ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 10(161) «10» հոկտեմբերի 2018թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
65

66

«Էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված անձանց միջև
կնքված և էլեկտրական էներգիայի ու բնական գազի ներկրման
և արտահանման պայմանագրերի գրանցման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի նոյեմբերի
12-ի թիվ 71Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԼՂՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 41-Ն որոշումը…...

4

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
N98Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
ԼՂՀ
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N
49-Ն որոշումը…… …………………………………………………...

8

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
67

68

«Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից
որպես հավելավճար «Արցախի Հանրապետության պետական
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձի վճարման
կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N90-Ն հրամանը……………………………………………….
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և

1

9

69

70

71

72

73

սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի
5-ի N1-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 15-ի N 3-Ն հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարի N 2-Ն հրամանը………………......

12

«Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի պետական
ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը և կանոնակարգը, պետական
ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում անկախ
փորձագետների ներգրավման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2014 թվականի օգոստոսի 20-ի N 55-Ն հրամանն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի N 97-Ն հրամանը…………

14

«Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող
նավթամթերքի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի)չափերը հաստատելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N10-Ն հրամանը…………..................

25

«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 11-Ն
հրամանը................................................................................................

29

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության
նախարարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 47-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 03-Ն հրամանը………………………………

34

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2012 թվականի հունվարի 16-ի N1-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ոստիկանության պետի N 2-Ն հրամանը…………………………………….

35

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների գործողության ժամկետը երկարաձգելու, լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումների պատճենները…….
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի

2

36

կողմից լիցենզիաներ տրամադրելու, տրված լիցենզիաներն
ուժը կորցրած ճանաչելու և վերաձևակերպելու
մասին
հրամանների պատճենները…………………………………………

41

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի կողմից տրված լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանի պատճենը…

50

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից օգոստոս
ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ……………………………………...

51

3

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ին
Պետական գրանցման համարը 3031859

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«31» օգոստոսի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 41-Ն

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ
ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ԹԻՎ 71Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապե-տության օրենքի 12-րդ հոդվածի «է» կետը և «Իրավական ակտերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված անձանց միջև
կնքված և էլեկտրական էներգիայի ու բնական գազի ներկրման և
արտահանման պայմանագրերի գրանցման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված
անձանց միջև կնքված և էլեկտրական էներգիայի ու բնական գազի ներկրման
և արտահանման պայմանագրերի գրանցման կարգը հաստատելու մասին»
թիվ 71Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

4

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի օգոստոսի 31-ի N 41-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ
ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՆԵՐԿՐՄԱՆ
ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում է էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված
անձանց միջև կնքված էլեկտրական էներգիայի (հզորության)‚ ջերմային էներգիայի,
բնական գազի մատակարարման և ծառայությունների մատուցման, էլեկտրական
էներգիայի ու բնական գազի ներկրման և արտահանման պայմանագրերի (այսուհետ՝
պայմանագիր)՝
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովում (այսուհետ՝ հանձնաժողով) գրանցման ընթացակարգը:
2. Սույն կարգը չի կանոնակարգում պետական գաղտնիք պարունակող կամ
լիցենզավորված անձի կողմից որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական
տեղեկատվություն» նշված պայմանագրերի գրանցման ընթացակարգը:
3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:
4. Հանձնաժողովում գրանցման ենթակա չէ էներգետիկայի բնագավառի
լիցենզավորված անձանց միջև կնքված այն պայմանագիրը՝
1) որի կողմերից մեկը հանդես է գալիս որպես սպառող.
2) որն ուղղակիորեն չի առնչվում մատակարարման գործընթացին:
5. Հանձնաժողովը պայմանագիրը գրանցում կամ մերժում է այն մուտքագրվելու
օրվանից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և
էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայանների և
էներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորված այլ անձանց միջև կնքված
պայմանագրերը գրանցվում կամ մերժվում են հանձնաժողովում մուտքագրվելու
օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԿԱՄ ՄԵՐԺՈՒՄԸ
6. Լիցենզավորված անձը պայմանագրի գրանցման մասին գրությունը և կնքված
պայմանագիրը` առնվազն երեք օրինակից, իսկ էլեկտրական էներգիայի կամ բնական
գազի ներկրման կամ արտահանման պայմանագիրը` առնվազն երկու օրինակից,
ներկայացնում է հանձնաժողովֈ
7. Պայմանագիրը փորձաքննություն է անցնում հանձնաժողովի՝ պայմանագրի
գրանցման համար պատասխանատու ստորաբաժանումում և այլ շահագրգիռ
ստորաբաժանումներում, և կազմվում է արձանագրությունֈ
8.
Փորձաքննության
ընթացքում
ստուգվում
է
պայմանագրի
համապատասխանությունը՝
1) հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմանագրի օրինակելի ձևին կամ
պարտադիր պայմաններին.
2) «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին,
լիցենզավորված անձի գործունեության լիցենզիայի պայմաններին և հանձնաժողովի
կողմից ընդունված այլ իրավական ակտերին:
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9. Պայմանագրի գրանցումը կարող է մերժվել‚ եթե այն չի համապատասխանում
սույն կարգի 8-րդ կետում նշված իրավական ակտերի պայմաններինֈ
10. Մերժման դեպքում պայմանագրի մեկ օրինակը պահվում է հանձնաժողովում:
Պայմանագրի մնացած օրինակները գրությամբ վերադարձվում են պայմանագիրը
ներկայացրած լիցենզավորված անձին: Գրության մեջ նշվում են մերժման
պատճառները:
11. Գրանցումը մերժելուց հետո լրամշակված պայմանագիրը լիցենզավորված անձի
կողմից կարող է կրկին ներկայացվել հանձնաժողովի գրանցմանըֈ
12.
Պայմանագիրը
գրանցվում
է
պայմանագրի
գրանցման
համար
պատասխանատու ստորաբաժանումում՝ այդ նպատակով վարվող առանձին
մատյանում, որտեղ նշվում են՝
1) գրանցման հերթական համարը.
2) պայմանագրային կողմերի անվանումները.
3) պայմանագրի համարը.
4) պայմանագիրը ստորագրած անձանց անունները‚ ազգանունները.
5) պայմանագրի գրանցման համարը.
6) պայմանագրի գրանցման ամսաթիվը.
7) պայմանագրի գործողության ժամկետը.
8) գրանցում կատարող պատասխանատու անձի անունը‚ ազգանունը և
ստորագրությունըֈ
13. Պայմանագրի բոլոր օրինակների վերջին էջի վրա պարտադիր կատարվում է
գրանցման մասին հանձնաժողովի նշումը` համաձայն հավելվածի (ձևի), իսկ մյուս
էջերը ստորագրում և կնքում է պատասխանատու անձը:
14. Գրանցված պայմանագրի մեկ օրինակը հանձնաժողովի այլ շահագրգիռ
ստորաբաժանումների ղեկավարների նշագրումներով պահվում է պայմանագրի
գրանցման համար պատասխանատու ստորաբաժանումումֈ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի օգոստոսի 31-ի
N 41-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի
Ձև

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով
Գրանցված է «_____» ___________ 20__ թվական
Գրանցման N __________
Պատասխանատու ____________________ _____________________
(ստորագրությունը) (անունը‚ ազգանունը)

Կ.Տ.

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

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ին
Պետական գրանցման համարը 3031860

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«31» օգոստոսի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 49-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի
N 98Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը,
27-րդ հոդվածի 1-ին և 6-րդ մասերը և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական
հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների սակագնային
պլան սահմանելու մասին» N 98Ն որոշման հավելվածի աղյուսակի՝
1) 1-ին կետից հանել «, ինչպես նաև՝ թվով 1 ՀՀ հեռախոսահամարի
ընտրության հնարավորությամբ» բառերը.
2) 5-րդ և 6-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է
2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների
վրա:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ին
Պետական գրանցման համարը 1021861

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«19» սեպտեմբերի 2018 թվական
ք. Ստեփանակերտ

N 90- Ն

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ» ՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ
ՈՐՊԵՍ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ
ՈՒՂՂՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 462 որոշմամբ հաստատված թիվ 1
հավելվածի 13.1-ին կետով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Սահմանել «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձի վճարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 19-ի N 90-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ԳՈՅԱՑԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՈՐՊԵՍ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ «ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎՈՂ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ

1. Սույն կարգը սահմանվում է «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ պետական կազմակերպություն) ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական
միջոցներից որպես հավելավճար պետական կազմակերպության աշխատողներին
ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձի վճարման հետ կապված հարաբերությունները
կանոնակարգելու նպատակով:
2. Սույն կարգով սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում
գոյացած ֆինանսական միջոցներ են համարվում պետական կազմակերպության
կանոնադրությամբ սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության (արխիվային
վավերագրերի հրատարակություն, փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում,
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արխիվագիտական ծառայությունների
մատուցում, փաստաթղթերի և գրականության վերականգնում ու կազմապատում,
արխիվային տուփերի, արկղերի և արխիվային փաստաթղթերի ապահովագրական
պատճենների պատրաստում) ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցները:
3. Արխիվային վավերագրերի հրատարակության, փաստաթղթերի պատճենների
տրամադրման, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արխիվագիտական
ծառայությունների մատուցման, փաստաթղթերի և գրականության վերականգնման ու
կազմապատման, արխիվային տուփերի, արկղերի և արխիվային փաստաթղթերի
ապահովագրական պատճենների պատրաստման դիմաց ֆինանսական վճարումները
կատարվում են անկանխիկ եղանակով՝ պետական կազմակերպության բանկային
հաշվին փոխանցելու միջոցով:
4. Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության
ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցների 20 տոկոսը բաշխվում է պետական
կազմակերպության աշխատողների միջև՝ նրանց պաշտոնային դրույքաչափերին
համամասնորեն:
5. Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության
ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար պետական
կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձը վճարվում է
յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը, բացառությամբ սույն կարգի 7–րդ
կետով նախատեսված դեպքի:
6. Պետական կազմակերպության աշխատողներին որպես հավելավճար ուղղվող
լրացուցիչ աշխատավարձի չափը չի կարող գերազանցել պետական կազմակերպության տվյալ աշխատողի պաշտոնային դրույքաչափի եռապատիկը:
7. Դեկտեմբեր ամսվա համար պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես
հավելավճար պետական կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ
աշխատավարձը վճարվում է տվյալ բյուջետային տարվա վերջին հինգ օրվա
ընթացքում:
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8. Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության
ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար պետական
կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձ չի վճարվում
պետական կազմակերպության այն աշխատողներին, որոնց նկատմամբ կիրառվել է
կարգապահական տույժ, որը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ:
9. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված՝ տվյալ բյուջետային տարվա ընթացքում
չօգտագործված ֆինանսական միջոցները փոխանցվում են հաջորդ բյուջետային տարի՝
նույն նպատակով օգտագործելու համար:
10. Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության
ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար պետական
կազմակերպության աշխատողներին, բացառությամբ պետական կազմակերպության
տնօրենին, ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձը տրվում է պետական կազմակերպության տնօրենի հրամանով: Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական
գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար
պետական կազմակերպության տնօրենին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձը տրվում
է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանով:
11. Բյուջետային տարվա ավարտից հետո երեք ամսվա ընթացքում պետական
կազմակերպության տնօրենը Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարին է ներկայացնում հաշվետվություն` պետական կազմակերպության
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցների
օգտագործման մասին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Կ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ի
պետական գրանցման համարը 1081865
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«10» սեպտեմբերի 2018թ.

N 2-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
5-Ի N 1-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
15-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի
փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն
հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) հրամանի 1-ին կետի 5-6-րդ ենթակետերում, հրամանի N 5 հավելվածով
հաստատված հայտի վերնագրում, հրամանի N 6 հավելվածով հաստատված
հայտի
վերնագրում,
հրամանի
N
9
հավելվածով
հաստատված
պայմանագրում, հրամանի N 12 հավելվածով հաստատված պայմանագրում,
հրամանի N 18 հավելվածով հաստատված պայմանագրում, հրամանի N 19
հավելվածով
հաստատված
պայմանագրում
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով.
2) հրամանի 1-ին կետի 14-15-րդ ենթակետերում, հրամանի N 9 հավելվածով հաստատված պայմանագրի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում, 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետում, 5-րդ ենթակետի «օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 11-րդ ենթակետում, 5-րդ կետի 7-րդ ենթակետի «օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 6-րդ
կետի 5-6-րդ ենթակետերում, 8-րդ կետի 3-րդ, 8-րդ ենթակետերում, 10-րդ
կետի «տարածքում» բառից առաջ, 16-րդ, 19-20-րդ կետերում, հրամանի N 12
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հավելվածով հաստատված պայմանագրի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետում, 4-րդ
կետի 1-ին, 4-րդ ենթակետերում, 5-րդ ենթակետի «օրենսդրությամբ» բառից
առաջ, 6-րդ ենթակետում, 5-րդ կետի 7-րդ ենթակետի «օրենսդրությամբ»
բառից առաջ, 6-րդ կետի 5-6-րդ ենթակետերում, 8-րդ կետի 3-րդ, 6-րդ
ենթակետերում, 15-րդ, 18-19-րդ կետերում, հրամանի N 15 հավելվածով
հաստատված հաշվետվությունում, հրամանի N 18 հավելվածով հաստատված
պայմանագրի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում, 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի
«օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 6-րդ ենթակետում, 5-րդ կետի 6-րդ
ենթակետի «օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 6-րդ կետի 5-6-րդ ենթակետերում,
8-րդ կետի 3-րդ, 7-րդ ենթակետերում, 10-րդ կետի «տարածքում» բառից առաջ,
16-րդ, 19-20-րդ կետերում, հրամանի N 19 հավելվածով հաստատված
պայմանագրի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում, 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի
«օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 7-րդ ենթակետում, 5-րդ կետի 7-րդ
ենթակետի «օրենսդրությամբ» բառից առաջ, 6-րդ կետի 5-6-րդ ենթակետերում,
8-րդ կետի 3-րդ, 7-րդ ենթակետերում, 10-րդ կետի «տարածքում» բառից առաջ,
16-րդ, 19-20-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը
և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն»բառերով և
դրանց հոլովաձևերով:
2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող
հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին» N 3-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված պայմանագրում՝
1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով.
2) 2-րդ կետի 4-5-րդ ենթակետերում, 3-րդ կետի 3-4-րդ, 6-րդ ենթակետերում, 4-րդ կետի 5-6-րդ ենթակետերում, 5-րդ կետի 3-5-րդ ենթակետերում,
11-րդ, 14-16-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հարապետության» բառերով:

Ս. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի հոկտեմբերի 04-ին
Պետական գրանցման համարը 1131866

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 97-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ,
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՆԿԱԽ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-Ի N 55-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի օգոստոսի 30-ի N 722-Ն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 73-րդ հոդվածով`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Ստեղծել Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողով:
2. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի պետական ընդերքաբանական
փորձաքննության հանձնաժողովի կազմը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի պետական ընդերքաբանական
փորձաքննության հանձնաժողովի կանոնակարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) պետական ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում անկախ
փորձագետների ներգրավման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի 2014 թվականի օգոստոսի 20-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և
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բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների
կառավարման գործակալության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը և կանոնակարգը, պետական ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում
անկախ փորձագետների ներգրավման կարգը հաստատելու մասին» N 55-Ն
հրամանը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված N1
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 21-ի N 97-Ն հրամանի
ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության պետ` հանձնաժողովի նախագահ
2. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության ընդերքի տրամադրման և
օգտակար հանածոների պաշարների բաժնի պետ` հանձնաժողովի նախագահի
տեղակալ
3. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության ընդերքի տրամադրման և
օգտակար հանածոների պաշարների բաժնի գլխավոր մասնագետ` հանձնաժողովի
քարտուղար
4. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության կենսառեսուրսների, ջրային
ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ
5. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության կենսառեսուրսների, ջրային
ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
6. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական
տեսչության պետ
7. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական
տեսչության ընդերքի երկրաբանական և մարկշեյդերական վերահսկողության բաժնի
պետ
8. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների կառավարման և
բնապահպանության քաղաքականության բաժնի պետ
9.Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների կառավարման և
բնապահպանության քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ
10. Անկախ փորձագետներ (ընդգրկվում են Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի բնական
ռեսուրսների,
թափոնների և
մթնոլորտ
արտանետումների
կառավարման
գործակալության պետի ներկայացմամբ)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի
2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ի N 97-Ն հրամանի
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) խորհրդակցական մարմին է, որը կոչված է.
1) ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության արդյունքների ամփոփման հիման վրա
մասնագիտական եզրակացություններ տալու կոնդիցիաների պարամետրերի և
պաշարների հաստատման, ինչպես նաև օգտակար հանածոների հանրապետական
հաշվեկշռից վերջիններիս դուրսգրման հիմնավորվածության վերաբերյալ,
2) գնահատելու ընդերքի ոլորտում գործող նորմատիվ մեթոդական հենքի համապատասխանությունն արդի պայմաններին և առաջարկություններ ներկայացնելու
վերջինիս կատարելագործման անհրաժեշտության վերաբերյալ:
2. Հանձնաժողովը բաղկացած է 12 անդամից, այդ թվում` 5-ը` Աշխատակազմի
բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման
գործակալության (այսուհետ` Գործակալություն), երկուական` Աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության և Աշխատակազմի բնական
ռեսուրսների քաղաքականության բաժնի (այսուհետ` Աշխատակազմի առանձնացված
և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ) հաստիքային աշխատակիցներից և երեք
անկախ փորձագետներից: Անկախ փորձագետները Հանձնաժողովի կազմում
ընդգրկվում են Գործակալության պետի ներկայացմամբ:
3. Գործակալության պետը Հանձնաժողովի նախագահն է, Գործակալության
ընդերքի տրամադրման և օգտակար հանածոների պաշարների բաժնի պետը՝ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է, իսկ Գործակալության ընդերքի տրամադրման և
օգտակար հանածոների պաշարների բաժնի գլխավոր մասնագետը` Հանձնաժողովի
քարտուղարն է:
4. Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի նիստերում, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ ուշ, քան ամիսը
մեկ անգամ:
5. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է
Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Ընդ որում, պարտադիր է
փորձաքննվող նյութերի հեղինակ չհանդիսացող անկախ փորձագետներից և
Աշխատակազմի առանձնացված ու կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներից
Հանձնաժողովի` առնվազն երկուական անդամների մասնակցությունը:
6. Հանձնաժողովի նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա
բացակայության դեպքում` տեղակալը:
7. Հանձնաժողովի նիստերում որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ,
նիստերին մասնակցած անդամների (բացառությամբ նյութերի հեղինակի) ձայների
պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում որոշիչ է նիստը
նախագահողի ձայնը:
8. Հանձնաժողովի ընդունած որոշումները ձևակերպվում են նիստի արձանագրությամբ, որը ստորագրում են նիստին մասնակցած Հանձնաժողովի անդամները:
Եթե Հանձնաժողովի առանձին անդամներ համաձայն չեն ընդունված որոշման հետ,
ապա նրանց հատուկ կարծիքները կցվում են նիստի արձանագրությանը: Հանձնաժո-
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ղովի արձանագրությունը մասնագիտական հիմնավորում է Գործակալության կողմից
ընդունվելիք համապատասխան որոշման համար:
9. Հանձնաժողովի նիստը հրավիրվում է Հանձնաժողովի նախագահի, իսկ նրա
բացակայության դեպքում` տեղակալի կողմից: Նիստի անցկացման կազմակերպումն
իրականացնում է Հանձնաժողովի քարտուղարը: Վերջինս նիստից առնվազն երեք
աշխատանքային օր առաջ տեղյակ է պահում նիստի օրակարգի և ժամկետների մասին
Հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, միաժամանակ նրանց հնարավորություն տալով
ծանոթանալու փորձաքննության ներկայացված նյութերի ու Հանձնաժողովի
կայանալիք նիստի արձանագրության նախագծի հետ: Հանձնաժողովի նիստերին
մասնակցում է քննարկվող նյութերի փորձաքննության պատասխանատուն, իսկ նրա
բացակայության դեպքում՝ համապատասխան բաժնի պետը: Նյութերի պետական
ընդերքաբանական փորձաքննությունն իրականացրած Գործակալության անկախ
փորձագետի և (կամ) նյութերի հեղինակի բացակայությունը չի կարող խոչընդոտ
հանդիսանալ Հանձնաժողովի նիստը անցկացնելու համար: Նիստին դիտորդի
կարգավիճակով կարող են մասնակցել նաև քննարկվող նյութերի պատվիրատուն և
հրավիրված այլ անձինք:
10. Առանձին դեպքերում փորձաքննվող հարցերը կարող են քննարկվել գնահատվող օբյեկտներում հրավիրվող Հանձնաժողովի արտագնա նիստերում, որոնց
կազմակերպումն ապահովում է Աշխատակազմը:
11. Հանձնաժողովի անդամներն իրավունք ունեն.
1) նախապես Գործակալությունում ծանոթանալու Հանձնաժողովի նիստում
քննարկվելիք նյութերի ամբողջական փաթեթի հետ,
2) մասնակցելու Գործակալության պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանը ներկայացված նյութերի աշխատանքային քննարկումներին,
3) աշխատանքային քննարկումների ժամանակ և Հանձնաժողովի նիստերում
գրավոր կամ բանավոր ներկայացնելու իրենց տեսակետները փորձաքննվող նյութերի
վերաբերյալ:
12. Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են.
1) ապահովել նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության
ընթացքում ձեռք բերված տեղեկատվության խորհրդապահությունը,
2) ապահովել պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ներկայացված
նյութերի վերաբերյալ իրենց օբյեկտիվ և անաչառ մոտեցումները:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 21-ի N 97-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ
1. Սույն կարգով սահմանվում են պետական ընդերքաբանական փորձաքննության
գործընթացին անկախ փորձագետների ներգրավման նպատակները, գործունեության
սահմանները և նրանց վարձատրության չափի սահմանման սկզբունքներն ու
ընթացակարգը:
2. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) ներկայացված կոնդիցիաների հիմնավորմամբ օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման (վերագնահատման) աշխատանքների, պաշարների հաշվարկմամբ (վերահաշվարկմամբ) երկրաբանական հաշվետվությունների, ինչպես նաև
պաշարների շարժի օպերատիվ հաշվարկման նյութերի (այսուհետ` Նյութեր) պետական ընդերքաբանական փորձաքննության (այսուհետ` Փորձաքննություն) գործընթացին, վճարովի հիմունքներով ներգրավվում են անկախ փորձագետներ (այսուհետ`
Փորձագետներ):
3. Փորձագետները ներգրավվում են փորձաքննվող Նյութերն ամբողջությամբ կամ
դրանց առանձին մասերը գնահատելու, դիտարկված հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք ձևավորելու և փորձագիտական եզրակացություն տալու նպատակով:
4. Որպես Փորձագետ կարող է հանդես գալ ընդերքաբանության ոլորտի այն
մասնագետը, որը հանդիսացել է ոչ մետաղական կամ մետաղական օգտակար
հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների հիմնավորման կամ պաշարների
հաշվարկման նյութերի հեղինակ կամ համահեղինակ:
Փորձագետների անհատական կազմը Գործակալության պետի ներկայացմամբ
հաստատում է Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարը:
5. Նյութերի Փորձաքննության գործընթացին Փորձագետի ներգրավումն իրականացվում է Փորձագետի և Աշխատակազմի ղեկավարի միջև կնքված պայմանագրի
հիման վրա` համաձայն N 1 ձևի:
6. Փորձագետի աշխատավարձի չափը ձևավորվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 3-րդ ենթախմբի քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափի ու Փորձաքննության բարդության գործակցի արտադրյալով:
7. Փորձաքննության բարդության գործակիցները որոշվում են` ելնելով փորձաքննության ներկայացված նյութերի բովանդակությունից, բարդությունից ու ծավալից,
ինչպես նաև փորձագետներին առաջադրվող հարցերի շրջանակից` ղեկավարվելով
սույն կարգի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով:
8. Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի փորձաքննության ներկայացված
նյութերն ըստ իրենց բովանդակության, բարդության և ծավալի ստորաբաժանվում են
հետևյալ վեց խմբերի.
1) ոչ մետաղական հանքավայրերի պարզ նյութերի շարքին են դասվում
տեխնոլոգիական վերամշակում չպահանջող կամ միայն տեսակավորում պահանջող
օգտակար հանածոյով ներկայացված, պարզ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող,
բաց եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք
ամփոփված են մեկ գրքում և պարունակում են մինչև երեք գծագրական հավելվածներ.
2) ոչ մետաղական հանքավայրերի միջին բարդության նյութերի շարքին են
դասվում մեխանիկական կամ հայտնի ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակման ենթարկվելիք օգտակար հանածոյով ներկայացված, պարզ և միջին բարդության
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երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված են մեկ գրքում և պարունակում են
մինչև հինգ գծագրական հավելվածներ.
3) ոչ մետաղական հանքավայրերի բարդ նյութերի շարքին են դասվում ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված
բարդ երկրաբանական կառուցվածքի և նոր ժամանակակից (ոչ ավանդական) տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված միջին բարդություն և բարդ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց կամ ստորգետնյա եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված են
մեկից ավելի գրքերում և պարունակում են հինգից ավելի գծագրական հավելվածներ.
4) մետաղական հանքավայրերի պարզ նյութերի շարքին են դասվում մեկ
միասնական հանքամարմնով և ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք
օգտակար հանածոներով ներկայացված պարզ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող,
բաց եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք
ամփոփված են առավելագույնս երկու գրքերում և պարունակում են մինչև տասը
գծագրական հավելվածներ.
5) մետաղական հանքավայրերի միջին բարդության նյութերի շարքին են դասվում
առավելագույնս տասը հանքամարմիններով և ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված պարզ և միջին բարդության երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց կամ ստորգետնյա եղանակով շահագործվելիք
հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված են առավելագույնս երեք
գրքերում և պարունակում են մինչև 20 գծագրական հավելվածներ.
6) մետաղական հանքավայրերի բարդ նյութերի շարքին են դասվում առավելագույնս 20 հանքամարմիններով և ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք
օգտակար հանածոներով ներկայացված բարդ երկրաբանական կառուցվածքի և նոր
ժամանակակից (ոչ ավանդական) տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված միջին բարդություն և բարդ երկրաբանական կառուցվածք
ունեցող, բաց կամ ստորգետնյա կամ համակցված եղանակով շահագործվելիք
հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված են հինգից ավելի գրքերում և
պարունակում են 20-ից ավելի գծագրական հավելվածներ.
9. Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի նյութերի փորձաքննության
բարդության գործակիցները ընդունվում են ըստ ստորև բերված սանդղակի.

Հ/հ
1

Մետաղական
Ոչ մետաղական
օգտակար հանածո օգտակար հանածո

Փորձագետի գնահատմանն
առաջադրվող հարցերը

բարդ միջին պարզ բարդ միջին պարզ

2

3

4

5

6

7

8

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

Հանքավայրի (տեղամասի) երկրաբանական ուսումնասիրության համար
2.
0.50
ընտրված եղանակների, միջոցների
ու ծավալների վերաբերյալ

0.40

0.30

0.20

0.15

0.10

Օգտակար հանածոյի որակատեխնո3. լոգիական հատկությունների
վերաբերյալ

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

Հանքավայրի շահագործման բնական
պայմանների (հիդրո-, լեռնա-, ինժե-

0.20

0.15

0.15

0.10

0.05

0.05

Հանքավայրի և հանքավայրի շրջանի
1. երկրաբանական կառուցվածքի
վերաբերյալ

4.
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ներաերկրաբանական, լեռնատեխնիկական, բնապահպանական և
այլն) վերաբերյալ
Պաշարների եզրագծման հիմնա5. վորվածության և հաշվարկների
ճշտության վերաբերյալ

1.50

1.00

0.50

0.35

0.30

0.20

Հանքավայրի շահագործման նախա6. տեսվող եղանակի, բացման սխեմայի
և մշակման համակարգի վերաբերյալ

0.50

0.35

0.20

0.20

0.10

0.05

Օգտակար հանածոյի վերամշակման
7. տեխնոլոգիական սխեմայի
վերաբերյալ

0.40

0.30

0.20

0.20

0.10

-

Հանքավայրի շահագործման տեխնի8. կատնտեսական ցուցանիշների
հիմնավորվածության վերաբերյալ

0.35

0.30

0.25

0.20

0.10

0.10

Կոնդիցիաների պարամետրերի
9. կազմի ու չափաքանակների
հիմնավորվածության վերաբերյալ

0.35

0.30

0.20

0.15

-

-

Պաշարների շարժի հաշվարկման
10. արդյունքների արժանահավատության վերաբերյալ

1.75

1.25

0.75

0.30

0.25

0.15

Փորձաքննվող և ֆոնդային նյութերում զետեղված երկրաբանական
11.
տեղեկատվության զուգամիտության
վերաբերյալ

1.00

0.60

0.30

0.20

0.10

0.05

Ամփոփ և առաջնային երկրաբանական փաստագրման նյութերում
12.
զետեղված տեղեկատվության
զուգամիտության վերաբերյալ

0.50

0.40

0.30

0.10

0.05

0.05:

10. Ավելի քան 20 առանձնացված հանքամարմիններով ներկայացված մետաղական
հանքավայրերը վերագրվում են առավել բարդերի շարքին և նման հանքավայրերի
նյութերի փորձաքննության ժամանակ յուրաքանչյուր լրացուցիչ տասը հանքամարմինների համար նախորդ կետում բերված աղյուսակի 5-րդ և 10-րդ տողերի 3-րդ
սյունակում նշված փորձաքննության բարդության գործակիցներին հավելվում է 0.2
գործակից:
11. Ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայրերի նյութերը հավասարեցվում են
ոչ մետաղական օգտակար հանածոների բարդ հանքավայրերի նյութերին, իսկ
ստորգետնյա հանքային ջրերի հանքավայրերի նյութերը` մետաղական օգտակար
հանածոների պարզ հանքավայրերի նյութերին:
12. Սնդիկի, նավթի և գազի հանքավայրերի նյութերը հավասարեցվում են
մետաղական օգտակար հանածոների բարդ հանքավայրերի նյութերին, իսկ քարածխի
և այրվող թերթաքարերի հանքավայրերի նյութերը` ոչ մետաղական օգտակար
հանածոների միջին բարդության հանքավայրերի նյութերին:
13. Փորձագետի վարձատրությունն իրականացվում է միանվագ` նրա փորձագիտական եզրակացությունը Գործակալություն ներկայացնելուց հետո, մեկ ամսվա
ընթացքում:
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14. Փորձագետի վարձատրության հիմք է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ Գործակալության պետի զեկուցագրի
վրա Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան նշագրումը:
15. P2 կարգի կանխատեսումային պաշարներով ներկայացված ոչ մետաղական
հանքավայրերի պարզ նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննությունը
Հանձնաժողովն իրականացնում է Գործակալության կողմից տրված մասնագիտական
եզրակացության հիման վրա առանց փորձագետների ներգրավման:

Ձև N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
(օրինակելի ձև)
___ ___________20__ թվական

ք. Ստեփանակերտ

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմը (այսուհետ՝ Գործատու), ի դեմս աշխատակազմի
ղեկավար՝ ___________________________, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և քաղաքացի ________________________________,
(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

անձնագիր՝_____________, տրված ____ կողմից (այսուհետ՝ Փորձագետ), մյուս կողմից
(սերիա, համար)

(այսուհետ միասին`Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1. Գործատուն Փորձագետին հանձնարարում է մասնակցել Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմում (այսուհետ` Աշխատակազմ) իրականացվող ____________________________________________
(հաշվետության անվանումը)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(այսուհետ` Նյութեր) պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանը և Գործակալություն ներկայացնել Նյութերի վերաբերյալ իր փորձագիտական եզրակացությունը` առանձնակի ուշադրության արժանացնելով պետական ընդերքաբանական
փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների ներգրավման և նրանց
վճարման կարգի (այսուհետ` Կարգ) 9-րդ կետում բերված սանդղակի (այսուհետ`
Սանդղակ ____________________________________) հարցերը:
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1. Փորձագետն իրավունք ունի
2.1.1.Գործատուից պահանջել կատարված աշխատանքի դիմաց վարձատրություն:
2.2. Փորձագետը պարտավորվում է՝
2.2.1. Ծանոթանալ Նյութերի հետ, գնահատել դրանց բովանդակության և ձևավորման համապատասխանությունը գործող պահանջներին:
2.2.2. Նյութերի հեղինակների և դրանց փորձաքննության պատասխանատուի՝
Աշխատակազմի _______________________________________________________________
(պաշտոն, անուն, հայրանուն, ազգանուն)
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___________________________________________________________________________հետ
համատեղ մասնակցել այդ Նյութերի աշխատանքային քննարկումներին:
2.2.3. Առաջարկություններ տալ Նյութերում տեղ գտած թերությունների վերացման
վերաբերյալ:
2.2.4. Նյութերի վերաբերյալ իր կողմից կազմված փորձագիտական եզրակացությունը ներկայացնել Գործակալություն` _____________________ ժամկետում:
2.3. Գործատուն իրավունք ունի.
2.3.1. Նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ժամանակահատվածում սահմանել Պայմանագրի 2.2.1-ին, 2.2.2-րդ և 2.2.3-րդ ենթակետերում նշված
Փորձագետի պարտավորությունների իրականացման ժամկետները, հաշվի առնելով
տվյալ Նյութերի փորձաքննության գործընթացի փաստացի ընթացքը:
2.4. Գործատուն պարտավորվում է՝
2.4.1. Տրամադրել Փորձագետին փորձաքննության ենթարկվելիք Նյութերի լիարժեք
փաթեթը և ապահովել նրան համապատասխան հրահանգչական ու նորմատիվ
փաստաթղթերով:
2.4.2. Կազմակերպել Նյութերի աշխատանքային քննարկումներ Նյութերի
հեղինակների, դրանց փորձաքննության պատասխանատուի և փորձաքննությանը
ներգրավված բոլոր անկախ փորձագետների մասնակցությամբ:
3.ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՉԱՓԸ ԵՎ ՁԵՎԸ
3.1. Փորձագետի կողմից պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքի
կատարման համար սահմանվում է
______________________________(________________________________________________)
(գումարը թվերով)

(գումարը բառերով)

ՀՀ դրամ աշխատավարձ, որը հաշվարկվում է հաշվի առնելով Սանդղակի համաձայն
սահմանված փորձաքննության բարդության _____ գործակիցը:
3.2. Պայմանագրի 3.1-ին կետով նախատեսված աշխատավարձին համապատասխանող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր
վճարումներն իրականացնում է Գործատուն:
3.3. Վճարման ձևը փոխանցումային է:
4. ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՔԸ
4.1. Փորձագետի վարձատրությունն իրականացվում է միանվագ` նրա Փորձագիտական եզրակացությունը Գործակալություն ներկայացնելուց հետո, մեկ ամսվա
ընթացքում:
4.2. Փորձագետի վարձատրության հիմք է հանդիսանում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ Աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության
պետի զեկուցագրի վրա Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան նշագրումը:
5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
5.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև _________:
(ամիս, ամսաթիվ)

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1. Կողմերը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու
կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
7.1. Սույն Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական օրինակ:
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8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԳՈՐԾԱՏՈՒ՝
Արցախի Հանրապետության
բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության
աշխատակազմի ղեկավար՝
_______________/__________________/
Գտնվելու վայրը՝ ք. Ստեփանակերտ,
Փետրվարի 20 շենք 1
Հ/Հ_________________________________
____________________________________

ՓՈՐՁԱԳԵՏ՝
________________________
անուն, ազգանուն, հայրանուն

Անձնագրի տվյալներ _________________
Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտի N)___________
Բնակության վայրը ___________________
____________________________________
____________________________________

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ին
Պետական գրանցման համարը 1121858

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«29» օգոստոսի 2018թ.

N 10-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ
ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
ԳՈՅԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ)
ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի N 245 որոշումը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող
նավթամթերքի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի
կորստի (բնական կորստի) չափերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Համաձայնեցված է՝
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ա. Հարությունյան
«30» օգոստոսի 2018 թվական

Հավելված
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի
և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարի 2018թ. օգոստոսի
29-ի N 10-Ն հրամանի

ՉԱՓԵՐ
ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ
ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
ԳՈՅԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ)
1. Ընդհանուր դրույթներ
1. Նավթամթերքի փաստացի (բնական) կորուստը բեռնափոխադրման,
բեռնաթափման, պահպանման և բեռնաբարձման ժամանակ վառելիքի զանգվածի
բնականոն նվազումն է` որակի պահպանմամբ, ինչը ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների, բնակլիմայական գործոնների ազդեցության և տեղափոխման ու
պահպանման համար օգտագործվող տեխնիկական միջոցների անկատարության
հետևանք է:
2. Փաստացի (բնական) կորուստներին չեն վերաբերում նավթամթերքի այն
պակասորդները, որոնք առաջացել են տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից սահմանված
պահանջների և տեխնիկական շահագործման կանոնների խախտման կամ բնական
աղետների հետևանքներով:
3. Փաստացի (բնական) կորուստների նորմերում ներառված չեն կորուստներ,
որոնք առաջացել են տարողությունների և խողովակաշարերի մաքրման և վերանորոգման աշխատանքների հետևանքով (բոլոր տեսակի), վթարային կորուստները, ինչպես
նաև կորուստները գողոնից, բնական աղետներից և ներպահեստային պոմպային
մղումներից:
4. Փաստացի (բնական) կորուստների հաշվարկն իրականացվում է սահմանված
նորմերին համապատասխան, դրանք համադրելով մնացորդային նավթամթերքի
փաստացի զանգվածի հետ: Այն դեպքում, երբ փաստացի մնացորդային զանգվածն
ավելի մեծ է, քան փաստացի (բնական) կորստի նորմերով հաշվարկված զանգվածը,
հիմք է ընդունվում փաստացի մնացորդային զանգվածը: Այն դեպքում, երբ փաստացի
մնացորդային զանգվածն ավելի քիչ է, քան փաստացի (բնական) կորստի նորմերով
հաշվարկված զանգվածը, հիմք է ընդունվում փաստացի (բնական) կորստի նորմերով
հաշվարկված զանգվածը:
2.Նավթամթերքի տեղափոխման դեպքում փաստացի
(բնական) կորստի չափերը
5. Նավթամթերքի տեղափոխման դեպքում փաստացի (բնական) կորստի
առավելագույն թույլատրելի չափաքանակը հաշվարկվում է ապրանքաուղեկից
փաստաթղթերով տեղափոխման համար հայտարարագրված և փաստացի բարձված
բեռի ընդհանուր զանգվածը բազմապատկելով Աղյուսակ 1-ում ներկայացված
տոկոսներով արտահայտված կորստի նորմերով: Կորստի նորմերը սահմանվում են
ելնելով տեղափոխման եղանակից` հաշվի առնելով տեղափոխման, տրանզիտային
պահման, բեռնաբարձման և բեռնաթափման հետևանքով նավթամթերքի բնական
կորուստների առաջացումը:
6. Եթե նավթամթերքը տեղափոխվում է տարբեր տեսակի տրանսպորտային
միջոցներով, ապա նավթամթերքի փաստացի (բնական) կորուստը հաշվարկվում է
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Աղյուսակ 1-ով ներկայացված տրանսպորտային միջոցների դրույքաչափերի հանրագումարի չափով:
Աղյուսակ 1
(%-ով բեռի զանգվածից)
Նավթամթերքի
Ավտոմոբիլային
Երկաթուղային
Ջրային
դաս
տրանսպորտ
տրանսպորտ
տրանսպորտ
1, 2, 3
0.25
0.50
0.50
4, 5
0.25
0.50
0.75
6
0.25
0.40
0.50
3. Նավթամթերքի տարողություններում պահպանման ընթացքում
փաստացի (բնական) կորստի չափերը
7. Նավթամթերքի տարողություններում պահպանման դեպքում փաստացի
(բնական) կորստի առավելագույն թույլատրելի չափաքանակը հաշվարկվում է
փաստաթղթերով ձևակերպված պահուստավորման ընդունված ու տարողություններում պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը բազմապատկելով Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տոկոսներով արտահայտված կորստի նորմերով:
8. Պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը հաշվարկվում է
որպես ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա ավարտին տարողություններում պահվող նավթամթերքի զանգվածների միջին թվաբանական մեծություն:
9. Կորստի նորմերը սահմանվում են ելնելով նավթամթերքի դասից, հաշվի առնելով
նաև բեռնաբարձման և բեռնաթափման հետևանքով նավթամթերքի բնական
կորուստների առաջացումը:
Աղյուսակ 2
(%-ով պահվող բեռի զանգվածից)
Նավթամթերքի դաս
1, 2, 3
4, 5, 6

Վերգետնյա
0.10
0.03

Ստորգետնյա
0.09
0.03

4. Նավթամթերքների դասակարգումը
Դաս
1

2

3

Նավթամթերքի տեսակները
Ավտոմոբիլային բենզիններ բոլոր տեսակների.
Ուղղակի թորված բենզին.
Գազի կայուն կոնդենսատ.
Բենզին գազային կայուն (գազային կոնդենսատից).
Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակների՝ +500 C-ից մինչև +1000 C
եռման ջերմաստիճանով
Ավիացիոն բենզիններ բոլոր տեսակների
Տեխնիկական իզոօկտան
Նորմալ հեպտան
Նավթային բենզոլ
Օգտագործված նավթամթերքներ CHO մակնիշի
Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք T-2
Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակների +1000 C-ից բարձր եռման
ջերմաստիճանով
Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք +1000 C-ից մինչև +1500 C եռման
ջերմաստիճանով, բացառությամբ T-2
Նավթային սոլվենտ
Տեխնիկական կերոսին
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4

5

6

Լիգրոյին
Նավթային քսիլոլ
Նավթային տոլուոլ
Էթիլբենզոլ տեխնիկական
Կերոսին լուսավորման համար բոլոր տեսակների
Դիզելային և նավային վառելիքներ -100 C-ից ցածր պղտորման (սառեցման) կամ
զտման սահմանային ջերմաստիճանով
Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք, +1500 C-ից բարձր եռման ջերմաստիճանով
Իզոպռոպիլբենզոլ տեխնիկական
Դիզելային և նավային վառելիքներ -100 C-ից բարձր պղտորման (սառեցման)
կամ զտման սահմանային ջերմաստիճանով
Վառարանային վառելիք կենցաղային
Միջին և ցածր պտույտով դիզելային շարժիչային վառելիք
Բոլոր տեսակի մազութներ
Քսայուղեր բոլոր տեսակի
Այլ հեղուկ նավթամթերքներ, որոնք պահանջում են տաքացում
Օգտագործված նավթամթերքներ բացառությամբ CHO մակնիշի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ին
Պետական գրանցման համարը 1121863
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«18» սեպտեմբերի 2018թ.

N 11-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները.
1) «Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակ»-ին նվիրված հինգ նամականիշով
բլոկ` համաձայն N 1 հավելվածի,
2) «Արցախի ֆլորա և ֆաունա» շարքից «Սկյուռ», «Sciuridae», «Վայրի
վարազ», «Sus scrofa» և «Անտառակատու», «Felis silvestris» նամականիշները`
համաձայն NNN 2,3 և 4 հավելվածների:
2. Գործողության մեջ դնել՝
1) «Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակ»-ին նվիրված հինգ նամականիշով
բլոկը՝ սահմանելով անվանագինը՝ 2050 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 500 հատ,
2) «Արցախի ֆլորա և ֆաունա» շարքից «Սկյուռ», «Sciuridae», «Վայրի
վարազ», «Sus scrofa» և «Անտառակատու», «Felis silvestris» նամականիշները՝
համապատասխանաբար սահմանելով անվանագինը` 500 ՀՀ դրամ, տպաքանակը` 14400 հատ, անվանագինը` 120 ՀՀ դրամ, տպաքանակը` 14400 հատ,
անվանագինը` 70 ՀՀ դրամ, տպաքանակը` 14400 հատ:
3. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի
պետ Ա. Թովմասյանին` սույն հրամանն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն`պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. սեպտեմբերի 18-ի N 11-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. սեպտեմբերի 18-ի N 11-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. սեպտեմբերի 18-ի N 11-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. սեպտեմբերի 18-ի N 11-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին
Պետական գրանցման համարը 1101864
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«18» սեպտեմբերի 2018թ.

N 03-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի N 47-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» N 47-Ա հրամանի «ՍՆԻՊ
2.07.01-89 Քաղաքաշինություն. Հատակագծում և կառուցապատում քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի» բառերը փոխարինել «ՀՀՇՆ 30-01-2014
Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը:

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 2071862
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
ՀՐԱՄԱՆ
03 սեպտեմբերի 2018թ.

N 2-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16-Ի N1-Ն
ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2012 թվականի հունվարի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության
քրեակատարողական վարչության կենտրոնական մարմնում տեղաբաշխման
հանձնաժողով ստեղծելու և դրա գործունեության կարգը հաստատելու
մասին» N1-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) հրամանի վերնագրում, 1-ին կետում և հրամանով հաստատված
հավելվածի 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր» բառերը հանել.
2) հրամանի վերնագրում, 1-ին կետում, հրամանով հաստատված
հավելվածի 1-ին կետում և հրամանով հաստատված հավելվածի Ձև 1-ում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության» բառերով.
3) հրամանի 1-ին կետում «հատուկ մասի պետ» բառերը փոխարինել
«քրեակատարողական հիմնարկի հաշվառման գծով ավագ տեսուչ» բառերով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ

Ի.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«27» սեպտեմբերի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 50-Ա

«ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային
օրենսգրքի 45-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 20Ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 5-րդ գլուխը և «Ջրային տնտեսություն» փակ
բաժնետիրական ընկերության 2018 թվականի հունիսի 6-ի թիվ 48 գրությունը`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ո ւ մ է.
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2008
թվականի
նոյեմբերի
17-ի
««Ջրային
տնտեսություն»
փակ
բաժնետիրական ընկերությանը ջրային համակարգի օգտագործման
թույլտվություն տրամադրելու մասին» թիվ 59Ա որոշմամբ տրված N 0001
թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի
հոկտեմբերի 4-ը:
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
«27» սեպտեմբերի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 51-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N57-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՏՐՎԱԾ N 0008
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 17-րդ և 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
«ՍԱՀՄԱՆ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 2018 թվականի օգոստոսի 31ին ներկայացված հայտը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ի ««ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«ՍԱՀՄԱՆ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N57-Ա որոշմամբ տրված N0008 արտադրության
լիցենզիայի պայմաններում ամրագրված կառուցման ժամանակահատվածը
երկարաձգել մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 18-ը:
2. «ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ երկշաբաթյա
ժամկետում, «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2017
թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 652-12519 գրությամբ CԲԵՆ17/91-38 երաշխիքով
սահմանված 927 500 (ինը հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ
գումարի կեսը՝ 463 750 (չորս հարյուր վաթսուներեք հազար յոթ հարյուր
հիսուն) ՀՀ դրամը, փոխանցել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե
(կենտրոնական գանձապետարան 915005166169) և փոխանցումը հավաստող
փաստաթղթի
բնօրինակը
ներկայացնել
Լեռնային
Ղարաբաղի
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Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) մեկամսյա ժամկետում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողով ներկայացնել 927 500 (ինը հարյուր քսանյոթ հազար
հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2019 թվականի
հոկտեմբերի 4-ը գործողության ժամկետով:
3. 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
«27» սեպտեմբերի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 52-Ա

«ՏՈՒՄ-ՀԷԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ «ՏՈՒՄ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ԱՄՐԱԳՐԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 55-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 17-րդ և 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի
հոկտեմբերի
25-ի
«Էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության
լիցենզավորման
կարգը
հաստա-տելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N53-Ն
որոշման հավելվածի 30-րդ, 31-րդ կետերը և հաշվի առնելով «ՏՈՒՄ-ՀԷԿ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 թվականի
հուլիսի 12-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
2017
թվականի
հոկտեմբերի
30-ի
««ՏՈՒՄ-ՀԷԿ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«ՏՈՒՄ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 55-Ա որոշմամբ տրված N
0007 լիցենզիայի պայմաններում ամրագրել վերակառուցման ժամկետ` մինչև
2020 թվականի հունվարի 1-ը, ինչպես նաև լիցենզիայի պայմաններում
կատարել հետևալ լրացումը և փոփոխությունները.
1) լիցենզիայի պայմանների 2-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում
«մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ը կառուցման ժամանակահատվածն
է,» բառերից հետո լրացնել «իսկ վերակառուցման ժամկետը` մինչև 2020
թվականի հունվարի 1-ը,» բառերը.
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2) լիցենզիայի պայմանների 4-րդ բաժնի 6-րդ կետում «0,420 մեգավատտ»
բառերը փոխարինել «1,0՝մեգավատտ» բառերով.
3) լիցենզիայի պայմանների 5-րդ բաժնի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «0,111,03 մ3/վ» բառերը փոխարինել «0,11-0,95 մ3/վ» բառերով.
4) լիցենզիայի պայմանների 5-րդ բաժնի 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «54,566,8 մ» բառերը փոխարինել «130,0-189,3 մ» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«24» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 228-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՄՀԵՐ ՌԱԶՄԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Ռազմիկի Գրիգորյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 18/70) հայտը
բավարարել
և
տրամադրել
«Ընտանեկան
ստոմատոլոգիական»
գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«24» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 229-Ա

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1.
«ԴԵՆՏԵՔՍ
ԴԵՆՏԱԼ
ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղի (հասցե`
Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Ա.Մանուկյան փողոց
9ա) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա տրամադրելու
վերաբերյալ
հայտը
բավարարել
և
տրամադրել
«Մանկական
վնասվածքաբանական և օրթոպեդիականե գործունեություն իրականացնելու
լիցենզիա,
բժշկական
օգնության
և
սպասարկման
ձևը`

արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«24» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 230-Ա

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1.«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության Արցախի մասնաճյուղի (հասցե` Արցախի Հանրապետություն,
քաղաք Ստեփանակերտ, Ա.Մանուկյան փողոց 9ա) բժշկական օգնության և
սպասարկման համար լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ հայտը
բավարարել և տրամադրել «Ընդհանուր թերապևտիկ» գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը`

արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«24» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 231-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԱՐԴԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2016 թվականի օգոստոսի 23-ին օրթոդոնտիկ
ստոմատոլոգիական և ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության
համար անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանին տրված թիվ Ա-XX000300 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Կարապետյանի լիցենզիայի
բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«24» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 232-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Սամվելի Կարապետյանի (հասցե`
Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Գր.Լուսավորչի 33/2)
հայտը բավարարել և տրամադրել «Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական,
ընտանեկան ստոմատոլոգիական և ատամնատեխնիկական» գործունեություն
իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

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
ՀՐԱՄԱՆ
«27» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 235-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱՆԺԵԼԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻՆ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր Անժելա Գասպարյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2008 թվականի ապրիլի 11-ին
դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Անժելա
Գասպարյանին տրված թիվ Ա-XX-000063 լիցենզիան:
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) անհատ ձեռնարկատեր Անժելա Գասպարյանի լիցենզիայի բնօրինակը
կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. 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
ՀՐԱՄԱՆ
«27» սեպտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 236-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ
ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 16-ի N 667-Ն որոշման
պահանջները՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
«Մաշկավեներոլոգիական
դիսպանսեր»
փակ
բաժնետիրական ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2012 թվականի փետրվարի 13ին
տրված
թիվ
Կ-XX-000178
լիցենզիան
վերաձևակերպել
«Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության
անվանմամբ:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին՝
1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին
տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող
մարմնին:

Ա. 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
ՀՐԱՄԱՆ
«9» հոկտեմբերի 2018թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 244-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՀՐԱՉ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր Հրաչ Մելիքյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի
15-ին դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Հրաչ
Մելիքյանին տրված թիվ Ա-XX-000014 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) անհատ ձեռնարկատեր Հրաչ Մելիքյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել
նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

48

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

N 245-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ
ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 16-ի N 669-Ն որոշման
պահանջները՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության
«Շտապ
բժշկական
օգնության
կայան»
փակ
բաժնետիրական ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2004 թվականի նոյեմբերի 25ին տրված թիվ Կ-XX-000035 լիցենզիան վերաձևակերպել «Շտապ բժշկական
օգնության կայան» փակ բաժնետիրական ընկերության անվանմամբ:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին՝
1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին
տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող
մարմնին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

49

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐ
]
ՀՐԱՄԱՆ
«10» հոկտեմբերի 2018թ.
N 183
ք.Ստեփանակերտ
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2րդ
կետով
և
հիմք
ընդունելով
Արցախի
Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի
2018 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 3 եզրակացությունը

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Ուժը կորցրած ճանաչել անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր
Գևորգյանին
տրված
բույսերի
պաշտպանության
քիմիական
և
կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի Բ N 000006/Վ
լիցենզիան:
2. Նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին
ապահովել՝
1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկությունների
գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2)
սույն
հրամանի
առաքումը
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից,
իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի օգոստոսի 1-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

ԺԻՐԱՅՐ
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ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Ձև N 1

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի օգոստոս ամսվա համար

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Ֆիզիկական.ան
ձանց /անուն,

Պետակա

ազգանուն/ ,
բնակության
NN

վայրը

ՀՎՀՀ

իրավաբանակա

Լիցենզ.
համար

Լիցենզ.
տալու
ամսաթ.

Գործողության
տեսակը

Գործուն.
իրական.
վայրը

ն տուրքի
Գործող.
ժամկետը

առաջին

Ծա-

վճարման

նոթ.

ամսաթիվ

ն անձանց

ը

/անվանումը/,
գտնվելու վայրը
Շինարարության
«ՋԻ ԷՍ ՍՏՐՈՅ»
1

ՍՊԸ ք.
Ասկերան,

իրականացում,
900749

ՇԻ-

03.08.20

18

1045

18

ՍՊԸ ք.Ստեփ.

900214

ՇԻ-

03.08.20

Տեր-Ղուկասով
փող թիվ 2

18

1046

18

4

ք.Ստեփ,
Մարտունի

900195
96

ՇԻ1047

10.08.20
18

Ստեփ,
Սասունցի

6

ՔՈՐՊՈՐԵՅՇՆ»
ՍՊԸ ք. Ստեփ.

ոլորտի՝

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

01.08.2018

իրականացում,
ըստ հետևյալ
ոլորտի՝

ԼՂՀ
տարածքում

Անժամկետ

07.08.2018

Անժամկետ

08.08.2018

Անժամկետ

13.08.2018

Անժամկետ

30.08.2018

իրականացում,
900131

ՇԻ-

10.08.20

87

1048

18

ըստ հետևյալ
ոլորտի՝

ԼՂՀ
տարածքում

հիդրոտեխնիկակ
ան
Քաղաքաշինակա
ն փաստաթղթերի
900001

ՔՓՓ-

17.08.20

86

1049

18

փորձաքննություն
, ըստ հետևյալ

ԼՂՀ
տարածքում

ոլորտի՝

Դավթի 64
«ԲԻԼԴՀԱՈՒՍ

ըստ հետևյալ

Շինարարության

«ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳ
5

իրականացում,

էներգետիկ

փող. 74ա

Ո» ՓԲԸ ք.

27.07.2018

Շինարարության

17/29
«Ճանշինվերան
որոգում» ՓԲԸ

Անժամկետ

էներգետիկ

«ՄԵՐԻԴԻ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Ա.
Մանուկյանի

ԼՂՀ
տարածքում

Շինարարության

«ՊԻՐԱՄԻԴԱ»

3

ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
արտադրական

Շայումյան 5

2

ըստ հետևյալ

էներգետիկ
900415

ՇԻ-

30.08.20

92

1050

18

Շինարարության
իրականացում,
ըստ հետևյալ

51

ԼՂՀ
տարածքում

Հեքիմյան 4/13

ոլորտի՝

էներգետիկ

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

1.

8.

9.

ՍՊԸ ք.Ստեփ.
1

Դուդինի փող.
3-րդ փկղ.

Ինժեներական

28.08.2018

հետազննում

տուն 4
Քաղաքաշինության

2

«ՖՈՐՈՒՄ»
ՍՊԸ ք.
Ստեփ.

փաստաթղթերի
մշակում,
90021442

ՔՓՄ-311

ըստ հետևյալ ոլորտի՝

17.08.2018

բնակելի,

Լուսավորիչ 3

հասարակական և
արտադրական
Շինարարության

3

ՇԻ-317

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝
հիդրոտեխնիկական

«ՎԵՐԱԾՆՈՒ
4

Շինարարության

ՆԴ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ.
Խնածախ

ՇԻ-318
90003477

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

22.08.2018

տրանսպորտային

ճանապարհի

Շինարարության

1-ին կմ

իրականացում, ըստ

5

ՇԻ-321

հետևյալ ոլորտի՝
բնակելի,
հասարակական և
արտադրական

6

«ՍՈՖԵՆԱ»
ՍՊԸ ք.

90016297

ՇԻ-473

Շինարարության

15.08.2018

իրականացում, ըստ

52

10.

11.

ամսաթիվը

արտոնագիրը չեղյալ համարվելու

Լիցենզիայի գործունեության

դադարեցման կամ թույլտվությունը,

ԻՀ-246

7.

ամսաթիվը

90016134

6.

5.

մասին որոշման

4.

«ԱԶԻՄՈՒՏ»

կասեցումը հանելու

3.

ամսաթիվը

2.

կասեցման մասին

ՀՎՀՀ

արտոնագրի
գործողության կասեցում
որոշման կամ դեպքի

Անվանումը

Լիցենզիայի,
թույլտվության

ամսաթիվը)

NN

(նշել երկարաձգված

կերպում

ժամանակահատվածի ավարտման

վերաձևա-

տեսակը

երկարաձգում

գործունեության

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի

Լիցենզիայի

Նոր անվանումը

Լիցենզավորված

Որոշման ամսաթիվը

ունեցող անձի

համարը

թույլտվություն, արտոնագիր

սերիան և

Լիցենզավորված,

Լիցենզիայի

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

Ստեփ. Վ.

հետևյալ ոլորտի՝

Սարգսյան

բնակելի,

11/36

հասարակական և
արտադրական
Շինարարության
իրականացում, ըստ

«Ց. Ա. Վ.»
ՍՊԸ ք.
7

Ստեփ.

90026643

ՇԻ-566

Հեքիմյան

արտադրական

«ԱՐՑԱԽՈՒՂ

Շինարարության

Ի» ՓԲԸ
8

կերտ,

իրականացում, ըստ
90027001

ՇԻ-616

Մելիքավան

Շինարարության

ՍՊԸ ԼՂՀ
10002815

ՇԻ-832

շրջան, գ.
«Քաղաքաշին

փաստաթղթերի

փաստաթղթե
փորձաքննու

մշակում, ըստ
90000796

ՔՓՄ-946

արտադրական

6
«ԷԿՈՍՏՐՈՅ»

Շինարարության

ՍՊԸ ք.
Սարոյանի

19.08.2018

հասարակական և

Ստեփ. Տ. Մեծ

11

հետևյալ ոլորտի՝
բնակելի,

թյուն.» ՓԲԸ ք.

Ստեփ. Վ.

29.08.2018

հետևյալ ոլորտի՝

Քաղաքաշինական

ության
րի

իրականացում, ըստ
հիդրոտեխնիկական

Սուս

10

06.08.2018

բնակելի,
արտադրական

«Արգիշտի»
Քաշաթաղի

հետևյալ ոլորտի՝
հասարակական և

23

9

22.08.2018

բնակելի,
հասարակական և

4բ/31

ք.Ստեփանա

հետևյալ ոլորտի՝

իրականացում, ըստ
90035188

ՇԻ-988

փող.

հետևյալ ոլորտի՝

04.08.2018

բնակելի,
հասարակական և

շ. 43 բն, 1

արտադրական

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ
» ՍՊԸ ք.
12

Ստեփ,
Հեքիմյան

Շինարարության
90035755

ՇԻ-989

փողոց,

իրականացում, ըստ

04.08.2018

հետևյալ ոլորտի՝
էներգետիկ

14ա/19
«ՀԱԿԱՐԻ»
ՍՊԸ ք.
13

Ստեփ., Կ.
Դանիելյան

Շինարարության
90038788

ՇԻ-990

փողոց, տուն

իրականացում, ըստ

04.08.2018

հետևյալ ոլորտի՝
էներգետիկ

17
«ՇԻՆ
14

ԷՆԵՐԳՈ»
ՍՊԸ ք.
Ստեփ,

Շինարարության
90040376

ՇԻ-991

իրականացում, ըստ

04.08.2018

հետևյալ ոլորտի՝
էներգետիկ
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Հեքիմյան
փող,
շ. 8բ/5
«ՄԵԳԱԼԻՏ»
15

ՍՊԸ ք.
Ստեփ.,

Շինարարության
90028244

ՇԻ-992

Մուրացանի 7

Շինարարության

ՓԲԸ ք.
Ստեփ.
Նաբերեժնայ
ա2

31.08.2018

հիդրոտեխնիկական

«ՃԱՆՇԻՆ»
16

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

90016752

ՇԻ-527

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

10.04.2018

բնակելի,
հասարակական և
արտադրական

54

