ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 08(149) 11.09.2017թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
63

64

65

66

67

68

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մալարիայի
համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1-020-17 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու
մասին» ԼՂՀ առողջապահության նախարարի N 178-Ն
հրամանը………………………………………………………………

3

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 1-ի N 55-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 102-Ն հրամանը…………..........................

17

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 17-ի N 24-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 103-Ն հրամանը………….....................

18

«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ԼՂՀ էկոնոմիկայի
նախարարի N 5-Ն հրամանը………………………………………..

19

«Սնանկության վարույթի ընթացքում հարկային և այլ
պարտադիր
վճարների
գծով
լրացուցիչ
առաջացած
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևը և
լրացման կարգը սահմանելու մասին» ԼՂՀ ֆինանսների
նախարարի N 256-Ն հրամանը……………………………………..

22

«Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներին, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին պահելու տարածքների նվազագույն չափերը սահմանելու մասին» ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի N 46-Ն հրամանը.......................

25

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության
կողմից հուլիս և օգոստոս ամիսներին տրամադրված,
դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ………………………………………………………………
ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հուլիս և
օգոստոս ամիսներին տրամադրված, դադարեցված և

1

29

կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ……………

31

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության կողմից լիցենզիայի կասեցված մասին
հրամանի պատճենը.............................................................................

37

2

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
«3» օգոստոսի 2017 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1011760

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

N 178-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 3.1.1-020-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90
որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 8-րդ կետի «իա» ենթակետին համապատասխան
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մալարիայի համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1-020-17 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը՝
համաձայն հավելվածի.
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրվանից:

Կ. ԱԹԱՅԱՆ

3

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ N 3.1.1-020-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ
ԲԱԺԻՆ 1
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը (այսուհետ` նորմեր) նախատեսված են
բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար` անկախ
կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից, որոնք իրականացնում են մալարիայի
դեպքերի հայտնաբերումը, բժշկական օգնությունը և սպասարկումը:
2. Սույն նորմերը ներառում են մալարիայի դեպքերի հայտնաբերման, ախտորոշման, դեպքերի վարման,
հաշվառման և հաշվետվության, հիվանդների հոսպիտալացման, մալարիայի օջախում կատարվող
միջոցառումների, հիվանդների դուրսգրման, շարունակական հսկողության կազմակերպման կարգը, մալարիայի
կանխարգելման միջոցառումները և այլ հարցեր, որոնք ուղղված են մալարիայի համաճարակաբանական
հսկողության ապահովմանը:
ԲԱԺԻՆ 2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
3. Մալարիան լայնորեն տարածված, էնդեմիկ, տարափոխիկ, անտրոպոնոզ հիվանդությունների խումբ է,
որոնք հարուցվում են մալարիայի մակաբույծների` պլազմոդիումների կողմից:
4. Կախված հարուցչից և կլինիկական տարատեսակությունից առանձնացնում են մալարիայի չորս
տեսակ` եռօրյա, քառօրյա, արևադարձային և օվալե:
5. Մալարիայի վարակի աղբյուրը հիվանդ մարդը կամ մակաբուծակիրն է:
6. Մալարիան փոխանցվում է տարափոխման (անոֆելես ցեղի մոծակի կողմից), արտաընդերային և
ուղղաձիգ (ընկերքի) ճանապարհներով:
7. Որոշակի տարածքներում առկա բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ապահովում են
տարածքի մալարիածին ներուժը: Մալարիայի բերովի դեպքերի ներհոսքը նախկին էնդեմիկ տարածքներ կարող է
հանգեցնել նոր ակտիվ օջախների ձևավորմանը և պայմանավորել առանձին տարածաշրջաններում մալարիայի
համաճարակային իրավիճակի բարդացմանը:
8. Մալարիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը կրում է համալիր
բնույթ:
Միջոցառումները
համակարգային
են
և
պայմանավորված
են
կոնկրետ
տարածքի
համաճարակաբանական, աշխարհագրական և բնակլիմայական բնութագրերով:
9. Մալարիայի դեմ պայքարի, ինչպես նաև կանխարգելման նպատակով գործադրվում է մալարիայի
համաճարակաբանական հսկողության համակարգ` հետևյալ ուղղություններով` բուժական-կանխարգելիչ,
մոծակների դեմ պայքարի միջոցառումներ, մալարիայի կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման և պայքարի
ոլորտում ընդգրկված կադրերի պատրաստում, բնակչության բժշկահիգիենիկ կրթում:
10. Կախված մալարիայի համաճարակային իրավիճակից և հակամալարիային ծրագրի փուլից`
միջոցառումների համակարգը տարբեր է` համաձայն ենթահավելված 1-ի:
ԲԱԺԻՆ 3
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԻՐՆԵՐԻ
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ

11. Մալարիայով հիվանդների և մակաբուծակիրների հայտնաբերումն իրականացնում են բժշկական
օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բոլոր մասնագիտությունների բժիշկները և
միջին բուժաշխատողները (այսուհետ` բուժաշխատող), ցանկացած տեսակի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու
ընթացքում (հիվանդների պասիվ հայտնաբերում) և համաճարակաբանական ցուցումներով իրականացվող
բակային համայցերի ժամանակ (հիվանդների ակտիվ հայտնաբերում):
12. Մալարիա հիվանդություն կասկածվում է այն անձանց մոտ, ովքեր համապատասխանում են
ենթահավելված 2-ով սահմանված կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը:
13. Բժշկական օգնության դիմած անձի մոտ մալարիա հիվանդության կասկածի դեպքում բուժաշխատողը
նրան ուղեգրում է արյան մակաբուծաբանական հետազոտման: Մալարիայի կասկածով հիվանդը պարտադիր
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ենթարկվում է արյան լաբորատոր հետազոտության` հաստ կաթիլի և բարակ քսուկի մեթոդներով, մոլեկուլյար
ախտորոշմամբ` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) կիրառմամբ կամ արագ ախտորոշման
իմունաքրոմատոգրաֆիկ թեստի միջոցով:
14. Մալարիայի դեպքերի վաղ հայտնաբերման նպատակով իրականացվում են արյան լաբորատոր
հետազոտություններ ներքոհիշյալ անձանց շրջանում.
1) անհայտ ախտորոշմամբ ջերմող հիվանդներ.
2) արյան փոխներարկումից հետո երեք ամսվա ընթացքում ջերմող հիվանդներ.
3) մալարիայի նկատմամբ անապահով տարածաշրջաններից վերադարձած անձինք, այդ թվում`
զորացրվածներ,
արտասահմանցի
ուսանողներ,
նշված
տարածաշրջանները
ներառող
երկրների
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցներ, արտագնա աշխատողներ և այլն.
4) վերջին երեք տարվա ընթացքում մալարիայով հիվանդացած անձինք.
5) անհայտ ծագման մաշկի և լորձաթաղանթների դեղնություն, լյարդի և փայծախի մեծացում,
սակավարյունություն ունեցող հիվանդներ:
15. Մալարիայով կասկածելի հիվանդի արյան պատրաստուկները հետազոտվում են բժշկական օգնություն
և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայում, դրա
բացակայության կամ հետազոտություն իրականացնելու անհնարինության դեպքում` բժշկական օգնություն և
սպասարկում իրականացնող այլ կազմակերպության կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայում:
16. Պատրաստուկը լաբորատորիա է ուղարկվում ուղեկցող կտրոնով` համաձայն ենթահավելված 3-ի:
17. Արյան լաբորատոր հետազոտությունը կատարվում է նույն օրվա ընթացքում:
18. Լաբորատորիայում դրական պատրաստուկի դեպքում անհապաղ տեղեկացվում է բուժող բժիշկը:
19. Այն անձինք, որոնց մոտ մալարիայի ախտանշանները շարունակվում են, անկախ առաջին լաբորատոր
հետազոտության բացասական արդյունքից, ենթարկվում են արյան կրկնակի մակաբուծաբանական
հետազոտության:
20. Պատրաստուկների լաբորատոր հետազոտման տվյալները գրանցվում են մալարիայի նկատմամբ
լաբորատոր հետազոտությունների գրանցման մատյանում՝ Ձև Մ-2` համաձայն ենթահավելված 4-ի:
21. Մալարիայով կասկածելի հիվանդի բժշկական փաստաթղթերում` մեծահասակի ամբուլատոր
բժշկական քարտում կամ երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտում և հիվանդության
պատմության մեջ գրառում է կատարվում արյան հետազոտության մասին` հետազոտության նշանակում,
պատրաստուկի վերցման ամսաթիվ և փակցվում է լաբորատոր հետազոտության արդյունքը` պատասխանը:
22. Հետազոտված պատրաստուկները հսկողական հետազոտության են ենթարկվում Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
պետական
հիգիենիկ
և
հակահամաճարակային տեսչության «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ) մակաբուծաբանական լաբորատորիայում` համաձայն
«Մալարիայի լաբորատոր ախտորոշման որակի արտաքին հսկողության իրականացում» գործունեության
ստանդարտ ընթացակարգի` համաձայն ենթահավելված 5-ի:
23. Հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա դրական պատրաստուկներն ուղարկվում են արյան
դրական պատրաստուկը լաբորատորիա ուղեկցող կտրոնով` համաձայն ենթահավելված 6-ի:
24. Հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա բացասական պատրաստուկներն ուղարկվում են
հսկողական հետազոտման ուղեգրվող բացասական պատրաստուկների ցանկով` համաձայն ենթահավելված 7ի:
25. Հետադարձ կապով մալարիայի ախտորոշման հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի
հսկողական հետազոտության արդյունքները տրամադրվում են ուղեգրող բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպությանը` համաձայն ենթահավելված 8-ի:
26. Համաճարակաբանական ցուցումով իրականացվող բակային համայցերի արդյունքները գրանցվում են
մալարիայի բակային համայցների մատյանում` համաձայն ենթահավելված 9-ի:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՄԱԼԱՐԻԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

27. Մալարիայի ախտորոշումը կատարվում է`
1) համաճարակաբանական.
2) կլինիկական.
3) լաբորատոր ցուցանիշներով:
28. Մալարիայի ախտորոշման համաճարակաբանական ցուցանիշը ներառում է համաճարակաբանական
վերհուշի (անամնեզի) առկայություն`
1) հիվանդանալուց առաջ երեք տարվա ընթացքում մալարիայի էնդեմիկ գոտում գտնվելը.
2) նախկինում մալարիայով հիվանդանալը (ախտադարձ).
3) մինչև հիվանդանալը վերջին երեք ամսվա ընթացքում արյան փոխներարկման ենթարկվելը:
29. Մալարիայի դեմ պայքարի փուլում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող
կազմակերպությունում մալարիա հիվանդության (կասկածի) յուրաքանչյուր դեպքում մեծահասակի ամբուլատոր
բժշկական քարտի կամ երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտի և հիվանդության պատմության
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տիտղոսաթերթին նշում է կատարվում հիվանդի` մալարիայի էնդեմիկ վայրի հետ առնչության մասին «Հիվանդն
ապրում է մալարիայի էնդեմիկ վայրում», «Հիվանդը վերջին երեք տարում եղել է մալարիայի էնդեմիկ գոտում»,
«Հիվանդը վերջին երեք տարում մալարիայի էնդեմիկ գոտու հետ առնչություն չի ունեցել»:
30. Մալարիայի կլինիկական ախտորոշումը կատարվում է համաձայն ենթահավելված 2-ով սահմանված
դեպքի ստանդարտ սահմանման:
31. Մալարիայի ախտորոշման լաբորատոր չափանիշներն են` մալարիայի հարուցիչների հայտնաբերումն
արյան պատրաստուկների մանրադիտակային հետազոտության ժամանակ (հաստ կաթիլ, բարակ քսուք),
մոլեկուլյար ախտորոշմամբ` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) կիրառմամբ կամ արագ
ախտորոշման իմունաքրոմատոգրաֆիկ թեստի միջոցով:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

32. Մալարիայի դեպքերի հաշվառումը և հաշվետվությունն իրականացվում է համաձայն Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N209-Ն
հրամանի:
33. Հաշվառման ենթակա են և՛ կասկածելի, և՛ հավանական, և՛ հաստատված դեպքերը, հաշվետվության
ենթակա են միայն լաբորատոր հաստատված դեպքերը:
34. Մալարիայի լաբորատոր հետազոտությունների վերաբերյալ բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև լրացուցիչ ամսական և տարեկան
տեղեկատվություն` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2016
թվականի մայիսի 13-ի N98-Ա հրամանի:
35. Բոլոր մակարդակներում դեպքերի բացակայության պայմաններում ներկայացվում է զրոյական
հաշվետվություն («Ընդամենը» սյունակում նշվում է 0):
36. Բոլոր մակարդակներում պահպանվում են հաշվետվությունների կրկնօրինակները:
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
37. Մալարիայով հիվանդները հոսպիտալացվում են կլինիկական և համաճարակաբանական
ցուցումներով:
38. Հոսպիտալացման ուղեգրում բժիշկը նշում է նախնական ախտորոշումը, հիվանդության սկսվելու
ամսաթիվը, հիմնական կլինիկական դրսևորումները և կատարված հետազոտությունների տվյալները:
39. Մալարիայով բոլոր հիվանդները, կասկածելիները և մակաբուծակիրները հոսպիտալացվում
(մեկուսացվում) են ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կամ բազմապրոֆիլային հիվանդանոցի ինֆեկցիոն
բաժանմունքներում մալարիայով հիվանդների բուժման համար նախատեսված հիվանդասենյակում` հիմնական
բուժման կուրսի ընթացքում (երեք օր):
40. Մալարիայով հիվանդներին դուրս են գրում լրիվ կլինիկական առողջացումից հետո` արմատական
բուժման կուրսի ավարտից և դուրս գրումից անմիջապես առաջ վերցված արյան պատրաստուկների
հետազոտության բացասական արդյունքի դեպքում: Եռօրյա մալարիայի դեպքում արյան պատրաստուկների
հետազոտությունն իրականացնում են եռակի` մինչև քլորոխինով բուժումը սկսելը, բուժման չորորդ օրը և
հիվանդանոցից դուրս գրումից առաջ:
41. Եռօրյա մալարիայի բուժման ամբողջական կուրսի տևողությունը 17 օր է (3+14): Պրիմախինով բուժման
կուրսի կրճատումը 14 օրից պակաս` բերում է մալարիայի ախտադարձերի: Պատրաստուկը պետք է ընդունվի
հիվանդի կողմից բուժաշխատողի ներկայությամբ: Առանձին դեպքերում պրիմախինով արմատական բուժումը
կարող է իրականացվել ամբուլատոր կամ ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

42. Մալարիայի տեղական դեպք արձանագրելիս օջախի համաճարակաբանական հետազոտությունը
կազմակերպող «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների բժիշկ-համաճարակաբանների
առաջարկով օջախում իրականացվող աշխատանքներում անհրաժեշտության դեպքում կարող է ընդգրկվել նաև
վարակաբան, մանկաբույժ:
Գ Լ ՈՒ Խ 6
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻՑ ԱՌՈՂՋԱՑԱԾԻ ԵՎ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԷՆԴԵՄԻԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՑ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱԾԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ (ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ) ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
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43. Մալարիայից առողջացածի (ռեկոնվալեսցենտի) և մալարիայի էնդեմիկ տարածքներից վերադարձածի
շարունակական հսկողությունն իրականացվում է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության
վարակաբանի (բացակայության դեպքում` տեղամասային բժշկի) կողմից երեք տարվա ընթացքում:
44. Շարունակական հսկողության ենթարկվող անձանց ամբուլատոր քարտերը մակնշվում են և
տիտղոսաթերթին կատարվում է նշում շարունակական հսկողության մասին:
45. Յուրաքանչյուր տարի, եռամսյակը մեկ անգամ, կատարվում է մալարիայից առողջացածի
(ռեկոնվալեսցենտի) և մալարիայի էնդեմիկ տարածքներից վերադարձածի զննում, անհրաժեշտության դեպքում`
արյան հետազոտություն (այդ մասին կատարելով գրառում մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտում կամ
երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտում):
46. Արմատական բուժում չստացած անձինք, այդ թվում` հղիներ, մինչև չորս տարեկաններ և այլն,
ենթարկվում են ամբուլատոր պայմաններում պրիմախինով 14 օր տևողությամբ հակաախտադարձային
բուժման` հակացուցումները վերանալուց հետո:
Գ Լ ՈՒ Խ 7
ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

47. Ինֆեկցիոն հիվանդանոցների կամ բաժանմունքների մալարիայով հիվանդների բուժման համար
նախատեսված հիվանդասենյակների պատուհանները ցանցապատվում են մանրավանդակ ցանցով` միջատների
թափանցումից խուսափելու համար:
48. Ինֆեկցիոն հիվանդանոցների կամ բաժանմունքների շրջակայքում (առնվազն 200 մետր շառավղով)
առկա տնտեսական նշանակության ջրականգերը չորացվում են: Տնտեսական նշանակություն չունեցող
ջրականգերը, չորացնելու անհնարինության դեպքում, մշակվում են նավթամթերքներով:
49. Ինֆեկցիոն հիվանդանոցների կամ բաժանմունքների ախտահանման, նախամանրէազերծումային
մշակման և մանրէազերծման միջոցառումները կազմակերպվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից թույլատրված բոլոր ախտահանիչ միջոցներով` համաձայն դրանց
կից հրահանգների:
50. Բժշկական թափոնների վարումն իրականացվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 03-ի N60-Ն հրամանի:
Գ Լ ՈՒ Խ 8
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ

51. Արյան դոնորություն իրականացնող կազմակերպությունները կամ դրանց ստորաբաժանումները
տիրապետում են մալարիայի էնդեմիկ երկրների ցանկին:
52. Մալարիայի էնդեմիկ տարածքներից ժամանած անձինք և ակտիվ օջախների բնակիչները արյան
դոնորություն են իրականացնում ակտիվ օջախներից ժամանելուց երեք տարի անց:
53. Մալարիայի ակտիվ օջախներում ապրող դոնորներից կյանքի ցուցումով արյան փոխներարկումն
իրականացվում է ռեցիպիենտին նախօրոք հակամալարիային բուժում նշանակելուց հետո:
ԲԱԺԻՆ 4
Գ Լ ՈՒ Խ 9

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԿՐԹՈՒՄ
54. Բնակչության կողմից մալարիայի կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման և օժանդակության
ապահովման նպատակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների
բուժաշխատողների կողմից իրականացվում է`
1) բնակչության մոտ մալարիայի ամենավաղ և բնորոշ ախտանշանների մասին, ինչպես նաև`
անմիջապես բժշկական օգնության դիմելու անհրաժեշտ գիտելիքների արմատավորում.
2) բնակչության մոտ մալարիայի կանխարգելմանն ուղղված որոշակի հմտությունների ուսուցանում:
55. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից
իրականացվում է մալարիայի կանխարգելումը լուսաբանող քարոզչական աշխատանք, որի մասին կատարվում է
գրանցում հիվանդի բժշկական փաստաթղթերում` մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտում կամ
երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտում և հիվանդության պատմության մեջ:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Ենթահավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵՎ ՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՓՈՒԼԻՑ
Փուլը
Մալարիայի
արմատավորման կանխարգելում

Իրավիճակը
Փոխանցում
չկա

Միջոցառումները
1. Պասիվ հայտնաբերում:
2. Ակտիվ հայտնաբերում արդյունավետ վարակելիության
սեզոնի ընթացքում` 14 օրը մեկ անգամ (մասնավորապես`
տեղաշարժվող բնակչության միջոցով բազմաթիվ բերովի
դեպքերի ներբերման կամ բերովի դեպքերից տեղական
փոխանցման դեպքում):
3. Հիվանդների հոսպիտալացում:
4. Մալարիայի բոլոր դեպքերի համաճարակաբանական
հետազոտություն:
5. Հաստատված դեպքերի բուժում`
1) հեմատոշիզոտրոպ.
2) եռօրյա մալարիայի հակաախտադարձային բուժում.
3) արևադարձային մալարիայի բերովի դեպքերի հակագամետոցիտային բուժում` արդյունավետ վարակելիության սեզոնի
ընթացքում:
Էլիմինացման Սահմանափակ 1. Պասիվ հայտնաբերում:
փուլ
մնացորդային 2. Ակտիվ հայտնաբերում արդյունավետ վարակելիության
կամ եռօրյա սեզոնի ընթացքում` 14 օրը մեկ անգամ՝
մալարիայի նոր 1) ակտիվ օջախներում.
փոխանցում: 2) ներուժային օջախներում` հատուկ ցուցումների
Քիչ քանակի առկայության դեպքում (տեղաշարժվող բնակչության միջոցով
օջախներ:
բազմաթիվ բերովի դեպքերի ներբերման կամ բերովի դեպքերից
Մալարիայի տեղական փոխանցման դեպքում):
ներբերում:
3. Հիվանդների հոսպիտալացում:
4. Մալարիայի բոլոր դեպքերի և օջախների համաճարակաբանական հետազոտություն և համաճարակաբանական
դասակարգում:
5. Հաստատված դեպքերի բուժում՝
1) հեմատոշիզոտրոպ.
2) եռօրյա մալարիայի հակաախտադարձային բուժում.
3) արևադարձային մալարիայի բերովի դեպքերի հակագամետոցիտային բուժում` արդյունավետ վարակելիության սեզոնի
ընթացքում:
6. Նախնական բուժման սկսում` նույն օրը ախտորոշելու
անհնարինության դեպքում:
7. Մնացորդային օջախներում զանգվածային կանխարգելիչ
բուժում:
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Նախաէլիմինացման փուլ

Եռօրյա
1. Պասիվ հայտնաբերում:
մալարիայի 2. Ակտիվ հայտնաբերում արդյունավետ վարակելիության
փոխանցումը սեզոնի ընթացքում` յոթ օրը մեկ անգամ՝
տեղի է ունենում 1) ակտիվ օջախներում.
բազմաթիվ
2) ներուժային օջախներում` հատուկ ցուցումների
օջախներում, առկայության դեպքում (տեղաշարժվող բնակչության միջոցով
հնարավոր է բազմաթիվ բերովի դեպքերի ներբերման կամ բերովի դեպքերից
մալարիայի տեղական փոխանցման դեպքում):
բռնկումային 3. Մալարիայի դեպքերի և օջախների մի մասի համաճարակահիվանդացու- բանական հետազոտություն և համաճարակաբանական
թյուն
դասակարգում՝
Արևադարձային 1) արևադարձային մալարիայի բոլոր դեպքերի և օջախների.
մալարիայի 2) ցածր հիվանդացությամբ օջախների բոլոր դեպքերի.
մնացորդային 3) մնացած դեպքերի և օջախների` հատուկ ցուցումներով:
օջախներ
4. Հիվանդների հոսպիտալացում` ըստ ցուցումների:
մալարիայի 5. Առանձին դեպքերի ամբուլատոր բուժում:
ներբերում
6. Հաստատված դեպքերի բուժում`
1) հեմատոշիզոտրոպ.
2) եռօրյա մալարիայի հակաախտադարձային բուժում.
3) արևադարձային մալարիայի բերովի դեպքերի հակագամետոցիտային բուժում` արդյունավետ վարակելիության սեզոնի
ընթացքում:
7. Նախնական բուժման սկսում` նույն օրը ախտորոշելու
անհնարինության դեպքում:
8. Բարձր հիվանդացությամբ օջախներում սեզոնային
քիմիականխարգելում:
9. Զանգվածային կանխարգելիչ բուժում բռնկումներից հետո:
Պայքար
Եռօրյա
1. Պասիվ հայտնաբերում՝
մալարիայի
մալարիայիով 1) մակաբուծաբանորեն հաստատված դեպքեր.
դեմ
հիանդացման 2) կլինիկական դեպքեր:
բազմաթիվ
2. Ակտիվ հայտնաբերում արդյունավետ վարակելիության
դեպքեր,
սեզոնի ընթացքում` յոթ օրը մեկ անգամ բարձր
արևադարձային հիվանդացությամբ ակտիվ օջախներում:
մալարիայի 3. Մալարիայի դեպքերի մի մասի համաճարակաբանական
փոխանցում, հետազոտություն և համաճարակաբանական դասակարգում՝
մալարիայի 1) արևադարձային մալարիայի բոլոր դեպքերի և օջախների.
բռնկումային 2) ցածր հիվանդացությամբ բոլոր դեպքերի օջախներում.
հիվանդացու- 3) մնացած դեպքերի և օջախների` հատուկ ցուցումներով:
թյուն,
4. Հիվանդների հոսպիտալացում` ըստ ցուցումների:
մալարիայի 5. Որպես կանոն` դեպքերի ամբուլատոր բուժում:
ներբերում
6. Հաստատված դեպքերի բուժում՝
1) հեմատոշիզոտրոպ.
2) եռօրյա մալարիայի հակաախտադարձային բուժում, որպես
կանոն` հետաձգված միջհամաճարակային սեզոնում.
3) արևադարձային մալարիայի բերովի դեպքերի հակագամետոցիտային բուժում` արդյունավետ վարակելիության սեզոնի
ընթացքում:
7. Կլինիկական դեպքերի հեմատոշիզոտրոպ բուժում:
8. Նախնական բուժում:
9. Բարձր հիվանդացությամբ օջախներում սեզոնային
քիմիականխարգելում:
Ոչ
Միայն
1. Պասիվ հայտնաբերում:
մալարիածին
մալարիայի 2. Հիվանդների հոսպիտալացում:
տարածքներ բերովի դեպքեր 3. Մալարիայի բոլոր դեպքերի և օջախների համաճարակաբանական հետազոտություն և համաճարակաբանական
դասակարգում:
4. Հաստատված դեպքերի բուժում՝
1) հեմատոշիզոտրոպ.
2) եռօրյա մալարիայի հակաախտադարձային բուժում`
նշանակված միաժամանակ հեմատոշիզոտրոպ բուժման հետ:
5. Նախնական բուժում ծանր ընթացքի և արևադարձային
մալարիայի կասկածի դեպքում:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Ենթահավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի

I. ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ
1.
Մալարիայի
հիվանդության
դեպքը
սահմանվում
է
կլինիկական
ախտանշանների,
համաճարակաբանական
վերհուշի
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
արդյունքում`
արյան
պատրաստուկներում մալարիայի հարուցիչների հայտնաբերման հիման վրա:
2. Մալարիայի յուրաքանչյուր դեպք անհրաժեշտ է տարբերակել` ելնելով կլինիկական և
մակաբուծաբանական հետազոտության արդյունքներից, պատրաստուկում հարուցիչների թվաքանակից,
մալարիայի նոպաների պարբերականությունից, վերջին երեք տարվա համաճարակաբանական և
աշխարհագրական անամնեզի տվյալներից:
3. Եռօրյա մալարիայի դեպքում հարկ է առաջնակի դեպքը տարբերակել ախտադարձից, թարմ դեպքը`
հեռավոր ախտադարձից, կամ երկար ինկուբացիայի շրջանից հետո` առաջնակի դրսևորումից:
4. Արևադարձային մալարիայի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև գամետոցիտների
առկայությունը:
II. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
5. Մալարիայի ամենաբնորոշ կլինիկական ախտանշանը մալարիային նոպան է` տենդը (նոպայաձև,
պարբերաբար կրկնվող), սարսուռը, քրտնարտադրությունը: Հիվանդությունը սկսվում է սուր` հանկարծակի
սկսվող սարսուռ, ջերմաստիճանի արագ բարձրացում մինչև 39-400` հաջորդող առատ քրտնարտադրությամբ:
Տենդի նոպան ավարտվում է մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ իջեցումով մինչև նորմալ ջերմաստիճանի, որից
հետո հիվանդի ինքնազգացողությունը կարող է լինել բավարար: Նոպայի ժամանակ դիտվում է դեմքի
արյունալեցում (հիպերեմիա), սկլերաների անոթների լայնացում, տաք չոր մաշկֈ
6. Երկու երեք նոպայից հետո ի հայտ է գալիս`
1) մաշկային ծածկույթի գունատություն կամ դեղնություն.
2) լյարդի և փայծաղի մեծացում (հեպատոսպլենոմեգալիա)ֈ
7. Հիվանդությանը բնորոշ են նաև ընդհանուր թուլություն, սրտխառնոց, փսխում, փորլուծություն,
գլխացավ և այլն: Հիվանդության ընթացքը մալարիայի տարբեր ձևերի ժամանակ ունի իր
առանձնահատկությունները, որոնք առավել կարևոր են արևադարձային մալարիայով հիվանդանալիս:
8. Չախտորոշված և չբուժված արևադարձային մալարիայի դեպքում կարող է առաջանալ մալարիային
կոմա,
համընդհանուր
ջղաձգություններ,
սակավարյունություն,
ջրաաղային
փոխանակության
խանգարումներ, երիկամների գործունեության խանգարում, հիպերգլիկեմիա, հեմոգլոբինուրիա, թոքերի և
ուղեղի այտուց, որոնք կարող են նաև բերել մահվան:
9. Երեխաների մալարիա՝ մալարիային նոպայի կլինիկական պատկերը արտահայտված չէ: Իմուն
կանանցից ծնված մինչև վեց ամսական երեխաներն օժտված են պասիվ իմունիտետով և մալարիային բնորոշ
ախտանշանները նրանց մոտ կարող են բացակայել: Այս երեխաների մոտ հիվանդության կլինիկական
արտահայտումը արձանագրվում է վեց ամսականից մինչև երեք տարեկանը, երբ մայրական
հակամարմիններն արդեն վերացել են, իսկ սեփական իմունիտետը դեռ չի ձևավորվել: Ոչ իմուն երեխաների
մոտ առաջնային մալարիային նոպաները բավականին ձևավորված են:
10. Շիզոնտային մալարիա` բացի բնական ձեռք բերած սպորոզոիտային մալարիայից տարբերում են
նաև արհեստականորեն առաջացած շիզոնտային մալարիա: Տարբերում են հեմոտրանսֆուզիոն (արյան
փոխներարկումային) և ներարկումային (ներհիվանդանոցային վարակ, թմրամոլների վարակում), ինչպես
նաև ակցիդենտ մալարիա (բուժաշխատողների մասնագիտական վարակում):
11. Բնածին մալարիա: Պտղի մալարիային վարակ, որը նա ստացել է մորից ներարգանդային
զարգացման շրջանում (տրանսպլացենտար` ընկերքի միջոցով ուղղաձիգ փոխանցում) կամ ծննդաբերության
փուլում, եթե տեղի է ունենում ախտահարված մայրական էրիթրոցիտների անցում պտղի արյուն:
12. Անախտանիշ մակաբուծէմիա: Այն հիվանդի մոտ ժամանակագրական առումով վերջին շրջանում
տարած սուր վարակի հետևանք է, նրա վերջնական (տերմինալ) փուլը:
III. ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ
13. Նախակենդանիներով պայմանավորված անթրոպոնոզ հիվանդության դեպքն է, որը դրսևորվում է
տենդային նոպաներով, սակավարյունությամբ, փայծաղի և լյարդի մեծացմամբ, արյան պատրաստուկում
մալարիային պլազմոդիումների առկայությամբ:
14. Կասկածելի դեպք՝ կլինիկական նկարագրին համապատասխանող դեպք:
15. Հավանական՝ կասկածելի դեպք գումարած համաճարակաբանական կապ հաստատված դեպքի
հետ:
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16. Հաստատված դեպք՝ կասկածելի կամ հավանական դեպք գումարած լաբորատոր հետազոտության
արդյունքում արյան պատրաստուկներում (հաստ կաթիլ և քսուք) մալարիայի պլազմոդիումների
առկայություն, մոլեկուլյար ախտորոշում` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) կիրառմամբ կամ
արագ ախտորոշման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստի միջոցով:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԸ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԿՏՐՈՆ

Մալարիայի նկատմամբ արյան հետազոտություն
Հիվանդի ազգանուն -----------------------------------------------------------------------------------------Անուն ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Հայրանուն ---------------------------------------------------------------------------------------------------Հետազոտությունը կատարող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող
կազմակերպության անվանում
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդի հասցե (եթե արյունը վերցվել է բակային համայցի ժամանակ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Պատրաստուկի վերցման ժամանակացույց -------------------------------------------------------------Լաբորատորիա բերելու ժամանակացույց ---------------------------------------------------------------Հետազոտման ժամանակացույց --------------------------------------------------------------------------Հիվանդի ջերմաստիճան ----------------------------------------------------------------------------------Արյունը վերցնողի անուն, ազգանուն ---------------------------------------------------------------------

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Ձև Մ-2
Բժշկական
օգնություն և
Ազգասպասարկում
նուն,
Տա- Հաս- իրականացնող
ՀՀ անուն,
րիք ցե
կազմահայրակերպության
նուն
բաժանմունք
կամ տեղամաս

1.

2.

3.

4.

Պատրաստուկի
Լաբորա(հաստ
Հետա- Պատաստորիա
կաթիլ
զոտման խանի
բերելու
և քսուք)
ժամանա- ժամանաժամանավերցման
կացույց կացույց
կացույց
ժամանակացույց

5.

6.

7.

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

8.

9.

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Հետազոտության
Նշումարդյունք
ներ
(հարուցչի
տեսակ)

10.

11.

Ենթահավելված 5
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ (ԳՍԸ)
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Մալարիայի լաբորատոր ախտորոշման որակի արտաքին հսկողության
կազմակերպում և իրականացում
1) յուրաքանչյուր տարի մալարիայի նկատմամբ լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնող լաբորատորիաների ռեգիստրի վերանայում և անհրաժեշ1. Ձեռնարկ- տության դեպքում լրամշակում հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի
վող միջո- կողմից.
ցառումներ 2) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի կողմից հսկողության իրականացում` որակի արտաքին հսկողության ենթակա բոլոր լաբորատորիաների
կանոնավոր ընդգրկմամբ:
1) որակի արտաքին հսկողության ենթակա բոլոր լաբորատորիաների ռեգիստր
հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայում.
2. Անհրաժեշտ
2) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի կողմից յուրաքանչյուր
պարագաներ
հսկողական փուլից առաջ, յուրաքանչյուր ամիս, ենթակա լաբորատորիաներին
հսկողական հետազոտությունների ենթարկվելու համար անհրաժեշտ
պատրաստուկների տրամադրման մասին տեղեկացնող պաշտոնական նամակ.
3) կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիաների դրական արդյունքով արյան
պատրաստուկներ.
4) կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիաների արյան բացասական
պատրաստուկների ընդհանուր թվի ոչ պակաս, քան 10 տոկոս` պատահական
ընտրությամբ ընտրված.
5) արյան դրական պատրաստուկը «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա ուղեկցող
կտրոն.
6) պատրաստուկներն ուղեկցող պաշտոնական գրություն.
7) կլինիկական լաբորատորիայում հսկողական հետազոտման ուղեգրվող
բացասական պատրաստուկների ցանկ.
8) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի գրանցամատյան.
9) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի կողմից պատրաստուկի
հետազոտության արդյունքի մասին ուղեգրող լաբորատորիային տրվող
պաշտոնական գրություն.
10) մալարիայի ախտորոշման հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի
հսկողական հետազոտության արդյունքներ.
11) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի կողմից հսկողական փուլի
մասին հաշվետվություն:
1) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի բժիշկ-լաբորանտ.
2) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի լաբորանտ.
3. Մասնա3) կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայի վարիչ.
կիցներ
4) կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայի բժիշկ-լաբորանտ.
5) կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայի լաբորանտ.
6) «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների մակաբուծաբանական լաբորատորիայի
բժիշկ-լաբորանտ:
1)պատրաստել բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ ձևաթղթեր, գրանցամատյաններ, պատրաստուկներ.
4. Անհրաժեշտ
2) յուրաքանչյուր տարի վերանայել մալարիայի հետազոտություն իրականացնող
պատրասլաբորատորիաների ցանկը.
տություններ
3) տեղեկացնել պատրաստուկների նախապատրաստման, ուղեգրման և
հսկողական հետազոտություն կատարող անձանց:
Սցենար
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5. Մալարիայի
նկատմամբ
դրական
պատրաստուկների
հսկողական
հետազոտության կազմակերպման և
իրականացման
քայլ առ քայլ
նկարագրություն

1) բոլոր կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիաների կողմից դրական
արդյունքով արյան պատրաստուկները անմիջապես ուղեգրվում են «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ
և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների մակաբուծաբանական լաբորատորիա,
որտեղից դրանք նույն օրվա ընթացքում ներկայացվում են հաստատման «ՀՀԿ»
ՊՈԱԿ-ի մակաբուծաբանական բաժանմունքի հսկողական լաբորատորիա.
2) պատրաստուկները վերցնող բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպության կողմից պատրաստվում է պաշտոնական
գրություն, որն ուղեկցում է պատրաստուկներին: Յուրաքանչյուր պատրաստուկի
համար նաև լրացվում է արյան պատրաստուկը «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա
ուղեկցող կտրոն (համաձայն ենթահավելված 6-ի).
3) գրության կրկնօրինակները պահպանվում են ուղեգրող լաբորատորիայում `
երեք տարի ժամկետով.
4) հսկողական լաբորատորիան պաշտոնական նամակով հաղորդում է
պատրաստուկի հետազոտության արդյունքը ուղեգրող լաբորատորիային`
նշելով հսկողական հետազոտության արդյունքում հաստատումը կամ ժխտումը,
մակաբույծի տեսակը, մակաբուծակրության աստիճանը (արևադարձային
մալարիայի դեպքում), պատրաստուկի պատրաստման և ներկման որակը.
5) պատրաստուկները պահպանում են երկու տարի, իսկ հետագայում ընդգրկում
ուսումնական լաբորատոր հավաքածուի մեջ.
6) հսկողական լաբորատորիան գրառումները կատարում է լաբորատոր
գրանցամատյանում.
7) հսկողական լաբորատորիայում առաջնային կլինիկաախտորոշիչ
լաբորատորիայի ուղեգրերը և պատասխանների կրկնօրինակները պահպանում
են մինչև երեք տարի:

1) հսկողությունն իրականացվում է նույն ուղղաձիգ սխեմայով, ինչպես դրական
պատրաստուկների դեպքում.
6. Մալարիայի
2) հսկողական հետազոտության են ենթարկվում արյան բացասական
նկատմամբ
պատրաստուկների ընդհանուր թվի ոչ պակաս քան 10 տոկոսը: Հսկողությունը
բացասական
կատարվում է յուրաքանչյուր ամիս.
պատրաս3) պատրաստուկները հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա ամենամսյա
տուկների
ուղեգրման ժամկետներն են՝
հսկողական
ա. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների մակաբուծաբանական լաբորահետազոտուտորիա`մինչև հաջորդ ամսվա 3-ը.
թյան
բ. հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա` մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը.
կազմակերպ4) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան յուրաքանչյուր հսկողական
ման և իրափուլից (ամենամսյա) առաջ ենթակա լաբորատորիաներին պաշտոնական
կանացման
նամակով տեղեկացնում է, թե լաբորատոր որ համարներով պատրաստուկները
քայլ առ քայլ
պետք է ուղեգրել տվյալ փուլի ընթացքում (օրինակ` բոլոր այն պատրաստուկնկարագրուները, որոնց համարները վերջանում են երկուսով).
թյուն
5) բոլոր հսկվող լաբորատորիաներն իրենց համապատասխան համարներով
բացասական պատրաստուկները հետազոտված բացասական նմուշների 10
տոկոսի չափով, ուղարկում են «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների մակաբուծաբանական լաբորատորիա, իսկ վերջիններս` ուղեգրող լաբորատորիա:
Պատրաստուկները ուղեգրող լաբորատորիա են ուղարկվում կից գրությամբ
ներկայացված ցանկով` համաձայն ենթահավելված 7-ի.
6) ուղեգրող լաբորատորիայում պահպանվում են կատարված հսկողության
վերաբերյալ ամսական փաստաթղթերը` հսկողական ցիկլի մասին հսկողական
«ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի պաշտոնական նամակը, ուղեկցող նամակի
պատճենը, ուղարկվող պատրաստուկների ցանկը, ինչպես նաև հսկողական
«ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի պատասխանը մինչև երեք տարի.
7) բացասական պատրաստուկները պահպանում են երկու ամիս:
1) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայում կազմվում է որակի արտաքին
7. Հսկողական
հսկողության ենթակա բոլոր լաբորատորիաների ռեգիստր.
«ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի
2) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի կողմից յուրաքանչյուր
լաբորատոհսկողական փուլից առաջ, յուրաքանչյուր ամիս անհրաժեշտ պատրաստուկների
րիայում
տրամադրման մասին տեղեկացնող պաշտոնական նամակ է ուղարկվում բոլոր
մալարիայի
հսկողության ենթակա լաբորատորիաներին.
նկատմամբ
3) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան գրանցում է ստացված պատրասպատրաստուկները, հետազոտում դրանք, լաբորատոր մատյաններում կատարում
տուկների
գրառումներ և մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը պաշտոնական նամակով
հետատեղեկացնում ուղարկված պատրաստուկների լաբորատոր հետազոտության
զոտության
արդյունքների մասին` համաձայն ենթահավելված 8-ի: Պատասխանում կատարկազմավում է նշում արդյունքների հաստատման կամ ժխտման, պատրաստուկների
կերպման և
պատրաստման և ներկման որակի մասին.
իրականաց4) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան պահպանում է յուրաքանչյուր
ման քայլ առ
լաբորատորիայի հսկողության ամսական փուլի մասին փաստաթղթերը`
քայլ նկարաուղեկցող նամակը, ուղեգրված պատրաստուկների ցուցակը, ինչպես նաև իր
գրություն
պատասխանի կրկնօրինակը՝ մինչև երեք տարի.
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5) հսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան պատրաստում է եռամսյակային
հաշվետվություն և ներկայացնում այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և
հակահամաճարակային տեսչություն: Պատրաստում է նաև իրականացված
հսկողության փուլերի մասին ամենամյա ամփոփ տեղեկատվություն և
ուղարկում այն բոլոր մասնակից լաբորատորիաներին և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն:
8. Առանց- 1) մալարիայի նկատմամբ լաբորատոր հետազոտված բոլոր դրական
քային
պատրաստուկները և բացասական պատրաստուկների 10 տոկոսը ենթակա են
գաղափարներ պարտադիր հսկողական հետազոտության:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 6
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի

ԱՐՅԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
«ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԿՏՐՈՆ
Մալարիայի նկատմամբ արյան հսկողական հետազոտության ուղեգիր
Հիվանդի ազգանուն ______________________________________________________________________
Անուն -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հայրանուն -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հետազոտությունը կատարող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող
կազմակերպության անվանում ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Հիվանդի հասցե (եթե արյունը վերցվել է բակային համայցի ժամանակ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Պատրաստուկի վերցման ժամանակացույց ----------------------------------------------------------------------------Լաբորատորիա բերելու ժամանակացույց ------------------------------------------------------------------------------Հետազոտման ժամանակացույց --------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդի ջերմաստիճան ------------------------------------------------------------------------------------------------------Հետազոտության արդյունք ______________________________________________________________
(հարուցչի տեսակ)
Արյունը վերցնողի անուն, ազգանուն -------------------------------------------------------------------------------------Հետազոտողի անուն, ազգանուն ---------------------------------------------------------------------------------------------

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Ենթահավելված 7
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի

ՑԱՆԿ
ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ
Հսկող լաբորատորիայի անվանումը _________________________
Հսկողություն_____________________________________________թ.
Հիվանդի տվյալներ
Ուղեգրվող
ՀիԲարձր
լաբորավանդի
ջերմուՀՀ տոր պաՏա- Հա
անուն,
թյան
տրասրիք սցե
ազգաառկատուկի
նուն
յություն
համար
1

2

3

4

5

6

Պատրաստուկի տվյալներ

Նախնական
ախտորոշում

7

Բժշկական
Արօգնություն և
յան
սպասարկում
վերցիրակաման
նացնող
ամկազմասակերպության
թիվ
անվանում
8

Ուղեգրող լաբորատորիայի տվյալներ

Հիվանդի
հայտնաբերման
եղանակ
ակտիվ
կամ
պասիվ

Պատրաստուկի
ստացման
ամսաթիվ

10

11

9

ՊաՊատրաստրաստուկի
տուկի
հետահետազոտման
զոտման
ամսաարդյունք
թիվ
12

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

13

Հետազոտող`
անուն,
ազգանուն
14

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 8
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ
ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Հսկողություն____________________________________________________թ.
Հսկվող լաբորատորիայի անվանումը ________________________________
ԲժշկաՀսկողական «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիայի
Հսկոկան
արդյունքները
ղական
օգնություն
Հսկվող
«ՀՀԿ»
և սպաՀի
ՊաՊաՊալաբորաԱրյան
ՊաՊՈԱԿ-ի
սարվանդի
տրասՀետա- տրաս- տրաստորիայի
վերցման
Տա- Հաս- Պատրաստրասլաբորակում
անուն,
տուկի
զոտող` տուկի
տուկի
պատրասամսարիք ցե
տուկի
տուկի
տորիայի
իրակաազգահետաանուն, վերցման ներկման
տուկի
թիվ
ստացման
հետապատրասնացնող
նուն
զոտման
ազգագնագնահամար
ամսաթիվ
զոտման
տուկի
կազմաամսանուն
հատա- հատաարդյունք
համար
կերպության
թիվ
կան
կան
անվանում
1

2

3

4

5

6

7

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

8

9

10

11

12

13

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Ենթահավելված 9
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 28-ի N 178-Ն հրամանի
ՄԱՏՅԱՆ
ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՑԵՐԻ

Բնակչի
Հարցում
Բնաազգա(ամսաթիվ)
Հակության
նուն,
մար
վայր
անուն,
1 2 3 4 5 6 Հերթահայրանուն
կան օրը
1

2

3

4

Տարիք

5

Արյան
Փայծաղի,
Արյան
պատրասլյարդի
պատրաստուկի
մեծացում
տուկի
վերցման
(այո, ոչ)
համար
ամսաթիվ
6

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

16

7

8

Արյան
պատրասՀետատուկը
Նշումզոտության
վերցնողի
ներ
արդյունք
ստորագրություն
9

10

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

11

Համաձայնեցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ս. Թևոսյան
«06» սեպտեմբերի 2017 թվական

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից «08» սեպտեմբերի 2017 թվական
Պետական գրանցման համարը 1041764

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«05» սեպտեմբերի 2017 թվական

N 102-Ն

ք.Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի N 55-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71րդ հոդվածով՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2014 թվականի
հուլիսի 1-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի,
հնդկահավի, խայտահավի, լորի ձվի ինկուբացիայի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը
հաստատելու մասին» N 55-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «18,5
տոկոս» բառերը փոխարինել «24 տոկոս» բառերով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Ա.ՄԽՈՅԱՆ

17

Համաձայնեցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ս. Թևոսյան
«06» սեպտեմբերի 2017 թվական

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից «08» սեպտեմբերի 2017 թվական
Պետական գրանցման համարը 1041765

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» սեպտեմբերի 2017 թվական

N 103-Ն

ք.Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի N 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
71-րդ հոդվածով՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2015 թվականի
փետրվարի 17-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի,
հնդկահավի, խայտահավի և լորի ճտերի պահվածքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը
հաստատելու մասին» N 24-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «3
տոկոս» բառերը փոխարինել «4 տոկոս» բառերով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Ա.ՄԽՈՅԱՆ

18

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
«23» օգոստոսի 2017 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1121763
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» օգոստոսի 2017թ.

N 5-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ
հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 10-րդ կետի 11-րդ
ենթակետի «ժե» պարբերության դրույթներով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Հաստատել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները.
1) «Արցախի կիրառական արվեստը. գորգագործություն» թեմատիկայով երկու՝ «ԱՐԾՎԱԳՈՐԳ
ԽԱՉԵՆ ARTSVAGORG KHACHEN» և «ԱՐՑԱԽ, ՎԻՇԱՊԱԳՈՐԳ ARTSAKH, VISHAPAGORG»
նամականիշ և երկու կվարտբլոկներ՝ համաձայն համապատասխանաբար NN 1-3 հավելվածների:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «Արցախի կիրառական արվեստը. գորգագործություն» թեմատիկայով
երկու նամականիշ և երկու կվարտբլոկներ՝ համապատասխանաբար սահմանելով անվանագինը՝ 350
ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 4500 հատ, անվանագինը՝ 240 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 4500 հատ,
անվանագինը՝ 240 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 500 թերթ և անվանագինը՝ 350 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 500
թերթ:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժն իպետ Ա. Գալստյանին` սույն հրամանը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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Հաստատված է
Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
էկոնոմիկայի նախարարի
2017 թվականի օգոստոսի 21-ի N 5-Ն հրամանով

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հաստատված է
Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
էկոնոմիկայի նախարարի 2017 թվականի
օգոստոսի 21-ի N 5-Ն հրամանով

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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Հաստատված է
Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
էկոնոմիկայի նախարարի 2017 թվականի
օգոստոսի 21-ի N 5-Ն հրամանով

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
«14» օգոստոսի 2017 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1111762
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

«04» օգոստոսի 2017թ.

N 256-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հարկերի մասին»
համապատասխան

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության

օրենքի

19-րդ

հոդվածին

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
1. Սահմանել սնանկության վարույթի ընթացքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով
լրացուցիչ առաջացած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևը և լրացման կարգը`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի օգոստոսի 4-ի N 256-Ն հրամանի

Ձև
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
Կազմակերպության գտնվելու վայրի (անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրի)
հասցեն
ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱՑԱԾ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Պարտապանի գույքի
վաճառքի (օտարման)
ամսաթիվը, ամիսը,
տարեթիվը

2. Պարտապանի գույքի
վաճառքից (օտարումից)
ստացված (փոխհատուցված) միջոցները
(դրամ)

6. Ընդամենը
7. Պարտապանի գույքի վաճառքից (օտարումից),
կառավարումից և տնօրինումից առաջացող
լրացուցիչ այլ հարկերի և պարտադիր վճարների
տեսակները

3. Անուղղակի հարկային
պարտավորությունները (դրամ)
4. Ակցիզային
5. Ավելացված արժեքի
հարկ
հարկ

8. Հարկային և այլ պարտադիր վճարների
պարտավորությունները
(դրամ)

9. Ընդամենը
Տեղեկությունը ներկայացնող
Սնանկության գործով կառավարիչ`
___________________________

Ընդունման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը
_______________________________________

Ստորագրությունը
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ԿԱՐԳ
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. Սնանկության վարույթի ընթացքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով լրացուցիչ առաջացած
պարտավորությունների տեղեկատվությունը (այսուհետ` տեղեկատվություն) լրացվում և ներկայացվում է
հարկային մարմին «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 50-րդ և «Հարկերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածներին համապատասխան:
2. Սնանկության գործերով կառավարչի կողմից պարտապանի անունից տեղեկատվությունը ներկայացվում է
բացառապես պարտապանի գործունեության կասեցման ժամանակահատվածում (չի ներառում գործունեության
վերսկսման և առողջացման ծրագրի ժամանակահատվածները) լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ
առաջացնող գործարքների համար, միջանկյալ բաշխման ծրագիրը պարտատերերի կողմից ընդունվելու
(չառարկվելու) դեպքում` կառավարչի կողմից հաստատվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, իսկ միջանկյալ
բաշխման ծրագիրը պարտատերերի կողմից չընդունվելու (առարկվելու) դեպքում` դատարանի կողմից
հաստատվելուց հետո 5-օրյա ժամկետում:
3. Տեղեկատվությունը լրացվում է դրամներով (առանց լումաների): Տեղեկատվությունն առձեռն
ներկայացնելու դեպքում լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում սնանկության վարույթի պարտապան
հարկ վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային մարմնի կողմից հաշվարկի հաշվառումից
(գրանցումից) հետո մեկ օրինակը վերադարձվում է:
4. Տեղեկատվության 1-ին սյունակում լրացվում է հրապարակային սակարկություններով կամ ուղղակի
գործարքով գույքի վաճառքի (օտարման) ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը:
5. Տեղեկատվության 2-րդ սյունակում լրացվում է պարտապանի գույքի վաճառքի (օտարման) յուրաքանչյուր
գործարքից
ստացված
(փոխհատուցված)
միջոցների
ընդհանուր
գումարը,
որը
փոխանցվել
է
պարտապանի սնանկության հաշվին:
6. Տեղեկատվության 3-րդ սյունակում լրացվում են պարտապանի գույքի վաճառքի (օտարման) յուրաքանչյուր
գործարքի գծով օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված անուղղակի հարկային պարտավորությունները, 4-րդ
սյունակում ակցիզային հարկի մասով` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների համար, իսկ 5-րդ
սյունակում` ավելացված արժեքի հարկի մասով:
7. Տեղեկատվության 6-րդ տողի համապատասխան վանդակներում լրացվում են 4-րդ և 5-րդ սյունակների
տողերի հանրագումարները:
8. Տեղեկատվության 7-րդ սյունակում լրացվում են պարտապանի գույքի վաճառքից (օտարումից),
կառավարումից և տնօրինումից օրենքով սահմանված կարգով առաջացող լրացուցիչ այլ հարկերի և պարտադիր
վճարների տեսակները, իսկ 8-րդ սյունակում՝ պարտավորությունների համապատասխան գումարները:
9. Տեղեկատվության 9-րդ տողում լրացվում են 6-րդ տողի վանդակների և 8-րդ սյունակի տողերի
հանրագումարը:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
«09» օգոստոսի 2017 թվականին
Պետական գրանցման համարը 2061761
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
ՀՐԱՄԱՆ
«3» օգոստոսի 2017թ.

N 46-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆԱԶԱՏ ԵՎ ԿԻՍԱԱԶԱՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կենդանական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 27.1 -ին հոդվածի 3-րդ մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Սահմանել անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներին, այդ թվում՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին պահելու տարածքների
նվազագույն չափերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ա. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի
և բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 46-Ն հրամանի
ՉԱՓԵՐԸ
ԱՆԱԶԱՏ ԵՎ ԿԻՍԱԱԶԱՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ,
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույնով սահմանվում է անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներին, այդ թվում՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին պահելու տարածքների
նվազագույն չափերը:
2. Սույն հրամանում օգտագործվող «վայրի կենդանի» հասկացությունն ունի հետևյալ իմաստը՝ բնության
կողմից ստեղծված, բնության ընտրությամբ առանց մարդու (միջամտության) առաջացած, բնական ազատ
պայմաններում ապրող անողնաշարավոր և ողնաշարավոր կենդանատեսակներ, ինչպես նաև դրանց անազատ և
կիսաազատ պայմաններում պահվող առանձնյակներն ու դրանց սերունդները:
3. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներին, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին (այսուհետ՝ վայրի կենդանիներ) պահելու
նպատակը վայրի կենդանիների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության ու կայուն
օգտագործման ապահովումն է:
II.ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՆԱԶԱՏ ԵՎ ԿԻՍԱԱԶԱՏ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
4. Վայրի կենդանիներն անազատ և կիսաազատ պայմաններում պահելու դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել
կենսամիջավայրի
հանդեպ
այդ
կենդանիների
կենսաբանական,
անհատական
և
տեսակային
առանձնահատկություններից բխող ու դրանց գոյատևման համար անհրաժեշտ կարիքները բավարարող
պայմանները՝ բացառելով պահելու վայրից դրանց փախուստը:
5. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիները պահվում են վանդակներում,
մեծավանդակներում և դրանց պահելու համար նախատեսված այլ տարածքներում, որոնց նվազագույն չափերը
համապատասխանում են սույն հավելվածի աղյուսակում նշված նվազագույն չափերին:
6. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում նույն տարածքում երկու և ավելի վայրի կենդանիներ պահելու
դեպքում տարածքների նվազագույն չափերը որոշվում են հետևյալ բանաձևերով՝
1) թռչունների և կաթնասունների համար՝
Մ’նվ = Մնվ + 0.7(Ք-1)Մնվ.
2) սողունների և երկկենցաղների համար՝
Մ’նվ = Մնվ + 0.5(Ք-1)Մնվ,
Որտեղ՝
Մ’նվ-ն՝ տարածքի նվազագույն նորմն է՝ տվյալ կենդանատեսակի մի քանի առանձնյակներ պահելու համար,
Մնվ-ն՝ տարածքի նվազագույն նորմն է՝ տվյալ կենդանատեսակի մեկ առանձնյակ պահելու համար,
Ք-1 –ն պահվող կենդանիների քանակությունն է:
7. Սույն հավելվածի 5-րդ և 6-րդ կետերում նշված պահանջները չեն տարածվում այն վայրի կենդանիների
վրա, որոնք բազմացվում և աճեցվում են ուսումնական փորձերի, կենսաբանական թեստավորման, սննդում կամ
այլ կենդանիների համար որպես կեր օգտագործելու և արգասիգ ստանալու նպատակներով:
III. ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՆԱԶԱՏ ԵՎ ԿԻՍԱԱԶԱՏ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
8. Վայրի կենդանիների անազատ և կիսաազատ պայմաններում օգտագործումը թույլատրվում է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված՝ վերարտադրության, կլիմայավարժեցման,
առևտրի, գիտահետազոտական, ուսումնական, կենսաբանական թեստավորման, սննդի կամ այլ կենդանիների
համար որպես կեր օգտագործելու, մորթի ստանալու, որսի, մշակութային և գեղագիտական, բնության մեջ բաց
թողնելու, որսի և որպես որսամիջոց (որսկան թռչուն) օգտագործելու նպատակներով:
9. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ պահող ֆիզիկական և իրավաբանական
անձինք այդ կենդանիների և դրանցից ստացված սերնդի սեփականատերերն են և իրավունք ունեն դրանք
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տնօրինելու սույն հավելվածի 8-րդ կետով ամրագրված նպատակներով՝ բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների:
10. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում
գրանցված կենդանիներ պահող Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք իրավունք ունեն դրանք օգտագործելու
միայն վերարտադրության, կլիմայավարժեցման, մշակութային, գեղագիտական ու գիտահետազոտական
նպատակներով, իսկ դրանցից ստացած երկրորդ կենսունակ սերնդի մինչև 10 տոկոսը կարող են օգտագործել
որսի կամ այլ նպատակներով:
Աղյուսակ
ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԵԿ ԱՌԱՆՁՆՅԱԿԻ ՊԱՀՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ
NN
ը/կ
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Տարածքի
Տարատեսակը
(տիպը)

Կենդանիների անվանումները

2
Կաթնասուններ
Մանր կրծողներ
(մկնանմաններ)
Մանր գիշատիչներ (աքիսներ և այլն),
ձեռքաթևավորներ
Միջին կրծողներ (սկյուռանմաններ և
այլն)
Խոշոր կրծողներ (մացառախոզ,
ճահճակուղբ և այլն)
Միջին գիշատիչներ (կզաքիս, աղվես և
այլն)
Գայլ, միջին կատվազգիներ (լուսան,
հովազ և այլն)
Խոշոր կատվազգիներ (առյուծ, վագր և
այլն) արջեր
Վարազներ, այծյամներ, մանր
այծեղջյուրներ
Այծեր, ոչխարներ

1.11.

Խոշոր եղնիկներ, խոշոր այծեղջյուրներ,
ձիեր
Ցուլեր

1.12.

Ընձուղտներ

1.13.
1.14.

Մաշկոտանիներ (ծովափիղ, փոկեր և
այլն)
Գետաձի

1.15.

Ռնգեղջուր

1.16.

Փիղ

1.17.
1.18.

Թերատամներ (միջնակերներ,
զրահակիրներ, համրուկներ)
Միջին կենգուրուներ

1.19.

Խոշոր կենգուրուներ

1.20.

2.
2.1.

Մանր պրիմատներ (տամարիններ և
այլն)
Միջին պրիմատներ (մակակներ,
պավիաններ և այլն)
Խոշոր պրիմատներ (գորիլլա, շիմպանզե,
օրանգուտան)
Թռչուններ
Մանր ճնճղուկանմաններ և թութակներ

2.2.

Աղավնանմաններ

1.21.
1.22.
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3
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,

Տարածքի Մակերեսը
(մ2)
4

Տարածքի
Բարձրությունը
(մ2)
5

0,05

0,2

1,0

1,5

3,0

2,0

4,0

2,5

6,0

2,5

20,0

3,0

25,0

3,0

20,0

2,5

25,0

3,0

50,0

4,0

100,0

4,0

100,0

8,0

20,0

2,5

40,0

3,0

50,0

3,0

120,0

6,0

4,0

2,5

5,0

3,0

20,0

3,0

2,0

2,0

5,0

3,0

20,0

4,0

0,09

0,3

0,2

0,25

2.3.
2.4.

Փասիանանմաններ, մանր բվանմաններ
և բազեանմաններ, միջին թութակներ
Սագանմաններ (սագեր, բադեր)

2.5.

Խոշոր թութակներ

2.6.

Պինգվիններ

2.7.

Հավալուսիններ, կարապներ

2.8.

Միջին և խոշոր գիշատիչ թռչուններ,
կռունկանմաններ, բվանմաններ,
արագիլներ, ձկնկուլներ
Ջայլամանմաններ (բացառությամբ
աֆրիկական ջայլամի)
Աֆրիկական ջայլամ

2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.12.

Սողուններ
Օձեր՝ մինչև 20սմ
Օձեր՝ 20-40 սմ, մողեսներ՝ մինչև 10սմ
Օձեր՝ 40սմ-ից մինչև 1մ
Օձեր՝ 1-2մ
Օձեր՝ 2-3մ
Օձեր՝ 3 մ ավելի
Մանր մողեսներ՝ մինչև 20սմ
Մանր և միջին չափի մողեսներ՝ 20-50սմ
Մողեսներ՝ 50սմ-ից խոշոր
Մանր և միջին կրիաներ (միջերկրական,
ճահճային, կասպիական)
Խոշոր ցամաքային կրիաներ (սեյշելյան,
փղային)
Կոկորդիլոսներ՝ մինչև 50սմ

3.13.

Կոկորդիլոսներ՝ մինչև 2մ

3.14.

Կոկորդիլոսներ՝ 2մ-ից ավելի

4.
4.1.

Երկենցաղներ
Ջրային երկենցաղներ

4.2.
4.3.

Մանր սալամանդրեր, գորտեր, դոդոշներ
Խոշոր սալամանդրեր

3.11.

Աշխատակազմի ղեկավար

վանդակ
մեծավանդակներ, վանդակ
մեծավանդակ,
ոչ պակաս, քան
0,3մ խորությամբ
ջրավազանով
մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
ոչ պակաս, քան
1մ խորությամբ
ջրավազանով
մեծավանդակ, ոչ
պակաս, քան 0,5մ
խորությամբ
ջրավազանով
մեծավանդակ,
վանդակ

1,5

1,5

4,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,5

4,0

2,5

5,0

3,0

մեծավանդակ,
վանդակ
մեծավանդակ,
վանդակ

10,0

2,5

12,0

2,5

տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում
տերարիում

0,015
0,025
0,1
0,5
1,0
2,0
0,1
0,4
1,0
0,2

0,08/0,15
0,08/0,15
0,15/0,3
0,25/0,5
0,4/0,7
0,6/1,0
0,15/0,3
0,3/0,6
0,5/1,0
0,5

տերարիում

2,0

1,0

տերարիում, ոչ
պակաս, քան 0,1մ
խորությամբ
ջրավազանով
տերարիում, ոչ
պակաս, քան 0,4մ
խորությամբ
ջրավազանով
տերարիում, ոչ
պակաս, քան 0,8մ
խորությամբ
ջրավազանով

0,4

0,4

2,0

1,0

3,0

1,5

ակվարիում կամ
ակվատերարիում
ակվատերարիում
ակվատերարիում

0,06

0,3

0,04
0,8

0,15/0,3
0,5

Է. Հայրապետյան
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ,
ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
08.08.2017թ.
հ/
հ

Լիցենզավորված անձի
անվանումը կամ
անունը, ազգանունը

1

2

1

2
3
4

Մեսրոպյան Ալբերտ
Գավրուշի
(ֆիզիկական անձ)
Ադամյան Գարի
Վալերիի (ֆիզիկական
անձ)
ԱՁ Սերյոժա
Գրիգորյան Գրիգորիի
Բեկլարյան Վիտալի
Ալբերտի (ֆիզիկական
անձ)

Լիցենզիայի
տրման
համա
ամսաթի
րը
վը

Գործունեության
տեսակը

5
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

իրականա
ցման
վայրը

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը

Ծանոթություն

6

7

8

ԼՂՀ

անժամկետ

3

4

ՏԾN00
567

14.07.201
7 թ.

ՏԾN00
568

14.07.201
7 թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00
569

14.07.201
7 թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00
570

26.07.201
7 թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
Նելսոն Գեորգիի
Խաչատրյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00
479

19.04.201
0թ.

2

ԱՁ Սամվել Սարգսյան

ՏԾN00
501

12.07.201
2թ.

3

Սասուն Ռուդիկի
Գրիգորյան
(Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00
499

29.04.201
5թ.

1

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

դադարեցվել է
14.07.2017թ.

դադարեցվել է
26.07.2017թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

2

3
4

ԱՁ Գարիկ Շիրվանյան

ՏԾN00
360

31.03.201
4թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Վիտալի
Ստեփանյան

ՏԾN00
193

16.04.201
2թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Ավանես
Համբարձումով

ՏԾN00
033

29.04.200
9թ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Սուրեն Իսրայելյան

ՏԾN00
186

02.04.201
2թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Մհեր Սարգսյան

ՏԾN00
390

20.06.201
4թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Սամվել
Բաղդասարյան

ՏԾN00
297

07.06.201
3թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ՏԾN00
392
ՏԾN00
397

04.07.201
4թ.
21.06.201
4թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

5

6
7
8

ԱՁ Սասուն Բալայան
ԱՁ Դավիթ Սարգսյան

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցումը
հանվել է
05.07.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
07.07.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
25.07.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
04.07.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
01.07.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
27.07.2017թ.
կասեցվել է
04.07.2017թ.
կասեցվել է
22.07.2017թ.

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ,
ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
08.09.2017թ.
Լիցենզիայի
հ
/
հ

Լիցենզավորված անձի
անվանումը կամ
անունը, ազգանունը

համա
րը

տրման
ամսաթի
վը

1

2

3

4

ՏԾN00
571

14.08.201
7թ.

ՏԾN00
572

14.08.201
7թ.

ՏԾN00
573
ՏԾN00
574

14.08.201
7թ.
14.08.201
7թ.

1

2
3
4

Գագիկ Սամվելի
Գրիգորյանին
(ֆիզիկական անձ)
Գրիգորի Բորիսի
Ներսիսյանին
(ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Սևակ Ստեփանի
Սարգսյանին
ԱՁ Արթուր Լևոնի
Հակոբյանին

իրական
ացման
վայրը

Լիցենզիայ
ի
գործողության
ժամկետը

Ծանոթություն

6

7

8

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

Գործունեության
տեսակը

5
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԼՂՀ
ԼՂՀ

անժամկետ
անժամկետ

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1

ԱՁ Սասուն Բալայան

ՏԾN00
392

04.07.201
4թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

03.09.2017թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

2

ԱՁ Սասուն Բալայան

ՏԾN00
392

04.07.201
4թ.

ԱՁ Վագիֆ Մարգարյան

ՏԾN00
410

10.11.201
4թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

30

կասեցումը
հանվել է
03.09.2017թ.
կասեցումը
հանվել է
22.08.2017թ.

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2017 թվականի հուլիս ամսվա համար

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

N
N

1

2

Ֆիզիկական.
անձանց /անուն,
ազգանուն/,
բնակության
վայրը
իրավաբանական
անձանց
/անվանումը/,
գտնվելու վայրը
«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ»
ՍՊԸ ք. Ստեփ. Ա.
Մկրտչյանի 5/8
«ՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ, Ա
Մկրտչյան
փող, շ 14բ/4

3

«ԳԱՐԴԵՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ,Գ Նժդեհ
67ա

4

«ԴՈՐՈՒԹ
ՍՏՈՒԴԻՈ»
ՍՊԸ ք
Հադրութ,
Փետրվարի 20
փող. շ 13/2

ՀՎ
ՀՀ

Լիցենզ.
համար

Lիցենզ.
տալու
ամսաթ.

Գործողության
տեսակը

Գործող.
ժամկետը

Պետական
տուրքի
առաջին
վճարման
ամսաթիվը

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

27.06.2017

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

03.07.2017

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

07.07.2017

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

18.07.2017

Գործուն.
իրական.
վայրը

9002
5909

ՇԻ984

07.07.2017

Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

9002
1176

9003
6707

9028
3435

ՇԻ985

ՇԻ986

ՔՓՄ987

07.07.2017

07.07.2017

21.07.2017

Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

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

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
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Ծանոթ.

Ձև N 2

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

2.

3.

4.

1

«Թիվ 8
համաշինարարական« ԲԲԸ ք.
Մարտունի

902128
46

ՇԻ052

2

»ԽԱՉԵՆ« ՓԲԸ
ք. Ստեփ. Ա.
Առաքելյանի 1

900032
61

ՇԻ402

3

«Վադիմ
Բեգլարյան» ԱՁ
ք. Հադրութ,
Ազատամարտիկների 1

4

«Նարինե և
Գեղանի» ՍՊԸ
ք.Ստեփ.,
Վ.Մամիկոնյան
29/14

5.
Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

6.

7.

կասեցումը հանելու
մասին որոշման
ամսաթիվը

1.

Լիցենզիայի,
թույլտվության
արտոնագրի
գործողության
կասեցում
կասեցման մասին
որոշման կամ դեպքի ամսաթիվը

ՀՎՀՀ

Նոր անվա
նումը

Անվանումը

Լիցենզավորված
գործունեության
տեսակը

Որոշման ամսաթիվը

Լիցենզիայի սերիան
և համարը

N
N

Լիցենզիայի
վերաձևակերպում

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի
երկարաձգում (նշել երկարաձգված
ժամանակահատվածի ավարտման ամսաթիվը)

Լիցենզավորված,
թույլտվություն,
արտոնագիր ունեցող
անձի

8.

9.

10.

24.07.2017

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

05.07.2017

էներգետիկ

917652
48

900103
51

ՇԻ793

ՇԻ873

5

«ԱՎՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Գ.
Նժդեհ, տուն 24

6

«ԿԱՊԻՏԱԼ
ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Վ.
Սարոյան 43/1

7

«ԳԱՐԱՆՏ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. փող.
Ա. Մկրտչյանի
9/11

900317
03

ՇԻ902

8

«ՄՈԴԵՌՆ»
ՓԲԸ
ք. Ստեփ.

900045
22

ՔՓՓ–
189

900387
45

900387
53

ՇԻ941

ՇԻ942

Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

13.07.2017

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

10.07.2017

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

29.07.2017

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

29.07.2017

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

15.07.2017

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
փորձաքննություն

26.03.2016
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Լիցենզիայի գործունեության դադարեցման կամ
թույլտվությունը, արտոնագիրը չեղյալ
համարվելու ամսաթիվը

2017 թվականի հուլիս ամսվա համար

11.

Ս.Դավիթ 54/52

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական

ՔՓՄ422

9

10

«ՄՈԴԵՌՆ»
ՓԲԸ
ք. Ստեփ.
Ս.Դավիթ 54
բն.52

900045
22

ՔՓՄ423

ՈՏՀ741

12

13

«Արգիշտի» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ք
աշաթաղի
շրջան, գ. Սուս

14

«ՄԵԽՏՐԱՆՍՊՈՐՏ» ԱԿ
ք. Ստեփ.
Մեսրոպ
Մաշտոցի 6

15

«Աշոտ
Նասիբյան» ԱՁ
ք. Ստեփ.
Հեքիմյանի 2գ/17

09.03.2017

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

22.01.2017

հիդրոտեխնիկական

11

«ԿԱԳԻԼԱՐ»
ՍՊԸ
Շահումյանի
շրջան, գյուղ
Ականաբերդ

Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

900282
28

100028
15

900011
38

904240
95

ՇԻ794

ՇԻ289

ՇԻ524

ՇԻ559

Որակի տեխնիկական
հսկողություն, ըստ
հետևյալ ոլորտի`

02.08.2017

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

20.07.2015

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

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

08.04.2017

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

21.07.2017
(դիմում առ
18.07.2017)

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
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Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2017 թվականի օգոստոս ամսվա համար
ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

NN

1

Ֆիզիկական. անձանց
/անուն, ազգանուն/,
բնակության վայրը
իրավաբանական
անձանց
/անվանումը/,
գտնվելու վայրը

ՀՎՀՀ

«ԷԿՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ

90035188

Լիցենզ.
համար

Lիցենզ.
տալու
ամսաթ.

Գործողության
տեսակը

ՇԻ-988

04.08.201

Շինարարության

ԼՂՀ

Անժամ-

7

իրականացում,

տարած-

կետ

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

քում

ք. Ստեփ. Վ. Սարոյանի
փող. շ 43 բն, 1

Գործող.
Գործուն.
ժամիրական.
կետը
վայրը

Պետական
տուրքի
առաջին
վճարման
ամսաթիվը

27.07.2017

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
2

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» ՍՊԸ

90035755

ՇԻ-989

ք. Ստեփ, Հեքիմյան

04.08.201

Շինարարության

ԼՂՀ

Անժամ-

7

իրականացում, ըստ

տարած-

կետ

հետևյալ ոլորտի՝

քում

փողոց, 14ա/19

02.08.2017

էներգետիկ
3

«ՀԱԿԱՐԻ» ՍՊԸ

90038788

ՇԻ-990

ք. Ստեփ., Կ. Դանիելյան

04.08.201

Շինարարության

ԼՂՀ

Անժամ-

7

իրականացում, ըստ

տարած-

կետ

հետևյալ ոլորտի՝

քում

փողոց, տուն 17

02.08.2017

էներգետիկ
4

«ՇԻՆ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ

90040376

ՇԻ-991

ք. Ստեփ, Հեքիմյան

04.08.201

Շինարարության

ԼՂՀ

Անժամ-

7

իրականացում, ըստ

տարած-

կետ

հետևյալ ոլորտի՝

քում

փող, շ 8բ/5

02.08.2017

էներգետիկ
5

«ՄԵԳԱԼԻՏ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Մուրացանի 7

90028244

ՇԻ-992

31.08.201

Շինարարության

ԼՂՀ

Անժամ-

7

իրականացում, ըստ

տարած-

կետ

հետևյալ ոլորտի՝

քում

հիդրոտեխնիկական

34

02.08.2017

Ծանոթ.

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2017 թվականի օգոստոս ամսվար համար

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն
թույլտվության

4.

5.

8.

9.

«ՕԼԻՄՊ-1» ՍՊԸ
1

ք. Ասկերան,

90072843

Շահումյանի 53

ՇԻ016

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

08.08.2017

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

«ԱԶԻՄՈՒՏ»
ՍՊԸ
2

ք.Ստեփ.

90016134

Դուդինի փող.

ԻՀ246

Ինժեներական
հետազննում

28.08.2017

3-րդ փկղ. տուն 4
Քաղաքաշինության
»ՖՈՐՈՒՄ« ՍՊԸ
3

ք. Ստեփ.

90021442

Լուսավորիչ 3

ՔՓՄ311

փաստաթղթերի մշակում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

17.08.2027

բնակելի, հասարակական
և արտադրական
Շինարարության

«ՍՈՖԵՆԱ» ՍՊԸ
4

ք. Ստեփ. Վ.

90016297

Սարգսյան 11/36

ՇԻ473

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

15.08.2017

բնակելի, հասարակական
և արտադրական
Քաղաքաշինական

«Սատուրն» ՍՊԸ
5

ք. Հադրութ

90282459

Մկրտչյանի 21

ՔՓՄ477

պրոյեկտ» ԱԿ
ք.Ստեփ., փող.
Բաղրամյան 4

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

30.08.2017

բնակելի, հասարակական
և արտադրական
Քաղաքաշինության

«Վոդոկանալ
6

փաստաթղթերի մշակում,

90002269

ՔՓՓ673

փաստաթղթերի
փորձոքաննություն, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

35

20.08.2017

10.

11.

չեղյալ համարվելու ամսաթիվը

կամ թույլտվությունը, արտոնագիրը

Լիցենզիայի գործունեության դադարեցման

ամսաթիվը

7.

մասին որոշման

6.

Շինարարության

կասեցումը հանելու

3.

կասեցում

կասեցման մասին

2.

երկարաձգում (նշել երկարաձգված

ՀՎՀՀ

տեսակը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի

Անվանումը

գործունեության

Նոր անվանումը

N

Լիցենզավորված

Որոշման ամսաթիվը

N

Լիցենզիայի սերիան և համարը

կերպում

արտոնագրի
գործողության

որոշման կամ դեպքի ամսաթիվը

ձևա-

ունեցող անձի

ժամանակահատվածի ավարտման ամսաթիվը)

յի վերա-

թույլտվություն, արտոնագիր

1.

Լիցենզիայի,

Լիցենզիա

Լիցենզավորված,

Շինարարության

«Արգիշտի»,ՍՊԸ
7

ԼՂՀ Քաշաթաղի

10002815

շրջան, գ. Սուս

ք. Ստեփ.

իրականացում, ըստ

832

հետևյալ ոլորտի՝

29.08.2017

հիդրոտեխնիկական

«ՀԻԴՐՈ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
8

ՇԻ-

90033235

ՇԻ943

Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

15շ, բն. 3

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

«Բ. Ա. Մ», ՍՊԸ

իրականացում, ըստ

Գագարինի փող,

05.08.2017

Շինարարության
9

ք. Ստեփ., Ա.

90023456

Առաքելյան 10

ՇԻ944

ԼՂՀ, Քաշաթաղի
շրջ, ք Բերձոր, 5-

10004131

ՇԻ945

րդ թաղ. տ 78
«ՍՏՐՈՅՄՈՆք. Ստեփ, Դավիթ

90033896

Բեկի փող. շենք 3

իրականացում, ըստ

834

հետևյալ ոլորտի՝

Ստեփ. Վ.

90038753

ՇԻ942

հետևյալ ոլորտի՝

Շինարարության
իրականացում, ըստ

91765248

ՇԻ793

հետևյալ ոլորտի՝

երի 1

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

«Քաղաքա-

Քաղաքաշինական

շինության
փաստաթղթերի

90000790

փորձա-

ՔՓՓ
-446

25.08.2017

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

»Վադիմ

Ազատամարտիկն

14

իրականացում, ըստ

Բեգլարյան« ԱՁ
ք. Հադրութ,

26.06.2017

Շինարարության
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13

13.08.2017

էներգետիկ

«ԿԱՊԻՏԱԼ
ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ք.

հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

ՇԻ-

բն. 1

12

իրականացում, ըստ

Շինարարության

ՏԱԺ» ՍՊԸ
11

13.08.2017

Շինարարության

«ՍԱՀՄԱՆ» ՍՊԸ
10

հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

06.09.2017

փաստաթղթերի
փորձաքննություն, ըստ

25.04.2017

հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

քննություն» ՓԲԸ
ք.Ստեփ. Տ. Մեծ 6
«Բեյզ Մեթըլս»

Քաղաքաշինական

ՓԲԸ
15

ք. Ստեփ.
Ազատամարտիկների 35ա

ՔՓ
90016169

փաստաթղթերի մշակում

Մ-

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

284

բնակելի, հասարակական
և արտադրական

36

12.05.2016

ՑՈՒՑԱԿ

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

Լիցենզավորված,
թույլտվություն,

Լիցենզիայի, թույլտվության, արտոնագրի

արտոնագիր
ՀՀ

ունեցող անձի
անվանումը

ՀՎՀՀ

սերիան

համարը

ԿՅԱՆՔ»

տեսակը

տրամադրման
ամսաթիվը

Գինու, խնձորի և

«ՆՈՐ
1

գործունեության

90019252

ՊԼ

0244

ՓԲԸ

պտղահատապտղ
ային այլ գինիների
արտադրություն

37

18.07.2005

