Ն որոշումը………………………………

12

««Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին»
Ձև թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 28-ի N7
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 3-Ն որոշումը…………………..

17

««Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը ու
լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի
2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 18-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի N 4-Ն որոշումը……………………………………………
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24

25

««Հաշվետվություն գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին» Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին
երկու անգամ) պետական վիճակագրական հաշվետվության
ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2006 թվականի նոյեմբերի 15-ի N23 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի N 5-Ն որոշումը……………………………………………

44

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N57-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 6-Ն որոշումը………………

48

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
26

27

28

29

30

«Պետական գույքի մասնավորեցման մրցութային հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման կանոնակարգը, մրցույթով (միջազգային մրցույթով) մասնավորեցմանը մասնակցելու հայտի և մրցույթով մասնավորեցման արդյունքների
արձանագրության ձևերը սահմանելու մասին» ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի N 42-Ն
հրամանը……………………………………………………………....

49

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական
հսկողություն» N 3.1.1-016-17 սանիտարահամաճարակային
կանոնները
և
նորմերը
հաստատելու
մասին»
ԼՂՀ
առողջապահության նախարարի N 47-Ն հրամանը......................

56

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից
մատուցվող արխիվագիտական ծառայությունների դիմաց
վճարումների իրականացման կարգը և գնացուցակը հաստատելու մասին» ԼՂՀ արդարադատության նախարարի N 13-Ն
հրամանը................................................................................................

65

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և
գիտության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 19-ի N 167-Ն
հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»
ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի N 40-Ն
հրամանը…............................................................................................

79

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի N 07-Ն հրամանը………………………………

82

2

31

32

33

34

35

«Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման
թերթիկի և ռեեստրի վարման գրքի ձևերը հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի N 08-Ն հրամանը…...

83

«Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման
սահմանաքանակների նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևը
հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության
պետի N 09-Ն հրամանը…...................................................................

86

«Թափոններ
գոյացնող,
վերամշակող
և
օգտահանող
օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների և
ռեեստրի վարման գրքի ձևերը հաստատելու մասին» ԼՂՀ
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի N 10-Ն հրամանը…...................

101

«Թափոնի անձնագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին»
ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի N 11-Ն հրամանը…...

106

««Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը սահմանելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի N 13-Ն հրամանը…...

109

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի
կողմից
լիցենզիաներ
տրամադրելու մասին որոշումների պատճենները………………

115

ԼՂՀ առողջապահության նախարարի կողմից լիցենզիա
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121

ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից փետրվար
ամսում
տրամադրված,
դադարեցված
և
կասեցված
լիցենզիաների մասին տեղեկություններ………………………….

122

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից փետրվար
ամսում դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին
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¶ñ³Ýóí³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
2017 Ãí³Ï³ÝÇ մարտի 14-ին
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 3031723
ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§27¦ ÷»ïñí³ñÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ

N 6Ü
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ¾Üºð¶ºîÆÎ²ÚÆ
´Ü²¶²ì²èàôØ ¾ÈºÎîð²Î²Ü ¾Üºð¶Æ²ÚÆ (Ð¼àðàôÂÚ²Ü) ºì ´Ü²Î²Ü
¶²¼Æ ÜºðÎðØ²Ü àô ²ðî²Ð²ÜØ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü Î²ð¶À ê²ÐØ²ÜºÈàô ºì ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ
2009 Âì²Î²ÜÆ êºäîºØ´ºðÆ 17-Æ ÂÆì 54Ü àðàÞàôØÜ
àôÄÀ Îàðòð²Ì Ö²Ü²âºÈàô Ø²êÆÜ
§¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 17-րդ
և 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍներÇÝ, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 73-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿©
1. ê³ÑÙ³Ý»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
µÝ³·³í³éáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý áõ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Áª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ:
2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 17-Ç §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ µÝ³Ï³Ý
·³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 54Ü áñáßáõÙÁ:
3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý
Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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Ð³í»Éí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 6Ü áñáßÙ³Ý
Î²ð¶
ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ¾Üºð¶ºîÆÎ²ÚÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ
¾ÈºÎîð²Î²Ü ¾Üºð¶Æ²ÚÆ (Ð¼àðàôÂÚ²Ü) ºì ´Ü²Î²Ü ¶²¼Æ ÜºðÎðØ²Ü àô
²ðî²Ð²ÜØ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü
1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
1. êáõÛÝ Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ
(Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý áõ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ñ³ÛïÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý, ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñÙ³Ý (Ù»ñÅÙ³Ý) ¨
ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý, ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏáñëïÇ ¹»åùáõÙ
ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:
2. ÈÇó»Ý½Ç³Ý ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝ (³ÛëáõÑ»ï՝ ²ÝÓ)՝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨Û³É ï»ë³ÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
1) ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) Ý»ñÏñáõÙ.
2) ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³Ñ³ÝáõÙ.
3) µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý»ñÏñáõÙ.
4) µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñï³Ñ³ÝáõÙ:
3. ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ½µ³Õí»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ
²ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õí»É ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ÉÇó»Ý½Ç³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ¨
ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ:
4. ÈÇó»Ý½Ç³Ý ãÇ Ï³ñáÕ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý ïñí»É‚ ûï³ñí»É Ï³Ù ·ñ³í³¹ñí»É՝
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ:
5. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ, ³Û¹
ÃíáõÙ` Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Ï³Ù ·áñÍáÕ ²ÝÓ³Ýó íñ³:
6. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñÏñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ:
7. ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñùÇÝ
ßáõÏ³ÛÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ‚ »ñµ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ
Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ:
8. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ (³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ՝ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ í³ÛñÁ) ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (³ÛëáõÑ»ï՝ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí) áñáßÙ³Ùµ ¨ ³Ùñ³·ñíáõÙ
ÉÇó»Ý½Ç³ÛáõÙ:
2. ÈÆòºÜ¼Æ² êî²Ü²Èàô Ð²ÚîÆ øÜÜ²ðÎàôØÀ ºì
àðàÞØ²Ü ÀÜ¸àôÜàôØÀ
9. Ð³Ûï³ïáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïÁ Ùáõïù³·ñíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ: Ð³ÛïÁ å»ïù ¿
Éñ³óí³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç N 1 Ñ³í»Éí³ÍÇ ¨ å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ
é»ÅÇÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý áõ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
2) »ñ³ßËÇù՝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç N 3 Ñ³í»Éí³ÍÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 10-ñ¹
Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åùÇ.
3) å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó ·»Ý»ñ³óí³Í ³Ý¹áññ³·ÇñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 28-ñ¹ Ï»ïáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åùÇ.
4) ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) Ï³Ù µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ՝ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³é³ùáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í Ý»ñÏñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ.
5) ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ՝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï
ÏÝùí³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 11ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ·Ýáñ¹Ç Ñ»ï ÏÝùí³Í
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ.
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6) µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ՝ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç
÷áË³¹ñÙ³Ý Ï³Ù µ³ßËÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í µÝ³Ï³Ý ·³½Ç
³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 12-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åùÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ·Ýáñ¹Ç Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ:
10. ºñ³ßËÇù ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ, »Ã» Ñ³Ûï³ïáõÝ ¹ÇÙ»É ¿ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
11. ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï
ÏÝùí³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ, »Ã»
Ñ³Ûï³ïáõÝ áõÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý) ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ¨
³ñï³Ñ³ÝáõÙ ¿ µ³ó³é³å»ë ë»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý:
12. ´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ÷áË³¹ñÙ³Ý Ï³Ù µ³ßËÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í
µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ, »Ã» Ñ³Ûï³ïáõÝ áõÝÇ µÝ³Ï³Ý
·³½Ç µ³ßËÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³:
13. Ð³Ûï³ïáõÝ, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
14. Ð³ÛïÁ ¨ Ýñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
ûñ»ÝùÝ»ñáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
15. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ ëïáõ·áõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 9-12-ñ¹ Ï»ï»ñÇÝ՝ ï³ëÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ:
16. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, Ñ³ÛïáõÙ áã ¿³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (íñÇå³ÏÝ»ñÇ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ) ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ã»ñÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ¹ñ³Ýù
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ å³ÑÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ
ÑÇÝ· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ³óÝ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
17. Ð³ÛïÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, »Ã»՝
1) Ñ³Ûï³ïáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »Ý Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í, Ï³Ù
Ñ³Ûï³ïáõÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 16-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óñ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.
3) Ñ³Ûï³ïáõÝ ûñ»ÝùÇ Ï³Ù Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ½µ³Õí»Éáõ
Ñ³ÛóíáÕ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí:
18. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³ÛïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ՝ Ñ³ÛïÝ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß, ù³Ý ï³ëÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ÛïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ÛïÁ
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ:
19. Ð³Ûï³ïáõÝ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ å³ï×³éÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá, ¹ñ³Ýù Ùáõïù³·ñáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí: ²Û¹
¹»åùáõÙ Ñ³Ûï³ïáõÝ ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 15-18-ñ¹ Ï»ï»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñáí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí:
20. Ð³ÛïÇ ëïáõ·Ù³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ëÏëáõÙ ¿ ³ÛÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ Ï³Û³óÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ՝ Ñ³ÛïÇ Ùáõïù³·ñÙ³Ý
ûñí³ÝÇó 60 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
21. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³ÛïÁ Ù»ñÅáõÙ ¿, »Ã»՝
1) Ñ³Ûï³ïáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý Ï³Ù Ï»ÕÍ,
Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í, Ï³Ù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.
2) ÉÇó»Ý½Ç³ ï³Éáõ ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ ïñí³Í
Çñ³íáõÝùÁ.
3) ÉÇó»Ý½³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ é»ÅÇÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ý·»óÝ»É ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñÙ³Ý Ï³Ù
Ñ³Ï³ëáõÙ ¿, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³ë»É Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ.
4) Ñ³Ûï³ïáõÝ ûñ»ÝùÇ Ï³Ù Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ½µ³Õí»Éáõ
Ñ³ÛóíáÕ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí:
22. Ð³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ²ÝÓÇ`
Ñ³çáñ¹ Ñ³Ûï»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý íñ³:
23. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñÙ³Ý Ï³Ù Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÇó
Ñ»ïá` Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, å³ïß³× Ó¨áí ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿
Ñ³Ûï³ïáõÇÝ:
24. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñÙ³Ý Ï³Ù Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý å³ï×»ÝÁ
áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá` ï³ëÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, áõÕ³ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ:
25. ÈÇó»Ý½Ç³ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá՝ ï³ëÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ,
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÉÇó»Ý½Ç³Ý՝ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÇó, Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ, ÇëÏ Ýñ³
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ãÝ»ñÏ³Û³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ՝ ÉÇó»Ý½Ç³Ý å³ÑíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙáõÙ՝ ÙÇÝã¨ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÁ: ÈÇó»Ý½Ç³ ëï³ó³Í ³ÝÓÇ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ëï³óÙ³Ý ÏïñáÝÁ (Ñ³í»Éí³Í N2) å³ÑíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ:
26. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ í³ñíáõÙ ¿ Ñ³ßí³éÙ³Ý
·áñÍ³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ï³½ÙíáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·áñÍ: ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óí»Éáõ
¹»åùáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·áñÍÁ å³ÑíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ՝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:
27. ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ³éÝãíáÕ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ
Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ó³ÝÏ³ó³Í ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓÇ, »Ã» ¹ñ³Ýù ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý, Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù։
28. Ð³Ûï³ïáõÝ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³ñáÕ ¿
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ï³Ù í×³ñ»É å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñÙ³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å³ïß³× Ó¨áí ï»Õ»Ï³óí»Éáõó Ñ»ïá՝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 23-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í
Å³ÙÏ»ïáõÙ:
29. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å³ïß³× Ó¨áí ï»Õ»Ï³óí»Éáõó Ñ»ïá՝
å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 23-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí:
3. ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÆ ºðÎ²ð²Ò¶àôØÀ
ºì ÎðÎÜúðÆÜ²ÎÆ îð²Ø²¸ðàôØÀ
30. ÈÇó»Ý½Ç³ÛáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó ³éÝí³½Ý
30 ûñ ³é³ç Ñ³Ûïáí ¹ÇÙ»Éáõ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí՝ Ýß»Éáí Ñ³ÛóíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ:
31. Ð³ÛïÝ Çñ Ù»ç å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ՝
1) Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ՝ Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
³é³ç³ñÏíáÕ é»ÅÇÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÇ
Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
2) Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, »Ã» ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ý»ñÏñÙ³Ý
Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí Ï³Ù Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·Çñ.
3) å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó ·»Ý»ñ³óí³Í ³Ý¹áññ³·ÇñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 39-ñ¹ Ï»ïáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åùÇ:
32. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ ëïáõ·áõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 31-ñ¹ Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ՝ ï³ëÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
33. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, Ñ³ÛïáõÙ áã ¿³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (íñÇå³ÏÝ»ñÇ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ) ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ã»ñÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ¹ñ³Ýù
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ å³ÑÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ
ÑÇÝ· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ³óÝ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
34. Ð³ÛïÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, »Ã»՝
1) Ñ³Ûï³ïáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »Ý Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í, Ï³Ù
Ñ³Ûï³ïáõÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 33-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óñ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.
3) Ñ³Ûï³ïáõÝ ûñ»ÝùÇ Ï³Ù Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ½µ³Õí»Éáõ
Ñ³ÛóíáÕ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí:
35. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³ÛïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ՝ Ñ³ÛïÝ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß, ù³Ý ï³ëÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ÛïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ÛïÁ
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ:
36. Ð³ÛïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõó Ñ»ïá
ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ‚ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 31-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‚ Ñ³Ûïáí ÏñÏÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõó ÑÇÝ· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ
³é³ç։
37. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³ÛïÁ Ù»ñÅáõÙ ¿, »Ã»՝
1) Ñ³Ûï³ïáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý Ï³Ù Ï»ÕÍ,
Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í, Ï³Ù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.
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2) ÉÇó»Ý½³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ é»ÅÇÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ý·»óÝ»É ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñÙ³Ý, Ï³Ù
Ñ³Ï³ëáõÙ ¿, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³ë»É Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ.
3) Ñ³Ûï³ïáõÝ ûñ»ÝùÇ Ï³Ù Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ½µ³Õí»Éáõ
Ñ³ÛóíáÕ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí.
4) ÉÇó»Ý½Ç³Ý ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ³Ýó³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÁÝÃ³óùáõÙ ÷á÷áËí»É »Ý
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
38. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ï³Ù Ñ³ÛïÇ
Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá` Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, å³ïß³×
Ó¨áí ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ:
39. Ð³Ûï³ïáõÝ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³ñáÕ ¿
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ï³Ù í×³ñ»É å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å³ïß³× Ó¨áí ï»Õ»Ï³óí»Éáõó Ñ»ïá՝
ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 38-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ:
40. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
å³ïß³× Ó¨áí ï»Õ»Ï³óí»Éáõó Ñ»ïá, å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 38-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í
Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí:
41. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏáñëïÇ ¹»åùáõÙ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ù³ÙáõÉáõÙ« áñÇó 15 ûñ Ñ»ïá ¹ÇÙáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí
å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñáõÙÁ ¨ Ýßí³Í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ£ ¸ÇÙ»Éáõ ûñí³ÝÇó »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í
³ÝÓÝ ëï³ÝáõÙ ¿ ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ£
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Ð³í»Éí³Í N 1
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 6Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·Ç
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
________________________
(³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)

Ð²Úî
ÈÆòºÜ¼Æ² êî²Ü²Èàô Ø²êÆÜ
1. ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ï³É ÉÇó»Ý½Ç³ ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ)

2. Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ _________________________________________________________________
4. Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ______________________________________________________________
5. ä»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ____________________________________________________
6. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ _________________________________________________________
7. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ñ³ÛóíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ ____________________________________________________
8. ÎÇó Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý՝
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________
9. Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù՝
___________________________________

§__¦ ________ 20__ Ãí³Ï³Ý

(ïÝûñ»ÝÇ ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)
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Ð³í»Éí³Í N 2
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 6Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·Ç
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
________________________
(³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)

ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ (ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ ä²ÚØ²ÜÜºðÆ) êî²òØ²Ü ÎîðàÜ
1. È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 20 __ Ãí³Ï³ÝÇ __________ §__¦-Ç
N____ ² áñáßáõÙ
2. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ §__¦ _____________ 20 __ Ãí³Ï³Ý
4. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ N _________
5. êï³óí³Í ¿ç»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ________________
6. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. ÈÇó»Ý½Ç³ ëï³óáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÓÝ³·ñÇ Ï³Ù ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ë»ñÇ³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÁ, áõÙ ÏáÕÙÇó ¨ »ñµ ¿ ïñí³Í______________________________________
___________________________________________________________________________________
8. ÈÇó»Ý½Ç³Ý ëï³óí»É ¿՝ §__¦________________ 20__ Ãí³Ï³Ý
9. ÈÇó»Ý½Ç³ ëï³óáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ______________________________________________
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Ð³í»Éí³Í N 3
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 6Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·Ç
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
________________________
(³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)

Î²ð¶
ºð²ÞÊÆøÆ ÜºðÎ²Ú²òØ²Ü
1. ²ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ëáõÛÝ Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
»ñ³ßËÇù:
2. ºñ³ßËÇù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ûïáí
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí ¹ÇÙ³Í ²ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í՝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ áñ¨¿ µ³ÝÏÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³Ù
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, áñáí µ³ÝÏÁ (í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ) ·ñ³íáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝÓÝáõÙ
ÉÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³×
Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 4-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áõÙ³ñÁ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý
Ï³Ù ·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ, ³ÝíÇ×»ÉÇ ¨ ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ
Ï³ñ·áí ÷áË³Ýó»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý µÛáõç»:
3. ²ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ »ñ³ßËÇùÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³
ëï³Ý³Éáõ Ñ³ÛïáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í՝ Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛóíáÕ Å³ÙÏ»ïÇó ³éÝí³½Ý Ù»Ï ³ÙÇë ³í»ÉÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí:
4. ºñ³ßËÇùÇ ã³÷ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ §ä»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ï³Ù µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý Ï³Ù
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ 10
ïáÏáëÁ:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ÔºÎ²ì²ð
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Ð.ÂàðàêÚ²Ü

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 6-ին
Պետական գրանցման համարը 3011715
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 փետրվարի 2017 թվական

N 2-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ)
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՊՊԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. Հաստատել «Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների)
գործունեության վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 1-ի:
2. Հաստատել «Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների)
գործունեության վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն
հավելված N 2-ի:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 2-Ն որոշման

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի, ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների
ծրագրի» և «Պետական վիճակագրական աշխատանքների իրականացման համար վիճակագրական
տեղեկությունների ներկայացման» կարգի
Ներկայացվում է՝
Ներկայացնում են՝
Ներկայացման ժամկետը՝
ԼՂՀ Ազգային
ԼՂՀ տարածքում գործող պահովաՄինչև հաշվետու ժամանակավիճակագրական
գրական ընկերությունները
շրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը
ծառայություն
(գործակալները)
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՊՊԱ
Ով է ներկայացնում (անվանումը) ________________________
(տարեկան)
Հասցեն________________________________________________
Հեռախոսահամար______________________________________

Հաստատված է ԼՂՀ
վիճակագրության պետական
խորհրդի 2017 թվականի
փետրվարի 10-ի N 2-Ն որոշմամբ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
_____________________ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) ամփոփ
ցուցանիշների վերաբերյալ
20____ թ. ________________
Հ/Հ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

(ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, հազար դրամ)
Ցուցանիշների անվանումը
Ապահովագրավճարներ (տող1.1+տող1.2+տող1.3+տող1.4+տող1.5)
այդ թվում`
կյանքի
անձնական
գույքի
պատասխանատվության ապահովագրության գծով
այլ
Ապահովագրական հատուցումներ (տող2.1+տող2.2+տող2.3+տող2.4+տող2.5)
այդ թվում`
կյանքի
անձնական
գույքի
պատասխանատվության ապահովագրության գծով
այլ
Գործող ապահովագրական պայմանագրերի քանակը (միավոր) (տող3.1+տող3.2)
այդ թվում`
կյանքի
ոչ կյանքի
Գործակալին կամ ներկայացուցչին վճարված միջնորդավճարները
Ընդամենը ծախսեր (տող5.1+տող5.2+տող5.3+տող5.4+տող5.5+տող5.6+տող5.7+
տող5.8+տող5.9+ տող5.10+ տող5.11+ տող5.12)
Բնական գազ
Նավթամթերք (բենզին, դիզելային վառելիք և այլն)
Վառելիքի այլ տեսակներ
Էներգիա
Ջուր
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
7
7.1
7.2
7.3

Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ներառյալ`
խթանող և փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը)

Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներ
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ
Վարձակալական վճարներ
Ներկայացուցչական ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Այլ ծախսեր
Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը (մարդ)
Հարկեր (բյուջե վճարման ենթակա հաշվարկված հարկերի գումարը) =(տող 7.1+տող
7.2+տող 7.3)
Նշել

Ղեկավար`

__________________________________
(ազգանուն, անուն)

___________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ.
Լրացնող`

__________________________________

(գլխ. հաշվապահ
կամ լիազորված անձ)

(ազգանուն, անուն)

___________________________
(ստորագրություն)

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 2-Ն որոշման
«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ)
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՊՊԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Ապահովագրական ընկերությունների
(գործակալների) գործունեության վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունները (գործակալները):
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ազգային վիճակագրական ծառայության` ըuտ հաշվետվությունում նշված ժամկետների և
պարբերականության:
5. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն
իրականացնող
մարմնի
պաշտոնատար
անձանց
համար
առաջացնում
է
պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
6. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները
կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
7. Ապահովագրավճար է համարվում ապահովագրության համար նախատեսվող այն
գումարը, որն ապահովադիրը կամավոր ապահովագրության դեպքում՝ ապահովագրության պայմանագրի, պարտադիր ապահովագրության դեպքում՝ օրենսդրությանը
համապատասխան, պարտավոր է մուծել ապահովագրողին:
8. Ապահովագրական հատուցումն այն գումարն է, որն ապահովագրողները վճարում
են ապահովադրին կամ շահառուներին ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական պատահարի հետևանքով առաջացած փաստացի վնասի կամ
կորուստների դիմաց:
9. Կյանքի ապահովագրություն` ապահովագրված անձի կյանքի, լրակեցության (անձի
որոշակի տարիքի հասնելու), կենսաթոշակային ապահովագրության, ինչպես նաև նրա
կյանքում որոշակի իրադարձության (կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, ամուսնությունը, մահը և այլն) երևան գալու հետ կապված ապահովագրություն, երբ
ապահովագրական պատահարին բնորոշ է պայմանագրի գործողության ժամկետի
ընթացքում ի հայտ գալու որոշակի հավանականությունն ու պատահականությունը, իսկ
ապահովագրության պայմանագրի ժամկետի ավարտին` ապահովագրական պատահարի
պարտադիր տեղի ունենալը, այն է` պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը
(կյանքի ապահովագրության տեսակներ):
10. Անձնական ապահովագրություն` ապահովագրական պատահարի հետևանքով
ապահովադիրների կամ ապահովագրված անձանց կյանքին, առողջությանը կամ
աշխատունակությանը վնաս պատճառելու, ինչպես նաև նրանց կյանքում որոշակի
իրադարձության երևան գալու (կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, ամուսնությունը,
մահը և այլն) դեպքերում ապահովագրական գումարի վճարման հետ (անձնական
ապահովագրության տեսակներ) կապված ապահովագրություն:
11. Գույքային ապահովագրություն` ապահովագրական պատահարի հետևանքով
ապահովադրի կամ շահառուի գույքային շահերի` գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման ժամանակ առաջացած վնասների կամ կորստի դեպքում
ապահովագրական հատուցման հետ (գույքային ապահովագրության տեսակներ) կապված
ապահովագրություն:
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12. Պատասխանատվության ապահովագրություն` ապահովադրի կամ ապահովագրված անձի կողմից երրորդ անձանց կամ նրանց գույքին պատճառված վնասի
ապահովագրական հատուցման կամ ապահովագրական գումարի վճարման հետ
(պատասխանատվության ապահովագրության տեսակներ) կապված ապահովագրություն:
13. Ոչ կյանքի ապահովագրություն` կյանքի ապահովագրության տարրեր չպարունակող անձնական ապահովագրության, ինչպես նաև գույքային և պատասխանատվության
ապահովագրության տեսակները ներառող (ոչ կյանքի ապահովագրության տեսակներ)
ապահովագրություն:
14. Ապահովագրական գործակալ` ապահովագրողի անունից և նրա հանձնարարությամբ բացատրական աշխատանքների կամ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործողությունների միջոցով, ապահովադիրների հետ ապահովագրական պայմանագրերի կամ
վկայագրերի կնքման հետ կապված աշխատանքներ իրականացնող՝ ապահովագրողների
հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձ:
15. Ապահովագրության պայմանագիր` ապահովագրողի և ապահովադրի միջև
առաջացող հարաբերությունները կարգավորող և նրանց միջև կնքվող գրավոր համաձայնություն, ըստ որի սահմանված ժամկետում ապահովադրի կողմից վճարվող
ապահովագրավճարների դիմաց ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովագրական
պատահարի առաջացման դեպքում կատարել ապահովագրական հատուցում կամ վճարել
ապահովագրական գումար ապահովադրին կամ այն անձին, որի օգտին կնքվել է
պայմանագիրը:
III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
16. Տող 1-ը` Ապահովագրավճարներ, ներառում է 1.1` կյանքի, 1.2` անձնական, 1.3`
գույքի, 1.4`պատասխանատվության ապահովագրության գծով և 1.5`այլ տողերը:
17. Տող 2-ը`Ապահովագրական հատուցումներ, ներառում է 2.1` կյանքի, 2.2` անձնական, 2.3` գույքի, 2.4`պատասխանատվության ապահովագրության գծով և 2.5`այլ տողերը:
18. Տող 3-ը`Գործող ապահովագրական պայմանագրերի քանակը (միավոր), ներառում է
3.1` կյանքի և 3.2` ոչ կյանքի տողերը:
19. Տող 5-ը` Ընդամենը ծախսեր, ներառում է 5.1` Բնական գազ, 5.2` Նավթամթերք
(բենզին, դիզելային վառելիք և այլն), 5.3` Վառելիքի այլ տեսակներ, 5.4` էներգիա, 5.5`
Ջուր, 5.6` Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումներ
(ներառյալ` խթանող և փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը), 5.7` Հիմնական
միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներ, 5.8` Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ, 5.9` Վարձակալական վճարներ, 5.10` Ներկայացուցչական ծախսեր,
5.11` Գործուղման ծախսեր, 5.12` Այլ ծախսեր տողերը:
20. Հաշվետվությունը լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 6-ին
Պետական գրանցման համարը 3011716
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 փետրվարի 2017 թվական

N 3-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ ԹԻՎ 9-Ս (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 28-Ի N7 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական
ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» Ձև
թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը`
համաձայն հավելվածի N 1-ի:
2. Հաստատել «Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» Ձև
թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը` համաձայն հավելվածի N 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 29-ի
««Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» Ձև թիվ 9-Ս
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» N7 որոշումը:

ՆԱԽԱԳԱՀ`

Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 3-Ն որոշման

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ
20_ թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Ներկայացվում է՝
Ներկայացնում են՝
ԼՂՀ ազգային վիճակագրական
ԼՂՀ բոլոր գյուղական համայնքները և այն քաղաքային
ծառայության տարածքային
համայնքները, որոնց վարչական ենթակայության ներքո առկա
բաժին
են գյուղական բնակավայրեր
Ում է ներկայացվում (անվանումը) _____________________________________________________
Ով է ներկայացնում (անվանումը) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝
Մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
փետրվարի 25-ը
ՁԵՎ ԹԻՎ 9-Ս
(տարեկան)

Իրավաբանական անձանց պետռեգիստրում
գրանցման համարը
I I__ I I I I I I I I I I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը
I I I I I I I
Շրջանը _____________________________________________________________________ I I I
Գտնվելու վայրը_____________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն --------------------------------------------------------------------------

Հաստատված է ԼՂՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի 2017 թվականի
փետրվարի 10-ի N 3-Ն որոշմամբ

Շրջան -------------------------------------- Համայնք -------------------------------Բնակավայր -------------------------------

Ա

Բ

1

2

3

4

առկա (ներառյալ
ժամանակավոր ներկա)

երկարատև բացակայող

ժամանակավոր
բացակա

Բնակչություն
այդ թվում
մշտապես ներկա

մշտական (ներառյալ
ժամանակավոր բացակա)

Տողի համարը

001

5

18

Ընդամենը տնային
տնտեսությունների քանակը
002
այդ թվում՝ առկա
Առկա բնակչության բաշխումն ըստ սեռի և տարիքի, տարեկան
այդ թվում

0-4

5

6

7

8-14

15

0-15

16

17

18

16-62

63 և
բարձր

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Բնակչության թվաքանակը,
մարդ

01

այդ թվում
տղամարդիկ

02

կանայք
Բնակչության ընդհանուր
թվաքանակից ժամանակավոր ներկաներ
այդ թվում`
տղամարդ
կանայք

03
04

X

X

X

X

05

X

X

X

X

06

X

X

X

X

07

X

X

X

X

X

X

X

X

08

X

X

X

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Բնակչության ընդհանուր
թվաքանակից ընդամենը
զբաղվածներ (առանց ժամանակավոր ներկաների )
այդ թվում`
գյուղատնտեսական
աշխատանքներով
այլ բնույթի ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներով
այդ թվում`
կազմակերպություններում
մշտական բնակչության
թվաքանակից 15-49
տարեկան կանայք

Ղեկավար`

11

X

__________________________________
(ազգանուն, անուն)

Կատարող`

X

X

X

X

X

X

___________________________
(ստորագրություն)

__________________________________
(ազգանուն, անուն)

Հեռ.

X

___________________________
(ստորագրություն)

__________________________________

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

____ ________________ 20__թ.

Լ. Հարությունյան
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Հավելված N2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 3-Ն որոշման
«ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 9-Ս (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն մեթոդական ցուցումները սահմանում են «Գյուղական բնակավայրերի
բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» Ձև թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը կազմվում է համայնքի կազմում ընդգրկված յուրաքանչյուր
գյուղական բնակավայրերի համար առանձին՝ անկախ դրա բնակչության թվաքանակից:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր
գյուղական և այն քաղաքային համայնքների կողմից, որոնց վարչական ենթակայության
ներքո առկա են գյուղական բնակավայրեր և որոնք այդ մաuին նախապեu տեղեկացվում
են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` մինչև հաշվետու տարվան
հաջորդող փետրվարի 25-ը:
5. Հաշվետվությունը լրացնելու համար հիմք են հանդիսանում`
1) գյուղական համայնքներում տնային «Տնտեսությունների հաշվառման Ձև թիվ 1`
«Համայնքի
գիրքը»»՝
հաստատված
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 91-Ն
որոշմամբ.
2) գյուղական համայնքներում տնային «Հաշվառման Ձև թիվ 2` «Համայնքի տարածքում
ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակը»»՝ հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի սեպտեմբերի
24-ի N 92-Ն որոշմամբ.
3) գյուղական համայնքներում «Տնտեսությունների հաշվառման Ձև թիվ 3 հաստատված
«Այբբենական գիրք»»` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2015 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 93-Ն որոշմամբ:
6. Հաշվետվությունը կազմվում է համայնքի կազմում ներառված բոլոր գյուղական
բնակավայրերի, ինչպես նաև քաղաքային համայնքի կազմում գտնվող գյուղական
բնակավայրերի համար, անկախ դրանց բնակչության թվաքանակից:
7. Հաշվետվության մեջ` ժամանակավոր բնակվողների թվաքանակում չեն հաշվառվում
համայնքի տարածքում գտնվող ամառանոցների (շինությունների) սեփականատերերի կամ
դրանց վարձակալների վերաբերյալ տվյալները, ովքեր մշտապես հաշվառված (գրանցված)
են և բնակվում են քաղաքներում:
8. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն
իրականացնող
մարմնի
պաշտոնատար
անձանց
համար
առաջացնում
է
պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
9. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները
կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
10. Մշտական բնակչություն՝ յուրաքանչյուր համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական
բնակավայրի մշտական բնակչության թվաքանակը ստացվում է դրանում հաշվառված
մշտապես ներկա և ժամանակավոր բացակա անձանց ընդհանուր թվաքանակների
հանրագումարից:
11. Մշտապես ներկա բնակչություն՝ համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական
բնակավայրում հաշվառված և հաշվառման ժամանակ ներկա գտնվող անձինք:
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12. Ժամանակավոր բացակա բնակչություն՝ հաշվառման ժամանակ համայնքի կազմում
ընդգրկված գյուղական բնակավայրից մինչև մեկ տարի ժամկետով բացակայող հետևյալ
անձինք.
1) բարձրագույն, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,
հանրակրթական և գիշերօթիկ դպրոցներում, ուսումնարաններում սովորելու մեկնած և
ուսման
ընթացքում
ուսումնական
հաստատության
գտնվելու
վայրում
(հանրակացարաններում, գիշերօթիկներում, մասնավոր բնակարաններում) բնակվողները,
2) համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրից դուրս աշխատող և ըստ
աշխատանքի վայրի ժամանակավոր բնակվողները,
3) ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվածները,
4) ազատազրկման վայրերում գտնվողները,
5) համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրում գրանցված, սակայն այլ
բնակավայրում բնակվողները:
13. Երկարատև բացակայող բնակչություն՝ համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական
բնակավայրում հաշվառված և հաշվառման ժամանակ գյուղական բնակավայրի տարածքից
մեկ տարուց ավելի ժամկետով բացակայողները:
14. Առկա բնակչություն՝ յուրաքանչյուր համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական
բնակավայրում հաշվառված մշտապես ներկա և ժամանակավոր ներկա անձանց
ընդհանուր թվաքանակների հանրագումարը:
15. Ժամանակավոր ներկա բնակչություն՝ հաշվառման ժամանակ 1.5 ամսից ավելի
ժամկետով համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրի տարածք ժամանած
հետևյալ անձինք.
1) ուսման ընթացքում ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրում
(հանրակացարաններում, գիշերօթիկներում, մասնավոր բնակարաններում) բնակվող
սովորողները.
2) ժամանակավոր, սեզոնային, ինչպես նաև պայմանագրային կարգով աշխատողները.
3) համայնքի կազմում գտնվող գյուղական բնակավայրի տարածքում բնակվող, բայց այլ
բնակավայրերում գրանցվածները.
4) պայմանագրային զինծառայողների ընտանիքները.
5) օտարերկրացիները, ովքեր համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական
բնակավայրում բնակվում են ուսման կամ սեզոնային կամ ժամանակավոր աշխատանքի
նպատակով.
6) ազատազրկման վայրերից պայմանականորեն ազատված անձինք, ովքեր բնակվում
են համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրում:
3. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
16. Հաշվետվությունը լրացվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ
համայնքների կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրերի համայնքի գրքում
կատարած գրանցումների հիման վրա:
17. Համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայրի համար լրացվում է առանձին
հաշվետվության ձև:
18. Մինչև հաշվետվության ներկայացումը համայնքի ղեկավարը սույն մեթոդական
ցուցումների համաձայն.
1) ստուգում է տվյալ տարվա ընթացքում ծնվածների ու մահացածների գրանցումների
լրիվությունը և դրանց համապատասխանությունը քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման տարածքային բաժիններում վարվող գրանցումներին,
2) համեմատում է տվյալ տարվա ընթացքում համայնքի կազմում ընդգրկված
գյուղական բնակավայր բնակության եկածների ու բնակավայրի տարածքից բնակության
այլ վայր մեկնածների վերաբերյալ գրանցումների համապատասխանությունը Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
ոստիկանության
տարածքային
անձնագրային
ծառայությունների կողմից տրամադրվող տեղեկանքների տվյալների հետ,
3) ստուգում է ժամանակավոր բացակա անձանց վերաբերյալ համապատասխան
նշումների առկայությունը՝ համայնքի գրքի գրանցումներից:
19. Հաշվետվության ձևը լրացնելիս շրջանի, համայնքի և բնակավայրերի
անվանումների վերաբերյալ գրառումները պետք է կատարել ամբողջական և « Լեռնային
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Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված անվանումներին համապատասխան:
20. Հաշվետվության բոլոր վանդակները պետք է ամբողջությամբ լրացված լինեն:
21. Հաշվետվության (X) նշանով նշված վանդակները չեն լրացվում:
22. Հաշվետվության 01 տողում լրացվում են համայնքում հաշվառված տնային
տնտեսությունների ընդհանուր քանակի վերաբերյալ տվյալները, 02 տողում
առանձնացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ առկա տնտեսությունների
քանակը:
23. Լրացված ցուցանիշների ճշգրտությունը ստուգելիս հաշվի են առնվում սյունակների
և տողերի միջև գոյություն ունեցող հետևյալ փոխադարձ կապերը.
1) 01 տող = 02 տող + 03 տող (ըստ բոլոր լրացված սյունակների),
2) 04 տող = 05 տող + 06 տող (ըստ բոլոր լրացված սյունակների),
3) 07 տող = 08 տող+09 տող՝ առանց ժամանակավոր ներկաների (ըստ բոլոր լրացված
սյունակների),
4) սյունակ 5-ը = սյունակներ 12+16+17,
5) սյունակ 1-ը = սյունակներ 2+3,
6) սյունակ 12-ը= սյունակներ 6+7+8+9+10+11:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 6-ին
Պետական գրանցման համարը 3011717
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 փետրվարի 2017 թվական

N 4-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
23-Ի N18-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական
ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև
թիվ 1-Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը`
համաձայն հավելվածի N 1-ի:
2. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև
թիվ 1-Ա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելվածի N 2-ի:
3. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև
թիվ 1-Ա (ամսական, տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի
լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի N 3-ի:
4. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
««Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» պետական
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» N18-Ն որոշումը:

ՆԱԽԱԳԱՀ`

Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 4-Ն որոշման

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Íñ³·ñÇ¦ ¨ §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý¦ Ï³ñ·Ç
îð²Ø²¸ðì²Ì îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶²ÔîÜÆàôÂÚ²Ü ä²Ðä²ÜàôØÀ
ºð²ÞÊ²ìàðìàôØ ¾ úðºÜøàì
Հաշվետվության
Ներկայացվում է՝
Ներկայացնում են՝
ներկայացման ժամկետը՝
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù,
ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ
Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ 10-Á
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ
Ում է ներկայացվում (անվանումը) _____________________________
Ով է ներկայացնում (անվանումը) _____________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________
____________________________________________________________
Գտնվելու վայրը______________________________________________
_____________________________________________________________
Շրջանը ____________________համայնքը _______________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I I_I I I I I I I I I
I

Ձև թիվ 1-Ա
(ամսական)
Հաստատված է È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý վիճակագրության
պետական խորհրդի 2017
թվականի փետրվարի 10-ի
N 4-Ն որոշմամբ

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրըI I I I I I I I I
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ñ³ßí³éÙ³Ý) Ñ³Ù³ñÁ ¨ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý (Ç¹»ÝïÇýÇÏ³óÇáÝ¤ Í³ÍÏ³·ÇñÁ Éñ³óíáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ñ³ßí³éÙ³Ý) íÏ³Û³Ï³ÝÇó

Չլրացնել
ՏԳՏԴ
Շրջանը
Համայնքը

I I_I I I I
I I I
I I_I I I

ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ïñ³Ù³¹ñáÕÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ å³ßïáÝ³ï³ñ
³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ ²ÞÊ²îàÔÜºðÆ Âì²ø²Ü²ÎÆ ºì ²ÞÊ²î²ì²ðÒÆ Ø²êÆÜ
______________________ 20____ թվական
³ÙÇë

1. ²ÞÊ²îàÔÜºðÆ Âì²ø²Ü²ÎÀ ²ÞÊ²î²ÜøÆ ì²ðÒ²îðàôÂÚՈՒՆԸ
îáÕÇ
Ñ³Ù³ñÁ

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²
Աշխատողների միջին ամսական ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք
կատարողների), մարդ
որից՝ աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող
աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը, մարդ
Աշխատողների (110.1 տողի) աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները,
հազ.դրամ
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´
110

110.1
120

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
1

áñÇó` å»ï³Ï³Ý
µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ
2

Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված
այլ վճարումների ժամկետանց պարտքը (նախորդ ամիսներից, տարվանից չմարված) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին, հազար դրամ
Աշխատողների (110.1 տողի) փաստացի աշխատած
մարդ-ժամերի քանակը հաշվետու ամսում, հազար դրամ

130
X

140

2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²
Համատեղությամբ աշխատողների (առանց ներքին համատեղությամբ
աշխատողների) միջին ամսական թվաքանակը, մարդ
Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով
աշխատանք կատարողների միջին ամսական թվաքանակը, մարդ
Համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և
դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազար դրամ
Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով
աշխատանք կատարողների աշխատանքի վարձատրության և դրան
հավասարեցված այլ վճարումները, հազար դրամ
Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ)
աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը, մարդ
Չվճարվող կամ մասնակի վճարվող հարկադիր պարապուրդում գտնվող
աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսում, ընդամենը, մարդ
որից` չվճարվող հարկադիր պարապուրդում գտնվողներ
Հարկադիր պարապուրդի մարդ-օրերի քանակը հաշվետու ամսում (260
տողի աշխատողների)
3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ (ՆՇԵԼ)
Պետություն
Համայնք
Իրավաբանական անձ (անձինք)

Ղեկավար`

__________________________________
(ազգանուն, անուն)

îáÕÇ
Ñ³Ù³ñÁ
´

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ù³ñ¹
1

210
220
230
240
250
260
260.1
270

310
320
330

___________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ.
Կատարող`

__________________________________
(ազգանուն, անուն)

Հեռ.

___________________________
(ստորագրություն)

__________________________________

____ ________________ 20__թ.

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
1. 110 տողը լրացնել հրահանգի 11-րդ կետին համապատասխան:
2. 110.1 տողը լրացնել հրահանգի 13-18-րդ կետերին համապատասխան:
3. 120 տողը լրացնել հրահանգի 6-րդ բաժնին համապատասխան:
4. 130 տողը լրացնել հրահանգի 7-րդ բաժնին համապատասխան: Ժամկետանց պարտքը
փաստացի հաշվարկված, բայց ժամանակին (յուրաքանչյուր ամսվա 15-ի դրությամբ) չվճարված
աշխատանքի վարձատրության համախառն գումարներն են:
5. 140 տողը լրացնել հրահանգի 4-րդ բաժնին համապատասխան:
6. 210 տողը լրացնել հրահանգի 19-րդ կետին համապատասխան:
7. 220 տողը լրացնել հրահանգի 20-րդ կետին համապատասխան:
8. 230 տողը լրացնել հրահանգի 6-րդ բաժնին համապատասխան:
9. 240 տողը լրացնել հրահանգի 43-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան:
10. 250 տողը լրացնել հրահանգի 15-րդ կետին համապատասխան:
270 տողը հաշվարկվում է 260 տողի աշխատողների թվաքանակ x հաշվետու ամսում
հարկադիր պարապուրդի օրեր:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 4-Ն որոշման

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí`
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Íñ³·ñÇ¦ ¨ §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý¦ Ï³ñ·Ç
îð²Ø²¸ðì²Ì îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶²ÔîÜÆàôÂÚ²Ü ä²Ðä²ÜàôØÀ ºð²ÞÊ²ìàðìàôØ ¾ úðºÜøàì
Հաշվետվության ներկայացման
Ներկայացվում է՝
Ներկայացնում են՝
ժամկետը՝
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ

Ում է ներկայացվում (անվանումը) ____________________________________________________________
Ով է ներկայացնում (անվանումը) _____________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Գտնվելու վայրը_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Շրջանը ______________________________________համայնքը _____________________________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

I I_I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I
I I I I I I I I I

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ñ³ßí³éÙ³Ý) Ñ³Ù³ñÁ ¨ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý (Ç¹»ÝïÇýÇÏ³óÇáÝ¤ Í³ÍÏ³·ÇñÁ
Éñ³óíáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
é»·ÇëïñÇ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ñ³ßí³éÙ³Ý) íÏ³Û³Ï³ÝÇó

ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ
Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ 25-Á
Ձև թիվ 1-Ա
(տարեկան)
Հաստատված է
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության վիճակագրության
պետական խորհրդի 2017 թվականի
փետրվարի 10-ի N 4-Ն որոշմամբ

ՏԳՏԴ
Շրջանը
Համայնքը

Չլրացնել
I I_I I I I
I I I
I I_I I I

ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý
íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ ²ÞÊ²îàÔÜºðÆ Âì²ø²Ü²ÎÆ ºì ²ÞÊ²î²ì²ðÒÆ Ø²êÆÜ
20___ թվական
1. Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
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òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

²
Ընդամենը
(տող 110.1+110.2)
կին
տղամարդ
110 տողից` ղեկավար
(տող 120.1+120.2)
կին
տղամարդ

îáÕÇ Աշխատողների միջին
Աշխատողների թվաքանակը
Աշխատողների
Ñ³Ù³տարեկան թվաքաԱշխա- (2-րդ սյան) աշ- (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական
ñÁ
նակը (առանց համա- տողների
խատանքի
իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների)
տարեվերջին (դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
տեղությամբ և կա- միջին տա- վարձատրուպալային կամ քաղա- րեկան
թյան և դրան ÀÝ¹³Ýñ³ÝóÇó
Ù»ÝÁ
քացիական իրավա- թվաքա- հավասարեցտարիքայն
մինչև 16
հաշմանաշակերտ,
Ù³ñ¹
կան պայմանագրով
նակը,
ված այլ
կենսաթոտարեկան
դամություն
փորձնակ
աշխատանք կատամարդ
վճարումները,
շակառու
դեռահաս
ունեցող
րողների), մարդ
հազար դրամ
անձ
´
1
2
3
4
5
6
7
8
110
110.1
110.2
120
121.1
120.2

x

x

x
x

x
x

2. Աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը
òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²
1. ²ßË³ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, (ïáÕ 210.1+210.2+210.3+210.4)
³Û¹ ÃíáõÙª
ì³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ï³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ
áñÇóª í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÝ Áëï ï³ñÇý³ÛÇÝ ¨ å³ßïáÝ»³Ï³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ, ·áñÍ³ñù³ÛÇÝ ·Ý»ñÇ, Ï³Ù` ëï³óí³Í Ñ³ëáõÛÃÇó`
ïáÏáëáí, ß³ÑáõÛÃÇó` µ³ÅÝ»Ù³ë»ñáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ
բնաիրային վարձատրության կարգով արտադրության մեջ զբաղված աշխատողներին տրվող ապրանքի կամ մթերքի արժեքը
հավելավճարներ, լրավճարներ, հատուցման վճարներ, կանոնավոր տրվող պարգևատրումներ
2. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար (ներառյալ` ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին
հինգ օրվա համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարը)
որից՝ վճարումներ ամենամյա և նպատակային արձակուրդների (բացի չօգտագործած արձակուրդի համար վճարվող
հատուցման)
3. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ (ներառյալ` չօգտագործած արձակուրդի համար վճարվող հատուցումը)
4. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ (կանոնավոր անհատույց տրվող վճարներ)
որից՝ դրամական և ոչ դրամական (կտրոնների տեսքով` ճաշարաններում, բուֆետներում և սննդի այլ կետերում) վճարներ
սննդի համար, անհատույց տրված համազգեստի (բացի հատուկ համազգեստի) արժեք
5. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների բնակարանով ապահովմանը
6. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանը
առողջության ապահովագրական վճարներ` գործատուի միջոցների հաշվին
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îáÕÇ
Ñ³Ù³ñÁ
´
210
210.1
210.1.1
210.1.2
210.1.3
210.2
210.2.1
210.3
210.4
210.4.1
220
230
230.1

Ñ³½³ñ
¹ñ³Ù
1

սոցիալական բնույթի վճարներ`արձակման նպաստ, նյութական օգնություն` ընտանեկան իրադարձությունների հետ կապված,
վճարներ` աշխատավայրում վնասվածքի, դժբախտ պատահարի հետ կապված և այլն
7. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանը, վերապատրաստմանը, որակավորման բարձրացմանը
8. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալ-մշակութային սպասարկմանը
9. Աշխատուժի վրա կատարված այլ ծախսեր (գործուղման ծախսեր, հատուկ համազգեստի և կոշիկի արժեք, երթևեկության,
ուղերթի արժեք և այլն)
10. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 210+220+230+240+250+260)

230.2
240
250
260
270

3. Սոցիալական ապահովագրության նպաստները
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Սոցիալական ապահովագրության նպաստներ
որից` ժամանակավոր անաշխատունակություն (բացի ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին օրվան
հաջորդող հինգ օրվա համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարի)
հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խնամքի

Տողի համարը
Բ
310

հազար դրամ
2

310.1
310.2

4. Նոյեմբեր ամսվա աշխատողների թվաքանակի բաշխումն ըստ հաշվարկված աշխատավարձի չափի

16

17

18

19

20

21

22

30 անգամ և ավելի

15

25-30 անգամ

14

20-25
անգան

13

15-20 անգամ

12

10-15 անգամ

Բ

Սահմանված աշխատավարձից ավելի
6-10 անգամ

Սահմանված
նվազագույն
աշխատավարձի չափ

4-6 անգամ

Սահմանված
նվազագույն
աշխատավարձից ցածր

3-4 անգամ

Ընդամենը

2-3 անգամ

Ա
Աշխատավարձի
հաշվարկման
համար կիրառվող աշխատողների թվաքանակը, մարդ

Տողի
համարը

մինչև 2 անգամ

Ցուցանիշի
անվանումը

23

24

Աշխատողների
աշխատանքի
վարձատրության և դրան
հավասարեցված այլ
վճարումներ,
հազար դրամ
25

410

5. Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով
աշխատանք կատարողների) հունվարի 1-ի դրությամբ
Ընդունվել են աշխատողներ հաշվետու տարում
որից` նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղերում
Ազատվել են աշխատողներ հաշվետու տարում (530.1 + 530.2+ 530.3)
այդ թվում՝ գործատուի նախաձեռնությամբ, որից.
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Տողի համարը
Բ
510
520
520.1
530
530.1

մարդ
26

աշխատողների թվաքանակի կրճատման հետ կապված
աշխատողի նախաձեռնությամբ (սեփական կամքով)
այլ պատճառներով
Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով
աշխատանք կատարողների) դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (510 + 520 - 530)
Ազատ աշխատատեղերի (պահանջվող աշխատողների) թիվը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

530.1.1
530.2
530.3
540
550

6. Համատեղությամբ, կապալային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներ
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Համատեղությամբ աշխատողների (առանց ներքին համատեղությամբ աշխատողների) միջին տարեկան թվաքանակը,
մարդ (I-ին բաժնի 2-րդ սյունակից)
Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների միջին տարեկան թվաքանակը,
մարդ (I-ին բաժնի 2-րդ սյունակից)
Համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ
(I-ին բաժնի 3-րդ սյունակից)
Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների վարձատրության և դրան
հավասարեցված այլ վճարումները, հազ.դրամ (I-ին բաժնի 3-րդ սյունակից)

Ղեկավար`

__________________________________

___________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.
Կատարող`

__________________________________

___________________________

(ազգանուն, անուն)

Հեռ.

(ստորագրություն)

__________________________________

____ ________________ 20__թ.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Տողի համարը
Բ
610
620
630
640

մարդ
27

Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 4-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ՏԱՐԵԿԱՆ, ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի
մասին» Ձև թիվ
1-Ա (ամսական, տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվությունների (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունները ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում
գործող
իրավաբանական
անձինք,
հիմնարկները
և
անհատ
ձեռնարկատերերը, այսուհետ` կազմակերպությունները, որոնք այդ մասին նախապես
տեղեկացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության կողմից:
3. Իրավաբանական անձանց ինքնուրույն հաշվեկշիռ ունեցող առանձնացված
ստորաբաժանումներն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ
պետական վիճակագրական հաշվետվությունները ներկայացնում են իրավաբանական
անձին կամ վերջինիս ցուցումով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին:
4. Կազմակերպական-իրավական ձևի, փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի
ծածկագրերը, պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման
(իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում են իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
կողմից տրված վկայականից:
5. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն
տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում
փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ:
6. Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ պետական
վիճակագրական
հաշվետվությունները
կազմվում
են
սահմանված
հաշվետու
ժամանակաշրջանի ամսվա և տարվա համար:
7. Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ պետական
վիճակագրական
հաշվետվությունները
ներկայացվում
են
վիճակագրական
հաշվետվության հաստատված ձևերով, նախատեսված ժամկետներում և հասցեներով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն
տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում
ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ, որի որոշման համար առաջարկվում է
կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ աշխատողների ընդհանուր
թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրիչ չափանիշներով:
9. Ամսական հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժիններից. Աշխատողների թվաքանակը
և աշխատանքի վարձատրությունը (բաժին 1), Լրացուցիչ տեղեկություններ (բաժին 2),
Կազմակերպության սեփականատերն ըստ բաժնեմասի (բաժին 3): Տարեկան
հաշվետվությունը կազմված է 6 բաժիններից. Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի
վարձատրությունը (բաժին 1), Աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը (բաժին
2), Սոցիալական ապահովագրության նպաստներ (բաժին 3), Նոյեմբեր ամիսն
ամբողջությամբ աշխատած աշխատողների թվաքանակի բաշխումն ըստ հաշվարկված
աշխատավարձի չափի (բաժին 4), Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը (բաժին 5),
Համատեղությամբ,
կապալային
կամ
քաղաքացիաիրավական
պայմանագրով
աշխատողներ (բաժին 6):
3. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
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10. Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային պայմանագրի
հիման վրա հիմնական, սեզոնային, ժամանակավոր (մինչև 2 ամիս ժամկետով)
աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները:
11. Աշխատողների թվաքանակի մեջ ներառվում են.
1) փաստացի աշխատանքի ներկայացածները,
2) փորձաշրջանի մեջ գտնվողները,
3) աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա ոչ լրիվ աշխատանքային օրով
(շաբաթով) աշխատանքի ընդունվածները և գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ
աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողները, ովքեր յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա
համար հաշվառվում են որպես մեկ ամբողջ միավոր:
ա. աշխատողների այս խմբի մեջ չեն ներառվում այն աշխատողները, որոնց համար,
համաձայն
գործող
օրենսդրության
(Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքի 140-րդ հոդված), սահմանված է աշխատաժամանակի կրճատ
տևողություն.
4) ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողները,
5) տնաշխատները (տանն աշխատելու մասին գործատուի հետ աշխատանքային
պայմանագիր
կնքած
աշխատողները),
ովքեր
աշխատողների
թվաքանակում
յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար հաշվառվում են որպես մեկ ամբողջ միավոր
(հաշվարկը` համաձայն սույն հրահանգի 20-րդ կետի),
6) կազմակերպության սահմաններից դուրս աշխատողները, եթե նրանք
աշխատավարձը ստանում են տվյալ կազմակերպությունից,
7) այլ կազմակերպություններից ժամանակավորապես աշխատանքի ներգրավվածները,
եթե նրանց աշխատավարձը հիմնական աշխատավայրում չի պահպանվում,
8) հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ
նշանակված, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված
արձակուրդում գտնվողները,
9) բացակա (հիվանդության, հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ
նորածնի խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի
հետ կապված արձակուրդում գտնվող) աշխատողներին փոխարինող աշխատողները,
10) պրակտիկայի ընթացքում կազմակերպությունում աշխատող ուսումնական
հաստատությունների ուսանողները, եթե ստանում են աշխատավարձ,
11) հանրապետության տարածքում գործող և օտարերկրյա հիմնադիր ունեցող
կազմակերպություններում պայմանագրով աշխատող օտարերկրացիները, ովքեր
վարձատրվում են È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով,
12)
ժամանակավոր
անաշխատունակության
պատճառով
աշխատանքի
չներկայացածները (եթե բացակայության բոլոր օրերի համար առկա է աշխատողի
ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը),
13) պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման հետ
կապված աշխատանքի չներկայացածները,
14) աշխատանքից կտրված դասընթացների մասնակցելու, այլ ուսումնական
հաստատություններում որակավորումը բարձրացնելու կամ նոր մասնագիտություն ձեռք
բերելու համար գործուղվածները, եթե նրանց աշխատավարձը պահպանվում է,
15) օրենքով, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրով տրվող ամենամյա
(նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) և նպատակային (ուսումնական, պետական կամ
հասարակական
պարտականությունների
կատարման
համար)
արձակուրդում
գտնվողները,
16) ուսումնական հաստատություններում սովորող (նաև` հեռակա ուսուցմամբ) և
ուսումնական հաստատության միջնորդությամբ ուսումնական արձակուրդում գտնվող
աշխատողները՝ աշխատավարձի մասնակի կամ լրիվ պահպանմամբ,
17) առանց աշխատանքից կտրվելու ուսումնական հաստատություններում
քննություններ, ստուգարքներ, լաբորատոր, դիպլոմային աշխատանքներ հանձնելու
համար առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվող սովորող (նաև`
հեռակա ուսուցմամբ) աշխատողները,
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18) աշխատանքային պայմանագրով կամ կողմերի համաձայնությամբ առանց
աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվող աշխատողները,
19) հարկադիր պարապուրդում գտնվողները,
20) ոչ աշխատանքային` հանգստյան, տոնական, հիշատակի (այսուհետ` ոչ
աշխատանքային) օրերին կամ լրացուցիչ աշխատած ժամերի համար հանգստյան օր
ստացածները,
21) օրինական գործադուլի մասնակցող աշխատողները,
22) գործալքումներ թույլ տված աշխատողները,
23) մինչև դատական վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը նախնական կալանքի տակ
գտնվողները:
12. Աշխատողների թվաքանակի մեջ չեն ներառվում.
1) կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրի հիման վրա
աշխատանք կատարողները.
ա. աշխատողը, ով ներառված է աշխատողների թվաքանակում և միաժամանակ կնքել է
կապալային կամ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր նույն գործատուի
հետ, աշխատողների թվաքանակում հաշվառվում է մեկ անգամ,
2) այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ աշխատանքի ընդունվածները
(արտաքին համատեղողներ).
ա. աշխատողը, ով ձևակերպված է որպես համատեղությամբ (ներքին) աշխատող և
կազմակերպությունում վարձատրվում է երկու, մեկուկես կամ մեկից պակաս դրույքով,
աշխատողների թվաքանակում հաշվառվում է որպես մեկ ամբողջ միավոր,
3) այլ կազմակերպություններ աշխատանքի գործուղվածները, եթե տվյալ
աշխատավայրում այդ աշխատողների աշխատավարձը չի պահպանվում.
4) գործատուի կողմից աշխատանքից կտրված ուսումնական հաստատություն
սովորելու գործուղվածները.
5) ազատման դիմում տված կամ մինչև ծանուցման ժամկետի ավարտը (գործատուի
նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում) աշխատանքը
դադարեցրած աշխատողները, որոնք աշխատողների թվաքանակից հանվում են
աշխատանքի դուրս չգալու օրվանից սկսած.
6) տվյալ կազմակերպությունում չաշխատող, բայց դրա գույքի նկատմամբ
սեփականության իրավունք ունեցող անձինք:
13. Աշխատողների թվաքանակը պահի դրությամբ կազմակերպության աշխատողների
թվաքանակն է հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին կամ վերջին օրվա դրությամբ,
հաշվի առնելով այդ օրն աշխատանքի ընդունվածների և աշխատանքից ազատվածների
թվաքանակների տարբերությունը:
14. Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա
յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 (31)-ը, փետրվարի համար՝ 28 (29)ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը,
հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով.
1) աշխատողների թվաքանակը ոչ աշխատանքային օրերի համար ընդունվում է
նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ
աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար
աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա
թվաքանակին հավասար.
2) եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, աշխատողների
թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և
հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների գումարը 2-ի բաժանելով.
3) ոչ լրիվ ամիս աշխատած կազմակերպության (օրինակ` նոր շահագործման
հանձնված, լուծարված, արտադրության սեզոնային բնույթ ունեցող և այլն) աշխատողների
թվաքանակը միջինն ամսվա համար որոշվում է հաշվետու ամսում կազմակերպության
աշխատած օրերի՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, աշխատողների թվաքանակների
հանրագումարը հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով: Օրինակ, նոր
ստեղծված կազմակերպությունը (սույն հրահանգի իմաստով, նոր ստեղծված չի համարվում վերակազմակերպված իրավաբանական անձի հիմքի վրա ստեղծված կազմակերպությունը) սկսել է գործել հուլիսի 24-ից: Աշխատողների թվաքանակը հետևյալն է.
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հուլիսի 29

հուլիսի 30

հուլիսի 31

570

հուլիսի 28

570

հուլիսի 27

570

հուլիսի 26
(կիրակի)

հուլիսի 25

Աշխատողների
թվաքանակը, մարդ

հուլիսի 24

Աշխատած օրեր

576

575

580

580

583

Ընդամենը

4604

Աշխատողների միջին թվաքանակը հուլիսին կկազմի 149 մարդ` աշխատողների
թվաքանակի հանրագումարը (4604 մարդ) հուլիս ամսվա օրացուցային օրերի թվին (31)
բաժանելով (4604/31):
15. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է՝ հաշվետու տարվա բոլոր
ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա
ամիսների թվին` 12-ի, բաժանելով: Օրինակ, կազմակերպությունն աշխատել է ողջ տարվա
ընթացքում` հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը:
I
Աշխատողների
միջին ամսական
500
թվաքանակը, մարդ

II

III

496 500

Աշխատած ամիսներ
V
VI
VII VIII IX

IV

515 530

518 560

570 565

XI

XII

Ընդամենը

570 580

600

6504

X

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը կկազմի 542 մարդ (6504/12):
1) եթե կազմակերպությունն աշխատել է ոչ լրիվ տարի (աշխատանքի սեզոնային
բնույթի պատճառով կամ սկսել է գործել հունվարից հետո և այլն), ապա աշխատողների
միջին տարեկան թվաքանակը որոշելիս, կազմակերպության աշխատած բոլոր ամիսների
աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը բաժանվում է 12-ի:
Օրինակ, աշխատանքի սեզոնային բնույթ ունեցող կազմակերպությունը սկսել է աշխատել
ապրիլին և ավարտել է օգոստոսին:
IV
Աշխատողների միջին ամսական
թվաքանակը, մարդ

641

Աշխատած ամիսներ
V
VI
VII
1254

1316

820

VIII
457

Ընդամենը
4478

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը կկազմի 374 մարդ [(641+1254+1316+820+
457)/12]:
16. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների թվաքանակը
հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է աշխատողների թվաքանակից (սույն հրահանգի 11-րդ
կետում նշված) հանել հետևյալ խմբերը.
1) հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ
նշանակված, մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում
գտնվողներ (նշված` սույն հրահանգի 11-րդ կետի 8-րդ ենթակետում).
2)
առանց
աշխատանքից
կտրվելու
ուսումնական
հաստատություններում
քննություններ, ստուգարքներ, լաբորատոր, դիպլոմային աշխատանքներ կատարելու,
հանձնելու համար առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվող սովորող
(նաև` հեռակա ուսուցմամբ) աշխատողներ (նշված` սույն հրահանգի 11-րդ կետի 17-րդ
ենթակետում).
3) առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվողներ (նշված` սույն
հրահանգի 11-րդ կետի 18-րդ ենթակետում).
4) ժամկետային պարտադիր զինծառայության զորակոչված աշխատողներ:
17. Աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ կամ երկարացված

աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողների թվաքանակը հաշվարկվում է ոչ թե որպես
մեկ ամբողջ միավոր, այլ փաստացի աշխատած ժամերի համամասնությամբ՝ հետևյալ
կարգով.
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1) հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում այդ աշխատողների աշխատած մարդժամերի (ՄԺ) հանրագումարը` ՄԺ=Թ×ՓՕ×ՓԺ, որտեղ Թ-ն աշխատողների թվաքանակն է
հաշվետու ամսում, ՓՕ-ն` փաստացի աշխատած օրերի քանակը հաշվետու ամսում, ՓԺ ն` փաստացի աշխատած ժամերի քանակն օրվա ընթացքում.
2) հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում նույն աշխատողների աշխատած
մարդ-օրերի (ՄՕ) հանրագումարը` ՄՕ=ՄԺ/ԱՕ, որտեղ ԱՕ-ն աշխատանքային օրվա
տևողությունն է` ելնելով աշխատանքային շաբաթվա սահմանված տևողությունից`
ա. 40 ժամի դեպքում բաժանվում է 8 ժամի (5-օրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 6,67
ժամի (6-օրյա աշխատանքային շաբաթ),
բ. 36 ժամի դեպքում բաժանվում է 7,2 ժամի (5-օրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 6
ժամի (6-օրյա աշխատանքային շաբաթ),
գ. 24 ժամի դեպքում բաժանվում է 4,8 ժամի (5-օրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 4
ժամի (6-օրյա աշխատանքային շաբաթ).
3) հաշվարկվում է ամսվա ընթացքում ոչ լրիվ կամ երկարացված աշխատանքային օր
աշխատողների միջին թվաքանակը (ՄԹ)` ՄԹ=ՄՕ/ԱՕ, որտեղ ԱՕ-ն աշխատանքային
օրերի թիվն է հաշվետու ամսում:
18. Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ կամ երկարացված օր (շաբաթ)

աշխատողների թվաքանակը հաշվարկվում է որպես մեկ ամբողջ միավոր: Նույն կարգով է
հաշվարկվում նաև մասնակի վճարվող հարկադիր պարապուրդում գտնվողների
թվաքանակը:
19.
Հիվանդության,
արձակուրդի,
աշխատանքային
օրերին
աշխատանքից
բացակայության դեպքում աշխատած մարդ-ժամերի թվում պայմանականորեն ներառվում
են
վերոնշյալ
պատճառներով
աշխատանքից
բացակայությանը
նախորդող
աշխատանքային օրվա ժամերը (ի տարբերություն աշխատած մարդ-ժամերի հաշվառման
ընդունված մեթոդաբանության):
Օրինակ, 8-ժամյա աշխատանքային օր ունեցող կազմակերպությունն ամսվա
ընթացքում աշխատել է 22 աշխատանքային օր:
Ոչ լրիվ օր
աշխատողների
թվաքանակը,

Աշխատանքային
Աշխատած
օրվա տևողությունը, օրերի քաժամ
նակը, օր

մարդ
1
1
2
3
4

2
5
6
4
3

3
6
10
15
22

Հաշվետու ամսում
աշխատած մարդժամերի քանակը
(սյ. 1×սյ. 2×սյ. 3)
4
30
120
180
264

Աշխատողների
օրական հաշվարկային թվաքանակը,
մարդ (սյ. 2/8 (ժամ))
5
0.625
0.75
0.5
0.375

1) 30+120+180+264=594 (ընդամենը մարդ-ժամ).
2) 594/8 (ժամ)=74,25 (ընդամենը մարդ-օր).
3) 74,25/22 (աշխատանքային օր)=3,375 (3,4 մարդ).
կամ`
4) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար որոշվում է աշխատողների
հաշվարկային թվաքանակը. 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում փաստացի աշխատած
ժամերի տևողությունը բաժանվում է աշխատանքային օրվա սահմանված տևողությանը`
5/8=0.625 և այլն (տես սյ. 5-ը).
5) միջին հաշվով ոչ լրիվ զբաղվածություն ունեցող աշխատողների թվաքանակը
կկազմի 3,4 մարդ. (1×6×0,625+2×10× 0,75+3×15×0,5+4×22×0,375)/22 (աշխատանքային օր).
ա. եթե ոչ լրիվ օր տևողությամբ աշխատողների աշխատաժամանակն օրվա մեջ կազմել
է 4 ժամ, ապա այդ աշխատողները յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար
հաշվառվում են 0,5 մարդ (տես օրինակի 5-րդ սյան 3-րդ տողը): Օրինակ, հուլիսին
կազմակերպության աշխատողներից մեկն աշխատել է 22 աշխատանքային օր, երկրորդը`
10, երրորդը` 5 աշխատանքային օր: Միջին հաշվով ոչ լրիվ զբաղվածություն ունեցող
աշխատողների թվաքանակը կկազմի 0,8 մարդ (0,5×22+0,5×10+0,5×5)/22 (հուլիսի
աշխատանքային օրերի թիվը):
20. Տնաշխատների հաշվարկային թվաքանակը որոշվում է հաշվետու ամսում նրանց
փաստացի հաշվարկված աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ
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միջոցների ընդհանուր գումարը բաժանելով հաշվետու ամսում հիմնական գործունեության
մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձի վրա:
21. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական
և միջին տարեկան թվաքանակները հաշվարկվում են նույն կարգով, ինչպես
աշխատողների թվաքանակը (հաշվարկը` համաձայն սույն հրահանգի 14-15-րդ կետերի):
22. Համատեղությամբ աշխատողների (արտաքին) միջին ամսական թվաքանակը
հաշվարկվում է աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ աշխատանքային օր
(շաբաթ) աշխատողների հաշվառման կարգի համապատասխան (նշված` սույն հրահանգի
17-րդ կետում): Համատեղությամբ աշխատողների (արտաքին) միջին տարեկան
թվաքանակը հաշվարկվում է սույն հրահանգի 15-րդ կետին համապատասխան:
23. Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերի հիման վրա
աշխատանք կատարողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է սույն
հրահանգի 11-րդ կետին համապատասխան: Այս աշխատողները հաշվառվում են որպես
ամբողջ միավոր բոլոր օրացուցային օրերի համար, գործող պայմանագրով նախատեսված
աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, անկախ կատարված
աշխատանքների համար վճարման ժամկետից: Ոչ աշխատանքային օրերի դեպքում
ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա աշխատողների թվաքանակը: Կապալային
կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք
կատարողների միջին տարեկան թվաքանակը հաշվարկվում է 15-րդ կետին
համապատասխան:
ա. եթե աշխատողների թվաքանակում ներառված աշխատողը միաժամանակ նույն
գործատուի հետ կնքել է քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր, ապա
քաղաքացիական իրավական պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք կատարողների
թվաքանակում չի ներառվում:
4. ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԸ
24. Աշխատաժամանակն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը
պարտավոր է կատարել աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը,
ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ ժամանակահատվածներ:
Աշխատաժամանակի
կառուցվածքը
սահմանված
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածով:
25. Աշխատաժամանակը ներառում է.
1) փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը, հերթապահությունը աշխատավայրում
կամ տանը,
2) գործուղման ժամանակահատվածը,
3) աշխատավայրը, աշխատանքային գործիքները և պաշտպանության միջոցները
կարգի բերելու կամ նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը,
4) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ գործատուի ներքին իրավական ակտերով
սահմանված կարգով աշխատաժամանակում ներառվող ընդմիջումները,
5) պարտադիր բժշկական զննության ժամանակահատվածը,
6) աշխատավայրում կամ ուսումնական հաստատություններում որակավորման
բարձրացման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը,
7) օրենքով սահմանված կարգով աշխատողին աշխատանքի չթույլատրելու
ժամանակահատվածը, եթե աշխատանքի չթույլատրված աշխատողին թույլատրվում է
մնալ աշխատավայրում՝ պահպանելով աշխատավայրում սահմանված կարգը,
8) պարապուրդի ժամանակահատվածը,
9) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով սահմանված
այլ ժամանակահատվածներ:
26. Աշխատաժամանակում չեն ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում
հաշվարկվում են.
1) գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի համաձայնությամբ աշխատանքի
չներկայանալու ժամանակահատվածը,
2) պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման, զինվորական
հաշվառման
պարտականություններ
կատարելու,
զորակոչային
տեղամասերին
կցագրվելու, վարժական հավաքներին մասնակցելու և ժամկետային զինվորական
ծառայության ժամանակահատվածները,
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3) ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը,
4) հանգստի կամ սնվելու համար ընդմիջումները, ամենօրյա (միջհերթափոխային),
ամենշաբաթյա անընդմեջ հանգիստը, օրենքով ոչ աշխատանքային օրերը, արձակուրդը:
Նշված ժամանակահատվածները կարող են ներառվել աշխատաժամանակում, եթե
աշխատողն այդ օրերին կատարում է աշխատանք՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում և
կարգով,
5) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով սահմանված
այլ ժամանակահատվածներ:
27. Հաշվետու ամսում փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի ընդհանուր քանակը
հաշվարկվում է սույն հրահանգի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան:
Հաշվետու տարում փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի ընդհանուր քանակը հաշվետու
տարվա ամիսների մարդ-ժամերի հանրագումարն է:
5. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ
28. Աշխատողների շարժը աշխատանքի ընդունվելու և տարբեր պատճառներով
աշխատանքից ազատվելու հետևանքով աշխատողների թվաքանակի փոփոխությունն է:
29. Աշխատանքի ընդունվածների թվաքանակը ներառում է հաշվետու տարում տվյալ
կազմակերպությունում աշխատանքի ընդունվածներին` հրամանի (կարգադրության)
համաձայն:
30. Աշխատանքից ազատվածների թվաքանակը ներառում է հաշվետու տարում տվյալ
կազմակերպությունում տարբեր պատճառներով աշխատանքից ազատվածներին
(աշխատանքային պայմանագրի խզում գործատուի կամ աշխատողի նախաձեռնությամբ,
երկկողմանի համաձայնություն, զինվորական ծառայություն, աշխատողի համաձայնությամբ այլ կազմակերպություն աշխատանքի փոխադրվել, աշխատողի մահ և այլն),
որոնց ազատումը կամ այլ աշխատանքի փոխադրվելը ձևակերպվել է հրամանով
(կարգադրությամբ):
31. Աշխատանքի ընդունված և ազատված աշխատողների թվաքանակի մեջ չեն
ներառվում սույն հրահանգի 11-րդ կետում թվարկված աշխատողները:
32. Աշխատողների շարժը հաշվետու տարում ներկայացվում է հաշվեկշռի տեսքով`
ԹՏՎ=ԹՏՍ+ԸԹՏ-ԱԹՏ, որտեղ ԹՏՎ-ն աշխատողների թվաքանակն է հաշվետու տարվա վերջի
(դեկտեմբերի 31) դրությամբ, ԹՏՍ-ն աշխատողների թվաքանակն է հաշվետու տարվա սկզբի`
հունվարի 1-ի դրությամբ, ԸԹՏ-ն աշխատանքի ընդունվածների թվաքանակն է հաշվետու
տարում, ԱԹՏ-ն` աշխատանքից ազատվածների թվաքանակը հաշվետու տարում.
ա. աշխատողների շարժ չի համարվում նույն կազմակերպության սահմաններում
աշխատողի ներքին տեղափոխությունը:
33. Աշխատատեղերի շարժը աշխատատեղերի լուծարման կամ նոր աշխատատեղերի
ստեղծման հետևանքով աշխատատեղերի թվի փոփոխությունն է:
34. Աշխատատեղերի թիվն աշխատողների փաստացի թվաքանակի և ազատ
աշխատատեղերի հանրագումարն է:
35. Ազատ աշխատատեղերի թիվը գործատուի կողմից պահանջվող աշխատողների
թվաքանակն է՝ նրանց լրիվ զբաղվածությունն ապահովելու պայմանով.
ա. ազատ աշխատատեղերի թվի մեջ ներառվում են նաև երկարատև ժամանակավոր
անաշխատունակության պատճառով բացակայողների, նորածին որդեգրած կամ նորածնի
խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ
կապված արձակուրդում գտնվողների ժամանակավոր թափուր աշխատատեղերը, եթե
դրանք փոխարինված չեն մեկ այլ աշխատողով,
բ. նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվն աշխատողների այն թվաքանակն է, ովքեր
հաշվետու տարում ընդունվել կամ կարող են ընդունվել աշխատանքի՝ նոր (առաջին
անգամ) ստեղծված աշխատատեղում (արտադրության ընդլայնման և վերակազմավորման,
հերթափոխային աշխատանքների ավելացման արդյունքում և այլն):
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ
ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
36. Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները
ներառում են կազմակերպության աշխատողների կողմից փաստացի կատարված
աշխատանքի
դիմաց
հաշվարկված
աշխատավարձը,
պարգևատրումները,
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հատուցումները, հավելավճարները, լրավճարները և այլն (տես սույն հրահանգի 42-45-րդ
կետերը): Այն ընդգրկում է աշխատանքի վարձատրության բոլոր տեսակները` հաշվարկած
դրամական կամ բնաիրային արտահայտությամբ (անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից և
փաստացի վճարման ժամկետից), ներառյալ չաշխատած ժամերի համար հաշվարկած
դրամական գումարները` ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ, տոն օրեր և այլն:
37. Հաշվետվությունները կազմելիս ցույց են տրվում հաշվետու ժամանակաշրջանում
վճարման համար հաշվարկված գումարները՝ համախառն տեսքով, առանց եկամտահարկը
և այլ պարտադիր վճարները հանելու` համաձայն վճարման փաստաթղթերի, որոնցով
վարձու աշխատողների համար կանոնավոր իրականացվել է աշխատավարձի հաշվարկ:
38. Հաշվետու ամսում ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) և
նպատակային (ուսումնական, պետական կամ հասարակական պարտականությունների
կատարման համար) արձակուրդների համար հաշվարկած գումարները ցույց են տրվում
միայն այն օրերի գումարի չափով, որոնք բաժին են ընկել տվյալ ամսին:
Համապատասխանաբար, հաջորդ ամսին ընկնող օրերի համար գումարը ներառվում է
հաջորդ ամսվա հաշվետվության մեջ:
39. Բնաիրային (ապրանքների, ծառայությունների տեսքով) ձևով վճարումները
հաշվարկվում են.
1) սեփական արտադրության ապրանքներ արտադրելու դեպքում` տվյալ ամսում այլ
գնորդներին (սպառողներին) այդ ապրանքների իրացման միջին գները, իսկ դրանց
բացակայության դեպքում` վարձատրությանը նախորդող ամսում այլ գնորդներին
(սպառողներին) այդ ապրանքների իրացման միջին գները, վերջիններիս բացակայության
դեպքում` ապրանքների ինքնարժեքը,
2) ոչ սեփական արտադրության ապրանքներ արտադրելու դեպքում` այդ ապրանքների
ձեռք բերման գները:
40. Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարների մեջ ներառվում
են.
1) վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար, այդ թվում նաև
կատարած
աշխատանքի
դիմաց
ցանկացած
լրացուցիչ
վարձատրություն`
պարգևատրումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, հատուցման վճարներ,
2) վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար` օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում,
3) միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ,
4) սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ:
41. Վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար.
1) աշխատանքի վարձատրություն ըստ տարիֆային և պաշտոնեական դրույքաչափերի,
2) աշխատանքի վարձատրություն ըստ գործարքային վարձաչափերի, կամ հասույթից`
տոկոսով, շահույթից` բաժնեմասով հաշվարկած աշխատավարձ,
3)
բնաիրային
վարձատրության
կարգով
արտադրության
մեջ
զբաղված
աշխատողներին տրվող ապրանքի կամ մթերքի արժեքը` կիրառելով համապատասխան
գներ (հաշվարկը` համաձայն սույն հավելվածի 37-րդ կետի),
4) թերթերի, ամսագրերի խմբագրությունների և զանգվածային լրատվության այլ
միջոցների աշխատողների հոնորարներ,
5) այլ կազմակերպություններից աշխատանքի տեղավորված աշխատողների
վարձատրության դրույքաչափերի միջև եղած տարբերությունը,
6) պաշտոնեական դրույքաչափերի տարբերությունը` ժամանակավոր փոխարինման
դեպքում,
7) թանկացումների հետ կապված աշխատավարձի ինդեքսավորման գումարներ,
հատուցումներ, տույժեր` աշխատավարձի ժամկետանց վճարման յուրաքանչյուր օրվա
համար,
8) հատուցման վճարներ, կապված աշխատանքի ռեժիմի և աշխատանքային
պայմանների հետ.
ա. հավելավճարներ` լեռնային և բարձր լեռնային վայրերում աշխատանքի համար,
բ. հավելավճարներ, լրավճարներ` վնասակար, առանձնապես վնասակար և
առանձնապես ծանր պայմաններում աշխատելու համար,
գ. հավելավճարներ` արտաժամյա աշխատանքի համար,
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դ. հավելավճարներ` տեղափոխման (տեղաշարժման) բնույթ կրող կամ դաշտային
պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար,
ե. լրավճարներ` բազմահերթ գրաֆիկով աշխատելու համար,
զ. լրավճարներ` գիշերային աշխատանքի համար,
է. վճարներ` ոչ աշխատանքային օրերին աշխատելու համար,
ը. հերթափոխային աշխատանք կատարելիս տարիֆային դրույքաչափով վճարվող
գումարներ` կազմակերպության հավաքման կայանի գտնվելու վայրից մինչև աշխատանքի
վայր մեկնել-վերադառնալու վրա ծախսված օրերի (գրաֆիկով նախատեսված) համար:
9) պարգևատրումներ, այլ հավելավճարներ, լրավճարներ (բացի միանվագ տրվող
պարգևատրումների).
ա. խթանող հավելավճարներ ու լրավճարներ սահմանված պաշտոնեական
դրույքաչափերի նկատմամբ` մասնագիտական հմտությունների, մասնագիտությունների և
պաշտոնների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, պետական
գաղտնիքին առնչվելու թույլտվության, օտար լեզվի իմացության, գիտական աստիճանի,
որակավորման կարգի, դասային և հատուկ կոչման, դիվանագիտական աստիճանի,
հատուկ պայմաններում պետական ծառայության համար,
բ. քաղաքացիական ծառայողին տրվող հավելավճարներ` քաղաքացիական
ծառայության տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից
բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում,
գ. կանոնավոր բնույթ կրող պարգևատրումներ (նաև` բնաիրային), անկախ վճարման
աղբյուրից,
դ.
հավելավճարներ,
լրավճարներ`
կազմակերպության
աշխատողների
մասնագիտական պատրաստման, վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման
աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների համար:
42. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար.
1) ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) և նպատակային (ուսումնական,
պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար)
արձակուրդների վճարումներ (բացի աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս
(աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի գործողությունը
դադարեցնելիս)
չօգտագործված
արձակուրդի
համար
վճարվող
հատուցման
(փոխհատուցման),
2) արտոնյալ ժամերի համար վարձատրություն` դեռահասներին, 1-ին և 2-րդ խմբի
հաշմանդամություն ունեցողներին,
3) օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին
հինգ օրվա համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարներ,
4) մասնագիտական վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման նպատակով
գործուղված աշխատողներին ուսուցանելու ընթացքում տրվող վարձատրություն,
5) պետական կամ հասարակական պարտականություններ կատարող աշխատողների
հիմնական աշխատավայրում պահպանված աշխատանքի վարձատրություն,
6) աշխատողների առողջության ստուգման օրերի (եթե պարտադիր է և
պայմանավորված է աշխատանքի բնույթով), աշխատող դոնորների արյուն կամ դրա
բաղադրիչները հանձնելու և դրանից հետո հանգստյան օրերի համար տրվող
վարձատրություն` նախատեսված օրենսդրությամբ,
7) պարապուրդի ժամանակ վճարում, այդ թվում նաև նախկին աշխատանքում
վերականգնվելու դեպքում հարկադիր պարապուրդի դիմաց վճարված աշխատավարձը,
8) օրինական գործադուլին մասնակցող աշխատողների վճարում,
9) աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ)
աշխատողներին չաշխատած ժամերի համար վճարված գումարներ,
10) լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումների վճարում:
43. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ.
1)
միանվագ
տրվող
դրամական
պարգևատրում
աշխատանքային
պարտականությունների բարեխիղճ կատարման համար՝ անկախ վճարման աղբյուրից,
2) տարեկան պարգևատրում երկարամյա ծառայության, հատուկ առաջադրանքների
կատարման համար,
3) պարգևատրում տարվա աշխատանքի արդյունքների համար,
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4) աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս (աշխատանքի ընդունման մասին
անհատական իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնելիս) չօգտագործված
արձակուրդի համար վճարվող հատուցումը (փոխհատուցումը),
5) ամենամյա արձակուրդի ժամանակ տրվող լրացուցիչ վճար` օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով,
6) աշխատողներին, որպես խրախուսանք, անվճար տրված բաժնետոմսերի արժեք,
7) միանվագ այլ խրախուսական վճարներ (տոնական և հոբելյանական օրերին
աշխատողներին տրված հուշանվերների արժեք և այլն, բացի սոցիալական բնույթի
վճարներից):
44. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ.
1) տնտեսության առանձին ոլորտների աշխատողներին անվճար տրամադրված
սննդամթերքի արժեք,
2) աշխատողներին տրվող դրամական և ոչ դրամական (կտրոնների տեսքով`
ճաշարաններում, բուֆետներում և սննդի այլ կետերում) վճարներ սննդի համար,
3) տնտեսության առանձին ոլորտների աշխատողներին անվճար տրամադրված
բնակարանի, կոմունալ, սոցիալական, անհատական ծառայությունների արժեք կամ
անվճար չտրամադրելու դեպքում` դրամական հատուցումների արժեք,
4) աշխատողների բնակարանի, բնակվարձի և կոմունալ, սոցիալական, անհատական
ծառայությունների համար կանոնավոր տրվող վճարներ,
5) աշխատողներին անհատույց` մշտական անձնական օգտագործման համար անվճար
տրված համազգեստի (բացի հատուկ համազգեստի) արժեք կամ ցածր գնով դրա վաճառքի
գումար,
6) աշխատողներին տրամադրվող վառելիքի արժեք:
45. Կազմակերպության աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան
հավասարեցված այլ վճարների մեջ չեն ներառվում.
1) այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարները,
2) կապալային կամ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագրերի հիման վրա
աշխատանք կատարողների վարձատրության գումարները:
Կապալային կամ այլ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագրի հիման վրա
աշխատանք կատարող ֆիզիկական անձանց վարձատրության չափը որոշվում է, ելնելով
այդ աշխատանքների (ծառայությունների) նախահաշիվներից` համաձայն կնքված
պայմանագրերի և վճարման փաստաթղթերի:
7. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐՏՔԸ
46. Սույն հրահանգի իմաստով, աշխատավարձի ժամկետանց պարտք է համարվում
փաստացի հաշվարկված, բայց ժամանակին (յուրաքանչյուր ամսվա 15-ի դրությամբ)
չվճարված աշխատավարձի համախառն գումարները` առանց օրենսդրությամբ
սահմանված եկամտահարկը և այլ պարտադիր վճարները հանելու (ներառյալ մինչև
հաշվետվության ներկայացման ժամկետը չմարված փոխանցվող պարտքի մնացորդը):
Աշխատավարձի ժամկետանց պարտքի մեջ ներառվում են նաև տվյալ ժամանակաշրջանին
բաժին ընկնող արձակուրդի լրիվ օրերի արձակուրդայինները:
47. Ուշացման օրերի թիվը հաշվարկվում է սահմանված ժամկետի ավարտին
(յուրաքանչյուր ամսվա մինչև 15-ը) հաջորդող օրվանից սկսած: Եթե վճարման ժամկետի
վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վճարման ժամկետի
ավարտի օր համարվում է հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:
48. Այն դեպքում, երբ աշխատողներին վճարված կամ մարված են աշխատավարձի
պարտքերը, բայց փոխանցված չեն ֆիզիկական անձանց եկամտահարկի գումարները,
դրանք չեն ներառվում աշխատավարձի ժամկետանց պարտքի մեջ:
49. Եթե առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների
աշխատավարձի ժամկետանց պարտքը ձևավորվել է պետական կամ համայնքային
բյուջեից ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, ապա պարտքի մեջ ներառվում են
աշխատավարձի այն գումարները, որոնք ժամանակին չեն վճարվել աշխատողներին՝
բյուջեից ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, ներառյալ համապատասխան
բյուջեներից ֆինանսավորվող
պետական պատվերների կատարման, նպատակային
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արտադրական ծրագրերի և ծառայությունների մատուցման համար աշխատողներին
տրվող գումարները:
8. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՐԿԱԾ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓԻ
50. Ըստ աշխատավարձի չափի բաշխելիս աշխատողների թվաքանակում ներառվում
են.
1) սահմանված աշխատանքային ժամերը կամ օրերն ամբողջությամբ աշխատած
աշխատողները,
2) լրիվ վարձատրվող արձակուրդում գտնվողները,
3) աշխատավարձի լրիվ պահպանմամբ ծառայողական գործուղումներում գտնվողները
և պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար
աշխատանքից բացակայողները,
4) արտադրական առաջադրանք կատարող տնաշխատները,
5) աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ)
աշխատողները, գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ)
աշխատողները և մասնակի վճարվող պարապուրդում գտնվողները:
51. Ըստ աշխատավարձի չափի բաշխելիս աշխատողների թվաքանակում չեն
ներառվում.
1) նոյեմբերի 1-ից հետո աշխատանքի ընդունվածները և աշխատանքից ազատվածները,
2) ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ ներկայացրած աշխատողները,
հղիության, հետծննդյան արձակուրդում գտնվողները, մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվողները,
3) առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվողները,
4) արտադրական առաջադրանք չկատարող տնաշխատները,
5) չվճարվող հարկադիր պարապուրդում գտնվողները, գործալքումներ թույլ տվածները
և այլ պատճառներով աշխատանքի չներկայացածները,
6) այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ աշխատողները, կապալային կամ
այլ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք
կատարողները:
52. Աշխատողների թվաքանակն ըստ աշխատավարձի չափի բաշխելիս, հիմք է
ընդունվում հաշվետու ամսվա օրերի համար հաշվարկված (ներառյալ եկամտային հարկը)
աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները` դրամական և
բնաիրային արտահայտությամբ` աշխատած ժամանակահատվածի և օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում չաշխատած ժամանակահատվածի համար վարձատրությունը,
հաշվի առնելով հետևյալ առանձնահատկությունները.
1) աշխատավարձի մեջ չեն ներառվում երկարամյա ծառայության համար միանվագ
տրված պարգևատրումները, աշխատողներին տրված հուշանվերների արժեքը, ինչպես
նաև միանգամյա բնույթ ունեցող այլ պարգևատրումները և խրախուսանքները,
2) ամսվա աշխատանքի արդյունքներով պարգևատրելիս աշխատավարձի մեջ
ներառվում են այն գումարները, որոնք նախատեսված են հաշվետու ամսում կամ
հաշվետու ամսվան նախորդող ամսում կատարված աշխատանքի համար, եթե
պարգևատրումների հաշվարկները կատարվել են անցած ամսվան հաջորդող ամսում,
3) եթե պարգևատրումների և աշխատավարձի հաշվարկները կատարվել են ընթացիկ
տարվա եռամսյակի աշխատանքի արդյունքներով, ապա աշխատողի հաշվետու ամսվա
աշխատավարձը ներառում է եռամսյակային հաշվարկային գումարի մեկ երրորդը,
4) եթե նույն կազմակերպությունում աշխատողը համատեղում է երկու պաշտոն, ապա
աշխատողի աշխատավարձի մեջ ներառվում են և´ հիմնական և´ համատեղող
պաշտոններում վարձատրության հաշվարկված ընդհանուր գումարները:
9. ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՎՐԱ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԾԱԽՍԵՐԸ
53. Վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար (կետ 41):
54. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար (կետ 42):
55. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ (կետ 43):
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56. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ, որոնք
ներառվում են աշխատավարձի մեջ (կետ 44):
57. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների բնակարանով ապահովմանը.
1) անհատույց տրված սուբսիդիաներ բնակարանի ձեռքբերման կամ բնակարանային
շինարարության համար,
2) բնակարանի շուկայական արժեքի և աշխատողի վճարած գումարի տարբերությունը`
վճարված գործատուի կողմից,
3) բնակարանային շինարարության կամ բնակարանի ձեռքբերման նպատակով
աշխատողին տրամադրված փոխառնական դրամական միջոցների մարման կարգով
վճարված գումարները,
4) աշխատողին սեփականության իրավունքով տրված բնակարանի արժեքը:
58. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանը.
1) արձակման նպաստ (սահմանված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքի 129-րդ հոդվածով),
2) ապահովագրական վճարներ` կենսաթոշակային, առողջության, անձնական,
գույքային կամ այլ կամավոր (կամավոր ապահովագրության պայմանագրերի հիման վրա),
3) լրավճարներ կենսաթոշակի նկատմամբ` տրված աշխատող կենսաթոշակառուներին, միանվագ վճարներ` տրված կենսաթոշակային տարիքը լրացած աշխատողին,
4) առողջապահական ծառայությունների արժեք,
5) հատուցման գումարներ` աշխատողի մահվան, դժբախտ պատահարների, աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական
հիվանդությունների, վնասվածքի կամ առողջության վատթարացման համար,
6) նյութական օգնություն` տրամադրված առանձին աշխատողներին (ընտանեկան
իրադարձությունների, դեղորայքի ձեռք բերման, վիրահատության, հարազատի մահվան
հետ կապված և այլն),
7) աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների բուժման, հանգստի ուղեգրերի
արժեք,
8) ծախսեր` կապված կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառված բուժկետերի,
հանգստյան տների և այլ առողջարարական միավորների պահպանման հետ (ներառյալ
ամորտիզացիան) (բացի պետական մարմիններից ստացված սուբսիդիաների և հարկային
արտոնությունների),
9) աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված կազմակերպության այլ
ծախսեր:
59. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանը.
1) ծախսեր` կապված կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառված ուսումնական
շենքերի և տարածքների պահպանման հետ (ներառյալ ամորտիզացիան) (բացի պետական
մարմիններից ստացված սուբսիդիաների և հարկային արտոնությունների),
2) աշխատանքային գործունեության հետ առնչվող ուսուցման ծախսեր (նաև`
կրթաթոշակ, ուսումնական հաստատություն մեկնելու և վերադառնալու ուղերթի արժեք)`
կապված աշխատողների պատրաստման և վերապատրաստման հետ` ուսումնական
հաստատության և գործատուի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա,
3) վարձատրություն արտահաստիքային դասավանդողներին, ծախսեր` կապված
ուսումնական նյութերի ձեռք բերման հետ և այլն,
4) աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանն ուղղված այլ ծախսեր, ներառյալ` այդ
նպատակով կատարված գործուղման ծախսեր:
60. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալ-մշակութային սպասարկմանը.
1) տարածքների վարձակալման վճարներ` մշակութային, ֆիզկուլտուրայի և
սպորտային միջոցառումների անցկացման համար,
2) ծախսեր` կապված կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառված ճաշարանների,
գրադարանների,
ակումբների,
սպորտային
կառույցների,
նախադպրոցական
հաստատությունների, պահպանման հետ (բացի պետական մարմիններից ստացված
սուբսիդիաների և հարկային արտոնությունների),
3) վճարներ աշխատողների երեխաների համար` մանկական նախադպրոցական
հիմնարկներում և ուսումնական հաստատություններում,
4) թերթերի, ամսագրերի և գրքերի բաժանորդագրության և անձնական նպատակով
օգտագործված կապի ծառայության արժեք,
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5) աշխատողների երեխաների մշակութային և զվարճանքի միջոցառումների համար
նվերների և տոմսերի արժեք,
6) աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների էքսկուրսիաների և
ճանապարհորդությունների
ուղեգրերի
արժեք,
սպորտային
խմբակներում
պարապմունքների և տարբեր բնույթի աբոնեմենտների արժեք,
7) ծախսեր` կապված հանգստի երեկոների, դիսկոտեկների, ներկայացումների,
համերգների, դասախոսությունների, բանավեճերի, գիտության և արվեստի գործիչների
հետ հանդիպումների, սպորտային միջոցառումների անցկացման հետ,
8) ծախսեր` կապված թատերական հանդերձանքի, սպորտային հագուստի և գույքի
ձեռք բերման կամ դրանց վարձույթի հետ,
9) ծախսեր` կապված խմբակների, դասընթացների, ստուդիաների, ակումբների,
ֆակուլտետների, երեխաների համար խաղասենյակների կազմակերպման հետ,
10) աշխատողների սոցիալ-մշակութային սպասարկման ուղղված այլ ծախսերը:
61. Աշխատուժի վրա կատարված այլ ծախսեր` չներառված նշված խմբերում.
1) աշխատավայր մեկնելու և վերադառնալու ուղերթի արժեք,
2) տրանսպորտի ոլորտի աշխատողներին տրամադրվող երթևեկության արժեք (լրիվ
կամ մասնակի),
3) աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների հանգստյան վայր մեկնելու և
վերադառնալու ուղերթի արժեք,
4) աշխատողներին տրված հատուկ համազգեստի, հատուկ կոշիկի և անհատական
պաշտպանության այլ միջոցների, լվացող և վնասազերծող միջոցների, բուժկանխարգելիչ
ծառայության արժեք կամ գործատուի կողմից չտրամադրելու դեպքում` աշխատողների
կողմից հատուկ համազգեստի, հատուկ կոշիկի և անհատական պաշտպանության այլ
միջոցների ձեռք բերման ծախսերի հատուցում,
5)
գործուղման նորմատիվային և գերնորմատիվային ծախսեր (ներառյալ
օրապահիկները)` սահմանված օրենսդրությամբ,
6) ծախսեր` կապված աշխատողներին աշխատանքի այլ վայր փոխադրելու, կամ այլ
վայրում աշխատանքի ընդունվելու դեպքում աշխատողի և իր ընտանիքի անդամների,
անհրաժեշտ գույքի տեղափոխման հետ,
7) ծախսեր` կապված անձնագրերի և վիզայի ձևակերպման հետ,
8) աշխատանքային գործունեության հետ չառնչվող վճարովի ուսուցման ծախսեր`
աշխատողների և (կամ) նրանց ընտանիքի անդամների համար,
9) հեղինակային հոնորարներ, հատուցումներ գյուտերի, հայտնագործությունների և
նորարարական առաջարկությունների համար,
10) անձնական օգտագործման ավտոմեքենաները ծառայողական նպատակներով ավել
օգտագործելու դեպքում կատարված ծախսերի հատուցում,
11) աշխատուժի վրա կատարված այլ ծախսեր:
62. Աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերի մեջ չեն ներառվում.
1)
եկամուտներ
արժեթղթերից
և
այլ
եկամուտներ
կազմակերպության
սեփականությանը աշխատողների մասնակցությունից (շահաբաժիններ, տոկոսներ,
փայավճարներ),
2) պարգևավճարներ` տրված կազմակերպության աշխատողների թվաքանակի մեջ
չներառվող բաժնետիրական ընկերությունների խորհրդի անդամներին, հիմնադիրներին,
ազատված արհմիության աշխատողներին,
3) պետական բյուջեի միջոցներից տրվող նպաստներ, մասնավորապես`
ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության, երեխայի խնամքի
և այլն,
4) պայմանագրերի հիման վրա վճարվող հեղինակային պարգևատրումներ` գիտական,
գրական և արվեստի ստեղծագործությունների ստեղծման և օգտագործման համար,
ինչպես նաև հայտնագործությունների, գյուտերի և արտադրական նմուշների
հեղինակներին տրվող պարգևատրումներ,
5) գործատուի կողմից աշխատողներին տրված վերադարձնելի փոխառնական
դրամական միջոցներ,
6) հատուցումներ և այլ վճարներ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված
արձակուրդում գտնվող կանանց,
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7) ծախսեր` կապված բնակարանային և սոցիալական ոլորտի կառույցների կապիտալ
շինարարության հետ,
8) աշխատուժի հետ չառնչվող գործատուի կատարած այլ ծախսեր:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 6-ին
Պետական գրանցման համարը 3011718
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 փետրվարի 2017 թվական

N 5-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵUԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
UԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱUԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔ (ՏԱՐԻՆ ԵՐԿՈՒ
ԱՆԳԱՄ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N23 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Իրավական
ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
«Հաշվետվություն
գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
առկայության և սարքինության մասին» Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին երկու անգամ)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի N1-ի:
2.
Հաստատել
«Հաշվետվություն
գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
առկայության և սարքինության մասին» Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին երկու անգամ)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը`
համաձայն հավելվածի N 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի նոյեմբերի 15-ի
««Հաշվետվություն
գյուղատնտեuական
տեխնիկայի
առկայության
և
uարքինության վիճակի մաuին» Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին երեք անգամ) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու
մասին» N23 որոշումը:

ՆԱԽԱԳԱՀ`

Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 5-Ն որոշման
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ, ÈÔÐ վÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Íñ³·ñÇ¦ ¨ §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý¦ Ï³ñ·Ç
Ներկայացվում է՝
Ներկայացնում են՝
Ներկայացման ժամկետը՝
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
¶ÛáõÕ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³åñÇÉÇ 15-ÇÝ, ÑáÏï»Ùµ»ñÇ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
³ÝÓÇÝù, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï
15-ÇÝ
(ÈÔÐ ²ìÌ) Ï³Ù ÈÔÐ ²ìÌ
Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ
îð²Ø²¸ðì²Ì îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶²ÔîÜÆàôÂÚ²Ü ä²Ðä²ÜàôØÀ
ºð²ÞÊ²ìàðìàôØ ¾ úðºÜøàì
Ում է ներկայացվում (անվանումը) _____________________________
Ով է ներկայացնում (անվանումը կամ Ա.Ա.Հ.) ___________________
Փաստացի գործունեության տեսակը ___________________________
____________________________________________________________
Գտնվելու վայրը______________________________________________
_____________________________________________________________
Շրջանը ____________________համայնքը _______________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման
(հաշվառման) համարը
I I_I I I I I I I I I I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)
ծածկագիրը
I I I I I I I I I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
I I I I I I I I
Հեռախոսահամար___________________________________________

ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔ
(տարին երկու անգամ)
Հաստատված է
ԼՂՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի 2017
թվականի փետրվարի 10-ի
N 5-Ն որոշմամբ

Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
¶ÚàôÔ²îÜîºU²Î²Ü îºÊÜÆÎ²ÚÆ ²èÎ²ÚàôÂÚ²Ü ºì U²ðøÆÜàôÂÚ²Ü ìÆÖ²ÎÆ Ø²UÆÜ
³é 1-Á ---- ------------- 20 --- Ãվական
(³×áÕ³Ï³Ý, ï³ñí³ ëÏ½µÇó)
òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
áñÇó` u³ñùÇÝ
Տողի
íÇ×³ÏáõÙ
համարը
1
2
Ա
Բ
01
îñ³ÏïáñÝ»ñ-ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
02
´»éÝ³ï³ñ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ
03
Ð³ó³Ñ³ïÇÏ³Ñ³í³ù ÏáÙµ³ÛÝÝ»ñ µáÉáñ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÇ
04
îñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ïó³u³ÛÉ³ÏÝ»ñ
05
îñ³Ïïáñ³ÛÇÝ ËáïÑÝÓÇãÝ»ñ
06
Î»ñ³Ñ³í³ù ÏáÙµ³ÛÝÝ»ñ` Ý»ñ³éÛ³É uÇÉáu³Ñ³í³ù
07
Î³ñïáýÇÉ³Ñ³í³ù ÏáÙµ³ÛÝÝ»ñ
08
Ø³ÙÉÇã-µ³ñ¹áÓÇãÝ»ñ
09
Ð³ïÇÏ³½ïÇã Ù»ù»Ý³Ý»ñ
10
îñ³Ïïáñ³ÛÇÝ ß³ñù³ó³ÝÝ»ñ
11
îñ³Ïïáñ³ÛÇÝ ·áõÃ³ÝÝ»ñ
12
ÎáõÉïÇí³ïáñÝ»ñ
²ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ óáõó³Ï³ÛÇÝ Ãí³ù³Ý³ÏÁ *) (13) Ù³ñ¹
*) Éñ³óÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù և ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ
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Ղեկավար`

____________________________

___________________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող`
_____________________________
__________________________
(Ազգանուն, անուն)
(Ստորագրություն)
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
«______» __________________ 20 թ.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար`

Լ. Հարությունյան

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017 թվականի փետրվարի 10-ի N 5-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵUԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
UԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱUԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔ (ՏԱՐԻՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը uահմանում է «Հաշվետվություն գյուղատնտեuական տեխնիկայի
առկայության և uարքինության վիճակի մաuին» Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին երկու անգամ)
հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության` ըuտ հաշվետվությունում նշված ժամկետների և
պարբերականության:
4. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն
իրականացնող
մարմնի
պաշտոնատար
անձանց
համար
առաջացնում
է
պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները
կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Հաշվետվությունում լրացվում են գյուղատնտեuական տեխնիկայի առկա քանակն,
անկախ դրանց uեփականության ձևից, պատկանելիությունից և uարքինության վիճակից:
7. «Տրակտորներ-ընդամենը» 01 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են բոլոր
մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող տրակտորների թիվը, ներառյալ այն
տրակտորները, որոնց վրա մոնտաժված են բուլդոզերներ, uկրեպերներ, առու փորողներ,
ոռոգման մեքենաներ, արմատահանող հավաքողներ և այլն:
8. «Բեռնատար ավտոմեքենաներ» 02 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում, լրացվում են
բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող բեռնատար
ավտոմեքենաների թիվը, ներառյալ ավտոցիuտեռները (բենզին, կաթ և այլն փոխադրող):
Այն ավտոմեքենաները, որոնց վրա մոնտաժված են հատուկ հարմարանքներ (ավտոբենզին
լիցքավորողներ, ինքնաշարժ կռունկներ) այu տողով չեն լրացվում:
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9. «Հացահատիկահավաք կոմբայններ բոլոր մակնիշի» 03 տողով, 1-ին և 2-րդ
uյունակներում լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող
հացահատիկահավաք կոմբայնների թիվը:
10. «Տրակտորային կցաuայլակներ» 04 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում, լրացվում են
բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող միայն տրակտորային
կցաuայլակների թիվը: Այu տողով, ավտոմոբիլային կցաuայլերը ցույց չեն տրվում:
11. «Տրակտորային խոտհնձիչներ» 05 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են
բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող տրակտորային կցովի,
կախովի և կիuակախովի խոտհնձիչները (ներառյալ հնձիչ մանրացնողները և հնձիչ
տափակեցնողները), որոնք նախատեuված են խոտի, կանաչ կերի և uիլոuի, եգիպտացորեն,
արևածաղիկ և խոտաբույuեր հնձելու համար: Այu տողով չեն ընդգրկվում խուրձ կապող
հնձիչները:
12. «Կերահավաք կոմբայններ` ներառյալ uիլոuահավաք» 06 տողով, 1-ին և 2-րդ
uյունակներում լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող
կերահավաք (ներառյալ uիլոuահավաք) կոմբայնները:
13. «Կարտոֆիլահավաք կոմբայններ» 07 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում
են բոլոր մակնիշի, առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող կարտոֆիլ հավաքող
կոմբայնները: Այu տողով, կարտոֆիլ քանդող և տնկող մեքենաները ցույց չեն տրվում:
14. «Մամլիչ բարդոձիչներ» 08 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են բոլոր
մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող մամլիչ-բարդոձիչները:
15. «Հատիկազտիչ մեքենաներ» 09 տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են բոլոր
մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող հատիկազտիչ մեքենաները,
ներառյալ հատիկ մաքրող-չորացնող կայանների ու կոմպլեքuների մաքրող մեքենաները:
16. «Տրակտորային շարքացաններ» 10-րդ տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում
են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող շարքացանները:
17. «Տրակտորային գութաններ» 11-րդ տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են
միայն ընդհանուր oգտագործման, առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող
տրակտորային գութանները, առանց ճահճային, այգիների և այլ գութանների:
18. «Կուլտիվատորներ» 12-րդ տողով, 1-ին և 2-րդ uյունակներում լրացվում են բոլոր
մակնիշի առկա և դրանցից uարքին վիճակում գտնվող կուլտիվատորները, առանց
հարթակտրիչների ու խորը փխրեցնողների:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 14-ին
Պետական գրանցման համարը 3011721

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ Ու Մ
25 փետրվարի 2017 թվական

N 6-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N57-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ՎÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ՎÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç 2008 Ãí³Ï³ÝÇ օգոստոսի 21-Ç §§Օգտակար հանածոների պաշարների
հաշվետու հաշվեկշռի մասին¦ Ձև N5-եհ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և հրահանգը հաստատելու մասին¦ N57-Ü áñáßÙ³Ùµ
Ñ³ëï³ïí³Í հաշվետվության ձևում §ԼՂՀ տնտեսական զարգացման
նախարարություն¦
µ³é»ñÁ
÷áË³ñÇÝ»É
§Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչություն¦ µ³é»ñáí:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 1001724
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«6» մարտի 2017թ.

N 42-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ
(ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ) ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ՀԱՅՏԻ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2002 թվականի օգոստոսի 20-ի N 198 որոշումը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
Սահմանել՝
1. Պետական գույքի մասնավորեցման մրցութային հանձնաժողովի
աշխատանքների կազմակերպման կանոնակարգը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Մրցույթով (միջազգային մրցույթով) մասնավորեցմանը մասնակցելու հայտի
և մրցույթով մասնավորեցման արդյունքների արձանագրության ձևերը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2017
թվականի փետրվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Հավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի
2017թ. մարտի 6-ի N 42-Ն հրամանի
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ (ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ) ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կանոնակարգով կարգավորվում են պետական գույքի (ընկերություններում պետական
բաժնեմասի), (այսուհետ՝ գույք,) մասնավորեցման մրցույթի կազմակերպման հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Գույքի մասնավորեցման մրցույթը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության
և սույն կանոնակարգին համապատասխան անցկացնում է պետական գույքի կառավարման
լիազորված մարմնի (այսուհետ՝ լիազորված մարմին) ղեկավարի հրամանով ստեղծված
մրցութային հանձնաժողովը (այսուհետ` մրցութային հանձնաժողով):
II. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
3. Մրցութային հանձնաժողովը պետք է կազմված լինի առնվազն հինգ անձից, որի կազմում
ընդգրկվում են պետական գույքի կառավարման մարմնի (հանձնաժողովի նախագահ, քարտուղար,
անդամ), կազմակերպության կառավարումն իրականացնող պետական կառավարման լիազորված
մարմնի և անհրաժեշտության դեպքում այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչներ:
4. Մրցույթ կազմակերպելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության համապատասխան որոշումն ընդունվելուց հետո մրցութային հանձնաժողովը
հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատում է գույքի մասնավորեցման մրցույթի
անցկացման մասին հրապարակային ծանուցման տեքստը և համապատասխան զեկուցագրով
ներկայացնում է հրապարակման:
5. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում նշված մրցույթի անցկացման մասին հրապարակային
ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում մրցութային հանձնաժողովն ընդունում է մրցույթի
մասնակցության հայտերը (ըստ սահմանված ձևի), կազմակերպում և անցկացնում է գույքի
մասնավորեցման մրցույթը, ինչպես նաև որոշում գույքի մասնավորեցման մրցույթի հաղթողին:
6. Մրցութային հանձնաժողովի գործունեությունն իրավազոր է հանձնաժողովի անդամների
թվի երկու երրորդի մասնակցության դեպքում:
7. Մրցութային հանձնաժողովի գործունեությունը համարվում է դադարած մրցույթի
վերջնական արդյունքներն ամփոփելուց և դրա մասին արձանագրություն կազմելուց ու լիազորված
մարմնի ղեկավարին ներկայացնելուց հետո:
III. ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ
8. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի անցկացման մասին հրապարակային ծանուցումը պետք է
հրապարակվի մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 30 օր առաջ:
9. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի անցկացման մասին հրապարակային ծանուցումը պետք է
ներառի հետևյալ տեղեկությունները`
1) մրցույթի կայացման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը և ժամը.
2) մրցույթի կազմակերպչի անունը (անվանումը).
3) մրցույթի կազմակերպման վայրը (հասցեն).
4) մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
5) մրցույթով մասնավորեցվող գույքի անվանումը, մրցույթի պայմանները և դրանց
գնահատման կշռային գործակիցները (այդպիսիք սահմանված լինելու դեպքում).
6) մրցույթի մասնակցության հայտին կից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
մասնավորապես`
ա. գրավոր առաջարկ մրցույթի պայմանների վերաբերյալ,
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բ. նախավճարի մուծումը հաստատող անդորրագիրը (բացի անհատույց տրամադրման
դեպքերից),
գ. ներդրումային ծրագիրը,
դ. գրանցման և հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները (իրավաբանական անձանց համար),
քաղաքացիների համար՝ անձնագրի պատճենը,
ե. հայտատուի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը (եթե մրցույթին ներկայանում է լիազորված անձը).
7) գույքի մասնավորեցման մրցույթի անցկացման մասին հրապարակային ծանուցմամբ կարող
են հրապարակվել լրացուցիչ տեղեկատվություններ (տեխնիկական վիճակի կամ ընկերությունում
պետական բաժնեմասի դեպքում՝ ընկերության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների մասին).
8) մրցույթի մասնակցության նախավճարների չափը (մասնակցության նախավճարի չափը
սահմանվում է գնահատված արժեքի 5 տոկոսի չափով), ինչպես նաև նախավճարի վճարման
կարգը և ժամկետները, մրցույթի հաղթող չճանաչվելու դեպքում նախավճարի հետ վերադարձման
կարգը.
9) ծածկագրերը և դրանք կիրառելու կարգը (պետական գույքը մրցույթով մասնավորեցման
մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսված
լինելու դեպքում).
10) մասնակիցների որակավորմանը ներկայացվող պահանջներն ու պայմանները
(մասնավորեցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
նախատեսված լինելու դեպքում).
11) մրցույթի հայտերի ընդունման և բացման ժամկետները, ինչպես նաև մրցույթի հայտերի
ամփոփման նիստերի օրերը և ժամերը.
12) մրցույթի կարգին ծանոթանալու և դրա պատճենը տրամադրելու կարգը:
10. Գույքի մասնավորեցման մրցույթին մասնակցելու հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը
պետք է սահմանվի մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ:
11. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի պայմանների փոփոխման դեպքում հանձնաժողովը
պարտավոր է մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ անհապաղ կատարել
համապատասխան փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ այն միջոցով, որով հրապարակվել է
մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցումը: Հրապարակային ծանուցման մեջ թույլատրվում է
կատարել փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ, եթե դրանցով չեն փոփոխվում մրցույթի մասին
հրապարակային ծանուցման մեջ նշված էական պայմանները:
12. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի էական պայմանների փոփոխման դեպքում անհրաժեշտ է
հրապարակել մրցույթի անցկացման մասին նոր հրապարակային ծանուցում՝ հայտարարելով
չեղյալ նախկին ծանուցումը:
IV. ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅՏԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
13. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի մասնակցության հայտերը ներկայացվում են մրցույթի
անցկացման մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված հայտերի ընդունման ժամկետում:
14. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի մասնակցության հայտերը՝ մրցույթի մասնակցության
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին, ներկայացվում են սոսնձված և ստորագրված
ծրարով՝ անձամբ կամ փոստով: Փոստով ուղարկված հայտերը (ծրարները) ներկայացնելու
ժամկետ է համարվում ծրարի` լիազորված մարմին մուտքագրման օրը և ժամը:
15. Սույն կարգի 13-րդ և 14-րդ կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերն առանց
ծրարը բացելու վերադարձվում են հայտը ներկայացնողին:
16. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի հայտատուները՝ մինչև մրցույթի մասնակցության
հայտերի ընդունման վերջնական ժամկետի ավարտը կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել
հայտը: Մրցույթի հայտի փոփոխությունը կատարվում է հայտերը ներկայացնելու կարգով՝ ծրարի
վրա ավելացնելով «Փոփոխում» բառը: Գույքի մասնավորեցման մրցույթի մասնակցության
հայտերի ընդունման վերջնական ժամկետի ավարտից հետո ներկայացված հայտի փոփոխության
կամ վերադարձման մասին դիմումները ենթակա չեն քննարկման:
17. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի հայտը գրանցվում է հատուկ գրանցամատյանում՝
հայտատուին տալով ստացական մրցույթի մասնակցության հայտն ընդունելու մասին:
18. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի հայտատուները հրապարակային ծանուցմամբ
սահմանված կարգով, չափով ու ժամկետներում մուծում են մրցույթի մասնակցության
նախավճարը` լիազորված մարմնի արտաբյուջետային դրամային հաշվին:
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19. Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի մուծած նախավճարն ընդգրկվում է մասնակցի
առաջարկած` գույքի մասնավորեցման գնի մեջ: Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի (կամ
նրա լիազոր ներկայացուցչի) կողմից մրցույթի արդյունքների արձանագրությունը չստորագրվելու,
հետագա վճարումները չկատարվելու և (կամ) պայմանագիր չկնքվելու դեպքերում նախավճարը չի
վերադարձվում և մրցույթը համարվում է չկայացած:
20. Մրցույթում հաղթող չճանաչված մասնակիցները, ինչպես նաև մասնակցի կարգավիճակ
չստացած հայտատուները մրցույթի մասնակցության նախավճարի վերադարձման նպատակով
պետք է դիմեն լիազորված մարմին:
21. Լիազորված մարմինը սույն կարգի 20-րդ կետում նշված դիմումն ստանալուց հետո տասը
աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմումատուին վերադարձնում է վերջինիս կողմից մուծված
նախավճարը:
22. Հայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետում մրցույթում հաղթող չճանաչված
հայտատուի (կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի) կողմից համապատասխան դիմում չներկայացվելու
դեպքում մրցույթի մասնակցության նախավճարը հաշվանցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի համապատասխան հաշվին:
V. ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ
ԲԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ
23. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի մասնակցության հայտերը բացվում են մրցույթի
անցկացման մասին հրապարակային ծանուցմամբ սահմանված օրը և ժամին՝ մրցույթի
մասնակցության հայտերի բացման նիստում:
24. Գույքի մասնավորեցման մրցույթի հայտատուները և նրանց լիազոր ներկայացուցիչները
կարող են ներկա գտնվել մրցույթի մասնակցության հայտերի բացման, ինչպես նաև մրցութային
առաջարկների քննարկման նիստերին և ծանոթանալ նիստերի արձանագրություններին:
25. Եթե հայտատուների կողմից եղել է առաջարկություն, ապա ծրարները կարող են զննվել
հանձնաժողովի անդամների, մրցույթի հայտատուի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից:
26. Մրցութային առաջարկները պետք է արտահայտված լինեն թվային ցուցանիշներով և փոքր
չլինեն գույքի մասնավորեցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ կամ մասնավորեցումն իրականացնող պետական լիազոր մարմնի հրամանով
սահմանված նվազագույն արժեքներից:
27. Հանձնաժողովը մրցույթի հայտերի բացման նիստում բացում է մրցույթի մասնակցության
համար ներկայացված փակ ծրարները և հրապարակում`
1) մրցույթի հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր անձի ծածկանունը (նախատեսված լինելու
դեպքում) և անունը, ազգանունը (անվանումը).
2) մրցույթի մասնակցության հայտերի համապատասխանությունը հրապարակային
ծանուցմամբ մրցույթի համար սահմանված պայմաններին.
3) ամփոփ տվյալներ մրցույթի մասնակցության հայտերում փոփոխություն կատարելու մասին:
28. Այն հայտատուներին, որոնց հայտերը համապատասխանում են մրցույթի համար
սահմանված պայմաններին, տրվում է մրցույթի մասնակցի կարգավիճակ:
29. Այն հայտերը, որոնք չեն համապատասխանում մրցույթի համար սահմանված
պայմաններին, հանձնաժողովի կողմից չեն քննարկվում:
30. Եթե մրցութային պայմանների գնահատման համար սահմանված են կշռային գործակիցներ,
ապա մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի համար հաշվարկվում է բոլոր պայմանների միավորների
հանրագումարը` ըստ կշռային գործակիցների: Հանձնաժողովի կողմից մրցույթի հաղթող է
ճանաչվում այն մասնակիցը, որն ստացել է հաշվարկված հանրագումարի ամենաբարձր միավորը:
Մրցութային պայմանների գնահատման համար կշռային գործակիցներ սահմանված չլինելու
դեպքում մրցույթի հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ում առաջարկն առավելագույնս է
բավարարում մրցութային պայմանները:
31. Հանձնաժողովի անդամները ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ
պարզաբանում ստանալու նպատակով իրավունք ունեն դիմելու մրցույթի մասնակիցներին կամ
նրանց լիազոր ներկայացուցիչներին:
32. Հանձնաժողովը մրցույթի արդյունքների ամփոփման օրը կազմում է մրցույթի արդյունքների
մասին արձանագրություն:
33. Հանձնաժողովի անդամի հատուկ կարծիքը ներկայացվում է գրավոր, որը կցվում է
արձանագրությանը և համարվում է դրա անբաժանելի մասը:
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34. Հանձնաժողովին մրցույթի մասնակիցների մասին հայտնի դարձած տեղեկությունները,
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, ենթակա չեն հրապարակման` առանց մրցույթի
մասնակիցների համաձայնության:
VI. ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ԿԱՄ
ԱՆՎԱՎԵՐ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԸ
35. Գույքի մասնավորեցման մրցույթը համարվում է չկայացած, եթե՝
1) մրցույթի մասնակցության համար ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
2) մրցույթի հայտատուներից ոչ մեկը մրցույթի մասնակցի կարգավիճակ չի ստացել.
3) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:
36. Մրցույթի մասնակցության համար միայն մեկ հայտ ներկայացնելը հիմք չի
հանդիսանում մրցույթը չկայացած համարելու համար:
37. Մրցույթն անվավեր կարող է ճանաչվել դատական կարգով:
38. Դատական կարգով մրցույթն անվավեր ճանաչելը հանգեցնում է մրցույթի
արդյունքների հիման վրա կնքված պայմանագրի անվավերության:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի
2017թ. մարտի 6-ի N 42-Ն հրամանի
Ձև 1
ՀԱՅՏ
մրցույթով (միջազգային մրցույթով) մասնավորեցմանը մասնակցելու
___________________________________________________________________________________
(հայտը ներկայացնող կազմակերպության (անձի)

___________________________________________________________________________________
լրիվ անվանումը (անունը), հասցեն և հեռախոսը)

1. Ծանոթանալով 2017թ. ___________________ _ին կայանալիք մրցույթում վաճառվող
օբյեկտի մասին տեղեկությունների՝ ցանկանում ենք (եմ) մասնակցել
___________________________________________________________________________________
(օբյեկտի լրիվ անվանումը և հասցեն)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ի մրցույթին:
2. Մրցույթում հաղթելու դեպքում պարտավորվում ենք (եմ) մրցույթի արձանագրությունը
ստանալուց հետո ______ օրվա ընթացքում վճարել առաջարկված գինը (բացի անհատույց
տրամադրման դեպքերից) կամ առաջին վճարը և ______ օրվա ընթացքում կնքել
մասնավորեցման պայմանագիր:
3. Համաձայն ենք (եմ), որ համապատասխան վճարումները չկատարելու և պայմանագիրը
չկնքելու դեպքում մուծված նախավճարը չվերադարձվի:
4. Անձնագրային տվյալներ _________________________________________________________
(կազմակերպության ղեկավար, (լիազորված ներկայացուցչի (կամ ֆիզիակակն անձ)

5. Ռեկվիզիտներն են՝
___________________________________________________________________________________
(բանկը, հաշվի համարը)
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6. Կից ներկայացվում են՝
▪ գրավոր առաջարկ մրցույթի պայմանների վերաբերյալ,
▪ նախավճարի մուծումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (բացի անհատույց
տրամադրման դեպքերից),
▪ գրանցման և հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները (իրավաբանական անձանց
համար),
▪ մրցույթի մասնակցի կողմից տրված լիազորագիր (եթե մրցույթի ներկայանում է
լիազորված անձը),
▪ գործարար ծրագիր հետմասնավորեցման ______ տարվա համար:
Մրցույթի մասնակից ՝
__________________________________

_____________________

(հայտը ներկայացնող կազմակերպության ղեկավար

(ստորագրություն)

կամ լիազորված ներկայացուցիչ)

Կ.Տ.

«_____» ____________________ 2017թ.:
Գրավոր առաջարկ մրցույթի պայմանների վերաբերյալ

1. Առաջարկվող գինը

_____________________ դրամ

2. Ներդրումներ (ընդամենը)
այդ թվում՝
1-ին տարի
2-րդ տարի
3-րդ տարի
4-րդ տարի
5-րդ տարի

_____________________ դրամ
_____________________ դրամ
_____________________ դրամ
_____________________ դրամ
_____________________ դրամ
_____________________ դրամ

3. Նոր աշխատատեղերի քանակը
_____________________
4. Միջին ամսեկան աշխատավարձի չափը _____________________ դրամ

Ընկերության ղեկավար _________________
(ստորագրություն)

______________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

Կ.Տ.

Ձև 2
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
մրցույթով (միջազգային մրցույթով) մասնավորեցման արդյունքների
Մրցույթի անցկացման ամսաթիվը _________________________________________________
Անցկացման վայրը _______________________________________________________________
Մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու մասին տվյալները _____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Մրցութային հանձնաժողովի կազմը ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Մրցույթին ներկայացված օբյեկտի անվանումը ________________________________________
Հասցեն ____________________________________________
Մրցույթի նախավճարի չափը _____________________________________________________
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Ստացվել է _______ հայտ
Աղյուսակ 1
Տեղեկություններ
հայտատուների մասին
1.

Ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը մրցույթի պահանջներին
2.

Արդյունքում մրցույթի մասնակցի կարգավիճակ ստացել են
Աղյուսակ 2
Մասնակիցների
անվանումը

Առաջարկություններ
(ըստ համապատասխան պայմանների)
1. Առաջարկվող գին
2.Ներդրումների
3.Սոցիալական երաշխիքներ,
(հազ.դրամ) (սահմանչափը տարիայդ թվում աշխատատեղերի և
ված նվազագույն
ների կտրվածնվազագույն աշխատավարձի
գինը______)
քով
վերաբերյալ

Հանձնաժողովը հաստատեց մրցույթի հետևյալ արդյունքները
Աղյուսակ 3
Օբյեկտի
անվանումը,
հասցեն

Վաճառքի
գինը
(հազ.դրամ)

Ներդրումների
չափը տարիների
կտրվածքով

1.

2.

3.

Սոցիալական երաշխիքներ,
այդ թվում աշխատատեղերի և
նվազագույն աշխատավարձի
վերաբերյալ
4.

Մրցույթի
հաղթողի
անվանումը,
հասցե
5.

Մրցութային հանձնաժողովը որոշեց
__________________________________________________________մասնավորեցման մրցույթի
հաղթող ճանաչել ______________________________
Մրցույթի հանձնաժողովի նախագահ՝ ______________________________
Անդամներ ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Մրցույթի հաղթող՝ ______________________________

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

55

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
«20» մարտի 2017 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1011725

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» մարտի 2017թ.

N 47-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ
ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 3.1.1-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 8-րդ կետի «իա»
ենթակետին համապատասխան՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մենինգակոկային
վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1016-17 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը՝ համաձայն
հավելվածիֈ
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Կ. ԱԹԱՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի մարտի 6-ի N 47-Ն հրամանի
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»
N 3.1.1-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ
ԲԱԺԻՆ 1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1.
Մենինգակոկային
վարակիչ
հիվանդությունների
համաճարակաբանական
հսկողության կազմակերպման սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը
(այսուհետև` կանոններ) նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից և
գերատեսչական պատկանելությունից) բուժաշխատողների համար, ովքեր իրականացնում
են մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի հայտնաբերումը,
բուժօգնությունը և սպասարկումը:
2. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները ներառում են մենինգակոկային
վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի հայտնաբերման, ախտորոշման, վարման,
կոնտակտավորների հսկողության, կանխարգելման և այլ հարցեր, որոնք ուղղված են
մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության
ապահովմանը:
ԲԱԺԻՆ 2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
3. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունները սուր անտրոպոնոզ վարակիչ
հիվանդությունների խումբ են` հարուցված Նեյսերիա մենինգիտիդիս մենինգակոկով, որն
իր անտիգենային կառուցվածքով բաժանվում է 12 շճախմբի:
4. Մենինգակոկային վարակին բնորոշ է պարբերականությունը` հիվանդացության
բարձրացումներ 10-15 և ավելի տարի պարբերականությամբ, մենինգակոկի շճախմբերից
որևէ մեկով: Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համար բնորոշ է ձմեռայինգարնանային
սեզոնայնություն:
Գաղտնի
շրջանը
մենինգակոկային
վարակիչ
հիվանդությունների համար սովորաբար մեկից տասը օր է, ավելի հաճախ` չորսից վեց օր:
5. Վարակի աղբյուրը սուր մենինգակոկային նազոֆարինգիտով, մենինգակոկային
վարակի տարածուն ձևով հիվանդ մարդն է կամ մենինգակոկակիրը: Վարակը
փոխանցվում է օդակաթիլային մեխանիզմով` վարակի աղբյուրի հետ սերտ շփման (մինչև
1 մետր հեռավորություն) ընթացքում:
6. Մենինգակոկը անկայուն է շրջակա միջավայրում:
ԲԱԺԻՆ 3. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
7. Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևով հիվանդների, հիվանդության կասկածով
անձանց և վարակակիրների հայտնաբերումը իրականացնում են բժշկական օգնություն և
սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բոլոր մասնագիտությունների
բժիշկները և միջին բուժաշխատողները` անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից և
գերատեսչական պատկանելությունից, ցանկացած տեսակի բժշկական օգնություն և
սպասարկում տրամադրելու ընթացքում:
8. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդության տարածուն ձևով հիվանդություն
կասկածվում է այն անձանց մոտ, ովքեր համապատասխանում են կասկածելի դեպքի
ստանդարտ բնորոշմանը` համաձայն ենթահավելված 1-ի:
9. Մենինգակոկային նազոֆարինգիտ կասկածվում է այն անձանց մոտ, ովքեր
համապատասխանում են կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը` համաձայն
ենթահավելված
1-ի:
Մենինգակոկային
նազոֆարինգիտով
հիվանդների
և
մենինգակոկակիրների հայտնաբերումն իրականացվում է մենինգակոկային վարակի
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օջախում հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնելիս` կոնտակտավորների
քիթ-ըմպանի լորձի մանրէաբանական լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում:
10. Մանրէաբանական հետազոտության են ենթարկվում` նախադպրոցական
կազմակերպություններում,
երեխաների
խնամքի
և
պաշտպանության
կազմակերպություններում, հանրակրթական դպրոցներում, նախնական մասնագիտական,
միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ`
ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ), ինչպես նաև` բժշկական օգնություն և
սպասարկում (այդ թվում` առողջարանային-վերականգնողական) իրականացնող
կազմակերպություններում և տնային օջախներում հիվանդի հետ շփված անձինք, որոնց
շրջանակը որոշում է բժիշկ-համաճարակաբանը՝ յուրաքանչյուր դեպքի համար:
ԳԼՈՒԽ 2. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
11. Մենինգակոկային վարակի բոլոր ձևերը ախտորոշվում են համաճարակաբանական,
կլինիկական տվյալների հիման վրա, և վերջնականապես հաստատվում լաբորատոր
հետազոտությունների արդյունքում:
12. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևի և մենինգակոկային
նազոֆարինգիտի ախտորոշումը դրվում է համաձայն դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը`
համաձայն ենթահավելված 1-ի:
13. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման համաճարակաբանական ցուցանիշը ներառում է համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկայություն` շփում մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևով հիվանդի
կամ մանրէաբանորեն հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդի հետ:
14. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևերի ախտորոշման
լաբորատոր ցուցանիշները ներառում են մանրէաբանական և շճաբանական
հետազոտությունները: Մանրէային մենինգիտի կասկածի դեպքում մանրէաբանական
հետազոտության է ենթարկվում ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկը, մենինգակոկցեմիայի
դեպքում` արյունը, հնարավորության դեպքում` պետեխիաներից (բծերից) վերցրած
քերուկը և բիոպտատը: Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևի
ախտորոշման շճաբանական մեթոդը կիրառվում է որպես մենինգակոկային վարակիչ
հիվանդությունների ախտորոշման լրացուցիչ մեթոդ: Հիվանդի շիճուկի լաբորատոր
հետազոտությունն իրականացվում է պարբերաբար` հիվանդության շարժընթացում:
15. Մենինգակոկային նազոֆարինգիտի և մենինգակոկակրության ախտորոշման համար մանրէաբանական լաբորատոր հետազոտության է ենթարկվում քիթ-ըմպանի լորձը:
ԳԼՈՒԽ 3. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
16. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևով` մենինգիտով,
մենինգակոկցեմիայով, մենինգաէնցեֆալիտով և դրանց զուգակցված ձևերով, ինչպես նաև
մանրէաբանորեն հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդները և
մենինգակոկակիրներն ենթակա են հաշվառման (գրանցման):
17. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի հաշվառումը և
հաշվետվությունն իրականացվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի:
18. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը
ներկայացնում է նաև ամսական հաշվետվություն առողջապահության նախարարության
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության «Համաճարակաբանության և
հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն և շրջանային
բաժիններին` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հաջորդ ամսվա 5-ը մենինգակոկային
մենինգիտների դեպքերի վերաբերյալ՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 14-ի N 134-Ն հրամանի:
19. Մենինգակոկային
վարակիչ
հիվանդությունների
դեպքերի
հաղորդումն
ապահովում են դեպքը հայտնաբերող բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպությունների ղեկավարները:
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ԳԼՈՒԽ 4. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿԻ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
20. Բժշկական օգնություն ցուցաբերելիս մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևով
հիվանդության կասկածելի դեպք հայտնաբերելիս բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպության բժիշկը (բուժքույրը) հիվանդին անմիջապես
հոսպիտալացնում է ինֆեկցիոն հիվանդանոց (բաժանմունք):
21. Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևով կամ այդ հիվանդության կասկածով
հիվանդը մեկուսացվում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցի (բաժանմունքի) օդակաթիլային
վարակիչ հիվանդների համար նախատեսված բաժանմունքում (բոքս-մեկուսարանում):
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի (բաժանմունքի) բժիշկ-վարակաբանը հիվանդին ենթարկում է
ժամանակին և ամբողջական կլինիկական ու լաբորատոր հետազոտման:
22. Եթե սոմատիկ հիվանդանոց ընդունված մենինգակոկային վարակի տարածուն
ձևի կասկածով հիվանդը վերակենդանացման կարիք ունի, նրա բուժումը կազմակերպվում
է
վերակենդանացման
բաժանմունքի
բոքս-մեկուսարանում
կամ,
վերջինիս
բացակայության դեպքում, ստեղծվում են համապատասխան պայմաններ:
23. Եթե հիվանդի վիճակը թույլ է տալիս` մենինգակոկային վարակիչ հիվանդության
կասկածի դեպքում հիվանդն անմիջապես տեղափոխվում է ինֆեկցիոն հիանդանոց
(բաժանմունք):
24. Կլինիկական ընթացքից ելնելով հիվանդության օջախում հայտնաբերված
մանրէաբանորեն հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդները
հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց:
25. Մանրէաբանորեն հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդների
մեկուսացումը, բժշկական հսկողությունը և բուժումը կարող է իրականացվել տնային
պայմաններում,
եթե
օջախում
չկան
մինչև
18
տարեկան
երեխաներ,
ուսումնադաստիարակչական հիմնարկների և բժշկական օգնություն ու սպասարկում
իրականացնող կազմակերպությունների աշխատողներ:
26. Մենինգակոկակիրների մանրէաբանական հետազոտությունը կատարվում է մեկ
անգամ` բուժման կուրսն ավարտելուց հետո հինգ օրից ոչ շուտ:
ԳԼՈՒԽ 5. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊՔ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼԻՍ ԵՎ ԲՈՒԺԵԼԻՍ ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
27. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդություններով կասկածելի հիվանդի
ընդունումից
հետո
բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող
կազմակերպությունների ընդունարանների և բոքսերի օդը մանրէազերծվում է
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մանրէազերծիչ լամպերի միջոցով` լամպի
տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան:
28. Բոքսերում, զննասենյակներում հիվանդի անմիջական խնամք ապահովող, ինչպես
նաև նմուշառում իրականացնող բոլոր բուժաշխատողները (բժիշկներ, բուժքույրեր,
մանրէաբանական լաբորատորիայի աշխատակիցներ) կրում են անհատական
պաշտպանիչ միջոցներ:
29. Համաճարակաբանական ցուցման դեպքում` մենինգակոկային վարակի տարածուն
ձևով կամ այդ հիվանդության կասկածով անձանց հետ շփվելուց հետո տասը օրվա
ընթացքում բուժաշխատողներին կատարվում է մարմնի ջերմաչափում օրը երկու անգամ և
հետազոտություն մենինգակոկակրության վերաբերյալ, արդյունքները գրանցելով
բուժաշխատողների
առողջության
մոնիթորինգի
ձևաթերթիկում
համաձայն՝
ենթահավելված 2-ի:
30. Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևով կամ այդ հիվանդության կասկածով
անձանց հետ շփված բուժաշխատողի մոտ տենդի կամ մենինգակոկային վարակի այլ
ախտանշանների դեպքում բուժաշխատողն անմիջապես մեկուսացվում է տվյալ
կազմակերպության մեկուսարանում կամ ստեղծելով համապատասխան պայմաններ՝
կատարվում է լաբորատոր հետազոտություն մենինգակոկի վերաբերյալ:
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31. Մենինգակոկային
վարակիչ
հիվանդներ
ընդունած
հիվանդանոցներում
ախտահանման,
նախամանրէազերծումային
մշակման
և
մանրէազերծման
միջոցառումները կազմակերպվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից թույլատրված ախտահանիչներով`
համաձայն ուղեկցող հրահանգներիֈ
32. Բժշկական թափոնների վարումն իրականացվում է համաձայն Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3ի N 60-Ն հրամանի:
ԳԼՈՒԽ 6. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՆ
ՁԵՎՈՎ ԵՎ ՆԱԶՈՖԱՐԻՆԳԻՏՈՎ ՌԵԿՈՆՎԱԼԵՍՑԵՆՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
33. Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևի և մենինգակոկային նազոֆարինգիտի
ռեկոնվալեսցենտները դուրս են գրվում հիվանդանոցից կլինիկական լրիվ առողջացումից
հետո:
34. Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևի, մենինգակոկային նազոֆարինգիտի
ռեկոնվալեսցենտ ուսումնադաստիարակչական հիմնարկների սաները և աշխատողները,
բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների
աշխատողները հաճախում են վերը թվարկված կազմակերպությունները բացասական
արդյունքով մեկանգամյա մանրէաբանական հետազոտությունից հետո, բուժման կուրսն
ավարտելուց հետո հինգ օրից ոչ շուտ:
ԳԼՈՒԽ 7. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՌԵԿՈՆՎԱԼԵՍՑԵՆՏՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
35. Շարունակական (դիսպանսերային) հսկողությունը կազմակերպվում է միայն
տարածուն ձևով մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների ռեկոնվալեսցենտների
նկատմամբ` տեղամասային (ընտանեկան) բժշկի և նյարդաբանի կողմից:
36. Մնացորդային երևույթների բացակայության դեպքում մենինգակոկային
մենինգիտի ռեկոնվալեսցենտների շարունակական հսկողությունը սահմանվում է բուժման
ավարտից հետո երկու տարի, առաջին տարվա ընթացքում չորսանգամյա զննությամբ,
երկրորդ տարվա ընթացքում` մեկից երեք անգամյա:
37. Մնացորդային երևույթների առկայության դեպքում շարունակվում է մենինգակոկային մենինգիտի ռեկոնվալեսցենտների ակտիվ բուժումը, շարունակական հսկողությունը
սահմանվում է բուժման ավարտից հետո նվազագույնը ևս երեքից հինգ տարի:
38. Դպրոցականները վեց ամսով ազատվում են ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներից և
ֆիզիկական այլ ծանրաբեռնվածությունից` տեղամասային մանկաբույժի (ընտանեկան)
բժշկի տեղեկանքի հիման վրա:
39. Շարունակական (դիսպանսերային) հսկողության ընթացքում ուշադրություն է
դարձվում նյարդաբանական ախտանշանների շարժընթացին, շարժողական, մտավոր և
խոսակցական հնարավորությունների կոմպենսացիայի աստիճանին, կանոնավոր
բուժման և վերականգնողական ռեժիմի պահպանմանը: Անհրաժեշտության դեպքում
կատարվում է կրկնակի հոսպիտալացում կամ լրացուցիչ հետազոտում, առողջարանային
բուժում: Բուժական զննության համար կարող են ներգրավվել նաև այլ մասնագետներ`
ակնաբույժ, քիթ-կոկորդ-ականջի բժիշկ, հոգեբան, մերսող, բուժական ֆիզկուլտուրայի
հրահանգիչ: Ցուցումների դեպքում իրականացվում են լրացուցիչ հետազոտություններ`
էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, էխոէնցեֆալոգրաֆիա, կրանիոգրաֆիա, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա, աչքի հատակի հետազոտում, երեխայի հիշողության, ուշադրության, աշխատունակության նյարդահոգեբանական հետազոտություն:
ԳԼՈՒԽ 8. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
40. Ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներում հիվանդության տարածուն ձևով
միաժամանակ երկու դեպք գրանցվելիս օջախում հիմնարկի ղեկավարի կողմից
սահմանվում է տասնօրյա կարանտին: Կարանտինի ընթացքում չի իրականացվում
ժամանակավորապես բացակայած կամ նոր երեխաների ընդունում, տեղաշարժ խմբից
(դասարանից, կուրսից) այլ խումբ (դասարան, կուրս):
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41. Տարածուն ձևով հիվանդի հոսպիտալացումից հետո առաջին 24 ժամվա ընթացքում
տեղամասային բժիշկը (վարակաբանը), քիթ-կոկորդ-ականջի բժիշկը կատարում է
հիվանդի հետ շփված անձանց զննություն` սուր նազոֆարինգիտով անձանց
հայտնաբերելու և մանրէաբանական հետազոտությունը կազմակերպելու նպատակով:
Արդյունքները գրանցվում են հիվանդի հետ շփված անձանց առողջության մոնիթորինգի
թերթիկում համաձայն՝ ենթահավելված 3-ի:
42. Հիվանդի հետ շփված անձանց նկատմամբ տաս օրվա ընթացքում իրականացվում է
բժշկական հսկողություն (ջերմաչափում, քիթըմպանի և մաշկային ծածկույթների զննում)`
նրանց սպասարկող տեղամասային մանկաբույժի կամ տեղամասային թերապևտի
(ընտանեկան բժշկի) կողմից` այդ մասին կատարելով նշում բժշկական փաստաթղթերում`
«Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտում» կամ «Երեխայի բժշկական հսկողության
ամբուլատոր քարտում»: Նրանց կողմից նաև` հսկողության արդյունքները փոխանցվում են
հիվանդին սպասարկող տեղամասային բժշկին և գրանցվում «Մեծահասակի ամբուլատոր
բժշկական քարտում» կամ «Երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտում»
փակցվող հիվանդի հետ շփված անձանց առողջության մոնիթորինգի թերթիկում
համաձայն՝ ենթահավելված 3-ի:
43. Հիվանդի հետ շփված անձինք չեն մեկուսացվում, սակայն հիվանդի հետ շփված
ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ հաճախող երեխաները և դրանցում աշխատող
անձինք
հաճախում
են
կազմակերպություններ
բժշկական
զննությունից
և
մանրէաբանական հետազոտության բացասական պատասխանից հետո:
44. Հիվանդի հետ շփված մաշկի ցանավորում ունեցող անձանց հոսպիտալացնում են`
մենինգակոկցեմիան բացառելու համար:
45. Տնային օջախներում, ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներում հիվանդի հետ
շփված անձանց մանրէաբանական հետազոտությունների ժամանակ հայտնաբերված
մենինգակոկակիրները տեղամասային բժշկի (վարակաբանի), քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի
կողմից ենթարկվում են առողջացման (սանացիա): Առողջացման ընթացքում նրանք չեն
հաճախում ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ:
46. Առողջացման կուրսն ավարտելուց երեք օր հետո մենինգակոկակիրները
ենթարկվում են մեկանգամյա մանրէաբանական հետազոտության և բացասական
պատասխանի առկայության դեպքում նրանք հաճախում են ուսումնադաստիարակչական
հիմնարկներ:
47. Օջախում հայտնաբերված մանրէաբանորեն չհաստատված սուր նազոֆարինգիտով
հիվանդները բուժվում են տեղամասային բժշկի (վարակաբանի), քիթ-կոկորդ-ականջի
բժշկի
կողմից:
Այդ
հիվանդները
բուժման
ընթացքում
չեն
հաճախում
ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ, հաճախումը վերսկսվում է սուր երևույթներն
անցնելուց` բուժումից հետո:
48. Մենինգակոկային տարածուն ձևի վարակի օջախում եզրափակիչ ախտահանում չի
կատարվում: Ախտահանման ենթակա չէ նաև հիվանդին փոխադրող փոխադրամիջոցը:
49. Սենյակներում կատարվում է խոնավ մաքրում, ննջասենյակներում` հաճախակի
օդափոխություն և մանրէազերծիչ լամպերով ճառագայթում:
ԲԱԺԻՆ 4. ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
50. Մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների դեմ իմունականխարգելման
կազմակերպումը համաճարակային ցուցումով իրականացվում է համաձայն Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի
31-ի N 55-Ն հրամանի:
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Ենթահավելված 1
ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՈՒՆ ՁԵՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՆԱԶՈՖԱՐԻՆԳԻՏԻ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ
Տարածուն ձևի հիվանդության դեպքի ստանդարտ բնորոշում
Համաճարակաբանական ցուցանիշ - համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի)
առկայություն` շփում մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևով
կամ լաբորատոր հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդի հետ:
Կլինիկական նկարագիր - ջերմության հանկարծակի բարձրացում մինչև 38-390, ուժեղ
գլխացավ, պարանոցային մկանների կարկամում, գիտակցության խանգարում, կամ մաշկի
վրա յուրահատուկ հեմոռագիկ ցանի առկայություն: Մինչև մեկ տարեկան երեխաների մոտ
ջերմության բարձրացումը ուղեկցվում է գաղտունի ուռչեցմամբ:
Լաբորատոր չափանիշներ - մենինգակոկերի (Նեյսերիա մինինգիտիդիս) անջատում
օրգանիզմի հեղուկներում (ողնուղեղային հեղուկ, արյուն) և շճաբանական մեթոդով
հատուկ հակածինների հայտնաբերում:
Դեպքի դասակարգում
Կասկածելի - կլինիկական նկարագրին համապատասխանող դեպք:
Հավանական - կասկածելի դեպք գումարած ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկում կամ
արյան մեջ գրամբացասական դիպլոկոկկերի հայտնաբերում, և (կամ) բռնկման
առկայություն և համաճարակաբանական կապ` հաստատված դեպքի հետ:
Հաստատված - կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորատոր հաստատված:
Մենինգակոկային նազոֆարինգիտի դեպքի ստանդարտ բնորոշում
Համաճարակաբանական ցուցանիշը - համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի)
առկայություն` շփում մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների տարածուն ձևով
կամ լաբորատոր հաստատված մենինգակոկային նազոֆարինգիտով հիվանդի հետ:
Կլինիկական նկարագիր - ջերմության չափավոր բարձրացում, գլխացավ, հիմնականում` ճակատա-գագաթային շրջանում, կոկորդի ցավ, չոր հազ, հարբուխ, հազվադեպ`
քթից քիչ քանակի թարախա-լորձային արտադրություն, կոկորդի ետին պատի արտահայտված հիպերեմիա և այտուց, հաճախ` պատված թարախա-լորձային էքսուդատով:
Լաբորատոր չափանիշներ - մենինգակոկերի անջատում քիթ-ըմպանի լորձից:
Դեպքի դասակարգում
Կասկածելի - կլինիկական նկարագրին համապատասխանող դեպք:
Հավանական - կասկածելի դեպք գումարած բռնկման առկայություն և (կամ)
համաճարակաբանական կապ` հաստատված դեպքի հետ:
Հաստատված – կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորատոր հաստատված:
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Ենթահավելված 2
ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՁԵՎԱԹԵՐԹԻԿ
(Դիտարկումը իրականացվում է մենինգակոկային վարակիչ հիվանդության տարածուն ձևով հիվանդի հետ շփումից տասը օրվա ընթացքում)

Միջոցառումների
անվանում (առողջացում, պատվաստում և
այլն)

հիվանդ/էպիդ.
համար

Դիտարկման
արդյունք

առողջ

Լաբորատոր
հետազոտության
ամսաթիվ և արդյունք

Մաշկային ծածկույթներին ցանի
առկայություն

Ջերմության շարժընթացը տասը
օրվա ընթացքում
Ամսաթիվ

Դիտարկման ժամկետ

Հիվանդի հետ շփման
ամսաթիվ

Պաշտոն

Տարիք

Ազգանուն,
անուն,
հայրանուն

Բնակության վայր

Լրացնող _______________________ Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն _______________________
Շրջան/Համայնք ______________________ Սկիզբը ________/_________/________
Մինչև ________/_________/____

Ենթահավելված 3
ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՕՋԱԽՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ՇՓՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԹԵՐԹԻԿ
(Դիտարկումը իրականացվում է մենինգակոկային վարակիչ հիվանդության տարածուն ձևով հիվանդի հետ շփումից տասը օրվա ընթացքում)
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Միջոցառումների անվանում
(առողջացում, պատվաստում
և այլն)

հիվանդ/էպիդ.
համար

Դիտարկման
արդյունք

առողջ

Լաբորատոր հետազոտության
ամսաթիվ և արդյունք

Ջերմության շարժընթացը տասը
օրվա ընթացքում
Ամսաթիվ

Մաշկային ծածկույթներին
ցանի առկայություն

Դիտարկման ժամկետ

Հիվանդի հետ շփման
ամսաթիվ

Աշխատանքի վայր, մասնագիտություն (ուսումնադաստիարակչական հիմնարկ)

Բնակության վայր

Ազգանուն,
անուն,
հայրանուն

Տարիք

Լրացնող ______________________ Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն_________________________
Շրջան/Համայնք______________________________________ Սկիզբը ________/_________/________ Մինչև ________/_________/________

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 10-ին
Պետական գրանցման համարը 1021719
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» մարտի 2017 թվական

N 13-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ
ԱՐԽԻՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2013 թվականի ապրիլի 25-ի N 228-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը, ինչպես
նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N 462 որոշման 9-րդ կետը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել՝
1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող արխիվագիտական
ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացման կարգը՝ համաձայն
հավելված N 1-ի.
2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող արխիվագիտական
ծառայությունների գնացուցակը՝ համաձայն հավելված N 2-ի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ հաստատված առավելագույն գներն ուժի մեջ են
մտնում սույն հրամանի պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս
հետո:

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Համաձայնեցված է՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ս. Թևոսյան
«06» մարտի 2017 թվական

Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2017 թվականի մարտի 6-ի N 13-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՐԽԻՎԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ պետական կազմակերպություն) կողմից մատուցվող արխիվագիտական ծառայությունների դիմաց վճարումների
իրականացման կարգը:
2. Պետական կազմակերպության կողմից արխիվագիտական ծառայությունները
մատուցվում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պետական և
համայնքային կազմակերպություններին և հիմնարկներին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և օտարերկրյա իրավաբանական անձանց՝
նրանց կողմից ներկայացված դիմումի (դիմումների) համաձայն:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արխիվային հավաքածուն համալրած
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
և
օտարերկրյա
քաղաքացիներին,
քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և
օտարերկրյա իրավաբանական անձանց՝
իրենց
կողմից
համալրած
արխիվային
փաստաթղթերից տեղեկատվությունը, ինչպես նաև պաշտոնական գրության առկայության
դեպքում պետական մարմիններին՝ նրանց վերապահված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ արխիվային տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար:
4. Քաղաքացիների՝ անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի ու այլ գույքային իրավունքների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցումների պատասխանները
պետական կազմակերպությունը տրամադրում է անվճար հիմունքներով:
5. Փաստաբանների հարցումների պատասխանները պետական կազմակերպությունը
տրամադրում է վճարովի հիմունքներով:
6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զոհված զինծառայողների ընտանիքներին
արխիվագիտական ծառայությունները մատուցվում են անվճար:
7. Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցներին, նրանց հավասարեցված անձանց և
հաշմանդամներին արխիվագիտական ծառայությունները մատուցվում են 50 տոկոս
զեղչով` համապատասխան վկայականի պատճենի առկայության դեպքում, որը կցվում է
դիմումին: Եթե տեղեկությունը հայտնաբերել է օգտվողը (ընթերցասրահում), ապա
տեղեկանք տրամադրելիս կատարվում է 50 տոկոս զեղչ:
8. Անկախ պետությունների համագործակցության երկրներից փոստով ստացված
հարցումները կատարվում են անվճար:
9. Հարցումի պատասխանը տրամադրվում է 7-15 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
բարդ և փնտրում պահանջող հարցման դեպքում` 15-30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ կարճ ժամկետում` 1-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչպես նաև նույն
օրը՝ դիմողի գրավոր պահանջի դեպքում: Ընդ որում, կարճ ժամկետում կատարվող բոլոր
հարցումները վճարովի են:
2. ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
10. Դիմողի գրավոր պահանջով սոցիալ-իրավական բնույթի հարցումների
(աշխատանքային
ստաժի,
սոցիալական
ապահովության
վճարի,
կրթության,
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ներկայացուցչական մարմիններում ընտրվելու) պատասխանները՝ ինչպես հայերենով,
այնպես էլ ռուսերենով պատրաստելու համար (անկախ պատրաստման ժամկետից),
գանձվում է վճար, ընդ որում, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատելու մասին
տեղեկությունը` սկսած տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքի ընդունվելուց մինչև
ազատվելը, հաշվարկվում է առանձին, իսկ վճարները գանձվում են «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կողմից մատուցվող արխիվագիտական ծառայությունների գնացուցակի (այսուհետ՝
գնացուցակ) 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան:
Պարգևատրման, պատվավոր կոչումների, զինվորական ծառայության, պարտիզանական և դիմադրության շարժումներին մասնակցելու, համակենտրոնացման ճամբարներում գտնվելու, բռնադատված լինելու վերաբերյալ հարցումների պատասխանների
պատրաստումը՝ բացառությամբ կարճ ժամկետում և ռուսերենով տրվող պատասխանների, անվճար է: Հարցումի պատասխանը (այդ թվում՝ բացասական, կարճ ժամկետում և
ռուսերենով) պատրաստելու համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով
սահմանված գներին համապատասխան վճար:
11. Աշխատանքի արտոնյալ բնույթի, հղիության ու ծննդաբերության, երեխայի խնամքի
արձակուրդի մասին արխիվային տեղեկանքի պատրաստման համար գանձվում են
գնացուցակի 1-ին կետի՝ համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված
գներին համապատասխան վճարներ:
12. Սոցիալական ապահովության կամ աշխատավարձի չափի, կոլտնտեսականների
աշխատանքային օրերի քանակի մասին արխիվային տեղեկանքների պատրաստման
համար գանձվում են գնացուցակի 1-ին կետի՝ համապատասխանաբար 4-րդ և 5-րդ
ենթակետերով սահմանված գներին համապատասխան վճարներ:
13. Անշարժ գույքի (կալվածք, հողամաս, գործարան, տուն, բնակարան, ավտոտնակ և
այլն), բնակարանի կամ հողամասի սեփականաշնորհման պահին գրանցված անձանց
քանակի կամ իրավական այլ փաստի (օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների
որոշումներ, վճիռներ) մասին արխիվային տեղեկանքի կամ քաղվածքի պատրաստման,
ինչպես նաև վավերացրած քսերոպատճենի պատրաստման համար գանձվում է
գնացուցակի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան վճար:
14. Տնտեսական գրքերից շինության, հողի չափի և անձանց քանակի կամ միայն
անձանց քանակի մասին արխիվային տեղեկանքի պատրաստման համար գանձվում է
գնացուցակի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան վճար:
15. Նոտարական գործարքների վերաբերյալ արխիվային տեղեկանք կամ վավերացված
պատճեն պատրաստելու համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետով
սահմանված գներին համապատասխան վճար:
16. Կազմակերպության, բնակավայրի կամ այլ անվանումների անվանափոխման,
կազմակերպության, հիմնարկի, ձեռնարկության, ուսումնագիտական հաստատության,
բնակավայրի և այլնի վերաբերյալ տեղեկության պատրաստման համար գանձվում են
գնացուցակի 1-ին կետի՝ համապատասխանաբար 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով սահմանված
գներին համապատասխան վճարներ:
17. Կենսագրական բնույթի (ազգության, ծննդյան, ամուսնության, մահվան, անվան
փոխման, գաղթի, հայրենադարձության և այլնի վերաբերյալ) արխիվային տեղեկանքի
պատրաստման համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով
սահմանված գներին համապատասխան վճար:
18. Որդեգրման վերաբերյալ արխիվային տեղեկանքի պատրաստման համար գանձվում
է գնացուցակի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան
վճար:
19. Ծագումնաբանական բնույթի տեղեկանքի պատրաստման և (կամ) տոհմածառի
կազմման համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 13-րդ ենթակետով սահմանված
գներին համապատասխան վճար:
20. Իրավաբանական անձի (կանոնադրության) գրանցման և լուծարման, ֆիզիկական
անձի՝ անհատ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու թույլտվության մասին արխիվային
տեղեկանքի պատրաստման համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 14-րդ
ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան վճար:
21. Պետական կազմակերպության կողմից տրված տեղեկանքի, քաղվածքի, վավերացված քսերոպատճենի (դիմումին՝ դիմողի մոտ առկա փաստաթղթերի կցումով)
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վերապատրաստման համար գանձվում է գնացուցակի 1-ին կետի 15-րդ ենթակետով
սահմանված գներին համապատասխան վճար:
3. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐՈՒՄ
22. Գործավարական (մշտական պահպանության), գիտատեխնիկական (տեքստային,
գրաֆիկական), անձնակազմին վերաբերող և երկարաժամկետ (տասն ու ավելի տարիներ)
պահպանության ենթակա, անձնական ծագման, ոչնչացման համար առանձնացված
փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորման համար գանձվում է գնացուցակի 2-րդ
կետի՝
համապատասխանաբար
1-5-րդ
ենթակետերով
սահմանված
գներին
համապատասխան վճար:
4. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
23. Օգտվողի պատվերով փաստաթղթերի թեմատիկ որոնման և դրանց ցանկի
կազմման համար գանձվում է գնացուցակի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված
գներին համապատասխան վճար:
24. Փաստաթղթերի հավաքածուների, ժողովածուների կազմման համար գանձվող
վճարների չափերը, գնացուցակի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, որոշվում են
պայմանագրային հիմունքներով:
25. A4, A3 ձևաչափերի փաստաթղթերի լուսապատճենահանման, չափաբերական
մատյաններից, աշխարհագրերից, ընտանեկան ցուցակներից, մարդահամարի և
վիճակագրական գրքերից, ժապավենից թղթե պատճենի պատրաստման, ընթեռնելի ու
դժվար ընթեռնելի տեքստերից համակարգչի միջոցով տեքստի հավաքման համար
գանձվում է գնացուցակի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված գներին
համապատասխան վճար:
5. ԱՐԽԻՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
26. Արխիվագիտական այլ ծառայությունների՝
1) փաստաթղթերի պահպանության ժամկետների նշումով ցանկի, անվանակարգի,
թեմատիկ ցանկերի կազմման, դասերի և դասախոսությունների վարման, տեքստերի
համակարգչային մուտքագրման, պատվիրատուի փաստաթղթերից կամ գրքերից սկան
սարքի միջոցով պատճենի պատրաստման, ռուսերենից հայերեն և հակառակը տեքստի
թարգմանության համար գանձվում է գնացուցակի 4-րդ կետի՝ համապատասխանաբար 14-րդ և 7-9-րդ ենթակետերով սահմանված գներին համապատասխան վճար.
2) ուսանողների գործնական աշխատանքի կազմակերպման, գործերի (փաստաթղթերի)
պահատվությամբ (ժամանակավոր) պահպանման, արխիվային, գրադարանային և այլ
հավաքածուների ֆիզիկական վիճակի բարելավման (վերականգնում-վերանորոգում,
կարում-կազմապատում), փաստաթղթերի, գրքերի ախտահանման համար գանձվող
վճարների չափերը, գնացուցակի 4-րդ կետի 6-րդ, 10-12-րդ ենթակետերի համաձայն,
որոշվում են պայմանագրային հիմունքներով.
3) արխիվային արկղի պատրաստման համար վճարը գանձվում է գնացուցակի 4-րդ
կետի 13-րդ ենթակետով սահմանված գներին համապատասխան վճար:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Կ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2017 թվականի մարտի 6-ի N 13-Ն հրամանի
ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ
ԱՐԽԻՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Հ/Հ

1)

Մատուցվող
արխիվագիտական
ծառայության անվանումը

Մատուցվող
Կատարման
Գինը
արխիվագիժամկետը
(ՀՀ դրամ)
տական ծա(ներառյալ ԱԱՀ)
ռայության ձևը
1. Արխիվային տեղեկության տրամադրում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
Սոցիալ-իրավական բնույթի
տեղեկանք
սահմանված
աշխատելու, սովորելու,
հարցումների պատասխանքաղվածք
ժամկետում
ներկայացուցչական
ների պատրաստում (աշխապատճեն
մարմնում ընտրվելու
տանքային ստաժի, սոցիատեղեկության համար,
լական ապահովության վճարի,
յուրաքանչյուր կազմակրթության, ներկայացուցչակերպությունը՝ 1 000
կան մարմիններում ընտրվելու,
կարճ ժամկետում
(եթե աշխատանքային ստաժի մասին տեղեկանքում
պարգևատրման, պատվավոր
աշխատանքի ընդունվելու և ազատվելու մասին
կոչումների, զինվորական
տեղեկությունից բացի տրամադրվում է նաև աշխատանքի
ծառայության, պարտիզանաբնույթի-պաշտոնի փոփոխության մասին տեղեկություն,
յուրաքանչյուր տեղեկության համար գանձվում է
կան և դիմադրության
լրացուցիչ 500 ՀՀ դրամ, 3 օրում պատասխանի դեպքում՝
շարժումներին մասնակցելու,
1 000 ՀՀ դրամ, 2 օրում պատասխանի դեպքում՝ 1 500 ՀՀ
համակենտրոնացման
դրամ, 1 օրում պատասխանի դեպքում՝ 2 000 ՀՀ դրամ,
նույն օրը պատասխանի դեպքում՝ 2 500 ՀՀ դրամ)
ճամբարներում գտնվելու,
1 կազմակերպությունում
բռնադատված լինելու)
նույն օրը
6 000
1 օրում
5 000
2 օրում
4 000
3 օրում
3 000
2 կազմակերպությունում
նույն օրը
7 000
1 օրում
6 000
2 օրում
5 000
3 օրում
4 000
3 կազմակերպությունում
նույն օրը
8 000
1 օրում
7 000
2 օրում
6 000
3 օրում
5 000
4 կազմակերպությունում
նույն օրը
9 000
1 օրում
8 000
2 օրում
7 000
3 օրում
6 000
5 կազմակերպությունում
նույն օրը
10 000
1 օրում
9 000
2 օրում
8 000
3 օրում
7 000
6 կազմակերպությունում
նույն օրը
11 000
1 օրում
10 000
2 օրում
9 000
3 օրում
8 000
բացասական պատասխանի դեպքում
սահմանված
1 000
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ժամկետում
նույն օրը
1 օրում
2 օրում
3 օրում
սահմանված
ժամկետում

3 000
2 500
2 000
1 500
ռուսերենով
աշխատելու, սովորելու,
պարգևատրվելու
տեղեկության համար,
յուրաքանչյուր կազմակերպությունը՝ 1 500
(եթե աշխատանքային ստաժի
մասին տեղեկանքում աշխատանքի ընդունվելու և ազատվելու
մասին տեղեկությունից բացի
տրամադրվում է նաև աշխատանքի բնույթի-պաշտոնի փոփոխության մասին տեղեկություն,
յուրաքանչյուր տեղեկության
համար գանձվում է լրացուցիչ
1 000 ՀՀ դրամ, 3 օրում
պատասխանի դեպքում՝ 1 500 ՀՀ
դրամ, 2 օրում պատասխանի
դեպքում՝ 2 000 ՀՀ դրամ, 1 օրում
պատասխանի դեպքում՝ 2 500 ՀՀ
դրամ, նույն օրը պատասխանի
դեպքում՝ 3 000 ՀՀ դրամ)

կարճ ժամկետում
1 կազմակերպությունում
նույն օրը
10 000
1 օրում
8 000
2 օրում
7 000
3 օրում
5 000
2 կազմակերպությունում
նույն օրը
12 000
1 օրում
10 000
2 օրում
8 000
3 օրում
6 000
3 կազմակերպությունում
նույն օրը
15 000
1 օրում
12 000
2 օրում
10 000
3 օրում
8 000
4 կազմակերպությունում
նույն օրը
18 000
1 օրում
15 000
2 օրում
13 000
3 օրում

10 000

5 կազմակերպությունում
նույն օրը
20 000
1 օրում
18 000
2 օրում
16 000
3 օրում
12 000
6 կազմակերպությունում
նույն օրը
23 000
1 օրում
20 000
2 օրում

18 000

3 օրում
13 000
բացասական պատասխանի դեպքում
սահմանված
1 000
ժամկետում
կարճ ժամկետում բացասական
պատասխանի դեպքում (ռուսերենով)
նույն օրը
7 000
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1 օրում

5 000

2 օրում
4 000
3 օրում
3 000
աշխատանքային անընդմեջ ստաժի
փաստի հաստատումն աշխատանքային
գրքույկի բացակայության դեպքում
հրամանագրքերով կամ աշխատավարձով
(շտապ հայերեն պատասխանի դեպքում՝ նույն օրը
տեղեկություն տրամադրելու ժամանակ գումարը
քառապատկվում է, 1 օրում՝ գումարը եռապատկվում է, 2
օրում՝ գումարը կրկնապատկվում է, 3 օրում՝ գումարն
ավելանում է 50 տոկոսով)

մինչև 1 տարվա համար – 1 000
մինչև 5 տարվա համար – 3 000
6-10 տարվա համար – 5 000
11-15 տարվա համար – 7 000
16-20 տարվա համար – 10 000
21-25 տարվա համար – 12 000
26-30 տարվա համար – 15 000
ռուսերենով
(շտապ ռուսերեն պատասխանի դեպքում՝ նույն օրը
տեղեկություն տրամադրելու ժամանակ գումարը
քառապատկվում է, 1 օրում՝ գումարը եռապատկվում է, 2
օրում՝ գումարը կրկնապատկվում է, 3 օրում՝ գումարն
ավելանում է 50 տոկոսով)

2)

Աշխատանքի արտոնյալ
բնույթի մասին հարցումի
պատրաստում

տեղեկանք

մինչև 5 տարվա համար – 5 000
6-10 տարվա համար – 8 000
11-15 տարվա համար – 12 000
16-20 տարվա համար – 16 000
21-25 տարվա համար – 20 000
26-30 տարվա համար – 25 000
սահմանված
2 000
ժամկետում
նույն օրը
7 000
1 օրում
5 000
2 օրում
4 000
3 օրում

3 000
ռուսերենով

սահմանված
ժամկետում
նույն օրը
1 օրում
2 օրում
3 օրում

3)

Հղիության ու ծննդաբերության, երեխայի խնամքի
արձակուրդի մասին
հարցումի պատրաստում

տեղեկանք

4)

Սոցիալական ապահովության կամ աշխատավարձի
չափի մասին հարցումի

տեղեկանք
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4 000

15 000
10 000
7 000
5 000
ռուսերենով
սահմանված ժամկետում
նույն օրը
1 երեխա - 3 000
2 երեխա – 4 000
3 երեխա – 5 000
1 օրում
1 երեխա - 10 000
2 երեխա – 13 000
3 երեխա – 15 000
2 օրում
1 երեխա - 7 000
2 երեխա – 8 000
3 երեխա – 9 000
3 օրում
1 երեխա - 6 000
2 երեխա – 7 000
3 երեխա – 8 000
յուրաքանչյու
1 երեխա - 5 000
ր տարվա
2 երեխա – 6 000
համար
3 երեխա – 7 000
յուրաքանչյուր տարվա համար
հայերենով
սահմանված
1 000

պատրաստում

ժամկետում
նույն օրը
1 օրում
2 օրում

4 000
3 000
2 500

3 օրում

2 000
ռուսերենով

5)

Կոլտնտեսականների աշխատանքային օրերի քանակի մասին հարցումի պատրաստում և
տրամադրում (ընդ որում, աշխատանքային օրերի քանակի
մասին տեղեկանքը համարվում է աշխատանքային
ստաժի մասին տեղեկանք)

տեղեկանք

սահմանված
2 000
ժամկետում
նույն օրը
7 000
1 օրում
6 000
2 օրում
5 000
3 օրում
4 000
յուրաքանչյուր տարվա համար
սահմանված
500
ժամկետում
նույն օրը
2 500
1 օրում
2 000
2 օրում
3 օրում

1 500
1 000
ռուսերենով

(շտապ ռուսերեն պատասխանի դեպքում՝ նույն օրը
տեղեկություն տրամադրելու ժամանակ գումարը
քառապատկվում է, 1 օրում՝ գումարը եռապատկվում է, 2
օրում՝ գումարը կրկնապատկվում է, 3 օրում՝ գումարն
ավելանում է 50 տոկոսով)

6)

7)

Անշարժ գույքի (կալվածք,
հողամաս, գործարան, տուն,
բնակարան, ավտոտնակ և
այլն), բնակարանի կամ
հողամասի սեփականաշնորհման պահին գրանցված
անձանց քանակի կամ իրավական այլ փաստի (օրենսդիր, գործադիր և դատական
մարմինների որոշումներ,
վճիռներ) մասին արխիվային
տեղեկանքի կամ քաղվածքի,
կամ վավերացված քսերոպատճենի պատրաստում

տեղեկանք
քաղվածք
պատճեն

Տնտեսական գրքերից շինության, հողի չափի և անձանց
քանակի մասին արխիվային
տեղեկանքի պատրաստում 1
տնտեսական գրքից (ընդ
որում, հետագա յուրաքանչյուր տնտեսական գրքից պատասխանի դեպքում գումարը
բազմապատկվում է ըստ տն-

տեղեկանք

մինչև 5 տարվա համար – 5 000
6-10 տարվա համար – 7 500
11-15 տարվա համար – 10 000
16-20 տարվա համար – 15 000
21-25 տարվա համար – 20 000
26-30 տարվա համար – 25 000
սահմանված
5 000
(մինչև 5 էջ քսերոպատճենը
ժամկետում

տրամադրվում է սահմանված
գնով, 5 էջից ավել լինելու
դեպքում՝ յուրաքանչյուր էջի
համար սահմանվում է լրացուցիչ
200 ՀՀ դրամ (A4 ձևաչափի
փաստաթղթի դեպքում), 500 ՀՀ
դրամ (A3 ձևաչափի փաստաթղթի
դեպքում), իսկ շտապ
պատասխանի դեպքում գործում
են 3, 2.5 և 2 գործակիցները)

նույն օրը
30 000
1 օրում
25 000
2 օրում
20 000
3 օրում
15 000
տեղեկության կամ փաստաթղթի
բացակայության մասին պատասխանի կամ
խորհուրդի դեպքում
սահմանված
1 000
ժամկետում
նույն օրը
5 000
1 օրում
3 000
2 օրում
2 500
3 օրում
2 000
սահմանված
5 000
ժամկետում
նույն օրը
18 000
1 օրում
15 000
2 օրում
3 օրում
սահմանված
ժամկետում
բացասական
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12 500
10 000
1 000

տեսական գրքերի քանակի)

8)

9)

Նոտարական գործարքների
վերաբերյալ արխիվային
տեղեկանքի, վավերացված
պատճենի պատրաստում,
այդ թվում՝ սեղանամատյանից քաղվածքը

տեղեկանք
պատճեն

Կազմակերպության, բնակավայրի կամ այլ անվանումների անվանափոխման մասին
արխիվային տեղեկության
պատրաստում

տեղեկանք
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պատասխանի
դեպքում
կարճ ժամկետում բացասական
պատասխանի դեպքում
նույն օրը
3 000
1 օրում
2 500
2 օրում
2 000
3 օրում
1 500
սահմանված
5 000
(միայն սեղանամատյանից քաղժամկետում
վածքի տրամադրման դեպքում
գումարը գանձվում է 50 տոկոսի
չափով)

նույն օրը
25 000
1 օրում
15 000
2 օրում
12 500
3 օրում
10 000
սահմանված
1 000
ժամկետում
բացասական
պատասխանի
դեպքում
կարճ ժամկետում բացասական
պատասխանի դեպքում
նույն օրը
3 000
1 օրում
2 500
2 օրում
2 000
3 օրում
1 500
սահմանված ժամկետում
1 անվանա2 000
փոխումը
2 անվանա3 000
փոխումը
3 անվանա4 000
փոխումը
ավելի անվա5 000
նափոխումը
կարճ ժամկետում
1 անվանափոխումը
նույն օրը
6 000
1 օրում
4 500
2 օրում
3 700
3 օրում
3 000
2 անվանափոխումը
նույն օրը
8 000
1 օրում
6 000
2 օրում
5 000
3 օրում
4 000
3 անվանափոխումը
նույն օրը
10 000
1 օրում
8 000
2 օրում
6 000
3 օրում
5 000
3-ից ավելի անվանափոխումը
նույն օրը
15 000
1 օրում
10 000
2 օրում
8 000
3 օրում
7 000
սահմանված
1 000
ժամկետում
բացասական
պատասխանի

դեպքում
կարճ ժամկետում բացասական
պատասխանի դեպքում
նույն օրը
3 000
1 օրում
2 500
2 օրում
2 000
3 օրում
1 500
ռուսերենով
սահմանված ժամկետում
1 անվանա3 000
փոխումը
2 անվանա4 000
փոխումը
3 անվանա5 000
փոխումը
3-ից ավելի
7 000
անվանափոխումը
կարճ ժամկետում
1 անվանափոխումը
նույն օրը
7 000
1 օրում
5 500
2 օրում
4 750
3 օրում

4 000
2 անվանափոխումը
նույն օրը
10 000
1 օրում
7 000
2 օրում
6 000
3 օրում
5 000
3 անվանափոխումը
նույն օրը
13 000
1 օրում
8 500
2 օրում
7 250
3 օրում
6 000
3-ից ավելի անվանափոխումը
նույն օրը
18 000
1 օրում
14 000
2 օրում
12 000
3 օրում
10 000
սահմանված
1 000
ժամկետում
բացասական
պատասխանի
դեպքում
կարճ ժամկետում բացասական
պատասխանի դեպքում
նույն օրը
3 500

10)

11)

Կազմակերպության, հիմնարկի, ձեռնարկության, ուսումնագիտական հաստատության, բնակավայրի և այլնի
վերաբերյալ (սկսած ստեղծումից մինչև պահանջվող ժամանակահատվածը) տեղեկության պատրաստում
Կենսագրական բնույթի
(ազգություն, ծննդյան,

1 օրում
2 օրում
3 օրում

2 500
2 000
1 500
պայմանագրային
հիմունքներով, ընդ որում,
նվազագույն գինը 15 000ից ոչ պակաս

սահմանված
ժամկետում

5 000

պատմական
տեղեկանք

տեղեկանք
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ամուսնության, մահվան,
անվան փոխման, գաղթի,
հայրենադարձության և այլնի
վերաբերյալ) արխիվային
տեղեկանքի պատրաստում

12)

13)

Որդեգրման վերաբերյալ
արխիվային տեղեկանքի
պատրաստում

Ծագումնաբանական բնույթի
տեղեկանքի պատրաստում և
(կամ) տոհմածառի կազմում

տեղեկանք

տեղեկանք

նույն օրը
15 000
1 օրում
12 000
2 օրում
10 000
3 օրում
8 000
տեղեկության կամ փաստաթղթի
բացակայության մասին պատասխանի կամ
խորհուրդի դեպքում
սահմանված
1 000
ժամկետում
նույն օրը
4 000
1 օրում
3 000
2 օրում
2 000
3 օրում
1 500
ռուսերենով
սահմանված
6 000
ժամկետում
նույն օրը
18 000
1 օրում
13 000
2 օրում
10 500
3 օրում
8 500
տեղեկության կամ փաստաթղթի
բացակայության մասին պատասխանի կամ
խորհուրդի դեպքում
սահմանված
2 000
ժամկետում
նույն օրը
5 000
1 օրում
4 000
2 օրում
3 500
3 օրում
3 000
սահմանված
3 000
ժամկետում
նույն օրը
13 000
1 օրում
10 000
2 օրում
7 500
3 օրում
5 000
տեղեկության կամ փաստաթղթի
բացակայության մասին պատասխանի կամ
խորհուրդի դեպքում
սահմանված
1 000
ժամկետում
նույն օրը
3 000
1 օրում
2 500
2 օրում
2 000
3 օրում
1 500
պայմանագրային
հիմունքներով, ընդ որում,
նվազագույն գինը
30 000-ից ոչ պակաս
(որպես կանխավճար գանձվում է
30 000 ՀՀ դրամ, որը տեղեկության
բացակայության մասին
պատասխանի դեպքում հետ չի
վերադարձվում)

14)

15)

Իրավաբանական անձի (կանոնադրության) գրանցման և
լուծարման, ֆիզիկական
անձի՝ անհատ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու թույլտվության մասին արխիվային
տեղեկանքի պատրաստում

տեղեկանք

«Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

տեղեկանք
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սահմանված
ժամկետում
նույն օրը
1 օրում
2 օրում
3 օրում
բացասական
պատասխանի
դեպքում

5 000
20 000
15 000
10 000
7 500
1 500

2 000

քաղվածք
պատճեն
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կողմից տրված տեղեկանքի,
քաղվածքի, վավերացված
քսերոպատճենի վերապատրաստում (դիմողի մոտ առկա
փաստաթուղթը կցվում է
դիմումին)
2. Փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորում
Գործավարական (մշտական
գործ
900
պահպանության)
Գիտատեխնիկական
գործ
տեքստային
գործ
500
գրաֆիկական
գործ
1 000
Անձնակազմին վերաբերող և
գործ
450
երկարաժամկետ (10 ու ավելի
տարիներ)
Անձնական ծագման
գործ
700
Ոչնչացման համար
գործ
300
առանձնացված
3. Փաստաթղթերի օգտագործում
Օգտվողի պատվերով փասփաստա2 000
տաթղթերի թեմատիկ որոթուղթ
նում և դրանց ցանկի կազմում
Փաստաթղթերի հավաքածուի հավաքածու,
պայմանագրային
և ժողովածուի կազմում
ժողովածու
հիմունքներով
Փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում ընթերցասրահի միջոցով
լուսապատճենահանման միջոցով՝ առանց վավերացման
A4 ձևաչափի փաստաթղթեր
մինչև 1827 թվականը
Էջ
3 000
ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
Էջ
1 000
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
էջ
300
ներառյալ
1920 թվականից հետո
էջ
200
A3 ձևաչափի փաստաթղթեր
մինչև 1827 թվականը
էջ
5 000
ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
էջ
2 000
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
էջ
1 500
ներառյալ
1920 թվականից հետո
էջ
1 000
չափաբերական մատյաններից,
էջ
1 000
աշխարհագրերից, ընտանեկան
ցուցակներից, մարդահամարի
և վիճակագրական գրքերից
պատճենի պատրաստում սկան սարքի միջոցով
էլեկտրոնային տարբերակի տրամադրում
մինչև 1827 թվականը
էջ
2 000
ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
էջ
1 000
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
էջ
300
ներառյալ
1920 թվականից հետո
էջ
200
րապետության պետական

1)
2)
ա.
բ.
3)

4)
5)

1)

2)
3)
ա.

բ.

մինչև 1827 թվականը

թղթային տարբերակի տրամադրում
սև-սպիտակ
էջ
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4 000

ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
ներառյալ
1920 թվականից հետո

էջ

1 000

էջ

750

էջ

500
գունավոր

մինչև 1827 թվականը
ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
ներառյալ
1920 թվականից հետո
գ.
մինչև 1827 թվականը
ներառյալ
մինչև 1850 թվականը
ներառյալ
մինչև 1920 թվականը
ներառյալ
1920 թվականից հետո
դ.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
ա.
բ.
9)

10)

11)

12)
13)

էջ

6 000

էջ

4 000

էջ

2 500

էջ
ժապավենից թղթե պատճենի տրամադրում
էջ

1 000
6 000

էջ

4 000

էջ

2 500

էջ
1 000
համակարգչի միջոցով տեքստի հավաքում
ընթեռնելի տեքստից
էջ
300
դժվար ընթեռնելի տեքստից
էջ
500
4. Արխիվագիտական այլ ծառայություններ
Փաստաթղթերի պահպանուանվանում
500
թյան ժամկետների նշումով
ցանկի կազմում
Անվանակարգի կազմում
անվանում
1 000
Թեմատիկ ցանկերի կազմում
վերնագիր
500
Դասերի և դասախոսությունակադեմի2 000
ների վարում
ական ժամը
Էքսկուրսիաների կազմակերէքսկուրսիա
անվճար
պում
Ուսանողների գործնական
խումբը՝ 15
պայմանագրային
աշխատանքի կազմակերպում
անձ
հիմունքներով
Տեքստերի համակարգչային
էջ
200
մուտքագրում
Պատճենի պատրաստում սկան սարքի միջոցով՝ պատվիրատուի փաստաթղթերից կամ
գրքերից
Էլեկտրոնային
էջ
100
սև-սպիտակ
էջ
300
գունավոր
1 500
Տեքստի թարգմանություն
էջ
1 000
(ռուսերենից հայերեն և
հակառակը)
Գործերի (փաստաթղթերի)
կիլոգրամ
պայմանագրային
պահատվությամբ պահպահիմունքներով
նում (ժամանակավոր)
Արխիվային, գրադարանային
1 պահպանպայմանագրային
և այլ հավաքածուի ֆիզիկավող միավոր
հիմունքներով
կան վիճակի բարելավում
Փաստաթղթերի, գրքերի
կիլոգրամ
պայմանագրային
ախտահանում
հիմունքներով
Արխիվային արկղի
արկղ
3 000
պատրաստում

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Կ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 10-ին
Պետական գրանցման համարը 1051720

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
23 փետրվարի 2017թ.

N 40-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19-Ի N 167-Ն
ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 19-ի «Ուսումնական հաստատության
ուսուցչի (դաստիարակի) թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի
օրինակելի կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 138Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 167-Ն հրամանով
հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումը`
1) 49-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
«49. Հանձնաժողովի նախագահը մրցույթի բանավոր փուլ անցած բոլոր
մասնակիցներին հրավիրում է քննասենյակ: Ցանկացողները կարող են մնալ
քննասենյակում ու հետևել բանավոր փուլի ընթացքին մինչև բանավոր փուլի
ավարտը: Բանավոր փուլի ժամանակ մասնակիցը վիճակահանությամբ
բանավոր առաջադրանքների հարցաշարից ընտրում է ութ հարց, որից չորսը՝
զուտ առարկայական-մասնագիտական:».
2) 53-րդ կետից հանել «, և հարակից հարցերի գերակշիռ մասին (այդպիսիք
լինելու դեպքում): Հանձնաժողովի անդամները կարող են մասնակցին ուղղել
մինչև երեք հարակից հարց» բառերը.
3) 57-րդ, 58-րդ և 65-րդ կետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ ՝
«57. Յուրաքանչյուր մասնակցի համար հարցազրույցն ավարտելուց հետո
լրացվում է անհատական թերթիկը (Ձև3):»
«58. Հանձնաժողովի նախագահը բարձրաձայն բոլոր մասնակիցներին
հայտարարում է բանավոր փուլի արդյունքները և եզրակացությունը, ինչն
արձանագրվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից:»
«65. Ամփոփիչ արձանագրությանը կցվում են՝
1) անհատական թերթիկները.
2) հանձնաժողովի անդամների հատուկ կարծիք(ներ)ը (առկայության
դեպքում):».
4) 25-րդ, 59-րդ, 60-րդ և 61-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել.
5) 64-րդ կետում`
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ա. 8-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
«8) բանավոր փուլի մասնակիցների ցուցակը և «ճիշտ» պատասխանների
քանակը»,
բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին ենթակետ՝
«8.1) մրցույթի գրավոր և բանավոր փուլերն հաջողությամբ հաղթահարած
մասնակիցների անվանացանկը և երկու փուլերի արդյունքում հավաքած
ընդհանուր միավորները (գրավոր փուլի միավորին՝ ավելացրած բանավոր
փուլի ճիշտ պատասխանների քանակը)».
6) Ձև 2-ը և Ձև 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
«Ձև2
Ամփոփիչ արձանագրություն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _________________________________
շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի)_____________________________________
_______________________________________________________________________
(ուսումնական հաստատության լրիվ անվանումը, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանի) ուսուցչի թափուր աշխատատեղի
(լրացվում է մասնագիտության անվանումը)

________________________________________համար հայտարարված մրցույթի.
1. Թափուր աշխատատեղի քանակը_____________________________________
2. Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած անձանց թիվը___________________
3. Մրցույթին թույլատրված մասնակիցների թիվը__________________________
4. Գրավոր փուլի ձևը____________________________________________________
5. Գրավոր արդյունքը (մասնակիցների անուն, ազգանունը, հավաքած
միավորները կամ բալերը)
1)
2)
3)
6. Բանավոր փուլի մասնակիցների ցուցակը և «ճիշտ» պատասխանների
քանակը:
1)
2)
3)
7. Մրցույթի գրավոր և բանավոր փուլերն հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցների անվանացանկը և երկու փուլերի արդյունքում հավաքած
ընդհանուր միավորները (գրավոր փուլի միավորին՝ ավելացրած բանավոր
փուլի ճիշտ պատասխանների քանակը)
1)
2)
3)
8. Հանձնաժողվի անդամների անունը, ազգանունը և ստորագրությունը՝
1) Հանձնաժողվի նախագահ՝____________________________________________
2) Հանձնաժողվի անդամ՝_______________________________________________
3) Հանձնաժողվի անդամ՝________________________________________________
4) Հանձնաժողվի անդամ՝________________________________________________
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ_________________________________________
Ձև3
Անհատական թերթիկ
1. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության անվանումը_____________
2. Առարկան____________________________________________________________
3. Մասնակցի անուն, ազգանունը_________________________________________
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4. Տոմսի համարը_______________________________________________________
5. Հարցերի գնահատականները («ճիշտ» կամ «սխալ»)
Մասնագիտական՝
1)_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________
Ընդհանուր՝
5)_____________________________________________________________________
6)_____________________________________________________________________
7)_____________________________________________________________________
8)_____________________________________________________________________
6. Ընդամենը հավաքած «ճիշտ» պատասխանների քանակը _________________
7. Եզրակացություն՝ ____________________________________________________
(Հաղթահարել է բանավոր փուլը, չի հաղթահարել)

8. Հանձնաժողվի անդամների անունը, ազգանունը և ստորագրությունը
1) Հանձնաժողվի նախագահ՝____________________________________________
2) Հանձնաժողվի անդամ՝________________________________________________
3) Հանձնաժողվի անդամ՝________________________________________________
4) Հանձնաժողվի անդամ՝________________________________________________
9. Մասնակցի ստորագրությունը՝_________________________________________
Քարտուղար__________________________________________________________»:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության աշխատակազմի ընդհանուր բաժնին՝ սույն
հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական
գրանցման:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի տեղակալ՝ Մ.Համբարձումյանին:
4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ս.ԱՍՐՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061726
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 07-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 51-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 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 շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության և
սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 51-Ն հրամանում
կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) հրամանի վերնագրում, տեքստում և հավելվածի վերնագրում
«արտադրության» բառը փոխարինել «արտադրության (այդ թվում`
ընդերքօգտագործման)» բառերով.
2) հրամանի հավելվածի ցանկում՝
ա. «34000000 00 00 0» ծածկագրի «Թափոնների անվանումը» սյունակում
«Արդյունահանման
թափոններ»
բառերը
փոխարինել
«Օգտակար
հանածոների արդյունահանման թափոններ» բառերով.
բ. «34500000 00 00 0» և «34700000 00 00 0» ծածկագրերի տողերը հանել.
գ. «34000000 00 00 0» ծածկագրի տողից հետո ցանկը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր տողերով.
«34000100 01 00 0 Բաց եղանակով օգտակար հանածոների
արդյունահանումից առաջացած մակաբացման
ապարներ
34000110 01 99 5 Ժայռային մակաբացման ապարներ
34000120 01 99 5 Փխրուն մակաբացման ապարներ
34000130 01 99 5 Կավային մակաբացման ապարներ»:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061727
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 08-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ԹԵՐԹԻԿԻ ԵՎ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՐՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի «Թափոնների հեռացման վայրերի
ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու մասին» N 17 որոշման 2-րդ կետով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
Հաստատել`
1) թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկի ձևը`
համաձայն N 1 հավելվածի.
2) թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման գրքի ձևը`
համաձայն N 2 հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 08-Ն հրամանի
Ձև
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
1. _____________________________________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը)

2. Թափոնների տեղադրման, վնասազերծման կամ ոչնչացման օբյեկտի (այսուհետ՝
օբյեկտ) անվանումը ____________________________________________________________
3. Օբյեկտի գտնվելու վայրը ____________________________________________________
4. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ.
1) հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը ______________________________________
(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը,

_______________________________________________________________________________
իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի

_______________________________________________________________________________
պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը և այլն)

2) հողամասի մակերեսը ________ հեկտար
3) օբյեկտի տեղանքը ___________________________________________________________
(լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք)

4) բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը _______________________________
5. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը ________________________________
6. Թափոնների տեղադրման օբյեկտների համար՝
1) օբյեկտի հզորությունը __________ տոննա/տարի
2) թափոնների պահեստավորման սխեման ______________________________________
7. Թափոնների վնասազերծման կամ ոչնչացման օբյեկտների համար՝
1) տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը _________________________________________
______________________________________________________________________________
2) հզորությունը _________ տոննա/տարի, տոննա/օր
3) տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը)
ամրակայված
շարժական
4) շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը)
անընդհատ
պարբերաբար

ըստ պահանջի

8. Տեղադրվող կամ վնասազերծվող թափոնների բնութագիրը
Անվանումը

Ծածկագիրը

1

2

Ագրեգատային
վիճակը
3

Վտանգավորության
դասը
4

Ծավալը,
տ/տարի
5

Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարածքում
գոյացող
արտադրության
(այդ
թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն:
9. Թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգի տվյալները (աղբավայրերից
արտանետումների, արտահոսքերի և հողերի աղտոտվածության մասին) ____________
_______________________________________________________________________________
10. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը __________________________
_______________________________________________________________________________
(սանիտարապահպանական գոտու լայնությունը՝ արտահայտված մետրով)

11. Տեղեկություններ մոտակա բնակավայրերից, ջրամատակարարման, ջրահոսքերի
և ջրավազանների աղբյուրներից օբյեկտի ունեցած հեռավորության, սանիտարական
պահպանության գոտու չափերի և դիտարկման հորատանցքերի դիրքի մասին ______
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_______________________________________________________________________________
12. Սույն ռեեստրային գրանցման թերթիկին կից ներկայացնել բնապահպանական
փորձաքննական եզրակացությունը:
Սույն
ռեեստրային
գրանցման
թերթիկի
մեջ
նշված
տեղեկությունների
հավաստիությունը հաստատում եմ`
Կազմակերպության ղեկավար

________________________
(ստորագրություն)

_____________________
(անուն, ազգանուն)

___ ____________ 20___ թ.
____________________________
(կատարողի անուն,ազգանուն, հեռախոս)

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 08-Ն հրամանի
Ձև
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳԻՐՔ

Իրավաբանական Ռեեստրային
անձի, անհատ
գրանցման
ձեռնարկատիրոջ,
թերթիկը
օբյեկտի
ներկայացնելու
անվանումները
ամսաթիվը

Ռեեստրային
գրանցման
թերթիկին կից
ներկայացված
փաստաթղթերի
անվանումները

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Օբյեկտի կողմից
ներկայացված
Օբյեկտին
ռեեստրային գրանցման
տրվող
թերթիկի
ռեեստրային ու դրան կից ներկայացված
համարը
փաստաթղթերի պահման
գործի
համարը

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061728
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 09-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ
ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի «Թափոնների գոյացման
նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի
հաստատման կարգը հաստատելու մասին» N 222 որոշման 2-րդ կետով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
Հաստատել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման
սահմանաքանակների նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևը` համաձայն
հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 09-Ն հրամանի
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ
1. Թափոնների
գոյացման
նորմատիվների
և
դրանց
տեղադրման
սահմանաքանակների նախագիծը (այսուհետ` նախագիծ) կազմվում և ներկայացվում է
թղթային (2 օրինակ) և մագնիսական կրիչների վրա և ներառում է.
1) տիտղոսաթերթ (N 1 Ձևը կցվում է).
2) ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական
անձի վերաբերյալ.
3) բացատրություն.
4) արտադրական գործընթացների բնութագիրը` որպես թափոնագոյացման
աղբյուր.
5) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի գործունեության
արդյունքում գոյացող թափոնների ցանկը, կազմը և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը.
6) գոյացող թափոնների նորմատիվների ու քանակությունների հաշվարկը և
հիմնավորումը.
7) նյութահումքային հաշվեկշիռը.
8) թափոնների շարժի սխեման` ըստ գործընթացների.
9) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի կողմից թափոնների
ժամանակավոր
պահման
(կուտակման)
վայրերի
բնութագիրը,
պահվող
քանակությունների և թափոնների հեռացման պարբերականության հիմնավորումը.
10) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ առկա թափոնների
օգտագործման, վնասազերծման կայանքների ու տեխնոլոգիաների բնութագիրը.
11) տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին
պատկանող թափոնների տեղադրման օբյեկտներում շրջակա միջավայրի վիճակի
հսկողության կազմակերպման վերաբերյալ.
12) տեղեկություններ հակավթարային միջոցառումների վերաբերյալ.
13) առաջարկություններ թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների
վերաբերյալ.
14) տեխնիկական հաշվետվություն արտադրական գործընթացի, օգտագործվող
հումքի և առաջացող թափոնների անփոփոխության մասին (N 18 Ձևը կցվում է):
2. Նախագծին կից ներկայացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 9-ի N 222 որոշմամբ հաստատված կարգի
11-րդ կետի «բ», «գ», «ե», «զ», «է» , «ը», «թ» և «ժ» ենթակետերով սահմանված
փաստաթղթերը:
3. Ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական
անձի վերաբերյալ բաժնում բերվում են.
1) անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը և անձնագրային տվյալները կամ
իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը և ղեկավարի ազգանունը, անունը.
2) իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ
բնակության վայրը.
3) գործունեության իրականացման վայրը.
4) էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում).
5) հեռախոսի և ֆաքսի համարները (առկայության դեպքում).
6) հիմնական գործունեության տեսակը.
7) արդյունաբերական հրապարակների քանակը և դրանց տեղակայման վայրերը.
8) աշխատողների թվաքանակը.
9)
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների`
հիմնական
և
օժանդակ
արտադրությունների, արտադրամասերի ու տեղամասերի ցանկը.
10) աշխատանքի հիմնական արտադրական ցուցանիշները` թողարկվող
արտադրանքի փաստացի ծավալները.
11) տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին
պատկանող պոլիգոնների, թափոնակուտակիչների առկայության վերաբերյալ:

87

4. Բացատրության մեջ բերվում են.
1) ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական
անձի մոտ գոյացած թափոնների քանակությունների (զանգվածի) վերաբերյալ` նշելով
դրանց վտանգավորության դասը.
2) թափոնների ժամանակավոր կուտակման հրապարակների (վայրերի) (բաց,
փակ) ընդհանուր քանակը.
3) տեղեկություններ թափոնների գործածության ոլորտում նախատեսվող
միջոցառումների վերաբերյալ:
5. Արտադրական գործընթացների բնութագիրը` որպես թափոնագոյացման
աղբյուր բաժնում բերվում է համառոտ տեղեկատվություն արտադրության
տեխնոլոգիայի և տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ, որոնց
օգտագործման ընթացքում գոյանում են թափոններ: Տեղեկությունները բերվում են
տեքստի կամ արտադրական գործընթացների սխեմաների ձևով` ըստ յուրաքանչյուր
տեղամասի.
1) արտադրական գործընթացների սխեմաներում նշվում են.
ա. արտադրական գործողությունները,
բ. հումքի, նյութերի, նախապատրաստուկների ստացման աղբյուրները,
գ. արդյունքում ստացվող արտադրանքը (տվյալ տեղամասի),
դ. առաջացող թափոնները,
ե. թափոնների հետագա գործածության հետ կապված գործողությունները.
2) գոյացող թափոնների ցանկը ներկայացվում է աղյուսակով (N 8 Ձևի N 1.7
աղյուսակը կցվում է).
3) անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձինք, որոնց
գործունեության ընթացքում բացակայում են տեխնոլոգիական գործընթացները, բոլոր
տեղեկությունները ներկայացնում են տեքստի ձևով.
4) անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձինք, որոնց հիմնական
գործունեությունը կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից թափոնների
հավաքումն է ու դրանց վերամշակումը, վնասազերծումը կամ թաղումը, տվյալ
բաժնում ներկայացնում են տեղեկատվություն ստացած թափոնների ծավալների ու
բնութագրերի և թափոնների գործածության հետ կապված բոլոր գործողությունների
վերաբերյալ:
5) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ տնտեսականկենցաղային ու արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրող կառույցների կամ
ջրապատրաստման
(ջրամշակման)
մաքրող
կառույցների,
ինչպես
նաև
փոշեգազամաքրման կայանքների ու սարքավորումների առկայության դեպքում`
ներկայացվում են դրանց բնութագրերը (N 9 Ձևի N 1.8 աղյուսակը և N 10 Ձևի N 1.9
աղյուսակը կցվում են):
6. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի գործունեության

արդյունքում գոյացած թափոնների ցանկը, կազմը և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը
բաժնում բերվում են թափոնների ծածկագրերը` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված ցանկի (այսուհետ`
«Թափոնների ցանկ»):
Այն
դեպքում,
երբ
թափոնները
ներառված
չեն
«Թափոնների ցանկում», սույն բաժնում բերվում են տվյալներ թափոնների
առաջացման աղբյուրների, կազմի և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերի մասին (N 11 Ձևի
N 1.10 աղյուսակը կցվում է):
7. Գոյացող թափոնների նորմատիվների ու քանակությունների հաշվարկը և
հիմնավորումը բաժնում ներկայացվում են թափոնների գոյացման նորմատիվների
հաշվարկները` ըստ յուրաքանչյուր տեսակի: Հաշվարկը կարող է իրականացվել ըստ`
1) նյութահումքային հաշվեկշռի (N 2 Ձևի N 1.1 աղյուսակը և N 3 Ձևի N 1.2
աղյուսակը կցվում են).
2) թափոնների գոյացման տեսակարար ճյուղային նորմատիվների.
3) հաշվարկային-վերլուծական մեթոդի (N 4 Ձևի N 1.3 աղյուսակը, N 5 Ձևի N 1.4
աղյուսակը և N 6 Ձևի N 1.5 աղյուսակը կցվում են).
4) փորձարարական մեթոդի.
5) վիճակագրական մեթոդի (N 7 Ձևի N 1.6 աղյուսակը կցվում է).
6) թափոնների գոյացման տեսակարար նորմատիվների տեղեկատվական

աղյուսակների:
Հաշվարկները` ըստ թափոնների յուրաքանչյուր տեսակի, անհրաժեշտ է
ներկայացնել աղյուսակների ձևով, ընդ որում` աղյուսակի համապատասխան
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սյունակներում նշվում են հաշվարկի համար անհրաժեշտ քանակական ելակետային
տվյալները, տեսակարար և կշռային գործակիցներ: Տեքստի ձևով անհրաժեշտ է
յուրաքանչյուր տեսակի թափոնի համար հղում կատարել տեղեկությունների
համապատասխան աղբյուրներին, որոնք հաստատում են այս կամ այն քանակական
ցուցանիշը:
8. Նյութահումքային հաշվեկշիռ բաժինը լրացվում է այն դեպքում, երբ թափոնի
տեսակի համար հաշվարկն իրականացվում է նյութահումքային հաշվեկշռի տվյալների
հիման վրա (N 2 Ձևի N 1.1 աղյուսակը կցվում է): Անհատ ձեռնարկատերը կամ
իրավաբանական անձը, որի հիմնական գործունեությունը կազմակերպություններից
ու քաղաքացիներից թափոնների հավաքումն ու վերամշակումն է, սույն բաժնում
ներկայացնում է նյութահումքային հաշվեկշռի աղյուսակ, որն արտացոլում է
ընդունված
թափոնների
ծավալները,
դրանց
վերամշակման
գործընթացը,
արտադրանքի ելքը և երկրորդային թափոնների առաջացումը:
9. Թափոնների շարժի սխեման` ըստ գործընթացների բաժնում բերվում են
տվյալներ թափոնների գոյացման և օգտագործման մասին, վերամշակման,
վնասազերծման
և
(կամ)
թաղման
նպատակով
թափոններն
այլ
կազմակերպություններին տրամադրելու մասին, նշվում են թափոնների առաքիչների և
սպառողների տվյալները (N 12 Ձևի N 1.11 աղյուսակը կցվում է):
10. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների

պահման
(կուտակման)
վայրերի
բնութագիրը,
պահման
(կուտակման)
քանակությունների հիմնավորումը և թափոնների հեռացման պարբերականությունը
բաժնում ներկայացվում է տեղեկատվություն թափոնների պահման վայրերում դրանց
կուտակումների վերաբերյալ (N 13 Ձևի N 1.12 աղյուսակը կցվում է):
Թափոնների հեռացման օպտիմալ պարբերականությունը որոշելու համար
նախագծում ներառվում են հետևյալ տեղեկությունները.
1) փաստաթղթերի ցանկը, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է անհատ
ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների պահման
(կուտակման) սահմանային քանակությունները և վերամշակման, վնասազերծման
կամ թաղման նպատակով թափոնների հեռացման պարբերականությունը.
2) թափոնների տեղափոխության համար տրանսպորտի (սեփական և (կամ)
վարձակալությամբ) առկայության վերաբերյալ:
11. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ առկա թափոնների
օգտագործման, վնասազերծման կայանքների ու տեխնոլոգիաների բնութագիր բաժինը
լրացվում են այն անհատ ձեռնարկատերերի կամ իրավաբանական անձանց կողմից,
որոնք ունեն կամ վարձակալել են թափոնների օգտագործման, վնասազերծման
կայանքներ (N 14 Ձևի N 1.13 աղյուսակը կցվում է): Յուրաքանչյուր կայանքի (այդ
թվում` վարձակալվող) վերաբերյալ բերվում են հետևյալ տեղեկությունները.
1) կայանքի նախագծային բնութագրերը.
2) թափոնի օգտագործման փաստացի ծավալը.
3) օգտագործվող կամ վնասազերծվող թափոնների անվանացանկը.
4) երկրորդային գոյացող թափոնների բնութագրերը:
12. Տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին

պատկանող թափոնների տեղադրման օբյեկտներում շրջակա միջավայրի վիճակի
հսկողության կազմակերպման մասին բաժնում բերվում են տեղեկություններ
թափոնների պահման, թաղման օբյեկտներում (վայրերում) շրջակա միջավայրի
վիճակի հսկողության միջոցառումների և դրանց իրականացման պարբերականության
վերաբերյալ (N 15 Ձևի N 1.14 աղյուսակը և N 16 Ձևի N 1.15 աղյուսակը կցվում են):
13. Տեղեկություններ հակավթարային միջոցառումների մասին բաժնում բերվում են
տեղեկություններ թափոնների տեղադրման օբյեկտներում վթարային իրավիճակների
առաջացման հնարավորության, դրա հնարավոր հետևանքների ու տեղայնացման
եղանակների մասին: Անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք, որոնց
մոտ արտադրության տեխնոլոգիական սխեման ենթադրում է վթարային
իրավիճակների հնարավորություն, ինչը հանգեցնում է ոչ պլանային թափոնների
առաջացման կամ թափոնների սահմանաքանակների ավելացման, ներկայացնում են
տեղեկություններ դրանց մասին` նկարագրելով վթարային իրավիճակներում
թափոնների առաջացման մեխանիզմները, կազմը, ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը,
այդ թափոնների գործածության բոլոր փուլերը:
Սույն բաժինը լրացվում է.
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1) թափոնների թաղման կամ երկարատև պահման օբյեկտների (պոլիգոններ,
շլամակուտակիչներ, պոչամբարներ, տիղմի կուտակիչներ, մոխրակույտեր), ինչպես
նաև թափոնների այրման կայանքների առկայության կամ շահագործման դեպքում.
2) վտանգավորության 1-ին դասին պատկանող թափոնների պահման դեպքում
(բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի պահման վայրերի).
3) վտանգավորության 2-րդ դասին պատկանող հեղուկ կամ մածուկանման թափոնների պահման դեպքում.
4) պայթյունավտանգ կամ հրդեհավտանգ թափոնների (անկախ վտանգավորության
դասից) գոյացման և (կամ) կուտակման դեպքում:
14. Առաջարկություններ
թափոնների
տեղադրման
սահմանաքանակների
վերաբերյալ բաժնում բերվում է տեղադրման համար նախատեսված թափոնների
ցանկը և քանակությունը (N 17 Ձևի N 1.16 աղյուսակը կցվում է):

Ձև N 1
Հաստատված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի
և բնական ռեսուրսների վարչության պետ
___________ ____________
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

—— ———————— 20___թ.
_______________________________________________________________________________
(Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը)

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
(Իրավաբանական անձ
կամ անհատ ձեռնարկատեր)

_______________________________________
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

Նախագծի գրանցման
համարը, տարեթիվը ____________________

Ձև N 2
N 1.1 Աղյուսակ
ՆՅՈՒԹԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
(ՀՈՒՄՔԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԸ)
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Թափոնի
վերածվող

Կոյուղի կամ ջրային օբյեկտներ
լցվող

5

Մթնոլորտ
արտանետվող

4

Անդարձելի
կորուստները

3

Շրջակա միջավայրն
աղտոտող

Խոտան

Անվանումը

Արտադրանքի
արտադրության
համար
օգտագործվող
Արտադրանք

2

Չափման
միավորը

Երկրորդային վերամշակման
ուղարկվող

1

Հումքի և նյութերի քանակությունը

Արտադրություն մտնող

Անվանումը

Ծածկագիրը ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի 2013 թվականի
փետրվարի 12-ի N 20-Ն
հրամանի

Արտադրության հումքերն
ու նյութերը

6

7

8

9

10

11

Ձև N 3
N 1.2 Աղյուսակ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

7

Ծածկագիրը ըստ ԼՂՀ
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2013
թվականի փետրվարի
12-ի N 20-Ն հրամանի

8

Խոտան

6

Անվանումը

Ծածկագիրը ըստ ԼՂՀ
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2013
թվականի փետրվարի
12-ի N 20-Ն հրամանի
Քանակությունը

5

Չափման Արդյունքը
միավորը

Պատրաստի
արտադրանք

4

Արտադրանք

Անվանումը

3

Անվանումը

2

Անվանումը

Համարը

1

Անվանումը

Անվանումը

Արտա- Արտա- ՏեխնոլոգիԱրտադրության
դրամաս, դրուական
հումքերն ու նյութերը
տեղամաս թյուն
գործընթացը

10

11

12

9

N 1.2 Աղյուսակի շարունակությունը
Չափման
միավորը

Օդափոխության
համակարգերի
թափոնները

Կեղտաջրերի մաքրման
կայանքներում հավաքված թափոնները

Կոյուղի թափվող ջրերի
մաքրման կայանքներում
հավաքված թափոնները

Ան- Անվա- ԾածկաՔաԱն- Ծածկա- ՔաԱն- Ծածկագիրը Քավա- նումը
գիրը
նավա- գիրը ըստ նակու- վաըստ «Թա- նակունումը
ըստ «Թա- կու- նումը «Թափոն- թյունը նումը փոնների թյունը
փոնների թյունը
ների
ցանկի»
ցանկի»
ցանկի»
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Անդարձելի
կորուստները

Տեխնոլոգիական գործընթացների, արտադրության ընթացքում առաջացող թափոնների շարժը

23

N 1.2 Աղյուսակի շարունակությունը
Երկրորդային վերամշակման ուղարկվող
թափոնները
Անվանումը

Ծածկագիրը ըստ
Քանակու«Թափոնների ցանկի»
թյունը

24

25

Վերամշակման կամ ոչնչացման հանձնվող
թափոնները
Անվանումը

Ծածկագիրը ըստ
«Թափոնների ցանկի»

Քանակությունը

27

28

29

26

Ձև N 4
N 1.3 Աղյուսակ
ՄԻԱՎՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՇՎՈՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
Թափոնի տեսակը

Արտադրանքը

Հումք կամ նյութեր

Անվա- Ծածկա- Անվա- Ծածկագիրը
Թողարկվող
Չափման Անվա- Ծածկագիրը
նումը գիրը ըստ նումը
ըստ ԼՂՀ
արտադրանքի միավորը նումը ըստ ԼՂՀ ֆի«Թափոննեֆինանսների և նախատեսվող Անվանումը
նանսների
րի ցանկի»
էկոնոմիկայի քանակությունը
ևէկոնոմիկայի
նախարարի
նախարարի
2013 թվականի
2013 թվականի
փետրվարի 12փետրվարի 12-ի
ի N 20-Ն
N 20-Ն
հրամանի
հրամանի
1

2

3

4

5

6

7

8

N 1.3 Աղյուսակի շարունակությունը
Միավոր արտադրանքի հաշվով նախնական հումքի, նյութերի ծախսի Առաջացած թափոնների
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նորման/չափաքանակը

քանակությունը (ծավալը)

Չափման Ծախսի Հումք,
Անդարձելի Կորստի Արտադրության Քանակումիավորը նորման նյութերի կորուստներ գործա- թափոնի գոյացթյունը
մաքուր
կիցը
ման
Անվածախսը
նորմատիվը
նումը
9

10

11

12

13

14

Չափման
միավորը
Անվանումը

15

16

Ձև N 5
N 1.4 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԽՄԲԱՅԻՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԻ ԵՎ
ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
ԹԱՓՈՆԻ ՏԵՍԱԿԸ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ (ԱՅԴ
ԹՎՈՒՄ`ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ
ԽՄԲԱՅԻՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ
ԸՍՏ «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ»

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

1

2

3

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ

ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

4

5

6

Ձև N 6
N 1.5 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ
ՄԻԱՎՈՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
Թափոնի տեսակը

Արտադրու- Տեխնոլոթյուն
գիական
գործընթացը

Անվա- Ծածկագիրը Անվանումը
նումը
ըստ
«Թափոնների
ցանկի»

1

2

Անվանումը

3

4

Առաջնային հումք

ԱնվաԾածկագիրը
նումը ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի
նախարարի 2013
թվականի
փետրվարի 12-ի N
20-Ն հրամանի
5

6

Հումքի ծավալը, որի
վերամշակումից
առաջանում են
թափոններ
Մեծությունը

Չափման
միավորը
Անվանումը

7

8

N 1.5 Աղյուսակի շարունակությունը
Առաջնային հումքի, նյութերի ծախսի նորմաները միավոր հումքի հաշվով
Չափման Ծախսի Հումքի, Անդարձելի Կորուստմիավորը նորմայի նյութերի կորուստներ
ների
մեծումաքուր
գործակիցը
Անվաթյունը
ծախսը
նումը
9

10

11

12

Առաջնային
հումքի,
նյութերի
օգտագործման
գործակիցը

13

14

Թափոնների
գոյացման նորմատիվ
Չափման բնական
միավորներով
Մեծությունը

Չափման
միավորը
Անվանումը

15

16

N 1.5 Աղյուսակի շարունակությունը
Թափոնների գոյացման նորմատիվը
Տոկոսներով
Մեծությունը

Թափոնների գոյացման քանակությունը (ծավալը)
Մեծությունը

Չափման միավորը
Անվանումը

17

Չափման միավորը
Անվանումը

18

19
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Ձև N 7
N 1.6 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
Թափոնի տեսակը

Արտադրու- Տեխնոլոգիական
թյուն
գործընթացը

Անվա- Ծածկագիրը Անվանումը
նումը
ըստ
«Թափոնների
ցանկի»

1

2

Հումք կամ նյութեր

Անվանումը

Անվանումը

4

5

3

Ծածկագիրը
Հումքի քանակուըստ ԼՂՀ
թյունը/ծավալը, որի
ֆինանսների և
վերամշակումից
էկոնոմիկայի
գոյանում են
նախարարի
թափոններ
2013 թվականի Մեծու- Չափման
փետրվարի 12-ի թյունը միավորը
N 20-Ն
Անվանումը
հրամանի
6

7

8

N 1.6 Աղյուսակի շարունակությունը
Արտադրանք
Անվանումը

Թափոնների
Թափոնների գոյացման նորմատիվը
գոյացման
Վերամշակվող
Պատրաստի
քանակությունը/
հումքի
արտադրանքի
ծավալը
նկատմամբ
նկատմամբ

Ծածկագիրը
Թողարկվող
ըստ ԼՂՀ
արտադրանքի
ֆինանսների և քանակությունը
էկոնոմիկայի Մեծու- Չափման Մեծու- Չափման Մեծու- Չափման Մեծու- Չափման
նախարարի թյունը միավորը թյունը միավորը թյունը միավորը թյունը միավորը
2013 թվականի
ԱնվաԱնվաԱնվաԱնվափետրվարի 12նումը
նումը
նումը
նումը
ի N 20-Ն
հրամանի

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ձև N 8
N 1.7 Աղյուսակ
ԳՈՅԱՑՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
Թափոնի
անվանումը

1

Ծածկագիրը Արտադրուըստ «Թափոնթյուն
ների ցանկի» (անվանումը)
2

3

Թափոնի
վտանգավոր
հատկությունները
4

Ընդամենը
Վտանգավորության
1-ին դաս

Ընդամենը
Վտանգավորության
2-րդ դաս

Ընդամենը
Վտանգավորության
3-րդ դաս

Ընդամենը
Վտանգավորության
4-րդ դաս
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Թափոնի
Քանակուվտանգավորությունը
թյան
մ3/տ/տարի
դասը
5

6

Ընդամենը
Վտանգավորության
5-րդ դաս

Ընդամենը

Ձև N 9
N 1.8 Աղյուսակ
ՄԱՔՐՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՈՒ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԱՔՐՄԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Տեխնոլոգիական Մաքրող
գործընթացը, կայանքորը հանգեցնում ների
է
համանստվածքի
ռոտ
առաջացման բնութագիրը
Անվանումը

1

2

Նստվածքների (թափոնների) բնութագիրը

Թափոնի
տեսակը

Քիմիական կազմը

Թափոնի Նստվածքի Խոնավտանգա- քանակու- վություվորության թյունը
նը %
դասը
(ծավալը)
Անվա- Ծածկա- Բաղադրի- Պարունատ/օր տ/
նումը գիրը ըստ չի անվա- կությունը
տարի
«Թափոն- նումը
%
ների
ցանկի»
3
4
5
6
7
8
9
10

N 1.8 Աղյուսակի շարունակությունը
Նստվածքի ջրազրկման համար
սարքավորումների
առկայությունը

Կազմակերպությունը, որին տրվում է նստվածքը

Անվա- Տեսակը, Անվա- Գտննումը մակնիշը նումը վելու
վայրը

11

12

13

14

Ինքնուրույն
օգտագործումը

Տվյալները

Պայմանա- Հնարա- Օգտագրի համա- վորու- գործման
րը (առկա- թյունը եղանակը
(այո, ոչ) ԱնվաՀարկ Լեռնային Ղարա- յության
դեպքում)
վճարողի բաղի Հանրապենումը
հաշվառ- տության պետաման
կան ռեգիստրում
համարը
գրանցման
համարը
15

16

17

18

19

Ձև N 10
N 1.9 Աղյուսակ
ՓՈՇԵԳԱԶԱՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՕԴԻ ՄԱՔՐՄԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ՄԱՔՐՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Անվա- Տեսակը Չափը Արտադրոնումը
ղականությունը
մ3/ժամ
1

2

3

4

Մաքրման
մեթոդը
խոնավ-1
չոր-2
5

94

Մաքրող
կառույցների
նախագծային
արդյունավետությունը

Զտիչների փոխարինման (լվացման և
այլն) պարբերականությունը

6

7

N 1.9 Աղյուսակի շարունակությունը
Գոյացող թափոնների բնութագիրը
Թափոնի տեսակը

Թափոնի ֆիզիկաքիմիական կազմը

Անվա- Ծածկագիրը Վտանգա- Քանակու- Չափման Ագրեգատային Բաղադրիչի Տոկոսային
նումը
ըստ
վորության թյունը
միավորը
վիճակը
անվանումը պարունա«Թափոնդասը
կությունը
Անվանումը Անվանումը
ների ցանկի»
8

9

10

11

12

13

14

15

N 1.9 Աղյուսակի շարունակությունը
Ինքնուրույն
օգտագործում

Կազմակերպությունը, որին տրվում են թափոնները

Օգտագործ- Անվա- ԳտնՏվյալներ
ման եղանակի նումը վելու Հարկ վճարո- Լեռնային Ղարաբաղի ՀանրաՊայմանագրի
անվանումը
վայրը ղի հաշվառ- պետության պետական ռեգիս- համարը (առկայուման համարը
տրում գրանցման համարը
թյան դեպքում)
16

17

18

19

20

21

Ձև N 11
N 1.10 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ
------ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ
Թափոնի
տեսակը

Արտադրություն

Անվա- Ծածկանումը գիրը ըստ
«Թափոնների
ցանկի»

Անվանումը

1

2

Տեխնոլոգիական ԹափոԹափոնների ֆիզիկաքիմիական
գործընթացը
նի
բնութագիրը
վտանգաԱնվանումը
Ագրեգա- ԼուծեԹափոնի կազմը
վորուտային
լիու- ըստ բաղադրիչների
թյան
վիճակը թյունը
Անվա- Տոկոսային
դասը
ջրում
նումը պարունակությունը %

3

4

5

6

7

8

9

Ձև N 12
N 1.11 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՍԽԵՄԱՆ ԸՍՏ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
Թափոնի տեսակը
Անվա- Ծածկագիրը ըստ
նումը
«Թափոնների
ցանկի»
1

2

Թափոնի
վտանգավորության
դասը

Չափման
միավորը
Անվանումը

3

Գոյացած թափոն- Տարեսկզբին
ների տարեկան
թափոնների
քանակությունը առկայությունը
(ծավալը)

4

5

6

N 1.11 Աղյուսակի շարունակությունը
Ստացվել է այլ կազմակերպություններից
Քանակությունը

Ընդունման
նպատակը

Տարածքային հատկանիշը

Անվանումը

ԱնվաԾածկագիրը
նումը ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2014
թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 106-Ն հրամանի

7

8

9

10

N 1.11 Աղյուսակի շարունակությունը
Թափոնների
օգտագործումը

Տրվել է այլ կազմակերպություններին

95

Քանակությունը

Թափոնների
Քանա- Թափոնների
օգտագործման
կու- փոխանցման
հետ կապված
թյունը նպատակը
գործողությունները
Անվանումը

11

Տարածքային հատկանիշը

Անվանումը ԱնվաԾածկագիրը
նումը ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի 2014 թվականի
հոկտեմբերի 20-ի N-106-Ն հրամանի

12

13

14

15

16

N 1.11 Աղյուսակի շարունակությունը
Տեղադրումը սեփական օբյեկտներում
Քանակությունը

Թափոնների տեղադրման
գործողությունները

Օբյեկտի տեսակը

Անվանումը

Անվանումը

18

19

17

Ձև N 13
N 1.12 Աղյուսակ
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄՈՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ՊԱՀՄԱՆ (ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ) ՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ
ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄՈՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Թափոնի տեսակը

Թափոնի
վտանգավորության
դասը

Ծածկագիրը ըստ
«Թափոնների ցանկի»

Անվանումը

1

2

Գոյացած թափոնների
տարեկան
քանակությունը (ծավալը)
Քանակու- Չափման միավորի
թյունը
անվանումը

3

4

5

N 1.12 Աղյուսակի շարունակությունը
Թափոնի պահման օբյեկտի (վայրի) բնութագիրը
Օբյեկտ

Թափոնների
տեղադրման
գործողությունները

Ան- Քանա- Համարը Մա- Շինվածքի
Տարողությունը
Պահման
վա- կու- արդհրա- կե- տեսակը
եղանակը
նումը թյունը պարակի րեսը
քարտեզ- (մ3)
ԱնվաՔանաՉափման Անվա- Քանա- Անվանումը
սխեմայի
նումը կությունը միավորը նումը կությունը
վրա
Անվանումը
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N 1.12 Աղյուսակի շարունակությունը
Գույքագրման պահին կուտակված
թափոնների քանակությունը
Քանակությունը

Կուտակման Սահմանային կուտակման նորմատիվը
(պահման)
ծավալների
Չափման միավորը
Քանակությունը Չափման միավորը
որոշման
Անվանումը
Անվանումը
չափանիշները

16

17

18

19

20

N 1.12 Աղյուսակի շարունակությունը
Թափոնի իրացումը
Հեռացման
եղանակը

Պարբերականությունը

Տրանսպորտային կազմակերպության տվյալները

Անվանումը Մեծությունը Չափման միավորը Անվանումը
Անվանումը
21

22

23

24

96

Պայմանագրի և լիցենզիայի
համարը (առկայության դեպքում)
25

Ձև N 14
N 1.13 Աղյուսակ
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ԿԻՐԱՌՎՈՂ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ընդհանուր տեղեկություններ կայանքի կամ տեխնոլոգիայի
վերաբերյալ

Թափոնի տեսակը
Անվա- ԾածկաԹափոնի
նումը գիրը ըստ վտանգավո«Թափոնրության
ների
դասը
ցանկի»
1

2

Նպատակը
օգտագործման
տեխնոլոգիա -1
վնասազերծման
տեխնոլոգիա - 2

3

Տեխնոլոգիական Կայանքի Պատրաստող
գործընթացի
անվա- կազմակերպուանվանումը
նումը
թյունը

4

5

6

7

N 1.13 Աղյուսակի շարունակությունը
Կայանքի
հզորությունը
տ/տարի

8

Արտադրվող արտադրանք

Երկրորդային թափոններ

Արտադրանքի
անվանումը

Արտադրանքի ծածկագիրը
ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարի
2013 թվականի փետրվարի
12-ի N 20-Ն հրամանի

Հավաստագիր
ստանալու
ամսաթիվը

9

10

11

ԱնվաԹափոնի
Թափոնի
նումը ծածկագիրը վտանըստ
գա«Թափոնվորուների ցանկի»
թյան
դասը
12

13

14

Ձև N 15
N 1.14 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՄԱՆ (ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ) ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
Թափոնների պահման
(կուտակման) օբյեկտ
Անվանումը

Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների

Մակերեսը

Մթնոլորտային օդ

Մակերևութային ջրեր

Մեծու- Չափման Աղտոտող Պարբերա- Ստուգիչ Աղտոտող ՊարբերաՍտուգիչ
թյունը միավորը նյութը կանությունը կետերի
նյութը
կանությունը կետերի
անգամ/
քանակուանգամ/տարի քանակուԱնվաԱնվաԱնվատարի
թյունը
թյունը
նումը
նումը
նումը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N 1.14 Աղյուսակի շարունակությունը
Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա միջավայրի
բաղադրիչների
Ստորգետնյա ջրեր

Տեղեկություններ
լաբորատորիայի մասին

Ան- Հաս- Լիցեն- Պայմավա- ցեն զիայի
նագրի
Աղտոտող Պարբերա- Ստուգիչ Աղտոտող Պարբերա- Ստուգիչ
նուհամարը համարը
նյութը կանությու- կետերի
նյութը կանությու- կետերի
մը
(առկանը անգամ/ քանանը անգամ/ քանաԱնվաԱնվայության
տարի
կուտարի
կունումը
նումը
դեպքում)
թյունը
թյունը
10

11

Հող

12

13

14

15

16

17

18

19

Ձև N 16
N 1.15 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԹԱՂՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
Թափոնների թաղման
օբյեկտ
Անվա-

Մակերեսը

Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների
Մթնոլորտային օդ

97

Մակերևութային ջրեր

նումը Մեծու- Չափման Աղտոտող Պարբերա- Ստուգիչ Աղտոտող Պարբերա- Ստուգիչ
թյունը միավորը նյութը կանությու- կետերի
նյութը կանությու- կետերի
նը անգամ/ քանակունը անգամ/ քանակուԱնվաԱնվաԱնվատարի
թյունը
տարի
թյունը
նումը
նումը
նումը
1

2

3

4

5

6

7

8

9

N 1.15 Աղյուսակի շարունակությունը
Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա միջավայրի
բաղադրիչների
Ստորգետնյա ջրեր

Հող

Աղտոտող Պարբե- Ստուգիչ Աղտոտող
նյութը
րակա- կետերի
նյութը
նուքանաԱնվաԱնվաթյունը
կունումը
նումը
անգամ/ թյունը
տարի
10

11

12

Անվա- Հաս- Լիցեն- Պայմանումը ցեն զիայի նագրի
Ստուգիչ
հա- համարը
կետերի
մարը (առկաքանայության
կուդեպքում)
թյունը

Պարբերականությունը
անգամ/
տարի

13

Տեղեկություններ
լաբորատորիայի մասին

14

15

16

17

18

19

Ձև N 17
N 1.16 Աղյուսակ
ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թափոնի վտանգավոր
հատկությունները

Թափոնի վտանգավորության դասը

1

Ծածկագիրը ըստ
«Թափոնների ցանկի»

Անվանումը

Տեղեկություններ թափոնի մասին

2

3

4

Տեղադրվող թափոնների քանակությունը

Ընդամենը տարում
Քանակությունը

5

20___ թ. համար

Չափման
միավորը

Վերջնական
տեղադրման
օբյեկտը (համաքաղաքային,
տեղական)

Վերջնական
տեղադրման
սեփական
օբյեկտը

Անվանումը

Անվանումը

Քանակությունը

Անվանումը

Քանակությունը

6

7

8

9

10

Պահումը
արդհրապարակում

11

Ձև N 18
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ,
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ____ - ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ____ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆ
ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
(ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է 2 ՕՐԻՆԱԿԻՑ)
Տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մասին
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը կամ իրավաբանական անձի լրիվ
անվանումը ____________________________________________________________________
2. Իրավաբանական անձի կարճ անվանումը ___________________________________
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _______________________________________
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը _______________________________________________________________________
5. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը_____________________________________
6. Փոստային հասցեն ________________________________________________________
7. Հեռախոսը _______________________________________________________________
8. Ֆաքսը ___________________________________________________________________
Սույն հաշվետվությունը հաստատում է, որ տեղադրման համար թույլատրված
թափոնների ցանկի և քանակությունների մասին տեղեկությունները, որոնք ներառված
են
թափոնների
գոյացման
նորմատիվների
և
դրանց
տեղադրման
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սահմանաքանակների ——-- ———————— 20__ թ. N ——նախագծում,
փոփոխության չեն ենթարկվել` կապված տեխնոլոգիական գործընթացի և
օգտագործված հումքի անփոփոխության հետ, պարունակում է տեղեկատվություն
հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառումների ծրագրի կատարման մասին`
ուղղված շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ազդեցության նվազեցմանը,
պարունակում է տեղեկատվություն հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացող,
օգտագործվող և տեղադրվող թափոնների հաշվեկշռի մասին (NN 2.1 և 2.2
աղյուսակներին համապատասխան)
Կատարող _______________________
հեռ. ________
Կազմակերպության ղեկավար/ անհատ ձեռնարկատեր ___________________________
(ազգանուն, անուն)

N 2.1 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍՍԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ
N

Թափոն
Ծածկագիրը ըստ
«Թափոնների
ցանկի»

Անվանումը ըստ
«Թափոնների ցանկի»

2

3

1

Գոյացման
նորմատիվը,
տ

Կուտակվել է
տարեսկզբին, տ

Առաջացել
է, տ

4

5

6

N 2.1 Աղյուսակի շարունակությունը
Ստացվել է այլ կազմակերպություններից
ՔանաՏարածքային հատկանիշը
կությու- ԸնդունԱնվաԾածկագիրը
նը, տ
ման
նումը
ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և
նպաէկոնոմիկայի նախարարի
տակը
2014 թվականի հոկտեմբերի
20-ի N 106-Ն հրամանի
7

8

9

Ընդամենը`
ըստ
Կազմակեր- Պայմանաթափոնպության
գրի հաների
անվանումը մարը (առտեսակների
և գտնվելու կայության
վայրը
դեպքում)

10

11

12

13

Կայանքի անվանումը

Կայանքը պատրաստող
կազմակերպությունը

Կայանքի հզորությունը,
տ/տարի

Արտադրվող
արտադրանքի
անվանումը և ծածկագիրը
ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարի
2013 թվականի
փետրվարի 2-ի N 20-Ն
հրամանի

16

17

18

19

20

21

Տեխնոլոգիայի
երկրորդային
թափոնները
Անվանումը և
ծածկագիրը
ըստ
«Թափոնների
ցանկի»
Վտանգավորության դասը

Տեխնոլոգիայի
անվանումը

15

Օգտագործման
գործողությունների
անվանումը

14

Օգտագործվել է

Քանակությունը, տ

Կուտակվել է տարեվերջին, տ

N 2.1 Աղյուսակի շարունակությունը

22

23

N 2.1 Աղյուսակի շարունակությունը

Տարածքային հատկանիշը

Կազմակեր- Պայմանա-
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Տեղադրված է Ընդամենը
սեփական
ըստ
օբյեկտներում թափոնների

Ք
ա
ն
Օ
բա
յկ
ո
ե
ւկ
տ
թ
ի
յ
ո
տ
ւ
ե
ն
ս
ը
ա
,
կ
ի
տ
ա
ն
վ

Ք
ա
Փ
ն
ո
ա
խ
կ
ա
ո
ն
ւ
ց
թ
մ
յ
ա
ո
ն
ւ
ն
ն
ը
պ
,
ա
տ
տ
ա
կ
ը

Տրվել է այլ կազմակերպությունների

ԱնվաԾածկագիրը
պության
գրի համանումը ըստ ԼՂՀ ֆինանսների և անվանումը րը (առկաէկոնոմիկայի
և գտնվելու
յության
նախարարի 2014
վայրը
դեպքում)
թվականի հոկտեմբերի
20-ի N 106-Ն հրամանի
24

25

26

27

28

29

տեսակների

30

31

32

N 2.2 Աղյուսակ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ -------- - ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ----------Թափոնի
Թափոնի անԹափոնի
Տեղադրման Թափոնների քանակությունը ըստ
ծածկագիրը
վանումը
վտանգավոր սահմանավտանգավորության դասերի, տ
ըստ
ըստ «Թափոն- հատկություն- քանակը, տ
I դաս
II III դաս IV դաս
V
«Թափոնների ների ցանկի»
ները
դաս
դաս
ցանկի»
1

2

3

4

5

6

7

I. Պահումը արդհրապարակներում
(գտնվելու վայրը)

Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի
Ընդամենը
II. Տեղադրումը սեփական (վարձակալվող) օբյեկտներում
(անվանումը, պատկանելությունը, գտնվելու վայրը)

Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի
Ընդամենը
III. Տեղադրումը այլ, այդ թվում՝ տեղային օբյեկտներում
(անվանումը, պատկանելությունը, գտնվելու վայրը)

Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի
Ընդամենը

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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8

9

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061729
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 10-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՐՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 21-ի «Թափոնների գոյացման,
վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը
սահմանելու մասին» N 388 որոշման 2-րդ կետով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
Հաստատել.
1) թափոններ գոյացնող օբյեկտի ռեեստրային գրանցման հաշվետվության
ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) թափոններ
վերամշակող
օբյեկտի
ռեեստրային
գրանցման
հաշվետվության ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) թափոններ
օգտահանող
օբյեկտի
ռեեստրային
գրանցման
հաշվետվության ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրի
վարման գրքի ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 10-Ն հրամանի
Ձև
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
1. _____________________________________________________________________________
(թափոն գոյացնող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը)

2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը _____________________________________
(ստացված

իրավունքի

տեսակը,

հողամաս

հատկացնող

մարմնի

որոշումը,

_______________________________________________________________________________
իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի

_______________________________________________________________________________
պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը և այլն)

2.2. Հողամասի մակերեսը ________ հա
2.3. Օբյեկտի տեղանքը _______________________________________________________
(լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք)

2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը
_______________________________________________________________________________
3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը ________________________________
4. Օբյեկտի հզորությունը __________ տոննա/տարի _________ տոննա/օր
5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը)
ամրակայված
շարժական
6. Գոյացող թափոնների բնութագիրը
Անվանումը

Ծածկագիրը

Ագրեգատային
վիճակը

Վտանգավորության
դասը

Ծավալը,
տ/տարի

1

2

3

4

5

Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարածքում
գոյացող
արտադրության
(այդ
թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն:
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը)
անընդհատ
պարբերաբար
ըստ պահանջի
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա արտանետումները _____________________
_______________________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի)

արտահոսքերը ________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի)

թափոնները __________________________________________________________________
(անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի,

_______________________________________________________________________________
հետագա տեղաբաշխումը)

9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը
______________________________________________________________________________
10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել.
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1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը.
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը:
Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների
հավաստիությունը հաստատում եմ`
Կազմակերպության ղեկավար ____________________ _________________________
(ստորագրություն)

___ ____________ 20

(անուն, ազգանուն)

թ.

______________________________________
(կատարողի անուն, ազգանուն, հեռախոս)

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 10-Ն հրամանի
Ձև

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԹԱՓՈՆՆԵՐ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
1. _____________________________________________________________________________
(թափոն վերամշակող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը)

2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը
_______________________________________________________________________________
(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը,

_______________________________________________________________________________
իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի

_______________________________________________________________________________
պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը և այլն)

2.2. Հողամասի մակերեսը ________ հա
2.3. Օբյեկտի տեղանքը ________________________________________________________
(լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք)

2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը
_______________________________________________________________________________
3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը _________________________________
4. Օբյեկտի հզորությունը _____________ տոննա/տարի ___________________ տոննա/օր
5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը)
ամրակայված
շարժական
6. Վերամշակող թափոնների բնութագիրը
Անվանումը

Ծածկագիրը

1

2

Ագրեգատային
վիճակը
3

Վտանգավորության
դասը
4

Ծավալը,
տ/տարի
5

Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարածքում
գոյացող
արտադրության
(այդ
թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն:
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը)
անընդհատ
պարբերաբար
ըստ պահանջի
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա արտանետումները ____________________
_______________________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի)
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արտահոսքերը _________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի)

թափոնները __________________________________________________________________
(անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի,

_______________________________________________________________________________
հետագա տեղաբաշխումը)

9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը____________________________
_______________________________________________________________________________
10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել.
1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը.
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը:
Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների
հավաստիությունը հաստատում եմ`
Կազմակերպության ղեկավար

___ _________________ 20

____________________

_____________________________

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

թ.

___________________________
(կատարողի անուն, ազգանուն, հեռախոս)

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 10-Ն հրամանի
Ձև
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԹԱՓՈՆՆԵՐ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
1. _____________________________________________________________________________
(թափոն օգտահանող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը)

2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը
_______________________________________________________________________________
(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը,

_______________________________________________________________________________
իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի

_______________________________________________________________________________
պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը և այլն)

2.2. Հողամասի մակերեսը ________ հա
2.3. Օբյեկտի տեղանքը ________________________________________________________
(լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք)

2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը
_______________________________________________________________________________
3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը _________________________________
4. Օբյեկտի հզորությունը ____________ տոննա/տարի ____________________ տոննա/օր
5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը)
ամրակայված
շարժական
6. Վերամշակող թափոնների բնութագիրը
Անվանումը

Ծածկագիրը

Ագրեգատային
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Վտանգավորության

Ծավալը,

1

վիճակը
3

2

դասը
4

տ/տարի
5

Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարածքում
գոյացող
արտադրության
(այդ
թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն:
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը)
անընդհատ
պարբերաբար
ըստ պահանջի
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա արտանետումները ____________________
_______________________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի)

արտահոսքերը _________________________________________________________________
(աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի)

թափոնները __________________________________________________________________
(անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի,

_______________________________________________________________________________
հետագա տեղաբաշխումը)

9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը____________________________
_______________________________________________________________________________
10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել.
1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը.
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը:
Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների
հավաստիությունը հաստատում եմ`
Կազմակերպության ղեկավար

___ __________________ 20

____________________

_________________________
_

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

թ.

___________________________
(կատարողի անուն,ազգանուն, հեռախոս)

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 10-Ն հրամանի
Ձև
ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳԻՐՔ
Օբյեկտի
Ռեեստրային
Ռեեստրային
Օբյեկտին
Օբյեկտի կողմից
անվագրանցման
գրանցման
տրվող
ներկայացված ռեեստրային
նումը հաշվետվությունը հաշվետվությանը կից ռեեստրային
գրանցման
ներկայացնելու
ներկայացված
համարը
հաշվետվության ու դրան կից
ամսաթիվը
փաստաթղթերի
ներկայացված
անվանումները
փաստաթղթերի
պահման գործի համարը

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061730

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 11-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության
2006
թվականի
ապրիլի
26-ի
«Թափոնների
անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին» N 219 որոշման 2-րդ կետով.
Հ Ր Ա Մ Ա ՅՈՒ Մ Ե Մ`
Հաստատել թափոնի անձնագրի օրինակելի ձևը` համաձայն հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 11-Ն հրամանի
Ձև
ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
1. Թափոնի անվանումը և ծածկագիրը ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(լրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ
թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն)

2. Կազմակերպության անվանումը և տվյալները ___________________________________
_______________________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

_______________________________________________________________________________
(գտնվելու վայրը)

հեռախոս______________ ֆաքս_______________էլեկտրոնային
փոստ____________________
3. Անձնագրավորվող թափոնի քանակը __________________________________________
4. Թափոնի վտանգավոր հատկությունները_______________________________________
5. Թափոնի ծագումը (ըստ տեխնոլոգիական կանոնակարգի)
Ելանյութերի
անվանումը,
որոնցից գոյացել է
թափոնը

1

Տեխնոլոգիական գործընթացի անվա- Տեխնոլոգիական գործընթացի հարանումը, որի ընթացքում գոյացել է թաչափերը (պարամետրերը), որոնք
փոնը, կամ որի հետևանքով ապրանքը
կարող են էական ազդեցություն
(արտադրանքը) կորցրել է սպառողաունենալ
կան հատկությունները
թափոնների հատկությունների
ձևավորման վրա
2
3

6. Թափոնի կազմը և դրա բաղադրիչների թունունակությունը _______________________
_______________________________________________________________________________
(թափոնի կազմը ըստ բաղադրիչների (տոկոսներով)` ելնելով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից կատարված
հետազոտությունների արդյունքներից)

_______________________________________________________________________________
(տվյալներ թափոնի բաղադրիչների թունունակության մասին)

7. Թափոնի վնասազերծման կամ վերամշակման համար առաջարկվող եղանակը_____
_______________________________________________________________________________
8. Թափոնի հրդեհապայթյունավտանգությունը ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(տվյալներ թափոնի այրելիության (դյուրավառության) կամ ոչ դյուրավառության վերաբերյալ)

9. Թափոնի կոռոզիոն ակտիվությունը ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(տվյալներ թափոնի կոռոզիոն ակտիվության կամ դրա բացակայության վերաբերյալ)

10. Թափոնի ռեակցիայի մեջ մտնելու ունակությունը ______________________________
_______________________________________________________________________________
11. Անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները թափոնի գործածության ժամանակ ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Թափոնի տեղափոխման սահմանափակումները _______________________________
_______________________________________________________________________________
13. Լրացուցիչ տեղեկություններ _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(տվյալներ տվյալ վտանգավոր թափոնի հետ կապված արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների
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վերացման անհրաժեշտ միջոցառումների մասին)

14. Թափոն արտադրողի հայտարարությունը
Սույնով հայտարարում եմ, որ հետազոտությունների միջոցով պարզել եմ, որ տվյալ
թափոնը պարունակում է միայն վերոհիշյալ թունավոր բաղադրիչները՝ նշված
տոկոսներով, որի պատճառով այդ թափոնն իմ կողմից դասակարգվել է որպես
վտանգավորության ___ դասի թափոն: Հայտարարում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված
տեղեկությունները հավաստի են և ճշգրիտ:
Կազմակերպության ղեկավար
_____________________ ________________________________
ստորագրություն

անուն, ազգանուն

___ ____________ 20
թ.

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի մարտի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2061731
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«03» մարտի 2017թ.

N 13-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ԹԱՓՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Սահմանել.
1) «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը`
համաձայն N 1 հավելվածի.
2) «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության լրացման
հրահանգը համաձայն N 2 հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ա. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 13-Ն հրամանի
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՁԵՎ N 1-թափոն (տարեկան)
20___ թվականի համար
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 10 որոշմամբ
հաստատված կարգի:
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Հաստատված է
Ում է ներկայացվում ________________________________________ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
(ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնակար ռեսուրսների վարչության բնական ռեսուրսների, թափոնների և
առընթեր շրջակա միջավայրի և
մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության բաժնի անվանումը)
բնական ռեսուրսների վարչուՈվ է ներկայացնում _________________________________________ թյան պետի պաշտոնակատարի
(անվանումը)
2017 թվականի մարտի 03-ի
N 13-Ն հրամանով
ԼՂՀ իրավաբանական անձանց պետռեգիստրում գրանցման
համարը
/_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ /
Ներկայացվում է՝
1 օրինակ
ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և
բնակար ռեսուրսների վարչուՆույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)
թյուն (բնական ռեսուրսների,
ծածկագիրը
__/__/__/__/__/__/__/__/
թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) __/__/__/__/__/__/__/_
գործակալության թափոնների և
մթնոլորտ արտանետումների
Փաստացի գործունեության տեսակը (ները)
կառավարման բաժին)
Հիմնական
____________________________ /__/__/__/__/
Ներկայացնում են՝
վտանգավոր թափոններ
Երկրորդային
__________________________ /__/__/__/__/
առաջացնող և թափոնների
Գտնվելու վայրը __________________________________ /__/__/__/__/ (արտադրության և սպառման)
տեղադրում իրականացնող
(փոստային դասիչը)
իրավաբանական անձինք և
Շրջանը __________/__/__/ Համայնքը ______________ /__/__/__/__/
անհատ ձեռնարկատերերը,
Գործունեության իրականացման վայրը______________/__/__/__/__/ որոնք նախապես տեղեկացված
(փոստային դասիչը)
են այդ մասին:
Կազմակերպա-իրավական ձևը ___________________ /__/__/__/__/

Շրջանը____________/__/__/ Համայնքը ______________ /__/__/__/__/ Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը՝ մինչև հաշվետու
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _____________________@__________ տարվան հաջորդող տարվա
փետրվարի 25-ը:
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման
ծածկագիրը լրացվում են ԼՂՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված
գրանցման վկայականից
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101

102
103
104

3

4

5

6

Թափոնների ընդհանուր
քանակությունը տարեվերջին
(1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7)

2

Օգտագործված (օգտահանված թափոններ)

Տրվել է այլ կազմակերպությունների

1

Վնասազերծված, ոչնչացված է կազմակերպության
կողմից
Տեղափոխվել են թափոնակուտակիչներ կազմակերպության
միջոցներով

Առաջացել են թափոններ

Բ
Ընդամենը
(102+103+104 +105
+106)
այդ թվում`
վտանգավորության
I դասի
II դասի
III դասի

Ստացվել են թափոններ
այլ կազմակերպություններից

Ա

Թափոնների ընդհանուր
քանակությունը տարեսկզբին

Տողի համարը

Բաժին 1. Թափոնների առաջացումն ու շարժը, տոննա

7

8

105 IV դասի
Ոչ վտանգավոր
106
թափոններ

Բաժին 2. Ընդհանրացված ֆինանսական ցուցանիշներ
Ընդամենը,
հազար
դրամ

Տողի
համարը
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

այդ թվում`
վտանգավոր
թափոնների
համար

Դրամական ծախսումներ, ընդամենը
(202+203+204+205+206)
այդ թվում թափոնների` վնասազերծման, ոչնչացման
օգտագործման (օգտահանման) նախապատրաստման
դիմաց
թափոնակուտակիչներ տեղափոխման ու տեղադրման
դիմաց
վճարումներ այլ կազմակերպություններին տրված
թափոնների դիմաց
վճարումներ այլ կազմակերպություններից ստացված
թափոնների դիմաց
Դրամական հասույթներ, ընդամենը (208+209+210)
այդ թվում`
այլ կազմակերպություններից նրանց թափոնների
ընդունման դիմաց
այլ կազմակերպություններից թափոնները նրանց
տրամադրելու դիմաց
թափոնների վերամշակումից ստացված արտադրանքի
կամ կիսաֆաբրիկատի իրացումից
այդ թվում` ի հաշիվ այլ կազմակերպություններից
ստացված թափոնների վերամշակումից

111

Ստացվել են թափոններ այլ
կազմակերպություններից

Առաջացել են թափոններ
կազմակերպությունում

Առկա թափոնների քանակությունը կազմակերպությունում
տարեսկզբին

Արտադրական հարթակների
տեսակը, զբաղեցրած
տարածքը, քառակուսի մետր

Թափոնների ֆիզիկա-քիմիական բնութագրերը (ագրեգատային վիճակը, հիմնական
բաղադրիչների պարունակությունը)

Տեխնոլոգիական պրոցեսը
կամ արտադրությունը, որտեղ
առաջացել են թափոնները

Թափոնների վտանգավորության դասը

Թափոնների ծածկագիրը

Թափոնների անվանումը

Տողի համարը

Բաժին 3. Թափոնների առաջացումը` ըստ տեսակների, խմբերի, ծավալները և շարժը

Ա
301

Բ

Գ

Դ

Ե

Զ

1

2

3

4

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Շարունակություն
Օգտագործված (օգտահանված) թափոններ
այդ թվում` այլ
ընդա- կազմակերպումենը
թյուններից
ստացված
5
6

Վնասազերծված,
ոչնչացված թափոններ
այդ թվում` այլ
ընդակազմակերպումենը
թյուններից
ստացված
7
8

Կազմող ___________________________

Տրվել է այլ
Թափոնների
Տեղափոխվել
կազմաառկա քանաեն թափոնակերպուկությունը
կուտակիչներ
թյունների
տարեվերջին
9

10

11

Ղեկավար __________________________

(անուն, ազգանուն)

(անուն, ազգանուն)

Հեռ. _______________________________

Պաշտոն ___________________________

_____ _____________________ 20_____թ.

Ստորագրություն ___________________

Աշխատակազմի ղեկավար`

Է.Հայրապետյան
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Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի մարտի 03-ի N 13-Ն հրամանի
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ԹԱՓՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. Հավելված N 1-ի «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին»
ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունը լրացվում է
հետևյալ հաջորդականությամբ`
1) «Թափոնների առաջացումն ու շարժը» 1-ին բաժինը լրացվում է հիմք ընդունելով
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի 2007 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 52-Ն հրամանը` հետևյալ ձևով.
ա. 1-ին սյունակում բերվում է հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ
տարվանից մնացած թափոնների ընդհանուր քանակություններն ըստ դասերի,
բ. 2-րդ սյունակում բերվում է հաշվետու տարում այլ կազմակերպություններից
ստացած թափոնների ընդհանուր քանակությունը ըստ դասերի,
գ. 3-րդ սյունակում բերվում է անմիջականորեն վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրող օբյեկտում առաջացած թափոնների քանակությունը ըստ դասերի,
դ. 4-րդ սյունակում բերվում է այլ կազմակերպություններին տրված թափոնների
քանակությունն ըստ դասերի,
ե. 5-րդ սյունակում բերվում է կազմակերպության կողմից վնասազերծված,
ոչնչացված թափոնների (ինչպես իր մոտ առաջացած, այնպես էլ այլ
կազմակերպություններից ստացված) քանակությունն ըստ դասերի,
զ. 6-րդ սյունակում բերվում է թափոնների այն քանակությունը, որը կազմակերպությունից հաշվետու տարում տեղափոխվել է թափոնակուտակիչներ սեփական
միջոցներով իր սեփական, կամ իր կողմից վարձակալված տրանսպորտային
միջոցներով,
է. 7-րդ սյունակում բերվում է հաշվետու տարում օգտագործված (օգտահանված)
թափոնների քանակությունն ըստ դասերի,
ը. 8-րդ սյունակում բերվում է կազմակերպությունում առկա թափոնների
քանակությունը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.
2) «Ընդհանրացված ֆինանսական ցուցանիշներ» 2-րդ բաժինը լրացվում է 1-ին
բաժնի ցուցանիշներին համապատասխան հետևյալ ձևով`
ա. 201-րդ տողում բերվում են թափոնների հետ կապված բոլոր դրամական
ծախսերը (ներառյալ տրանսպորտային, էներգետիկ, այդ նպատակով աշխատանքի
դիմաց վճարումները),
բ. 202-րդ տողում բերվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ այլ
կազմակերպություններից ընդունված թափոնների վնասազերծման, ոչնչացման
համար կատարված ծախսերը,
գ. 203-րդ տողում բերվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ այլ
կազմակերպություններից ընդունված թափոնների օգտագործման (օգտահանման)
նպատակով կատարված ծախսերը,
դ. 204-րդ տողում բերվում են հաշվետու կազմակերպության միջոցներով
թափոնները թափոնակուտակիչներ տեղափոխման և տեղադրման համար կատարած
ծախսերը,
ե. 205-րդ տողում բերվում են այլ կազմակերպություններին տրված թափոնների
դիմաց կազմակերպության կատարած վճարումները,
զ. 206-րդ տողում բերվում են այլ կազմակերպություններից (անկախ թափոնների
ընդունման նպատակների) ընդունված թափոնների դիմաց կատարած վճարումները.
է. 207-րդ տողում բերվում են կազմակերպության բոլոր հասույթները` կապված
թափոնների շարժի, դրանց վերամշակման և օգտագործման հետ (ներառյալ այդ
նպատակով
կատարված
աշխատանքների,
էներգետիկ
ծախսումների,
տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց ստացված գումարները),
ը. 208-րդ տողում բերվում են այն գումարները, որոնք ստացվել են այլ
կազմակերպություններից` նրանց թափոնների ընդունման դիմաց,
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թ. 209-րդ տողում բերվում են այն գումարները, որոնք ստացվել են այլ
կազմակերպություններից` իրենց թափոնների տրամադրման դիմաց,
ժ. 210-րդ տողում բերվում են թափոնների վերամշակումից ստացված
եկամուտները, անկախ թափոնների պատկանելությունից (բերվում են ինչպես
կազմակերպության, այնպես էլ այլ կազմակերպություններից ընդունված թափոնների
համար),
ժա. 211-րդ տողում բերվում են այլ կազմակերպություններից ընդունված
թափոնների վերամշակումից ստացված հասույթները.
3) «Թափոնների առաջացումն ըստ տեսակների, խմբերի, ծավալները և շարժը» 3-րդ
բաժինը լրացվում է հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի N 52-Ն և 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամաններով
հաստատված ցանկերը` հետևյալ կերպ.
ա. Բ սյունակում բերվում է թափոնների լրիվ անվանումը,
բ. Գ սյունակում լրացվում է համապատասխան թափոնի ծածկագիրը,
գ. Դ սյունակում բերվում է թափոնների վտանգավորության դասը,
դ. Ե սյունակում բերվում է տվյալ թափոնի առաջացման տեխնոլոգիական պրոցեսի
կամ արտադրության լրիվ անվանումը,
ե. Զ սյունակում բերվում է տվյալ թափոնի ֆիզիկաքիմիական բնութագիրը`
ագրեգատային վիճակը` պինդ (կտորներով, հատիկավոր, փոշենման) կամ հեղուկ
(մածուկանման) և հիմնական բաղադրիչների պարունակությունը,
զ. 1-ին սյունակում բերվում է կազմակերպության տարածքում գտնվող
թափոնակուտակչի նկարագիրը, զբաղեցրած մակերեսը, իսկ հաջորդ` 2-11-րդ
սյունակների ցուցանիշների լրացումը կատարվում է 1-ին բաժնի ցուցանիշների
սահմանումներին և լրացման կարգին համապատասխան:

Աշխատակազմի ղեկավար`

Է.Հայրապետյան
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§27¦ ÷»ïñí³ñÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

N 8²

§²ðò²ÊÎ²ä¦ ö²Î ´²ÄÜºîÆð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²ÜÀ
è²¸ÆàÐ²Ö²Ê²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÆ ú¶î²¶àðÌØ²Ü
ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜ îð²Ø²¸ðºÈàô Ø²êÆÜ
§¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ §Å¹¦ »ÝÃ³Ï»ïÇÝ, 3-ñ¹
Ï»ïÇÝ, 10-ñ¹, 17-ñ¹, 17.1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 24-Ç
§è³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 3Ü áñáßÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. ´³í³ñ³ñ»É §²ñó³ËÏ³å¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïÁ ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñ»É 14599
Ù»·³Ñ»ñó, 14627 Ù»·³Ñ»ñó, 14711 Ù»·³Ñ»ñó, 14739 Ù»·³Ñ»ñó, 14767 Ù»·³Ñ»ñó,
14795 Ù»·³Ñ»ñó, 15019 Ù»·³Ñ»ñó, 15047 Ù»·³Ñ»ñó, 15131 Ù»·³Ñ»ñó, 15159
Ù»·³Ñ»ñó, 15187 Ù»·³Ñ»ñó, 15215 Ù»·³Ñ»ñó Ñ³Õáñ¹Ù³Ý/ÁÝ¹áõÝÙ³Ý é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ` ï³ëÁ ï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïáí:
2. Ð³ëï³ï»É §²ñó³ËÏ³å¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 14599 Ù»·³Ñ»ñó, 14627 Ù»·³Ñ»ñó, 14711 Ù»·³Ñ»ñó,
14739 Ù»·³Ñ»ñó, 14767 Ù»·³Ñ»ñó, 14795 Ù»·³Ñ»ñó, 15019 Ù»·³Ñ»ñó, 15047
Ù»·³Ñ»ñó, 15131 Ù»·³Ñ»ñó, 15159 Ù»·³Ñ»ñó, 15187 Ù»·³Ñ»ñó, 15215 Ù»·³Ñ»ñó
Ñ³Õáñ¹Ù³Ý/ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ:
3. §²ñó³ËÏ³å¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ` ëáõÛÝ áñáßáõÙÝ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ï³ëÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ëáõÛÝ
áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í×³ñÇ 99 ïáÏáëÇ
í×³ñáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ³Ý¹áññ³·ÇñÁ:
4. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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Ð³í»Éí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 8² áñáßÙ³Ý
§²ñó³ËÏ³å¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 14599
Ù»·³Ñ»ñó, 14627 Ù»·³Ñ»ñó, 14711 Ù»·³Ñ»ñó, 14739 Ù»·³Ñ»ñó, 14767 Ù»·³Ñ»ñó, 14795
Ù»·³Ñ»ñó, 15019 Ù»·³Ñ»ñó, 15047 Ù»·³Ñ»ñó, 15131 Ù»·³Ñ»ñó, 15159 Ù»·³Ñ»ñó, 15187
Ù»·³Ñ»ñó, 15215 Ù»·³Ñ»ñó Ñ³Õáñ¹Ù³Ý/ÁÝ¹áõÝÙ³Ý é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý

ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
(ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝ N 0001, ïñí³Í È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 8² áñáßÙ³Ùµ)
1. ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ
êáõÛÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý`
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí©
ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ Ï³Ù ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓª §²ñó³ËÏ³å¦ ÷³Ï
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ.
ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ ïñí³Í ëáõÛÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, áñÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÁ
¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
üáñë-Ù³Åáñª ³ñï³Ï³ñ· ¨ ³ÝÏ³ÝË»ÉÇ ¹»åù»ñ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ëï»ÕÍí»É
»Ý ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë, Ý»ñ³éÛ³É (ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí
¹ñ³Ýóáí) µÝ³Ï³Ý ³Õ»ïÝ»ñÁ, µÝáõÃÛ³Ý áõÅ»ñÇ ³ñï³ëáíáñ áõÅ»Õ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï, çñÑ»Õ»ÕÝ»ñÁ, »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÁ, ÷áÃáñÇÏÝ»ñÁ, åïï³ÑáÕÙ»ñÁ, Ý³¨
ë³µáï³Å³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ, ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñ, ·áñÍ³¹áõÉÝ»ñ, áñáÝù ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý
ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝáõÙ Ýñ³ ëï³ÝÓÝ³Í ó³ÝÏ³ó³Í
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ó·Ó·Ù³Ý Ï³Ù ¹³¹³ñ»óÙ³Ýª Ñ³Ï³é³Ï Ýñ³ ÏáÕÙÇó
·áñÍ³¹ñí³Í ç³Ýù»ñÇª Ëáõë³÷»Éáõ, ÃáõÉ³óÝ»Éáõ Ï³Ù í»ñ³óÝ»Éáõ ³Û¹ áõÅ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:
2. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
1. ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-Çó:
2. êáõÛÝ ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ï³ëÁ ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:
3. è³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ
Ï³½ÙáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
3. ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ Çñ³íáõÝù ¿
ïñíáõÙ ¨ å³ñï³íáñ»óíáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ùµ û·ï³·áñÍ»É 14599 Ù»·³Ñ»ñó, 14627
Ù»·³Ñ»ñó, 14711 Ù»·³Ñ»ñó, 14739 Ù»·³Ñ»ñó, 14767 Ù»·³Ñ»ñó, 14795 Ù»·³Ñ»ñó, 15019
Ù»·³Ñ»ñó, 15047 Ù»·³Ñ»ñó, 15131 Ù»·³Ñ»ñó, 15159 Ù»·³Ñ»ñó, 15187 Ù»·³Ñ»ñó, 15215
Ù»·³Ñ»ñó
(Ñ³Õáñ¹Ù³Ý/ÁÝ¹áõÝÙ³Ý)
é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
Ñ»ï¨Û³É
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí`
1) é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µ` ÙÇÝã¨ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
Ù³ÛÇëÇ 27-Á.
2) é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý í³Ûñ»ñÁ ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ`
Ð/Ð

è³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·ÍÇ
Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý í³Ûñ»ñÁ
Ï³Û³Ý 1
Ï³Û³Ý 2

1
1

2
¶áñÇë

2

ÈÇë³·áñ

3

´áíáõñË³Ý

²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ
Ï³Û³Ý 1
Ï³Û³Ý 2

´³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÍáíÇ
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó(Ù)
Ï³Û³Ý 1
Ï³Û³Ý 2

3
ÈÇë³·áñ

4
N39o 31ª14,5ªª
E46o 21ª44,7ªª

5
N39o 41’40,4ªª
E46o 39ª57,6ªª

6
1831

7
2214

´áíáõñË³Ý

N39o 41ª40,4ªª
E46o 39ª57,6ªª
N39o 48ª13,2ªª
E46o 50ª48,2ªª

N39o 47ª13,2ªª
E46o 50ª48,2ªª
N39o 48ª53,2ªª
E46o 45ª01,9ªª

2214

1645

1645

867

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý 14

116

4

´áíáõñË³Ý

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
î. Ø»ÍÇ 23³

N39o 47ª13,2ªª
E46o 50ª48,2ªª

N39o 49ª39,1ªª
E46o 45ª44,6ªª

1645

787

3) é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·Í»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ` Ñ»éáõëï³é³¹Çá³ÉÇùÝ»ñÇ
Ñ³Õáñ¹áõÙ.
4) é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÁ` Ãí³ÛÇÝ.
5) Ñ³ïÏ³óí³Í é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ,
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ`
Ð/Ð

è³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·ÍÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ

1
1
2
3

2
¶áñÇë - ÈÇë³·áñ
ÈÇë³·áñ - ´áíáõñË³Ý
´áíáõñË³Ý - ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý 14
´áíáõñË³Ý - ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
î. Ø»ÍÇ 23³

4

Ð³ïÏ³óí³Í
é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ØÐó)
Ï³Û³Ý 1
Ï³Û³Ý 2
3
14599, 14627
15215, 15159
14711

4
15019, 15047
14795, 14739
15131

Ð³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ
Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ
(ìï)
5
0,2
0,2
0,2

14767

15187

0,2

Ð³Õáñ¹Ù³Ý
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ
(ÎµÇï/í)

153600

6
153600
153600
153600

6) ×³é³·³ÛÃÙ³Ý ¹³ëÁ` 28MOD7W .
7) é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ` ± 1 x 10-6. (< +-10 ppm).
8) ³Ýï»Ý³Ý»ñÇ ï»ë³ÏÁ, áõÅ»Õ³óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ, ¹Ç³·ñ³ÙÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý
É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ`
Ð/Ð è³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ
·ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
1
1
2
3
4

²Ýï»´³ñÓñáõÃÛáõÝÁ
²Ýï»Ý³ÛÇ
àõÅ»Õ³óÙ³Ý
Ý³ÛÇ
»ñÏñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛïñ³Ù³·ÇÍÁ (Ù)
·áñÍ³ÏÇóÁ (¹´)
ï»ë³ÏÁ
ÃÇó (Ù)
Ï³Û³Ý 1 Ï³Û³Ý 2 Ï³Û³Ý 1 Ï³Û³Ý 2 Ï³Û³Ý 1 Ï³Û³Ý 2
2
3
4
¶áñÇë - ÈÇë³·áñ
SB4-142A 1831
2214
1,2
1,2
42
42
ÈÇë³·áñ - ´áíáõñË³Ý SB2-142B 2214
1645
0,9
0,9
38
38
´áíáõñË³Ý ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
SB1-142B 1645
867
0,6
0,6
35
35
Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý 14
´áíáõñË³Ý ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï,
787
0,6
0,6
35
35
SB1-142B 1645
î. Ø»ÍÇ 23³

4. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
4. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
§¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
5. ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ û·ï³·áñÍÙ³Ý ïñí»É ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó« ûï³ñí»É Ï³Ù
·ñ³í³¹ñí»Éª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñÇ£
6. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó
í»ó³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ï³åÇ ·Íáí ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í` é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ
Ï³åÇ ·Í»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁª »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó:
7. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 6-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇó Ñ»ïá ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËí»É:
8. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ
Ýßí³Í áñ¨¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ »é³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ï³åÇ ·Íáí ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý
ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ß³ñÅ³Ï³Ý é³¹ÇáÏ³åÇ ó³ÝóÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ` »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó:
9. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ ³ÛÉ ³ÝÓÇ
÷áË³Ýó»Éáõó ³é³ç ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ §¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ëï³Ý³É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:
10. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïÏ³óí³Í
é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ:
11. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ïÇñ³å»ïÙ³Ý ï³Ï
·ïÝíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ« ëå³ë³ñÏáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ£
12. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ Ùáï
³ÝóÏ³óí³Í` Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñ·³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
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³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³Ïï»ñÁ)` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá
ï³ëÝûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
13. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ §¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ í×³ñ»É é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
å³ñï³¹Çñ í×³ñÁ:
14. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³Ù ³Ýí³Ý³÷áËÙ³Ý, Ï³Ù ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý
áõÅ uï³Ý³Éáõ oñí³ÝÇó uÏu³Í 15-oñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ` Ïó»Éáí Ýßí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³í³uïáÕ Ñ³Ù³å³ï³uË³Ý ÷³uï³ÃÕÃ»ñÁ:
15. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·ÇÝ ¨ Ó¨»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, å³ñï³íáñ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
16. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
17. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ` Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿, »Ã» ³ÛÝ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ ·³ÕïÝÇ ¨ Ýßí³Í
ã¿ áñå»ë §·³ÕïÝ³å³Ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ¦: ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÷³ëï³ñÏÝ»ñ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ` ³å³óáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Çñ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ (Ý»ñ³éÛ³Éª §·³ÕïÝ³å³Ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ¦)
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇÝ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³í³ëáõ ¿
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³Ù Ù»ñÅ»Éáõ ÝÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ãÑñ³å³ñ³ÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ËÝ¹ñ³ÝùÁ:
18. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïáõÙ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ñ³ÛïÝ»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ñ³Ý·»óñ»É Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý
Ñ³Ý·»óÝ»É ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý:
5. ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ
19. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ:
20. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³Ù Ýñ³ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ³½³ï Ùáõïù
·áñÍ»Éáõ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ï³ñ³Íù: ì»ñ³ÑëÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¨ ³ç³Ïó»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ
Ï³Ù Ýñ³ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ:
21. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ:
22. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, Çñ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ, Çñ³íáõÝù áõÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ:
6. ä³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ
23. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó §¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³Ù ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ, áã å³ïß³×
Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Çñ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí ÏÇñ³é»Éáõ Ñ»ï¨Û³É å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ`
1) ïáõÛÅ»ñÇ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ.
2) ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÙ.
3) ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ.
4) ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ:
24. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 23-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, »Ã» Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÓ³Ý³·ñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ
üáñë-Ù³ÅáñÇ Ñ»ï¨³Ýù »Ý:
7© ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ,
ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ ¹»åùáõÙ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
25. è³¹Çáé»É»³ÛÇÝ Ï³åÇ ·ÍÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ ³ÝÑ³å³Õ ¹ÇÙáõÙ ¿
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíª ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù Ýáñ ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ûïáí:
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26. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³Ù ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
27. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ (ÏáñóÝ»Éáõ, áãÝã³Ý³Éáõ ¨ ³ÛÉÝ) Ï³Ù ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
»ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ûï
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíª í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
8© ²ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
28. ÈÇó»Ý½³íáñí³Í
³ÝÓÁ
å³ñï³íáñ
¿
é³¹Çáé»É»³ÛÇÝ
Ï³åÇ
·ÍÇ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ïíÛ³É µÝ³·³í³éáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý£
29. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³¹³ñ»óí»É ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµª Ýñ³ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
9. Ì³ÝáõóáõÙ
30. ÂáõÛÉïíáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å³ßïáÝ³Ï³Ý µáÉáñ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ, Ñ³Ûï»ñÁ,
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÈÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó å»ïù ¿
Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ·ñ³íáñ ¨ áõÕ³ñÏí»Ý ëáõñÑ³Ý¹³ÏÇ ÙÇçáóáí, å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí Ï³Ù
³éÓ»éÝ Ñ³ÝÓÝí»Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ÔºÎ²ì²ð
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Ð. ÂàðàêÚ²Ü

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§28¦ ÷»ïñí³ñÇ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

N 9²

§²ðØÆÜÎà-ÜÎ¦ ê²ÐØ²Ü²ö²Î ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ø´
ÀÜÎºðàôÂÚ²ÜÀ ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
î²ð²ÌøàôØ ÀÜ¸Ð²Üàôð àôÔÔì²ÌàôÂÚ²Ü Ðºèàôêî²Ìð²¶ðºðÆ
Î²´ºÈ²ÚÆÜ (È²ð²ÚÆÜ) Ðºè²ðÒ²ÎØ²Ü (ìºð²Ðºè²ðÒ²ÎØ²Ü)
ÈÆòºÜ¼Æ² îð²Ø²¸ðºÈàô Ø²êÆÜ
§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ, §Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹, 37-ñ¹, 38-ñ¹, 44-ñ¹ ¨ 45-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-Ç §Ð»éáõëï³é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 14Ü áñáßÙ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß á õ Ù ¿.
1. §²ñÙÇÝÏá-ÜÎ¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ
ïñ³Ù³¹ñ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»éáõëï³Íñ³·ñ»ñÇ Ï³µ»É³ÛÇÝ (É³ñ³ÛÇÝ) Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý
(í»ñ³Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý) ÉÇó»Ý½Ç³` ï³ëÁ ï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí£
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü

120

Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«21» փետրվարի 2017թ.

N 30-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԶՈՅԱ ՍԵՐԳԵՅԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 28-րդ
հոդվածների, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի
պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Զոյա Սերգեյի Համբարձումյանին (հասցե`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն քաղաք Հադրութ Ա.Մկրտչյան 1)
հայտը
բավարարել
և
տրամադրել
դեղատնային
գործունեություն
(դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Լեռնային Ղարաբաղի 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
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՓԵՏՐՎԱՐ
ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
06.03.2017թ.
հ/հ

Լիցենզավորված անձի
անվանումը կամ անունը,
ազգանունը

1

2

Լիցենզիայի

Գործունեության

համարը

տրման
ամսաթիվը

3

4

տեսակը
5

իրականացման
վայրը
6

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը
7

Ծանոթություն
8

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1
2
3
4

Վարդան Հովհաննեսի
Առաքելյան (ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Վիգեն Սահակյան
Արթուր Գրիգորիի Մարտիրոսյան (ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Նվեր Հաթամյան Բորիկի

ՏԾN00535

16.02.2017թ.

ՏԾN00536

16.02.2017թ.

ՏԾN00537

16.02.2017թ.

ՏԾN00538

16.02.2017թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1
2

Յուրիկ Գասպարյան Սաշայի
(Ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Վարդան Գևորգյան

ՏԾN00474

16.02.2016թ.

ՏԾN00504

09.08.2016թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

դադարեցվել է
17.02.2017թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

ԱՁ Ռոբերտ Պետրոսյան

ՏԾN00060

15.02.2010թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

2

ԱՁ Հովիկ Ծատրյան

ՏԾN00432

17.02.2015թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

3

ԱՁ Գարիկ Ալլահվերդյան

ՏԾN00170

28.02.2012թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

4

ԱՁ Իշխան Աբրահամյան

ՏԾN00351

28.02.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00476

16.02.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00477

16.02.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00479

25.02.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00481

25.02.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00360

31.03.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

5
6
7
8
9

Նորայր Սարգսյան Վալերիի
(Ֆիզիկական անձ)
Գագիկ Դանիելյան Գենադիի
(Ֆիզիկական անձ)
Նելսոն Գեորգիի Խաչատրյան
(Ֆիզիկական անձ)
Ռադիկ Համլետի Սարգսյան
(Ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Գարիկ Շիրվանյան

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
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կասեցվել է
15.02.2017թ.
կասեցվել է
17.02.2017թ.
կասեցվել է
28.02.2017թ.
կասեցվել է
28.02.2017թ.
կասեցվել է
16.02.2017թ.
կասեցվել է
16.02.2017թ.
կասեցվել է
25.02.2017թ.
կասեցվել է
25.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
22.02.2017

կազմակերպում

10

Գրիշա Շադյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00443

17.06.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

11

ԱՁ Վարդան Արզումանյան

ՏԾN00051

30.12.2009թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

12

ԱՁ Բենիամին Հարությունյան

ՏԾN00272

21.02.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

13

ԱՁ Սուրեն Ավանեսյան

ՏԾN00422

11.12.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

14

Արմեն Շաֆերյան Ալեքսեյի
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00464

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

15

ԱՁ Ալբերտ Գրիգորյան

ՏԾN00465

29.01.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

16

ԱՁ Սուրեն Իսրայելյան

ՏԾN00186

02.04.2012թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

17

«Մ.Ն.Ա.Ն» ՍՊԸ

ՏԾN00076

05.05.2010թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
17.02.2017թ.

18

«ԼԱՅՔ» ՍՊԸ

ՏԾN00341

16.12.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
18.02.2017թ.

19

«Արտյոմ» ՍՊԸ

ՏԾN00115

20.04.2012թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

կասեցումը հանվել է
07.06.2016թ.

Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցումը հանվել է
19.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
22.02.2017թ.
կասեցվել է
21.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
04.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
17.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
23.02.2017թ.
կասեցումը հանվել է
18.02.2017թ.

Ò¨ N 2
î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð
2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñ ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ

2.

3.

4.

1

§²ÜàôÞ¦ êäÀ
ÈÔÐ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý, ·. Â³ÉÇß

90141855

ÞÆ431

2

§ ²ðÎ²¸²¦ êäÀ
ù. êï»÷., ê³ñáÛ³ÝÇ ÷áÕ. 43/3

90030288

ÞÆ702

3

§îðÆüàðÆàôØ¦ êäÀ
ù. êï»÷. Î³ÙáÛÇ 2-ñ¹ Ýñµ. ß. 2 µÝ. 1

90038186

øöØ926

4

§Î²ð²î¦ ö´À ù. êï»÷.
îÇ·ñ³Ý Ø»Í ÷áÕ., ïáõÝ 20

90038263

ÞÆ927

5

§¸à´ðàêîðàÚ¦ êäÀ ù. êï»÷.
Ð»ùÇÙÛ³Ý ÷áÕ., ß»Ýù 20 µÝ. 33

90038119

øöØ929

6

§¾Üºð¶à¦ ²Î
ù.êï»÷. ì.ì³Õ³ñßÛ³Ý 50/9

90005352

ÞÆ106

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ

øöØ149
øöØ150
ÞÆ576

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

7

§²ðò²ÊÖ²Ü¦ ÇÝëïÇïáõï ö´À
ù. êï»÷., Ð»ùÇÙÛ³ÝÇ 8³ µÝ. 23

90009361

9

§²ðò²ÊàôÔÆ¦ ö´À
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, Ø»ÉÇù³í³Ý 23

90027001

10

§ìÚ²âºêÈ²ì¦ êäÀ
ù. êï»÷., ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 2

90342572

8

ÞÆ783

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

8.

9.

10.

28.02.2017

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

04.02.2017

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

05.02.2017

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

18.02.2017

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ,

18.02.2017

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

124

16.02.2017

08.01.2017

17.11.2016
18.07.2016

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ,
³ñïáÝ³·ÇñÁ ã»ÕÛ³É Ñ³Ù³ñí»Éáõ
³Ùë³ÃÇíÁ

7.

1.

Ï³ë»óáõÙÁ Ñ³Ý»Éáõ
Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

6.

ÐìÐÐ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ,
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
³ñïáÝ³·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ï³ë»óáõÙ
Ï³ë»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßÙ³Ý Ï³Ù ¹»åùÇ
³Ùë³ÃÇíÁ

5.
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

²Ýí³ÝáõÙÁ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
»ñÏ³ñ³Ó·áõÙ (Ýß»É »ñÏ³ñ³Ó·í³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ³í³ñïÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ)

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ

Üáñ ³Ýí³ÝáõÙÁ

NN

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙ
àñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, ³ñïáÝ³·Çñ
áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ë»ñÇ³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÁ

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

11.

125

