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արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի հուլիսի 10-ին
Պետական գրանցման համարը 1051758
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«5» հուլիսի 2017թ.

N 219-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2017-2018
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 14րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Հաստատել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2017-2018 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները՝ համաձայն հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնին՝
հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն իրականացնել՝ հիմք ընդունելով սույն հրամանով հաստատված օրինակելի
ուսումնական պլանները:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության աշխատակազմի կրթության և գիտության վարչությանը և կրթության պետական տեսչությանը՝ ապահովել ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը՝ օրինակելի ուսումնական պլանների
պահանջներին համապատասխան:
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության աշխատակազմի ընդհանուր բաժնին՝ սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման:
5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ Մ. Համբարձումյանին:

Ս. ԱՍՐՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 5-ի N 219-Ն հրամանի
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
I. ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ Հաստատություն) 2017-2018
ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ` Ուսումնական
պլան), բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակների, ունեն երկու` պետական և դպրոցական
բաղադրիչֈ Պետական և դպրոցական բաղադրիչները պարտադիր են և պետական
ուսումնական հաստատություններում ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից:
Հաստատությունը Ուսումնական պլանի հիման վրա դպրոցական բաղադրիչով
սահմանված ժամաքանակի տնօրինմամբ հաստատում է տվյալ ուսումնական տարվա իր
ուսումնական պլան(ներ)ըֈ
1. Հաստատության Ուսումնական պլանը սահմանում է միջնակարգ կրթության
բովանդակության կառուցվածքը, հանրակրթական ուսումնական առարկաներին
հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների, և հանրակրթական
պետական ծրագրի նորմատիվային ծավալը (սովորողների շաբաթական ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն չափը)` ըստ դասարանների:
2. Պետական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակում փոփոխություն կարող է
կատարվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) համաձայնությամբ`
1) արտակարգ ընդունակություններ ունեցող սովորողների ուսուցումն առավել
բարենպաստ պայմաններում կազմակերպելու համար.
2) բազմահամակազմ կամ թերբեռնված դասարանների առկայության դեպքում.
3) Նախարարության կողմից երաշխավորված այլընտրանքային ծրագրերով ու
մեթոդներով ուսուցում իրականացնելու դեպքում:
3. Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի տնօրինման
կարգը սահմանված է`
1) «Հաստատության ուսումնական պլանի ընդհանրական պարզաբանումներ»ում.
2) օտար լեզվի ընտրությունը` «Օտար լեզվի ընտրության կարգ»-ումֈ
4. Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 2017 թվականի
սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում 2018 թվականի մայիսի 26-ին` ապահովելով առնվազն 30
ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համարֈ
5. Ներառական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը
կազմակերպվում է ուսումնական պլանների հիման վրա` յուրաքանչյուր սովորողի
համար կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ):
6. Ուսումնական պլանի պետական պարտադիր և դպրոցական բաղադրիչներն
ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների յուրացման ապահովմանըֈ
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7. Հաստատությունում (2-12-րդ դասարաններ) գործում է սովորողների գնահատման 10 միավորային սանդղակֈ
8. Գիտելիքների ստուգումների, հիմնական և միջնակարգ կրթության ավարտական և պետական ավարտական քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատման այլ սանդղակները բերվում են գնահատման 10 կամ 20 միավորային գրանցմանֈ
9. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների ընթացիկ
գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային
գնահատականների (գնահատականի) հիման վրա` տարեկան գնահատականները`
բացառությամբ սույն հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսված դեպքի:
10. Առաջին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով:
Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի
կրթական զարգացման բնութագիրը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 846-Ն
հրամանով հաստատված կարգի:
11. Հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը
դասն է: Դասի (մեկ ակադեմիական դասաժամի) տևողությունը 45 րոպե է:
12. Տարրական դպրոցում յուրաքանչյուր դասաժամի միջնամասում որոշակի ժամանակ հատկացվում է լիցքաթափող և վերականգնող վարժություններին ու խաղերին`
Նախարարության մեթոդական ցուցումների համաձայն:
13. Ուսումնական տարվա ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին
տրվում են արձակուրդներ` աշնանային՝ 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի
5-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2018 թվականի հունվարի 7ը ներառյալ, գարնանային՝ 2018 թվականի մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը ներառյալ:
14. Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2017
թվականի հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2018 թվականի հունվարի 21-ը ներառյալ, գարնանայինը՝ 2018 թվականի
մարտի 19-ից ապրիլի 1-ը ներառյալ:
15. Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2017
թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 25-ից 2018 թվականի հունվարի 21-ը ներառյալ և գարնանայինը՝ 2018
թվականի մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը ներառյալ:
16. Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության շրջանների վարչակազմերի
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) (այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) ենթակայության
հաստատությունների համար սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով սահմանված
արձակուրդների ժամկետներում Հաստատության նախաձեռնության դեպքում Լիազոր
մարմնի կողմից կարող են կատարվել փոփոխություններ: Լիազոր մարմինը
փոփոխությունները առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ համաձայնեցնում է Նախարարության հետ:
17. Նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային
անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային
աղետներ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց թողնված ժամերը մինչև
ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ Հաստատության
ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: Անհաղթահարելի ուժի
առաջացման դեպքում Հաստատության դիմումի հիման վրա Լիազոր մարմինը
(Շրջվարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտի քաղաքապետը) կարող է սահմանել
լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
տեղեկացնելով Նախարարությանը:
Նախարարության ենթակայության հաստատություններում սույն հավելվածի 13-րդ,
14-րդ և 15-րդ կետերով սահմանված արձակուրդների ժամկետների փոփոխությունները,
ինչպես նաև Հաստատության կողմից լրացուցիչ արձակուրդի նախատեսումը կատարվում
է Հաստատության նախաձեռնությամբ, Նախարարության համաձայնությամբ:
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18. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը
և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները սահմանում է
հիմնադիրը` այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահելով
Նախարարությանը:
II. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
19. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգ.
1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվում է Ուսումնական պլանի
պետական բաղադրիչով տվյալ դասարանի պետական պարտադիր առարկայացանկում նախատեսված և (կամ) Նախարարության կողմից երաշխավորված լրացուցիչ
առարկայացանկում ընդգրկված առարկաներին, հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը և (կամ) սովորողների նախասիրություններին, Հաստատության առանձնահատկություններին, համայնքի կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով.
2) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը պետական պարտադիր առարկաներին բաշխելու դեպքում ուսուցումն իրականացվում է սույն Ուսումնական պլանի
միջնակարգ դպրոցի ինչպես նաև ավագ դպրոցի հոսքերի ուսումնական պլանների
ընդհանուր հանրակրթական առարկաների համար նախատեսված ծրագրերով.
3) Նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերով երաշխավորվում է «Կիրառական տնտեսագիտություն» (9-րդ դասարան), «Կյանքի հմտություններ» (2-8-րդ
դասարաններ), «Բնապահպանություն» (7-8-րդ կամ 8-9-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիա» (89-րդ դասարաններ), «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործում» (7-րդ կամ 8-րդ
դասարան), «Ֆերմերային գործ» (11-12-րդ դասարաններ), «Տրամաբանություն» (11-րդ
դասարան), «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ և 11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (2-4-րդ դասարաններ, ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-11րդ դասարաններ), «Հայկական հարցի պատմություն (11-րդ դասարան)», «Հոգեբանություն»
(7-8-րդ դասարաններ), «Մշակույթի պատմություն» (7-9-րդ դասարաններ) առարկաների
ուսուցումը: Նշված առարկաների ուսուցումը այլ դասարաններում Հաստատության
կողմից կարող է իրականացվել դրանց առարկայական ծրագրերը սահմանված կարգով
Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո.
4) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ դրանց
ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո.
5) Հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի
բաշխումը կատարվում է մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով Հաստատության, դասարանի պատրաստվածությունից, մանկավարժներով, ծրագրերով,
դասագրքերով և երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկի որևէ առարկայի լիարժեք
ուսուցման կազմակերպման նպատակով Նախարարության կողմից հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների համար երաշխավորված այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովվածությունից և ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ
պայմաններից, ինչպես նաև Նախարարության հանձնարարականներից.
6) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը պարտադիր է.
7) Դպրոցական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակի շրջանակում դասավանդվող առարկայացանկը ամրագրվում է Հաստատության ուսումնական պլանում և
դասացուցակումֈ
20. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.
1) 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում ուսումնասիրվող հանրակրթական
պետական ծրագրի Ուսումնական պլանի նորմատիվային ծավալը սահմանվում է
շաբաթական 34 դասաժամ` ապահովելով 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով
նախատեսված բոլոր առարկաների ուսումնասիրությունը:
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2) Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված
առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի
վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմամբ (պետական ավարտական քննությամբ), բացառությամբ «Նախնական զինվորական
պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից երկրորդ կիսամյակում ուսումնասիրության
համար ընտրված առարկաների:
3) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի շաբաթական ուսումնական
բեռնվածությունը ձևավորվում է պարտադիր ուսումնասիրության «Նախնական զինվորական 7 պատրաստություն» (ՆԶՊ) (1 ժամ) առարկայի և սովորողի ընտրությամբ առնվազն երեք առարկայի ուսումնառության համար հատկացված ժամաքանակից` ապահովելով առնվազն 31 դասաժամ:
4) Նորմատիվային 34 դասաժամի և սովորողի ուսումնական պարտադիր բեռնվածության 31 դասաժամի տարբերությունից մնացած 3 դասաժամը տնօրինում է
սովորողը:
5) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաներին Հաստատության ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ
առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը:
6) «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից
ընտրված առարկաների ուսումնասիրությունը (կրկնությունը) ավարտվում է 12-րդ
դասարանի երկրորդ կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և
(կամ) պետական ավարտական քննությամբ:
7) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ուսումնասիրության համար իրենց կողմից
ընտրված ուսումնական առարկաների ցանկը Հաստատության սովորողները ընթացիկ
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր հայտնում
են Հաստատության տնօրենին: Միասնական քննություններ հանձնող սովորողները
ցանկում ներառում են նաև միասնական քննական առարկաները:
8) Եթե Հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ առարկա(ներ)
դասարանի սովորողներից ոչ մեկը չի ընտրել, ապա այդ առարկային(ներին) ուսումնական
պլանով հատկացված ժամաքանակը վերաբաշխվում է տվյալ դասարանի սովորողների
կողմից ընտրված ուսումնական առարկաներին, և կազմվում է տվյալ դասարանի 2-րդ
կիսամյակի ուսումնական պլանը:
9) Դասարանի ուսումնական պլանին համապատասխան` կազմվում է տվյալ
դասարանի դասացուցակը:
10) Մեկից ավելի դասարանների առկայության դեպքում կարող են ձևավորվել
միևնույն առարկան ուսումնասիրող զուգահեռ դասարանների սովորողներից կազմված
ուսումնական խմբեր: Այդ դեպքում տվյալ ուսումնական առարկայից անհրաժեշտ
գրանցումները կատարվում են առարկայական դասամատյանում: Կիսամյակային և
տարեկան գնահատականներն այնուհետև փոխանցվում են դասարանի հիմնական
դասամատյան:
11) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված
առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությունը սույն Հավելվածի 20-րդ կետի 5-րդ
ենթակետի պահանջներին համապատասխան կազմակերպվում է դասարանային
(դասացուցակին համապատասխան) և արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական
գործունեության տեսակներով:
12) Սովորողը մասնակցում է միայն իր ընտրած առարկաների դասարանային
ուսումնական պարապմունքներին:
13) Սովորողը մասնակցում է արտադասարանային ուսումնական պարապմունքներին այն դեպքում, երբ դասացուցակով նրա շաբաթական բեռնվածությունը
պակաս է 31 դասաժամից:
14) Սովորողի արտադասարանային պարապմունքներին մասնակցության տևողությունը որոշվում է 31 ժամի և սովորողի դասացուցակային բեռնվածության
տարբերությամբ:
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15) Արտադասարանային պարապմունքներին սովորողի(ների) մասնակցությունը
հաշվառվում է և գրանցվում համապատասխան մատյանում:
16) Արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության տեսակներ են՝
ուսուցիչների կողմից տրված հանձնարարությունների կատարումը, լրացուցիչ ուսումնական գրականության և այլ աղբյուրների ուսումնասիրումը, գործնական և փորձնական
աշխատանքների կատարումը, հիմնահարցերի հետազոտումը, ստեղծագործական
աշխատանքը, տեխնիկական սարքերով և գործիքներով աշխատանքների կատարումը,
գրավոր աշխատանքները, նոր տեխնոլոգիաների, համակարգչային ծրագրերի կիրառումը,
անհատական և խմբային, ինքնուրույն և համագործակցային աշխատանքների կատարումը, ուսումնական էքսկուրսիաների անցկացումը և այլն:
17) Սովորողն իր տնօրինմանը հատկացված 3 ժամը կարող է օգտագործել կրթական
այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով` տվյալ Հաստատությունում կամ այլ
հաստատություններում:
21. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Հաստատություններում դասավանդվում է երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը
ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներից որևէ մեկը.
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ օտար լեզու (բացի ռուսերենից և մյուս
օտար լեզվից) կարելի է դասավանդել դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի հաշվին՝
5-9-րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ) և 11-12-րդ դասարաններում
(շաբաթական 2 ժամ)՝ Նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական գրականության հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ
պայմանների առկայության դեպքում:
5-րդ դասարանում 3–րդ, 4-րդ և 6-րդ
դասարանում 5-րդ, 6-րդ դասարանների ծրագրերը լրիվությամբ ուսուցանելու համար
լրացուցիչ հատկացվում են մեկական ժամ՝ խմբակային պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերից. 10-րդ դասարանում հատկացվում է շաբաթական 2 ժամ՝
խմբակային պարապմունքների համար նախատեսված ժամերից.
3) Նախարարության կողմից՝ Հաստատության մանկավարժական խորհրդի և ըստ
Հաստատության ենթակայության լիազոր մարմնի առաջարկությունների հիման վրա,
կարող է փոխարինվել Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) այլ օտար լեզվով, ինչպես նաև որոշվել
նոր հիմնադրված Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն:
III. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
22. Հաստատության դասարանների միջին խտությունը սահմանվում է 25-30 սովորող՝ տարրական և միջին դպրոցի դասարանների համար, 20-25 սովորող` ավագ դպրոցի դասարանների համար` սանիտարական նորմերի պահպանմամբ, ընդ որում, սովորողների թիվը տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում չի կարող գերազանցել
35-ը, իսկ ավագ դպրոցում` 30-ը: Հիմնադրի կողմից սահմանված խտությունից ավելի
պակաս խտությամբ դասարան կարող է բացվել Հաստատության լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ Հաստատության խորհրդի որոշմամբ:
23. Տարրական դպրոցում (1-4-րդ դասարաններ) «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և
«Շախմատ» առարկաների դասաժամերին կարելի է դասարանը բաժանել երկու խմբի,
եթե դասարանում սովորողների թիվը 30 և ավելի էֈ
24. Միջին դպրոցում «Հայոց լեզու» (7-9-րդ դասարաններ), «Ռուսաց լեզու»,
«Օտար լեզու» (5-9-րդ դասարաններ), «Ինֆորմատիկա» (6-9-րդ դասարաններ` համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների պարապմունքներին
դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե դասարանում սովորողների թիվը 30 և
ավելի էֈ
Դասարանը նույն կարգով կարող է կիսվել երկու խմբի նաև Նախարարության
երաշխավորած «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ, 11-րդ դասարաններ) առարկայի պարապմունքների ժամանակ՝ դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը այդ առարկային
տրամադրելու դեպքումֈ
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«Տեխնոլոգիա» առարկայի (5-7-րդ դասարաններ) պարապմունքներին դասարանը
կիսվում է երկու խմբի՝ տղաների և աղջիկների, եթե տվյալ դասարանի ընդհանուր
աշակերտների թիվը 12 և ավելի է (ուսուցումը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր խմբի
համար հաստատված համապատասխան առարկայական ծրագրով):
25. 10-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու»,
«Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների
և ավագ դպրոցի արհեստագործական մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե դասարանում սովորողների
թիվը 30 և ավելի էֈ
26. Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունն իրավասու է վերաբաշխելու
առարկաների ուսուցմանը Ուսումնական պլանով հատկացված ժամերը` պահպանելով տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակը:
27. 8-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի
և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14 դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում է
«Ֆիզկուլտուրա» առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասաժամի
հաշվին.
2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը
ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար
Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը.
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2018 թվականի հունվարփետրվար ամիսներին.
4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում:
Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:
28. 6-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա»,
«Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Հայոց պատմություն» և այլ առարկաների
ծրագրերով ամսական առնվազն 1 (մեկ) ժամ ուսուցումը կազմակերպվում է համակարգչային կաբինետում (դրա առկայության դեպքում)` ելնելով յուրաքանչյուր
առարկայից մատուցվող ուսումնական նյութի բովանդակային և դասավանդման
մեթոդական պահանջներից: Այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է օգտագործել ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի կայքում
(http://www.aniedu.am/),Կրթության ազգային ինստիտուտի կրթական ալիքից
(https://www.youtube.com/user/Ruzaniko), http://informatika.am/ 10 կայքից և «Հայկական
կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում» (http://lib.armedu.am) տեղադրված
էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը:
29. 6-7-րդ դասարաններում «Կերպարվեստ» և «Երաժշտություն» առարկաներից
մեկը Հաստատության ընտրությամբ դասավանդվում է առաջին, մյուսը` երկրորդ
կիսամյակում՝ ապահովելով սույն Հավելվածով սահմանված՝ տվյալ առարկայի
տարեկան ընդհանուր ժամաքանակի պահպանման պահանջը:
30. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների
համաժամանակյա թեմաների ուսուցումն ապահովելու նպատակով ուսուցիչներին
իրավունք է տրվում մասնակի փոփոխություններ կատարելու նշված առարկաների
դասացանկում՝ պահպանելով յուրաքանչյուր առարկային հատկացված տարեկան
ընդհանուր ժամաքանակը:
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31. Հաստատությունում, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների
համար «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել
«Հանրակրթական դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայի 1-12-րդ դասարանների ծրագրով», Հաստատության խմբակների համար
նախատեսված ժամաքանակի շրջանակում կամ տվյալ դասարանի «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայի դասաժամերին՝ անհատական ծրագրով: Հաստատությունում
հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների գնահատում «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայից չի կատարվում:
IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 2017 - 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ:
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
32. Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
առանձին գործող ավագ դպրոցի (այսուհետ` Ավագ դպրոց) ՈՒսումնական պլանները
սահմանում են հոսքային ուսուցման ծրագրեր իրականացնող Ավագ դպրոցում միջնակարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը՝ ըստ տարբերակված հոսքերի,
հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների և սովորողների շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:
33. Ավագ դպրոցում երաշխավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը`
1) հիմնական-հումանիտար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական.
2) ընդհանուր:
34. Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների Ուսումնական պլանները ըստ հոսքերի
տրված են.
1) ընդհանուր հոսքը` «Հաստատության ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 1-ի).
2) հումանիտար հոսքը` «Ավագ
դպրոցի հումանիտար հոսքի X-XII
դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 2-ի).
3) բնագիտամաթեմատիկական հոսքը` «Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական
հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 3-ի).
4) արհեստագործական հոսքը` «Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի X-XII
դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 4-ի):
35. Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում սկսվում են 2017 թվականի
սեպտեմբերի 1-ին և ավարտվում 2018 թվականի մայիսի 26-ին՝ ապահովելով ոչ պակաս,
քան 34 ուսումնական շաբաթ ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանի համար:
36. Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական
բաղադրիչներն ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ապահովմանըֈ
37. Ավագ դպրոցում գործում է գնահատման 10 միավորային սանդղակֈ Ընթացիկ
գնահատման ժամանակ կարող է կիրառվել նաև գնահատման այլ սանդղակ, որը բերվում
է 10 միավորային գրանցման: Պետական ավարտական քննությունների ժամանակ
կիրառվող գնահատման սանդղակները բերվում են 10 կամ 20 միավորային գրանցմանֈ
38. Ավագ դպրոցում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն է:
39. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների ընթացիկ
գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային
գնահատականների միջոցով` տարեկան գնահատականները՝ բացառությամբ այն
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առարկաների, որոնց ուսումնասիրությունը սույն հավելվածի 20-րդ կետի 2-րդ
ենթակետի պահանջին համապատասխան ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին
կիսամյակի վերջում:
40. Ուսումնական տարվա ընթացքում 10-12-րդ դասարանների սովորողներին
տրվում են արձակուրդներ՝ աշնանային՝ 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի
5-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2018 թվականի հունվարի 7ը ներառյալ, գարնանային՝ 2018 թվականի մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը ներառյալ:
41. Ավագ դպրոցի դասարանների միջին խտությունը սահմանվում է 20-25 սովորող (ընդ որում՝ սովորողների թիվը չի կարող գերազանցել 30-ը):
42. Հոսքային ուսուցման առարկաների դասերին դասարանի միջին խտությունը
կարող է սահմանվել 12-15 սովորող` սանիտարական նորմերի պահպանմամբ:
43. Ավագ դպրոցի Ուսումնական պլանների ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և արհեստագործական մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել երկու
խմբի, եթե տվյալ դասարանի սովորողների թիվը 20 և ավելի է:
44. Ավագ դպրոցի միևնույն դասարանի(ների) սովորողները ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի շրջանակում ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու) դասաժամին խմբավորվում
են ըստ իրենց կողմից հիմնական դպրոցում ուսումնասիրված օտար լեզվի` անկախ
սովորողների թվից, բայց ոչ ավելի, քան երեք օտար լեզվի (բացի ռուսերենից) համար:
45. 12-րդ դասարանում ուսումնական գործընթացը իրականացվում է սույն
Հավելվածի 20-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:
46. Ուսումնական պլանների կառուցվածքը.
Հոսքային (խորացված) ուսուցման Ուսումնական պլանները կազմված են ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային (արհեստագործական հոսքում` մասնագիտական)
և դպրոցական բաղադրիչներից:
1) Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչը ներառում է հանրակրթական ուսումնական առարկան(երը) և յուրաքանչյուր առարկայի համար նախատեսված շաբաթական ժամաքանակները՝ ըստ դասարանների: Ընդհանուր հանրակրթական առարկաները
պարտադիր են տվյալ հոսքի (ենթահոսքի) համար.
2) Հոսքային բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակը տրամադրվում է խորացված
ուսուցմամբ առարկաների դասավանդմանը, իսկ արհեստագործական հոսքում`
մասնագիտական դասընթացներին: Հոսքային բաղադրիչում ընդգրկված առարկաները
(դասընթացները) ուղղված են սովորողի հետագա մասնագիտական կրթության հիմքերի
ստեղծմանը և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցման շարունակականության ապահովմանը, իսկ արհեստագործական հոսքի պարագայում`
նախնական մասնագիտական կրթության որոշակի որակավորումների շրջանակում
համապատասխան հմտությունների ձեռքբերմանը.
3) Նախարարությունը, հաշվի առնելով տվյալ Ավագ դպրոցի առանձնահատկությունները, խորացված ուսուցմամբ առարկաների ցանկում կատարում է փոփոխություններ՝ տվյալ հոսքի խորացված ուսուցման առարկաներին ավելացնելով նոր
առարկա(ներ)՝ Ավագ դպրոցի առաջարկության և սահմանված կարգով հաստատված
առարկայական ծրագրի(երի) առկայության դեպքում.
4) Դպրոցական բաղադրիչն ընդգրկում է հոսքային ուսուցման բովանդակությունը
լրացնող ընտրովի (լրացուցիչ) առարկաները, դասընթացները և դրանց ուսուցման համար
ըստ դասարանների նախատեսված ժամաքանակները: Այս բաղադրիչը տնօրինում է
դպրոցը` ղեկավարվելով Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկով.
5) Ավագ դպրոցը Ուսումնական պլանների հիման վրա ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական բաղադրիչների տնօրինմամբ մշակում է յուրաքանչյուր
հոսքի` տվյալ ուստարվա ենթահոսքերի իր ուսումնական պլանները: Ենթահոսքերի
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ուսումնական պլանները կազմելիս դպրոցն ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային
բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած ժամաքանակը
հատկացնում է դպրոցական բաղադրիչին.
6) Ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից.
7) 10-11-րդ դասարաններում և 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում
շաբաթական ուսումնական պարտադիր բեռնվածությունը բոլոր հոսքերում
սահմանվում է 34 դասաժամ:
47. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգը հոսքային ուսուցմամբ դասարաններում.
1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը տրամադրվում է Նախարարության
կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկի, ինչպես նաև տվյալ հոսքային
ուսուցմամբ դասարանի ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային ուսուցման
բաղադրիչների առարկաներին.
2) Ավագ դպրոցի խորացված ուսուցմամբ հոսքերի համար կարող են երաշխավորվել լրացուցիչ հետևյալ՝ «Գրաբար» (11-րդ դասարան), «Արտասահմանյան
գրականություն» (11-րդ դասարան), «Բանահյուսություն» (հին և միջնադարյան շրջան,
11-րդ դասարան), «Ճարտասանություն» (11-րդ դասարան), «Արևմտահայերեն» (10-րդ
կամ 11-րդ դասարան), «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» (11-րդ դասարան),
«Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Հնագիտություն» (10-րդ
դասարան), «Ազգագրություն» (10-րդ դասարան), «Հայաստանի հարակից երկրների
պատմություն» (11-րդ դասարան), «Կրոնի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Արվեստի
պատմություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-11-րդ դասարաններ), «Քրիստոնեական բարոյագիտություն»
(12-րդ
դասարան),
«Տնտեսագիտություն»
(10-11-րդ
դասարաններ),
«Բարոյագիտություն» (10-րդ դասարան), «Տրամաբանություն (11-րդ դասարան),
«Թվային համակարգեր» (10-րդ դասարան), «Երկրաչափության հիմունքներ» (12-րդ
դասարան),
«Դիսկրետ
մաթեմատիկայի
տարրեր»
(11-րդ
դասարան),
«Աստղագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Ռադիոէլեկտրոնիկա» (11-րդ
դասարան), «Բնօգտագործման և բնապահպանության հիմունքներ» (10-11-րդ
դասարաններ), «Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման հիմունքներ» (10-11-րդ
դասարաններ), «Կիրառական քիմիա» (11-րդ դասարան), «Գիտական ճանաչողության
հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Բնական գիտությունները և մաթեմատիկան» (10-րդ
դասարան),
«Բնագիտական
մտքի
պատմություն»
(11-րդ
դասարան),
«Երկրագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Քերականություն և
բառագիտություն»
(ուսումնասիրվող
օտար
լեզվով),
«Գրականություն»
(ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Մասնագիտական կողմնորոշում» (10-րդ կամ 11-րդ
դասարան)
առարկաների
ուսուցումը՝
դրանց
առարկայական
ծրագրերը
Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո.
3) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ դրանց
ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո:
48. 10-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի
և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14 դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում է
«Ֆիզկուլտուրա» առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասաժամի
հաշվին.
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2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը
ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար
Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը.
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2018 թվականի հունվարփետրվար ամիսներին.
4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում:
Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:
49. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Ավագ դպրոցում դասավանդվում է առնվազն երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը
ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու.
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ (հիմնական և մյուս օտար լեզվից բացի)
օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) կարելի է դասավանդել Նախարարության
կողմից
հաստատված
համապատասխան
առարկայական
չափորոշիչներով և ծրագրերով (շաբաթական 2 ժամ), ուսումնական գրականության
հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում.
3) Ավագ դպրոցը դասավանդվող օտար լեզուն կարող է փոխարինել այլ օտար
լեզվով` Նախարարության որոշմամբֈ Նախարարությունը քննարկում է Ավագ դպրոցի
մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունը օտար լեզվի փոխարինման վերաբերյալ և
կայացնում համապատասխան որոշում.
4) Նոր հիմնադրված Ավագ դպրոցում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
Հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ որոշում է Նախարարությունը:
50. Սույն Հավելվածի աղյուսակների պարզաբանումներ.
1) Սույն Հավելվածի Աղյուսակ 2-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև չորս առարկա,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» և «Ռուսաց լեզու-1» առարկաներն ընտրելու դեպքում սովորողը չի
ուսումնասիրում «Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու-2» առարկաները.
2) Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
ընտրում է որոշակի թվով առարկաներ՝ համաձայն սույն ուսումնական պլանի 50-րդ կետի
1-ին ենթակետի ա. պարբերության պարզաբանման: Այդ դեպքում սովորողը չի
ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում
ընդգրկված միևնույն առարկաները.
3) Հումանիտար հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած
ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական
բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն Հավելվածի 19-րդ կետի համաձայն
պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված
շաբաթական ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է ԼՂՀ կրթության, գիտության
և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված հոսքային և/կամ ընդհանուր
հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ.
4) Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն սույն
Հավելվածի Աղյուսակ 2-ի)՝ 11-րդ դասարանում դպրոցական բաղադրիչում ձևավորված
ժամաքանակից 0.5 ժամ կարող է հատկացվել «Հասարակագիտություն» առարկային`
հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր հոսքի համար նախատեսված ծրագրով ուսուցում
կազմակերպելու նպատակով (համաձայն սույն Հավելվածի Աղյուսակ 1-ի).
5) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ուսումնական պլանով
(համաձայն սույն Հավելվածի Աղյուսակ 3-ի)՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև երեք առարկա,
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բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
«Օտար լեզու-2» առարկան.
6) Սույն Հավելվածի Աղյուսակ 3-ում՝
ա. Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
առարկա(ներ) ընտրելու դեպքում չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի Ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկան(երը),
բ. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից
հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին,
գ. Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն Հավելվածի 19-րդ կետի
համաձայն «Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգի» համաձայն՝ պահպանելով
տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված շաբաթական
ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է հոսքային և ընդհանուր հանրակրթական
առարկաների՝ ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված
առարկայական ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
դ. 11-12-րդ դասարաններում «Հասարակագիտություն» առարկան ուսումնասիրվում է
հանրակրթական դպրոցի հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար
նախատեսված ծրագրով,
ե. Եթե սովորողը 12-րդ դասարանում չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-1» առարկան,
ապա շարունակում է ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված «Օտար
լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու» առարկաների համապատասխան ծրագրերի ուսումնասիրությունը,
զ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան ավագ դպրոցի մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել սույն Հավելվածի Աղյուսակ 3-ի ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի`
ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով.
7) Սույն Հավելվածի Աղյուսակ 4-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ մասնագիտական դասընթացներ (առարկաներ) են
համարվում դպրոցի կողմից իրականացվող նախամասնագիտական ուսումնական
ծրագրերը,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը».
8) Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն Հավելվածի Աղյուսակ 4-ի)՝
ա. Մասնագիտական դասընթացների (առարկաների) ժամաքանակը ներառում է
նաև պրակտիկ ուսուցման ժամերը,
բ. Ուսումնական պլանով 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ժամաքանակը
տնօրինվում է սույն Հավելվածի 20-րդ կետով սահմանված կարգով՝ ներառյալ
ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպումը: Ուսուցումը կազմակերպվում է ԼՂՀ
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված հոսքային և/կամ
ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
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գ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան դպրոցի մանկավարժական խորհրդի
որոշմամբ կարող է ընդգրկվել ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական
հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն սույն Հավելվածի Աղյուսակ 4-ի).
9) Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի (դասարանի)
Ուսումնական պլանի (համաձայն սույն Հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ «Մայրենի» (հայերեն)
առարկայի դասաժամերը 1-ին դասարանի 1-ին կիսամյակում հատկացվում են բանավոր
խոսքի զարգացմանը, 2-րդ կիսամյակում՝ տառուսուցմանը.
10) Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն Հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ 6-9-րդ դասարաններում «Հայոց եկեղեցու պատմությանը»
լրացուցիչ դասաժամեր չեն հատկացվում.
11) Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների անհատական ուսուցման Ուսումնական պլանով (համաձայն աղյուսակ 7-ի)՝ և տնային ու
հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր և ծանր հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլանով (համաձայն
աղյուսակ 8-ի).
ա. Ռուսերենով ուսուցման դեպքում ռուսաց լեզվին տրվում են հայերենի
(տարրական դպրոցում՝ «Մայրենի», միջին և ավագ դպրոցում՝ «Հայոց լեզու և
գրականություն» առարկաների) համար հատկացված դասաժամերը` ապահովելով
նույն ժամաքանակի սահմաններում նաև ռուս գրականության ուսուցումը, իսկ
ռուսերենի համար նախատեսված ժամաքանակը տրվում է հայոց լեզվի ուսուցմանը: 1ին դասարանում ռուսաց լեզվին հատկացված ժամաքանակից 2 ժամը տրվում է
հայերենի (Մայրենի) ուսուցմանը,
բ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպվում է բնակավայրը սպասարկող
բուժհիմնարկի փաստաթղթերի հիման վրա (եթե բուժման ընթացքը տնային պայմաններում շարունակվելու է մեկ ամսից ավելի)` ըստ Հաստատության ենթակայության՝
համապատասխան Լիազորված մարմնի գիտությամբ,
գ. Տնային պայմաններում ուսուցման կազմակերպումն իրականացնում է այն
Հաստատությունը, որտեղ հաշվառված է սովորողը,
դ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչները վճարվում են
դրույքաչափով, եթե ուսուցումը նախատեսվում է ամբողջ ուստարվա համար, մնացած
դեպքերում՝ ժամավճարով,
ե. Հիվանդանոցներում երկարատև բուժվող երեխաների ուսուցումը կազմակերպվում է` ըստ դասարանների՝ վերոնշյալ կարգի պահպանմամբ, տվյալ բուժհաստատությունը սպասարկող ուսումնական Հաստատության կողմից (համաձայն աղյուսակ 7-ի):
Աղյուսակ 1

Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն

Հաստատության ուսումնական պլան
Շաբաթական ժամերի քանակը
I
II III IV V VI
VII VIII
IX
7
8
8
8
7
6
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
5
5
2
1
1
1
1 0.5 0.5
2
1
1
1
1 0.5 0.5
1
1
2
1
2
2
-

15

X
2
2
2
2
-

XI
2
3
2
2
-

XII
2
3
2
2
-

Աշխարհագրություն
Հայաստանի
աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմ.
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ,
Երկրաչափություն)
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

-

-

-

-

-

1
-

1
-

2
-

2

2
-

1
-

1
-

-

-

-

-

1
-

1.5
1
1
-

1.5
1
1
3
2

1.5
1
1
1
3
2

1.5
1
1
1
3
2

2
1
1
2

2
1
1
2
2.5
1.5

2
1
2
2.5
1.5

1
3
2
2
1
3
2
34

1
3
1
2
1
1.5
5.5
34

3
2
3
20

2
2
2
1
24

1
2
2
2
26

1
1
1
1
2
3
3
2
2
2 2.5
28 29 31

1
2
1
2
2
3
2.5
34

1
2
2
2
1
3
2.5
35

1
2
2
2
1
3
2.5
35

1
2
2
2
1
3
4
34

Աղյուսակ 2
Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր հանրակրթական
առարկաներ

Առարկա

Հոսքային բաղադրիչ
Հայոց լեզու-1
Հայ գրականություն-1
Հայոց պատմություն-1
Համաշխ. պատմություն-1
Օտար լեզու-1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
գրականություն)
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Համաշխ. պատմություն
Հասարակագիտություն
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու-2
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ

16

Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII
2
3
3
3
3
3

2
4
5
5
5
5

3
5
8
8
8
8

2

2

2

2
2
2
2
2
2
1
3

3
2
1
1.5
2
2
1
3

3
2
1
1
2
2
3

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1

Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

34

34

34

Աղյուսակ 3
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի
ուսումնական պլան X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված
ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր
հանրակրթական
առարկաներ

Առարկա

Հոսքային բաղադրիչ
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն) -1
Ֆիզիկա - 1
Քիմիա - 1
Կենսաբանություն -1
Աշխարհագրություն -1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
գրականություն)
Օտար լեզու -13
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

Ընդամենը

Շաբաթական ժամերի
քանակը
X
XI
XII
7

8

8

4
4
4
3
3

5
5
5
5
5

8
8
8
8
8

3

5

8

2
2
2
2
5

2
2
2
1,5
5

2
2
2
1
5

2
1
1
1
1
2
1
3
1

1
1
1
2
2
1
3
1

1
1
2
1
1
1

34

34

34

Աղյուսակ 4
Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Ուսումնական առարկաներ

Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII

Հոսքային բաղադրիչ
Մասնագիտական դասընթացներ
(առարկաներ)1

Ընդհանուր հանրակրթական
առարկաներ

Ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչ
Հայոց լեզու

17

9

13

15.5

2

2

2

Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
1
3

2
2
2
2
1
3

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 5
Ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ I-IX դասարանների
ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա

I
7
4

II
8
3
4

Շաբաթական ժամերի քանակը
III
IV
V
VI
VII
8
8
7
6
3
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
5
5
-

VIII
2
3
4
2
-

IX
2
3
4
2
-

Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայրենագիտություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
2
2
3
20

1
1
1
2
2
2
24

1
1
1
1
2
2
26

2
1
1.5
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3
1.5
35

2
1
1.5
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3
1.5
35

18

1
1
2
1
2
2
1
28

1
1
2
1
1
1
3
1
29

0.5
0.5
2
1
1
1.5
1
1
1
3
1.5
31

0.5
0.5
1
1
1.5
1
3
2
1
2
1
2
2
3
1.5
34

Աղյուսակ 6
Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական
դպրոցի (դասարանի) ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Ռուսաց լեզու
Ռուս գրականություն
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Երաժշտություն
Տեխնոլոգիա
Կերպարվեստ
Հայաստանի աշխարհ.
Աշխարհագրություն
Հայրենագիտություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային
պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Ինֆորմատիկա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

I
4
3
4
2
2
2
-

II
8
3
4
1
1
1
1
-

III
6
5
2
5
1
1
1
1
-

Շաբաթական ժամերի քանակը
IV V VI VII VIII
IX
8
6 3
3
3
2.5
2
2
2
2
4
6 5
3
2
2
2
3
3
2
2 2
2
2
2
4
5 5
3
3
3
2
2
2
2
2 2
1
1 0.5 0.5
1
1
1
2
1
1 0.5 0.5
2
1
1
2
1
- 1.5 1.5
1.5 1.5
1
1
1
1

X
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1.5
2
1.5

XI
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1
2
1

XII
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1
2
1

3
20

2
2
1
24

2
2
26

2
2
1
28

1
3
2
2
1
1
3
34

1.5
3
2
2
1
1
3
0.5
34

2
3
1
2
1
1
1.5
2.5
34

1
3
29

1
1
2
1
2
1
1
3
3
1.5 0.5
31 34

1
1
2
2
2
1
1
3
0.5
35

1
1
2
2
2
1
1
3
1
35

Աղյուսակ 7
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող
երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական
առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու և գրակ.
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Ես և շրջակա աշխարհը
Մաթեմատիկա
Հայոց պատմություն

Շաբաթական ժամերի քանակը
Տարրական դպրոց
Միջին դպրոց
Ավագ դպրոց
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
5
4.5 4.5 4.5 4.5
4
3.5 2.5
3
2.5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5 0.5 0.5
2
3
2
2
2
2
2
3
2.5
2.5
2
2
0.5
1
0.5 0.5
0.5
0.5
0.5
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Համաշխարհային
պատմություն
Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Բնագիտություն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Ընդամենը

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

7

9

9

9

0.5
9

0.5
0.5
10

0.5
0.5
0.5
0.5
11

0,5
0.5
0,5
0,5
0.5
11

0,5
0.5
0.5
0.5
0.5
11

0.5
1
0.5
0.5
0.5
11

0.5
1
0.5
0.5
0.5
10

0.5
1
0.5
0.5
0.5
10

Աղյուսակ 8
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր և ծանր
մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման
ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Լեզու և ընթերցանություն
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա աշխարհը
Տեխնոլոգիա (Ձեռքի աշխատանք)
Բնագիտություն
Հայրենագիտություն
Ընդամենը

I
3
2
1
1
7

Շաբաթական ժամերի քանակը
III
IV
V
VI
VII
VIII
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
9
9
9
10
11
11

II
3
2
2
2
9

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության
աշխատակազմի ղեկավար՝
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IX
3
2
1
2
1
2
11

Է. Գրիգորյան

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի հուլիսի 5-ին
Պետական գրանցման համարը 1111757
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«29» հունիսի 2017թ.

N 221-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի ԹԻՎ 16/Ղ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի 19-ի
«Գույքահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին հրահանգը
հաստատելու մասին» թիվ 16/Ղ հրամանով հաստատված հրահանգում`
1) 12-րդ կետի առաջին պարբերությունը «Կազմակերպությունների
համար» բառերից հետո լրացնել «մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը»
բառերով.
2) 12-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-ին կետ.
«12.1. 2017 թվականի առաջին կիսամյակից սկսած կազմակերպությունների համար գույքահարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում
հաշվետու տարվա կիսամյակը: Գույքահարկ վճարող կազմակերպությունները սույն հրահանգի N 5 հավելվածում բերված ձևով գույքահարկի
կիսամյակային հաշվարկը մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա
20-ը ներառյալ «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 15-րդ հոդվածի «գ» կետով սահմանված կարգով ներկայացնում են`
1) հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունների մասով` շինության
գտնվելու վայրի համապատասխան հաշվառող մարմին.
2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների մասով` իրենց
գտնվելու վայրի համապատասխան հաշվառող մարմին:».
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3) 13-րդ կետի առաջին պարբերությունը «հավելվածներում» բառից հետո
լրացնել «(2017 թվականի և դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների
համար՝ սույն հրահանգի N 5 հավելվածում)» բառերով.
4) 14-րդ կետի երկրորդ նախադասությունում «Կազմակերպությունները և
ֆիզիկական անձինք համասեփականատերերի վերաբերյալ պահանջվող
տվյալները արտացոլում են սույն հրահանգի N 1-ից N 4 հավելվածներում
բերված ձևերով հաշվարկներում, որոնք ներկայացվում են`» բառերը
փոխարինել «Կազմակերպությունները մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը
հաշվետու եռամսյակների համար, իսկ ֆիզիկական անձինք մինչև 2016
թվականը հաշվետու տարիների համար համասեփականատերերի վերաբերյալ պահանջվող տվյալները արտացոլում են սույն հրահանգի N 1-ից N 4
հավելվածներում բերված ձևերով հաշվարկներում: Կազմակերպությունները
2017 թվականի առաջին կիսամյակից սկսած հաշվետու կիսամյակների
համար, իսկ ֆիզիկական անձինք 2017 թվականի և դրան հաջորդող հաշվետու
տարիների համար համասեփականատերերի վերաբերյալ պահանջվող
տվյալներն արտացոլում են սույն հրահանգի N 5 հավելվածում բերված ձևով
հաշվարկում: Սույն կետում նշված հաշվարկները ներկայացվում են՝»
բառերով.
5) 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«15. Մինչև հարկային մարմինների կողմից գույքահարկ վճարողի մոտ
ստուգումների իրականացումը, նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների
համար ներկայացրած գույքահարկի հաշվարկներում սխալներն ինքնուրույն
հայտնաբերելու դեպքում գույքահարկ վճարողը կարող է գույքահարկ
վճարողներին
հաշվառող
մարմին
ներկայացնել
սույն
հրահանգի
հավելվածներում բերված համապատասխան ձևերով գույքահարկի ճշտված
հաշվարկներ, որոնց հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով կատարվում է
այդ ժամանակաշրջանների համար գույքահարկի պարտավորությունների
(այդ թվում` տույժերի) վերահաշվարկ:
Հարկային մարմինների կողմից գույքահարկ վճարողների մոտ
իրականացվող ստուգումների ընթացքում ստուգվող ժամանակաշրջանին
վերաբերող գույքահարկի հաշվարկների ճշտում չի իրականացվում
(գույքահարկի ճշտված հաշվարկներ չեն ներկայացվում):
Հաշվարկված հարկային պարտավորության գումարները չեն կարող
նվազեցվել, եթե այդ գումարները վերաբերում են այն հաշվետու
ժամանակաշրջանին, որից անցել է երեք տարի: Սույն պարբերությունում
նշված ժամկետը լրանալուց հետո հարկային պարտավորության գումարները
փոփոխող հաշվարկներ չեն կարող ներկայացվել:».
6) N 4 հավելվածից հետո լրացնել N 5 հավելված՝ համաձայն հավելվածի:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ

22

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
հունիսի 29-ի N 221-Ն հրամանի
«Հավելված N 5
«Գույքահարկի հաշվարկման և
վճարման կարգի մասին» հրահանգի

Ձև
Գ ՈՒ Յ Ք Ա Հ Ա Ր Կ Ի
ՀԱՇՎԱՐԿ

Փաստաթղթի հերթական համարը
N ____________________________
(լրացվում է հաշվառող մարմնի կողմից)

ՀՎՀՀ
Կազմակերպության անվանումը

[1]
[2]

Ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը,
ազգանունը

[3]

Ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հանրային
ծառայությունների համարանիշը
Կազմակերպության գտնվելու վայրի (ֆիզիկական անձի
բնակության վայրի) հասցեն
Հեռախոսահամարը
Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը
Հաշվառող մարմնի անվանումը
Հաշվետու (ճշտման) ժամանակաշրջանը
Չափի միավորը

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
հազար դրամ

[1] տողում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):
[2] տողում լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը:
[3] տողում լրացվում է ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը և
ազգանունը:
[4] տողում լրացվում է ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հանրային
ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ
չունենալու մասին տեղեկանքի համարը:
[5] տողում լրացվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի (ֆիզիկական անձի
բնակության վայրի) հասցեն:
[6] տողում լրացվում է կազմակերպության աշխատանքային (ֆիզիկական անձի
տան) հեռախոսահամարը:
[7] տողում լրացվում է հաշվառող մարմին գույքահարկի հաշվարկի ներկայացման
ամսաթիվը:
[8] տողում լրացվում է հաշվառող մարմնի (համապատասխան տեղական
ինքնակառավարման մարմնի) անվանումը:
[9] տողում կազմակերպությունները լրացնում են այն հաշվետու կիսամյակը
(ճշտված հաշվարկի ներկայացման դեպքում՝ այն տարվա կիսամյակը), իսկ
ֆիզիկական անձինք՝ այն հաշվետու տարին (ճշտված հաշվարկի ներկայացման
դեպքում՝ այն տարին), որի համար ներկայացվում է հաշվարկը: Ճշտված հաշվարկի
ներկայացման դեպքում տողի աջ վանդակում կատարվում է «X» նշագրումը:
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շինությունների
Գույքահարկի
ԳույքահարՀաշվետու
հարկվող օբյեկտ
ԳույքաՆպատա- Կադաս- դրույքաչափը
կի գումարը
ժամանակահամարվելու
հարկի
կային
տրային
հաշվետու
հաշվետու
շրջանի հա(գույքահարկի
գումարային
նշանա- արժեք- ժամանակաժամանակամար վճարման
պարտավորուարտոնուկությունը
ները
շրջանի
շրջանի
ենթակա
թյան) ամիսների
թյունները
համար
համար
գույքահարկը
թիվը
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[17]

1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում միևնույն նպատակային նշանակություն ունեցող և հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների միևնույն թվաքանակ ունեցող
շինություններն արտացոլվում են խմբավորված միասնական տողով: Հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթացքում միևնույն նպատակային նշանակություն ունեցող, բայց
հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների տարբեր թվաքանակ ունեցող, ինչպես նաև
հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների միևնույն թվաքանակ ունեցող, բայց տարբեր
նպատակային նշանակություն ունեցող շինություններն արտացոլվում են առանձին
տողով:
[10] սյունակում լրացվում է հարկվող օբյեկտի նպատակային նշանակությունը՝
հասարակական նշանակության դեպքում լրացվում է 2, իսկ արտադրական
նշանակության դեպքում` 3:
[11] սյունակում լրացվում են շինության (շինությունների) կադաստրային արժեքը
(կադաստրային արժեքների հանրագումարը):
[12] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար գույքահարկի
դրույքաչափը: Կազմակերպությունները նշում են հասարակական և արտադրական
նշանակության շինությունների գույքահարկի կիսամյակային դրույքաչափը՝ 0,15
(0,3:2), իսկ ֆիզիկական անձինք՝ տարեկան դրույքաչափը՝ 0,3:
[13] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի
հաշվարկման համար հասարակական և արտադրական նշանակության շինության
(շինությունների) հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի պարտավորության)
ամիսների թիվը:
[14] սյունակում լրացվում է շինության (շինությունների) հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի հաշվարկված գումարը:
[15] սյունակում լրացվում է հասարակական կամ արտադրական նշանակության
շինությունների մասով օրենքով սահմանված գույքահարկի արտոնությունների
գումարը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար:
[16] սյունակում լրացվում է հասարակական կամ արտադրական նշանակության
շինությունների համար հաշվետու ժամանակաշրջանի վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը ([14]- [15]):
[17] տողում լրացվում է հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների համար հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարման ենթակա գույքահարկի
ընդհանուր գումարը ([16] սյունակի տողերի հանրագումարը):
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ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
Կադաստրային
արժեքը
[18]

Գույքահարկի
Շինությունների
Գույքահարկի
Հաշվետու
դրույքաչափը հարկվող օբյեկտ
գումարը
Գույքահարկի ժամանակաշրհաշվետու
համարվելու
հաշվետու
գումարային
ջանի համար
ժամանակա(գույքահարկի
ժամանակաարտոնուվճարման
շրջանի
պարտավորության)
շրջանի
թյունները
ենթակա
համար
ամիսների թիվը
համար
գույքահարկը
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[24]

2. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հարկվող օբյեկտ համարվելու
ամիսների միևնույն թվաքանակ ունեցող շինություններն արտացոլվում են խմբավորված միասնական տողով: Հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների տարբեր թվաքանակ ունեցող շինություններն արտացոլվում են առանձին տողով:
[18] սյունակում լրացվում է ավտոտնակի (ավտոտնակների) կադաստրային
արժեքը (կադաստրային արժեքների հանրագումարը):
[19] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար գույքահարկի
դրույքաչափը: Կազմակերպությունները լրացնում են ավտոտնակների գույքահարկի
կիսամյակային դրույքաչափը՝ 0,1 (0,2:2), իսկ ֆիզիկական անձինք՝ տարեկան
դրույքաչափը՝ 0,2:
[20] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի
հաշվարկման համար ավտոտնակի (ավտոտնակների) հարկվող օբյեկտ համարվելու
(գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվը:
[21] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ավտոտնակի (ավտոտնակների) հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի հաշվարկված գումարը:
[22] սյունակում լրացվում է ավտոտնակների համար օրենքով սահմանված
արտոնությունների գումարը` հաշվետու ժամանակաշրջանի համար:
[23] սյունակի տողերում լրացվում է ավտոտնակների համար հաշվետու ժամանակաշրջանի վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը ([21]- [22]):
[24] տողում լրացվում է ավտոտնակների համար հաշվետու ժամանակաշրջանում
վճարման ենթակա գույքահարկի ընդհանուր գումարը ([23] սյունակի տողերի
հանրագումարը):
ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՅԼ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐԻ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ) ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հարկվող օբյեկտ
Կադաս- Շինությունների Գույքահարկի Գույքահարկի
Հաշվետու
համարվող այլ
տրային հարկվող օբյեկտ
գումարը
գումարային ժամանակա(բացառությամբ
արժեքը
համարվելու
հաշվետու
արտոնուշրջանի հաավտոտնակների,
(գույքահարկի ժամանակաթյունները մար վճարման
հասարակական և
պարտաշրջանի
ենթակա
արտադրական
վորության)
համար
գույքահարկը
նշանակության)
ամիսների թիվը
շինությունների
տեսակները և
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հասցեները
[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[30]

[31]

[25] սյունակի տողերում առանձին-առանձին լրացվում են «Գույքահարկի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածով հարկվող օբյեկտ
համարվող այլ (բացառությամբ ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական
նշանակության) շինությունների տեսակները և հասցեները:
[26] սյունակում լրացվում են համապատասխան շինությունների կադաստրային
արժեքները:
[27] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի
հաշվարկման համար համապատասխան շինությունների հարկվող օբյեկտ
համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվը:
[28] սյունակում լրացվում են «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով սահմանված
տարեկան դրույքաչափերով հաշվարկված հաշվետու ժամանակաշրջանի գույքահարկի համապատասխան գումարները (հաշվի առնելով նաև հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի հաշվարկման համար նշված շինությունների հարկվող օբյեկտ
համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվը): Կազմակերպությունները լրացնում են գույքահարկի կիսամյակային գումարը, իսկ ֆիզիկական
անձինք՝ գույքահարկի տարեկան գումարը:
[29] սյունակում լրացվում են համապատասխան շինությունների մասով օրենքով
սահմանված գույքահարկի արտոնությունների գումարները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար:
[30] սյունակի տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում
գույքահարկի վճարման ենթակա գումարները ([28]-[29]):
[31] տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում համապատասխան
շինությունների համար վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը ([30] սյունակի
տողերի հանրագումարը):

10 և ավելի նստատեղ
ունեցող մարդատար
ավտոմեքենաներ

Բեռնատար
(բեռնաուղևորատար)
ավտոմեքենաներ

Մոտոցիկլեր

Ջրային փոխադրամիջոց,
ձյունագնաց և մոտոամենագնաց
(քվադրոցիկլ)

Փոխադրամիջոցի պետական
համարանիշը

Փոխադրամիջոցի քաշող շարժիչի
հզորությունը (ձիաուժ)

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի
միջոցի թողարկման տարեթիվը

Գույքահարկի հաշվարկման համար
հաշվետու ժամանակաշրջանի
ամիսների թիվը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
գույքահարկի հաշվարկված գումարը

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

Փոխադրամիջոցի անվանումը
Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջոցներ,
այդ թվում
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Գույքահարկի գումարային
արտոնությունները
Հաշվետու ժամանակաշրջանի
համար վճարման ենթակա
գույքահարկի գումարը

Մինչև 10 նստատեղ
ունեցող մարդատար
ավտոմեքենաներ

ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

[42]

[43]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[44]

[32] սյունակում լրացվում է մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար
ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի անվանումը և մակնիշը:
[33] սյունակում լրացվում է 10 և ավելի նստատեղ ունեցող ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջոցի անվանումը և մակնիշը:
[34] սյունակում լրացվում է բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջոցի անվանումը և մակնիշը:
[35] սյունակում լրացվում է մոտոցիկլերի անվանումը և մակնիշը:
[36] սյունակում լրացվում է ջրային փոխադրամիջոցի, ձյունագնացի և
մոտոամենագնացի (քվադրոցիկլի) անվանումը և մակնիշը:
[37] սյունակում լրացվում է փոխադրամիջոցի պետական համարանիշը:
[38] սյունակում լրացվում է փոխադրամիջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը
(ձիաուժ): Փոխադրամիջոցների քաշող շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ) կիլովատտերով արտահայտված լինելու դեպքում կիլովատտերով արտահայտված
հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1,36 գործակից:
[39] սյունակում լրացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի թողարկման
տարեթիվը:
[40] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի
հաշվարկման համար փոխադրամիջոցի հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի
պարտավորության) ամիսների թիվը:
[41] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվարկված
գույքահարկի գումարը:
[42] սյունակում լրացվում են օրենքով սահմանված գույքահարկի արտոնությունների գումարները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար:
[43] սյունակի տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը ([41]- [42]):
[44] տողում լրացվում է փոխադրամիջոցների համար հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը ([43] սյունակի տողերի հանրագումարը):
Ընդամենը

[45]

[45] տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար վճարման ենթակա
գույքահարկի ընդհանուր գումարը ([17]+[24]+ [31]+ [44]):
Գույքահարկի գծով ժամկետային արտոնությունները

[46]

[46] տողում օրենքով սահմանված կարգով ժամկետային արտոնություն սահմանված լինելու դեպքում լրացվում է վճարման ենթակա գույքահարկի գումարի
հետաձգման վերջին ժամկետը:
3. Գույքահարկի գծով օրենքով սահմանված արտոնությունների առկայության
դեպքում հաշվարկի հետ ներկայացվում է նաև արտոնության իրավունքը հաստատող
փաստաթուղթը (կամ փաստաթղթի պատճենը):
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ընդհանուր
սեփականություն
հանդիսացող
շինության
տեսակը և
հասցեն

Համասեփականատեր կազմակերպության (ֆիզիկական անձի)
անվանումը (անունը,
ազգանունը)

ՀամասեփաՀամասեփականատեր կազկանատեր ֆիմակերպության
զիկական
(ֆիզիկական
անձանց հանանձի) գտնվելու
րային ծառավայրի (բնայությունների
կության վայրի)
համարանիշը
հասցեն

[47]

Ընդհանուր
բաժնային
սեփականության
դեպքում՝
բաժնեմասի
չափը

[47] բաժինը լրացվում է, եթե կազմակերպությունը հանդիսանում է համասեփականատեր:
Նշում ……..…………………………… հաշվետու ժամանակաշրջանում
ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերին) պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման մասին
[48]
[48] բաժինը լրացվում է, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սեփականության իրավունք է ձեռք բերվել ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերին)
պատկանող, «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
4-րդ հոդվածով սահմանված գույքահարկով հարկվող օբյեկտ հանդիսացող որևէ
փոխադրամիջոցի կամ շինության նկատմամբ: Այդ դեպքում տողի աջ վանդակում
կատարվում է «X» նշագրումը:
Կ. Տ.
Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր) ______________________ ______________________
(ստորագրություն)

Գլխավոր հաշվապահ

(անուն, ազգանուն)

______________________ ______________________
(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

4. Հաշվարկը լրացվում է երկու օրինակից, որոնք ներկայացվում են համապատասխան հաշվառող մարմին: Հաշվառող մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո
հաշվարկի մեկ օրինակը հանձնվում է հարկ վճարողին:»:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2017 թվականի հուլիսի 21-ին
Պետական գրանցման համարը 2061759
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«14» հուլիսի 2017թ.

N 43-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՆԵՐՔԵՎԻ ՊԱՀԵՍՏԻՑ ԾԱՌԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի սակագների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ
մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
Սահմանել ներքևի պահեստից ծառերի բացթողման և փայտանյութի վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների գները` համաձայն հավելվածի:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի հուլիսի 14-ի N 43-Ն հրամանի
ՆԵՐՔԵՎԻ ՊԱՀԵՍՏԻՑ ԾԱՌԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
հազար դրամ
ՀՀ
Ծառատեսակների
անվանումը

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

2
Կաղնի, Հացենի, Լորենի
Հաճարենի, Թխկի, Թեղի
Բոխի
Տանձենի, Թթենի, Ծիրանի
Արջատխլենի, Սոսենի արևելյան, Կենի հատապտղային,
Թաղարնի, Շագանակենի,
Գիհի կազակական, Հունական ընկուզենի
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության բույսերի
Կարմիր գրքում գրանցված
այլ ծառատեսակներ
Այլ ծառատեսակներ

Գործափայտ
և կոճղարմատ
(1 խորանարդ
մետրի համար)

3
55.0
40.0
24.0
65.0

Կողահան
տախտակ
(1 խորանարդ
մետրի
համար)
4
150.0
110.0
35.0
180.0

Ոչ կողահան տախտակ (1 խորանարդ
մետրի
համար)
5
120.0
90.0
26.0
140.0

Վառելափայտ (1
դարսված
խորանարդ
մետրի
համար)
6
18.0
18.0
18.0
18.0

130.0

260.0

200.0

18.0

65,0

120,0

100,0

18,0

30,0

60,0

50,0

18,0

Աշխատակազմի ղեկավար

Է. Հայրապետյան
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«12» հուլիսի 2017 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 36-Ա

«Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
«ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «բ» կետին, 17-19-րդ հոդվածներին և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007
թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 17Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 57Ն որոշմանը համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Բավարարել «Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացրած հայտը և տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Քաշաթաղի շրջանում` Աղավնո համայնքում` Հագարի գետի աջափնյա հատվածում` 772 մետր բացարձակ նիշում, «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա` մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ը գործողության ժամկետով:
2. Սահմանել «Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ բաժնետիրական ընկերության «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիայի պայմանները` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պատճենը «Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2017 թվականի հուլիսի 12 -ի N 36-Ա որոշման
«Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՓՈՔՐ
ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(Լիցենզիա N 0004, տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 12-ի N 36-Ա որոշմամբ)
1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
«Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ բաժնետիրական ընկերության «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիայի պայմաններում (այսուհետ` Լիցենզիայի
պայմաններ) մեծատառով գրված հիմնական հասկացությունները սահմանվում են
հետևյալ կերպ.
Էներգետիկայի բնագավառ՝ հասարակական ծառայություններ մատուցելու
համար էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության (ներառյալ՝ դրանց
համակցված արտադրության), էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի
հաղորդման (փոխադրման) ու բաշխման, էլեկտրաէներգետիկական և բնական գազի
ոլորտների համակարգերի օպերատորի ծառայության իրականացման, էլեկտրաէներգետիկայի և ջերմաէներգետիկայի ոլորտներում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկայի,
ջերմաէներգետիկայի և բնական գազի ոլորտներում հաղորդման (փոխադրման) կամ
բաշխման ցանցերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման և
արտահանման գործունեության մեջ ներգրավված տնտեսավարող սուբյեկտների
(անկախ դրանց սեփականության ձևից), այդ գործունեությունների իրականացման
համար անհրաժեշտ գույքի և էներգետիկական շուկային ծառայություններ մատուցող
կառույցների համախումբ.
Հանձնաժողով՝
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
հանձնաժողով.
Փոքր հիդրոէլեկտրակայան (ՀԷԿ)՝ մինչև
հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայան.

30000

կիլովատտ

հանրային
պետական

տեղակայված

Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից իրավաբանական անձին տրված փաստաթուղթ,
որը հավաստում է Էներգետիկայի բնագավառում սահմանված պայմաններով որոշակի
գործունեություն իրականացնելու իրավունքը և պարտականությունը.
Լիցենզավորված անձ՝ «Մ. ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ բաժնետիրական ընկերություն.
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,
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պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ,
պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությունը 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
1. Սույն Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում այն Լիցենզավորված անձին հանձնելու
օրվան հաջորդող օրվանից:
2. Սույն Լիցենզիան գործում է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ը:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
3. Լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից Լիցենզավորված անձին իրավունք է
տրվում և պարտավորեցվում կառուցել 5,950 մեգավատտ դրվածքային հզորությամբ
«ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» Փոքր հիդրոէլեկտրակայանըֈ
4. Փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման տարածքը և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
հատկորոշվում են Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված
«Գործարար ծրագիր» փաստաթղթով և սույն Լիցենզիայով:
5. Հանձնաժողովը պարտավորվում է իր իրավասությունների շրջանակում
չլիազորել մեկ այլ անձի Էներգետիկայի բնագավառում իրականացնելու այնպիսի
գործունեություն, որը կարող է հանգեցնել սույն Լիցենզիայով կառուցվող Փոքր ՀԷԿ-ի
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վատացմանը:
6. Լիցենզավորված գործունեությունը պետք է համապատասխանի Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը, Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
ու այլ իրավական ակտերին և սույն Լիցենզիայի պայմաններին:
7. Լիցենզավորված անձը առանց Հանձնաժողովի թույլտվության չի կարող
դառնալ Լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի մաս կազմող բաժնետեր,
փայատեր կամ միավորվել Լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի հետ:
8. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական հիմնադրամում 25 տոկոս և ավելի
մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը առանց Հանձնաժողովի
թույլտվության իրավունք չունի ձեռք բերելու նույն կամ մեկ այլ Լիցենզավորված անձի
25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս կամ ունենալու փայամասնակցություն,
ինչպես նաև վաճառելու 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր:
9. Լիցենզավորված անձն անմիջապես Հանձնաժողով է հայտնում սույն
Լիցենզիայի պայմանների խախտումների, ինչպես նաև խախտումների հանգեցնող
հանգամանքների մասին:
10. Իրավասու մարմինների կողմից իրականացվող վերահսկողության
ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին Լիցենզավորված անձը տասնօրյա
ժամկետում տեղեկացնում է Հանձնաժողովին:
11. Լիցենզավորված անձը լիցենզավորված գործունեությունն իրականացնում է`
պահպանելով աշխատանքների ժամանակացույցը, և Լիցենզիա ստանալուց հետո`
յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 25-օրյա ժամկետում, հաշվետվություն է
ներկայացնում Հանձնաժողով՝ Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ:
12. Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգին և
ձևերին համապատասխան, լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվություններ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
13. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը և
հաշվետվությունը
պետք
է
համապատասխանեն
Լեռնային
Ղարաբաղի
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Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտներին և Հանձնաժողովի պահանջներին:
14. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը և
հաշվետվությունները պետք է առանձնացված լինեն Լիցենզավորված անձի կողմից
իրականացվող
այլ
գործունեության
հաշվապահական
հաշվառումից
և
հաշվետվություններից:
15. Լիցենզավորված անձը ներկայացնում է լիցենզավորված գործունեությանն
առնչվող ցանկացած տեղեկություն, որը կպահանջի Հանձնաժողովն իր կողմից
սահմանված ժամկետներում և ձևերին համապատասխան:
16. Հանձնաժողովի պահանջով Լիցենզավորված անձն իրականացնում է
լիցենզավորված գործունեության տեխնիկական և (կամ) ֆինանսական աուդիտ՝
անկախ փորձագետների ներգրավմամբ, և եզրակացությունը ներկայացնում
Հանձնաժողով:
17. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտը
պարտավոր
է
կատարել
էլեկտրակայանի
կարգաբերման-թողարկման
աշխատանքներ՝ համաձայն նախագծի, սարքավորումներ արտադրող գործարանների
և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներիֈ Նա պարտավոր է այդ
աշխատանքներն սկսելուց առնվազն տասն օր առաջ տեղյակ պահել Հանձնաժողովինֈ
Կարգաբերման-թողարկման աշխատանքների արդյունքում հաղորդման կամ
բաշխման ցանց առաքված էլեկտրաէներգիայի հաշվառման և վճարման հետ կապված
հարցերը կանոնակարգվում են համապատասխան պայմանագրով, որի օրինակելի ձևը
կամ պարտադիր պայմանները սահմանում է Հանձնաժողովը, և որը ենթակա է
Հանձնաժողովում գրանցման:
18. Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունների
ներկայացման կարգում և ձևերում փոփոխություններ կատարելու դեպքում
Հանձնաժողովն այդ մասին ծանուցում է Լիցենզավորված անձին՝ նշված
փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
19. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած հաշվետվության և այլ տեղեկատվության հավաստիության համար:
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
20. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովն՝ իր կողմից սահմանված կարգով:
21. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն
ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք:
22. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված
ներկայացուցչին:
5. ՏՈՒՅԺԵՐ
23. «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
դրույթները, Հանձնաժողովի իրավական ակտերի պահանջները և Լիցենզիայի
պայմանները չկատարելու, ոչ պատշաճ կատարելու կամ խախտելու դեպքերում
ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով` Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ
հանձնարարականներ և կարող է կիրառել հետևյալ տույժերը.
1) նախազգուշացում,
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2) «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված տուգանքներ,
3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում,
4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
24. Լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել Լիցենզավորված անձի
նախաձեռնությամբ՝ նրա գրավոր դիմումի հիման վրա:
25. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության սույն
Լիցենզիայի պայմանների 23-րդ կետով սահմանված տույժերով, եթե նրա
գործունեության
մեջ
արձանագրված
խախտումները
ֆորս-մաժորային
հանգամանքների հետևանք են:
6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
26. Լիցենզավորված իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ նրա
անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը
պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ uտանալու oրվանից uկuած` 15
oրվա ժամկետում, հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար` կցելով
նշված տեղեկությունները հավաuտող համապատաuխան փաuտաթղթերը:
27. Կառուցման ընթացքում Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձն անհապաղ դիմում է
Հանձնաժողով՝
ներկայացված
փաստաթղթերում
համապատասխան
փոփոխություններ կատարելու համար:
28. Սույն Լիցենզիայում, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի կողմից
ներկայացված ծրագրերում, ժամանակացույցներում և այլ փաստաթղթերում կարող են
փոփոխություններ կատարվել թե Հանձնաժողովի և թե Լիցենզավորված անձի
նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
7. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ
29. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված անհրաժեշտ
ֆինանսական երաշխիքների վերադարձման ընթացակարգը կարգավորվում է
Հանձնաժողովի կողմից հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Էներգետիկայի բնագավառում արտադրական հզորությունների կառուցման կամ
վերականգնման
լիցենզիա
ստանալու
համար
անհրաժեշտ
ֆինանսական
երաշխիքների ներկայացման կարգով:
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
30. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան 2017 թվականի դեկտեմբերի 30-ը,
պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի` տեխնիկական և բնապահպանական փորձաքննություն անցած նախագիծը և
ներդրումների իրականացման ժամանակացույցըֈ
31. Սույն Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է սույն Լիցենզիայի
գործողության ժամկետը լրանալուց 30 օր առաջ դիմել Հանձնաժողով` ներկայացնելով
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի
նոյեմբերի 27-ի թիվ 17Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման
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կարգը հաստատելու
փաստաթղթերը:

մասին»

թիվ

57Ն

որոշմամբ

սահմանված

անհրաժեշտ

9. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
32. Լիցենզիայի վերաբերյալ պաշտոնական բոլոր ծանուցումները, հայտերը,
պահանջները կամ այլ հաղորդագրությունները Լիցենզավորված անձի կողմից պետք է
ներկայացվեն գրավոր և ուղարկվեն սուրհանդակի միջոցով, պատվիրված նամակով
կամ առձեռն հանձնվեն Հանձնաժողով:

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

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«12» հուլիսի 2017 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 37-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի
N 13-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի
նոյեմբերի 27-ի թիվ 17Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 57Ն
որոշմանը համապատասխան` 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 հանձնաժողովի
2017 թվականի մարտի 30-ի ««ՎԻՍԱՎՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու
մասին» N 13-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Լիցենզավորված անձը «ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ» ՓՀԷԿ-ում լիցենզավորված գործունեությունն իրականացնում է 2017 թվականին շահագործման հանձնված
ՀԱ-1, ՀԱ-2 և ՀԱ-3 հիդրոագրեգատներով, որոնց դրվածքային հզորությունը
կազմում է 10,336 մեգավատտ:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պատճենը «ՎԻՍԱՎՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանիցֈ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«12» հուլիսի 2017 թվականի

N 38-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ
5-Ի N 28Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի ապրիլի 10-ի «Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ
20Ն որոշմանը համապատասխան՝ 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 հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 5-ի ««Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին» N 28Ա որոշման ենթահավելվածը շարադրել
նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պատճենը «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան
հաջորդող օրվանիցֈ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2017 թվականի հուլիսի 12-ի N 38-Ա որոշման
«Ենթահավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2012 թվականի մարտի 5-ի N 28Ա որոշման
Գործունեության իրականացման աշխարհագրական տարածքը
Անձի գործունեության աշխարհագրական տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության`
1. Ասկերանի շրջանի՝ Ասկերան քաղաքի և Խնապատ, Խաչեն, Խնձիրիստան,
Խրամորթ, Ակնաղբյուր, Ներքին Սզնեք, Խաչմաչ, Կարմիր Գյուղ, Սարուշեն,
Ջրաղացներ, Մոշխմհատ, Իվանյան, Բերքաձոր, Նորագյուղ, Նախիջևանիկ,
Վարդաձոր, Մադաթաշեն, Ավետարանոց, Հարավ, Հիլիս, Սարդարաշեն, Ծաղկաշատ
համայնքների տարածքներն են.
2. Մարտունու շրջանի՝ Մարտունի, Ճարտար քաղաքների և Խնուշինակ, Սոս,
Քարահունջ, Բերդաշեն, Նոր Շեն, Եմիշճան, Աշան, Վազգենաշեն, Թաղավարդ,
Կաղարծի, Շեխեր, Հերհեր, Սպիտակաշեն, Մաճկալաշեն, Քերթ, Կարմիր Շուկա,
Սարգսաշեն, Կոլխոզաշեն, Հաղորտի, Մուշկապատ, Գիշի համայնքների տարածքներն
են.
3. Մարտակերտի շրջանի՝ Մարտակերտ քաղաքի և Մեծ Շեն, Մաղավուզ, Թալիշ,
Մատաղիս, Նոր Մարաղա, Վարնկաթաղ, Գետավան, Աղաբեկալանջ, Մոխրաթաղ, Նոր
Հայկաջուր համայնքների տարածքներն են.
4. Հադրութի շրջանի՝ Հադրութ քաղաքի և Ջրակուս, Մեծ Թաղլար, Ազոխ,
Դրախտիկ, Հարթաշեն, Նորաշեն, Ակնաղբյուր, Տող, Թաղուտ համայնքների
տարածքներն են.
5. Շահումյանի շրջանի՝ Ակնաբերդ համայնքի տարածքն է:»:

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

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՈՒՄ
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
06.07.2017թ.
Լիցենզիայի

Գործունեության

հ/հ

Լիցենզավորված անձի անվանումը կամ
անունը, ազգանունը

համարը

տրման
ամսաթիվը

տեսակը

1

2

3

4

5

իրականացման
վայրը
6

Լիցենզիայի
գործողության ժամկետը
7

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ
ԼՂՀ
ԼՂՀ
ԼՂՀ

անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ
ԼՂՀ
ԼՂՀ

անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

Ծանոթություն
8

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1
2
3
4
5

Սասուն Կիմի Բաղդասարյան
(ֆիզիկական անձ)
Մհեր Արամի Այվազյան (ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Արկադի Բուդաղյան Ռուբենի
ԱՁ Վլադիմիր Խուդաթյան Ալեքսանդրի
ԱՁ Բորիս Ջամալյան Անուշավանի

ՏԾN00562

09.06.2017թ.

ՏԾN00563
ՏԾN00564
ՏԾN00565
ՏԾN00566

09.06.2017թ.
09.06.2017թ.
09.06.2017թ.
09.06.2017թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1
2
3
4

Պավլուշա Հարությունյան Մարդիի
(Ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Գարիկ Ալլահվերդիյան
ԱՁ Սերգեյ Ասրյան
ԱՁ Վիկտորյա Հայրապետյան

ՏԾN00509

12.10.2016թ.

ՏԾN00170
ՏԾN00226
ՏԾN00299

28.02.2012թ.
13.08.2012թ.
07.06.2013թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

09.06.2017թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1
2
3
4
5

ԱՁ Բորիս Բալասյան

ՏԾN00180

12.03.2012թ.

ԱՁ Գեննադի Աբրահամյան

ՏԾN00371

28.04.2014թ.

ԱՁ Մասիս Բեգլարյան

ՏԾN00208

18.05.2012թ.

ՏԾN00496

27.05.2016թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00390

20.06.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

Մաքսիմ Պողոսի Հայրապետյան
(Ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Մհեր Սարգսյան

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
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կասեցումը հանվել է
03.06.2017թ.
կասեցումը հանվել է
16.06.2017թ.
կասեցումը հանվել է
19.06.2017թ.
կասեցումը հանվել է
01.06.2017թ.
կասեցվել է 21.06.2017թ.

Ò¨ N 1
î º Ô º Î àôÂ Ú àôÜ Ü º ð
2017 Ãí ³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝÇë ³ Ùëí ³ Ñ³ Ù³ ñ
ÈÔ Ð ù ³ Õ³ ù³ ßÇÝáõÃÛ³ Ý Ý³ Ë ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝ

NN

1

2

3

ü Ç½ÇÏ³ Ï³ Ý ³ ÝÓ³ Ýó /³ ÝáõÝ,
³ ½·³ ÝáõÝ/, µÝ³ ÏáõÃÛ³ Ý í³ ÛñÁ
Çñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ³ ÝÓ³ Ýó
/³ Ýí ³ ÝáõÙÁ/, ·ï Ýí »Éáõ í³ ÛñÁ

Ðì ÐÐ

§² ð î ² Þº ê ¦ ê ä À
90014938
ù. ê ï »÷ , ¶. Ü Å¹»Ñ ÷ áÕ., ÃÇí 105
§ê î ð à Ú Ø à Ü î ² Ä ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., ¸ ³ íÇÃ ´ »ÏÇ ÷ áÕ.
ß»Ýù 3 µÝ. 1
§Ø -´ Æ È¸ ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., ê . ¸ ³ í ÇÃ ÷ áÕ.
ß. 60, µÝ. 37

ÈÇó»Ý½.
Ñ³ Ù³ ñ

ÈÇó»Ý½.
ï ³ Éáõ
³ Ùë³ Ã.

ÞÆ 979

02.06.201
7

90033896

ÞÆ 980

02.06.201
7

90040179

ÞÆ 981

30.06.201
7

4

§Ðà ì Æ Î Ø ² Ú Æ ÈÚ ² Ü ¦ ² Ò
ù. ê ï »÷ ., ¶ñ. Èáõë³ í áñÇã
÷ áÕ., ï áõÝ 81

90472996

øö Ø 982

30.06.201
7

5

§Ø ú Ü ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., Ð»ùÇÙÛ³ Ý ÷ áÕ.,
ß. 2·, µÝ. 17

90040205

ÞÆ 983

30.06.201
7

¶áñÍáÕáõÃÛ³ Ý ï »ë³ ÏÁ

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ,
Áëï Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý
ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª

ÑÇ¹ñáï »Ë ÝÇÏ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï ÇªµÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ø ³ Õ³ ù³ ßÇÝ³ Ï³ Ý ÷ ³ ëï ³ ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª

µÝ³ Ï»ÉÇ, Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨
³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý
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¶áñÍáÕ.
Å³ ÙÏ»ï Á

ä »ï ³ Ï³
Ý ï áõñùÇ
³ é³ çÇÝ
í ×³ ñÙ³ Ý
³ Ùë³ ÃÇí
Á

² ÝÅ³ ÙÏ»ï

25.05.201
7

² ÝÅ³ ÙÏ»ï

31.05.201
7

² ÝÅ³ ÙÏ»ï

20.06.201
7

ÈÔ Ð
ï ³ ñ³ Íùáõ
Ù

² ÝÅ³ ÙÏ»ï

22.06.201
7

ÈÔ Ð
ï ³ ñ³ Íùáõ
Ù

² ÝÅ³ ÙÏ»ï

28.06.201
7

¶áñÍáõÝ.
Çñ³ Ï³ Ý.
í ³ ÛñÁ
ÈÔ Ð
ï ³ ñ³ Íùáõ
Ù
ÈÔ Ð
ï ³ ñ³ Íùáõ
Ù
ÈÔ Ð
ï ³ ñ³ Íùáõ
Ù

Ì ³ ÝáÃ.

Ò¨ N 2
î º Ô º Î àôÂ Ú àôÜ Ü º ð
2017 Ãí ³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝÇë ³ Ùëí ³ Ñ³ Ù³ ñ

3.

4.

1

§Ü ² ð º Î ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ . ´ ³ Õñ³ ÙÛ³ Ý 3/31

90012623

ÞÆ 734

90033896

ÞÆ 872

2

3

4

§ê î ð à Ú Ø à Ü î ² Ä ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., ¸ ³ íÇÃ ´ »ÏÇ ÷ áÕ.
ß»Ýù 3 µÝ. 1
§¶² ð ² Ü î -ê î ð à Ú ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ . ÷ áÕ. ² . Ø Ïñï ãÛ³ ÝÇ
9/11
§ü à ð ¸ Æ ð º Î ÞÜ ê ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., ÷ áÕ. ê ³ ëáõÝóÇ
¸ ³ í ÇÃ 15

90031703

ÞÆ 902

90023576

ÞÆ 939

5.
ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª

ÑÇ¹ñáï »Ë ÝÇÏ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï ÇªµÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª ¿Ý»ñ·»ï ÇÏ
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6.

7.

8.

ÈÇó»Ý½Ç³ ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý
¹³ ¹³ ñ»óÙ³ Ý Ï³ Ù ÃáõÛÉï í áõÃÛáõÝÁ, ³ ñï áÝ³ ·ÇñÁ ã»ÕÛ³ É
Ñ³ Ù³ ñí »Éáõ ³ Ùë³ ÃÇí Á

2.

Ï³ ë»óáõÙÁ Ñ³ Ý»Éáõ
Ù³ ëÇÝ áñáßÙ³ Ý
³ Ùë³ ÃÇí Á

1.

ÈÇó»Ý½Ç³ ÛÇ, ÃáõÛÉï í áõÃÛ³ Ý
³ ñï áÝ³ ·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³ Ý
Ï³ ë»óáõÙ
Ï³ ë»óÙ³ Ý Ù³ ëÇÝ
áñáßÙ³ Ý Ï³ Ù ¹»å ùÇ
³ Ùë³ ÃÇí Á

Ðì ÐÐ

ÈÇó»Ý½Ç³ ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³ Ý
Å³ ÙÏ»ï Ç »ñÏ³ ñ³ Ó·áõÙ
(Ýß»É »ñÏ³ ñ³ Ó·í³ Í
Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍÇ ³ í³ ñï Ù³ Ý
³ Ùë³ ÃÇí Á)

² Ýí ³ ÝáõÙÁ

ÈÇó»Ý½³ í áñí ³ Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ï »ë³ ÏÁ

Ü áñ ³ Ýí³ ÝáõÙÁ

NN

ÈÇó»Ý½Ç³ ÛÇ
í »ñ³ Ó¨³ Ï»ñå áõÙ

à ñáßÙ³ Ý
³ Ùë³ ÃÇí Á

ÈÇó»Ý½³ í áñí ³ Í, ÃáõÛÉï í áõÃÛáõÝ,
³ ñï áÝ³ ·Çñ áõÝ»óáÕ ³ ÝÓÇ

ÈÇó»Ý½Ç³ ÛÇ ë»ñÇ³ Ý
¨ Ñ³ Ù³ ñÁ

ÈÔ Ð ù ³ Õ³ ù³ ßÇÝáõÃÛ³ Ý Ý³ Ë ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝ

9.

10.

11.

23.06.201
7
20.06.201
7
19.06.201
7
24.06.201
7

5

6

7

§î ð ² Ü ê ê ² ü ² ð Æ ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ . î Ç·ñ³ Ý Ø »ÍÇ ÷ áÕ.,
ß. 21³ , µÝ. 3
§² ð Î ² ¸ Æ Ú -93¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ ., Ø ³ ñï áõÝÇ ÷ áÕáó
77
§ä Æ ð ² Ø Æ ¸ ² ¦ ê ä À
ù. ê ï »÷ . 1-ÇÝ Ü ³ ·áñÝ³ Û³ 2

90033107

ÞÆ 940

90017281

ÞÆ 895

90021418

ÞÆ 579

8

§ê ä º Î î ð ¦ ö ´ À
ù. ê ï »÷ . ÞÇÝ³ ñ³ ñÝ»ñÇ 69

90010679

ÞÆ 382

9

§º ð ² ¼ ¦ ê ä À
ÈÔ Ð, Ø ³ ñï áõÝáõ ßñç³ Ý,
·. Ø ³ ×Ï³ É³ ß»Ý

90212537

ÞÆ 933

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï ÇªµÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª µÝ³ Ï»ÉÇ,

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï ÇªµÝ³ Ï»ÉÇ,

10

§ÞÆ Ü -ø ² ð ¦ ê ä À
ÈÔ Ð Ø ³ ñï áõÝáõ ßñç., ·. ¶ÇßÇ

11

§Ö ³ ÝßÇÝí »ñ³ Ýáñá·áõÙ¦ ö ´ À
ù.ê ï »÷ ., ´ »ñù³ ÓáñÇ
ï »Õ³ Ù³ ë

90013187

ÞÆ 244

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Ç` ï ñ³ Ýëå áñï ³ ÛÇÝ

12

§Þ² Î ê ¾Èº Î î ð à ¦ ê ä À
ÈÔ Ð ² ëÏ»ñ³ ÝÇ ßñç., ·.
Ê ÝÓñÇëï ³ Ý, ê áõÝçÇÝÏ³ ÛÇ
ï »Õ³ Ù³ ë

90074135

ÞÆ 867

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª¿Ý»ñ·»ï ÇÏ

90213761

ÞÆ 588

ÞÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, Áëï
Ñ»ï ¨Û³ É áÉáñï Çª ¿Ý»ñ·»ï ÇÏ

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý
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30.06.201
7
19.06.201
7
20.06.201
7
29.05.201
7
26.06.201
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31.03.201
7
30.06.201
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³é
15.06.201
7)
30.06.201
7 (¹ÇÙáõÙ
³é
22.06.201
7)

ՑՈՒՑԱԿ
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիաների

ՀՀ

Լիցենզավորված,
թույլտվություն, արտոնագիր ունեցող անձի
անվանումը

ՀՎՀՀ

Լիցենզիայի, թույլտվության, արտոնագրի
սերի- հաան
մարը

1

«ՏՐԻՈՒՄՖ
ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ

90035145

ՊԼ

0362

2

«ԿԱՐԱՏ»
ՓԲԸ

90038263

ՊԼ

0363

գործունեության տեսակը
«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի
2208 ծածկագրին դասվող` միայն
պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի)
թորված 40 տոկոս և ավելի
սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն

տրամադրման
ամսաթիվը

26.06.2017

26.06.2017

ՑՈՒՑԱԿ
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի
36-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն կասեցված լիցենզիաների

ՀՀ

Լիցենզավորված, թույլտվություն, արտոնագիր
ունեցող անձի
անվանումը

1

«ՄիկաՀադրութ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ

90281869

Լիցենզիայի, թույլտվության, արտոնագրի

սերիան

ՊԼ

համարը

գործունեության
տեսակը

տրամադրման
ամսաթիվը

0065

Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ
գինիների արտադրություն

21.06.2003
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