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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 09(160) «10» սեպտեմբերի 2018թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

 ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 

 

 ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

 

62 ««Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին» ձև 1-ԲՌ (տարեկան), 

«անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին ձև 2-ԲՌ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հարցաթերթերը և դրանց լրաց-

ման հրահանգները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 

2013 թվականի մայիսի 22-ի N 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհր-

դի N 8-Ն որոշումը…………………………………………................. 
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63 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահու-

թյան նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 22-ի N 150-Ն հրա-

մանում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ առողջապահու-
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Գրանցված է 

Արցախի Հանրապետության  

արդարադատության նախարարության                                                                                                                                      

կողմից 2018 թվականի օգոստոսի 8-ին 

Պետական գրանցման համարը 3011853 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

      13 հուլիսի 2018 թվական                                                           N 8-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

‹‹ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ 

(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ 1-ԲՌ (ՏԱՐԵԿԱՆ),  

‹‹ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ 

(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ 2-ԲՌ (ՏԱՐԵԿԱՆ)  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ 

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 22-Ի N14-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

 

Ղեկավարվելով ‹‹Պետական վիճակագրության մասին›› Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ‹‹ե›› կետով, և 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետով՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը        

ո ր ո շ ու մ է.  
1. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին»  Ձև 1-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 1-ԲՌ (տարեկան) պետական վիճա-

կագրական հարցաթերթի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի: 

3. Հաստատել «Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթը՝ համաձայն հավելված 3-ի: 

4. Հաստատել «Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին»  Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական վիճա-

կագրական հարցաթերթի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 4-ի: 

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 22-ի 

««Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) 

ռեգիստրի հարցաթերթը», «Իրավաբանական անձանց կողմից բիզնես (ձեռ-
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նարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի 

լրացման կարգի մասին հրահանգը›› և «Անհատ ձեռնարկատերերի  վիճա-

կագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը», «Անհատ 

ձեռնարկատերերի  կողմից  բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալ-

ների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը» 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2010 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N23-Ն և N22-Ն որո-

շումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 14-Ն որոշումը: 

 
 

 

 

       ՆԱԽԱԳԱՀ                                                  Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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Հավելված 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 8-Ն որոշման 

                                                                                                                                                                                          

                                                                       ՁԵՎ 1-ԲՌ (տարեկան) 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 

              _______________թվական                    տարեկան 

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի 

ՀՕ-205 օրենքի 

 Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը:  

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

 Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև 

պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

 
 

                       
                

 
1. Իրավաբանական անձի նույնականացման ծածկագիրը  

 

                  

         (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

                   2. Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը 

 

      .       .             
 

 

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

   
              

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը        
                  

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

              4. Իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը  

                          5. Հաշվետու տարում գործելու հանգամանքը. 

                    1)Հաշվետու տարում գործունեության իրականացման ամիսների թիվը (նշել 0-12) 
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   2) Իրավաբանական անձը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ 

     

 

 
 

 

  

նշեք (v) համապատասխան վանդակ(ներ)ում 

          

   

 

     

  
             

          

Այո 

  

Ոչ 
   

6. Հիմնադիրները (մասնակիցները) 

                   Նշեք (v)  համապատասխան վանդակում, իսկ մեկից ավելի հիմնադիրների  
(մասնակիցների) առկայության դեպքում`համապատասխան վանդակներում 

          

                                          

 

1. Պետություն            
  

 

2. Համայնք              
  

 

3. Իրավաբանական անձ          
  

 

4. Քաղաքացի                                                                                             

               
  

       

 

5.Օտարերկրյա մասնակից (օտարերկրյա պետություն, համայնք, իրավաբանական անձ, քաղաքացի   

      

7. Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակիցների վերաբերյալ. 

       

 

     

 

(Սույն բաժինը լրացվում է 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետի դրական պատասխան տված (կանոնադրական կապիտալում օտարերկրյա 
մասնակցություն ունեցող) իրավաբանական անձանց համար) 

 

1)Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակցի քաղաքացիության երկիրը  
   (նշել երկրի անվանումը) 

 
 

      
    Լրացվում է ԼՂՀ          

ԱՎԾ  կողմից 

2) Իրավաբանական անձը հանդիսանու՞մ է արդյոք օտարերկրյա կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանում, 

մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն Արցախի Հանրապետության տարածքում (կատարել v նշումը համապատասխան 

վանդակում) 

    

Այո Ոչ 

 

8. Իրավաբանական անձն ունի առանձնացված ստորաբաժանում(ներ) (մասնաճյուղ(եր), 

ներկայացուցչություն(ներ)), 
        

        նշեք (v) համապատասխան վանդակ(ներ)ում 

                      ԱՀ տարածքում               

 

այլ երկրներում  
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9. Գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

          Շրջանը 

  

  
     

         Համայնքը 

 

    
    

         Բնակավայրը     
    

     
  

  Փողոցը, շենքը, բնակարանը 

 

  

 

Փոստային դասիչը         

  Հեռախոս(ներ)ը 

 

  

             Էլեկտրոնային հասցեն (e-mail)     

             
 

10. Հաշվետու տարում իրականացված  գործունեության տեսակ(ներ)ը, թողարկված արտադրանքի, կատարված աշխատանքների, մատուցված 

ծառայությունների և առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը` բաշխված ըստ 

գործունեության տեսակների: 

Գործունեության  տեսակ(ներ)ը   լրացվում է 

համաձայն «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» հնգանիշ 

խմբավորման  

(տես`http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf 

հղումը) Թղթային տարբերակի լրացման 

դեպքում գործունեության տեսակը նշել  

համապատասխան կետի առաջին տողում 

Ծավալը/հասույթը 

(առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային 

հարկերի) (հազար դրամ) 

Աշխատողների թվաքանակը (մարդ) 

(լրացվում է միջին տարեկան 

աշխատողների թվաքանակը, 

տասնորդական ճշտությամբ) 

 

1 

  

 

 
  

 
  

2 

  

 

  
    

??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
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3 

  

 

 
  

    

4 

  

 

  
 

    

5 

  

 

  
 

    

Ընդամենը   

 

11.Ղեկավարի սեռը,  նշեք(v) համապատասխան վանդակում 

               

   

տղամարդ 

 

  

 

կին   

  

         Ղեկավար________________________________________________    ___________________________________________ Կ.Տ 
                                                                                                            /Ազգանուն, անուն/                                                                                                                /ստորագրություն/                               

 

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ  կամ այլ լիազորված անձ)      _____________________________    _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                            /Ազգանուն,անուն/                                               /ստորագրություն/    
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                         ________________    _______________________________ _________________թվական 
                                 

 

 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության ծառայության աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                                 Լ. Հարությունյան  
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Հավելված 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N8-Ն որոշման 

 

ՀՐԱՀԱՆԳ 

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ 

 (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՁԵՎ 1-ԲՌ (ՏԱՐԵԿԱՆ)  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է իրավաբանական անձանց կողմից բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ հարցաթերթի 

լրացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հարցաթերթը ներկայացվում է «Պետական վիճակագրության մասին»  Լեռնա-

յին Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության  Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատ-

ված պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրին, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության  պետական խորհրդի 2016 թվակա-

նի հունիսի 30-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N5 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին›› N23-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության  պետա-

կան խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու 

մասին» N6 որոշումներին համաձայն: 

3. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Լեռնա-

յին Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

4. Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու 

են բացառապես վիճակագրական նպատակներով: 

5. Հարցաթերթը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին՝ դիմային էջում նշված 

սահմանված ժամկետում: 

6. Հարցաթերթը ներկայացնում են Արցախի  Հանրապետության արդարադատու-

թյան նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից գրանցված բոլոր իրավաբանական անձինք, որոնք 

այդ մասին նախապես տեղեկացվում են: 

7. Բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրը վիճակագրական տեղեկատվական 

ռեգիստր է, (մշտական արդիականացման ենթակա տվյալների բազա), որը վարվում է 

վիճակագրական դիտարկումների անցկացման, դրանց ընտրանքի կառուցման 

աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման և իրականացման նպատակով: 

8. Հարցաթերթի տվյալները լրացվում են վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողների (ներկայացնողների) կողմից ինքնուրույնաբար, բացառությամբ 

մգեցված վանդակների (ծածկագրերի), որոնք լրացվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների 

կողմից՝ քննարկելով իրավաբանական անձի համապատասխան մասնագետների հետ: 

Հարցաթերթի 10-րդ կետում նշված գործունեության տեսակները լրացվում են 

իրավաբանական անձի կողմից` քննարկելով հարցաթերթի ներկայացման վայրում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 

համապատասխան մասնագետների հետ: 

9.  Հարցաթերթը լրացվում է հաշվետու տարվա արդյունքների հիման վրա: 
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10. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակա-

գրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրու-

թյուն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է 

պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիր-

ները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ: 
 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

12. Հարցաթերթում՝ 

1) 1-3-րդ կետերը լրացվում են համաձայն Արցախի  Հանրապետության արդարա-

դատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրվող պետական միասնական գրանցա-

մատյանի քաղվածքում նշված տեղեկությունների (իրավաբանական անձի նույնակա-

նացման ծածկագիր, պետական ռեգիստրում գրանցման համար և հարկ վճարողի 

հաշվառման համար).  

2) 4-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը. 

3) 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշվում է 0-12 միջակայքի թիվ՝ կախված 

իրավաբանական անձի հաշվետու տարում աշխատած ամիսների թվից, իսկ 2-րդ 

ենթակետում՝ «Այո» կամ «Ոչ» վանդակներից մեկում կատարվում է «V» նշում՝ կախված 

իրավաբանական անձի կողմից հաշվետվությունը ներկայացնելու պահի դրությամբ 

վերջինիս գործել-չգործելու հանգամանքից. 

4) 6-րդ կետում համապատասխան վանդակում կատարվում է «V» նշում՝ 

կախված, թե ով է տվյալ իրավաբանական անձի հիմնադիրը (մասնակիցը), իսկ մեկից 

ավելի հիմնադիրների (մասնակիցների) առկայության դեպքում լրացվում են 

համապատասխան վանդակները. 

5) 7-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը լրացվում են այն իրավաբանական 

անձանց կողմից, որոնք ունեն օտարերկրյա մասնակից: Հարցաթերթի 7-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում լրացվում է իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակցի քաղաքա-

ցիության երկիրը, իսկ 2-րդ ենթակետի համապատասխան վանդակում կատարվում է 

«V» նշում՝ կախված, թե տվյալ իրավաբանական անձը օտարերկրյա կազմա-

կերպության առանձնացված ստորաբաժանում (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) է 

կամ՝ ոչ.   

6) 8-րդ կետը լրացնում են այն իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն ներկա-

յացուցչություններ, մասնաճյուղեր` ինչպես Արցախի Հանրապետության տարածքում, 

այնպես էլ արտասահմանում. 

7) 9-րդ կետում  լրացվում է իրավաբանական անձանց գործունեության վայրի 

վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն. 

8) 10-րդ  կետում լրացվում են իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում 

իրականացված տնտեսական գործունեության բոլոր  (և' հիմնական, և' ոչ հիմնական) 

տեսակներն՝ համաձայն Տնտեսական գործունեության տեսակների  դասակարգչի  

հնգանիշ խմբավորման (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության  «Տնտե-

սական գործունեության տեսակների դասակարգիչ» ընդունելու մասին» N 128-Ն 

հրաման, տես՝ http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf հղումը)` ըստ հասույթի 

(առանց ավելացված արժեքի և   ակցիզային հարկերի՝  (հազար ՀՀ դրամ)) նվազող 

հաջորդականության: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը լրացվում է 

հաշվետու տարվա համար (աշխատողների միջին  ամսական  թվաքանակը 

հաշվարկվում է հաշվետու  ամսվա յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար   (ամսի 

1-ից մինչև 30 (31)-ը, (փետրվար ամսվա համար` 28 (29)-ը)) աշխատողների  

թվաքանակի հանրագումարը` ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, հաշվետու ամսվա 

օրացուցային օրերի թվին բաժանելու միջոցով: Աշխատողների թվաքանակը հանգստ-

http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf
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յան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է 

նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ 

աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար 

աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա 

թվաքանակին հավասար: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար որոշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի բոլոր ամիսների 

աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների գումարը ամիսների թվին բաժանե-

լով (տասնորդական ճշտությամբ). 

9) 11-րդ կետում լրացվում է ղեկավարի սեռը:   

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                          Լ. Հարությունյան 
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Հավելված 3 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 13-ի  N 8-Ն որոշման 
 

                                                               ՁԵՎ 2-ԲՌ (տարեկան) 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

                                                                           _______________թվական   տարեկան 
 

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-

205 օրենքի 

Ներկայացման ժամկետը`  մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը: 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև 

պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

                                     

1. Պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը         .       
 

            

               (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

                2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը  

  

                

     
 

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

   
  

        
     3. Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը  

                 

4. Հաշվետու տարում գործելու հանգամանքը. 

                1) Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած  ամիսների թիվը(նշել 0-12)   
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2 )Անհատ ձեռնարկատերը ներկայումս (լրացման պահին) գործու՞մ է, թե՝ ոչ (կատարել նշում(v) 
 

     

Այո   

 

Ոչ   

                   

5. Անհատ ձեռնարկատիրոջ  գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

     

  

Շրջանը 

 

  
   

         

  

Համայնքը 

 

  
   

         

  

Բնակավայրը         

    

 

  

Փողոցը, շենքը, բնակարանը                                           

 

Փոստային դասիչը         

 

  

Հեռախոս(ներ)ը                       

    
 

  

Էլեկտրոնային հասցեն (e-mail) 
   

        

    
         

 

 
6. հաշվետու տարում իրականացված  գործունեության տեսակ(ներ)ը, թողարկված արտադրանքի, կատարված աշխատանքների, մատուցված 

ծառայությունների և առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը` բաշխված ըստ 

գործունեության տեսակների: 

Գործունեության  տեսակ(ներ)ը լրացվում է 

համաձայն «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» հնգանիշ 

խմբավորման (տես` http://stat-

nkr.am/files/classifications/mas1.pdf հղումը) 

Թղթային տարբերակի լրացման դեպքում 

գործունեության տեսակը նշել  

համապատասխան կետի առաջին տողում 

Ծավալը/հասույթը 

(առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային 

հարկերի) (հազար դրամ) 

Աշխատողների թվաքանակը (մարդ) 

(լրացվում է միջին տարեկան 

աշխատողների թվաքանակը, 

տասնորդական ճշտությամբ) 

 
1 

  

     

??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
??????????????%20%20?????(???)?%20%20%20????????%20?%20????????%20
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2 

  

 

  
 

    

3 

  

 

  
 

    

4 

  

 

  
 

    

5 

  

 

  
 

    

Ընդամենը   
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7.Անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը, նշեք (v) համապատասխան վանդակում 

                             

      

տղամարդ 

 

  

 

կին   

               

Անհատ ձեռնարկատեր`   ___________________                  __________________ 
                                                                                     /Ազգանուն,անուն/                                                               /ստորագրություն/      

 
                                                                                                                                                                                                                        ________________    _______________________________ _________________թվական 

 

 
                                

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության ծառայության աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                                         Լ. Հարությունյան  
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Հավելված 4 

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության   

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N8-Ն որոշման 

 

ՀՐԱՀԱՆԳ 

«ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ  

(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԲՌ (ՏԱՐԵԿԱՆ)   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹԵՐ 
 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ հարցաթերթի 

լրացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հարցաթերթը ներկայացվում է «Պետական վիճակագրության մասին»  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

հաստատված պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրին, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 

թվականի հունիսի 30-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N5 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին›› N23 -Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության  պետա-

կան խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու 

մասին» N6 որոշումներին համաձայն: 

3. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

4. Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու 

են բացառապես վիճակագրական նպատակներով: 

5. Հարցաթերթը ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին, դիմային էջում նշված 

սահմանված ժամկետում: 

6. Հարցաթերթը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից հաշվառված բոլոր անհատ ձեռնարկատերերը, 

որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են: 

7. Բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրը վիճակագրական տեղեկատվական 

ռեգիստր է, որը վարվում է վիճակագրական դիտարկումների անցկացման, դրանց 

ընտրանքի կառուցման աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման և 

իրականացման նպատակով: 

8. Հարցաթերթի տվյալները լրացվում են վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողների (ներկայացնողների) կողմից, ինքնուրույնաբար, բացառությամբ 

մգեցված վանդակների (ծածկագրերի), որոնք լրացվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ստորաբաժանումների 

կողմից: Հարցաթերթի 5-րդ կետում նշված գործունեության տեսակները լրացվում են 

անհատ ձեռնարկատերի կողմից` քննարկելով հարցաթերթի ներկայացման վայրում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 

համապատասխան մասնագետների հետ:   

9. Հարցաթերթը լրացվում է հաշվետու տարվա արդյունքների հիման վրա: 

10. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակա-

գրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրու-
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թյուն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է 

պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիր-

ները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ: 
 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

12. Հարցաթերթում՝ 

 1) 1-3-րդ կետերը լրացվում են համաձայն Արցախի Հանրապետության արդարա-

դատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրվող պետական միասնական գրանցա-

մատյանի քաղվածքում նշված տեղեկությունների (անհատ ձեռնարկատիրոջ պետա-

կան ռեգիստրում հաշվառման համար, հարկ վճարողի հաշվառման համար, անուն, 

ազգանուն). 

2) 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշվում է 0-12 միջակայքի թիվ՝ կախված անհատ 

ձեռնարկատիրոջ հաշվետու տարում աշխատած ամիսների թվից, իսկ 2-րդ 

ենթակետում՝ «Այո» կամ «Ոչ» վանդակներից մեկում կատարվում է «V» նշում՝ կախված 

անհատ ձեռնարկատիրոջ   կողմից հաշվետվությունը ներկայացնելու պահի դրությամբ 

վերջինիս գործել-չգործելու հանգամանքից: 

3) 5-րդ կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական 

տեսակի իրականացման վայրը (հասցեն): 

4) 6-րդ կետում լրացվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու տարում 

իրականացված տնտեսական գործունեության բոլոր (և' հիմնական, և' ոչ հիմնական) 

տեսակների ծածկագրերը համաձայն Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի հնգանիշ խմբավորման (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկա-

տվության «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ» ընդունելու 

մասին» N 128-Ն հրաման, տես՝ http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf հղումը)` 

ըստ հասույթի (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի (հազար ՀՀ դրամ)) 

նվազող հաջորդականության: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի համար որոշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի բոլոր 

ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների գումարը տարվա 

ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ): 

5) 7-րդ կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը: 

 

 

 
 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի  ղեկավար՝                                                                       Լ. Հարությունյան 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf
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Գրանցված է 

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության                                                                                                                                           

կողմից 2018 թվականի օգոստոսի «20»-ին 

Պետական գրանցման համարը 1011856 

 

 

Ա Ր Ց Ա Խ Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«6» օգոստոսի 2018թ.                                                                        N 178-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի N 150-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ 
 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախա-

րարի 2016 թվականի հուլիսի 22-ի «Հասարակական զուգարաններին ներկա-

յացվող հիգիենիկ պահանջներ» N2-III-2.16 սանիտարական կանոնները և 

նորմերը հաստատելու մասին» N 150-Ն հրամանի 1-ին կետով հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները. 

1) 4-րդ կետից հետո լրացնել նոր 4.1-ին կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«4.1 Սույն սանիտարական կանոնները նախատեսված չեն կազմակերպու-

թյունների աշխատողների սանիտարակենցաղուկների կազմում գտնվող, ինչ-

պես նաև անհատական օգտագործման (հյուրանոցների համարների, հիվան-

դանոցների հիվանդասենյակների և այլն) զուգարանների համար:». 

2) 6-րդ կետից հետո լրացնել նոր 6.1-ին, 6.2-րդ, 6.3-րդ կետեր՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«6.1 Հաշվի առնելով որ մեկ սանիտարական սարքավորման առավելագույն 

թողունակությունը մեկ ժամում 27 մարդ է, հասարակական զուգարանի 

հզորությունը սահմանվում է 500 մարդուն մեկ սանիտարական սարքավորում 

(մեկ զուգարանակոնք և երկու միզաման): 

6.2 Նոր կառուցվող թատրոնների, կինոթատրոնների, սպորտային կառույց-

ների (մարզադաշտեր, մարզահամալիրներ և այլն) հասարակական զուգա-

րաններում սանիտարական սարքավորումների պահանջվող թիվը հաշվարկ-

վում է՝ ընդունելով դահլիճում 50-ական տոկոս կին-տղամարդ հարաբերակ-

ցությունից, յուրաքանչյուր 100 նստատեղի համար մեկական լվացարան, 100 

տղամարդու համար մեկ զուգարանակոնք և երկու միզաման, 100 կնոջ համար 

երկու զուգարանակոնք: 
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6.3 Մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերում ստացիոնար հասա-

րակական զուգարանները տեղակայում են ապահովելով հասարակական և 

բնակելի շինություններից ոչ պակաս, քան 50 մետր հեռավորությունը:». 

3) 33-րդ կետից հետո լրացնել նոր 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ 

կետեր` հետևյալ բովանդակությամբ` 

«34. Հասարակական զուգարաններում ամենօրյա սանիտարական մաք-

րումը և ախտահանումը կատարվում է առնվազն երկու անգամ և ըստ 

անհրաժեշտության` եթե սենքերի պատերին, հատակին և սարքավորումների 

մակերեսներին կան տեսանելի աղտոտվածության հետքեր կամ հատակի 

մակերեսին կան ջրակուտակումներ կամ խոնավություն: Սանիտարական 

մաքրումը կատարվում է խոնավ եղանակով: Սանիտարական մաքրումը և 

ախտահանումն ընդգրկում է սենքերի պատերի, հատակի, դռների բռնակների 

և սարքավորումների մաքրումը և ախտահանումը: 

35. Հասարակական զուգարաններում սենքերի հիմնական մաքրումը կա-

տարվում է շաբաթը մեկ անգամ` ախտահանիչ նյութերի օգտագործմամբ (6 

տոկոսանոց ջրածնի գերօքսիդի և 0.5 տոկոսանոց լվացող նյութի 

խառնուրդով): Հիմնական մաքրումն ընդգրկում է սենքերի պատերը, հատակը, 

առաստաղը, պատուհանները, դռները, աղբարկղները և սարքավորումները: 

36. Հասարակական զուգարաններում կենցաղային աղբը կուտակում են 

կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղներում տեղադրված 

պոլիէթիլենային տոպրակներում: 

37. Բնակչության զանգվածային այցելությունների (այդ թվում 

ավտոբենզալցակայանների, ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների, 

մարզադաշտերի, մարզահամալիրների, թատրոնների, կինոթատրոնների, 

կայարանների, օդանավակայանների, զբոսայգիների, հանգստի գոտիների և 

այլն) ստացիոնար հասարակական զուգարանների սենքերի օդային 

միջավայրը հոտից և վնասակար մանրէներից զերծ մնալու համար ենթակա է 

ճառագայթման (օզոնացման միջոցով)` առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: 

38. Հասարակական զուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների 

ջրի տակառիկները և մյուս սարքավորումները շահագործվում են սարքին 

վիճակում: Կեղտաջրերի հեռացման համակարգի, լվացարանների, զուգարա-

նակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ համակարգերի և 

այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես: 

39. Հասարակական զուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների 

ջրի տակառիկները և լվացարաններն ապահովվում են մշտական հոսող 

(առնվազն) սառը ջրով: Մշտական հոսող ջրի բացակայության դեպքում ջրի 

տակառիկների և լվացարանների ջրագծերը լրացուցիչ միացվում են 

անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողությունների:»ֈ 

 

 

 

  

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 
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Գրանցված է 

Արցախի Հանրապետության  

արդարադատության նախարարության                                                                                                                                      

կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 3-ին 

Պետական գրանցման համարը 1011857 

 
 

Ա Ր Ց Ա Խ Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«22» օգոստոսի 2018թ.                                                                 N 202-Ն 

      ք. Ստեփանակերտ 

 
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ, 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ» N 2.2-002-18 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 

9-րդ կետի 20-րդ ենթակետը՝ 

Հրամայում եմ` 
 

1. Հաստատել «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումն ըստ արտադրա-

կան միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային 

գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-18 

սանիտարական կանոնները և նորմերը՝ համաձայն հավելվածիֈ 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 

պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օ.Հարու-

թյունյանին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

 

 

 
ԱՐԱՅԻԿ  ԲԱՂՐՅԱՆ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի  

2018 թվականի օգոստոսի 22-ի N 202-Ն հրամանի 

 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ  
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ» N 2.2-002-18 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 
 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` Կանոններ) սահմա-

նում են աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումն ըստ արտադրական միջավայրի 

վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և 

լարվածության ցուցանիշների: 

2. Սույն Կանոնները կիրառվում են աշխատատեղերում աշխատանքի պայմանների 

հիգիենիկ բնութագրման և գնահատման համար՝ նպատակ ունենալով սահմանել 

մասնագիտական ռիսկերի հիգիենիկ չափանիշները և սանիտարահիգիենիկ միջոցա-

ռումների գերակայությունները: 

3. Սույն Կանոնները պարտադիր են բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

համար` անկախ սեփականության ձևից: 

4. Սույն Կանոնների կատարման հսկողությունն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից: 
 

II. ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ  

ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

5. Աշխատանքի հիգիենա - կանխարգելիչ բժշկություն է, ուսումնասիրում է աշխա-

տանքի բնույթը և պայմանները, նրանց ազդեցությունը մարդու առողջության վրա, 

մշակում է արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար և 

վտանգավոր գործոնների ազդեցության կանխարգելմանն ուղղված գիտական հիմքեր և 

գործնական միջոցառումներֈ 

6. Աշխատանքի պայմաններ - աշխատանքային գործընթացի և արտադրական մի-

ջավայրի գործոնների համակցությունն է, որտեղ իրականացվում է մարդու գործու-

նեությունըֈ 

7. Վնասակար արտադրական գործոն - աշխատանքային միջավայրի և գործընթացի 

գործոն է, որի ազդեցությունն աշխատողի վրա որոշակի պայմաններում կարող է 

առաջացնել աշխատունակության ժամանակավոր կամ կայուն իջեցում, մասնագիտա-

կան հիվանդություն: 

8. Աշխատանքային միջավայրի գործոնները դասակարգվում են` 

1) Ֆիզիկական գործոններ` 

ա. օդի ջերմաստիճան, խոնավություն, շարժման արագություն, ջերմային ճառա-

գայթում, 

բ. ոչ իոնացնող ճառագայթում` էլեկտրաստատիկ, հաստատուն մագնիսական, 

ռադիոհաճախականության միջակայքի էլեկտրամագնիսական, արտադրական հաճա-

խականության (50Հերց) էլեկտրական և մագնիսական դաշտեր, օպտիկական միջա-

կայքի էլեկտրամագնիսական ճառագայթում (այդ թվում` լազերային և ուլտրամանու-

շակագույն), 

գ. իոնացնող ճառագայթում, 

դ. արտադրական աղմուկ, ուլտրաձայն, ինֆրաձայն, 

ե. թրթռում (տեղային, ընդհանուր), 

զ. աերոզոլներ (փոշիներ) ֆիբրոգեն ազդեցության գերակայությամբ, 
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 է. լուսավորում - բնական, արհեստական (անբավարար լուսավորվածություն, 

ուղիղ և անդրադարձող շլացնող փայլ, լուսավորության բաբախում). 

2) քիմիական գործոններ - այդ թվում` կենսաբանական բնույթի որոշ նյութեր 

(անտիբիոտիկներ, վիտամիններ, հորմոններ, ֆերմենտներ, սպիտակուցային պատ-

րաստուկներ) ստացված քիմիական սինթեզով և/կամ որոնց հսկողության համար 

օգտագործվում են քիմիական անալիզի մեթոդներ. 

3) կենսաբանական գործոններ - պատրաստուկներում պարունակվող մանրէներ, 

կենդանի բջիջներ և սպորներ, պաթոգեն մանրէներ: 

9.Աշխատանքային գործընթացի գործոնները դասակարգվում են՝ 

1) աշխատանքի ծանրություն - աշխատանքային գործընթացի բնութագիր, արտա-

ցոլում է ծանրաբեռնվածությունն առավելապես հենաշարժական ապարատի և 

օրգանիզմի գործունեությունն ապահովող ֆունկցիոնալ համակարգի վրա (սիրտ-

անոթային, շնչառական և այլն)ֈ Աշխատանքի ծանրությունը բնութագրվում է 

ֆիզիկական դինամիկ ծանրաբեռնվածությամբ, բարձրացվող և տեղափոխվող բեռի 

զանգվածով, աշխատողի նույնանման շարժումների ընդհանուր թվով, ստատիկ 

ծանրաբեռնվածության մեծությամբ, աշխատանքային դիրքով, տարածության մեջ 

տեղաշարժումներով. 

2) աշխատանքի լարվածություն - աշխատանքային գործընթացի բնութագիր, 

արտացոլում է ծանրաբեռնվածությունն առավելապես աշխատողի կենտրոնական 

նյարդային համակարգի, զգայական օրգանների, հուզական դաշտի վրաֈ Աշխատանքի 

լարվածությունը բնութագրող գործոններն են՝ մտավոր, զգայական, հուզական 

ծանրաբեռնվածություն և աշխատանքի ռեժիմ: 

10. Վտանգավոր արտադրական գործոն - միջավայրի և աշխատանքային գործըն-

թացի գործոն է, որը կարող է պատճառ լինել սուր հիվանդության առաջացման կամ 

առողջության հանկարծակի վատացման և/կամ մահվանֈ Որոշ արտադրական 

վնասակար գործոններ՝ կախված նրանց քանակական բնութագրից և ազդեցության 

տևողությունից, կարող են վերածվել վտանգավորի: 

11. Աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ նորմատիվները (սահմանային թույլա-

տրելի խտություններ` հետագայում ՍԹԽ, սահմանային թույլատրելի մակարդակներ` 

հետագայում ՍԹՄ) - վնասակար արտադրական գործոնների մակարդակներ են, որոնք 

ամենօրյա (բացի հանգստյան օրերից) աշխատանքի դեպքում, բայց ոչ ավելի 40 ժամից 

մեկ շաբաթում, ամբողջ աշխատանքային ստաժի ընթացքում չպետք է առաջացնեն 

ժամանակակից հետազոտության մեթոդներով հայտնաբերվող հիվանդություններ, 

կամ առողջության վիճակի շեղումներ աշխատանքի ընթացքում կամ ներկա և հաջորդ 

սերունդների կյանքի հետագա տարիներինֈ Հիգիենիկ նորմատիվների պահպանումը 

չի բացառում առողջության վիճակի խանգարումները բարձր զգայնությամբ անձանց 

մոտֈ 

12. Էքսպոզիցիա - վնասակար գործոնի ազդեցության ինտենսիվության և տևողու-

թյան քանակական բնութագիրն է: 

13. Մասնագիտական ռիսկ - առողջության խանգարման (ախտահարման) հավա-

նականության մեծությունն է` հաշվի առնելով արտադրական միջավայրի և աշխա-

տանքային գործընթացի գործոնների անբարենպաստ ազդեցության հետևանքների 

ծանրությունըֈ Մասնագիտական ռիսկի գնահատումը կատարվում է` հաշվի առնելով 

վնասակար գործոնների էքսպոզիցիայի մեծությունները, աշխատողների առողջական 

վիճակի և աշխատունակության կորստի ցուցանիշները: 

14. Պաշտպանություն ժամանակով - աշխատողների վրա արտադրական միջա-

վայրի և աշխատանքային գործընթացի անբարենպաստ գործոնների վնասակար 

ազդեցության նվազեցում` նրանց ազդեցության ժամանակի կրճատման հաշվին: 

15. Կանոնակարգված լրացուցիչ ընդմիջում - արտադրական միջավայրի և 

աշխատանքային գործընթացի վնասակար գործոնների ազդեցության պայմաններում 

աշխատելիս աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում լրացուցիչ ընդմիջում: 
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16.  Առողջություն - ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական լիակատար բարեկեցու-

թյան վիճակ, և ոչ թե միայն հիվանդության կամ ֆիզիկական արատի բացակայություն: 

17. Մասնագիտական հիվանդություն - հիվանդություն, որի առաջացման որոշիչ 

դերը պատկանում է արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի 

անբարենպաստ գործոնների ազդեցությանը: 

18. Հիգիենիկ չափանիշներ - ցուցանիշներ են, որոնք թույլ են տալիս գնահատել 

արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի չափորոշիչների շեղման 

աստիճանը գործող հիգիենիկ նորմատիվներիցֈ Աշխատանքի պայմանների դասակար-

գումը հիմնված է նշված շեղումների տարբերակման սկզբունքի վրաֈ 

19. Փոշային ծանրաբեռնվածություն - (ՓԾ) աշխատողի շնչական օրգանի վրա 

փոշու գումարային էքսպոզիցիոն դոզայի իրական կամ ենթադրվող մեծությունն է, որը 

ներշնչում է աշխատողը գործոնի հետ մասնագիտական շփման փաստացի կամ 

ենթադրվող ողջ ժամանակահատվածում: 

20. Միջավայրի ջերմային ծանրաբեռնվածության ցուցիչ – (ՄՋԾ) էմպիրիկ ինտե-

գրալ ցուցանիշ է (արտահայտված 0C-ով), արտացոլում է օդի ջերմաստիճանի, նրա 

շարժման արագության, խոնավության և ջերմաճառագայթման զուգակցված ազդեցու-

թյունը մարդու ջերմափոխանակության վրաֈ 

21. Սառեցնող միկրոկլիմա - միկրոկլիմայի չափորոշիչների զուգակցում, որի 

դեպքում օրգանիզմի ջերմափոխանակության փոփոխությունները հյուսվածքների 

մակերեսային և խորանիստ շերտերի ջերմաստիճանի իջեցման արդյունքում 

հանգեցնում են օրգանիզմում ջերմության ընդհանուր կամ տեղային դեֆիցիտի (> 0,87 

կՋոուլ/կգ): 

22. Տաքացնող միկրոկլիմա - միկրոկլիմայի չափորոշիչների զուգակցում, երբ առկա 

է շրջակա միջավայրի հետ մարդու ջերմափոխանակության խանգարում, օպտիմալ 

մեծության վերին սահմանից բարձր (0,87 կՋոուլ/կգ) ջերմության կուտակումով 

օրգանիզմում և/կամ ջերմային բալանսի ընդհանուր կառուցվածքում քրտինքի 

գոլորշիացմամբ ջերմակորստի մեծացումով (30%) ընդհանուր կամ տեղային ոչ 

բարեհարմար ջերմազգացողությամբ: 
 

III. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԵՆՔԵՐԻՆ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

23. Արտադրական կազմակերպությունների սենքերին ներկայացվող հիգիենիկ 

պահանջներ են` 

1) արտադրական կազմակերպություններում արտադրական սենքի ծավալը մեկ 

աշխատողի համար կազմում է առնվազն 15 խորանարդ  մետր, ընդ որում սենքի 

բարձրությունը` 3 մետրից ոչ պակաս, աշխատանքային մակերեսը` առնվազն 5 քառա-

կուսի  մետր. 

2) արտադրական սենքի հատակի մակերեսը լինում է հարթ` ենթակա հեշտ 

մաքրման` քիմիական նյութերի և արտադրական փոշու կուտակումը կանխելու 

նպատակով. 

3) հատակի վրայով պարբերաբար կամ մշտական արտադրական հեղուկների 

հոսքի դեպքում հատակի կառուցվածքն ապահովում է թեքությունը դեպի հեղուկների 

հեռացման հատականցքը (տրապը) կամ ջրահեռացման ուղին: 

24. Արտադրական սենքերում իրականացվում են ջեռուցում, օդափոխում և օդի 

լավորակում. 

1) կազմակերպությունների ստորաբաժանումներում, որտեղ բացակայում են 

արտադրական միջավայրի վնասակար (քիմիական, կենսաբանական) գործոնները, 

ապահովվում են միայն բնական օդափոխանակությամբ. 

2) կազմակերպություններում արտադրական միջավայրի աշխատանքային գոտու 

օդում առաջացող` վնասակարության բոլոր դասերին պատկանող, քիմիական 

նյութերի և միացությունների` գազերի, գոլորշիների, աերոզոլների և փոշու, անջատու-
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մով ընթացող տեխնոլոգիական գործընթացների ստորաբաժանումներն ապահովվում 

են ներհոս և/կամ արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության համակարգերով. 

3) կենդանական և բուսական ծագմամբ հումքի օգտագործմամբ, դրանցից 

առաջացող փոշու արտանետմամբ, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունների 

հարուցիչների հետ շփմամբ կատարվող աշխատանքների ստորաբաժանումներն 

ապահովվում են ներհոս և/կամ արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության 

համակարգերով. 

4) սույն Կանոնների 24-րդ կետի երկրորդ և երրորդ ենթակետերում քիմիական և 

կենսաբանական նյութերի գործածմամբ աշխատատեղերում, բացի ներհոս և/կամ 

արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության համակարգից, բաց տեխնոլոգիական 

գործընթաց իրականացնող սարքեր-սարքավորումներն ապահովվում են տեղային 

արտաձիգ օդափոխության համակարգով. 

5) սույն Կանոնների 24-րդ կետում օդափոխությանը ներկայացվող պահանջները 

չեն տարածվում այնպիսի տեխնոլոգիական գործընթացների վրա, որոնց 

տեխնոլոգիական կանոնակարգով նախատեսված են այլ պայմաններ: 

25. Մշտական և ոչ մշտական աշխատատեղերով սենքերն ապահովվում են 

արհեստական, բնական և/կամ համատեղված լուսավորմամբ. 

1) արտադրական սենքերում` ելնելով տեսողական աշխատանքի բնույթից և 

նշմարվող օբյեկտի նվազագույն կամ համարժեք չափից, լուսավորման ցուցանիշները 

սահմանվում են՝ սույն Կանոնների աղյուսակ 15-ին համապատասխան. 

2) համաարդյունաբերական սենքերում և կառուցվածքներում լուսավորման 

ցուցանիշները սահմանվում են սույն Կանոնների աղյուսակ 16-ին համապատասխան. 

3) սույն Կանոնների 25-րդ կետում լուսավորմանը ներկայացվող պահանջները չեն 

տարածվում այնպիսի տեխնոլոգիական գործընթացներով սենքերի վրա, որոնց 

տեխնոլոգիական կանոնակարգով նախատեսված են այլ պայմաններ: 

26. Աշխատանքային գոտու օդում ուժեղ ազդող թունավոր նյութերի առկայության 

մասին ձայնային ազդանշանման համար արտադրական սենքերը և պահեստա-

րանները պետք է սարքավորվեն ավտոմատ ինդիկատորային համակարգով 

(ենթահավելված 7): 

27. Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային պայման-

ները համապատասխանում են Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2018 թվականի հունվարի 22-ի N 9-Ն հրամանով հաստատված  

սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին: 

28. Խմելու ջրի որակը կանոնակարգվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 70 

հրամանով հաստատված սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին 

համապատասխան: 
 

IV. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ  

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

29. Ելնելով հիգիենիկ չափանիշներից, աշխատանքի պայմանները ստորաբա-

ժանվում են 4 կարգի` օպտիմալ, թույլատրելի, վնասակար և վտանգավոր. 

1) աշխատանքի օպտիմալ պայմաններ (առաջին կարգ) - պահպանվում է աշխա-

տողների առողջությունը և ստեղծված են նախադրյալներ աշխատունակության բարձր 

մակարդակի ապահովման համար. 

2) աշխատանքի թույլատրելի պայմաններ (երկրորդ կարգ) - բնութագրվում է 

արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի գործոնների այնպիսի 

մակարդակներով, որոնք չեն գերազանցում աշխատատեղի համար սահմանված 

հիգիենիկ նորմատիվները. 

3) աշխատանքի վնասակար պայմաններ (երրորդ կարգ) - բնութագրվում է հիգիե-

նիկ նորմատիվները գերազանցող և աշխատողի առողջական վիճակի վրա անբարեն-
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պաստ ազդեցություն ունեցող վնասակար արտադրական գործոնների առկայությամբ: 

Ըստ հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցման աստիճանի վնասակար աշխատանքի 

պայմանները ստորաբաժանվում են չորս աստիճանի. 

4) աշխատանքի վտանգավոր (արտակարգ) պայմաններ (չորրորդ կարգ) – բնութա-

գրվում է արտադրական գործոնների մակարդակներով, որոնց ազդեցությունն 

աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում (կամ նրա մի մասում) ստեղծում է սուր 

մասնագիտական ախտահարումների զարգացման ռիսկ և սպառնալիք կյանքի համար: 

30. Աշխատանքը վտանգավոր (արտակարգ) աշխատանքի պայմաններում արգել-

վում է՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում: 

31. Աշխատատեղերում, արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթա-

ցի վնասակար և վտանգավոր գործոնների տեսակներով պայմանավորված, աշխատող-

ներն օգտագործում են պաշտպանական հագուստ, լսողական, տեսողական և շնչառա-

կան օրգանների, ոտքերի, ձեռքերի և գլխի պաշտպանության միջոցներ, որոնք ընտր-

վում են ըստ իրենց պաշտպանական, բժշկահիգիենիկ և օգտագործման ցուցանիշների` 

1) ներառում են պիտանիության ժամկետների, պահպանման, օգտագործման, 

սպասարկման և որակի հսկողության վերաբերյալ մատակարարի ցուցումներ կամ 

արտադրող կազմակերպության հրահանգներ. 

2) ունենում են աղմուկի մակարդակի նվազեցման ցուցանիշ և/կամ մակնշվածք. 

3) լինում են հրակայուն` ջերմային ճառագայթումից պաշտպանության համար 

աշխատանքային պայմաններում ինքնահրկիզման վտանգը կանխելու նպատակով. 

4) ապահովում են ցրտից մարմնի պաշտպանված մասի (ներառյալ մատների և 

մատների ծայրերի) ջերմամեկուսացումը և մեխանիկական ամրությունը. 

5) ապահովում են աշխատողների շնչառական օրգանների պաշտպանության նպա-

տակով աշխատատեղերից և աշխատանքային գոտու օդից վնասակար քիմիական նյու-

թերի, միացությունների և արտադրական փոշու նվազագույն ներթափանցումը օր-

գանիզմ: 

32. Արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար և 

վտանգավոր գործոնների ազդեցությանն ենթարկվող աշխատողներն ենթակա են նախ-

նական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական (աշխատանքի ընթացքում) բժշ-

կական զննության՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 398 որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան: 

33. Աշխատանքի պայմանների աստիճանավորումն ըստ հիգիենիկ նորմատիվնե-

րից արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի առկա գործոնների 

շեղման աստիճանի՝ ներկայացված է սույն Կանոնների 18-րդ բաժնում (աղյուսակներ 

1-13): 
 

V. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

34. Ըստ քիմիական գործոնի մակարդակի աշխատանքի պայմանների դասումը 

վտանգավորության և վնասակարության կարգին իրականացվում է՝ համաձայն սույն 

Կանոնների աղյուսակ 1-ի: 

35. Աշխատանքի պայմանների վնասակարության աստիճանը սահմանվում է ըստ 

վնասակար նյութերի առավելագույն խտության և միջին հերթափոխային մեծության: 

36. Աշխատանքային գոտու օդում նույնանման ազդեցությամբ գումարման արդյուն-

քով մի քանի վնասակար նյութերի միաժամանակյա պարունակության դեպքում` վնա-

սակարության աստիճանն որոշվում է յուրաքանչյուրի փաստացի խտության և նրանց 

ՍԹԽ հարաբերությունների գումարով, որը չպետք է գերազանցի մեկ միավորըֈ 

Վերջինս համապատասխանում է աշխատանքի թույլատրելի պայմաններինֈ 

Վնասակար նյութերի զուգակցումների պոտենցման արդյունքի ժամանակ աշխա-

տանքային գոտու օդում չափված խտությունների և նրանց ՍԹԽ-ի հարաբերություն-
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ների գումարը չպետք է գերազանցի այդ զուգակցումների համար սահմանված գործա-

կիցը (ենթահավելված 2, կետ 2)ֈ 

37. Աշխատանքային գոտու օդում երկու և ավելի տարատեսակ ազդեցությամբ 

վնասակար նյութերի միաժամանակյա պարունակության դեպքում աշխատանքի 

պայմանների վնասակարության կարգն ըստ քիմիական գործոնի սահմանվում է 

հետևյալ կերպ. 

1) ըստ նյութի, որի խտությունը համապատասխանում է վնասակարության առավել 

բարձր կարգին և աստիճանին. 

2) ցանկացած թվով նյութերի առկայությունը, որոնց մակարդակները համապա-

տասխանում են սույն Կանոնների աղյուսակ 1-ի 3.1 կարգին, չի մեծացնում 

աշխատանքի պայմանների վնասակարության աստիճանը. 

3) երեք և ավելի վնասակար նյութերի առկայությունը` սույն Կանոնների աղյուսակ 

1-ի 3.2 կարգի մակարդակներով, աշխատանքի պայմանները փոխադրում են հաջորդ 

վնասակարության աստիճանը՝ 3.3. 

4) երկու և ավելի վնասակար նյութերը` սույն Կանոնների աղյուսակ 1-ի 3.3 կարգի 

մակարդակներով, աշխատանքի պայմանները փոխադրում են սույն Կանոնների 

աղյուսակ 1-ի 3.4 կարգինֈ 

Նույնանման օրինակով իրականացվում է սույն Կանոնների աղյուսակ 1-ի 3.4 

կարգից`4-րդ կարգին փոխադրումը: 

38. Եթե մեկ նյութն ունի մի քանի առանձնահատուկ ներգործություն (քաղցկե-

ղածին, ալերգեն և այլն), աշխատանքի պայմանների գնահատումը կատարվում է ըստ 

առավել բարձր վնասակարության աստիճանիֈ 

39. Մաշկային ծածկույթները թափանցող և համապատասխան նորմատիվ ՍԹՄ 

ունեցող նյութերի հետ աշխատանքի ժամանակ աշխատանքի պայմանների կարգը 

սահմանվում է ըստ սույն Կանոնների  աղյուսակ 1-ի 2-րդ տողին համապատասխանֈ 

Մաշկով թափանցող առաջին կարգի վնասակարությամբ նյութերի համար օգտագործ-

վում է սույն Կանոնների աղյուսակ 1-ի 6-րդ տողըֈ 
 

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

40. Կենսաբանական գործոնի ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանների 

կարգը՝ համաձայն հիգիենիկ պահանջների, որոշվում է սույն Կանոնների աղյուսակ 2-

ին համապատասխանֈ 

41. Աշխատողի վրա մի քանի կենսաբանական գործոնների զուգակցված ազդեցու-

թյունը գնահատվում է համանման քիմիական գործոններին (կետ 36)ֈ 
 

VII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ՖԻԲՐՈԳԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ (ԱՖԱԳ) 
 

42. Ֆիբրոգեն ազդեցության գերակայությամբ աերոզոլների (այսուհետ՝ ԱՖԱԳ) հետ 

շփման ժամանակ աշխատանքի պայմանների կարգը և վնասակարության աստիճանն 

որոշվում է՝ ելնելով ԱՖԱԳ-ի միջին հերթափոխային խտության մեծությունից և միջին 

հերթափոխային ՍԹԽ գերազանցման պատիկությունից (աղյուսակ 3)ֈ 

43. Աշխատողների շնչական օրգանների վրա ԱՖԱԳ-ի ազդեցության գնահատման 

լրացուցիչ ցուցանիշ է հանդիսանում ՓԾ գործոնի հետ՝ իրական կամ ենթադրվող 

շփման ողջ ժամանակահատվածումֈ Ֆիբրոգեն փոշու միջին հերթափոխային ՍԹԽ 

գերազանցման դեպքում ՓԾ հաշվարկը պարտադիր էֈ 

44. ՓԾ աշխատողի շնչական օրգանի վրա (կամ բանվորների խմբի, եթե նրանք 

կատարում են նմանօրինակ աշխատանք համանման պայմաններում) հաշվարկվում է՝ 

ելնելով աշխատանքային գոտու օդում ԱՖԱԳ-ի միջին հերթափոխային փաստացի 

խտություններից, թոքային օդափոխության ծավալից (կախված աշխատանքի 

ծանրությունից), և փոշու հետ շփման տևողությունից. 
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ՓԾ = K x N x T x Q, որտեղ` 

K - աշխատողի շնչական գոտում փոշու միջին հերթափոխային փաստացի խտու-

թյունն է միլիգրամ/խորանարդ մետր, 

N - աշխատանքային հերթափոխերի թիվը օրացուցային տարում, 

T - ԱՖԱԳ-ի հետ շփման տարիների քանակը, 

Q - Թոքային օդափոխության ծավալը հերթափոխում- խորանարդ մետր: 

45. ՓԾ կարելի է հաշվարկել փոշու հետ շփման աշխատանքի ցանկացած շրջանում 

փաստացի կամ ենթադրվող մեծության ստացման համարֈ 

46. Ըստ աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության թոքային 

օդափոխության ծավալը հերթափոխում կազմում է` 

1) «I ա» և «I բ»  կարգի աշխատանքների համար` 4 խորանարդ մետր, 

2) «I ա» և «II բ» կարգի աշխատանքների համար` 7 խորանարդ մետր, 

3) «III»  կարգի աշխատանքների համար` 10 խորանարդ մետր: 

47. ՓԾ ստացված փաստացի տվյալները համեմատվում են ՓԾ ստուգիչ մեծություն-

ների հետ, որի արժեքը հաշվարկվում է կախված փաստացի կամ ենթադրվող 

աշխատանքային ստաժից, փոշու ՍԹԽ-ից և աշխատանքի կարգից սույն Կանոնների 

44-րդ կետին համապատասխանֈ ՓԾ ստուգիչ մակարդակը (ՍՓԾ) գործոնի հետ 

մասնագիտական շփման ողջ շրջանում ձևավորված փոշային ծանրաբեռնվածությունն 

է, փոշու միջին հերթափոխային ՍԹԽ պահպանման պայմաններում. 

ՍՓԾ = ՍԹԽ x N x T x Q, որտեղ 

ՍԹԽ - փոշու միջին հերթափոխային սահմանային թույլատրելի խտությունն է 

աշխատողի շնչական գոտում` միլիգրամ/խորանարդ մետր, 

N - աշխատանքային հերթափոխերի թիվը օրացուցային տարում, 

T - ԱՖԱԳ-ի հետ շփման տարիների քանակը, 

Q - Թոքային օդափոխության ծավալը հերթափոխում - խորանարդ մետր:  

48. Փաստացի ՓԾ ստուգիչ մակարդակին համապատասխանելու դեպքում 

աշխատանքի պայմանները դասվում են թույլատրելի կարգին: 

49. Ստուգիչ ՓԾ գերազանցման պատիկությունը մատնանշում է ըստ տվյալ 

գործոնի՝ աշխատանքի պայմանների վնասակարության կարգը (աղյուսակ 3): 
 

VIII. ԹՐԹՌԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
 

50. Աղմուկի, թրթռման, ինֆրաձայնի և ուլտրաձայնի ազդեցության դեպքում 

աշխատանքի պայմանների կարգը՝ համաձայն հիգիենիկ պահանջների, որոշվում է 

սույն Կաննոների  աղյուսակ 4-ին համապատասխան: 

51. Աշխատանքի պայմանների վնասակարության աստիճանը թրթռաձայնային 

գործոնների ազդեցության ժամանակ սահմանվում է, հաշվի առնելով նրանց ժամա-

նակային բնութագրերըֈ 
 

IX. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  

ԱՂՄՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

52. Աղմուկի ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանների կարգը՝ համաձայն 

հիգիենիկ պահանջների, որոշվում է սույն Կանոնների աղյուսակ 4-ին համապատաս-

խան: 

53. Աշխատողի վրա մշտական աղմուկի ազդեցության դեպքում աշխատանքի 

պայմանների գնահատումը կատարվում է աղմուկի մակարդակի չափումների 

արդյունքների հիման վրա՝ դեցիբելով, ըստ աղմկաչափի «A» սանդղակի «դանդաղ» 

ժամանակային բնութագրի վրաֈ 

54. Աշխատողի վրա ոչ մշտական աղմուկի ազդեցության դեպքում աշխատանքի 

պայմանների գնահատումը կատարվում է աղմուկի համարժեքային մակարդակի 

չափման արդյունքների հիման վրաֈ 
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55. Հերթափոխի ընթացքում աշխատողի վրա տարբեր ժամանակային (մշտական, 

ոչ մշտական-տատանվող, ընդհատվող, ազդակային) և սպեկտրալ (լայնաշերտ, 

երանգային) բնութագրերով զանազան զուգակցումներով՝ աղմուկի ազդեցության 

դեպքում չափվում կամ հաշվարկվում է ձայնի համարժեքային մակարդակըֈ 
 

X. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ  

ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹՐԹՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

56. Թրթռման ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանների կարգը՝ համա-

ձայն հիգիենիկ պահանջների, որոշվում է սույն Կանոնների աղյուսակ 4-ին համապա-

տասխան: 

57. Աշխատողների վրա մշտական թրթռման (ընդհանուր, տեղային) ազդեցության 

հիգիենիկ գնահատման համար չափվում կամ հաշվարկվում է թրթռաարագության 

ճշտված մակարդակը՝ դեցիբելով: 

58. Աշխատողների վրա ոչ մշտական թրթռման (ընդհանուր, տեղային) ազդեցու-

թյան հիգիենիկ գնահատումը կատարվում է ըստ նորմավորվող չափորոշիչների 

համարժեքային (ըստ էներգիայի) մակարդակիֈ Այդ դեպքում աշխատանքի պայման-

ների գնահատման համար չափվում կամ հաշվարկվում է թրթռաարագության 

համարժեքային ճշտված մակարդակը՝ դեցիբելով: 

59. Աշխատանքային օրվա ընթացքում (հերթափոխում) աշխատողների վրա, 

ինչպես մշտական, այնպես և ոչ մշտական թրթռման (ընդհանուր, տեղային) 

ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանների գնահատման համար չափվում կամ 

հաշվարկվում է թրթռաարագության համարժեքային ճշտված մակարդակը՝ դեցիբելով, 

հաշվի առնելով նրանց ազդեցության տևողությունը: 
 

XI. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ  

ԻՆՖՐԱՁԱՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

60. Ինֆրաձայնի ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանների կարգը՝ համա-

ձայն հիգիենիկ պահանջների, որոշվում է սույն Կանոնների աղյուսակ 4-ին 

համապատասխան: 

61. Աշխատողների վրա մշտական ինֆրաձայնի ազդեցության դեպքում աշխա-

տանքի պայմանների գնահատումը կատարվում է ձայնային ճնշման մակարդակի 

չափման արդյունքների հիման վրա՝ ըստ «գծային» սանդղակի, դեցիբելգծայինով: 

62. Աշխատողների վրա ոչ մշտական ինֆրաձայնի ազդեցության ժամանակ աշխա-

տանքի պայմանների գնահատումը կատարվում է ձայնային ճնշման համարժեքային 

(ըստ էներգիայի) ընդհանուր (գծային) մակարդակի չափման կամ հաշվարկման 

արդյունքների հիման վրա՝ դեցիբելգծայինով համապատասխան: 

63. Աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) ընթացքում աշխատողների վրա ինչպես 

մշտական, այնպես և ոչ մշտական ինֆրաձայնի ազդեցության դեպքում, աշխատանքի 

պայմանների գնահատման համար, չափվում կամ հաշվարկվում է ձայնային ճնշման 

համարժեքային ընդհանուր մակարդակը (դեցիբելգծայինով համապատասխան) հաշվի առնելով 

նրանց ազդեցության տևողությունը: 
 

XII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ  

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

 64. Աշխատողների վրա օդային ուլտրաձայնի ազդեցության դեպքում` 20.0 Հերցից 

մինչև 100.0 կիլոհերց հաճախականությամբ տատանումների տիրույթում, աշխա-

տանքի պայմանների գնահատումը կատարվում է ձայնային ճնշման մակարդակի 

չափման արդյունքներով: 

65. Հպումային ուլտրաձայնի ազդեցության դեպքում`20 կիլոհերցից միչև 100.0 

մեգահերց հաճախականությամբ տատանումների տիրույթում, աշխատանքի պայման-

ների գնահատումը կատարվում է թրթռաարագության (մետր/վայրկյան) առավելա-

գույն արժեքի չափման արդյունքով կամ նրա լոգարիթմական մակարդակով (դեցիբել): 
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XIII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ  

ԸՍՏ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

66. Աշխատանքի պայմանների դասումը վնասակարության և վտանգավորության 

այս կամ այն կարգին ըստ միկրոկլիմայի (սառեցնող և տաքացնող) ցուցանիշների 

կատարվում է սույն Կանոնների 5-8 աղյուսակներին համապատասխանֈ 

67. Սենքում (անկախ տարվա շրջանից), ինչպես նաև բաց տարածքում տարվա տաք 

եղանակին տաքացնող միկրոկլիմայի գնահատման համար օգտագործվում է 

միջավայրի ջերմային ծանրաբեռնվածության ինտեգրալ ցուցանիշը (այսուհետ` ՄՋԾ)ֈ 

68. Սույն Կանոնների աղյուսակ 6-ում բերված են ՄՋԾ ցուցիչի մեծություններն 

ամառային թեթև հագուստի կոմպլեկտ հագած մարդու նկատմամբֈ 

69. Միկրոկլիմայի օպտիմալ արժեքի և թույլատրելիի վերին սահմանի գնահատման 

համար կարող են օգտագործվել ինչպես նրա առանձին բաղկացուցիչները, այնպես և 

ՄՋԾ ցուցիչը (եթե ջերմային ճառագայթումը ≤1000 վատտ/ քառակուսի մետր) սույն 

Կանոնների աղյուսակներ 5-6-ին համապատասխանֈ 

70. Մարդու մարմնի` ≤ 25 տոկոս մակերեսի ջերմային ճառագայթահարման (1000 

վատտ/քառակուսի մետր գերազանցող) դեպքում աշխատանքի վնասակար պայման-

ները բնութագրվում են որպես վնասակար և վտանգավոր, նույնիսկ եթե ՄՋԾ ցուցիչն 

ունի թույլատրելի չափորոշիչներ (աղյուսակ 5)ֈ Այդ դեպքում աշխատանքի պայմաննե-

րի կարգը որոշվում է ըստ ամենաարտահայտված ցուցանիշի` ՄՋԾ ինդեքսի կամ 

ջերմային ճառագայթման (աղյուսակ 5-6). 

1) 100 վատտ/քառակուսի մետրից բարձր մարդու մարմնի ճառագայթահարման 

դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել անհատական պաշտպանության միջոցներ (այդ 

թվում դեմքի և աչքերի). 

2) սույն Կանոնների աղյուսակ 5-ում բերված ինֆրակարմիր ճառագայթահարման 

մեծությունների դեպքում անընդհատ ճառագայթահարման և դադարների տևողության 

կանոնակարգումը պարտադիր է (ենթահավելված 1, կետ 2)ֈ 

71. Տարվա տաք շրջանում բաց տարածքում աշխատելու դեպքում պետք է կողմնո-

րոշվել սույն Կանոնների աղյուսակներ 5-6  բերված միկրոկլիմայի չափորոշիչներովֈ 

72. Սառեցնող միկրոկլիմայով արտադրական շենքերում աշխատանքի ժամանակ 

աշխատանքի պայմանների կարգը (ջերմային ճառագայթման բացակայության 

դեպքում) որոշվում է ըստ սույն Կանոնների աղյուսակ 7-ի: 

73. Սառեցնող միկրոկլիմայով արտադրական սենքերում աշխատանքի ժամանակ 

պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության մարմինների համաձայ-

նությամբ, աշխատանքի պայմանների կարգը կարող է նվազեցվել (բայց ոչ ցածր սույն 

Կանոնների աղյուսակ 1-ի 3.1 կարգից), աշխատանքի ռեժիմի և հանգստի 

պահպանման և աշխատողին համապատասխան ջերմամեկուսացմամբ հագուստով 

ապահովման պայմանովֈ 

74. Սառեցնող միկրոկլիմայով և ջերմային ճառագայթման աղբյուրների առկայու-

թյամբ արտադրական սենքերում աշխատողների համար աշխատանքի պայմանների 

կարգը սահմանվում է ըստ «ջերմային ճառագայթում» ցուցանիշի (աղյուսակ 6), եթե 

նրա ինտենսիվությունը բարձր է 1000 վատտ/քառակուսի մետրից, 141-1000 վատտ/քա-

ռակուսի մետր ջերմային ճառագայթման դեպքում աշխատանքի պայմանների գնահա-

տումը կատարվում է օրգանիզմի վրա կոնկրետ ջերմային ճառագայթահարման 

ծանրաբեռնվածության որոշման հիմքի վրաֈ 

75. Աշխատանքի պայմանների կարգը, տարվա ցուրտ շրջանում, բաց տարածք-

ներում և չջեռուցվող սենքերում աշխատանքների ժամանակ որոշվում է ըստ աղյուսակ 

8-ի: Ջերմաստիճանի մեծությունները բերված են համապատասխան ջերմամեկուսաց-

մամբ հագուստի կոմպլեկտ հագած մարդու նկատմամբ` հաշվի առնելով միջին 

ծանրության աշխատանքների կատարումը և ցուրտ միջավայրում անընդհատ 

գտնվելու ժամանակի համապատասխան կանոնակարգումը (անընդհատ գտնվելու 

ժամանակը չպետք է գերազանցի երկու ժամից)ֈ Օդի շարժման արագությունը թույլատ-
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րելիից գերազանցելու դեպքում, ջերմաստիճանի ցուցանիշը պետք է բարձրացվի 2.2 

աստիճան ցելսուս՝ նրա արագության բարձրացման յուրաքանչյուր մեկ մետր/վայրկյա-

նի համար: (-40 աստիճան Ցելսիուսից ցածր օդի ջերմաստիճանի դեպքում անհրաժեշտ 

է շնչական օրգանների պաշտպանություն)ֈ 

76. Հերթափոխի ընթացքում աշխատողի արտադրական գործունեությունը տարբեր 

միկրոկլիմաներում (տաքացնող և սառեցնող), իրականացվելու դեպքում անհրաժեշտ է 

այն գնահատել առանձին-առանձին: 
 

XIV. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ  

ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

77. Աշխատանքի պայմանների գնահատումը ըստ «լուսավորման» գործոնի կա-

տարվում է համաձայն սույն Կանոնների աղյուսակ 9-ում բերված բնական և արհես-

տական լուսավորման ցուցանիշների: 

78. Սենքում բնական լուսավորման և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 

միջոցների բացակայության դեպքում աշխատանքի պայմանները ըստ «բնական 

լուսավորում» ցուցանիշի, դասվում են սույն Կանոնների աղյուսակ 9-ի 3.2 կարգին, իսկ 

վերջինիս առկայության դեպքում` սույն Կանոնների աղյուսակ 9-ի 3.1 կարգին: 

79. Լուսավորման համակցված համակարգի դեպքում, եթե գումարային լուսա-

վորվածությունը համապատասխանում է նորմերին, իսկ ընդհանուր լուսավորվածու-

թյան բաղադրիչը ցածր է նորմատիվային մակարդակից, աշխատանքի պայմանները 

ըստ «արհեստական լուսավորում» ցուցանիշի դասվում են սույն Կանոնների աղյուսակ 

9-ի 3.1 կարգինֈ 

80. «Անդրադարձող փայլ» ցուցանիշը որոշվում է օբյեկտների զանազանման և 

ուղղորդված, ցրված, խառը անդրադարձումով օժտված աշխատամակերեսների վրա 

աշխատանքի ժամանակ: Անդրադարձող փայլի շլացնող ազդեցության առկայության, 

օբյեկտների զանազանման տեսանելիության վատացման և տեսողության անբարե-

հարմարության դեպքում աշխատանքի պայմանները՝ ըստ տվյալ ցուցանիշի, դասվում 

են սույն Կանոնների աղյուսակ 9-ի 3.1 կարգին: 

81. «Պայծառության» ցուցանիշը որոշվում է, երբ առկա է դրա սահմանափակման 

անհրաժեշտության ցուցում: 

82. «Պայծառության անհավասարաչափ տեղաբաշխման» ցուցանիշի հսկողությունը 

կատարվում է տեսաէկրանային սարքերով (այսուհետ ՏԷՍ) և անձնական էլեկտրո-

նային հաշվիչ մեքենաներով (այսուհետ ԱԷՀՄ) սարքավորված աշխատատեղերի 

համար: Այն ենթադրում է պայծառությունների փոխադարձ կապի որոշում աշխատա-

մակերեսների (սեղան, փաստաթուղթ), ինչպես նաև աշխատամակերեսի և պատերի 

մակերեսների, սարքավորումների միջև: 

83. Արհեստական լուսավորման առանձին ցուցանիշների կարգերն որոշելուց հետո 

(լուսավորվածություն, շլացման ցուցանիշ, լուսավորվածության բաբախման գործակից, 

անդրադարձող շլացնող փայլ, պայծառություն, պայծառության անհավասարաչափ 

տեղաբաշխում) կատարվում է վերջնական գնահատում ըստ «արհեստական լուսավո-

րում գործոնի, վնասակարության ամենաբարձր աստիճանին պատկանող ցուցանիշի 

հիման վրա: 

84. Եթե աշխատատեղը տեղադրված է մի քանի սենքերում, աշխատանքի պայման-

ների գնահատումը՝ ըստ լուսային միջավայրի ցուցանիշների կատարվում է, հաշվի 

առնելով նրանցից յուրաքանչյուրում գտնվելու ժամանակը: 

85. Աշխատանքի պայմանների գնահատումը՝ ըստ լուսային միջավայրի ցուցանիշի 

կատարվում է «բնական» և «արհեստական» լուսավորման գնահատականների 

վնասակարության ամենաբարձր ցուցանիշի հիման վրա: 

86. Արտադրական կազմակերպություններում և հասարակական շենքերում լուսա-

վորման գործիքային չափման գործընթացն իրականացվում է համաձայն ենթահավել-

ված 8-ի: 
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XV. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՈՉ ԻՈՆԱՑՆՈՂ 

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
 

87. Աշխատանքի պայմանների դասակարգումը ոչ իոնացնող էլեկտրամագնիսա-

կան դաշտերի և ճառագայթման ազդեցության պայմաններում, կատարվում է  սույն 

Կանոնների աղյուսակ 10-ին համապատասխան, իսկ օպտիկական տիրույթով ոչ 

իոնիզացնող ճառագայթումը՝ (լազերային և ուլտրամանուշակագույն) ըստ սույն Կա-

նոնների աղյուսակ 11-ի: 

88. Տարբեր հաճախականությունների տիրույթում մի քանի աղբյուրներից առա-

ջացած ոչ իոնացնող էլեկտրամագնիսական դաշտերի և ճառագայթման միաժամա-

նակյա ազդեցության դեպքում, աշխատատեղի աշխատանքի պայմանների կարգը 

սահմանվում է ըստ այն գործոնի, որը ունի ամենաբարձր վնասակարության աստի-

ճան: Այդ դեպքում, եթե արձանագրվում է ՍԹՄ-ի գերազանցում երկու և ավելի նորմա-

վորվող հաճախականությունների տիրույթում, ապա վնասակարության աստիճանը 

մեծանում է մեկով: 
 

XVI. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԸՍՏ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
 

89. Աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության գնահատումը 

բերված է համապատասխանաբար սույն Կանոնների 12-րդ և 13-րդ աղյուսակներում: 

90. Ֆիզիկական աշխատանքի ծանրության գնահատումը կատարվում է սույն 

Կանոնների աղյուսակ 12-ում բերված բոլոր ցուցանիշների հաշվառման հիման վրա: 

Այդ դեպքում սկզբից սահմանվում է յուրաքանչյուր չափված ցուցանիշի կարգը, իսկ 

աշխատանքի ծանրության վերջնական գնահատումը կատարվում է ամենաբարձր 

աստիճան ունեցող ցուցանիշով: Սույն Կանոնների աղյուսակ 12-ի 3.1. և 3.2. աստիճան 

ունեցող երկու և ավելի ցուցանիշների միաժամանակյա առկայության դեպքում աշխա-

տանքի պայմանները ըստ աշխատանքային գործընթացի ծանրության գնահատվում են 

մեկ աստիճանով բարձր և հետագայում համապատասխանաբար: 

91. Աշխատանքի լարվածության ամենաբարձր աստիճանը համապատասխանում է 

սույն Կանոնների  աղյուսակ 1-ի 3.2. կարգին: 

92. Աշխատողների օրգանիզմի ընդհանուր էներգածախսի ինտենսիվությամբ 

(Վատտով) պայմանավորված աշխատանքի կարգերը ստորաբաժանվում են համապա-

տասխան սույն Կանոնների աղյուսակ 14-ի: 

 

XVII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 
  

Աղյուսակ 1 
  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐԸ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՕԴՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒՅԹԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ՍԹԽ-Ի ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒՄ, ԱՆԳԱՄ) 

Հ/Հ Վնասակար նյութեր 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

թույլա-

տրելի 
վնասակար 

վտան-

գավոր 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1. 

 

 1-2 կարգի վտանգավորության, 

վնասակար նյութեր բացառությամբ 

ստորև թվարկվածների 

≤ ս.թ.խ. 1.1-3.0 3.1-6.0 6.1-10 
10.1-

20.0 
> 20.0 

2. 

 

 3-4 կարգի վտանգավորության, 

վնասակար նյութեր, բացառությամբ 

ստորև թվարկվածների 

≤ ս.թ.խ. 1.1-3.0 
3.1-

10.0 
> 10.0 

  

3. 

 

Նյութեր, վտանգավոր սուր թունա-

վորման զարգացման համար, սուր և 

գրգռիչ ազդեցության մեխանիզմով 

≤ ս.թ.խ. 1.1-2.0 2.1-4.0 4.1-6.0 
6.1-

10.0 
> 10.0x 

4. Քաղցկեղածիններ ≤ ս.թ.խ. 1.1-3.0 3.1-6.0 6.1- > 10.0 
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 10.0 

5. Ալերգեններ ≤ ս.թ.խ. 
 

1.1-3.0 
3.1-

10.0 
> 10.0 

 

6. 

 

Հակաուռուցքային դեղամիջոցներ, 

հորմոններ (էստրոգեններ )     
+ 

 

7. Նարկոտիկ-անալգետիկներ 
  

+ 
   

 

+ Աշխատատեղերի օդում անկախ վնասակար նյութերի խտություններից 

աշխատանքային պայմանները դասվում են տվյալ կարգին: 

x Սուր ուղղորդված ազդեցության մեխանիզմով նյութերի համար նշված 

մակարդակների գերազանցումը կարող է հանգեցնել սուր, այդ թվում և մահացու 

թունավորման: 
 

Աղյուսակ 2 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՕԴՈՒՄ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
 

Հ/Հ Վնասակար նյութեր Աշխատանքի պայմանների կարգ 

թույլատրելի վնասակար 
վտան-

գավոր 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1. 

 

 

մանրէներ, մանրէների կենդանի      

բջիջներ և սպորներ պարունակող 

պատրաստուկներ 

≤ ս.թ.խ. 
1.1-

3.0 

3.1-

10.0 
> 10.0 

  

2.  Ախտածին մանրէներ 

 հատուկ վտանգավոր 

վարակներ     
+ 

այլ վարակային 

հիվանդությունների 

հարուցիչներ 
  

+ 
  

 

+ Անկախ աշխատանքային գոտում օդում վնասակար նյութի խտությունից 

աշխատանքի պայմանները դասվում են տվյալ կարգին: 

  Աղյուսակ 3 
  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐԸ ԿԱԽՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ 

ՕԴՈՒՄ ՖԻԲՐՈԳԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐԻ 

(ԱՖԱԳ) ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՇՆՉԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՓՈՇԱՅԻՆ 

ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ՍԹԽ ԵՎ ՓԾԽ ԳԵՐԱԶԱՆՑՄԱՆ 

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) 
 

Հ/Հ Վնասակար նյութեր* Աշխատանքի պայմանների կարգ 

թույլա-

տրելի 

վնասակար վտանգա-

վոր (ար-

տակարգ)** 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1. ՍԹԽ գերազանցում, անգամ 

1) փոշու խտություն ≤ ս.թ.խ. 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 > 10.0   

2. ՓԾԽ գերազանցում, անգամ 

1). 
փոշային ծանրաբեռնվածություն 

(փ.ծ)* 
≤ փ.ծ.խ. 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 > 10.0   

3. 

 

 

 

 

փոշային ծանրաբեռնվածություն  

ֆիբրոգեն ազդեցության 

գերակայությամբ փոշիների համար 

(ս.թ.խ 1մլգ/մ3), ինչպես նաև ասբեստ 

պարունակող փոշու համար 

≤ փ.ծ.խ. 
   

> 5.0   
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*բացառությամբ փոշիների, որոնք ունեն արտահայտված ֆիբրոգեն ազդեցություն և 

1 միլիգրամ/խորանարդ մետր  և ցածր ս.թ.խ., ինչպես նաև ասբեստ պարունակող 

փոշիների համար: 

**200-400 միլիգրամ/խորանարդ մետր խտությունները գերազանցող, հրդեհավտանգ 

և պայթունավտանգ օրգանական փոշիներ: 
 

Աղյուսակ 4 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂՈՒՄ  

ԱՂՄՈՒԿԻ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՏԵՂԱՅԻՆ ԹՐԹՌՄԱՆ, ԻՆՖՐԱՁԱՅՆԻ  

ԵՎ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ 
 

Գործոնի անվանում, ցուցանիշ, 

չափման միավոր 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

թույլա-

տրելի 
վնասակար 

վտանգավոր 

(արտակարգ) 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

ս.թ.մ-ի գերազանցում մինչև 

Աղմուկ, ձայնի համարժեքային 

մակարդակ, դԲԱ 
≤ ս.թ.մ. 5 15 25 35 > 35 

Տեղային թրթռում, վիբրոարագության 

համարժեքային ուղղված մակարդակ, դԲ 
≤ ս.թ.մ. 3 6 9 12 >12 

Ընդհանուր թրթռում, վիբրոարագության 

համարժեքային ուղղված մակարդակ, դԲ 
≤ ս.թ.մ. 6 12 18 24 > 24 

Ինֆրաձայն. ձայնային ճնշման ընդհանուր 

մակարդակ, դԲգծ 
≤ ս.թ.մ. 5 10 15 20 > 20 

Ուլտրաձայն օդային. ձայնային ճնշման 

մակարդակ հաճախականությունների 1/3 

օկտավային շերտագծերում, դԲ 

≤ ս.թ.մ. 10 20 30 40 > 40 

 Ուլտրաձայն հպման. վիբրոարագության 

մակարդակ, դԲ 
≤ ս.թ.մ. 5 10 15 20 > 20 

  

Աղյուսակ 5 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ  ԸՍՏ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՆԿԱԽ ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԻՑ ԵՎ  

ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏԱՐՎԱ ՏԱՔ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Ցուցանիշ Աշխատանքի պայմանների կարգ 

օպտիմալ թույլա-

տրելի 

վնասակար վտանգավոր 

(արտակարգ) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Օդի ջերմաստի-

ճան Co 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

Ըստ ՄՋԾ-ինդեքսի ցուցանիշի (տես աղյ. 6.),   

սառեցնող միկրոկլիմայով շենքերի համար, ըստ օդի 

ջերմաստիճանիֈ 

Օդի շարժման ա-

րագություն, մ/վրկ 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

Հաշվի է առնված ՄՋԾ-ինդեքսի ցուցանիշում (տես աղյ. 

6.): Սառեցնող միկրոկլիմայի գնահատման ժամանակ 

հաշվի է առնվում ջերմաստիճանային ուղղման համարֈ 

Օդի խոնավու-

թյուն, % 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

Ըստ ՄՋԾ -ինդեքսի ցուցանիշի (տես աղյ. 6.), 

14-10 <10 
   

ՄՋԾ - ինդեքս, Co 

Ջերմային ճառա-

գայթում, Վտ/մ2 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 
1001-1500 1501- 2000 2001-2500 2501-2800 > 2800 
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Աղյուսակ 6 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ՄՋԾ-ԻՆԴԵՔՍԻ (OC) ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ 

ՏԱՔԱՑՆՈՂ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՆԿԱԽ 

ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԻՑ ԵՎ ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏԱՔ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Աշխա-

տանք-

ների 

կարգ 

Ընդհանուր 

էներգա-

ծախս 

Վտ/մ2 

 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

 

Օպտի-

մալ 

Թույլա-

տրելի 

Վնասակար 
Վտանգավոր 

(արտակարգ) I աստ. II աստ. III աստ. IV աստ. 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iա 68(58-77) 22.2-26.4 26.5-26.6 26.7-27.4 27.5-28.6 28.7-31.0 > 31.0 

Iբ 88(78-97) 21.5-25.8 25.9-26.1 26.2-26.9 27.0-27.9 28.0-30.3 > 30.3 

IIա 113(98-129) 20.5-25.8 25.2-25.5 25.6-26.2 26.3-27.3 27.4-29.9 > 29.9 

IIբ 145(130-160) 19.5-23.9 24.0-24.2 24.3-25.0 25.1-26.4 26.5-29.1 > 29.1 

III 177(161-193) 18.0-21.8 21.9-22.2 22.3-23.4 23.5-25.7 25.8-27.9 > 27.9 
 

Աղյուսակ 7 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ 

 (OC ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ) ՍԱՌԵՑՆՈՂ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  

ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
 

Աշխա-

տանք-

ների 

կարգ 

Ընդհանուր 

էներգածախս, 

Վտ/մ2 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

 Օպտի-

մալ 

Թույլա-

տրելի 

Վնասակար* Վտանգա-

վոր (արտա-

կարգ) 
I աստ. II աստ. III աստ. IV աստ. 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iա 68(58-77) 
ըստ Սան 

Ն. և Կ. 

ըստ Սան 

Ն. և Կ. 
18 16 14 12 

 

Iբ 88(78-97) -"- -"- 17 15 13 11 
 

IIա 113 (98-129) -"- -"- 14 12 10 8 
 

IIբ 145(130-160) -"- -"- 13 11 9 7 
 

III 177 (161-193) -"- -"- 12 10 8 6 
 

  

* Աշխատանքի պայմանների երրորդ կարգին համապատասխան բերված է օդի 

ջերմաստիճանը աստիճան Ցելսիուս: Օպտիմալից  0.1 մետր/վայրկյան օդի շարժման 

արագության մեծացման դեպքում ըստ սան նորմերի օդի ջերմաստիճանը պետք է 

մեծացնել 0,2 աստիճան Ցելսիուսով: 

   Աղյուսակ 8   
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ  

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ (CO ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ) ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐՎԱ  

ՑՈՒՐՏ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԵՎ ՑՈՒՐՏ (ՉՋԵՌՈՒՑՎՈՂ) ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ 
 

Կլիմա-

յական 

գոտի 

Հագուստի 

ջերմամեկու-

սացում 

C Վտ/մ2 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Թույլա-

տրելի 

Վնասակար Վտանգավոր 

(արտակարգ) I աստ. II աստ. III աստ. IV աստ. 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iա 0.71 -30 -3.6 -38.5 -40.8 -60 < -60.0 

Iբ 0.82 -38 -46.2 -48.9 -54.4 -70 < -70.0 

II 0.61 -23 -29.4 -31.5 -35.7 -48 < -48.0 

III 0.51 -15.9 -21.3 -23 -26 -37 < -37 
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Աղյուսակ 9 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ 

 ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

Գործոն, ցուցանիշ Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Թույլատրելի 

Վնասակար-3 

I  

աստ. 

II 

աստ. 

III 

աստ. 

IV 

աստ. 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 

Բնական լուսավորում. բնական 

լուսավորվածության գործակից (բլգ, %) 
≥ 0.6 0.1-0.6 < 0.1 

 
  

Արհեստական լուսավորում 
    

  

Աշխատամակերեսի լուսա-

վորվածություն. (E.լք) տեսո-

ղական աշխատանքների 

կարգի համար 

I-IV,VII 0.5EH< EH < 0.5EH 
  

   

V,VI, VIII-XIV EH* < EH 
  

  

Շլացման ցուցանիշ (PH) PH* >PH       

Անդրադարձող փայլ 
բացակայու-

թյունը 

առկայու-

թյունը 
      

Լուսավորվածության բաբախման գործակից 

(Kn, %) 
KnH* > KnH       

Պայծառություն (L, KD/m2) LH* > LH       

Պայծառության տեղաբաշխման 

անհավասարաչափություն 
CH* > CH       

 

* Նորմատիվային նշանակումներ` լուսավորվածությունը - En, բաբախման գործա-

կից-KnH, շլացման ցուցանիշ` PH, պայծառություն - LH, պայծառության տեղաբաշխման 

անհավասարաչափություն-CH: 

Աղյուսակ 10 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ՈՉ ԻՈՆԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ 

 ԴԱՇՏ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ) 
 

Գործոն Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Օպտիմալ 
Թույլա-

տրելի 

Վնասակար Վտանգա-

վոր (արտա-

կարգ) 
I 

աստ. 

II 

աստ. 

III 

աստ. 

IV 

աստ. 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ս.Թ.Մ.-ի գերազանցում (անգամ) 

Գեոմագնիսական դաշտ բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 5 ≤ 10 ≤ 50 > 5 
 

Էլեկտրաստատիկ դաշտ բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ*1 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 
 

Հաստատուն մագնիսական 

դաշտ 
բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 5 ≤ 10 ≤ 100 >100 

 

Էլեկտրական դաշտ արտա-

դրական հաճախականության 

(50Հց) 

բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ*1 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 > 40* 

ԷՄՃ, ՏԷՍ և ԱԷՀՄ-ից 

առաջացած  
≤ ս.թ.մ. ≤ 5 ≤ 10 ≤ 50 > 50 

 

ԷՄՃ ռադիոհաճախականու-

թյան տիրույթի        

0.01-0.03 մգՀց բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 
 

0.03-3.0 մգՀց բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 
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3.0-30.0 մգՀց բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 
 

30.0-300.0 մգՀց բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 > 50** 

300.0 մգՀց-300.0 հՀց բնական ֆոն ≤ ս.թ.մ. ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 >10 > 50*** 

*1ՍԹՄ-ի արժեք, որի հետ համեմատվում է աշխատատեղում չափված էլեկտրա-

մագնիսական ճառագայթման մեծությունըֈ 

* ՍԹՄ համար 0.16ժամ ≤ ազդեցության ժամանակի դեպքումֈ 

     ** ՍԹՄ համար 0.08ժամ ≤ ազդեցության ժամանակի դեպքումֈ 

    *** ՍԹՄ համար 0.2ժամ ≤ ազդեցության ժամանակի դեպքումֈ 

 

Աղյուսակ 11 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ՕՊՏԻԿ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ՈՉ  

ԻՈՆԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿ (ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ, ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ) 
 

Գործոն Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Օպտի-

մալ 

Թույլա-

տրելի 

Վնասակար 

I  

աստ. 

II 

աստ. 

III 

աստ. 

IV 

աստ. 

Վտանգա-

վոր (ար-

տակարգ) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Լազերային ճառագայթում - ս.թ.մ1 ս.թ.մ2 
<10 

ս.թ.մ2 

<102  

ս.թ.մ2 

<103  

ս.թ.մ2 

>103  

ս.թ.մ2 

Ուլտրա-

մանու-

շակա-

գույն 

ճառա-

գայթում 

Արտադրական աղբյուր-

ների առկայության 

դեպքում Ում-Ա, Ում-Վ,  

Ում-Ց, վտ/մ2 

ըստ 

սան 

Ն և Կ 

ԹՃի 

(Թույլատ. 

ճառ.  

ինտ.) 

> ԹՃԻ  

   

Կանխարգելիչ նշանա-

կությամբ Ում (ճառա-

գայթման աղբյուրների 

առկայության դեպքում 

Ում-A) ավտ/մ2 

 

9-45 < 9  

   

  

Աղյուսակ 12 

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ 
 

Աշխատանքային գործընթացի 

ծանրության ցուցանիշներ 

Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Օպտիմալ 

(թեթև 

ֆիզիկական 

ծանրաբեռ.) 

Թույլատրելի 

(միջին 

ֆիզիկական 

ծանրաբեռ.) 

Վնասակար (ծանր 

աշխատանք) 

I աստ. II աստ. 

1 2 3.1 3.2 

- ≤ ս.թ.մ1 ≤ ս.թ.մ2 < 10 ս.թ.մ2 

1 2 3 4 5 

1. Ֆիզիկական դինամիկ ծանրաբեռնվածություն. մեխանիկական աշխատանքի միավորը 

հերթափոխում (կգ մ) 

1) տեղային ծանրաբեռնվածության 

դեպքում (առավելապես ձեռքերի և 

ուսահոդի մկանների մասնակցու-

թյամբ) բեռի տեղափոխում մինչև 1մ 

հեռավորություն.  

տղամարդկանց համար  

մինչև 2500 

մինչ 1500 

մինչև 5000 

մինչև 3000 

մինչև 7000 

մինչև 4000 

7000-ից ավելի 

4000-ից ավելի 
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կանանց համար 

2) ընդհանուր ծանրաբեռնվածության 

դեպքում (ձեռքերի, մարմնի, ոտքերի, 

մկանների մասնակցությամբ) 

    ա. 1-5մ հեռավորությամբ բեռի 

տեղափոխում 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 12500 

մինչև 7500 

մինչև 25000 

մինչև 15000 

մինչև 35000 

մինչև 25000 

35000-ից ավելի 

25000-ից ավելի 

բ. 5մ-ից ավելի հեռավորությամբ  

բեռի տեղափոխման դեպքում 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 24000 

մինչև 14000 

մինչև 46000 

մինչև 28000 

մինչև 70000 

մինչև 40000 

70000-ից ավելի 

40000-ից ավելի 

2. Ձեռքով բարձրացվող և տեղափոխվող Բեռի զանգվածը (կգ) 

1) ծանրության բարձրացում և տեղա-

փոխում (միանվագ) այլ աշխատան-

քով հերթագայման դեպքում (ժամում 

2 անգամ)  

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 15 

մինչև 5 

մինչև 30 

մինչև 10 

մինչև 35 

մինչև 12 

35-ից ավելի 

12-ից ավելի 

2)ծանրության բարձրացում և տեղա-

փոխում (միանվագ) մշտապես աշխա-

տանքային հերթափոխի ընթացքում 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 5 

մինչև 3 

մինչև 15 

մինչև 7 

մինչև 20 

մինչև 10 

20-ից ավելի 

10-ից ավելի 

3) հերթափոխի յուրաքանչյուր ժամվա 

ընթացքում տեղափոխվող բեռների 

գումարային զանգվածը 

  

  

ա. աշխատամակերեսից 

 տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 250 

մինչև 100 

մինչև 870 

մինչև 350 

մինչև 1500 

մինչև 700 

1500-ից ավելի 

700-ից ավելի 

բ. հատակից 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 100 

մինչև 50 

մինչև 435 

մինչև 175 

մինչև 600 

մինչև 350 

600-ից ավելի 

350-ից ավելի 

3. Ստերեոտիպ աշխատանքային շարժումներ (քանակը հերթափոխում) 

1) տեղային ծանրաբեռնվածության 

դեպքում (ձեռքերի մատների և դաս-

տակի մկանների մասնակցությամբ) մինչև 20000 մինչև 40000 մինչև 60000 60000-ից ավելի 

2)  ռեգիոնալ ծանրաբեռնվածության 

դեպքում (առավելապես ձեռքերի և 

դաստակի մկանների մասնակցու-

թյամբ աշխատանքի ժամանակ) մինչև 10000 մինչև 20000 մինչև 30000 30000-ից ավելի 

4. Ստատիկ ծանրաբեռնվածություն-ստատիկ ծանրաբեռնվածության մեծությունը  

հերթափոխում ջանքի գործադրմամբ բեռի պահման դեպքում 

1) մեկ ձեռքով 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 18000 

մինչև 11000 

մինչև 36000 

մինչև 22000 

մինչև 70000 

մինչև 42000 

70000-ից ավելի 

42000-ից ավելի 

2) երկու ձեռքերով 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

մինչև 36000 

մինչև 22000 

մինչև 70000 

մինչև 42000 

մինչև 140000 

մինչև 84000 

140000-ից ավելի 

84000-ից ավելի 

3) իրանի ոտքերի մկանների 

մասնակցությամբ 

տղամարդկանց համար 

կանանց համար 

 

 

մինչև 43000 

մինչև 26000 

 

 

մինչև 100000 

մինչև 60000 

 

 

մինչև 200000 

մինչև 120000 

 

 

200000-ից ավելի 

120000-ից ավելի 

5. Աշխատանքային դիրք 
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1) աշխատանքային դիրք Ազատ, հար-

մար դիրք, 

մարմնի 

աշխատան-

քային դիրքի 

փոփոխու-

թյան հնա-

րավորու-

թյուն 

(նստած, 

կանգնած)ֈ  

Հերթափոխի 

ժամանակի 

մինչև 40% 

կանգնած 

դիրքում 

գտնվելը 

Պարբերա-

բար, հերթա-

փոխի ժամա-

նակի մինչև 

25%-ը, 

անհարմար 

(աշխատանք 

իրանի շրջ-

մամբ, վեր-

ջույթների 

անհարմար 

դասավորու-

թյուն և այլն) 

և (կամ ֆիքս-

ված մարմնի 

տարբեր մա-

սերի մեկը 

մյուսի 

նկատմամբ 

փախադարձ 

դիրքի փո-

փոխության 

անհնարի-

նություն) 

դիրքում 

գտնվելըֈ 

Հերթափոխի 

ժամանակի 

մինչև 60% 

կանգնած 

դիրքում 

գտնվելը 

Պարբերա-

բար, հերթա-

փոխի ժամա-

նակի մինչև 

50%-ը, ան-

հարմար կամ 

ֆիքսված 

դիրքում գտ-

նվելը. հար-

կադրական 

դիրքում 

գտնվելը 

(ծնկած, 

պպզած և 

այլն) հերթա-

փոխի ժամա-

նակի մինչև 

25%-ը, հեր-

թափոխի ժա-

մանակի մին-

չև 80%-ը, 

կանգնած 

դիրքում 

գտնվելըֈ 

Պարբերաբար, 

հերթափոխի 

ժամանակի 

մինչև 50%-ից 

ավելի անհար-

մար, և (կամ) 

ֆիքսված դիր-

քում գտնվելը. 

հարկադրական 

դիրքում գտնվելը 

(ծնկած, պպզած 

և այլն) հերթա-

փոխի ժամա-

նակի 25%-ը, 

հերթափոխի 

ժամանակի  

80%-ից ավելի 

կանգնած դիր-

քում գտնվելըֈ 

6. Իրանի թեքվածքներ (թեքումներ) 

1) իրանի թեքվածքների 

(հարկադրական 30%-ից ավել), 

քանակը հերթափոխում մինչև 50 51-100 101-300 300-ից ավելի 

7. Տեխնոլոգիական գործընթացներով պայմանավորված աշխատողի շարժը 

 տարածության մեջ, կմ 

1) ըստ հորիզոնականի մինչև 4 մինչև 8 մինչև 12 12-ից ավելի 

2) ըստ ուղղահայացի մինչև 2 մինչև 4 մինչև 8 8-ից ավելի 

  

Աղյուսակ 13 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ 
 

Աշխատանքային 

գործընթացի 

լարվածության 

ցուցանիշներ 

Աշխատանքի պայմանների կարգը 

Օպտիմալ Թույլատրելի Վնասակար 

Աշխատանքի 

լարվածություն 

թեթև աստիճանի 

Աշխատանքի 

լարվածություն 

միջին 

աստիճանի 

Լարված աշխատանք 

I աստ. II աստ. 

1 2 3.1 3.2 

1 2 3 4 5 

1. Մտավոր ծանրաբեռնվածություն 

1) աշխատանքի Բացակայում է Պարզ Բարդ խնդիր- Ալգորիթմի լուծում 
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բովանդակությունը որոշում ընդու-

նելու անհրաժեշ-

տությունը 

խնդիրների 

լուծում ըստ 

հրահանգի 

ների լուծում 

ըստ հայտնի 

ալգորիթմների 

ընտրության 

(աշխատանք 

ըստ հրա-

հանգների 

շարքի) 

պահանջող 

ստեղծագործական 

գործունեություն, 

միանձնյա ղեկա-

վարություն բարդ 

իրավիճակներում 

2. Զգայական ծանրաբեռնվածություն   

1) կենտրոնացված 

դիտարկման տևողությու-

նը հերթափոխի ժամա-

նակից -%-ով 

Մինչև 25 26-50 51-75 75 > 

2)ազդանշանների և հա-

ղորդումների խտություն 

(լուսային, ձայնային) 

միջինը աշխատանքի 1 

ժամում 

Մինչև 75 76-175 176-300 300 > 

3) միաժամանակյա 

դիտարկման արտադրա-

կան օբյետների թիվը 

Մինչև 5 6-10 11-25 25 > 

4) օբյեկտի չափերը 

(աշխատողի աչքից մինչև 

տարբերակվող օբյեկտի 

միջև եղած հեռավորու-

թյունը ոչ ավելի 0.5մ-ից) 

մմ-ով. կենտրոնացված 

դիտարկման տևողության 

դեպքում (հերթափոխի 

ժամանակի %) 

5մմ-ից ավելի - 

100% 

5-11մմ 50%-ից 

ավելի 

1-0.3մմ մինչև 

50% 0.3մմ-ից < 

մինչև 25% 

1-0.3մմ 50%-ից 

ավելի 0.3մմ-ից 

< 25-50% 

0.3մմ-ից < 50%-ից 

ավելի 

5) աշխատանք 

օպտիկական սարքերով 

(միկրոսկոպ, լուպա և 

այլն) կենտրոնացված 

դիտարկման տևողության 

դեպքում) (հերթափոխի 

ժամանակի %) 

Մինչև 25 26-50 51-75 75 > 

6) տեսատերմինալի 

վահանի դիտում 

(հերթափոխում ժամ) 

ա. տեղեկատվության 

տառաթվային տեսակի 

արտացոլման ժամանակ 

Մինչև 2 2-3 3-4 4-ից ավելի 

բ.տեղեկատվություն 

գրաֆիկական տեսակի 

արտացոլման ժամանակ 

Մինչև 3 3-5 5-6 6-ից ավել 

7) ծանրաբեռնվածություն 

լսողական անալիզատորի 

վրա (խոսքի կամ տարբե-

րակված ազդանշանների 

ընկալում արտադրական 

անհրաժեշտությամբ) 

Խոսքերի և 

ազդանշանների 

ընտրողություն 

(ջոկողություն 

ընթեռնելիություն 

100%-ից 90%) 

խոչընդոտները 

բացակայում ենֈ 

Խոսքերի և 

ազդանշան-

ների ընտրո-

ղություն 90%-

ից 70% առկա 

են խոչընդոտ-

ներ, որոնց 

ֆոնի վրա 

խոսքը լսելի է 

մինչև 3.5մ 

հեռավորու-

Խոսքերի և 

ազդանշան-

ների ընտրո-

ղություն 70%-

ից 50% առկա 

են խոչընդոտ-

ներ, որոնց 

ֆոնի վրա 

խոսքը լսելի է 

մինչև 2մ 

հեռավորու-

Խոսքերի և 

ազդանշանների 

ընտրողություն 

50%-ից ցածր 

առկա են խոչըն-

դոտներ, որոնց 

ֆոնի վրա խոսքը 

լսելի է մինչև 1.5մ 

հեռավորության 

վրա 
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թյան վրա թյան վրա 

8) ծանրաբեռնվածություն 

ձայնային ապարատի վրա 

(շաբաթվա ընթացքում 

խոսացված ժամերի 

գումարային քանակը) 

Մինչև 16 16-20 20-25 25-ից ավելի 

3. Հուզական ծանրաբեռնվածություն 

1)պատասխանատվության 

աստիճան սեփական գոր-

ծունեության արդյունքի 

համարֈ Սխալների 

կարևորություն 

Կրում է պատաս-

խանատվություն 

խնդրի առանձին 

մասերի կատար-

ման համար. 

կարող է պահանջ-

վել աշխատողի 

կողմից լրացուցիչ 

ջանքերի 

գործադրում 

աշխատանքում 

Կրում է պա-

տասխանա-

տվություն 

օժանդակ 

աշխատանք-

ների որակի 

համար. կարող 

է պահանջվել 

ղեկավարու-

թյան կողմից 

լրացուցիչ 

ջանքերի 

գործադրում 

Կրում է 

պատասխա-

նատվություն 

հիմնական 

աշխատանքի 

որակի համարֈ 

Կարող է լինել 

ուղղում 

ամբողջ 

կոլեկտիվի 

լրացուցիչ 

ջանքերի 

հաշվին 

Կրում է 

պատասխանա-

տվություն վերջնա-

կան արտադրան-

քի, աշխատանքի 

խնդրի ֆունկ-

ցիոնալ որակի 

համարֈԿարող է 

լինել սարքավոր-

ման վնասվածք, 

տեխնոլոգիական 

գործընթացի կանգ, 

և կարող է ծագել 

վտանգ կյանքի 

համար 

2) ռիսկի աստիճանը 

սեփական կյանքի համար 

բացառվում է   հնարավոր է 

3)պատասխանատվության 

աստիճան այլ անձանց 

անվտանգության համար 

բացառվում է   հնարավոր է 

4. Մոնոտոն ծանրաբեռնվածություն 

1) տարրերի թիվը 

(հնարքների, միջոցների) 

անհրաժեշտ պարզ խնդրի 

իրականացման համար 

կամ բազմիցս կրկնվող 

գործողություններում 

10-ից ավելի 9-6 5-3 3-ից փոքր 

2) պարզ  արտադրական 

խնդիրների կամ կրկնվող 

գործողությունների կա-

տարման տևողությունը 

(վրկ-ով) 

100-ից ավելի 100-25 24-10 10-ից փոքր 

3) ակտիվ գործողություն-

ների ժամանակը (տոկոս-

ներով հերթափոխի տևո-

ղության նկատմամբ)ֈ 

Մնացած ժամերին արտա-

դրական գործընթացի ըն-

թացքի նկատմամբ 

դիտարկում 

20 և ավելի 19-10 9-5 4 և ավելի 

4) արտադրական իրա-

դրության միօրինակու-

թյուն (տեխ. գործընթացի 

ընթացքի նկատմամբ 

պասիվ հսկողության 

ժամանակը %-ով 

հերթափոխի ժամանակից) 

75-ից փոքր 76-80 81-90 90-ից ավելի 

5. Աշխատանքի ռեժիմ 

1) աշխատանքային օրվա 

փաստացի տևողությունը 

6-7 ժամ 8-9 ժամ 10-12 ժամ 12-ից ավելի 
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2) աշխատանքի 

հերթափոխականություն 

Միահերթ 

աշխատանք 

(առանց 

գիշերային 

հերթափոխի) 

Երկհերթ 

աշխատանք 

(առանց 

գիշերային 

հերթափոխի) 

Եռհերթ 

աշխատանք 

(աշխատանք 

գիշերային 

հերթափոխի) 

Անկանոն հերթա-

փոխականություն 

գիշերային ժամի 

աշխատանքի հետ 

3) կանոնակարգված 

ընդմիջումների 

առկայություն և նրանց 

տևողությունը 

Ընդմիջումները 

կանոնակարգված 

են բավարար 

տևողությամբ. 

աշխատանքային 

ժամանակի 7% և 

ավել 

Ընդմիջումնե-

րը կանոնա-

կարգված են, 

անբավարար 

տևողությամբ. 

աշխատան-

քային ժամա-

նակի 3-7% 

Ընդմիջումնե-

րը կանոնա-

կարգված չեն, 

անբավարար 

տևողությամբ. 

Աշխատանքա-

յին ժամանակի 

մինչև 3% 

Ընդմիջումները 

բացակայում են 

 

Աղյուսակ 14 
 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
 

Հ/Հ Աշխատանքի տեսակները Աշխատանքի 

կարգերը 

1. 

 

 

 

 

 

Թեթև ֆիզիկական աշխատանք` 

1) ընդգրկվում են աշխատանքային գործունեության նստած վիճակում 

ֆիզիկական լարվածություն չպահանջող աշխատանքները: 

Iա 

2) ընդգրկվում են աշխատանքային գործունեության կանգնած կամ 

քայլելու հետ կապված և որոշ ֆիզիկական լարվածությամբ ուղեկցվող 

աշխատանքները: 

I բ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջին ծանրության ֆիզիկական աշխատանք` 

1) ընդգրկվում են աշխատանքային գործունեության քայլելու հետ 

կապված և նստած կամ կանգնած վիճակում մանր` մինչև 1կգ իրերի կամ 

առարկաների տեղափոխման ժամանակ, որոշակի ֆիզիկական 

լարվածություն պահանջող աշխատանքները: 

II ա 

2) ընդգրկվում են աշխատանքային գործունեության կանգնած վիճակում, 

քայլելու հետ կապված, ոչ ծանր` մինչև 10 կգ ծանրության տեղաշարժման 

ժամանակ բավարար ֆիզիկական լարվածությամբ ուղեկցվող 

աշխատանքները: 

II բ 

3. 

 

 

 

Ծանր ֆիզիկական աշխատանք - ընդգրկվում են աշխատանքային գոր-

ծունեության անընդհատ շարժման մեջ գտնվող, նշանակալից`10 կգ-ից 

ավելի ծանրությունների տեղաշարժման և տեղափոխման ժամանակ, մեծ 

ֆիզիկական ճիգեր պահանջող աշխատանքները: 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Աղյուսակ 15 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՎՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Տեսողական աշխատանքի 

բնութագիրը 

Ն
շմ

ա
ր

վ
ո

ղ
 օ

բյ
ե

կ
տ

ի
 

ն
վ

ա
զ

ա
գ

ո
ւյ

ն
 կ

ա
մ

 հ
ա

մ
ա

ր
ժ

ե
ք

 

չա
փ

ը
, մ

մ
 

Տ
ե

ս
ո

ղ
ա

կ
ա

ն
 ա

շխ
ա

տ
ա

ն
ք

ի
 

կ
ա

ր
գ

ը
 

Տ
ե

ս
ո

ղ
ա

կ
ա

ն
 ա

շխ
ա

տ
ա

ն
ք

ի
 

ե
ն

թ
ա

կ
ա

ր
գ

ը
 

Օ
բյ

ե
կ

տ
ի

 ց
ա

յտ
ո

ւն
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

ֆ
ո

ն
ո

վ
 

Ֆ
ո

ն
ի

 բ
ն

ո
ւթ

ա
գի

ր
ը

 

Արհեստական լուսավորում Բնական 

լուսավորում 

Համատեղված 

լուսավորում 

Լուսավորվածությունը, լք ԲԼԳ,% 

Լուսավորման 

համակցված 

համակարգի 

դեպքում 

Ընդհա-

նուր լու-

սավոր- 

ման հա-

մակարգի 

դեպքում 

Շլացման ցուցանիշի 

և բաբախման 

գործակցի նորմա-

վորվող 

մեծությունների 

զուգակցումը 

Վ
ե

ր
ի

ն
 կ

ա
մ

 հ
ա

մ
ա

կ
-

ցվ
ա

ծ 
լո

ւս
ա

վ
ո

ր
մ

ա
ն

 

դ
ե

պ
ք

ո
ւմ

 

Կ
ո

ղ
մ

ն
ա

յի
ն

 լ
ո

ւս
ա

-

վ
ո

ր
մ

ա
ն

 դ
ե

պ
ք

ո
ւմ

 

Վ
ե

ր
ի

ն
 կ

ա
մ

 հ
ա

մ
ա

կ
-

ցվ
ա

ծ 
լո

ւս
ա

վ
ո

ր
մ

ա
ն

 

դ
ե

պ
ք

ո
ւմ

 

Կ
ո

ղ
մ

ն
ա

յի
ն

 լ
ո

ւս
ա

-

վ
ո

ր
մ

ա
ն

 դ
ե

պ
ք

ո
ւմ

 

Ընդա- 

մենը 

այդ թվում 

ընդհանուրից 

P KH, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ամենաբարձր ճշտության 0.15-ից 

պակաս 

I ա 

 

բ 

 

 

գ 

 

 

դ 

Փոքր Մուգ 5000 

4500 

500 

500 

- 

- 

20 

20 

10 

10 

- - 6.0 2.0 

Փոքր 

Միջին 

Միջին 

Մուգ 

4000 

3500 

400 

400 

1250 

1000 

20 

10 

10 

10 

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

Միջին 

Մուգ 

2500 

 

2000 

300 

 

200 

750 

 

600 

20 

 

10 

10 

 

10 

Միջին 

Մեծ 

* 

Բաց 

* 

Միջին 

1500 

 

1250 

200 

 

200 

400 

 

300 

20 

 

10 

10 

 

10 

Շատ բարձր ճշտության 0.15-ից 

մինչև 

0.30 

II ա 

 

բ 

 

 

գ 

 

Փոքր Մուգ 4000 

3500 

400 

400 

- 

- 

20 

10 

10 

10 

    

Փոքր 

Միջին 

Միջին 

Մուգ 

3000 

2500 

300 

300 

750 

600 

20 

10 

10 

10 

    

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

Միջին 

Մուգ 

2000 

 

1500 

200 

 

200 

500 

 

400 

20 

 

10 

10 

 

10 

- - 4.2 1.5 
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դ 

Միջին 

Մեծ 

* 

Բաց 

* 

Միջին 

1000 

 

750 

200 

 

200 

300 

 

200 

20 

 

10 

10 

 

10 

    

Բարձր ճշտության 0.30-ից 

մինչև 

0.50 

III ա 

 

բ 

 

գ 

 

 

դ 

Փոքր Մուգ 2000 

1500 

200 

200 

500 

400 

40 

20 

15 

15 

    

Փոքր 

Միջին 

Միջին 

Մուգ 

1000 

750 

200 

200 

300 

200 

40 

20 

15 

15 

    

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

Միջին 

Մուգ 

750 

 

 

600 

200 

 

 

200 

300 

 

 

200 

40 

 

 

20 

15 

 

 

15 

- - 3.0 1.2 

Միջին 

Մեծ 

* 

Բաց 

* 

Միջին 

400 200 200 40 15     

Միջին ճշտության 0.50-ից 

մինչև 1 

IV ա 

 

բ 

 

գ 

 

 

դ 

Փոքր Մուգ 750 200 300 40 20     

Փոքր 

Միջին 

Միջին 

Մուգ 

500 200 200 40 20     

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

Միջին 

Մուգ 

400 200 200 40 20 4 1.5 2.4 0.9 

Միջին 

Մեծ 

* 

Բաց 

* 

Միջին 

- - 200 40 20     

Փոքր ճշտության 1-ից 

մինչև 5 

V ա 

 

բ 

 

գ 

 

 

դ 

Փոքր Մուգ 400 200 300 40 20     

Փոքր 

Միջին 

Միջին 

Մուգ 

- - 200 40 20     

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

Միջին 

Մուգ 

- - 200 40 20 3 1 1.8 0.6 

Միջին 

Մեծ 

Բաց 

* 

- - 200 40 20     
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* Միջին 

Կոպիտ (շատ փոքր ճշտության) 5-ից 

ավել 

VI  անկախ ֆոնի և 

ֆոնով օբյեկտի 

ցայտունության 

բնութագրից 

- - 200 40 20 3 1 1.8 0.6 

Աշխատանք 

 տաք արտադրամասերում լուսատու 

նյութերի և շինվածքների հետ 

 

0.5-ից 

ավել 

VII  Նույնը - - 200 40 20 3 1 1.8 0.6 

Արտադրական գործընթացներ 

ընթացքի ընդհանուր դիտարկում, 

  

մշտական պարբերական սենյակում 

մարդկանց մշտական կացության 

դեպքում 

  

պարբերական սենյակում մարդկանց 

պարբերական կացության դեպքում 

  

ինժեներական հաղորդակցումների 

ընդհանուր դիտարկում 

 VIII ա -“- - - 200 40 20 3 1 1.8 0.6 

բ -“- - - 75 - - 1 0.3 0.7 0.2 

գ -“- - - 50 - - 0.7 0.2 0.5 0.2 

դ -“- - - 2 - - 0.3 0.1 0.2 0.1 

 

Ծանոթություններ: 

1. Նորմերի «I» ա-ից մինչև «III»  գ ենթակարգերի համար կարող է ընդունվել տվյալ ենթակարգի համար սույն Կանոնների  7-11 սյունակներում 

բերված  նորմավորվող ցուցանիշների լրակազմերից մեկը: 

2. Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափերը և համապատասխանաբար դրանց տեսողական աշխատանքի ենթակարգերը սահմանված են 

աշխատողի աչքերից 0,5 մետրից ոչ ավել հեռավորության վրա նշմարվող օբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում: 

3. I-III, IV բ, IV գ, V ա կարգերի համար ընդհանուր լուսավորման համակարգի նախատեսումը թույլատրվում է միայն տեխնիկական 

անհնարինության կամ համակցված լուսավորման համակարգի կիրառման տնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում: 
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Աղյուսակ 16 

  

ՀԱՄԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՎՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

Հ/Հ Սենքեր և արտադրական տեղամասեր, 

սարքավորումներ, կառուցվածքներ 

Աշխատանքային մակերևույթ  

և հարթություն, որի վրա 

նորմավորվում է 

լուսավորվածությունը 

(Հ-հորիզոնական, 

ՈՒ-ուղղաձիգ) 

Տեսողա-

կան աշ-

խատանքի 

կարգը 

ըստ աղ-

յուսակ 

1-ի 

Նորմավորվող 

լուսավորվածությունը, լք 

Շլացման 

ցուցա- 

նիշը, 

ոչ ավելի 

Բաբախ-

ման 

գործա-

կից %, 

ոչ ավելի 

Լրացուցիչ 

ցուցումներ 

Ընդհա-

նուր լու-

սավորման 

դեպքում 

Համակցված 

լուսավորման 

դեպքում 

Ընդհա-

նուր 

Ընդհա- 

նուրից 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Պահեստներ 

Յուղի, լաքաներկային նյութերի 

պահեստներ` պահեստանոցներ 

1) պահուստում լցաբաշխման 

2) պահուստում առանց լցաբաշխման 

 

 

 

Հ – հատակ 

Հ – հատակ 

 

 

 

VIII բ 

VIII գ 

 

 

 

70 

50 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

2. 

Քիմիկատների, կարբիդ կալցիումի, 

թթուների, ալկալիդների և այլնի 

պահեստներ, պահեստանոցներ 

Հ – հատակ VIII գ 50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

3. 

Մետաղի, պահեստային մասերի, վերանո-

րոգվող ֆոնդի, պատրաստի արտադրանքի 

պահեստներ և պահեստանոցներ, վերանո-

րոգման ենթակա մանրամասների և 

գործիքների պահեստ 

Հ – հատակ VIII բ 75 - - - -   

4. 

Դարակաշարային պահմամբ պահեստներ` 

1) բեռների ընդունման և հանձնման 

հիմնարկաբաժին 

2) տրանսպորտի բաշխման համակարգ 

3) պահեստարանի գոտի` 

ա. խորշերում և 

   բ. պատվարներում 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

Հ – հատակ 

Հ – հատակ 

ՈՒ 

ՈՒ 

 

IV գ *) 

 

V գ 

VIII գ 

VIII բ 

IV բ 

 

200 

 

150 

50 

75 

200 

 

400 

 

- 

- 

- 

- 

 

200 

 

- 

- 

- 

- 

 

40 

 

40 

- 

- 

40 

 

20 

 

20 

- 

- 

20 

Դարակաշարային 

պահեստների 

ավտոմատ շտաբեր 

ամբարձիչներով 

պահման գոտիներում 

լուսավորում պահ-

ման չի պահանջվում, 
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անհրաժեշտ է 

վթարային լուսա-

վորում, հպանվակ-

ների վերանորոգման 

լուսավորում և անցա-

մասերի հերթապահ 

լուսավորում 

5. Պահեստներ, պահեստանոցներ, գազի 

բալոնների շվաքարանների տակի բաց 

հարթակներ 

Հ – հատակ VIII բ 50 - - - -   

6. Ծանրաշարժ առարկաների և սորուն նյու-

թերի (ավազ, ցեմենտ և այլն) պահեստներ 

Հ – հատակ VIII բ 75 - - - -   

7. Բեռնաբարձիչ մեքենաներ (ամբարձահե-

ծան, բազմաճախարակներ, կամրջային 

ամբարձիչներ և ուրիշներ) սենքերում 

շենքերից դուրս 

 

 

Հ, ՈՒ–կառավարման վահան, 

ՈՒ-ամբարձիչի կեռ, սարքավո-

րումների և մանրամասների 

ընդունման և հանձնման 
 

Հ, ՈՒ–կառավարման վահան, 

Լ-սարքավորումների,նյութերի 

մանրամասների ընդունման և 

հանձնման 

 

 

VIII բ 

VIII բ 

 

 

V 

VII 

VII 

 

 

50 

50 

 

 

30 

10 

10 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

8. Լցման, թափման էսկադաներ Հ – հարթակի հատակ 

Հ - ցիցտեռնի բկանցք 

III 

VI 

5 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

9. Էլեկտրասարքեր` 

Բաշխիչ կայանքների դիսպետչերական, 

օպերատորային, էլեկտրավահանային 

սենքեր` 

1) մարդկանց մշտական կացությամբ 

  

  

  

 

 

 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – օպերատորի սեղան 

 

Հ,ՈՒ-1.5մ 15-րդ պանելներ, 

 

 

 

 

III գ *) 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 
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2) մարդկանց պարբերակն կացությամբ 

սարքերի սանդղակի 

կառավարման վահաններ 

ՈՒ-1.5մ վահանի հետին կողմը 
 

Հ – 0.8մ հատակից 
 

Հ,ՈՒ-1.5մ 15-րդ պանելներ, 

սարքերի սանդղակի 

կառավարման վահաններ 

ՈՒ-1.5մ վահանի հետին կողմը 

 

 

 

 

IV գ *) 

 

 

 

VIII գ 

300 

 

 

 

150 

150 

 

 

50 

750 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

200 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

40 

20/15 

 

 

 

20 

20 

 

 

- 

10. Կառավարման պուլտեր և վահաններ` 

1) սենքերում 

ա. չափիչ ապարատուրայով 

  

բ. առանց չափիչ ապարատուրայի 

  

  

 2) շենքերից դուրս 

 

 

Հ – 0.8մ սարքերի սանդղակներ 

 

ՈՒ-1.5մ  Հ-0.8 մ  ՈՒ-1.5մ 

Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ 

 

ՈՒ – 1.5մ 

Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ 

 

 

IV գ *) 

 

VI գ *) 

 

 

IV գ *) 

 

 

150 

 

150 

 

 

50 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

  

 

20 

 

20 

 

 

- 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 

11. Սենքերում առանձին կանգնած հսկման 

սարքեր` 

1) մշտական դիտարկման 

2) պարբերական դիտարկման 

3) շենքերից դուրս 

 

 

Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ 

Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ 

Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ 

 

 

IV դ *) 

IV բ *) 

IV բ *) 

 

 

200 

150 

50 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

  

 

20 

20 

- 

  

12. Տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, 

ստատիկ կոնդենսատորների, 

ակումուլյատորների խցիկներ և սենքեր 

 

ՈՒ - 1.5մ 

 

VIII բ 

 

75 

 

- 

 

- 

  

- 

  

13. Էլեկտրամեքենայական սենքեր` 

1) մարդկանց մշտական կացությամբ 

  

2) մարդկանց պարբերական կացությամբ 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա 

Հ – 0.8մ հատակից 

ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա 

 

IV դ 

 

IV դ *) 

 

200 

 

150 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40 

 

40 

 

20 

 

20 

  

14. Բնակելի և հասարակական շենքերում Հ – 0.8մ հատակից VIII բ 75 - - - -   
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էլեկտրավահանակներ ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա 

15. Կաթսայատներ 

Փակիչ և կարգավորիչ արմատուրա` 

1) սենքերում 

  

  2) շենքերից դուրս 

ՈՒ – հնոցների, սողնակների, 

վենտիլների, կափույրների, 

լծակների, փականների, բուն-

կերների, ծխնիների վրա նույնը 

 

VIII բ 

 

 

V 

 

75 

 

 

30 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

       - 

 

- 

 

 

        - 

  

16. Հնոցներ և ջերմօգտագործիչների 

հարթակներ և աստիճաններ, հնոցների 

հետևի անցամասեր 

 

Հ – հատակ 

 

VIII գ 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

  

17. Վառելիքամատուցման սենյակ Հ – 0.8մ հատակից VI *) 150 - - 40 20   

18. Ծխաքաշերի, օդափոխիչների սենյակներ, 

բունկերային բաժանմունք 

Հ, ՈՒ – 0.8մ հատակից VI *) 150 - - 40 20   

19. Կոնդենսացման, քիմջրամաքրման, ջրահե-

ռացման, օդազերծման, զոլի սենյակներ 

Հ – հատակ VIII բ 75 - - - -   

20. Քիմջրամաքրման և գեներատորային սենք Հ – հատակ VIII գ 50 - - - -   

21. Վերբունկերային սենյակ Հ – 0.8մ հատակից VIII գ 50 - - - -   

22. Ինժեներական ցանցերի սենքերի  

և այլ տեխնիկական սենքեր 

Պոմպակայանների մեքենասրահներ 

(տեխնոլոգիական ըստ ջրի վերմղման և 

նավթաբլոկային փնջային պոմպակայան-

ներ և այլ), օդափոխներ` 

 

1) անձնակազմի մշտական 

հերթապահությամբ 

   

2) անձնակազմի  ոչ մշտական 

հերթապահությամբ 

 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

 

 

 

ՈՒ-հսկման սանդղակների վրա 

Հ – մեքենավարի սեղան 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

ՈՒ-հսկման սանդղակների վրա 

 

 

 

 

 

 

 

IV դ *) 

III դ 

 

IV դ *) 

 

 

200 

 

 

 

 

150 

200 

 

150 

150 

 

 

 

 

 

 

 

- 

400 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

200 

 

- 

- 

 

 

40 

 

 

 

 

- 

- 

 

40 

- 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

20/15 

 

20 

20 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 

23. Սենքեր կոնդիցիոներների համար, 

ջերմային պունկտեր 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

VI *) 

 

150 

 

- 

 

- 

 

40 

 

20 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 
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24. Կոմպրեսորանոցներ (բլոկներ, կայաններ, 

սենյակներ, սրահներ)` 

1) անձնակազմի մշտական 

հերթապահությամբ 

  

  

  

    

2) անձնակազմի ոչ մշտական 

հերթապահությամբ 

  

 

Հ – 0.8մ 

ՈՒ – սարքերի սանդղակների 

հատակից կոմպրեսորի 

կառավարման վահանի վրա 

Հ - մեքենավարի սեղան 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

ՈՒ – սարքերի սանդղակի վրա 

կառավարման վահանի վրա 

 

 

IV դ *) 

 

 

 

III դ 

 

IV *) 

 

 

200 

150 

 

 

200 

 

150 

150 

 

 

- 

- 

 

 

400 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

200 

 

- 

- 

 

 

40 

 

 

 

- 

 

60 

- 

 

 

20 

20 

 

 

20/15 

 

20 

20 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 

25. Ինժեներական ցանցերի սենքեր 

Օդափոխման սենքեր և կայանքներ` 

1) օդաքաշ և ներհոս օդափոխիչների 

խցիկներ 

2) օդաջեռուցիչների և զտիչների 

հատվածամասեր 

 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

 

VIII գ 

 

 

VIII դ 

 

 

50 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 

26. Հոսանքալարերի, բեռնափոխարկիչների, 

փոխարկիչների ստորանցքեր և թունելներ 

Հ – հատակ VIII դ 20 - - - -   

27. Կաբելային, ջերմավորման, յուղային, 

խյուսաշարների, ջրմուղի թունելներ 

Հ – հատակ - - - - - -   

28. Ավտոմեքենաների սպասարկման 

ձեռնարկություններ 

Դիտաառուներ սենքերում և շենքերից դուրս 

 

Հ – մեքենայի հատակ 

 

V բ 

 

200 

 

- 

 

- 

 

40 

 

20 

Շարժական լուսա-

վորման համար 

նախատեսել 

վարդակներ 

29. Շարժունակ կազմի լվացման և մաքրման 

կետեր`շենքերից դուրս սենքերում 

Հ – ծածկ 

Հ – հատակ 

VII գ 

VI *) 

10 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

- 

20 

  

30. Ագրեգատների, հանգույցների, 

մանրամասների լվացատեղ 

Հ – բեռնման և բեռնաթափման 

տեղ 

VI *) 150 - - 40 20   

31. Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենա-

ների և բեռնատար ավտոմեքենաների 

արատորոշման տեղամասեր 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

V բ 

 

200 

 

- 

 

- 

 

40 

 

20 
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32. Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենանե-

րի և ավտոբուսների տեխնիկական վերանո-

րոգման և տեխնիկական սպասարկման 

տեղամաս 

 

Հ – 0.8մ հատակից 

 

V բ 

 

200 

 

- 

 

- 

 

40 

 

20 

  

33. Ամբարձիչներ Հ – մեքենայի հատակ IV գ 150**) - - 40 20   

34. Դողահավաքման տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից V ա 300 - - 40 20   

35. Դարբնոցազսպանային տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից IV բ 200 - - 40 20/20   

36. Եռակցման թիթեղագործական տեղամաս Հ – 0.8մ IV գ 200 - - 40 20   

37. Պղնձագործի տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – դազգահ 

Հ – գուռ 

IV բ 

V ա 

200 

- 

- 

- 

500 

400 

- 

200 

200 

40 20 

20/20 

20/20 

  

38. Էլեկտրասարքավորումների և սնուցման 

սարքերի վերանորոգման տեղամաս 

Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – դազգահ, ստենդ 

III գ 300 

- 

- 

750 

- 

200 

40 

- 

20 

20/15 

  

39. Փայտամշակման տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – մշակման գոտի, 

չափանշման սալ 

III բ 200 

- 

- 

1000 

- 

200 

40 

- 

20 

20/15 

  

40. Պաստառային տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից IV ա 300 - - 40 20   

41. Ռետինացման տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – դազգահ, գուռ 

Հ – բեռնման և բեռնաթափման 

տեղ 

III բ 

V ա 

300 

300 

200 

- 

1000 

- 

- 

200 

- 

40 

- 

- 

20 

20/15 

20 

  

42. Սակահաշվիչային տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – սեղաներես 

II գ 300 

- 

- 

2000 

- 

200 

20 

- 

20 

20/15 

  

43. Փականագործական մեքենայական 

տեղամաս 

Հ – 0.8մ հատակից  300 - - 20 20   

44. Մետաղահատ հաստոցներ`խառատային, 

խառատածոծրակող, պարուրակախառա-

տային, կոորդինատաներտաշող, պարու-

րակահղկող սրող, ատամնամշակող, 

պարուրակագլորող, 

1) խառատադարձուկային, խառատապտու-

Հ – մշակման գոտի 

 

 

 

 

Հ – մշակման գոտի 

II գ 

 

 

 

 

I գ 

- 

 

 

 

 

- 

2000 

 

 

 

 

1500 

200 

 

 

 

 

200 

 20/10 

 

 

 

 

20/10 
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տակային, հարթահղկող, կորահղկող, 

ներհղկող 

2) ֆրեզերային 

3) խառատակարուսելային 

4) երկայնառանդիչ 

5) լայնառանդիչ 

6) ճակատախառատային 

7) գայլիկոնման, թործման, ձգման, 

եզրահատման 

 

 

Հ – մշակման գոտի 

Հ – մշակման գոտի 

Հ – մշակման գոտի 

Հ – մշակման գոտի 

Հ – մշակման գոտի 

Հ – մշակման գոտի 

 

 

II գ 

I դ 

II դ 

I դ 

II դ 

III գ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

2000 

1500 

1000 

1500 

1000 

750 

 

 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

 

 

20/10 

20/10 

20/10 

20/10 

20/10 

20/10 

45. Ներկապատրաստամաս Հ – 0.8մ հատակից 

Հ – դազգահ, ներկախառնիչ 

III բ 300 

- 

- 

1000 

- 

200 

40 

- 

15 

20/15 

Գործածել ԼԴՑ 

լամպեր 

46. Մարդատար ավտոմեքենաների ներկման 

տեղամաս 

Հ, ՈՒ-ավտոմեքենայի թափք III բ 300 - - 40 15   

47. Բեռնատար ավտոմեքենաների և 

ավտոբուսների ներկման տեղամաս 

Հ, ՈՒ – ավտոբուսի, 

ավտոմեքենայի թափք 

IV գ 200 - - 40 15   

48. Ավտոմեքենաների և ավտոբուսների 

չորանոց 

Հ – 0.8մ հատակից VI *) 200 - - - -   

49. Մարդատար ավտոմեքենաների 

ագրեգատային տեղամաս 

Հ – 0.8մ հատակից 

Հ - դազգահ 

III գ 300 

200 

- 

750 

- 

200 

40 

- 

20 

20/15 

  

50. Բեռնատար ավտոմեքենաների և 

ավտոբուսների ագրեգատային տեղամաս 

Հ – 0.8մ հատակից 

Հ - դազգահ 

IV գ 200 

200 

- 

400 

- 

200 

40 20 

20/20 

  

51. Թափքային տեղամաս Հ – 0.8մ հատակից  200 - - 40 20   

52. Շարժակազմի պահման համար բաց 

կայանատեղեր և հրապարակներ 

1) առանց տաքացման 

2) էլեկտրական, գազով, օդով և տաքացման 

այլ տեսակներով 

 

 

Հ – պատվածքի վրա 

Հ – պատվածքի վրա 

 

 

IV գ 

III 

 

 

2 

5 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

  

53. Շարժակազմի փակ պահման սենք Հ – հատակ VIII բ 50 - - - -   
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XVIII ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

93. Աշխատանքի պայմանները դասվում են առաջին կամ երկրորդ կարգին, եթե 

աշխատատեղում հնարավոր բոլոր վնասակար գործոնների փաստացի մակարդակ-

ների արժեքները համապատասխանում են սանիտարական կանոններին և նորմերին: 

94. Աշխատանքի պայմանների կարգի սահմանման համար ՍԹԽ-ի, ՍԹՄ-ի 

գերազանցումները կարող են արձանագրվել մեկ հերթափոխի ընթացքում, եթե այն 

յուրահատուկ է տվյալ տեխնոլոգիական գործընթացի համարֈ 

95. Արտադրական գործոնների համակցված և զուգակցված ազդեցության դեպքում 

աշխատանքի պայմանների գնահատումը կատարվում է սույն Կանոններում 

ներառված առանձին գործոնների չափման արդյունքների հիման վրա: 

Աշխատանքի պայմանների ընդհանուր գնահատումը ըստ վնասակարության 

աստիճանի և վտանգավորության սահմանվում է. 

1) վնասակարության ամենաբարձր կարգով և աստիճանով, 

2) Սույն Կանոնների աղյուսակների 3.1 կարգին պատկանող երեք և ավելի 

գործոնների զուգակցված ազդեցության դեպքում աշխատանքի պայմանները 

գնահատվում է սույն Կանոնների աղյուսակների 3.2 կարգին համապատասխան, 

3) Սույն Կանոնների աղյուսակների  3.2, 3.3, 3.4 կարգի երկու և ավելի գործոնների 

զուգակցման դեպքում աշխատանքի պայմանները գնահատվում են համապատաս-

խանաբար մեկ աստիճանով բարձրֈ 

96. Հավելված 1-ում բերված ցուցումներին համապատասխան վնասակար գործոնի 

հետ շփման ժամանակի կրճատման դեպքում (պաշտպանություն ժամանակով) 

աշխատողների առողջության բժշկավիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության 

հիման վրա մի շարք դեպքերում աշխատանքի պայմանները կարող են գնահատվել 

ավելի քիչ վնասակար, բայց ոչ ցածր սույն Կանոնների աղյուսակների 3.1 կարգիցֈ 

  

Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ   Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ 

ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԸՍՏ 

ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 

  

Գործոն Աշխատանքի պայմանների կարգ 

Օպտի- 

մալի 

Թույլա- 

տրելի 

Վնասակար Վտան-

գավոր 

(արտա-

կարգ) 

I  

աստ. 

II  

աստ. 

III  

աստ. 

IV  

աստ. 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Քիմիական               

Կենսաբանական               

ֆիզիկական               

Աշխատանքի ծանրություն               

Աշխատանքի լարվածություն               

Աշխատանքի պայմանների 

ընդհանուր գնահատում 
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Ենթահավելված 1  

 

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ» ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ 

  

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ» ՏԱՔԱՑՆՈՂ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ 

  

1. Աշխատողների միջին հերթափոխային ջերմային ծանրաբեռնվածությունը 

թույլատրելի մակարդակում ապահովելու համար տաքացնող միկրոկլիմայի 

պայմաններում նրանց գործունեության գումարային տևողությունը աշխատանքային 

հերթափոխի ընթացքում չպետք է գերազանցի 7, 5, 3, և 1 ժամ համապատասխան 

աշխատանքի պայմանների վնասակարության կարգի (տես աղյ.): 

Աշխատանքային ստաժի առաջարկվող սահմանափակումը` կախված տաքացնող 

միկրոկլիմայի վնասակարության կարգից, ներկայացված է սույն ենթահավելված 

աղյուսակ 1-ում:  

                                                                                                                               Աղյուսակ 1 

Աշխատանքի 

պայմանների 

 կարգ 

Ջերմային ծանրաբեռնվածության թույլատրելի 

գումարային տևողությունը աշխատանքային 

հերթափոխում, ժամ 

Աշխատանքային  

ստաժ, տարի 

2 8 20 

3.1 7 17 

3.2 5 13 

3.3 3 10 

3.4 1 7 

  

2. Ընդհանուր գերջերմացումից և տեղային վնասվածքից (այրվածք) խուսափելու 

համար անընդմեջ ինֆրակարմիր ճառագայթահարման ժամանակամիջոցի տևողու-

թյունը և դադարները նրանց միջև պետք է լինեն կանոնակարգված (տես ենթահա-

վելված 1 աղյուսակ 2):  

 

                                                                                                                               Աղյուսակ 2 

Ինֆրակարմիր 

ճառագայթահարման 

ինտենսիվությունը, վտ/մ2 

Անընդմեջ 

ճառագայթահարման 

ժամանակամիջոցի 

տևողությունը, րոպե 

Դադարի 

տևողությունը, 

րոպե 

Ճառագայթահարման և 

դադարի տևողություն-

ների հարաբերությունը 

350 20 8 2.5 

700 15 10 1.5 

1050 12 12 1.0 

1400 9 13 0.7 

1750 7 14 0.5 

2100 5 15 0.33 

2450 3.5 12 0.3 

  
«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ» ԱՂՄՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ 

 

3. Աղմկային էքսպոզիցիայի նվազեցման առավել արդյունավետ եղանակներից 

մեկն է ընդմիջումների ներդնումը, այսինքն աշխատանքի ռեժիմի կանոնակարգում 

ինտենսիվ աղմուկի ազդեցության պայմաններումֈ Լրացուցիչ կանոնակարգված 

ընդմիջումների տևողությունը սահմանվում է` հաշվի առնելով աղմուկի մակարդակը, 

նրա սպեկտրը և անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործումը 

(ենթահավելված 1, աղյուսակ 3)ֈ 
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Այն խումբ աշխատողների համար, որտեղ ըստ աշխատանքի անվտանգության 

պայմանների չի թույլատրվում հակաաղմկային ականջակալների օգտագործում 

(ազդանշանի լսելը և այլն), հաշվի է առնվում միայն աղմուկի մակարդակը և նրա 

սպեկտրըֈ 

4. Կանոնակարգված ընդմիջումների ժամանակ հանգիստը պետք է անցկացնել 

հատուկ սարքավորված շինություններումֈ 

5. Աղմուկի բարձր մակարդակի ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողները ճաշի 

ընդմիջման ժամանակ պետք է գտնվեն օպտիմալ ձայնային պայմաններում (50 

դեցիբելից ոչ բարձր)ֈ 

Աղյուսակ 3 

  

ԱՂՄՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՐՈՊԵ 

  

Ձայնի 

մակարդակը, 

ձայնի համ. 

մակարդակը 

դԲԱ, դԲԱ 

համ. 

Աղմուկի 

հաճախականությունների 

բնութագիր 

 

Աշխատանք` առանց 

հակաաղմկային ԱՊՄ 

Աշխատանք հակա-

աղմկային ԱՊՄ-ով 

մինչև  

ճաշի 

ընդմիջում 

Ճաշի ընդ-

միջումից 

հետո 

մինչև  

ճաշի 

ընդմիջում 

Ճաշի ընդ-

միջումից 

հետո 

մինչև 95 ցածր հաճախականություն 

միջին հաճախականություն 

բարձր հաճախականություն 

10 

10 

15 

10 

10 

15 

5 

10 

10 

5 

10 

10 

մինչև 105 ցածր հաճախականություն 

միջին հաճախականություն 

բարձր հաճախականություն 

15 

15 

20 

15 

15 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

մինչև 115 ցածր հաճախականություն 

միջին հաճախականություն 

բարձր հաճախականություն 

20 

20 

25 

20 

20 

25 

10 

10 

15 

10 

10 

15 

մինչև 125 ցածր հաճախականություն 

միջին հաճախականություն 

բարձր հաճախականություն 

25 

25 

30 

25 

25 

30 

15 

15 

20 

15 

15 

20 

  

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ» ՏԵՂԱՅԻՆ ԹՐԹՌՄԱՆ  

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ 

  

6. Թրթռավտանգ ձեռքի գործիքներ օգտագործելիս թրթռման հետ շփման 

գումարային ժամանակը աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում տրված է սույն 

ենթահավելված 1-ի   աղյուսակ 4-ում:  

                                                                                                                                   Աղյուսակ 4 

Տեղային թրթռման ս.թ.մ. գերազանցում Տեղային թրթռման ազդեցության 

թույլատրելի գումարային ժամանակը 

հերթափոխում, րոպե 
դԲ անգամ 

1 1.1 381 

2 1.25 302 

3 1.4 240 

4 1.6 191 

5 1.8 151 

6 2.0 120 

7 2.25 95 

8 2.5 76 

9 2.8 60 
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10 3.2 48 

11 3.6 38 

12 4 30 

  

7. Կանոնակարգված` 20-30 րոպե տևողությամբ ընդմիջումները կազմակերպվում 

են հերթափոխը սկսվելուց 1-2 ժամ և ճաշի ընդմիջումից` 2 ժամ հետո (որի 

տևողությունը պետք է լինի ոչ պակաս 40 րոպեից):  

 

Ենթահավելված 2 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ` ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ   

  

1. Նյութերի զուգակցություն գումարման արդյունքով 

ՀՀ Նյութեր 

1 ազոտի երկօքսիդ, հեքսան, ածխածնի օքսիդ, ֆորմալդեհիդ 

2 ազոտի երկօքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ 

3 ազոտի երկօքսիդ, հեքսան, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդ 

4 ազոտի երկօքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդ, ֆենոլ 

5 ակրիլային և 2 մեթիլպրոպ-2-իոնաթթու (մետակրիլային) 

6 ակրիլային և 2 մեթիլպրոպ-2-իոնաթթու (մետակրիլային), բութիլակրիլատ, բութիլ-2, 

մեթիլպրոպ-2-իոնատ (բութիլմետակրիլատ) մեթիլակրիլատ մեթիլ-2 մեթիլպրոպ-2-

իոնատ մեթիլմետակրիլատ 

7 ամիակ և հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին) 

8 ամիակ և ֆորմալդեհիդ 

9 ամիակ, հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին), ֆորմալդեհիդ 

10 ացետալդեհիդ և էթենիլացետատ (վենիլացետատ) 

11 բենզոլ և ացետոֆենոն 

12 բրոմմեթան և ծծմբաածխածին 

13 (1a, 2a, 4β, 5, 6β) հեքսա (1,2,3,4,5,6) քլորցիկլոհեքսան (β-հեքսաքլորան) և S (2,3 դիհիդրո-3-

օքսո-6 քլորբենօքսազոլ-3-իմեթիլ)-օ,օ-դիէթիլֆոսֆատ (ֆոզալոն) 

14 հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին) և դինիլ 

15 հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին ) և ածխածնի երկսուլֆիդ (ծծմբածխածին) 

16 հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին) և ֆորմալդեհիդ 

17 հիդրոֆտորիդ (ֆտորաջրածին) և ֆտորաջրածնական թթվի աղ 

18 երկվանադիումի պենտօքսիդ և մանգանի օքսիդներ 

19 երկվանադիումի պենտօքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ 

20 երկվանադիումի պենտօքսիդ քրոմի եռօքսիդ 

21 1,2-երկքլորպրոպան,1,2,3-եռքլորպրոպան և տետրաքլորէթիլեն 

22 2,3-դիքլոր-1,4-նաֆթօքսինոն և 1,4-նաֆթօքսինոն 

23 իզոպրոպիլբենզոլ (կումոլ) և իզոպրոպիլբենզոլի հիդրոպերօքսիդ 

24 արսենի եռօքսիդ և գերմանիում 

25 արսենի եռօքսիդ և կապարի ացետատ 

26 Օ-(4-նիտրոֆենիլ)-Օ, Օ-դիէթիլբիոֆոսֆատ (թիոֆոս) և դիէթիլ [(դիմետօքսիֆոս-

ֆինոթիոիլ)-թիո] բութան դիոատ (կարբոֆոս) 

27 օզոն, ազոտի երկօքսիդ և ֆորմալդեհիդ 

28 պենտանային (վալերիանաթթու), հեքսանային (կապրոնաթթու) և բութանային 

(կարագաթթու) թթուներ 

29 պրոպան-2-ոն (ացետոն) և կրեզոլ (իզոմեր) 

30 պրոպան-2-ոն (ացետոն) և մեթիլֆենիլկետոն (ացետոֆենոն) 

31 պրոպան-2-ոն (ացետոն), 2 ֆուրֆուրալդեհիդ (ֆուրֆուրոլ) ֆորմալդեհիդ և ֆենոլ 

32 պրոպան-2-ոն (ացետոն), պրոպ-2-են-1-ալ (ակրոլեին), ֆտալային անհիդրիդ 
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33 կապարի օքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ 

34 պղինձ, կոբալտ, նիկել ծծմբաթթվային և ծծմբի երկօքսիդ 

35 ծծմբի երկօքսիդ և հիդրոսուլֆիդ (ծծմբաջրածին) 

36 ծծմբի երկօքսիդ և հիդրոֆտորիդ (ֆտորաջրածին) 

37 ծծմբի երկօքսիդ և նիկել մետաղական 

38 ծծմբի երկօքսիդ և ծծմբական թթու 

39 ծծմբի երկօքսիդ և ծծմբի եռօքսիդ 

40 ծծմբի երկօքսիդ և ֆենոլ 

41 ծծմբի երկօքսիդ, ծծմբի եռօքսիդ, ամիակ, ազոտի օքսիդներ 

42 ծծմբի երկօքսիդ, ածխածին օքսիդ, ֆենոլ, փոշի-կվարց պարունակվող 

43 սուր հանքային թթուներ (ծծմբական, ազոտական, աղաթթու) 

44 ածխածին օքսիդ և փոշի ցեմենտի արտադրության 

45 ածխածին օքսիդ, ազոտի երկօքսիդ, ֆորմալդեհիդ, հեքսան 

46 քացախաթթու ացետանհիդրիդ (քացախային անհիդրիդ) 

47 քացախաթթու, ֆենոլ և քացախաթթվի էթիլային եթեր (էթիլացետատ) 

48 ֆենոլ և մեթիլֆենիլկետոն (ացետոֆենոն) 

49 ֆորմալդեհիդ և հիդրոքլորիդ (աղաթթու) 

50 ֆուրֆուրոլ, սպիրտ մեթիլային և էթիլային 

51 ցիկլոհեքսան և բենզոլ 

  

2. Որպես կանոն գումարման արդյունքով օժտված են կլինիկական երևույթների 

միանման արտահայտվածությամբ նյութերի զուգակցությունները. գրգռիչ ազդեցու-

թյամբ նյութեր (թթուներ և հիմքեր և այլն), ալերգեններ (էպիքլորհիդրին և ֆորմալ-

դեհիդ և այլն), թմրեցուցիչ ազդեցությամբ նյութեր (սպիրտների զուգակցում և այլն)ֈ 

Օրգանիզմի վրա նույնանման ազդեցությամբ նյութերի զուգակցման օրինակներ. 

1) քլորացված ածխաջրածիններ (սահմանային և ոչ սահմանային) 

2) բրոմացված ածխաջրածիններ (սահմանային և ոչ սահմանային) 

3) տարբեր սպիրտներ 

4) տարբեր հիմքեր 

5) արոմատիկ ածխաջրածիններ (տոլուոլ և բենզոլ, տոլուոլ և քսիլոլ) 

6) ամինոմիացություններ 

7) նիտրոմիացություններ 

8) ամինո և նիտրո միացություններ 

9) ամինո միացություններ և ածխածին օքսիդ 

10) նիտրո միացություններ և ածխածին օքսիդ: 

3. Գումարման արդյունքով նույնանման ազդեցությամբ նյութերի համակցված 

ազդեցության դեպքում, աշխատանքային գոտու օդում այդ նյութերի խտությունների 

գումարի հարաբերությունը նրանց ՍԹԽ չպետք է գերազանցի մեկից. 

  

C1  

ՍԹԽ1 
+ 

C2    

ՍԹԽ2 
+ 

   Cn    

  ՍԹԽn 
≤ 1, որտեղ 

C1, C2, ...Cn - աշխատանքային գոտու օդում նյութերի փաստացի խտություններն ենֈ 

  

ՍԹԽ1, ՍԹԽ2, ՍԹԽn - աշխատանքային գոտու օդում այդ նույն նյութերի սահմանային 

թույլատրելի խտություններն ենֈ 

4. Նյութերի համակցություն պոտենցավորման արդյունքովֈ 

5. Ազոտի օքսիդների և ածխածնի օքսիդի համակցման ժամանակ պետք է օգտվել 

հետևյալ բանաձևից. 

     CNO2      

3 ս.թ.խ.NO2 
+ 

    CCO       

1.5 ս.թ.խ.CO 
≤1, որտեղ 

CNO2, CCO - աշխատանքային գոտու օդում նյութերի փաստացի խտություններն ենֈ 

ս.թ.խ.NO2, ս.թ.խ.CO - աշխատանքային գոտու օդում նույն նյութերի ս.թ.խ 
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Ենթահավելված 3 

Ց Ա Ն Կ 

ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
 

1. Նյութեր` սուր ուղղվածության ազդեցության մեխանիզմով 

Հ/Հ Նյութի անվանումը ՍԹԽ 

մգ/մ3* 

Ագրեգ. 

վիճակ ** 

Վտանգա-

վորության 

կարգ 

Ազդեցութ. 

առանձնա-

հատկու-

թյուն*** 

1 Ազիրիդին+ (էթիլենիմին) 0.02 գ 1 Ա,Գ 

2 Ազոտի երկօքսիդ 2 գ 3 գ 

3 Ազոտի օքսիդներ վերահաշված  NO2-ի)**** 5 գ 3 գ 

4 Արսին (արսենաջրածին) 0.1 գ 1 գ 

5 Բորի եռաֆտորիդ 1 գ 2 գ 

6 Բրոմ+ 0.5 գ 2  

7 Բուտ-3-ենոնիտրիլ + (ալիլցիանիդ) 0.3 գ 2  

8 Հիդրոցիանիդ (ցիանաջրածին) 0.3 գ 1  

9 Հիդրոցիանիդի աղեր + (վերահաշված 

հիդրոցիանիդի) 

0.3 գ 1 գ 

10 Հիդրոբրոմիդ 2 գ 2 գ 

11 Հիդրոսուլֆիդ + (ծծմբաջրածին) 10 գ 2 գ 

12 Հիդրոֆտորիդ (վերահաշված F-ի) 0.5/0.1 գ 2 գ 

13 Հիդրոքլորիդ 5 գ 2 գ 

14 Օ,Օ-դիմեթիլսուլֆատ + 0.1 գ 1 գ 

15 Կոբալտի հիդրիդոտետրակարբոնիլ (ըստ 

Cօ) 

0.01 գ 1 Ա 

16 Սիլիցիումի քառաֆտորիդ (ըստ F) 0.5/0.1 գ 2 գ 

17 Դինիտրիլպրոպան + 0.3 գ+ա 1  

18 Մեթիլիզոցիանատ + 0.05 գ 1 Ա.Գ 

19 4-մեթիլֆենիլեն-1,3-դիիզոցիանատ + 

(տոլուիլեն-դիիզոցիանատ) 

0.05 գ 1 Ա.Գ 

20 1-Մեթիլէթիլնիտրիտ (իզոպրոպիլնիտրիտ) 1 գ 2  

21 Նատրիումի նիտրիտ 0.1 ա 1  

22 Նիկելի տետրակարբոնիլ 0.0005 գ 1 ք.Ա 

23 Օզոն 0.1 գ 1 գ 

24  Պերֆտոր-2-մեթիլպրոպ-1-են 

(պերֆտորիզոբութիլեն) 

0.1 գ 1  

25 Տետրաէթիլկապար + 0.005 գ 1  

26 Ածխածնի օքսիդ***** 20 գ 4  

27 Ֆենիլիզոցիանատ + 0.5 գ 2 գ 

28 Ֆենիլացետոնիտրիլ + (բենզիլցիանիդ) 0.8 գ 2 գ 

29 Ֆորմալդեհիդ + 0.5 գ 2 Ա.Գ 

30 Ֆոսգեն (ածխածնի քլորօքսիդ) 0.5 գ 2 գ 

31 Ֆոսֆին (ֆոսֆորա-ջրածին) 0.1 գ 1  

32 Ֆոսֆորի քլորիդ +(ֆոսֆորի քլորօքսիդ) 0.05 գ 1 գ 

33 Քլորի երկօքսիդ + 0.1 գ 1 գ 

34 Քլոր + 1 գ 2 գ 

35 Քլորֆենիլ իզոցիանատ + (3,4 - իզոմերներ) 0.5 գ 2 Ա.Գ 

36 2 Քլորէթանոլ + (էթիլենքլորհիդրին) 0.5 գ 2 գ 

37 Սաթաթթվի դիոդմեթիլատբետադի 

մեթիլամինոդիէթիլ եթեր + (դիտիլին) 

 ա   
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1) համարիչում առավելագույն, իսկ հայտարարում միջին հերթափոխային ՍԹԽ. 

2) օդում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը արտադրական պայմաններում. 

գ - գոլորշիներ և (կամ) գազեր, ա – աերոզոլ. 

3) ազդեցության սուր ուղղվածության մեխանիզմի հետ մեկտեղ բերված են նյութի 

ազդեցության լրացուցիչ հատկությունները. Ա - ալերգեն, ք-քաղցկեղածին, Ռ-գրգռիչ 

ազդեցություն. 

4) ազոտի հնգօքսիդը և ազոտի օքսիդը օդում վերածվում են ազոտի երկօքսիդի. 

5) ածխածնի օքսիդ պարունակող պայմաններում մինչև 1ժ. տևողությամբ 

աշխատանքի դեպքում ածխածնի օքսիդի ՍԹԽ-ն կարելի է սահմանել մինչև 50 

միլիգրամ/խորանարդ մետր, մինչև 30 րոպե աշխատանքի տևողության դեպքում` 200 

միլիգրամ/խորանարդ մետրֈ Աշխատանքային գոտու օդում ածխածնի օքսիդի բարձր 

պարունակության պայմաններում կրկնակի աշխատանքները կարող են կատարվել 

միայն երկու ժամից ոչ պակաս տևողությամբ ընդմիջումներովֈ 

  

2. Նյութեր`գրգռիչ ազդեցությամբ 

Հ/Հ Նյութի անվանումը ՍԹԽ 

մգ/մ3* 

Ագրե-

գատային 

վիճակ ** 

Վտանգա-

վորության 

կարգ 

Ազդեցու-

թյան 

առանձ-

նահատկու-

թյուն*** 

1 Ազոտական թթու + 2 ա 3  

2 Ակրիլաթթվի քլորանհիդրիդ + 0.3 գ 2 ա 

3 Ամոնիակ 20 գ 4  

4 Ացետալդեհիդ + 5 գ 3  

5 Ացետանհիդրիդ + 3 գ 3  

6 Բերիլիումի լուծելի աղեր, քլորիդ, ֆտորիդ 

սուլֆատ (վերահաշված Be-ի) 

0.001 ա 1 ք.,ա 

7 Բրոմացետո պրոպիլացետատ + 0.5 գ 2  

8 Բութանային անհիդրիդ + (կարագային 

անհիդրիդ) 

1 գ 2  

9 Բութանալ + (բութիլալդեհիդ) 5 գ 3  

10 Բութ-2-ենալ + (կրոտոնալդեհիդ) 0.5 գ 2  

11 Բութանաթթու (կարագաթթու) 10 գ 3  

12 N-Վինիլպիրոլիդոն-2-ոն + 1 գ 2  

13 Հեքսանաթթու (կապրոնաթթու) 5 գ 3  

14 Գերմանիումի տետրաքլորիդ (վերահաշված 

Ge-ի) 

1 ա 2  

15 (E,1R)-2,2-Դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ 1-ենիլ)-

ցիկլոպրոպան-1-կարբոնաթթվի քլոր-

անհիդրիդ +(քրիզանթեմաթթվի քլորանհիդրիդ) 

2 գ 2  

16 Դիմեթիլ (4 ֆտորֆենիլ քլորսիլան (ըստ HCl-ի)) 1 գ 2  

17 Դիֆոսֆոր պենտաօքսիդ + (ֆոսֆորային 

անհիդրիդ) 

1 ա 2  

18 Դիքլորմեթիլբենզոլ 0.5 գ 1  

19 Դիքլորքացախաթթու 4 գ+ա 3  

20 Իզովալերիանային ալդեհիդ + 10 գ 3  

21 Յոդ + 1 գ 2  

22 Կարբոբենզօքսիքլորիդ + 0.5 գ+ա 2  

23 2-մեթիլպրոպ-2-ենային թթու (մետակրիլային) 10 գ 3  

24 2 մեթիլպրոպ-2-ենոիլ քլորիդ + 

(մետակրիլաթթվի քլորանհիդրիդ) 

0.3 գ 2 ա 

25 2 մեթիլբութ-2-իլ-հիդրոպերօքսիդ + 5 գ 3  
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(երրորդային ամիլի հիդրոպերօքսիդ) 

26 2 մեթիլպրոպանալ + (իզոբութիլալդեհիդ) 5 գ 3  

27 2 մեթիլպենտաթթվի քլորանհիդրիդ + 3 գ 3  

28 Մրջնաթթու + 1 գ 2  

29 Նատրիումի քլորիդ + տ 1 ա 3  

30 4 օքսո - 5-քլորպենտիլ ացետատ + 

(քլորացետոպրոպիլ-ացետատ) 

2 գ 3  

31 Պենտան-1-ոլ + (ամիլային սպիրտ) 10 գ 3  

32 Պրոպ-2-են-1ալ (ակրոլեին) 0.2 գ 2  

33 Պրոպ-2-ենամին + (ալիլամին) 0.5 գ 2  

34 N-Պրոպ-2-ենիլպրոպ-2-են-1-ամին + 

(դիալիլամին) 

0.5 գ 2  

35 Պրոպիոնալդեհիդ + 5 գ 3  

36 2 - Պրոպենիլացետատ + (քացախաթթվի ալիլ 

եթեր) 

2 գ 3  

37 Ծծմբի քլորիդ + 0.63 գ 2  

38 Ծծմբական թթու + 1 ա 2  

39 Ծծմբի երկօքսիդ +  10 գ 3  

40 Ծծմբի եռօքսիդ + 1 ա 2  

41 Ոչ սահմանային շարքի սպիրտներ (ալիլային, 

կրոտոնիլային) 

2 գ 3  

42 Տիտանի տետրաքլորիդ + (HCl-ով) 1 գ 2  

43 2,4,6-Տրիմեթիլ-1,3,5-տրիօքսան (պարալդեհիդ) 5 գ 3  

44 3,5,5-Տրիմեթիլցիկլոհեքս-2-են-1-ոն (իզոֆորոն) 1 գ 2  

45 3,5,5-Տրիմեթիլցիկլոհեքսանոն 

(դիհիդրոիզոֆորոն) 

1 գ 2  

46 Եռքլորքացախաթթվի քլորանհիդրիդ + 0.1 գ 1  

47 Քացախաթթու + 5 գ 3  

48 Ֆոսֆորի եռքլորիդ + 0.2 գ 2  

49 Ֆոսֆորի պենտաքլորիդ 0.2 գ 2  

50 (R)-(-)-2-ֆենիլգլիցինքլորիդ հիդրոքլորիդ + 0.5 ա 2  

51 2,5-ֆուրանդիոն + (մալեինաթթվի անհիդրիդ) 1 գ+ա 2 ա 

52 1 Քլորէթիլմեթիլկետոն (քլորբութանոն) 10 գ 3  

53 Քլորմեթիլբենզոլ 0.5 գ 1  

54 Քլորմեթօքսիմեթան + (ըստ քլորի) 0.5 գ 2  

55 3-Քլորպրոպ-1-են+ (ալիլքլորիդ) 0.3 գ 2  

56 Քլորքացախաթթու + 1 գ+ա 2  

57 Քլորքացախաթթվի քլորանհիդրիդ + 0.3 գ 2  

58 Կծու հիմքեր + (վերահաշված NaOH-ի) 0.5 ա 2  

59 Էթիլադիպինատի քլորանհիդրիդ 2 գ+ա 3  
 

1) գրգռիչների շարքին դասված են այն նյութերը, որոնց գրգռիչ ազդեցության գոտին 

բարձր է երեքիցֈ Բացի ցանկում ներկայացվածներից, գրգռիչներին պետք է դասել նաև 

այն նյութերը, որոնք սույն հավելվածի 1-ին ցանկում նշված են «Գ» տառով 

(ազդեցության առանձնահատկություններ սյունակում). 

2) օդում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը արտադրության 

պայմաններում. գ - գոլորշիներ և (կամ) գազեր, ա-աերոզոլ. 

       3) գրգռիչ ազդեցության հետ մեկտեղ բերված է նյութի ազդեցության լրացուցիչ 

առանձնահատկությունները ա-ալերգեն, ք - քաղցկեղածինֈ  
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Ենթահավելված 4  

Ց Ա Ն Կ  

ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

 

1. Արտադրությունում օգտագործվող և թողարկվող  

միացություններև արտադրանքներ 

Հ/Հ Նյութի, արտադրանքի անվանումը 

ՍԹԽ մլգ/մ3 Ազդեցության 

առանձնա-

հատկու-

թյունները** 

առավելա-

գույն 

միջին 

հերթափո-

խային 

1. Ասբեստներ, ասբեստ-պարունակող փոշի 

ազբեստ պարունակող բնական հանքային 

նյութերի փոշի  

. 20%-ից ավելի 2 0.5 ֆ 

. 10-ից 20% 2 1 ֆ 

. 10%-ից ցածր 4 2 ֆ 

. ազբեստոցեմենտ 6 4 ֆ 

2. Բենզոլ 15 5 
 

3. Բենզ(ա)պիրեն 0.00015 
  

4. Բերիլիում և նրա միացությունները 

(վերահաշված Be-ի վրա) 

0.001 

 

Ա 

5. Քարածխի և նրա կուպրի սուբլիմատ 

բենզ(ա)պիրենի միջին պարունակությամբ    

. 0.075%-ից քիչ 0.2 
  

. 0.075-0,15% 0.1 
  

.0.15-0.3% 0.05 
  

6. Կադմիում և նրա անօրգանական 

միացություններ 
0.05 0.01 

 

7. Նաֆթա-հանքային յուղ (զտված և ոչ լրիվ 

զտված)*** 
5 

  

8. 2-մեթիլանիլին (0-տոլուիդին) 1 0.5 
 

9. Արսեն, անօրգանական միացություններ (ըստ 

արսենի) 
0.04 0.01 

 

10. Նիկել և նրա միացություններ, նիկել, նիկելի 

օքսիդներ, նիկելի միացությունների սուլֆիդներ և 

խառնուրդներ, նիկելի խտանյութ և շեղջաքար, 

մաքրման սարքավորումների շրջանառու փոշի 

(ըստ Ni) 

. նիկելի աղեր հիդրոաէրոզոլների տեսքով.  

. նիկելի տետրակարբոնիլ 

. նիկել քրոմ հեքսահիդրոֆոսֆատհիդրատ  

(նիկել քրոմ ֆոսֆատ (ըստ Ni)) 

0.05 

 

 

 

0.005 

0.0005 

 

0.005 

 

Ա 

 

 

 

Ա. 

Ս.Ա. 

 

Ա. 

11. Օքսիրան (էթիլեն օքսիդ) 1 
  

12. Բենզպիրեն պարունակող արտադրական մուր ոչ 

ավել 35մլգ/կգ-ից 
4 

 
ֆ 

13 Քլորէթիլեն (վինիլքլորիդ) 5 1 
 

14. Քրոմի վեցարժեք միացություններ (վերահաշված 

C2 +6-ի) 

0.01 

 

Ա 

15.  [N4-(4-էտոքսիֆենիլ) ացետամիդ] (ֆենացետին) 0.5 
  

 

1) աշխատանքային գոտու օդի համար հիգիենիկ նորմատիվ (ՍԹԽ) ունեցող նյութերֈ 

2) քաղցկեղածին ներգործության հետ լրացուցիչ բերված են նյութերի 

կենսաբանական ազդեցության առանձնահատկությունները. Ա - ալերգեն, Ս - սուր 



62 

 

ազդեցության մեխանիզմով նյութեր, Ֆ - աերոզոլներ ֆիբրոգեն ազդեցության 

գերակայությամբֈ 

3) աշխատանքային գոտու օդում հսկողության ժամանակ, բացի յուղային աերոզոլից 

լրացուցիչ որոշվում է նաև բենզապիրենի պարունակությունըֈ 
 

2. Չարորակ նորագոյացությունների զարգացման վտանգ 

 ներկայացնող  արտադրական գործընթացներ 

Հ/Հ Գործընթացի անվանումը 
Նյութեր օդի 

հսկողության համար 

ՍԹԽ  

մլգ/մ3 

1. Փայտամշակման և կահույքի արտադրություն՝ 

գործընթացներ.  

-ֆենոլ-ֆորմալդեհիդային խեժերի օգտագործմամբ. 

1. կարբամիդ-ֆորմալդեհիդային 

խեժերի օգտագործմամբ 

փայտի փոշի ֆորմալ-

դեհիդ, ֆենոլ փայտի 

փոշի ֆորմալդեհիդ 

6 

 

0.05 

0.1 

6 

0.5 

2. Պղնձահալման արտադրություն. հալման, պղնձի 

կրակային (հրազտման) զտման, հանքի 

բովախառնուրդի կոնվերսիա 

նիկել և նրա 

միացությունները  

արսեն և նրա 

միացությունները 

բենզապիրեն 

0.05 

 

0.04/0.01 

0.00015 

3. Իզոպրոպիլ սպիրտի արտադրություն` ուժեղ 

թթվային գործընթացներով 

ծծմբական թթու 1 

4. Կոքսի արտադրություն, քարածխային, նավթային և 

թերթաքարային խեժերի վերամշակում, ածխի 

գազաֆիկացում 

քարածխային խեժի և 

կուպրի սուբլիմատ 

բենզապիրեն 

0.2-0.05* 

 

0.00015 

5. Ռետինի և ռետինատեխնիկական իրերի 

արտադրություն 

. Նախապատրաստական բաժանմունք 

. Վուլկանացման բաժանմունք 

. Կոշիկի արտադրություն պոլիվինիլքլորիդից 

 

. Կոշիկի մամլում վուլկանացումով 

 

 

Սև մուր բենզապիրեն 

վուլկանացման գազեր 

վինիլ քլորիդ ակրիլո-

նիտրիլ բենզապիրեն 

վուլկանացման գազեր 

4 

0.00015 

0.5 

5/1 

0.5 

0.00015 

0.5 

6. Տեխնիկական ածխածնի արտադրություն սև մրեր 

բենզապիրեն 

4 

0.00015 

7. Ածխածնային, գրաֆիտային իրերի, անոդային և 

հատակաթուխային զանգվածի արտադրություն 

թերթաքարերի օգտագործմամբ 

բենզապիրեն 

ածխածնի փոշի  

(կոքս) 

0.00015 

6 

8. Ուռուցքաբանության բնագավառում համակցված 

քիմիոթերապիա 

 

Քիմիոթերապիա 

անցկացնող 

բժշկական 

անձնակազմի 

աշխատանքի 

պայմանները 

դասվում են 

վնասակարու-

թյան 3.4 

աստիճանին: 

 1)սուբլիմատում կախված բենզապիրենի պարունակությունից 0.075 տոկոսից քիչ- 

ՍԹԽ 0.2 միլիգրամ/խորանարդ մետր, 0.075-0.15 տոկոսից, 0.1 միլիգրամ/խորանարդ 

մետր, 0.15-0.3 տոկոսից 0.05 միլիգրամ/խորանարդ մետրֈ  
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Ենթահավելված 5 

Ց Ա Ն Կ 
 

ԱԼԵՐԳԵՆՆԵՐԻ 
 

Հ/Հ Նյութի անվանումը ՍԹԽ 

մլգ/մ3 

Ագրեգ. 

վիճակ* 

Վտանգ. 

կարգ 

Ազդեցու-

թյան 

առանձ.** 

1. Ազիրիդին + (էթիլենիմին) 0.02 գ 1 0 

2. Ակրիլոնիտրիլ + 0.5 գ 2  

3. Ակրիլաթթու քլորանհիդրիդ + 0.3 գ 2  

4. 2 (2-ալկիլ-2-իմիդազոլին-1-իլ)-էթանոլալկիլ C10-C13 0.1 գ+ա 2  

5. Ալյումինապլատինային կատալիզատրներ (KP-101 և Pը-

11 մինչև 0.6% պլատինի պարունակությամբ) 

1.5 ա 3  

6. ամիդոդիանիլինմեթան + (դիֆենիլգուանին) 0.1 ա 2  

7. Ամիլազա 1 ա 2  

8. 2-ամինո-2-դեզօքսի-D-գլյուկոզա, հիդրոքլորիդ 0.005 ա 1  

9. 0-2-ամիո-2-դեզօքսի-a-D գլյուկոպիրանոզիլ (1-4)-0-[0-

2.6-0-2.6-իրանոզիլ (1-4)-0-L-իդոպիրանոզիլ (1-3)-D-

ռիբոֆուրանոզիլ (1-5)]-2- դեզօքսի-D-ստրեպտամին, 

սուլֆատ (1ֈ2) 

0.1 ա 2  

10. [(4-ամինո-2 մեթիլ-5 պիրիդինիլ)-մեթիլ]-5-(2-

հիդրօքսիէթիլ)-4-մեթիլ-թիազոլին բրոմիդ (թիամին 

բրոմիդ, վիտամին B1) 

0.1 ա 2  

11. [2S-(2a,5a,6
β
)}-6-ամինո - 3.3 -դիմեթիլ-7-օքսո-4-թիա-1-

ազաբիցիկլո [3,2,0} հեպտան –2 կարբոնաթթու 

0.4 ա 2  

12. 0-3 ամինո-3-դեզօքսի-a-D-գլյուկոպիրանոզիլ (1-6)-Օ-

[2.6-դիամինո-2,3,6-եռ-դեզօքսի-a-]-D ռիբոհեքսա-

պիրանոզիլ -(1-4)]-2-դեզօքսի-D-ստրեպտամին  

0.1 ա 2  

13. 0-3 ամինո-3-դեզոքսի -a-D-գլյուկոպիրանոզիլ-(1-6)-Օ-[6-

անինո-6-դեզոքսի-D-գլյուկոպիրանոզիլ-(1-4)]-2-

դեզոքսի-a-D-ստրեպտամին 

0.0.1 ա 2  

14. 0-3 ամինո-3-դեզոքսի-
 β

 -D-գլյուկոպիրանոզիլ - (1-6)-0-

[6-ամինո-6-դեզոքսի-
 β

 -D-գլյուկոպիրանոզիլ-(1-4)]-

N1(S)-4-ամինո-2-հիդրոքսի-1-օքսոբութիլ)-2-դեզոքսի-D-

ստրեպտամին 

0.1 ա 2  

15. 0-4 ամինո-4-դեզոքսի-
 β

 -D-գլյուկոպիրանոզիլ - (1-6)-0-

(8R) 2-ամինո-2,3,7-տրիդեզոքսի-7(մեթիլամինո)-D-

գլիցերո-a-D ալլոօկտոդիալդո-1,5ֈ8-4-դիպիրանոզիլ-(1-4) 

2-դեզոքսի-D-ստրեպտամին 

0.1 ա 2  

16. 1-ամինոալկիլիմիդազոլիններ + 0.5 գ+ա 2  

17. ամինոպլաստներ (մամլ. փոշիներ) 6 գ+ա 4 Ֆ 

18. 1-ամինոպրոպան-2-օլ + 1 գ+ա 2  

19. 6-ամինոֆենիլացետիլամինո-3,3-դիմեթիլ-7-օքսօ-4-թիա-

1-ազաբիցիկլո [3,2,0]հեպտան-2-կարբոնաթթու [2S-(2
 β

,  

5
 β

, 6 
β
 (8)] 

0.1 ա 2  

20. N-(2-ամինոէթիլ)-1.2-էտանդիամին + 

(դիէթիլենտրիամին) 

0.3 գ+ա 2  

21. 1,5-Բիս (ֆուր-2-իլ) պենտա-1.4-դիեն-3-OH + 10 գ+ա 3  

22. 1,3-Բիս (4-քլորբենզիլիդենամինո) գուանիդին 0.5 ա 2  
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հիդրոքլորիդ + 

23. 1,3-Բիս (4-քլորբենզիլիդենամինո) գուանիդին + 

(քիմկոկցիդ) 

0.5 ա 2  

24. N, N1-Բիս (2-ամինոէթիլ)-1.2-էթանդիամին + 0.3 գ+ա 2  

25. 2,21-[N-(2-ամինոէթիլ) իմինո] դիէթանոլ, կարբոնաթթվի 

ամիդներ C10-C13 ֆրակցիայի (թորամաս) 

2 գ+ա 3  

26. ցեֆալոսպորինների խմբի հակաբիոտիկներ 0.3 ա 2  

27.  սպիտակուցավիտամինային խտանյութ (ըստ սպիտ.) 0.1 ա 2  

28. 1,3 Դիհիդրո-1,3-դիօքսի-իզոբենզոֆուրանկարբոնաթթու 0.05 ա 2  

29. 1,4-բենզոլդիկարբոնաթթու 0.1 ա 2  

30. Բենզոլ-1,2,4-տրիկարբոնաթթու 0.1 ա 2  

31. Բերիլիում և նրա միացությունները 0.001 ա 1 Ք 

32. Բիովիտ..վիտ B12-ի խառնուրդ [4S(4a,4a
 β

,5a
 β

,6
 β

, 12a
 β

)-7-

քլոր-4-(դիմեթիլամինո)-1,4,4
 β

,5,5a
 β

, 6
 β

,11-12
 β

 -

օկտօհիդրո-3,6,10,12,12 a պենտահիդրօքսի-6-4-մեթիլ-

1,11-դիօքսօ-2-նավթացենկարբոնամիդ (հսկողություն 

ըստ քլորտետրացիկլինի) 

    

33. Բիս-(դիմեթիլդիթիոկարբոմատ) ցինկի (ցիտամ) 0.3 ա 2  

34. Բիս-(դիէթիլդիթիոկարբոմատ) ցինկի (էթիլցիմատ) 0.3 ա 2  

35. Բովերին 0.3 ա 2  

36. 0-(4-Բրոմ-2.5-դիքլորֆենիլ)-0-0-դիմեթիլթիոֆոսֆատ 0.5 գ+ա 2  

37. Վիոմիցին (ֆլորիմիցին) 0.1 ա 2  

38. Գապրին (ըստ սպիտ.) 0.1 ա 2  

39. (1
 β

,2
 β

,3
 β

,4
 β

, 5
 β

, 6
 β

)-հեքսա (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

քլորցիկլոհեքսան + 

0.05 գ+ա 1  

40.  N, N1-հեքսամեթիլենբիսֆուրֆուրոլիդենամին 

(բիսֆուրգին) 

0.2 գ+ա 2  

41. Հեքսամեթիլենդիամին 0.1 գ 1  

42. Հեքսամեթիլենդիիզոցիանատ + 0.05 գ 1  

43. Հեմիկետալ օքսիտետրացիկլին 3 ա 3  

44. Գենտամիցին (գենտամիցին սուլֆատների խառնուրդ) 

C1(40%), C2(20%), C1A(40%) 

0.05 ա 1  

45. 2-(ցիս-հեպտադեց-8-էմիլ)-1.1-Բիս (2-հիդրոքսիէթիլ) 

իմիդազոլին քլորիդ 

0.5 գ+ա 2  

46. 2-[2-ցիս(հեպտադեց-8-էնիլ)-2 ամիդազոլին-1-իլ] էթանոլ  0.1 գ+ա 2  

47. Հեպտանիկել հեքսասուլֆիդ 0.05 ա 1 Ք 

48. Հիգրոմիցին Б + 0.001 ա 1  

49. Գրիզին 0.002 ա 1  

50. 0-2-դեզօքսի-2 (N-մեթիլամինո 
β
 -L-գլյուկոպիրանոզիլ-)-

(1-2)-0-5-դեզօքսի-3-C-ֆորմիլ-
 β

 -L-լյուքսոֆուրանոզիլ-

(1-4)-N,N1-բիս (ամինոիմինոմեթիլ)-D ստրեպտամին + 

0.1 ա 1  

51. 0-3-դեզօքսի-4- C-մեթիլ-3-(մեթիլամինո)- β -L 

արաբինոպիրանոզիլ-(1-6)-0-[2.6-դիամինո-2,3,4,6-

տետրադեզօքսի-
 β

 -D-գլիցերոհեքս-4-էնոպիրանոզիլ-(1-

>4)]-2-դեզօքսի-D-ստրեպտամին 

0.05 ա 1  

52. 2.4-դիամինոբենզոլսուլֆոնատ նատրիում 2 ա 3  

53. 1-դի (
β
 -ամինոէթիլ)-2-2ալկիլ C8-C16)-2-

իմիդազոլին+(վիկազոլին) 

0.5 ա 2  

54. 1-դի (
β
 -ամինոէթիլ)- 2-հեպտադիզինիլ-2-

իմիդազոլին+(ալազոլ)  

0.5 ա 2  

55. N,N--դի-ն-բութիլ-4-հեքսիլօքսի-1-

նավթամիդին+(բունամիդին հիդրոքլորիդ) 

0.01 ա 1  

56. Հեքսաքլորպլատինատի դիամոնիում 0.005 ա 1  
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57. Դիքլորպալլադիումի դիամոնիում + 0.005 ա 1  

58. Քրոմ տետրասուլֆատի դի ամոնիում-24հիդրատ 

(քրոմամյակային շիբ) (ըստ Cr+3) 

0.02 ա 1  

59. քլորտետրացիկլինի-1-N,N-դիբենզիլէթիլենդիամինային 

աղ (դիբիոմիցին) 

0.1 ա 2  

60. 1,3-Դիհիդրո-1,3-դիօքսո-5-

իզոբենզոֆուրանկարբոնաթթու 

0.05 ա 2  

61. 0,0-Դիմեթիլ-1- հիդրօքսի-2,2,2-տրիքլորէթիլֆոսֆոնատ-

1 (քլորոֆոս) 

0.5 գ+ա 2  

62. 2,6-Դիիզոպրոպիլֆենիլիզոցիանատ + 0.1 գ 1  

63. [2S-(2,5.6)]-3,3-դիմեթիլ-6 (մեթիլ-ֆենիլիզօքսազոլ-4-իլ-

կարբոնիլամինո)-7-օքսո-4-թիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0] 

հեպտան-2-կարբոնաթթու 

0.05 ա 1  

64. [2S-(2,5.6)]-3,3-դիմեթիլ--7-օքսո-6-ֆենիլացետիլամինո-

4թիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0] հեպտան-2-կարբոնաթթու 

(բենզիլ պենիցիլին) 

0.1 ա 2  

65. [2S-[2
 β

 5
 β

 6
 β

,(S)]] 3,3-դիմեթիլ-7օքսո-6[[(2-

օքսոիմիդազոլիդին-1-իլ) կարբոնիլամինոֆենիլացետիլ] 

ամինո]-4-թիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0] հեպտան-2-

կարբոնաթթու 

0.1 ա 2  

66. 0,0-դիմեթիլ-0 (2,4,5-տրիքլորֆենիլ) թիոֆոսֆոտ (տրոլեն) 0.3 գ+ա 2  

67. [4S(4
 β

.4a
 β

.5a
 β

,6
 β

,12
 β

)] 4-(դիմեթիլամինո)-

1,4,4ա,5,5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո-3,5,10,12,12ա-

պենտահիդրօքսի-6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացեն-

կարբոքսամիդի քլորհիդրատ 

0.4 ա 2  

68. [4S-(4a.4a
 β

.5a,5a
 β

,6
 β

,12a
 β

)]-4-դիմեթիլամինո-1,4,4ա, 5,5ա, 

6,11,12ա-օկտահիդրո-3,5,6,10,12,12ա-հեքսահիդրօքսի-6-

մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացեն-կարբոքսիամիդ + 

0.1 ա 2  

69. [4S(4a.4a.
 β

 5a,
 β

 6
 β

,12a)] 4-(դիմեթիլամինո)-1,4,4ա, 5,5ա, 

6,11,12ա-օկտահիդրո-3,6,10,12,12ա-պենտահիդրօքսի-6-

մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացեն-կարբոքսամիդի 

քլորհիդրատ 

0.4 ա 2  

70. [4S(4a.4a
 β

.5a
 β

,6
 β

,12a)] 4-(դիմեթիլամինո)-7-քլոր-

1,4,4ա,5,5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո-3,5,10,12,12ա-

պենտահիդրօքսի-6-մեթիլեն-1,11-դիօքսո-2նավթացեն-

կարբոքսամիդի-4-մեթիլբենզոլ-սուլֆոնատ + 

3 ա 3  

71. 10-(3-Դիմեթիլամինոպրոպիլ)-2-քլոր-10H ֆենոթիազին, 

քլորհիդրատ+ (ամինազին) 

0.3 ա 2  

72. 1,3-դինիտրո-5-տրիֆտորմեթիլ-2-քլորբենզոլ + 0.05 գ+ա 1  

73. 2,4-Դինիտրո-1-քլորբենզոլ + 0.05 գ+ա 1  

74. 6-[(1,3-Դիօքսո-3-ֆենօքսի-2-Ֆենիլպրոպիլ)ամինո]-3,3-

դիմեթիլ-7-օքսո[2S-(2,5,6)]-4-թիա-1-ազոբիցիկլո [3,2,0] 

հեպտան-2-կարբոնաթթու (կարֆեցիլլին) 

0.1 ա 2  

75. Դիպրին (ըստ սպիտ.) 0.3 ա 2  

76. N,N-դիֆուրֆուրիլիդենֆենիլեն-1,4-դիամին + 2 գ+ա 2  

77. 3,5-Դիքլորբենզոլսուլֆոնամիդ(3,5-

դիքլորսուլֆոնիլամիդ) 

0.1 ա 2  

78. (Z) Դիքլորբութենդիանաթթվի անհիդրիդ 

+(դիքլորմալեինային անհիդրիդ) 

0.2 գ+ա 2  

79. 4-Դիքլորմեթիլեն-1, 2, 3, 3, 5, 5,-հեքսաքլորցիկլոպենտ-1-

են + 

0.1 գ+ա 2  

80. 3,4-դիքլորֆենիլիզոցիանատ 0.03 գ 3  

81. Դիքրոմաթթու, աղեր (վերահաշված Cr+6-ի) 0.01 ա 1 Ք 

82. 2-(Դիէթիլամինո) էթիլ-2-ամինոբենզոատ (նովոկայինի 

հիմքը) 

0.5 ա 2  
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83. 2-(Դիէթիլամինո) էթիլ-4-ամինոբենզոատ հիդրոքլորիդ + 0.5 ա 2  

84. Դօքսիցիկլին հիդրոքլորիդ + 0.4 ա 2  

85. Դօքսիցիկլին տոզիլատ + 0.4 ա 2  

86. Իզոֆտալաթթու + 0.2 ա 2  

87. 1,11-իմինոբիս (պրոպան-2-ոլ) +  1 գ+ա 2  

88. 0-(4-Յոդ-2,5-դիքլորֆենիլ)-0,0-դիմեթիլթիոֆոսֆատ 

(յոդաֆենֆոս) 

0.5 գ+ա 2  

89. Կանիֆոլ 4 գ+ա 3  

90. 6-[(Կարբօքսիֆենիլացետիլ) ամինո]-3,3-դիմեթիլ-7-օքսո 

[2S-(2,5,6)]-4-թիա-1-ազաբիցիկլո-[3,2,0]- հեպտան-2-

նատրիումի կարբոնատ (կարպենիցիլին, 

կարբօքսիբենզիլպենիցիլինի դինատրիումական աղ) 

0.1 ա 2  

91. 4-Կարբոմետօքսիսուլֆանիլ քլորիդ 1 ա 2  

92. Կոբալտի հիդրիդոտետրակարբոնիլ 0.01 գ 1 Ս 

93. Կոբալտ և նրա անօրգանական միացությունները 0.05/0.01 ա 1  

94. Լիգնոսուլֆոնատ (մոդիֆիկացված, գրանուլացված 

նատրիումի սուլֆատի վրա) 

2 ա 3  

95. Լիպրին (ըստ սպիտ.) 0.1 ա 2  

96. Մանգանի կարբոնատ հիդրատ + 0.5 ա 2  

97. Մանգանի նիտրատ հեքսահիդրատ + 0.5 ա 2  

98. Մանգանի սուլֆատ պենտահիդրատ + 0.5 ա 2  

99. Մերկապտաքացախաթթու + 0.1 գ+ա 1  

100. Մետացիկլին հիդրոքլորիդ + 0.4 ա 1  

101. Մետթիլդիթիոկարբամատ նատրիումի + (կարբաթիոն) 

(ըստ մեթիլիզոթիոցիանատի) 

0.1 ա 1  

102. 4,4-մեթիլենդիֆենիլիզոցիանատ + 0.5 գ+ա 2  

103. Մեթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-էնոնիտրիլ + (մետակրիլաթթվի 

նիտրիլ) 

1 գ 2  

104. Մեթիլիզոթիոցիանատ + 0.1 գ 1  

105. Մեթիլիզոթիզոցիանատ + 0.05 գ 1 Ս 

106. Մեթիլկարբամատ-1-նավթալենոլի (սեվին) 1 ա 2  

107. 3-(4-մեթիլպիպերազին-1-իլիմինոմեթիլ) րիֆամիցին + 0.02 ա 1  

108. 2-մեթիլ-պրոպ-2-ենոիլքլորիդ+ (մետակրիլաթթվի 

քլորանհիդրիդ) 

0.3 գ 2  

109. Մեթիլտետրահիդրոիզոբենզոֆուրանդիոն+ 

(մեթիլտետրահիդրոֆտալային անհիդրիդ) 

1 ա 2  

110. 4-Մեթիլֆենիլեն-1,3-դիիզոցիանատ 0.5 գ 1 Ս 

111. 3-մեթիլֆենիլիզոցիանատ 0.1 գ 1  

112. Մետիրամ 0.5 ա 2  

113. Լվացող սինթ. միջոց «Դիքսան» 5 ա 3  

114. Լվացող սինթ. միջոց «Լոսկ» 3 ա 3  

115. Լվացող սինթ. միջոցներ Բիո-Ս, Բրիզ, Վիխր, Լոտոս, 

Լոտոս-ավտոմատ, Օկա, Էռա, Էռա-Ա, Յուկա 

5 ա 3  

116. Նավթալին-1,4,5,8-տետրակարբոնաթթու, դիանհիդրիդ 1 ա 2  

117. Նավթալին-2,6-դիկարբոնաթթվի դիքլորանհիդրիդ + 0,5 ա 2  

118. Նեոմիցին 0.1 ա 2  

119. Նիկելի տետրակարբոնիլ 0.0005 գ 1 Ս, Ք 

120. Նիկել քրոմ հեքսահիդրոֆոսֆատ հիդրատ (ըստ Ni) 0.005 գ 1 Ք 

121. Նիկել, նիկելի օքսիդներ, սուլֆիդներ և նիկելի 

միացությունների խառնուրդներ (ֆայնշտեյն, նիկելային 

խտանյութ, մաքրման սարքավորումների շրջանառու 

փոշի) (ըստ Ni) 

0.05 ա 1 Ք 

122. Նիկելի աղեր հիդրոաերոզոլի տեսքով (ըստ Ni) 0.005 ա 1 Ք 
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123. 1,1,1-Նիտրիլոտրիս (պրոպան-2-ոլ) + 5 գ+ա 3  

124. 1[N-(5-նիտրոֆուր-2-իլ)] մեթիլենամինո-իմիդազոլիդին-

2,4-դիոն 

0.5 ա 2  

125. Օլեանդամիցին ֆոսֆատ + (1ֈ1) 0.4 ա 2  

126. Պենտանդիալ (գլուտարալդեհիդ) 5 գ 3  

127. Պոլի-d-գլյուկոզոամին, մասամբ N ացիտիլացված 

(խիտոզան) ՏՊ 6-01-1-458-93 

2 ա 3  

128. Պոլի b-օքսիկարագաթթու 0.1 ա 2  

129. Պոլիվինիլքլորիդ քլորացված (պոլիպերքլորվինիլ) 6 ա 4  

130. Պոլի (1-4)-2-N-կարբօքսիմեթիլ-2-դեզօքսի-6-0-

կարբօքսիմեթիլ 
β
 -D-գլյուկոպիրանոզների 

նատրիումական աղ (կարբօքսի- N,0- մեթիլխիտոզանի 

նատրիումական աղ) ՏՊ-84-401-185-95  

2 ա 3  

131. Պոլիմիքսին E 2.7-L- տրեոնին 0.1 ա 2  

132. Պոլիքլորպինեն + 0.2 գ 2  

133. 1.1-բիս (պոլիէթօքսի)-2-հեպտադեցենիլ-2-իմիդազոլինի 

ացետատ + 

0.5 գ+ա 2  

134. Հիմնային պրոտեազա (ակտիվ. 60000 միավոր) 0.5 ա 2  

135. Բուսական և կենդանական ծագումով փոշիներ. 

ա) սիլիցիում երկօքսիդի պարունակությամբ 2-10% 

 

4 

 

ա 

 

4 

 

ֆ 

 բ) հացահատիկային 4 ա 3 ֆ 

 գ) կեղևային, բամբակագործվածքային, բամբակեղենի, 

բրդյա, վուշե, բմբուլե (10 %-ից ավել սիլիցիում 

երկօքսիդի խառնուրդով) 

2 ա 4 ֆ 

  դ) ալյուրի, փայտի և այլն (2%-ից պակաս սիլ.երկ. 

խառնուրդով) 

6 ա 4  

  ե) բամբակե ալյուր (ըստ սպիտ.) 0.5 ա 4  

136. Հացահատիկային թիթեռնիկի ծաղկափոշի 0.1 ա 2  

137. Ռիբոֆլավին (վիտամին B2) 1 ա 2  

138. Սամարի պենտակոբալտիդ+ (ըստ Co) 0.05 ա 1  

139. ծխախոտ 3 ա 3  

140. Տետրամեթիլթիուրամիդիսուլֆիդ + (թիուրամ Դ, ՏՄՏԴ) 0.5 ա 2  

141. 2,3,5,6-Տետրաքլոր տերեֆտալաթթվի դիքլորանհիդրիդ + 1 ա 2  

142. 2,4,6-Տրինիտրոբենզոյաթթվի անիլիդ + 1 ա 2  

143. 2-Ֆենիլ-4,6-դիքլորպիրիդազին-3 (2H)-OH 0.05 ա 1  

144. Ֆենիլեն-1,2-դիամին 0.5 գ+ա 2  

145. Ֆենիլեն-1,3-դիամին 0.1 գ+ա 2  

146. Ֆենիլեն-1,4-դիամին 0.05 գ+ա 1  

147. 1,4-Ֆենիլենդիամին դիհիդրոքլորիդ 0.05 գ+ա 1  

148. Ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժեր. 

ա) հսկողություն ըստ ֆենոլի 

բ) հսկողություն ըստ ֆորմալդեհիդի 

0.1 

0.05 

գ 

գ 

2 

2 

 

149. Ֆենոպլաստներ 6 ա 3 Ֆ 

150. Ֆորմալդեհիդ + 0.5 գ 2 Ս 

151. 2-Ֆուրֆուրալդեհիդ+ (ֆուլֆուր) 10 գ 3  

152. Ֆուրան + 0.5 գ 3  

153. 2,5-Ֆուրանդիոն+(մալեինային անհիդրիդ) 1 գ+ա 2  

154. N-քլորբենզոլսուլֆոնամիդ նատրիումի հիդրատ 1 գ+ա 2  

155. Քլորհիդրատ 1-պոլիէթիլեն-պոլիամին-2-ալկիլ (C10-C12)-

2-իմիդազոլին + 

0.5 գ 2  

156. [4S-(4
 β

.4a
 β

 .5
 β

,5a
 β

,6p,12a
 β

)]-7-քլոր-4-(դիմեթիլամինո)-

1,4,4ա,5,5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո-3,6,10,12,12ա-պենտա-

հիդրօքսի-6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-աֆտոցեն 

0.1 գ 2  
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կարբոքսամիդ 

157. Քլորմետացիկլին տոզիլատ + 0.3 ա 3  

158. (Քլորմեթիլ) օքսիրան + 1 գ 2  

159. N-(Քլորմեթիլ) ֆտալիմիդ + 0.1 ա 2  

160. Քլոր-ֆենիլիզոցիանատ+ (3,4-իզոմերներ) 0.5 գ 2 U 

161. Քրոմ- հիդրօքսիդ սուլֆատ (ծծմբաթթվային քրոմ 

հիմնային) (վերահաշվարկված Cr+3) 

0.02 ա 1  

162. Քրոմի եռօքսիդ (ըստ Cr+3) 1 ա 3  

163. Քրոմի եռքլորիդ հեքսահիդրատ (ըստ Cr+3) 0.01 ա 1  

164. Քրոմի ֆոսֆատ 2 ա 3  

165. Քրոմ-2,6-դիհիդրո ֆոսֆատ (ըստ Cr+3) 0.02 ա 1  

166. Քրոմաթթվի աղեր (վերահաշվարկված Cr+3) 0.01 ա 1 Ք 

167. Ցիկլոհեքս-1-են-1,2-դիկարբոնաթթվի անհիդրիդ 0.7 ա 2  

168. N-ցիկլոհեքսիլիմիդ դիքլորմալեատ + 0.5 ա 2  

169. Էպօքսիդային խեժեր (ցնդող արգասիքներ) 

(հսկողություն ըստ էպիքլորհիդրինի) 

ա) ԷԴ-5 (ԷԴ-20), Է-40, Էպօքսիեռֆենոլային 

բ) ՈՒՊ-666-1, ՈւՊ-666-2, ՈւՊ-666-3, 

ՈւՊ-671, ՈւՊ-671-Դ, ՈւՊ-677, ՈւՊ-680, 

ՈւՊ-682 

գ) ՈւՊ-650, ՈւՊ-650-Տ,  

դ) ՈւՊ-2124, Է-181, ԴԷԳ-1 

ե) ԷԱ 

1 

 

0.5 

 

 

0.3 

0.2 

0.1 

գ 

 

գ 

 

 

գ+ա 

գ 

գ 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

170. Էպրին (ըստ սպիտակ.) 0.3 ա 2  

171. Էրիթրոմիցին + 0.4 ա 2  

172. N, N1-Էթիլենբիս (Դիթիոկարբամինաթթու) ցինկի աղ 

(ցինեբ, կուպրոզան) 

0.5 ա 2  

173. 2,2-էթիլենդիիմինոդիէթիլամին կարբոնաթթվի ամիդներ 

C12-C20 

2 գ+ա 2  

174. Էթիլ-4-ամինոբենզոատ + (անեսթեզին) 0.5 ա 2  

Նյութերի կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակ (ՆԿԱՄ) , մգ/մ3 

175. Աբոմին 0.5 ա   

176. 4-Ամինո-2-ֆուրոիլ-6,7-դիմետոքսիպիպերազի-1-իլ-

խինազոլինի հիդրոքլորիդ (պրազոզին) 

0.03 ա   

177. 1,3-բենզթիազոլ-2-իլ թիո-2-(2-ամինո-1,3-թիազոլ-4-իլ)-2 

(Սին)-մետոքսիիմինոացետատ 

5 ա   

178. Իզոֆտալոիլի դիքլորիդ + 0.02 գ+ա   

179. Պալլադիումային սև 1 ա   

180. Տերեֆտալոիլի դիքլորիդ + 0.1 գ+ա   

181. Էպոքսիդային խեժ ձկ-62 (ըստ էպիքլորհիդրինի) 2 գ   

182. Ցիտոքրոմ C 2 ա   

183. 1-Ցիկլոպրոպիլ-6-ֆտոր-1,4-դիհիդրո-4-օքսո 

(պիպերազինիլ)-3-կարբոնաթթվի խինոլին հիդրոքլորիդ 

հիդրատ (ցիպրոֆլոքսինի հիդրոքլորիդ) 

0.5 ա   

* Արտադրական պայմաններում օդում գերակշռող ագրեգատային վիճակները (գ - 

գոլորշիներ և(կամ) գազեր, ա-աերոզոլ)ֈ 

** Ալերգիկ ազդեցության հետ միասին ներկայացված են նյութերի ազդեցության 

լրացուցիչ առանձնահատկությունները-ս-սուր ազդեցության մեխանիզմով նյութեր, Ք - 

քաղցկեղածին, Ֆ - աերոզոլ ֆիբրոգեն ազդեցության գերակայությամբֈ  
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Ենթահավելված  6  
 

Ց Ա Ն Կ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ Է ԲԱՑԱՌՎԻ  

ՆԵՐՇՆՉՈՒՄԸ  ԵՎ ՄԱՇԿԻՆ ՇՓՈՒՄԸ 
 

 1. Հակաուռուցքային դեղամիջոցներ, հորմոններ, էստրոգեններ 

Հ/Հ Նյութի անվանումը ՍԹԽ, 

մգ/մ3 

Ագրեգա-

տային 

վիճակ 

Վտանգավո-

րության 

կարգ 

1 N-[3-(4-ամինոբուտիլ)ամինո] պրոպիլ բլեոմիցինամիդի 

հիդրոքլորիդ 

- ա 1 

2 5-{[4.6-բիս (1-ազիրիդինիլ)-1,3,5-թիազին-2-իլ]ամինո)-2,2-

դիմեթիլ-1,3-դիօքսան-5-մեթանոլ (դիօքսիդետր) 

- ա 1 

3 Հիդրօքսիռուբոմիցին + (Դօքսոռուբիցին) - ա 1 

4 3-Հիդրօքսի- էքստրա-1,3,5 (10) տրեն-17-օն (էստրոն) - ա 1 

5 Դիէթիլենիմիդ 2-մեթիլթիոզոլիդո-3-ֆոսֆորաթթվի (իմիֆոս)    

6 2,2,6-Տրիդեօքսի-3-ամինո--լիկսոզո-4-մետօքսի-6,7,9,11-

տետրաօքսի-9-ացետո-7,8,9,10-տետրահիդրոտետրացենտի-

խինոն (ռուբոմիցին) 

- ա 1 

7 2-Քլոր-N-(քլորէթիլ)-N-հիդրոքլորիդի մեթիլէթանամին 

(էմբիխին) 

- ա 1 

8 β
 -Էթիիլէստրա-1,3,5 (10)-տրիենդիոլ-3,17 (էթինիլէստրադիոլ) - ա 1 

 

2. Թմրեցնող և ցավազրկող 

Հ/Հ Նյութի անվանումը ՍԹԽ, 

մգ/մ3 

Ագրեգա- 

տային 

վիճակ 

Վտանգավո- 

րության 

կարգ 

1 6,7-դիմետօքսի-3-(5,6,7,8-տետրահիդրո-4-մետօքսի-6-մեթիլ-1,3-

դիօքսոլա [4,5-Դ] իզոխինոլին-5-իլ)-1-(3H)-Իզոբենզոֆուրանոն-

[S-(R.S)](նարկոտին) 

- ա 1 

2 Մեթիլմորֆոլին (կոդեին) - ա 1 

3 Մորֆոլին հիդրոքլորիդ - ա 1 

4 Տեբային - ա 1 

5 1,2,6-Տրիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատի (2,4,6) 

հիդրոքլորիդ (պրոմեդոլ) 

- ա 1 

6 N-ֆենիլ-N[1-(2-ֆենիլէթիլ)-4-պիպերիդինիլ]-պրոպանամին 

(ֆենտանիլ) 

- ա 1 

7 1-(2-Էթօքսիէթիլ)-4-պրոպիոնիլիօքսի-4-ֆենիլպիպերիդին 

հիդրոքլորիդ (պրոսիդոլ) 

- ա 1 

 

  
Ենթահավելված 7 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՈՒԺԵՂ ԱԶԴՈՂ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
 

Հ/Հ Բնութագիր Անվանում 

1 սորոն և պինդ ՈւԱԹՆ, մինչև 40C 

դեպքում չցնդող  

սուլեմա, արսենային անհիդրիդ,արսենի անհիդրիդ, 

դեղին ֆոսֆոր, ալկալոիդներ (ստրիխնին, բրուցին, 

ցինխոնին և այլն), ալդրին, դիլդրին, նատրիումի 
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արսենիտ, կալցիումի արսենիտ, կալցիումի 

արսենատ, փարիզյան կանաչ 

2 սորոն և պինդ ՈւԱԹՆ, ցնդող մինչև 

40C 

Կապտաթթվի աղեր` ցիանական նատրիում, 

կալիում, կալցիում, կադմիում, բարիում, կապար, 

ցինկ, արծաթ, ցիանական և օքսիցիանական սնդիկ, 

ցիանական պղինձ, ցիանական պատրաստուկներ      

(ցիանի ձուլվածք «ցիկլոն»), գրանոզան, էթիլմերկուր 

ֆոսֆատ, էթիլմերկուրքլորիդ, մերկուրան 

3 հեղուկ ցնդող ՈւԱԹՆ, 

տարողություններում ճնշման տակ 

պահպանվող 

ամյակ, ածխածնի օքսիդ, քլոր, ծծմբային գազ, 

ծծմբաջրածին, ֆոզգեն, բրոմմեթիլ 

4 հեղուկ ցնդող ՈւԱԹՆ, 

տարողություններում առանց ճնշման 

պահպանվող 

արոմատիկ շարքի նիտրո և ամինոմիացություններ, 

նիտրիլակրլաթթվի կապտաթթու, նիկոտին, 

անաբազին, օկտամեթիլ, թիոֆոս, մետաֆոս, 

ծծմբաածխածին, տետրաէթիլկապար, քլորային 

խառնուրդ (ծծմբաածխածնի և չորսքլորային 

ածխածնի խառնուրդ), դիֆոսգեն, դիքլորէթան, 

քլորպիկրին 

5 ծխացող թթուներ 1.87 և ավելի տեսակարար կշռով ծծմբական, 1.4 և 

ավելի տեսակարար կշռով ազոտական, 1.15 և ավելի 

տեսակարար կշռով աղաթթու: Քլորսուլֆոնային և 

ֆտորաջրածնական թթուներ, ծծմբային, ծծմբական և 

պիրոծծմբական թթուների քլորանհիդրիդներ 
 

 

Ենթահավելված 8 
 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՒՄԸ 
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Սույն ենթահավելվածով կանոնակարգվում է արտադրական 

կազմակերպությունների սենքերում և աշխատատեղերում, հասարակական շենքերի 

սենքերում արհեստական, բնական և համատեղված լուսավորումների գործիքային 

չափման կազմակերպման գործընթացը: 

2. Սույն Հավելվածի գործառույթները բխում են սույն սանիտարական կանոնների և 

նորմերի սույն Կանոնների աղյուսակի 9-ի 3.3-րդ կետի պահանջից: 

3. Լուսավորման չափիչ սարքերն ունենում են չափագիտության բնագավառի 

լիազոր մարմնի կողմից տրված ստուգաչափման մասին հավաստող փաստաթուղթ, 

իսկ շահագործումը և պահպանումն իրականացվում է դրանց տեխնիկական 

հրահանգին համապատասխան: 

4. Սույն ենթահավելվածում օգտագործվող հիմնական տերմիններն ու 

սահմանումներն են` 

1) բնական լուսավորում` արտաքին պատող կոնստրուկցիաներում 

լուսաբացվածքների միջով երկնքի լույսով ներթափանցող սենքերի լուսավորում. 

2) կողմնային բնական լուսավորում` սենքերի բնական լուսավորում արտաքին 

պատերում կողմնային լուսաբացվածքների միջով. 

3) վերին բնական լուսավորում` սենքերի երդիկների, շենքերի բարձրությունների 

անկումների տեղերում լուսաբացվածքների միջով. 

4) բնական լուսավորվածության գործակից (այսուհետ ԲԼԳ, %)` սենքի ներսում 

հանձնարարված մակերևույթի որոշ կետում երկնքի լույսով ստեղծված բնական 

լուսավորվածության հարաբերությունն է ամբողջովին բաց երկնակամարի լույսով 

ստեղծված արտաքին հորիզոնական լուսավորվածության միաժամանակյա արժեքին, 

արտահայտված տոկոսներով (%). 
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5) համակցված բնական լուսավորում` վերին և կողմնային բնական լուսավորման 

զուգակցում. 

6) համատեղված լուսավորում` որի դեպքում անբավարար բնական լուսավորմանը 

ավելացվում է արհեստականը. 

7) արհեստական լուսավորում` օգտագործվում է աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ոչ բավարար բնական լուսավորմամբ սենքերում, չափվում է լյուքսերով. 

8) ընդհանուր լուսավորում` որի դեպքում լուսատուները տեղաբաշխվում են սենքի 

վերին գոտում հավասարաչափ (ընդհանուր հավասարաչափ լուսավորում) կամ 

սարքավորումների տեղաբաշխմանը համեմատ (ընդհանուր տեղայնացված 

լուսավորում). 

9) տեղային լուսավորում` անմիջապես աշխատանքային տեղերի վրա լուսային 

հոսքը համակենտրոնացնող, լուսատուներով ընդհանուրին լրացուցիչ ստեղծվող 

լուսավորում. 

10) համակցված լուսավորում` որի դեպքում ընդհանուր լուսավորմանն 

ավելացվում է տեղայինըֈ 
 

2. ՉԱՓՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 
 

5. Արտադրական կազմակերպությունների սենքերում և աշխատատեղերում, 

հասարակական շենքերի սենքերում լուսավորման ճշգրիտ ցուցմունք ստանալու 

համար անհրաժեշտ է` 

1) գործիքային չափումը կատարել էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուր 

հանդիսացող սարքերից և սարքավորումներից առավելագույն հեռավորության վրա. 

2) խուսափել ֆոտոէլեմենտի վրա ստվեր ընկնելուց: 

6. Լուսավորման տեսակներով պայմանավորված` արհեստական, բնական և/կամ 

համատեղված, արտադրական սենքերում և աշխատատեղերում ընտրվում են 

լուսավորման չափման հսկողական կետեր: 

7. Բնական լուսավորում՝ 

1) սենքի բնական լուսավորման դեպքում գործիքային չափման գործընթացն 

իրականացվում է սենքի արտաքին պատերի բացվածքներում տեղադրված մաքուր և 

լուսաթափանց ապակիների առկայության պայմաններում. 

2) ստվերարկող իրերով սարքավորված սենքերում (կահույք, սարքավորված 

կանաչապատում և այլն) ԲԼԳ-ի չափման արդյունքում ստացված թվային արժեքը 

նվազեցվում է տասը տոկոսով, այդ մասին նշում կատարելով արձանագրության մեջ. 

3) սենքում բնական լուսավորվածության գործակիցը որոշելու համար, չափում 

կատարելուց առաջ, անջատվում է էլեկտրական լույսը: Եթե դրա իրականացնելը 

տեխնիկապես անհնար է, ապա առաջնորդվում են սույն Կանոնների 14-րդ գլխի  

կետերով` համարելով որպես համատեղված լուսավորում. 

4) բնական լուսավորվածության գործակիցը` ԲԼԳ-ն, որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 

ԲԼԳ = Eն /Eդ ● 100 % (1), որտեղ` 

Eն - սենքի ներսում չափման արդյունքն է, արտահայտված լյուքսերով (լք). 

Eդ - բաց երկնակամարի լույսով ստեղծված արտաքին հորիզոնական չափման 

արդյունքն է, արտահայտված լյուքսերով (Lք): 

5) երկկողմանի կողմնային բնական լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ի արժեքը 

նորմավորվում է սենքի կենտրոնի հաշվարկային կետում, իսկ միակողմանի բնական 

կողմնային լուսավորման դեպքում` ըստ սենքի նշանակության. 

6) վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում չափման արդյունքների (ոչ 

պակաս, քան հինգ չափում) հիման վրա հաշվարկվում է ԲԼԳ-ի միջին արժեքը (միջին 

թվաբանականը) հետևյալ բանաձևով. 

 
1 n 

  
ԲԼԳմիջին = ___ ∑ Ei (2), որտեղ 

 
N i =1 

  



72 

 

Ei - հսկողական կետերում լուսավորվածության չափման արդյունքն է լյուքսերով, 

N - չափման կետերի քանակն է: 

8. Համատեղված լուսավորում՝ սենքում անբավարար բնական լուսավորման 

դեպքում բնական լուսավորմանն ավելացվում է արհեստականը: Համատեղված 

լուսավորման դեպքում նույնպես որոշվում է բնական լուսավորվածության գործակիցը 

(ԲԼԳ, %) համաձայն սույն ենթահավելվածի 8 կետ 2 (1) բանաձևի: 

9. Արհեստական լուսավորում՝ 

1) արհեստական լուսավորման չափումն իրականացվում է մաքուր և աշխատող 

լուսատուների առկայության դեպքում: Արհեստական լուսավորման չափման համար 

ընտրվում է օրվա մութ ժամանակահատվածը, երբ բնական լուսավորվածության 

հարաբերությունը արհեստականին հավասար է 0,1-ի. 

2) արհեստական լուսավորման համակցված համակարգի դեպքում, երբ ընդհանուր 

լուսավորման համակարգի հետ սարքավորված է նաև տեղային լուսավորում, սկզբից 

չափվում է ընդհանուր լուսավորվածությունը (տեղային լուսավորվածությունն 

անջատված), այնուհետև աշխատանքային վիճակում միացվում է տեղային 

լուսավորումը և չափվում է լուսավորվածությունը` ընդամենը (ընդհանուր և տեղային 

լուսավորվածությունները միացված): 

10. Արհեստական լուսավորվածությունն որոշվում է լյուքսերով (Լք)` անմիջական 

չափման արդյունքներով: 
 

3. ՉԱՓՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ 
 

11. Բոլոր նշանակության սենքերում` ելնելով տեսողական աշխատանքի բնույթից և 

նշմարվող օբյեկտի նվազագույն կամ համարժեք չափից, լուսավորման նորմավորվող 

ցուցանիշները սահմանվում են  սույն սանիտարական կանոնների և նորմերի 

աղյուսակ 9-ի 3.3 պահանջին համապատասխան, իսկ չափման արդյունքները 

համադրվում են` 

1) արտադրական սենքերում լուսավորման նորմավորվող ցուցանիշների հետ` 

համաձայն սույն Կանոնների աղյուսակ 15-ի. 

2) համաարդյունաբերական սենքերում և կառուցվածքներում` լուսավորման 

նորմավորվող ցուցանիշների հետ` համաձայն սույն Կանոնների աղյուսակ 16-ի: 

12. Չափման արդյունքներով կազմվում է արձանագրություն` լիազոր մարմնի 

կողմից հաստատված ձևով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                               Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

«31» օգոստոսի 2018 թվականի                                                                N 43-Ա 

      ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՀՈՉԱՆՑ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ՀԱԿ-2» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «բ» կետը,17-19-րդ, 29-րդ 

հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 թվականի օգոստոսի 1-ի հայտը` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  

ո ր ո շ ու մ է.  

1. «ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրամադրել Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնքի 

տարածքում՝ Աղավնո գետի 1671,5 մետրից 1588,0 մետր 

գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)` «ՀԱԿ-2» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2035 թվականի մայիսի 31-ը գործողության 

ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2020 թվականի 

մայիսի 31-ը: 

2. Հաստատել «ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն 

հավելվածի:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                  Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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Հավելված 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի  

 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի N43-Ա որոշման 

 

 

«ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

«ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի  

(հզորության) արտադրության լիցենզիայի 

 

Պայմանները 

 

(Լիցենզիա ԼԷ N 0009` տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի N43-Ա որոշմամբ) 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն 

իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը. 

4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար 

փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները, 

համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն 

ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի 

ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները. 

5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք 

ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ 

հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման 

կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, 

թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի օգոստոսի 31-ից: 

3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2035 թվականի մայիսի 31-ը, որից` 
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1) 2018 թվականի օգոստոսի 31-ից մինչև 2020 թվականի մայիսի 31-ը կառուցման 

ժամանակահատվածն է,  

2) մինչև 2035 թվականի մայիսի 31-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 

4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված 

ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում 

հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ 

 

5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի 

Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնքի տարածքն է: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է Լիցենզիայով 

սահմանված ժամկետում կառուցել 0,342 մեգավատտ հաշվարկային հզորությամբ 

«ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական էներգիա (հզորություն) 

ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով: 

 

5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

7. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝ 

1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝1671,5 մետր և1588,0 մետր. 

2) հաշվարկային ելք` QՀ=0,6 խորանարդ մետր վայրկյանում. 

3) հաշվարկային ճնշում` H Հ=79,7 մետր. 

4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` N1դր.=342 կիլովատտ: 

8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի 

տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը 

դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող 

փաստաթղթեր: 

9. «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո էլեկտրական 

էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ 

սարքավորումներով` 

1) գեներատորներ -1 հատ, 

2) հիդրոտուրբիններ -1հատ: 

 

6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ 

օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի 

պահանջներին: 

11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն 

իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն 

պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու, 

զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի: 
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12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:  

14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի մաս 

կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի հետ 

միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ 

մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ 

լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ 

փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր 

վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ 

մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ 

փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին 

պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:  

17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:  

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների 

համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական 

կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և 

օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի), 

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված 

ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է 

առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 



77 

 

26. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի 

կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի 

ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել 

ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է 

ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ 

Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:  

27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի 

կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք, 

մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ 

տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով, պարտավոր է 

ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն: 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում 

պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե Հանձնաժողովի 

կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի մայիսի 1-ը, 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի 

կառուցման նախագիծը և նախահաշիվը, նախագծի տեխնիկական և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ շրջակա միջավայրի 

ազդեցության փորձաքննությունները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից 

սահմանված` էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող 

կայանների միանալու կարգի համաձայն ստացված` էլեկտրական էներգիայի 

բաշխման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանների պատճենը: 

30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման 

լիցենզիա ունեցող անձին: 

31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի 

սահմանման հայտ: 

32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու 

վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով: 

33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում 

Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ մասով փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի 

սահմանման հայտ: 

34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  
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35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել 

Լիցենզիայի պայմանների խախտումների: 

36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի 

օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց 

հետ կնքված պայմանագրի դրույթների: 

37. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի 

կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն 

ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ 

սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը, 

կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես 

նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը 

հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը: 

 

7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

 

38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու 

նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն 

ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք: 

40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է լիովին 

համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված 

ներկայացուցչին: 

41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված անձի 

տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

 

8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական 

ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու 

վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել տուժանքների հետևյալ 

տեսակները`  

1) նախազգուշացում.  

2) «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված տուգանքներ.  

3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.  

4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:  

43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի 

գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը 

ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի 

42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները 

Ֆորս-մաժորի հետևանք են:  
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9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի 

կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա 

ժամկետում հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման 

համար: 

 

Ի վկայություն սույնի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝ 

 

 

«ՀՈՉԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն. 
(ընկերության անվանումը) 

 

 

__ԱՀ, Քաշաթաղի շրջան, ք. Բերձոր, 5-րդ թաղամաս, բն. 83____ 
(գտնվելու վայրը) 

 

 

Գործունեության վայրը. 

Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնքի տարածքն է: 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                          Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

«31» օգոստոսի 2018 թվականի                                                              N 44-Ա 

          ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 56Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն 

որոշման 30-րդ, 31-րդ, 53-րդ կետերը և հաշվի առնելով «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 թվականի 

օգոստոսի 9-ի հայտը` 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 

2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ««ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Հոչանց-1» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 56Ա 

որոշմամբ տրված 0010 լիցենզիայի պայմաններում ամրագրել 

վերակառուցման ժամկետ` մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, ինչպես 

նաև լիցենզիայի պայմաններում կատարել հետևալ լրացումը և 

փոփոխությունը. 

1) լիցենզայի պայմանների 2-րդ բաժնի 2-րդ կետում «2019 թվականի 

հունվարի 1-ը» բառերից հետո լրացնել «, իսկ վերակառուցման ժամկետը 

մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ը» բառերը. 

2) լիցենզայի պայմանների 3-րդ բաժնի 3-րդ կետում «4,477 մեգավատտ» 

բառերը փոխարինել «5,760՝ մեգավատտ» բառերով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

«31»  օգոստոսի 2018 թվականի                                                         N 45-Ա 

         ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժդ» կետը, 3-

րդ մասը, 10-րդ, 17-րդ, 17.1-ին հոդվածները և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի 

հունվարի 24-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման 

թույլտվությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 3Ն 

որոշումը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ է. 

1. Բավարարել «ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության հայտը և Արցախի Հանրապետության տարածքում շարժական 

ռադիոկապի ցանցի կազմակերպման համար տրամադրել 162,000 մեգահերց 

հաղորդման/ընդունման ռադիոհաճախականության օգտագործման 

թույլտվություն` տասը տարի գործողության ժամկետով: 

2. Հաստատել «ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության Արցախի Հանրապետության տարածքում շարժական 

ռադիոկապի ցանցի կազմակերպման համար 162,000 մեգահերց 

հաղորդման/ընդունման ռադիոհաճախականության օգտագործման 

թույլտվության պայմանները` համաձայն հավելվածի: 

3. «ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից տասն 

աշխատանքային օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողով ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետում նշված 

թույլտվության տրամադրման վճարի 99 տոկոսի վճարումը հավաստող 

անդորրագիրը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                      Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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Հավելված 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի  

 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի N45-Ա որոշման 

 

«ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շարժական 

ռադիոկապի 

ցանցի կազմակերպման համար 162,000 ՄՀց ռադիոհաճախականության 

օգտագործման թույլտվության 

 

Պայմանները 

 

(Թույլտվություն N 0001, տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի 45-Ա որոշմամբ) 

 

1. Սահմանումներ 

 

1. Սույն թույլտվությունում գրված հիմնական հասկացությունները սահմանվում են 

հետևյալ կերպ.  

Հանձնաժողով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողով© 

Թույլտվություն ունեցող անձ կամ Լիցենզավորված անձ՝ «ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն. 

Թույլտվություն` Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է ռադիոհաճախականություն օգտագործելու նրա 

իրավունքը և պարտականությունը. 

Ֆորս-մաժոր՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք 

ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությունը կամ 

հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման 

կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, 

թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:  

 

2. Թույլտվության գործողության ժամկետը 

 

2. Թույլտվությունն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի օգոստոսի 31-ից: 

3. Թույլտվությունը տրվում է տասը տարի ժամկետով: 

 

3. Ռադիոհաճախականության օգտագործման էությունը 

կազմող գործառույթները 

 

4. Թույլտվությունն ուժի մեջ մտնելու պահից Լիցենզավորված անձին իրավունք է 

տրվում և պարտավորեցվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում 

ներարտադրական նպատակով շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործմամբ 
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օգտագործել 162,000 ՄՀց հաղորդման/ընդունման ռադիոհաճախականությունը` 

հետևյալ տեխնիկական ցուցանիշներով`  

1) շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման ժամկետի սկիզբ` մինչև 2018 

թվականի նոյեմբերի 31-ը. 

2) շարժական ռադիոկայանների ընդգրկման գոտին` Արցախի Հանրապետության 

տարածք. 

3) բազային ռադիոկայանի տեղադրման վայրը` ք. Ստեփանակերտ, 

Ազատամարտիկների 35ա 

4) ռադիոկայանների օգտագործման վայրի աշխարհագրական կոորդինատները`  

Արևելյան երկայնություն 39o 49' 49''. 

Հյուսիսային լայնություն 46o 45' 79''. 

5) պահանջվող ռադիոհաճախականությունը (մեգահերց) և հաղորդչի հզորությունը 

(Վատ)`  

  

 162,000 մեգահերց մինչև 25 Վատ  

 

6) ճառագայթման դասը` 16KOF3E. 

7) ազդականչը` ՏԱՔՍԻ ՆԻԿՈ. 

8) ալեհավաքի տեսակը` ցցաձող. 

9) ալեհավաքի բարձրությունը երկրի մակերևույթից` 10 մետր. 

10) ալեհավաքի ուժեղացման գործակիցը` 7.5 դեցիբել. 

11) ալեհավաքի ճառագայթման ազիմուտը` 360 աստիճան: 

5. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է շարժական ռադիոկապի ցանցը 

շահագործել միայն ներարտադրական նպատակների համար: 

6. Լիցենզավորված անձն իրավունք չունի իր ներարտադրական ցանցը 

փոխկապակցել հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցին: 

7. Լիցենզավորված անձն իրավունք չունի ներարտադրական ցանցի միջոցով 

մատուցել հատուցելի կամ անհատույց էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ծառայություններ: 

8. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ռադիոհաճախականությունն օգտագործել 

այնպիսի ձևով, որ վնասակար ազդեցություն չունենա այլ անձանց 

ռադիոհաճախականության օրինական օգտագործման վրա:  

9. Թույլտվության պայմանների 8-րդ կետի խախտման դեպքում Հանձնաժողովը 

կարող է փոփոխություն կատարել թույլտվության պայմանների մեջ: 

 

4. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը 

 

10. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իր գործունեությունն իրականացնել 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերի, Թույլտվության պայմանների 

և այլ իրավական ակտերի համաձայն: 

11. Թույլտվությունը չի կարող օգտագործման տրվել այլ անձանց« օտարվել կամ 

գրավադրվել՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի£ 

12. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Թույլտվությունն ուժի մեջ մտնելու պահից 

վեցամսյա ժամկետում Հանձնաժողով ներկայացնել կապի գծով քաղաքաշինության 

փաստաթղթերի մշակման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից մշակված շարժական 

ռադիոկապի ցանցի տեխնիկական նախագիծը` երկու օրինակից: Տեխնիկական 

նախագիծը պետք է ընդգրկի բազային (վերահաղորդիչ) կայանի ծածկույթի 

(սպասարկման գոտու) գծապատկերը աշխարհագրական քարտեզի վրա, ռադիոկապի 

կազմակերպման սխեման` նշելով անտենաների ազիմուտները, տիպերը, 

բարձրությունները երկրի մակերևույթից, ռադիոհաճախականությունների տիրույթում 
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էլեկտրամագնիսական իրավիճակի պլանը` նշելով առկա կայանները և 

ռադիոհաճախականությունները, որոնց համար իրականացվում է հաշվարկ: 

13. Թույլտվության պայմանների 12-րդ կետով նախատեսված տեխնիկական 

նախագծի ներկայացումից հետո թույլտվության պայմանները կարող են փոփոխվել: 

14. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Թույլտվության պայմանների 4-րդ կետում 

նշված որևէ տեխնիկական ցուցանիշի փոփոխության դեպքում եռամսյա ժամկետում 

Հանձնաժողով ներկայացնել կապի գծով քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակման 

լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից մշակված շարժական ռադիոկապի ցանցի 

տեխնիկական նախագիծը` երկու օրինակից: 

15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է շարժական ռադիոկապի ցանցի 

շահագործումից առնվազն երեք օր առաջ գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին 

շահագործման մասին: 

16. Լիցենզավորված անձի նկատմամբ սեփականության իրավունքն այլ անձի 

փոխանցելուց առաջ Լիցենզավորված անձը պարտավոր է «Էլեկտրոնային 

հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով ստանալ Հանձնաժողովի համաձայնությունը: 

17. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել Թույլտվությամբ հատկացված 

ռադիոհաճախականության արդյունավետ օգտագործումը: 

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իր տնօրինության կամ տիրապետման 

տակ գտնվող սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և 

նորոգման ընթացքում ապահովել քաղաքացիների« սպասարկող անձնակազմի կյանքի 

և առողջության անվտանգությունը£ 

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իր մոտ 

անցկացված` Հանձնաժողովի կողմից կարգավորվող գործունեությանն առնչվող 

աուդիտորական կամ իրավասու մարմինների ստուգման եզրակացությունները և 

արձանագրությունները (ակտերը)` համապատասխան գործողությունների ավարտից 

հետո` տասնօրյա ժամկետում: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով և ժամկետներում վճարել ռադիոհաճախականությունների օգտագործման 

վճարները:  

21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իր վերակազմակերպման կամ 

անվանափոխման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում այդ փոփոխությունների 

իրավական ուժ uտանալու oրվանից uկuած տասնհինգoրյա ժամկետում այդ մասին 

տեղեկացնել Հանձնաժողովին` կցելով նշված տեղեկությունները հավաuտող 

համապատաuխան փաuտաթղթերը: 

22. Լիցենզավորված անձը` Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգին և ձևերին 

համապատասխան, պարտավոր է իր գործունեության մասին տեղեկատվություն 

ներկայացնել Հանձնաժողով: 

23. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում իր գործունեության 

մասին Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության համար: 

24. Լիցենզավորված անձի` Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվությունը 

հրապարակային է, եթե այն Լիցենզավորված անձի կողմից չի համարվում գաղտնի և 

նշված չէ որպես «գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն 

իրավունք ունի ներկայացնել փաստարկներ և հիմնավորումներ` ապացուցելու 

համար, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ՝ «գաղտնապահական 

տեղեկատվությունը») հրապարակումը կարող է վնասել իր գործունեության շահերին: 

Հանձնաժողովն իրավասու է ընդունել կամ մերժել նման տեղեկատվության 

չհրապարակման վերաբերյալ Լիցենզավորված անձի խնդրանքը: 

25. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է հնարավորինս սեղմ ժամկետում 

Հանձնաժողով հայտնել այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են 

հանգեցնել Թույլտվության պայմանների խախտման: 
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5. Գործունեության վերահսկում 

 

26. Թույլտվության պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

27. Թույլտվության պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու 

նպատակով Հանձնաժողովը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 

ազատ մուտք գործել Լիցենզավորված անձի տարածք: Վերահսկումն իրականացնելու 

ընթացքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է լիովին համագործակցել և աջակցել 

Հանձնաժողովին կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչներին: 

28. Հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցիչները Լիցենզավորված անձի 

տարածքում պահպանում են Լիցենզավորված անձի ներքին կանոնակարգը, 

անվտանգության կանոնները, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

29. Հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում իր ներկայացուցիչների միջոցով, 

իր կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում, իրավունք ունի իրականացնելու 

Թույլտվության պայմանների պահպանման ուսումնասիրություն և Հանձնաժողով 

ներկայացված տեղեկատվության հավաստիության ստուգում: 

 

6. Պատժամիջոցներ 

 

30. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, Հանձնաժողովի ընդունած 

իրավական ակտերի պահանջները կամ Թույլտվության պայմանները չկատարելու, ոչ 

պատշաճ կատարելու կամ խախտելու դեպքում Հանձնաժողովն իրավասու է իր 

կողմից սահմանված կարգով կիրառել հետևյալ պատժամիջոցները` 

1) տույժերի և տուգանքների կիրառում, 

2) Թույլտվության փոփոխում, 

3) Թույլտվության կասեցում, 

4) Թույլտվության գործողության դադարեցում: 

31. Լիցենզավորված անձը Թույլտվության պայմանների 30-րդ կետի համաձայն չի 

ենթարկվում պատասխանատվության, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված 

խախտումները Ֆորս-մաժորի հետևանք են: 

 

7. Թույլտվության փոփոխություն, ժամկետի երկարաձգում, 

Թույլտվության կորստի դեպքում կրկնօրինակի տրամադրում 

 

32. Ռադիոկապի ցանցի (շարժական) բազային կայանի տեղադրման և 

շահագործման ընթացքում տեխնիկական ցուցանիշների ցանկացած փոփոխության 

դեպքում Լիցենզավորված անձը անհապաղ դիմում է Հանձնաժողով՝ Թույլտվության 

մեջ փոփոխություններ կատարելու կամ նոր Թույլտվություն ստանալու հայտով: 

 33. Թույլտվության պայմաններում փոփոխություններ կարող են կատարվել 

Հանձնաժողովի կամ Լիցենզավորված անձի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի 

կողմից սահմանված կարգով: 

 34. Թույլտվության կորստի (կորցնելու, ոչնչանալու և այլն) կամ գործողության 

ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը 

պարտավոր է հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով՝ վերջինիս կողմից սահմանված 

կարգով: 

 

8. Այլ պայմաններ 

 

35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ռադիոկապի ցանցի (շարժական) բազային 

կայանի տեղադրման շինարարական-մոնտաժային աշխատանքներն իրականացնել 
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շինարարական նախագծին, ինչպես նաև տվյալ բնագավառում Արցախի 

Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և իրավական 

ակտերին համապատասխան: 

36. Թույլտվության գործողությունը կարող է դադարեցվել Լիցենզավորված անձի 

նախաձեռնությամբ՝ նրա գրավոր դիմումի հիման վրա:  

 

9. Ծանուցում 

 

37. Թույլտվության 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                                     Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 «31» օգոստոսի 2018 թվականի                                                                 N 46-Ա 

       ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 

30-Ի N 2Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին, 7-րդ, 11-րդ մասերը, 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Իրավական ակտերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման 

թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման կարգը հաստատելու մասին» 

N 82Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԼԱՅՔ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1-

03/280 գրությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի հունվարի 30-ի ««ԼԱՅՔ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու 

մասին» N 2Ա որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «ԼԱՅՔ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանձնելու կամ նրա մոտ 

մուտքագրվելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 «31» օգոստոսի 2018 թվականի                                                             N 47-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 121Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ԱՆՀԱՏ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆԴԵՊ 

98280 ՀՀ ԴՐԱՄ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին, 7-րդ, 11-րդ մասերը, 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Իրավական ակտերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման 

թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման կարգը հաստատելու մասին» 

N 82Ն որոշումը և հաշվի առնելով Վարուժան Մելքումյան անհատ 

ձեռնարկատիրոջ 2018 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1-03/281 գրությունը` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո 

շ ու մ է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Վարուժան 

Մելքումյան անհատ ձեռնարկատիրոջը ռադիոհաճախականության 

օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին» N 121Ա որոշումը: 

2. Վարուժան Մելքումյան անհատ ձեռնարկատիրոջը՝ սույն որոշումն ուժի 

մեջ մտնելու պահից տասնօրյա ժամկետում 915005330310 հաշվեհամարով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցել 

ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարի մասով մինչև 

2018 թվականի օգոստոսի 22-ը հաշվարկված 98280 (իննսունութ հազար երկու 

հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից` 48470 (քառասունութ հազար չորս հարյուր 

յոթանասուն) ՀՀ դրամը ռադիոհաճախականության օգտագործման 

պարտադիր վճարն Է, իսկ 49810 (քառասունինը հազար ութ հարյուր տասը) ՀՀ 

դրամը` ժամկետանց պարտավորության համար հաշվարկված տույժը: 

3. Սույն որոշման կատարման պատասխանատվությունը դնել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 



89 

 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի 

ղեկավար Հ. Թորոսյանի և աշխատակազմի վերահսկողության, 

լիցենզավորման և մուտքերի հաշվառման բաժնի պետ Ն. Արզումանյանի վրա: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն Վարուժան Մելքումյան անհատ 

ձեռնարկատիրոջը հանձնելու կամ նրա մոտ մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 

օրվանից: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«29»  օգոստոսի 2018թ.         N 212-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «Ք. ՔՈՔՍԻ ԱՆՎԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 19-ի N 294-Ն որոշման 

պահանջները՝ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Ք. Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2006 

թվականի հունիսի 23-ին տրված թիվ Կ-XX-000055 լիցենզիան 

վերաձևակերպել «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անվանմամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին՝ 

1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին 

տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող 

մարմնին: 

 

 

 

             ԱՐԱՅԻԿ                                                                        ԲԱՂՐՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«29»  օգոստոսի 2018թ.         N 213-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱԿԱՊԱԼԱՐԱԽՏԱՅԻՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ » ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ 

ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 11-ի N 550-Ն որոշման 

պահանջները՝ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Հակապալարախտային դիսպանսեր»  պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2014 թվականի դեկտեմբերի 

18-ին տրված թիվ Ա-XX-000273 լիցենզիան վերաձևակերպել 

«Հակապալարախտային դիսպանսեր»  պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության անվանմամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին՝ 

1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին 

տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող 

մարմնին: 

 

 

 

ԱՐԱՅԻԿ ԲԱՂՐՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«29»  օգոստոսի 2018թ.         N 214-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 

ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 581-Ն որոշման 

պահանջները՝ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչության «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն»  պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2010 թվականի մայիսի 27-ին 

տրված թիվ Կ-XX-000128 լիցենզիան վերաձևակերպել 

«Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության անվանմամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին՝ 

1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին 

տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող 

մարմնին: 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՅԻԿ ԲԱՂՐՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«29»  օգոստոսի 2018թ.         N 215-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀՈԳԵԹՄՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ»  ՓԱԿ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ  

ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 11-ի N 549-Ն որոշման 

պահանջները՝ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր»  փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից 2004 թվականի նոյեմբերի 23-ին տրված թիվ Կ-XX-

000027 լիցենզիան վերաձևակերպել «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր»  փակ 

բաժնետիրական ընկերության անվանմամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին՝ 

1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին 

տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող 

մարմնին: 

 

 

 

 

ԱՐԱՅԻԿ ԲԱՂՐՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«3»  սեպտեմբերի 2018թ.         N 219Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՐՈ»   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 19-ի N 295-Ն որոշման 

պահանջները՝ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 
 

1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո»  պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2004 թվականի դեկտեմբերի 

17-ին տրված թիվ Կ-XX-000049 լիցենզիան վերաձևակերպել 

«Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո»  պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության անվանմամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին՝ 

1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին 

տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող 

մարմնին: 

 

 

 

ԱՐԱՅԻԿ ԲԱՂՐՅԱՆ 
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
  

04.09.2018թ. 

հ/հ 
Լիցենզավորված անձի անվանումը 

կամ անունը, ազգանունը 

Լիցենզիայի Գործունեության Լիցենզիայի 

գործողության 

ժամկետը 

Ծանոթությ

ուն համարը 
տրման 

ամսաթիվը 
տեսակը 

իրականաց

ման վայրը 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

1 
Գագիկ Վալերիի Պետրոսյան 

(ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00664 29.08.2018թ. 

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԱՀ անժամկետ 

 

2 
Էդգար Էդուարդի Բաղդասարով 

(ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00665 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

3 ԱՁ Արմեն Դավթյան ՏԾN00666 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

4 ԱՁ Սերգեյ Բարսեղյան  ՏԾN00667 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

5 
Էրիկ Մուրադի Գասպարյան 

(ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00668 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

6 «ՍՄԱՌԴե ՍՊԸ ՏԾN00669 29.08.2018թ. 
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
ԱՀ անժամկետ 

7 ԱՁ Գարիկ Զաքարյան ՏԾN00670 29.08.2018թ. 

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԱՀ անժամկետ 

8 
Նվեր Վլադիմիրի Արզումանյան 

(ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00671 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

9 
Արկադի Ռաֆայելի Սարդարյան 

(ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00672 29.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 

ԿԱՍԵՑՈՒՄ 

1 ԱՁ Դավիթ Սարգսյան ՏԾN00397 21.07.2014թ. 
Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
ԱՀ անժամկետ 

կասեցումը 

հանվել է 

21.08.2018թ. 
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2 «ՋԻ ԷՍ ՊԼՈՒՍեՍՊԸ ՏԾN00133 05.08.2011թ. 
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԱՀ անժամկետ 
կասեցվել է 

05.08.2018թ. 

3 ԱՁ Ռոբերտ Խաչատրյան ՏԾN00505 09.08.2018թ. ԱՀ անժամկետ 
կասեցվել է 

09.08.2018թ. 

 

 

 

 


