ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 05(156) «22» մայիսի 2018թ.
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պետական հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N59Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N12-Ն
որոշումը...……………………………………………………………..
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««Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից
բնակչության ներտնային և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի
տեխնիկական սպասարկման ծառայության վճարը սահմանելու մասին» ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 18-Ն որոշումը...…………………………………………….
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի փետրվարի 19-ի
թիվ 8Ն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մայիսի 18-ի
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ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 12-ի
թիվ 19Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2010 թվականի դեկտեմբերի 9ի թիվ 72Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
N20-Ն որոշումը...…………………………………………………….
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի ապրիլի 18-ին
պետական գրանցման համարը 3031829

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

N 12-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 59Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածը և «Իրավական ակտերի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
hանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Էլեկտրաէներգետիկական
համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների միանալու կարգը
հաստատելու մասին» N 59Ն որոշման և որոշմամբ հաստատված
էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող
կայանների
միանալու
կարգի
(այսուհետ՝
Կարգ)
վերնագրերում
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին» բառերը փոխարինել «Բաշխման
ցանցին»
բառերով,
ինչպես
նաև
Կարգում
կատարել
հետևյալ
փոփոխությունները.
1) Կարգի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Սույն կարգով սահմանվում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի էլեկտրական ցանցին (այսուհետ՝ Ցանց)
էլեկտրաէներգիա արտադրող նոր կայանների (այսուհետ՝ Նոր կայաններ)
միանալու և Ցանցին միացած էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների
(այսուհետ՝ Արտադրող կայաններ) հզորության ավելացման արդյունքում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի
էլեկտրատեղակայանքներում անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու
ընթացակարգը:».
2) Կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններում՝
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ա. «Կառուցող» հասկացությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կառուցող` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ, որը կառուցում է նոր
արտադրական հզորություններ լիցենզիայով սահմանված կառուցման
ժամանակահատվածում.».
բ. «Արտադրող» հասկացությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Արտադրող՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ, որը վերակառուցում կամ
ընդլայնում է առկա արտադրական հզորությունները լիցենզիայով
սահմանված կառուցման ժամանակահատվածից հետո.».
3) Կարգի 1-ին, 16-րդ և 18-րդ կետերում «Համակարգին» բառը
փոխարինել «Ցանցին» բառով.
4) Կարգի 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«13. Այն դեպքում, երբ Նոր կայանը Ցանցին միացնելու կամ Արտադրող
կայանի հզորության ավելացման համար անհրաժեշտ է փոփոխություններ
կատարել Բաշխողի ցանցում, Բաշխողը պարտավոր է իր միջոցներով
կատարել համապատասխան Նախագծերը և իրականացնել անհրաժեշտ
բոլոր աշխատանքներն իր հաշվեկշռում գտնվող էլեկտրատեղակայանքներում:
Այդ
ներդրումները
ենթակա
են
Հանձնաժողովի
հետ
համաձայնեցման:».
5) Կարգի 16-րդ կետից հանել 2-րդ նախադասությունը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

5

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 8-ին
պետական գրանցման համարը 3031830

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«26» ապրիլի 2018 թվականի

N 18-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ
ԳՏՆՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետը`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից
բնակչության ներտնային և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող
կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխնիկական
սպասարկման ծառայության տարեկան վճարը սահմանել 2 270 ՀՀ դրամ՝
յուրաքանչյուր
գազօգտագործող
սարքավորման
համար`
ներառյալ
ավելացված արժեքի հարկը:
2. Սահմանել, որ բնակչության ներտնային և բազմաբնակարան
շենքերում
գտնվող
կազմակերպությունների
գազասպառման
համակարգերում
երեքից
ավելի
գազօգտագործող
սարքավորման
առկայության դեպքում գազասպառման համակարգերի տեխնիկական
սպասարկման ծառայության դիմաց վճարները հաշվարկվում և գանձվում են
երեք գազօգտագործող սարքի հաշվով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 21-ին
պետական գրանցման համարը 3031834

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

N 20-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
19-Ի ԹԻՎ 8Ն, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի ԹԻՎ 42Ն, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
12-Ի ԹԻՎ 19Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 72Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը,
27-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Իրավական ակտերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
hանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2009 թվականի փետրվարի 19-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետությունում մատուցվող բջջային կապի հետվճարային և
կանխավճարային ծառայությունների, ինչպես նաև պրեմիում կարճ
հաղորդագրության (SMS) ծառայությունների սակագների սահմանման
մասին» թիվ 8Ն որոշման հավելված թիվ 1-ի աղյուսակի`
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1) «I. Հետվճարային քարտի սակագներ» բաժնի 10-րդ կետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ`
«
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Հետվճարային քարտի հեռախոսազրույցների րոպեավճար
Զանգեր դեպի ՂՏ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՂՏ անշարժ ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ անշարժ ցանց
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն ԱՀ համարներին
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն ՀՀ համարներին
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն միջազգային
համարներին

24.7
24.7
34
32
10
12
20

».
2) «II. Կանխավճարային քարտի սակագներ» բաժնի 3-րդ կետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ`
«
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Կանխավճարային քարտի հեռախոսազրույցների րոպեավճար
Զանգեր դեպի ՂՏ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՂՏ անշարժ ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ անշարժ ցանց
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն ԱՀ համարներին
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն ՀՀ համարներին
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն միջազգային
համարներին

30
30
43
38
10
12
20

»:
2.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
hանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2009 թվականի մայիսի 18-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետությունում մատուցվող անշարժ ցանցից դեպի բջջային ցանց
կատարած զանգերի սակագները սահմանելու մասին» թիվ 42Ն որոշման
հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված N 1-ի:
3.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
hանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի
սեպտեմբերի 17-ի թիվ 56Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և
«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում մատուցվող նոր անլար ֆիքսված միջերես
համակարգով հեռախոսակապի ծառայությունների սակագները սահմանելու
մասին» թիվ 19Ն որոշման հավելվածի աղյուսակի «Հեռախոսազրույցների
րոպեավճար» բաժնի 19-րդ և 20-րդ կետերը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ`
«
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19.
19.1
19.2
19.3
19.4
20.
20.1
20.2

Տեղական զանգեր
Անվճար րոպեների քանակը ԱՀ անշարժ և WFI
համարներին, ամսական
Ներշրջանային զանգեր, սահմանված 250
րոպեն լրանալուց հետո
Զանգեր շրջանների, այդ թվում
Ստեփանակերտի միջև, սահմանված 250
րոպեն անցնելուց հետո
Զանգեր դեպի ՂՏ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց
Զանգեր դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց

250 րոպե (միասին)
15/12 (Ժամը՝ 07:0023:00/23:00-07:00)
17
24.7
34
21

»:
4.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
hանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետությունում մատուցվող անշարժ ցանցից դեպի անշարժ ցանց
կատարած զանգերի սակագները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի
մայիսի 18-ի թիվ 42Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ
72Ն որոշման հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն
հավելված N 2-ի:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի մայիսի 7-ի N 20-Ն որոշման
«Հավելված
Սահմանված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2009 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 42Ն որոշմամբ
ԱՆՇԱՐԺ ՑԱՆՑԻՑ ԴԵՊԻ ԲՋՋԱՅԻՆ ՑԱՆՑ ԿԱՏԱՐԱԾ
ԶԱՆԳԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
Հ/Հ
1.
2.

Անշարժ ցանցից դեպի բջջային ցանց
կատարած զանգեր
Զանգեր Արցախի Հանրապետության բջջային ցանց
Զանգեր Հայաստանի Հանրապետության բջջային
ցանց

Սակագինը`
ՀՀ դրամ/մեկ րոպեի համար
(ներառյալ ԱԱՀ)
24,7
34

»:

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

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի մայիսի 7-ի N 20-Ն որոշման
«Հավելված
Սահմանված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 72Ն որոշմամբ
ԱՆՇԱՐԺ ՑԱՆՑԻՑ ԴԵՊԻ ԱՆՇԱՐԺ ՑԱՆՑ ԿԱՏԱՐԱԾ
ԶԱՆԳԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

Հ/Հ

Անշարժ ցանցից դեպի անշարժ ցանց
կատարած զանգեր
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Սակագինը`
ՀՀ դրամ/մեկ րոպեի համար
(ներառյալ ԱԱՀ)

1.
2.

Զանգեր Արցախի Հանրապետության անշարժ ցանց
(միջշրջանային)
Զանգեր Հայաստանի Հանրապետության անշարժ
ցանց

17
21

»:

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

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 21-ին
պետական գրանցման համարը 3031835
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«7» մայիսի 2018 թվականի

N 21-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի ԹԻՎ 62Ն
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N 39Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը,
27-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Իրավական ակտերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության տարածքում մատուցվող տվյալների հաղորդման և
ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների առավելագույն սակագները
սահմանելու մասին» թիվ 62Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 1-ը շարադրել
նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 10-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ
բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային
հաղորդակցության շարժական ինտերնետ ծառայության սակագնային
պլանների սակագների սահմանման մասին» N 39Ն որոշման հավելվածի «III.
Հետվճարային բաժանորդների համար շարժական ինտերնետ ծառայության
սակագներ» բաժնի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
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«
6.

Սակագնային պլաններում ընդգրկված ծավալի սպառումից
հետո

1

27

»:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի մայիսի 7-ի N 21-Ն որոշման
«Հավելված
Սահմանված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 62Ն որոշմամբ

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
«ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Աղյուսակ 1

Հ/Հ

1
1)
ա.
բ.

Ծառայությունների
անվանումները

Սակագինը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, ՀՀ
դրամ
Թրաֆ
Անվճար
Լրացուցիչ
իկի
տրամադրվ
յուրաքանչյուր
վճար
ող թրաֆիկի
Միաց
1 ՄԲ ծավալի
1
Ամսա
քանակը
-ման
գինը
ժամի
-վճար
(վերփոխան
վարձ
(վերփոխանհամա
-ցում/
ցում/
ր
բեռնավորու
բեռնավորում)
մ)

ՀՀ
ՀՀ
ՀՀ
ԳԲ
դրամ
դրամ
դրամ
Անսահմանափակ սակագնային փաթեթներ
Wi-Fi երթուղիչների միջոցով ինտերնետի միացում
մինչև 512/512 կբիթ/վրկ
2520*
արագությամբ
անվճ
մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ
արագությամբ

ար

4000*
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ՀՀ դրամ

գ.
դ.
ե.
զ.
2)
ա.
բ.
գ.
դ.
ե.
զ.

մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ
մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ

բ.
գ.
դ.
ե.
զ.
է.
ը.
թ.

7250*

արագությամբ
մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ

10200*

արագությամբ
մինչև 8192/8192 կբիթ/վրկ

15700*

արագությամբ

DSL մոդեմով ինտերնետի միացում (ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն)
մինչև 512/512 կբիթ/վրկ

2850*

արագությամբ
մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ

4000*

արագությամբ
մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ
արագությամբ
մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ
արագությամբ

5350*
անվճ
ար

մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ

7250*
10200*

արագությամբ
մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ

13800*

արագությամբ

Oպտիկամանրաթելային մալուխով ինտերնետի միացում (ներբեռնման
արագություն/բեռնման արագություն)

3)
ա.

5350*

արագությամբ

մինչև 512/512 կբիթ/վրկ

2400*

արագությամբ
մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ

2800*

արագությամբ
մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ

4500*

արագությամբ
մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ

6500*

արագությամբ
մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ
արագությամբ
մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ

անվճ

8800*

ար
13800*

արագությամբ
մինչև 10240/10240

18000*

կբիթ/վրկ արագությամբ
մինչև 20480/20480

30000*

կբիթ/վրկ արագությամբ
մինչև 30720/30720

42000*

կբիթ/վրկ արագությամբ

Մեծածախ IP տարանցում

4)
երաշխավորված մուտք
1024 կբիթ/վրկ
արագությամբ (կետից
կետ)
5)
ա.

անվճ

60 000

ար

«Գիշերային ծառայություն» հավելյալ ծառայություն
(ժամը 24:00-09:00-ն արագության կրկնապատկում)
մինչև 512/512 կբիթ/վրկ

անվճ

1000
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արագությամբ
բ.
գ.
դ.

մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ
արագությամբ
մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ
արագությամբ
մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ
արագությամբ

ար
1000
1500
1500

* ներառյալ մեկ IP հասցե
Հաճախորդի հետ մեկ տարի գործողության ժամկետով անսահմանափակ սակագնային
փաթեթների պայմանագիր կնքելու դեպքում DSL մոդեմը տրամադրվում է անվճար, իսկ
պայմանագրի մեկ տարին լրանալուց հետո տրամադրված DSL մոդեմը դառնում է բաժանորդի
սեփականությունը:»:

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

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 21-ին
պետական գրանցման համարը 3031836
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«7» մայիսի 2018 թվականի

N 22-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ
8-Ի N 39Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Ջրմուղ-կոյուղի»
փակ բաժնետիրական ընկերության 2018 թվականի մարտի 13-ի գրությունը՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2014 թվականի օգոստոսի 8-ի ««Ջրմուղ-կոյուղի» փակ
բաժնետիրական ընկերության կողմից կենցաղային կարիքների համար
խմելու ջրի մատակարարմանը ներկայացվող սպասարկման որակի
նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին» N 39Ն որոշման հավելվածի 2րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Ընկերությունը պարտավոր է Ստեփանակերտ քաղաքի սպառողներին
ապահովել շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 8-ին
Պետական գրանցման համարը 1021831

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» մայիսի 2018թ.

N 28-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 18-րդ մասով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ.
1. Սահմանել իրավաբանական անձանց պետական միասնական
գրանցամատյանում գրանցման ենթակա համատիրության կազմում
ընդգրկված բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ տեղեկությունների
կազմը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
ԱՀ արդարադատության նախարարի
2018թ. մայիսի 08-ի N 28-Ն հրամանի
ԿԱԶՄ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ
ԳՐԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Համատիրությունների վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում համատիրության կազմում ընդգրկված բազմաբնակարան
շենքերի վերաբերյալ գրառվում են հետևյալ տեղեկությունները.
1) բազմաբնակարան շենքի գտնվելու վայրը (վարչական շրջան կամ բնակավայր, փողոց կամ թաղամաս, շենք) և փոստային դասիչը.
2) բազմաբնակարան շենքի կառուցման տարեթիվը.
3) բազմաբնակարան շենքի շինությունների (բնակարաններ, ոչ բնակելի
տարածքներ) ընդհանուր թիվը.
4) բազմաբնակարան շենքի այն շինությունների (բնակարաններ, ոչ բնակելի
տարածքներ)

ընդհանուր

թիվը,

որոնց

սեփականատերերը

հանդիսանում

են

համատիրության անդամ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Կ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության կողմից 14-ին մայիսի 2018թ.
Պետական գրանցման համարը 1121833

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«4» մայիսի 2018թ.

N 05-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ)
ԿԱՊԱՐԱԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մարտի 24-ի «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ)
կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 168-Ն որոշման հավելվածի 150-րդ
կետի պահանջներն ապահովելու նպատակով՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (այսուհետ՝
ԱԳԼՃԿ) կապարակնքման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
բաժնի
պետ
Արմեն
Թովմասյանին՝
սույն
հրամանն
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարություն՝
պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018 թվականի մայիսի 4-ի N 05-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ
(ԱԳԼՃԿ) ԿԱՊԱՐԱԿՆՔՄԱՆ
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մարտի 24-ի «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ)
կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 168-Ն որոշման համաձայն յուրաքանչյուր
ավտոգազալիցքավորման ճնշակայան (այսուհետ` ԱԳԼՃԿ) պետք է ունենա
կապարակնքման սխեմա:
2. ԱԳԼՃԿ-ն շահագործելիս անցկացվում է ստուգաչափում` օրենքով
սահմանված կարգով:
3. ԱԳԼՃԿ-ի տնօրինությունը «Ստանդարտացման, չափագիտության և
սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն
(այսուհետ` չափագիտական մարմին) է ներկայացնում ավտոգազալիցքավորման
աշտարակի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատը և յուրաքանչյուր աշտարակի
համար ստուգաչափման մասին առանձին վկայական:
4. ԱԳԼՃԿ-ի տնօրինությունը պարտավոր է չափագիտական մարմին
ներկայացնել ԱԳԼՃԿ-ի կապարակնքման սխեման, որը և հաստատվում է տվյալ
մարմնի կողմից:
5. Գազի հնարավոր լրացուցիչ արտահոսքը բացառելու համար ԱԳԼՃԿ-ի
գազաբաշխիչ կայանը, գազի հանգույցները և խողովակաշարերը պետք է
կապարակնքված լինեն չափագիտական մարմնի կողմից:
6.
ԱԳԼՃԿ-ի
գազաբաշխիչ
կայանի,
գազի
հանգույցների
և
խողովակաշարերի վրա տեղադրված կապարակնիքները վնասված կամ բացակա
լինելու դեպքում չափագիտական մարմնի ներկայացուցիչը կազմում են
արձանագրություն` համաձայն Ձև N 1-ի:
7. Արձանագրությունը ստորագրվում է չափագիտական մարմնի և ԱԳԼՃԿի ներկայացուցչի կողմից: Վերջինիս հրաժարվելու դեպքում արձանագրության
մեջ նշվում է հրաժարվողի անուն-ազգանունը և պաշտոնը: Արձանագրությունը
կազմվում է երկու օրինակից, որոնցից մեկն ուղարկվում է չափագիտական
մարմին, երկրորդ օրինակը մնում է ԱԳԼՃԿ-ում:
8. ԱԳԼՃԿ-ի տնօրինությունը վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու
դեպքում հայտ է ներկայացնում չափագիտական մարմին և ստանում
համապատասխան թույլտվություն կապարակնիքը հանելու համար:
9. Մեխանիզմների նորոգման և այլ աշխատանքներ կատարելու համար,
երբ անհրաժեշտ է հանել կապարակնիքը, ԱԳԼՃԿ-ի տնօրինությունը մինչ հայտ
ներկայացնելը տվյալները գրանցում է համաձայն Ձև N 2-ի, որտեղ նշվում են
գումարային հաշվիչի և արդյունաբերական հաշվիչի ցուցմունքները:
10. Եթե ԱԳԼՃԿ-ի աշխատակիցները հայտնաբերում են, որ կապարակնիքը
վնասված կամ հանված է, ապա ԱԳԼՃԿ-ի տնօրինությունը պարտավոր է 24
ժամվա ընթացքում տեղեկացնել չափագիտական մարմնին՝ գումարային հաշվիչի
ցուցմունքի և արդյունաբերական հաշվիչի ցուցմունքի տվյալները գրանցելով
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(համաձայն Ձև N 3-ի) և կասեցնելով տվյալ գազալիցքավորող աշտարակի
հետագա շահագործումը:
11.
ԱԳԼՃԿ-ի
տնօրինությունն
է
պատասխանատու
ԱԳԼՃԿ-ի
տեխնիկական շահագործման համար:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ձև N 1
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԱՐԱԿՆՔՄԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
___________________________________________________________________________
Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի (ԱԳԼՃԿ) անվանումը

Ես ____________________________________________________________________________
անուն, ազգանուն, պաշտոն

ԱԳԼՃԿ-ի կապարակնիքների զննման ժամանակ հայտնաբերել եմ, որ _______________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________ կնիքը վնասված և (կամ) բացակայում է`
_______________________________________________________________________________
(նշել հատվածը)

Գումարային հաշվիչի ընդհանուր ցուցմունքը`____________________________________
Արդյունաբերական հաշվիչի ցուցմունքը՝ _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Չափագիտական մարմնի ներկայացուցիչ (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

_______________________________________________________________________________
ԱԳԼՃԿ-ի ներկայացուցիչ` (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

(Կազմված է երկու օրինակից)
«______»____________20 թ.
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Ձև N 2
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

Հ/Հ

Սարքավորման

Սարքավորման գործարանային

անվանում

կամ գույքագրման համար

Սարքավորման աշխա-

Գումարային

տանքի դադարեցման

հաշվիչի

ամսաթիվ

ցուցմունք

Արդյունաբերական
հաշվիչի ցուցմունք

Աշխատանքի
դադարեցման
պատճառ

Այլ նշումներ

Ձև N 3
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ (ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ)

Հ/Հ

Ստուգաչափողի կանչ
Ամսաթիվ,
ժամ

Հայտն ընդունողի անուն,
ազգանուն

Սարքավորման ներդրումը
շահագործման մեջ
Ներդրման
ամսաթիվ,
ժամ

Գումարային
հաշվիչի
ցուցմունքը

Արդյունաբերական հաշվիչի
ցուցմունքը
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Նորոգման աշխատանքներ
կատարողի
անուն,
ազգանուն

Գումարային
հաշվիչի ցուցմունքը
Նորոգման
աշխատանքներ
կատարողի անուն,
ազգանուն

Աշխատանքի
ընդունում և հանձնում
(ստորագրություն)
Ընդունում

Հանձնում

Այլ
նշումներ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 22-ին
Պետական գրանցման համարը 1121837

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«14» մայիսի 2018թ.

N 7-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները.
1) «Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակ. 1918-2018», ''Centennial of the
May heroic battle. 1918-2018'' շարքից «Դանիել Բեկ-Փիրումյան» և «Պողոս ԲեկՓիրումյան» թեմատիկայով երկու նամականիշ` համաձայն NN 1 և 2
հավելվածների,
2) «Արցախի Հանրապետության առաջին փոստային նամականիշի
թողարկման 25-ամյակը», ''25th anniversary of the issue of the first postage mark of
the Republic of Artsakh'' թեմատիկայով մեկ նամականիշ և դրանով կազմված
կվարտբլոկ` համաձայն NN 3 և 4 հավելվածների:
2. Գործողության մեջ դնել՝
1) «Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակ. 1918-2018», ''Centennial of the
May heroic battle. 1918-2018'' շարքից «Դանիել Բեկ-Փիրումյան» և «Պողոս ԲեկՓիրումյան» թեմատիկայով երկու նամականիշ՝ համապատասխանաբար
սահմանելով անվանագինը՝ 230 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 4500 հատ,
անվանագինը՝ 230 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 4500 հատ,
2) «Արցախի Հանրապետության առաջին փոստային նամականիշի թողարկման 25-ամյակը», ''25th anniversary of the issue of the first postage mark of the
Republic of Artsakh'' թեմատիկայով մեկ նամականիշ և դրանից կազմված
կվարտբլոկ՝ համապատասխանաբար սահմանելով անվանագինը` 100 ՀՀ
դրամ, տպաքանակը` 3000 հատ, անվանագինը` 400 ՀՀ դրամ, տպաքանակը`
300 հատ:
3. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի
պետ Ա. Թովմասյանին` սույն հրամանը Արցախի Հանրապետության օրենս-

23

դրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Հաստատված է
Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. մայիսի 14-ի N 7-Ն հրամանով

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հաստատված է
Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. մայիսի 14-ի N 7-Ն հրամանով

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հաստատված է
Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. մայիսի 14-ի N 7-Ն հրամանով

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հաստատված է
Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. մայիսի 14-ի N 7-Ն հրամանով

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի ապրիլի 18 -ին
Պետական գրանցման համարը 1111828

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«04» ապրիլի 2018 թվական

N 121-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 40-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2016 թվականի հունվարի 29-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտը հաստատելու մասին» N 40-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումները`
1) հրամանի վերնագրում, 1-ին կետում, հրամանով հաստատված
հավելվածի վերնագրում, 3.3-րդ և 29.4-րդ պարագրաֆներում «Լեռնային
Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով,
2) հրամանով հաստատված հավելվածի.
ա. 11.10-րդ պարագրաֆի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) որոնց արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին գերազանցում է
հանրային
հատվածի
կազմակերպությունների
հաշվապահական
հաշվառումը կարգավորող լիազոր մարմնի կողմից սահմանված չափը,
բացառությամբ համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային կահույքի և
հեռախոսների:»,
բ. 11.10-րդ պարագրաֆը 3-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ՝ նյութական ակտիվներ են,
որոնք չեն բավարարում հիմնական միջոցների սույն պարագրաֆով
ներկայացված սահմանման 2-րդ կամ 3-րդ կետերի պահանջներինֈ»,
գ. 11.12-րդ պարագրաֆը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«11.12 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաները հաշվառվում են որպես
պաշար և ճանաչվում որպես ծախս (ծախսում) շահագործման հանձնման
պահինֈ Պահեստամասերը հաշվառվում են որպես պաշարներ և ճանաչվում
որպես ծախս (ծախսում)` սպառմանը զուգընթաց:»,
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դ. 11.50-րդ պարագրաֆը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«11.50
Հիմնական
միջոցների
վերաբերյալ
ըստ
դասերի
բացահայտումներն
իրականացնելու
համար
հիմնական
միջոցները
դասակարգվում են հետևյալ կերպ`
1) հողամասեր,
2) շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ),
3) փոխանցող հարմարանքներ,
4) մեքենաներ և սարքավորումներ,
5) տրանսպորտային միջոցներ,
6) գրասենյակային և տնտեսական գույք, գործիքներ,
7) այլ հիմնական միջոցներֈ»,
ե. 17.4-րդ պարագրաֆը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր
պարբերությամբ.
«Պաշար են հանդիսանում նաև սույն ստանդարտի 11.10-րդ պարագրաֆով սահմանված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներըֈ»,
զ. 17.31-րդ պարագրաֆը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ
կետով.
«6) փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներֈ»ֈ
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի մայիսի 14-ին
Պետական գրանցման համարը 1111832
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«27» ապրիլի 2018 թվական

N 141-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼԻՍ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐՆ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ, ԴՐԱՄԱՐԿՂՈՒՄ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ, ԴՐԱՄԱՐԿՂՈՒՄ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ,
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՈՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 10-Ի N 1-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 30-րդ հոդվածի 8-րդ, 29-րդ և 44-րդ մասերն ու «Իրավական ակտերի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
1. Սահմանել`
1) արգելանք դնելիս գույքի բացակայության, անբավարարության կամ հարկ
վճարողի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու մասին արձանագրության օրինակելի ձևը`
համաձայն N 1 հավելվածի,
2)
դրամարկղում
կանխիկ
դրամական
միջոցների
գույքագրման
արձանագրության ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,
3) դրամարկղում կանխիկ դրամական միջոցների շարժի գույքագրման
արձանագրության ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի,
4)
հարկային
մարմնի
կողմից
վերահսկվող
եկամուտների
գծով
պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով հարկային մարմնի
կողմից ընդունվող երաշխիքի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2015 թվականի
մարտի 10-ի ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 30րդ հոդվածի համաձայն արգելանք դնելիս գույքի բացակայության, անբավարարության
կամ հարկ վճարողի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու մասին արձանագրության
օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» N 1-Ն հրամանը:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2018 թվականի ապրիլի 27-ի N 141-Ն հրամանի

Օրինակելի ձև
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ______
ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼԻՍ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐՆ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
___ ____________ 20___ թ.

__________________
(կազմման վայրը)

Համաձայն Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 20___ թ.
________________ ______ N____________ հանձնարարագրի`
________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը))

(հարկ վճարողի հաշվառման համարը)

գույքի նկատմամբ «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն արգելանքի կիրառումը հնարավոր չէ հետևյալ
հիմնավորմամբ՝ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Արձանագրությանը կցվում են (փաստաթղթեր, տվյալներ, տեղեկություններ,
դրանց պատճենները)` __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(կցվող փաստաթղթերի քանակը` թվերով և տառերով)

Արձանագրությունը կազմող արգելանք իրականացնող պաշտոնատար անձինք`
_______________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

_______________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
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Հարկ վճարողի պաշտոնատար անձինք`
_______________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

_______________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

_______________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Արձանագրության պատճենը հարկ վճարողի պաշտոնատար անձին հանձնելու
ամսաթիվը` _____ ___________________ 20____թ.
Ստացա արձանագրության պատճենը _______________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Արձանագրված փաստերի վերաբերյալ
առարկություններ չունեմ _________________________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Ունեմ առարկություններ___________________________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Առարկությունները կցվում են (առդիր` _______________ էջ)
կամ
____________________________________________________________________________
(Արձանագրությունը կազմողների կողմից գրառում արձանագրությունը ստորագրելուց կամ արձանագրության պատճենը ստանալուց
հրաժարվելու կամ նշված գործողությունների անհնարինության մասին)

Կ. Տ.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2018 թվականի ապրիլի 27-ի N 141-Ն հրամանի

Ձև
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ______
ԴՐԱՄԱՐԿՂՈՒՄ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ
___ ____________ 20___ թ.

__________________
(կազմման վայրը)

Համաձայն Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 20___ թ.
__________________ _____ N______ հանձնարարագրի հարկ վճարողի դրամարկղում
ունեցած կանխիկ դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին որոշման
շրջանակներում կատարված գույքագրման արդյունքներով արձանագրվեց՝
_______________________________________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը), ՀՎՀՀ-ն)

______________________________________________________
(գույքագրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

Հ/հ

Հ/հ

Արգելանքի տակ
գտնվող դրամական
միջոցների արժույթը

Հարկ վճարողին ի պահ
հանձնվող դրամական
միջոցների արժույթը

Արգելանքի տակ
գտնվող դրամական
միջոցների արժեքը

Հարկ վճարողին ի
պահ հանձնվող դրամական միջոցների
արժեքը

Արգելանքի տակ
գտնվող դրամական
միջոցների քանակը

Այլ
նշումներ

Հարկ վճարողին ի
պահ հանձնվող դրամական միջոցների
քանակը

Այլ
նշումներ

Գույքագրման ընթացքում դրամարկղային գործառնությունների կատարման
դադարեցման ժամանակահատվածը _____________-ից մինչև _____________-ը:
Արգելանքի կիրառման ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից
վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների սահմանում դրամարկղ
մուտքագրվող դրամական միջոցները գտնվել են արգելանքի տակ և ի պահ են
ընդունվել՝
__________________________________________________
________________________
(հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Գույքագրմանը մասնակցող անձանց տվյալներն ու ստորագրությունները:
__________________________________________________ ________________________
(հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

__________________________________________________ ________________________
(արգելանք կիրառելու որոշում ընդունած պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
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Արձանագրության պատճենը հարկ վճարողի պաշտոնատար անձին հանձնելու
ամսաթիվը` _____ ___________________ 20____թ.
Ստացա արձանագրության պատճենը _______________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Սույն արձանագրությունը հարկ վճարողի դրամարկղում առկա կանխիկ
դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին որոշման անբաժանելի մասն է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2018 թվականի ապրիլի 27-ի N 141-Ն հրամանի

Ձև
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ______
ԴՐԱՄԱՐԿՂՈՒՄ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ
___ ____________ 20___ թ.

__________________
(կազմման վայրը)

Համաձայն Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 20___ թ.
__________________ _____ N______ հանձնարարագրի հարկ վճարողի դրամարկղում
ունեցած կանխիկ դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին որոշման
շրջանակներում կատարված գույքագրման արդյունքներով արձանագրվեց՝
_______________________________________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը), ՀՎՀՀ-ն)

______________________________________________________
(գույքագրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

Հ/հ

Հ/հ

Մուտքագրված
դրամական
միջոցների
արժեքը

Մուտքագրված
դրամական
միջոցների
աղբյուրը

Հարկ վճարողին ի պահ
հանձնվող դրամական
միջոցների արժույթը

Ելքագրված
դրամական
միջոցների
արժեքը

Հարկ վճարողին ի
պահ հանձնվող դրամական միջոցների
արժեքը
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Ելքագրված դրամական միջոցների
ծախսման ուղղությունները

Այլ
նշումներ

Հարկ վճարողին ի
պահ հանձնվող դրամական միջոցների
քանակը

Այլ
նշումներ

Գույքագրման ընթացքում դրամարկղային գործառնությունների կատարման
դադարեցման ժամանակահատվածը _____________-ից մինչև _____________-ը:
Արգելանքի կիրառման ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից
վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների սահմանում դրամարկղ
մուտքագրվող դրամական միջոցները գտնվել են արգելանքի տակ և ի պահ են
ընդունվել՝
__________________________________________________
________________________
(հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Գույքագրմանը մասնակցող անձանց տվյալներն ու ստորագրությունները:
__________________________________________________
________________________
(հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

__________________________________________________
(արգելանք կիրառելու որոշում ընդունած պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

________________________
(ստորագրությունը)

Արձանագրության պատճենը հարկ վճարողի պաշտոնատար անձին հանձնելու
ամսաթիվը` _____ ___________________ 20____թ.
Ստացա արձանագրության պատճենը _______________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Սույն արձանագրությունը հարկ վճարողի դրամարկղում առկա կանխիկ
դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին որոշման անբաժանելի մասն է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2018 թվականի ապրիլի 27-ի N 141-Ն հրամանի

Ձև
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԱՇԽԻՔ N_____
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ
___ ____________ 20___ թ.

__________________
(տրման վայրը)

1. Սույն երաշխիքը հանդիսանում է հարկ վճարող՝ _______________________-ի՝
(իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը), ՀՎՀՀ-ն)

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած ________________
ՀՀ դրամ գումարի չափով հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով
պարտավորությունների (այսուհետ` հարկային պարտավորություն) կատարման
ապահովման միջոց:
2. Երաշխիքը տրված է՝ __________________________________________________ -ի
(բանկի, վարկային կազմակերպության կամ ապահովագրական ընկերության անվանումը)

կողմից (այսուհետ՝ երաշխիք տված անձ):
3. Երաշխիք տված անձի լիցենզիայի համարն է՝ ________________, գործողության
ժամկետն է ____________________________________:
4. Երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունների կատարման
համար երաշխիք տված անձի մոտ դրամական միջոցների առկայության փաստը
հավաստող հանգամանքներն են՝ ______________________________:
5. Երաշխիքի գործողության ժամկետը __________ է:
6. Երաշխիք տված անձը երաշխիքով հարկային մարմնի առջև պարտավորվում է
կատարել հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները, եթե վերջինս Արցախի
Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և երաշխիքով
սահմանված ժամկետում չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները՝
հարկային մարմնի կողմից երաշխիք տված անձին այդպիսի գրավոր պահանջ
ներկայացնելու դեպքում:
7. Երաշխիքով հարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետը
սահմանվում է մինչև _____________ ժամկետով:
8. Երաշխիքը չի կարող հետ կանչվել երաշխիք տված անձի կողմից:
9. Երաշխիքը տրվում է և հարկային մարմին է ներկայացվում երկու օրինակից:
10. Հարկ վճարողի կողմից Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
նկատմամբ ունեցած հարկային պարտավորությունները պետք է մարվեն սույն երաշխիքը հարկային մարմնի կողմից ընդունվելու օրվանից հետո ________ ժամկետում:
11. Երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունները հարկ վճարողի
կողմից չկատարվելու դեպքում՝ հարկային մարմինը ձեռք է բերում երաշխիք տված
անձից հարկային պարտավորությունների կատարում պահանջելու անվիճելի
իրավունք:
12. Հարկ վճարողի կողմից երաշխիքի 10-րդ կետով սահմանված ժամկետում
երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունների չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում հարկային մարմինը երաշխիքով սահմանված հարկային
պարտավորությունների կատարման վերջնաժամկետի ավարտից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, երաշխիք տված անձին ներկայացնում է գրավոր
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պահանջ՝ երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունների կատարման
համար:
13. Երաշխիք տված անձի կողմից երաշխիքով ապահովված՝ պարտապան հարկ
վճարողի կողմից չկատարված հարկային պարտավորությունները ենթակա են
կատարման այդպիսի պահանջը հարկային մարմնից ստանալուց հետո՝ երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
14. Երաշխիք տված անձի կողմից երաշխիքի 13-րդ կետում նշված ժամկետում իր
պարտավորությունների չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում հարկային
մարմինը երաշխիք տված անձի նկատմամբ կարող է կիրառել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հարկային պարտավորությունների հարկադիր
կատարման ընթացակարգերը:
Երաշխիք տված անձի ղեկավար՝_________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Կ.Տ.
Հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի՝ ___________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Կ.Տ.
Երաշխիքը հարկային մարմնի կողմից ընդունվել է __ ______________20____թ.:
Երաշխիքի ընդունումը մերժվել է հարկային մարմնի կողմից __ _________ 20—թ.,
որի համար հիմք են համարվել հետևյալ պատճառները. ___________________________:
Երաշխիքի մեկ օրինակը երաշխիքը տված անձին ուղարկելու ամսաթիվը` _____
___________________ 20____թ.:

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով
հարկային մարմնի կողմից ընդունվող երաշխիքի ձևը (այսուհետ՝ Երաշխիք) լրացվում
և ներկայացվում է «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 30-րդ հոդվածին համապատասխան:
2. Երաշխիքի 1-ին կետում լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը
(անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը), հարկ վճարողի
հաշվառման համարը և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ
ունեցած հարկային պարտավորությունների չափը:
3. Երաշխիքի 2-րդ կետում լրացվում է բանկի, վարկային կազմակերպության կամ
ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը:
4. Երաշխիքի 3-րդ կետում լրացվում է երաշխիք տված անձի լիցենզիայի համարը
և գործողության ժամկետը:
5. Երաշխիքի 4-րդ կետում լրացվում են այն փաստերը (գումարի չափը), որոնք
հավաստում են երաշխիք տված անձի մոտ դրամական միջոցների առկայությունը:
6. Երաշխիքի 5-րդ կետում լրացվում է երաշխիքի գործողության ժամկետը՝ մինչև
ինն ամիս որևէ ժամկետով:
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7.
Երաշխիքի
7-րդ
կետում
լրացվում
է
երաշխիքով
հարկային
պարտավորությունների կատարման ժամկետը՝ մինչև ինն ամիս որևէ ժամկետով:
8. Երաշխիքի 10-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի կողմից Արցախի
Հանրապետության
պետական
բյուջեի
նկատմամբ
ունեցած
հարկային
պարտավորությունների մարման ժամկետը՝ մինչև ինն ամիս որևէ ժամկետով:
9. Երաշխիքի 14-րդ կետում լրացվում է երաշխիք տված անձի գործադիր մարմնի
ղեկավարի և հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը, անունը,
ազգանունը, հարկային մարմնի կողմից երաշխիքի ընդունման և մերժման ամիսը,
ամսաթիվը, տարեթիվը, մերժման հիմքերը և երաշխիք տված անձին երաշխիքի
օրինակի ուղարկման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

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

N 15-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ՀԻՄՆԱՔԱՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԲԵՐԴԻԿ»
ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «բ» կետը, 17-19-րդ, 29-րդ
հոդվածները,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի հայտը` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ և Մոշաթաղ
համայնքների տարածքում՝ Աղավնո գետի Սևջուր աջ վտակի ձախ հոսանքի
1791 մետրից 1428 մետր գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)` «Բերդիկ»
փոքր հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2033 թվականի հունիսի 26-ը գործողության
ժամկետով, որից` կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2018 թվականի
հունիսի 26-ը:
2. Հաստատել «Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական ընկերության «Բերդիկ»
փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ա որոշման
«Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական ընկերության «Բերդիկ» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի
Պայմանները
(Լիցենզիա N 0002` տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 26-ի N15-Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար
փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները,
համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն
ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի
ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները.
5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք
ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն
չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր
ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները,
պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ,
պատերազմներ,
ապստամբություններ,
հասարակական
անկարգություններ,
գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ
հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման
կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու,
թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի ապրիլի 26-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2033 թվականի հունիսի 26-ը, որից`
1) 2018 թվականի ապրիլի 26-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 26-ը կառուցման
ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2033 թվականի հունիսի 26-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է:
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4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված
ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում
Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում
հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ և Մոշաթաղ համայնքների տարածքն է:
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է
Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 0,553 մեգավատտ հաշվարկային
հզորությամբ «Բերդիկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով:
5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
7. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝
1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 1791 մետրից 1428 մետր.
2) հաշվարկային ելք` 0,30 խորանարդ մետր վայրկյանում.
3) հաշվարկային ճնշում` 246,0 մետր.
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 0,553 մեգավատտ:
8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «Բերդիկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը
դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող
փաստաթղթեր:
9. «Բերդիկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո
էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ
սարքավորումներով`
1) գեներատորներ - 1 հատ,
2) հիդրոտուրբիններ - 1 հատ:
6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ
օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի
պահանջներին:
11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն
իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն
պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու,
զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի:
12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
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իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի
մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի
հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ
այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի
մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ
լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ
փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր
վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ
փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին
պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:
18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և
նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և
Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական
կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և
օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար:
21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է
առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի կողմից չեն
համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի
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ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել
ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է
ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ
Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:
27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի
կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք,
մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ
տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով, պարտավոր է
ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն:
28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է տասն աշխատանքային օրվա
ընթացքում պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե
Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը,
պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «Բերդիկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
կառուցման նախագիծը և նախահաշիվը, նախագծի տեխնիկական և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ շրջակա միջավայրի
ազդեցության փորձաքննությունները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված` էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող
կայանների միանալու կարգի համաձայն ստացված` էլեկտրական էներգիայի
բաշխման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանների պատճենըֈ
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձին:
31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված
կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության)
վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու
վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում
Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ մասով փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու
պահից:
35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել
Լիցենզիայի պայմանների խախտումների:
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36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի
օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց
հետ կնքված պայմանագրի դրույթների:
37. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի
կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն
ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ
սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը,
կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես
նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը
հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը:
7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն
ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք:
40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված
ներկայացուցչին:
41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված
անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:
8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական
ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու
վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել տուժանքների հետևյալ
տեսակները`
1) նախազգուշացում.
2) «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված տուգանքներ.
3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի
գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը
ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի
42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները
Ֆորս-մաժորի հետևանք են:
9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի
կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:
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46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա
ժամկետում հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման
համար:
Ի վկայություն սույնի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝
«Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական ընկերություն
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, փ. Բ. Ուլուբաբյանի թիվ 5
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը.
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ և Մոշաթաղ համայնքների
տարածք:

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

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«13» ապրիլի 2018թ.

N 71-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և 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 Արմենուհի Ալեքսանդրի Հարությունյանին
(հասցե` Արցախի Հանրապետություն Մարտակերտի շրջան գ.Վերին
Հոռաթաղ) հայտը բավարարել և տրամադրել դեղատնային գործունեություն
(դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«14» մայիսի 2018թ.

N 100-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և «Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն
Ա.Ավանեսյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2008 թվականի մարտի 12-ին դեղատնային
գործունեության համար «Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը
տրված թիվ Ա-XX-000055 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության
գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) «Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության լիցենզիայի
բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Կ.ԱԹԱՅԱՆ
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՄԱՐՏ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
05.05.2018
Լիցենզիայի
հ/հ

Լիցենզավորված անձի անվանումը
կամ անունը, ազգանունը

Գործունեության
իրականացման
վայրը

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը

համարը

տրման
ամսաթիվը

ՏԾN00625

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00626

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00627

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00628

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00629

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00630
ՏԾN00631
ՏԾN00632

09.04.2018թ.
09.04.2018թ.
09.04.2018թ.

ԱՀ
ԱՀ
ԱՀ

անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ

ՏԾN00633

09.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00634

20.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00635

20.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00636

20.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00637

20.04.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

տեսակը

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ԱՁ Արմեն Լևոնի Բարսեղյան
Արթուր Սերգեյի Միքայելյան
(ֆիզիկական անձ)
Մհեր Ռուբիկի Առստամյան
(ֆիզիկական անձ)
Արթուր Արտավազդի Խաչատրյան
(ֆիզիկական անձ)
Մարատ Լեոնիդի Հովհանեսյան
(ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Էդուարդ Արզումանյան
ԱՁ Ռոբերտ Ավետիսյան
ԱՁ Սաղաթել Գալստյան
Օլեգ Ենոկի Իլյազյան
(ֆիզիկական անձ)
Արմեն Յուրիկի Աբրահամյան
(ֆիզիկական անձ)
Էրիկ Շաբոյի Ոսկանյան
(ֆիզիկական անձ)
Ֆրունզիկ Էլդարի Ղուլյան
(ֆիզիկական անձ)
Ջոն Արամայիսի Հովակիմյան
(ֆիզիկական անձ)

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
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Ծանոթություն

1
2
3

ԱՁ Ալբերտ Գրիգորյան
ԱՁ Սուրեն Ավանեսյան
ԱՁ Յուրի Մամգասարյան

ՏԾN00465
ՏԾN00422
ՏԾN00376

29.01.2016թ.
11.12.2014թ.
14.05.2014թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ԱՀ
ԱՀ
ԱՀ

անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

09.04.2018թ.
09.04.2018թ.
20.04.2018թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1
2
3
4
5
6

ԱՁ Գևորգ Եգանյան
Արթուր Խաչատրյան Ալեքսանդրի
(Ֆիզիկական անձ)
Հենրիխ Զաքարյան Սերգեյի
(Ֆիզիկական անձ)
Էդուարդ Մեհրաբյան Մելսիկի
(Ֆիզիկական անձ)
Ալեն Մաքսիմի Ավագյան
(ֆիզիկական անձ)
Սասուն Անուշավանի Գասպարյան
(ֆիզիկական անձ)

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ՏԾN00427

24.12.2014թ.

ՏԾN00470

29.01.2016թ.

ՏԾN00471

29.01.2016թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00472

29.01.2016թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00531

31.01.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00533

31.01.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

7

ԱՁ Իշխան Աբրահամյան

ՏԾN00351

28.02.2014թ.

8

ԱՁ Հովիկ Ծատրյան

ՏԾN00432

17.02.2015թ.

9

ԱՁ Գեորգի Բալուղյան

ՏԾN00067

31.03.2010թ.

10

ԱՁ Ավանես Համբարձումով

ՏԾN00033

29.04.2009թ.

ԱՀ

անժամկետ

11

ԱՁ Սասուն Մանգասարյան

ՏԾN00367

14.04.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

12

ԱՁ Ռազմիկ Առաքելյան

ՏԾN00369

28.04.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

13

ԱՁ Գենադի Աբրահամյան

ՏԾN00371

28.04.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

14

ԱՁ Գարիկ Պետրոսյան

ՏԾN00372

28.04.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցումը հանվել է
05.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
06.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
10.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
05.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
04.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
05.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
05.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
07.04.2018թ.
կասեցումը հանվել է
05.04.2018թ.
կասեցվել է
29.04.2018թ.
կասեցվել է
14.04.2018թ.
կասեցվել է
28.04.2018թ.
կասեցվել է
28.04.2018թ.
կասեցվել է
28.04.2018թ.

15
16
17

Գառնիկ Էդուարդի Բաղյան
(ֆիզիկական անձ)
Կարեն Սերգեյի Սևումյան
(ֆիզիկական անձ)
«Արտյոմ» ՍՊԸ

ՏԾN00545

25.04.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00548

25.04.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00115

20.04.2011թ.

ԱՀ

անժամկետ

Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցվել է
25.04.2018թ.
կասեցվել է
25.04.2018թ.
կասեցվել է
20.04.2018թ.

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի մարտ ամսվա համար

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Պետակա
Ֆիզիկական.անձանց /անուն,
N

ազգանուն/, բնակության վայրը

N

իրավաբանական անձանց

ՀՎՀՀ

Լիցենզ.
համար

/անվանումը/, գտնվելու վայրը

Լիցենզ.
տալու

Գործուն.
Գործողության տեսակը

ամսաթ.

իրական.
վայրը

ն տուրքի
Գործող.

առաջին

ժամկետը

վճարման
ամսաթիվ
ը

1

«ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՓԲԸ ք.
Ստեփ. Մ. Բաղրամյան 3/11

90020844

«ՏՐԻՖՈՐԻՈՒՄ» ՍՊԸ
2

ք.Ստեփ.Կամոյի 2-րդ նրբ.

90038186

շ 2, բն1

ԱՁ Ասկերանի շրջան, գ.

90754906

Այգեստան

4

«ԱՄՈՒՐ ՔՆՍՏՐԱՔՇՆՍ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Շահինյան 3

90041509

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ
5

«ԱԳՐՈՍԵՐՎԻՍ» ՓԲԸ
«Մ Ի Լ Ե Ն Ի ՈՒ Մ» ՍՊԸ ք.

ՈՏՀ1017

01.03.2018

ըստ հետևյալ ոլորտի`բնակելի,

հասակական և արտադրական
Որակի տեխնիկական հսկողություն,
01.03.2018

ըստ հետևյալ ոլորտի` բնակելի,

հասակական և արտադրական

ԼՂՀ
տարածքում
ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

23.02.2018

Անժամկետ

28.02.2018

ՔՓՄ1018

ՇԻ 1019

01.03.2018

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

ԼՂՀ

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

տարածքում

Անժամկետ

01.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
16.03.2018

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և արտադրական

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

07.03.2018

90018955

ՇԻ 1020

16.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

13.03.2018

90013738

ՇԻ -

16.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ

ԼՂՀ

Անժամկետ

14.03.2018

ք. Ստեփ., Առաքելյան 10
6

1016

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ»
3

ՈՏՀ-

Որակի տեխնիկական հսկողություն,

52

Ծանոթ.

7

Ստեփ., Մ Մաշտոց փող, շ 6/12

1021

հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

«ՍՏՐՈՅ ՏԵԽ» ՍՊԸ ք. Ստեփ.

ՈՏՀ-

Որակի տեխնիկական հսկողություն,

ԼՂՀ

ըստ հետևյալ ոլորտի` էներգետիկ

տարածքում

Շինարարների 40

90039394

1022

23.03.2018

53

տարածքում
Անժամկետ

23.03.2018

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի մարտ ամսվա համար

1.
1

ՇԻ«ՆՎԵՐ» ՍՊԸ ք. Ստեփ.,
Նաբերեժնայա 1

90003072

2
«ԽԱՉԵՆ» ՓԲԸ ք.
3

Ստեփ.

90003261

Ա. Առաքելյանի 1
«ՀԻՄՔ» ՍՊԸ
4

4.

ք.Ստեփ. Տիգրան Մեծի
21/24

90020724

5.

6.

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

ՇԻ204

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

205
ՇԻ268

8.

9.

29.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

29.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

54

11.03.2018

10.

11.

ամսաթիվը

թույլտվությունը,

թյան դադարեցման կամ

որոշման

կասեցումը

հանելու մասին

որոշման կամ

կասեցում

ամսաթիվը
Լիցենզիայի գործունեու-

արտոնագրի
գործողության
դեպքի ամսաթիվը

ավարտման ամսաթիվը)
կասեցման մասին

թույլտվության

Շինարարության իրականացում, ըստ

203

ՇԻ-

7.

(նշել երկարաձգված

3.

ժամանակահատվածի

2.

գործունեության տեսակը

Նոր

ՀՎՀՀ

անվանումը
Լիցենզիայի գործողության

Անվանումը

Լիցենզավորված
Որոշման

N

րպում

ամսաթիվը

N

վերաձևակե
և համարը

արտոնագիր ունեցող անձի

Լիցենզիայի սերիան

Լիցենզավորված, թույլտվություն,

ժամկետի երկարաձգում

Լիցենզիայի,
Լիցենզիայի

արտոնագիրը չեղյալ համարվելու

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի

«Ռոմելա Գրիգորյան»
5

ԱՁ ք. Ստեփ.
Ալվարյանի 13

90405771

ՍՊԸ ք. Ստեփ.

90029135

Ալ. Մանուկյանի 17/17
«Ե Ր Ա Զ» ՍՊԸ ԼՂՀ,
7

Մարտունու շրջան, գ.

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

-645

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

90212537

Մաճկալաշեն

ՔՓՄ

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

-646

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

ՇԻ933

«ԱՐՏՅՈՄ ԳՐՈՒՊ»
8

ՍՊԸ ք. Ստեփ.
Պարսեղովի փող, տուն

90039471

ՇԻ965

25
«Քաշաթաղի
9

ջրամատակարում»
ՓԲԸ

19.03.2018

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի

«ԳՐԱՆԴ ԲԻԼԴԻՆԳ»
6

ՔՓՄ

10003706

ՇԻ968

ք. Բերձոր, Վեհափառի 6

22.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

17.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

03.03.2018

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

17.03.2018

«Շուշիի
տեխնոլոգիական
10

համալսարան»

90038178

Հիմնադրամ ԼՂՀ, ք.

ՈՏՀ969

Որակի տեխնիկական հսկողություն,
ըստ հետևյալ ոլորտի` բնակելի,
հասարակական և արտադրական

30.03.2018

Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4
11

ՇԻ«ՇԻՆՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Հ. Սահյան 13

12

90031677

Շինարարության իրականացում, ըստ

768

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

ՇԻ-

Շինարարության իրականացում, ըստ

815

հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

55

21.03.2018

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի

«Արմեն Ավագյանե ԱՁ
13

ք. Ստեփ, Տիգրան Մեծ
փող, 10 բն 23

90460904

«Ստեփքաղկոմուննախա
14

գիծ» ՓԲԸ ք. Ստեփ.,

90004309

Վ. Սարգսյան 6
15

«ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Բաղրամյան 4

90018268

«ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ ք.

18

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

-892

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

ԻՀ176
ՇԻ674
ՇԻ-

16

17

ՔՓՄ

Ստեփ. Հեքիմյան փող,
շենք 14ա/19

90034752

27.02.2016

01.03.2018
Ինժեներական հետազննում

(դիմում առ
28.02.2018)

Շինարարության իրականացում, ըստ

01.03.2018

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

(դիմում առ

հասարակական և արտադրական

28.02.2018)

Շինարարության իրականացում, ըստ

931

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

23.03.2018

ՇԻ-

Շինարարության իրականացում, ըստ

(դիմում առ
20.03.2018)

937

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

ՇԻ-

Շինարարության իրականացում, ըստ

998

հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

56

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի ապրիլ ամսվա համար
ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Պետակա
Ֆիզիկական.անձանց /անուն,
NN

ազգանուն/, բնակության վայրը
իրավաբանական անձանց

ՀՎՀՀ

Լիցենզ.
համար

/անվանումը/, գտնվելու վայրը

Լիցենզ.
տալու

Գործուն.
Գործողության տեսակը

ամսաթ.

իրական.
վայրը

ն տուրքի
Գործող.

առաջին

ժամկետը

վճարման
ամսաթիվ
ը

ՇԻ1023

1

2

«Մ-ԳՐՈՒՊ ԷՆԵՐԳՈՍԵՐՎԻՍ»
ՍՊԸ ք. Ստեփ. Ադմ. Իսակով
շենք 5/1

90039583

1024
ՇԻ-

3

4

5

ՇԻ-

1025
«Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան» Հիմնադրամ
ԼՂՀ, ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4
«ՄԱՐՏՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ ԼՂՀ,
Մարտակերտի շրջ.,
գ. Պողոսագոմեր

90038178

90144227

ՇԻ1026
ՔՓՄ1027

06.04.2018

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում,
06.04.2018

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական
06.04.2018

20.04.2018

ԼՂՀ
տարածքում

Շինարարության իրականացում,

ԼՂՀ

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

տարածքում

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և արտադրական
27.04.2018

ԼՂՀ
տարածքում

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

57

Անժամկետ

Անժամկետ

04.04.2018

Անժամկետ

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

17.04.2018

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

23.04.2018

Ծանոթ.

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի ապրիլ ամսվա համար

1.
1

2

3
4
5

«Արտակ-2003» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Ս. Դավիթի 50
«ՎԻՐԱԺ» ԱԿ ք. Ստեփ.
Նաբերեժնայա փող.
«Տրդատ» ԱԿ
ք. Մարտունի
Ուլուբաբյանի 7
«Քաղաքաշինության

90012176

4.
ՇԻ013

90019071

ՔՓՄ
-229

90002165

ՇԻ230

90211044

ՇԻ441

90000790

ՔՓՓ-

5.

6.

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

7.

8.

9.
03.04.2018

հասարակական և արտադրական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի`

բնակելի, հասարակական և
արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի` հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

30.04.2018

30.04.2018
09.04.2018

հասարակական և արտադրական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի

58

25.04.2018

10.

11.

ամսաթիվը

թույլտվությունը,

որոշման

կասեցումը

հանելու մասին

որոշման կամ

դեպքի ամսաթիվը

կասեցում

թյան դադարեցման կամ

արտոնագրի
գործողության

ամսաթիվը
Լիցենզիայի գործունեու-

թույլտվության

կասեցման մասին

ժամանակահատվածի

ավարտման ամսաթիվը)

3.

(նշել երկարաձգված

2.
«ՎԱՐԱՐԱԿՆ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ. Տիգրան Մեծ
2-րդ փակ., տուն 3

գործունեության տեսակը

Նոր

ՀՎՀՀ

անվանումը
Լիցենզիայի գործողության

Անվանումը

Լիցենզավորված
Որոշման

N

րպում

ամսաթիվը

N

վերաձևակե
և համարը

արտոնագիր ունեցող անձի

Լիցենզիայի սերիան

Լիցենզավորված, թույլտվություն,

ժամկետի երկարաձգում

Լիցենզիայի,
Լիցենզիայի

արտոնագիրը չեղյալ համարվելու

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

փաստաթղթերի
փորձաքննություն»
ՓԲԸ ք.Ստեփ. Տ. Մեծ 6
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

446

«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
90016752
ք. Ստեփ. Նաբերեժնայա 2
«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Աջափնյա 2
«ՎԱՐԱՆԴԱ» ՍՊԸ
ք.Ստեփ. Հեքիմյան
փող, շ. 2բ, բն 30
«ՑԱՅՏ ԱՂԲՅՈՒՐ»
ՍՊԸ ք. Ստեփ. Ս.
Դավիթ 52/21
«ՎԱՐԱՐԱԿՆ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ. Տիգրան Մեծ
2-րդ փակ, տուն 3
«ԱՐՏ-ՎԻՆԴՈՈՒՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Դուդինի 1
փակուղի, տուն 9ա
«ՄԻՔ-ՇԻՆ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ, Սասունցի
Դավթի փող 60/21
«ԱԹԱՅԱՆ» ՍՊԸ ԼՂՀ
Մարտունու շրջ, գ.
Կարմիր Շուկա
«Կոմպ Սերվիս» ՍՊԸ ք.
Ստեփ, Կնունյանցների
փող 2/1
«Շուշիի
տեխնոլոգիական
համալսարան»
Հիմնադրամ ԼՂՀ,

ՇԻ527

90003442

ՇԻ716

90002106

ՇԻ935

90024501

ՔՓՄ
-936

90012176

ՇԻ970

90039644

ՇԻ971

90036481

ՇԻ973

90214748

ՇԻ974

90024981

ՇԻ975

90038178

ՈՏՀ969

փորձաքննություն, ըստ հետևյալ
ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

10.04.2018

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

22.04.2018
22.04.2018

հասարակական և արտադրական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

28.04.2018

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

06.04.2018

14.04.2018

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

14.04.2018

21.04.2018

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ կապի
Որակի տեխնիկական հսկողություն,
ըստ հետևյալ ոլորտի` բնակելի,

հասարակական և արտադրական

59

28.04.2018

16.04.2018

ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի
4
16

17
18

19

«Ռոմելա Գրիգորյան»
ԱՁ ք. Ստեփ.
Ալվարյանի 13
«Պրոգրես» ՍՊԸ ք.Ստեփ.,
Հեքիմյան 2ա բն. 26
«ԳԱՅԱՆԵ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ.
Գ. Լուսավորիչի 16/11
«ՀԻԴՐՈ-ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ. Գագարինի
փող, 15շ, բն. 3

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

90405771

ՔՓՄ
-645

90014336

ՇԻ819

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

90002578

ՇԻ375

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

90033235

ՇԻ943

բնակելի, հասարակական և
արտադրական

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և արտադրական

20

«Մ Ե Չ Տ Ա» ԱԿ ք. Ստեփ.,
փող. Կամոյի 2

90003056

ՇԻ719

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

21

«ՀԻԴՐՈՍԵՐՎԻՍ» ՓԲԸ
ք. Ստեփ. Առաքելյան 10

90036121

ՇԻ1005

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

60

10.05.2018

10.05.2018
06.04.2018
(դիմում առ
27.03.2018)
06.04.2018
(դիմում առ
03.04.2018)
27.04.2018
(դիմում առ
25.04.2018)
27.04.2018
(դիմում առ
19.04.2018)

ՑՈՒՑԱԿ
ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիաների
ՀՀ

1

Լիցենզավորված թույլտվություն,
արտոնագիր
ունեցող անձի
անվանումը

«ԱՐՏ
ԱԼԿՈ» ՍՊԸ

Լիցենզիայի, թույլտվության,
արտոնագիր

ՀՎՀՀ

սերի- հաան մարը

90041653

ՊԼ

0366

Գործունեության
տեսակը
«Արտաքին տնտեսական
գործունեության
ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ)
դասակարգչի 2208
ծածկագրին դասվող՝
միայն պտուղներից և
հատապտուղներից
թորված 40 տոկոս և
ավելի սպիրտ
պարունակող ալկոհոլային խմիչքների
արտադրություն

տրամադրման
ամսաթիվը

01.03.18

ՑՈՒՑԱԿ
ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից «Լիցենզավորման մասին»
ԼՂՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն կասեցված լիցենզիաների
ՀՀ Լիցենզավորված
թույլտվություն,
արտոնագիր
ունեցող անձի
անվանումը

1

Անհատ ձեռնարկատեր
Մելսոն
Սարգսյան

Լիցենզիայի, թույլտվության,
արտոնագիր

ՀՎՀՀ

90412131

սերի- հաան մարը

ՊԼ

0361
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Գործունեության
տեսակը
«Արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ)
դասակարգչի 2208
ծածկագրին դասվող՝
միայն պտուղներից և
հատապտուղներից
թորված 40 տոկոս և
ավելի սպիրտ
պարունակող ալկոհոլային խմիչքների
արտադրություն

կասեցման
ամսաթիվը

21.03.18

