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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 20(411) «14» օգոստոսի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
456

457

««Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
ՀՕ-33-Ն օրենքը.................................................................................

5

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-34-Ն օրենքը.......................................

13

ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ
458

459

460

461

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրում փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-121-Ն հրամանագիրը…..

15

«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
2020
թվականի ապրիլի 12-ի ՆՀ-32-Ն
հրամանագրում լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-124-Ն հրամանագիրը…..

16

«Միասնական արտաքին քաղաքականության վարման գործում
Արցախի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
մարմինների գործունեությունը համակարգելու մասին» ԱՀ
Նախագահի ՆՀ-128-Ն հրամանագիրը ……………………………..

17

«Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի ապրիլի 12-ին
հայտարարված արտակարգ իրավիճակի ժամկետը երկարաձգելու և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12-ի ՀՆ-32-Ն հրամանագրում փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-129-Ն հրամանագիրը ..

23

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
462

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-7-Ն
կարգադրությունը...........................................................................

25

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
463

464

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
մայիսի 29-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 291-Ն որոշումը……………………
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի

1

27

մայիսի 15-ի N 363-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
և
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 292-Ն
որոշումը................................................................................................... ...
465
466
467
468

469
470

471
472

473

474

28

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 298-Ն որոշումը………………………………….

29

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 299-Ն որոշումը………………………………….

30

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 300-Ն որոշումը………………………………….

31

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
փետրվարի 7-ի N 39-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 305-Ն որոշումը ………………….

32

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 310-Ն որոշումը…………………………………..

36

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 312-Ն
որոշումը…………………………………..........................................

37

««Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամ
հիմնադրելու մասին» ԱՀ կառավարության N 316-Ն որոշումը……

39

«Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Մարտունաշեն
համայնքի ավագանու արտահերթ ընտրություն նշանակելու,
անցկացնելու
և
ընտրության
նախապատրաստման
ու
անցկացման
ծախսերը
ֆինանսավորելու
մասին»
ԱՀ
կառավարության N 319-Ն որոշումը………………………………….

47

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 722-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 320-Ն որոշումը…......

49

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013
թվականի հունվարի 29-ի N 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և
լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 321-Ն
որոշումը ......................................................................................................

50

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
475

476

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 14-ի N 20Ա
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 36-Ա որոշումը………
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N
61-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
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52

477

478

479

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 37-Ա որոշումը……..

63

«Ջրային ոլորտում գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի ապրիլի
10-ի թիվ 20Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 39-Ն որոշումը……..

65

«Ջրային ոլորտում սակագների սահմանման և վերանայման
կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի
25-ի թիվ 45Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 40-Ն որոշումը……....

74

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 3Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 41-Ն
որոշումը…………………………………………………………………

92

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
480

481

482

483

484

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և
լիցենզիայի ներդիր տրամադրելու, լիցենզիայի և լիցենզիայի
ներդիրի գործողությունները
դադարեցնելու մասին» ԱՀ
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարի N 120 հրամանը ..........................................................

98

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և
լիցենզիայի ներդիր տրամադրելու, լիցենզիայի և լիցենզիայի
ներդիրների գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարի N 125 հրամանը ..........................................................

100

«Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության պետի 2018
թվականի նոյեմբերի 5-ի N 3-Ն հրամանում փոփոխություն և
լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ոստիկանության պետի N 4-Ն
հրամանը………………………………………………………………….
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N 261-Ա հրամանը……………………………………………………….
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«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
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485

486
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N 275-Ա հրամանը……………………………………………………….
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«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
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դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 293-Ա հրամանը……………………………………………………….
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2020 թվականի
օգոստոսի 11-ին
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի
ՀՕ-120-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`
1) «ա» ենթակետում «122,243,233.1» թիվը փոխարինել «127,343,233.1»
թվով.
2) «բ» ենթակետում «122,134,551.6» թիվը փոխարինել «136,944,551.6»
թվով.
3) «գ» ենթակետում «հավելուրդը` 108,681.5 հազար դրամ.» բառերը
փոխարինել «դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 9,601,318.5 հազար դրամ.» բառերով:
Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«

Գումարը
(հազար դրամներով)
126,049,399.2
135,650,717.7
9,601,318.5

1. Եկամուտների գծով
2. Ծախսերի գծով
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)
Հոդված
3.
խմբագրությամբ.

Օրենքի

3-րդ

հոդվածը

շարադրել

»:

հետևյալ

«Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ
միջոցները`

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ
(ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ

Գումարը
(հազար
դրամներով)
9,601,318.5
9,601,318.5

»:
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Դաս

Խումբ

Բաժին

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
Գումարը
(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները
բերված են
դրական նշանով)
14,810,000.0
2,310,000.0

Դաս

Խումբ

Բաժին

Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները
բերված են
դրական նշանով)

2
1
3
5
9
1
06
3
1
07
2
1
2
4
3
1
2
3
4
1
6
1
09
6
1
11

1
1
2
1

այդ թվում`
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և
որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Վառելիք և էներգետիկա
Էլեկտրաէներգիա
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`
Ջրամատակարարում
Ջրամատակարարում
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Արտահիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի բժշկական
ծառայություններ
Մասնագիտացված բժշկական
ծառայություններ
Պարաբժշկական ծառայություններ
Հիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային
ծառայություններ
Մասնագիտացված հիվանդանոցային
ծառայություններ
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների
ծառայություններ
Հանրային առողջապահական
ծառայություններ
Հանրային առողջապահական
ծառայություններ
Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր

6

1,500,000.0
1,500,000.0
100,000.0
100,000.0
710,000.0
710,000.0
2,500,000.0
2,500,000.0
2,500,000.0
400,000.0
125,778.3
57,145.2
26,445.7
42,187.4
143,074.6
73,136.7
25,938.7
43,999.2
50,323.4
50,323.4
80,823.7
80,823.7
200,000.0
200,000.0
200,000.0
9,400,000.0

2,900,000.0
2,900,000.0
6,500,000.0
6,500,000.0

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
Գումարը
(հազար դրամներով)
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում՝
Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
այդ թվում՝
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ
այդ թվում՝
Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
այդ թվում՝
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ
մակարդակներին
որից`
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
այդ թվում՝
Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ
նպաստներ (բյուջեից)
այդ թվում՝
- Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական)
կազմակերպություններին
Այլ ծախսեր
Պահուստային միջոցներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում՝
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
այդ թվում՝
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
այդ թվում՝
- Նախագծահետազոտական ծախսեր

Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները
բերված են
դրական նշանով)
14,810,000.0
5,460,000.0
603.9
603.9
277,499.7
277,499.7
156,690.3
156,690.3
1,150,000.0

1,150,000.0
1,150,000.0
262,506.9

262,506.9
262,506.9
3,612,699.2

2,699.2
710,000.0
2,900,000.0
9,350,000.0
9,350,000.0
9,350,000.0
9,242,500.0
107,500.0
107,500.0

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի:
Հոդված 7. Օրենքի N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

7

Հոդված 8. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն
օրենքի անբաժանելի մասերը:
Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-33-Ն

8

Հավելված N 1

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող մարմինների
անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
հազար դրամով

04
2

1
12

3
5
01

9
1
04

06
3
1
02

07
2
1
01

2
01

Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները
նշված են դրական նշանով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

14,810,000.0

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և
որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական միջոցառումների
իրականացման ծրագրեր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

2,310,000.0
1,500,000.0
1,500,000.0
1,500,000.0
1,500,000.0

Վառելիք և էներգետիկա

100,000.0

Էլեկտրաէներգիա

100,000.0

Բնակչության կողմից սպառվող
էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի
սուբսիդավորում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների
կարողությունների զարգացման ծախսեր
ԱՀ կառավարություն

100,000.0
100,000.0
710,000.0
710,000.0
710,000.0
710,000.0

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2,500,000.0

Ջրամատակարարում

2,500,000.0

Ջրամատակարարում
Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների
վերանորոգում, վերականգնում և
պահպանում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

2,500,000.0

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի բժշկական
ծառայություններ
Բնակչության առողջության առաջնային
պահպանման ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մասնագիտացված բժշկական
ծառայություններ
Մասնագիտացված բժշկական օգնության

125,778.3
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2,500,000.0
2,500,000.0
400,000.0

57,145.2
57,145.2
57,145.2
26,445.7
19,227.5

ծառայություններ
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ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մանկաբարձագինեկոլոգիական
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

19,227.5

Պարաբժշկական ծառայություններ
Շտապ բժշկական օգնության
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Զորակոչային և նախազորակոչային
տարիքի անձանց բժշկական օգնության և
փորձաքննության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Հեմոդիալիզի անցկացման
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Անգիոգրաֆիայի անցկացման
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

42,187.4

Հիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային
ծառայություններ
Տեղամասային հիվանդանոցների
հիվանդանոցային բուժօգնության գծով
կատարած ծախսերի փոխհատուցում
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Անհետաձգելի բժշկական օգնության
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Բնակչության սոցիալապես անապահով և
հատուկ խմբերում ընդգրկվածների
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մասնագիտացված հիվանդանոցային
ծառայություններ
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն
հիվանդությունների բժշկական օգնության
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մաշկային և սեռական ճանապարհներով
փոխանցվող հիվանդությունների
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

143,074.6

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների
բժշկական օգնության ծառայություններ

7,218.2
7,218.2

13,596.6
13,596.6
3,816.8
3,816.8
15,172.3
15,172.3
9,601.7
9,601.7

73,136.7
3,752.5
3,752.5
18,537.5
18,537.5
50,846.7
50,846.7
25,938.7
6,575.7
6,575.7
2,458.0
2,458.0
5,395.2

ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Զորակոչային և նախազորակոչային
տարիքի անձանց բժշկական օգնության և
փորձաքննության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Չարորակ նորագոյացությունների
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Վերականգնողական բժշկական
օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

5,395.2

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների

43,999.2
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3,356.2
5,655.4
5,655.4
2,498.2
2,498.2

ծառայություններ
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Մանկաբարձագինեկոլոգիական
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մինչև 18 տարեկան երեխաների
բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Հանրային առողջապահական
ծառայություններ
Հանրային առողջապահական
ծառայություններ
Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Դոնորական արյան հետազոտությունների
անցկացման ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Պետական աջակցություն
«Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի
շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Պետական աջակցություն «Շահումյանի
շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր
Պետական աջակցություն
«Դատաբժշկական փորձաքննության
բյուրո» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
ԱՀ առողջապահության նախարարության
բժշկական պահեստ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Հանրապետությունից դուրս բուժման
ուղեգրված հիվանդների ծախսերի
փոխհատուցում
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների անցկացման
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Մարզիկների բժշկական հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Բարեգործական ծրագրերի
օժանդակություն
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
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16,534.4
16,534.4
27,464.8
27,464.8
50,323.4
50,323.4
22,844.7
22,844.7
790.4
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6,692.9
15,706.2
15,706.2
4,289.2
4,289.2
80,823.7
80,823.7

3,404.8
3,404.8
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2,699.2
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Հաշմանդամ երեխաների առողջության
վերականգնման ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների
ցերեկային խնամքի ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Ուսումնական հաստատություններում
սովորող ուսանողներին տրվող
փոխհատուցում
ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

427.9
427.9
302.7
302.7
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
9,400,000.0
2,900,000.0
2,900,000.0

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2,900,000.0

ԱՀ կառավարություն

2,900,000.0

Այլ ծախսեր

6,500,000.0

Այլ ծրագրեր

6,500,000.0

Կապիտալ ներդրումներ

6,500,000.0

ԱՀ կառավարություն

6,500,000.0

Հավելված N 2
«Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի
(պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման
աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գումարը
(հազար դրամով)
9,601,318.5

այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ
այդ թվում`

9,601,318.5

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում
Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում
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32,835,265.9
(23,233,947.4)

»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2020 թվականի
օգոստոսի 11-ին
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Պետական
պաշտոններ
զբաղեցնող
անձանց
վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք) N 1 հավելվածում՝
1) «ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահ 9.60» տողից հետո լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.
«
ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար
9.60
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցու9.60
թյունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ
ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետ
9.60
ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
9.60
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության
9.60
տնօրեն
ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
9.60
նախագահ
ԱՀ բնապահպանության կոմիտեի նախագահ
9.60
».
2) «ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար 8.00» տողը հանել.
3) «ԱՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ 8.00» տողից հետո
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.
«
ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետի առաջին
8.00
տեղակալ
ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին
8.00
տեղակալ
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության
8.00
տնօրենի առաջին տեղակալ
».
4) «ԱՀ ԱՆ դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող 8.00»
տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.
«
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի
տեղակալ
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ

7.70

7.20

».
5) «ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 6.80» տողից հետո
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.
«
ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ
6.80
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության
6.80
տնօրենի տեղակալ
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ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
նախագահի տեղակալ
ԱՀ բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ
ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ

6.80
6.80
6.45

».
6) «ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ» բաժինը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին
տեղակալ
ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական - հատուկ
հանձնարարություններով դեսպան
ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալվարչության պետ
ԱՀ Նախագահի խորհրդական-վարչության պետ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետի տեղակալ
ԱՀ Նախագահի խորհրդական
ԱՀ Նախագահի ներկայացուցիչ՝ հատուկ
հանձնարարությունների գծով
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան
Խորհրդատու
ԱՀ Նախագահի առաջին օգնական
ԱՀ Նախագահի օգնական

9.60
9.60
9.60
9.60
8.00
8.00
8.00
6.80
6.45
6.45
6.45
5.80
5.50
4.95

»:
Հոդված 2. Օրենքի N 2 հավելվածի «Նախարարի մամուլի քարտուղար
2.50» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր բաժին.
«
ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետի
2.50
օգնական
»:
Հոդված 3. Օրենքի N 6 հավելվածի «Հարկային ծառայություն»
աղյուսակում`
1) 6-րդ սյունակից հանել «Վերադաս հարկային մարմնի քննիչ,»
բառերը.
2) 9-րդ սյունակից հանել «, հարկային տեսչության պետ» բառերը.
3) 10-րդ սյունակում «Հարկային մարմնի վարչության պետ» բառերից
հետո լրացնել «, հարկային տեսչության պետ» բառերը:
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-34-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆՀ-107-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38րդ հոդվածը` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
«Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
կառուցվածքի սահմանումից բխող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ107-Ն հրամանագրի (այսուհետ՝ հրամանագիր) 5-րդ կետով հաստատված՝
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության
54-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչելֈ
2. Հրամանագրի 5-րդ կետով հաստատված՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառուցվածքի 26-րդ կետը ուժը
կորցրած ճանաչելֈ
3. Սույն հրամանագիրն
հրապարակման օրվանիցֈ

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 4
Ստեփանակերտ
ՆՀ-121-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի ՆՀ-32-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38րդ հոդվածը` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12ի «Արցախի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու
մասին» ՆՀ-32-Ն հրամանագրի հավելվածի 24-րդ կետը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Սույն կետով նախատեսված սահմանափակումներից պարետի
որոշմամբ կարող են նախատեսվել բացառություններ, ինչպես նաև կարող է
սահմանվել բացօթյա միջոցառումը որպես հանրային միջոցառում որակելու
համար անձանց մասնակցության այլ թվաքանակ:»:
2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 7
Ստեփանակերտ
ՆՀ-124-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով «Դիվանագիտական ծառայության
մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Սահմանել՝

1) արտաքին գործերի բնագավառում պետական կառավարման
համակարգի մարմինների փոխգործակցության կարգը` համաձայն N 1
հավելվածի.
2) գործադիր իշխանության մարմինների բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձանց կողմից այլ պետությունների և միջազգային
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական
հանդիպումների
և
բանակցությունների
մասին
ամփոփ
տեղեկատվությունը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարություն ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 12
Ստեփանակերտ
ՆՀ-128-Ն
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2020 թվականի օգոստոսի 12-ի ՆՀ-128-Ն
հրամանագրի

ԿԱՐԳ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի բնագավառում միասնական քաղաքականության վարման գործում պետական
կառավարման համակարգի մարմինների փոխգործակցության հետ կապված
հարաբերություններըֈ
2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ սույն կարգի
դրույթները կարող են տարածվել Արցախի Հանրապետության շրջանների
վարչակազմերի ղեկավարների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և օրենքներին համապատասխան կամ Արցախի Հանրապետության
Նախագահի որոշմամբ՝ արտաքին գործերի բնագավառում գործունեություն
իրականացնելու լիազորություն ունեցող պաշտոնատար այլ անձանց վրա:
II. ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
3. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն արտաքին գործերի
բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը
մշակող և իրականացնող մարմինն էֈ
4. Արտաքին գործերի բնագավառում պետական կառավարման համակարգի այլ
մարմիններն իրենց միջազգային բնույթի գործունեությունն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության Նախագահի ծրագրի հիման վրա՝ Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ համաձայնեցված:
5. Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարությունը
համակարգում է պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների միջազգային
բնույթի պաշտոնական գործունեությունը և միջազգային կապերը:
6. Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հարցերի հետ
կապված պաշտոնական հայտարարություններով հանդես են գալիս Արցախի
Հանրապետության Նախագահը, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարը, իսկ այլ անձինք` Արցախի Հանրապետության Նախագահի
հանձնարարությամբ:
7. Արտաքին
քաղաքական
բնույթի
պաշտոնական
տեղեկատվությունը
հրապարակվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի մամուլի քարտուղարի
կամ տեղեկատվական ծառայության, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարության մամուլի քարտուղարի կամ տեղեկատվական ծառայության, ինչպես
նաև Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից
լիազորված ներկայացուցիչների միջոցովֈ
8. Պաշտոնատար անձինք և պետական կառավարման համակարգի մարմինների
ներկայացուցիչներն իրենց լիազորությունների շրջանակներում կարող են հանդես գալ
արտաքին քաղաքականության առանձին հարցերի վերաբերյալ հայտարարություններով և մեկնաբանություններով միայն Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի
նախարարության
հետ
համաձայնեցված
դիրքորոշումներին
համապատասխան: Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության
գերակա հարցերի վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշումները, Արցախի
Հանրապետության Նախագահի ծրագրի հիման վրա Արցախի Հանրապետության
Նախագահի կողմից սահմանված արտաքին քաղաքականության հիմնական
ուղղություններին համապատասխան, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարության կողմից մշակվում և թարմացվում են ըստ անհրաժեշտության և
ներկայացվում պետական կառավարման համակարգի մարմիններինֈ
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9. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետական
կառավարման համակարգի մարմիններին տրամադրում է իրենց միջազգային բնույթի
գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն արտաքին
քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես նաև նրանց հարցման հիման վրա
դիրքորոշում արտաքին քաղաքականության բնագավառի կոնկրետ հարցերի
վերաբերյալ՝ նման հարցում ստանալուց հետո` 5-օրյա ժամկետում:
10. Պետական կառավարման համակարգի մարմինների և պաշտոնատար
անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքական շահերին և
միջազգային հարաբերություններին առնչվող առաջարկությունները Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարության
քննարկմանն են ներկայացվում դրանց վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարության կարծիքի հետ միասին:
11. Պետական կառավարման համակարգի մարմինների կողմից օտարերկրյա
պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց և
մարմինների,
ինչպես
նաև
օտարերկրյա
պետություններում
Արցախի
Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչների հետ հարաբերությունները, այդ
թվում` պաշտոնական նամակագրությունը, բանակցությունները, փաստաթղթերի
ստորագրումը, երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափով պաշտոնական հանդիպումները,
պաշտոնական
և
աշխատանքային
հրավերներն
ու
ընդունելությունները,
պաշտոնական և աշխատանքային այցերը, խորհրդակցությունները, պաշտոնական
հայտարարությունները, այլ պայմանավորվածությունները, իրականացվում են
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարության
հետ
համաձայնեցված
և
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարությանը ներկայացվում է հաշվետվություն դրանց վերաբերյալ:
12. 11-րդ կետում նշված անձանց և մարմինների կողմից պաշտոնատար անձանց
և պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ուղղակիորեն հասցեագրված
գրությունների պատճենները ներկայացվում են Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարություն՝ ստանալուց հետո 3-օրյա ժամկետումֈ
13. 11-12-րդ կետերը չեն տարածվում՝
1) ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրերով կարգավորվող այնպիսի
հարաբերությունների վրա, որոնք նախատեսում են անմիջական հաղորդակցություն.
2) այն միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում իրականացվող
հարաբերությունների վրա, որոնցում ընդունված կանոնակարգի համաձայն
նախատեսվում են ուղղակի շփումներ համապատասխան պետական մարմինների և
պաշտոնատար անձանց հետ.
3) այն դեպքերում, երբ սույն կետում նշված միջոցառումներն իրականացվում են
անմիջականորեն՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
առաջարկությամբ կամ համաձայնությամբֈ
14. Սույն կարգի 13-րդ կետում նշված դեպքերում պետական կառավարման
համակարգի մարմիններն իրենց գործունեության մասին ամփոփ տեղեկությունները
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն են ներկայացնում
կիսամյակային պարբերականությամբ:
15. Պետական կառավարման համակարգի մարմիններն ապահովում են Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների
ներգրավումը միջազգային բնույթի գործունեության իրականացմանն առնչվող
միջգերատեսչական հանձնաժողովների, աշխատանքային խմբերի և այլ մարմինների,
ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության՝ օտարերկրյա պետություններ այց
իրականացնող պատվիրակությունների կազմում:
16. Օտարերկրյա պետություններում գործող Արցախի Հանրապետության
մշտական ներկայացուցիչները համապատասխան երկրներ մեկնող պաշտոնական
պատվիրակությունների և պետական կառավարման համակարգի մարմնի
պաշտոնատար
անձանց
գործուղման
մասին
իրազեկվում
են
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով: Պաշտոնական
պատվիրակությունների և պետական կառավարման համակարգի մարմնի
պաշտոնատար անձանց այցի ծրագիրը և դրանով նախատեսված միջոցառումները
նախապես քննարկվում և համաձայնեցվում են Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարության հետ:
17. Արցախի Հանրապետության օտարերկրյա պետությունում գործող մշտական
ներկայացուցիչը, որպես կանոն, մասնակցում է պաշտոնական պատվիրակությունների և պետական կառավարման համակարգի մարմնի պաշտոնատար անձանց
հանդիպումներին, միջազգային համաժողովներին և նիստերին, որոնք նախատեսում
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են Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանն առնչվող հարցերի
քննարկում և (կամ) որոնց արդյունքում կարող են ձեռք բերվել արտաքին
քաղաքականությանն առնչվող պայմանավորվածություններ, արվել արտաքին
քաղաքականության հարցերի հետ կապված հայտարարություններ:
18. Սույն
հրամանագրի կատարման մասին Արցախի Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարը
պարբերաբար
զեկուցում
է
Արցախի
Հանրապետության Նախագահին:

Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար՝

Կ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2020 թվականի օգոստոսի 12-ի ՆՀ-128-Ն
հրամանագրի

ԿԱՐԳ
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ
ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության գործադիր
իշխանության մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից այլ
պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ
պաշտոնական
հանդիպումների
և
բանակցությունների
մասին
ամփոփ
տեղեկատվությունը
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարություն ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Գործադիր իշխանության մարմիններում սույն կարգի պահանջների
կատարման վերահսկողությունն իրականացվում է համապատասխան մարմնի
ղեկավարի կողմից:
3. Սույն կարգի իմաստով գործադիր իշխանության մարմինների բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձ են համարվում նախարարը և նրա տեղակալը, պետական
կառավարման այլ մարմինների ղեկավարները և նրանց տեղակալներըֈ
II. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ
4. Գործադիր իշխանության մարմնի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց
կողմից այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական հանդիպումների կամ բանակցությունների կայանալուց
հետո՝ 15-օրյա ժամկետում, տվյալ պետական մարմնի կողմից համապատասխան
պաշտոնական
հանդիպման
կամ
բանակցությունների
մասին
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն է ներկայացվում ամփոփ
տեղեկատվություն՝ սույն կարգով սահմանված ձևով՝ համաձայն ձևի (կցվում է)ֈ
5. Եթե գործադիր իշխանության մարմնի բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձանց կողմից այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական հանդիպումներին կամ բանակցություններին
մասնակցել է նաև Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
ներկայացուցիչը, ապա սույն կարգի 4-րդ կետով պահանջվող տեղեկատվությունը չի
ներկայացվում:
6. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված տեղեկատվությանը կցվում են դրան առնչվող
փաստաթղթերի պատճեններըֈ
7. Սույն կարգի պահանջների համաձայն ներկայացված տեղեկատվության
վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից
հարցադրումներին կամ հավելյալ տեղեկատվություն տրամադրելու դիմումի դեպքում՝
գործադիր իշխանության մարմինն իր պատասխանը ներկայացնում է 5-օրյա
ժամկետումֈ
8. Սույն կարգի կատարման մասին Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարը պարբերաբար զեկուցում է Արցախի Հանրապետության
Նախագահին:

Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար՝

Կ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

21

Ձև
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գործադիր իշխանության մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց
կողմից այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական հանդիպումների և
բանակցությունների վերաբերյալ
1.

Հանդիպման օրը և վայրը

2.

Հանդիպման նախաձեռնող կողմը

3.

Հանդիպման մասնակիցները

4.

Հանդիպման նպատակը

5.

Քննարկված հարցերը

6.

Կողմերի առաջարկությունները

7.

Ձեռք բերված
պայմանավորվածությունները
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-ԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի ՆՀ-32-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի
առնելով,
որ
Արցախի
Հանրապետությունում
նոր
կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19, այսուհետ նաև` վարակ)
հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակը շարունակում է սպառնալ
բնակչության կյանքին և առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց
կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման,
հիմք ընդունելով այն, որ 2020 թվականի ապրիլի 12-ին արտակարգ
իրավիճակ հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքները դեռևս չեն
վերացել, որի մասին են վկայում, մասնավորապես, 2020 թվականի օգոստոսի
12-ի դրությամբ հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության 251 դեպքերը,
որոնցից 231-ը` առողջացած (2020 թվականի ապրիլի 12-ից հետո դեպքերի թվի
աճը կազմել է 245), ինչպես նաև այն, որ Արցախի Հանրապետությունում ու
Հայաստանի Հանրապետությունում վարակի հետագա տարածումը և վարակի
դեպքերի թվի աճը շարունակում է սպառնալ մարդկանց կյանքին ու
առողջությանը,
հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ
հոդվածով սահմանված` մարդու՝ որպես բարձրագույն արժեք հանդիսանալու
սահմանադրական կարգավիճակը, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է
շարունակական միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի ու առողջության
պաշտպանության համար, իսկ 2020 թվականի ապրիլի 12-ին հայտարարված
արտակարգ իրավիճակի ընթացքում կիրառված միջոցառումներն ու
սահմանափակումներն էական ազդեցություն են ունեցել վարակի տարածման
դեպքերը նվազեցնելու գործում,
հիմք
ընդունելով
այն,
որ
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրության 133-րդ հոդվածի ուժով Արցախի Հանրապետության
Նախագահը լիազորված է երկարաձգել արտակարգ իրավիճակի ժամկետը, եթե
արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու հիմք ծառայած հանգամանքները չեն
վերացել մինչև հայտարարված արտակարգ իրավիճակի ժամկետի ավարտը,
և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ
հոդվածի 20-րդ կետով և 133-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Երկարաձգել Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի ապրիլի
12-ին հայտարարված և մինչև օգոստոսի 12-ը երկարաձգված արտակարգ
իրավիճակի ժամկետը 2020 թվականի օգոստոսի 12-ից, ժամը 22:00-ից` 30 օրով՝
մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ը, ժամը 22:00-ն ներառյալ ժամկետով:
2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12-ի
«Արցախի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու
մասին» ՆՀ-32-Ն հրամանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) հրամանագրի 1-ին կետում «օգոստոսի 12-ը, ժամը 22:00-ն» բառերը
փոխարինել «սեպտեմբերի 11-ը, ժամը 22:00-ն» բառերով.
2) հրամանագրի հավելվածում՝
ա. 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«2. Անցակետով թույլատրվում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների՝ Արցախի Հանրապետության
քաղաքացի չհանդիսացող անդամների, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի
չհանդիսացող, սակայն Արցախի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով
բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց մուտքը Արցախի Հանրապետության
տարածք: Պարետի որոշմամբ կարող են սահմանվել անցակետով նշված
անձանց մուտքի հատուկ պայմաններֈ
Անցակետով
թույլատրվում
է
Արցախի
Հանրապետության
քաղաքացիություն չունեցող այլ անձանց մուտքը Արցախի Հանրապետության
տարածք՝ սույն հավելվածով և Պարետի որոշումներով սահմանված հատուկ
պայմանների պահպանման դեպքումֈ Պարետի որոշմամբ անցակետով Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այլ անձանց մուտքը կարող է
արգելվել, ինչպես նաև սահմանվել մուտքի այլ առանձնահատկություններֈ»,
բ. 24-րդ կետում «20 և ավելի» բառերը փոխարինել «40-ից ավելի» բառերով:
3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 12
Ստեփանակերտ
ՆՀ-129-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ
13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 9-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ
հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու
մասին» ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները
և լրացումները.
1) կարգադրության հավելվածից հանել հետևյալ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնների անձնագրերը՝
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
տեղեկատվության
գլխավոր
վարչության
տեղեկատվության
և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչի տեղակալի պաշտոնի
անձնագիր N 13».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման բաժնի վարիչի
պաշտոնի անձնագիր N 18».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 36».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
Անվտանգության
խորհրդի
աշխատանքների
ապահովման
բաժնի
առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 47.2».
2) կարգադրության հավելվածը լրացնել հետևյալ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնների անձնագրերով`
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի
գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 31.1».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության ներման և քաղաքացիության հարցերի բաժնի
գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 31.2».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
տնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր
N 31.3».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 31.4».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
տնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 41.2».
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի
տնտեսագիտական վարչության առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 60»ֈ
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2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. օգոստոսի 4
Ստեփանակերտ
ՆԿ-7-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 հուլիսի 2020թ.

N 291-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 413-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի
29-ի «Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատած
վերաբնակ ընտանիքներին վերաբնակեցման ծրագրով հատկացված
բնակարանների, բնակելի տների և տնամերձ հողամասերի սեփականության
իրավունքով տրամադրելու կարգը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 819Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 709-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 413-Ն որոշման (այսուհետ` որոշում) մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) որոշման 3-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարին, Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարին»
բառերը
փոխարինել
«Արցախի
Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարին,
Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման
կոմիտեի նախագահին» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
ա. 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
(այսուհետ`
նախարարություն)» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե)»
բառերով,
բ. 6-րդ կետում «Նախարարությունն» բառը փոխարինել «Կոմիտեն» բառով,
իսկ «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման» բառերը` «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով,
գ. 7-րդ կետում «նախարարություն» բառը փոխարինել «կոմիտե» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

27

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 հուլիսի 2020թ.

N 292-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
մայիսի 15-ի «Ստեփանակերտ քաղաքում բնակարանաշինության նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին» N 363-Ն որոշմամբ հաստատված
հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) 9-րդ կետում «280» թիվը փոխարինել «278» թվով, իսկ «55» թիվը` «53»
թվով.
2) 10-րդ կետի՝
ա.
3-րդ
ենթակետում
«էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության» բառերը փոխարինել «կադաստրի և
պետական գույքի կառավարման կոմիտեի» բառերով,
բ. 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում «անհատույց» բառը
փոխարինել «կադաստրային արժեքով» բառերով.
3) 12-րդ կետում «30 տոկոսը» բառերը փոխարինել «ավելի քան 50
տոկոսը» բառերով.
4) 13-րդ կետում «էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության անշարժ գույքի կադաստրի վարչության» բառերը փոխարինել «կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի» բառերով.
5) 21-րդ կետում «էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության անշարժ գույքի կադաստրում» բառերը փոխարինել
«կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեում» բառերով.
6) 22-րդ կետում «սահմանված դեպքերում պետական բյուջեի» բառերից
հետո լրացնել «և/կամ հիմնադրամի» բառերը, իսկ «համաֆինանսավորման»
բառից հետո՝ «կամ վարկի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի
սուբսիդավորման» բառերը.
7) 24-րդ կետում «467» թիվը փոխարինել «465» թվով, իսկ «մոտ 150»
բառերը՝ «ավելի քան 300» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

28

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
3 օգոստոսի 2020թ.

N 298-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Դ. Բեկ Փիրումյան փողոցի թիվ 26/2 հասցեում գտնվող,
քաղաքացու
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 0,5 հեկտար բազմամյա տնկարկը, համաձայն
հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության`
բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել
հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա
կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

29

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
3 օգոստոսի 2020թ.

N 299-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
քաղաքացիների
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,12959 հեկտար և 0,129592 հեկտար վարելահողերը
փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Դաշուշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին
առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

30

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
3 օգոստոսի 2020թ.

N 300-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,0506 հեկտար
թփուտը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝
հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

31

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 օգոստոսի 2020թ.

N 305-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 39-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է .
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
փետրվարի 7-ի «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի
ծառայողների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը և դրանք
կրելու կարգը սահմանելու մասին» N 39-Ն որոշմամբ սահմանված
հավելվածը լրացնել 7-րդ և 8-րդ բաժիններով՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի օգոստոսի 4 -ի N 305-Ն որոշման

«7. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԵՎ ԿԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
28. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արական սեռի և կին
ծառայողների դաշտային համազգեստը կազմված է`
1) գլխարկ` հովարով մուգ կապույտ լավսանի կտորից: Առջևի կենտրոնական
մասում տեղադրված է քննչական կոմիտեի 5սմ տրամագծով տարբերանշան` կարմիր
եզրաշերտով (Ձև N 13, նկար 1).
2) տաբատ` մուգ կապույտ գույնի լավսանի կտորից, գոտին գոտեմակողերով,
կոճկվում է երկու կոճակով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են, հետևամասի
երկու կողմերում գրպաններ (Ձև N 13, նկար 2).
3) սվիտեր` մուգ կապույտ բրդյա կտորից: Թևքերը երկարաթև՝ մանժետներով,
ներքևի մասը նույնպես մանժետով: Առջևի և հետևի հատվածներում 0,5սմ
լայնությամբ կարմիր եզրակար: Առջևի եզրակարից 4սմ վերև՝ աջ կողմում
ասեղնագործված է «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտե» գրառումը, իսկ
ձախ կողմում եզրակարից ներքև՝ կապույտ տարբերվող կտորից կոճկվող կափույրով
գրպան: Ձախ թևքին՝ ուսից 5սմ ներքև կարված է Արցախի Հանրապետության
քննչական կոմիտեի խորհրդանիշը: Ուսադիրները կարված են կապույտ տարբերվող
կտորից (Ձև N 13, նկար 3, 4).
4) շապիկ կարճաթև` մուգ կապույտ բամբակյա կտորից, ծալովի օձիքով,
կրծքամասում` կոճկվող երեք կոճակով: Առջևի հատվածում 0,5սմ լայնությամբ
կարմիր եզրակար, իսկ եզրակարից 4սմ վերև՝ աջ կողմում ասեղնագործված է
«Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտե» գրառումը: Ձախ թևքին՝ ուսից 5սմ
ներքև որպես թևքանշան կարված է Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի
խորհրդանիշը: Թևքերը` կարճ, մանժետներով, ներքևի մասը նույնպես մանժետով:
Ուսադիրները կարված են կապույտ կտորից (Ձև N 14, նկար 1, 2).
5) շապիկ երկարաթև` մուգ կապույտ բամբակյա կտորից, ծալովի օձիքով,
կրծքամասում` երեք կոճակով կոճկվող: Առջևի հատվածում 0,5սմ լայնությամբ
կարմիր եզրակար, իսկ եզրակարից 4սմ վերև` աջ կողմում ասեղնագործված է
«Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտե» գրառումը: Ձախ թևքին՝ ուսից 5սմ
ներքև կարված է Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի խորհրդանիշը:
Թևքերը երկար՝ մանժետներով, ներքևի մասը նույնպես մանժետով: Ուսադիրները
կարված են կապույտ կտորից (Ձև N 14, նկար 3, 4):
8. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
29.
Արցախի
Հանրապետության քննչական կոմիտեի
ծառայողը դաշտային
համազգեստը կրում է սույն կարգով սահմանված կանոններին համապատասխան:
30. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի համազգեստը
պետք է համապատասխանի սույն կարգով սահմանված ձևերին ու նկարագրությանը
և պահվի անթերի վիճակում:
31. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողները դաշտային
համազգեստը կրում են Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի
համապատասխան հրամանի դեպքում:
32. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողին արգելվում է`
1) դաշտային համազգեստը կրել սահմանված ձևերին չհամապատասխանող
տեսքով.
2) համազգեստի վրա կրել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
չնախատեսված կրծքանշաններ, քաղաքացիական հագուստի այլ պարագաներ
կամ այն կրել քաղաքացիական հագուստի հետ մեկտեղ:
33. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների դաշտային
համազգեստը կրելու ժամկետները սահմանվում են համաձայն N 3 աղյուսակի:
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NN
1.
2.
3.
4.
5.

Անվանումը

Քանակը

Գլխարկ՝ հովարով
Տաբատ
Շապիկ` երկարաթև
Շապիկ` կարճաթև
Սվիտեր

1 հատ
2 հատ
2 հատ
2 հատ
2 հատ

34

Աղյուսակ N 3
Կրելու ժամկետը
(տարի)
2
1
1
1
2

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

35

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 օգոստոսի 2020թ.

N 310-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,1
հեկտար
վարելահողը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 օգոստոսի 2020թ.

N 312-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները`
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
հունվարի 8-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի օգոստոսի 7-ի N 312-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ.դրամ)
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

-

-

-

-

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 400,0

-

-

-

4 400,0

-

-

-

(4 400,0)

-

-

-

(4 400,0)

Առողջապահություն (այլ
դասերին չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր

6
1

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ

05

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների
անցկացման ծառայություններ

11

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
Դեղերի և բժշկական
թափոնների ոչնչացման
ծախսեր
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 օգոստոսի 2020թ.

N 316-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հիմնադրամների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ
մասը և 13-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Հիմնադրել
«Ռազմավարական
պլանավորման
կենտրոն»
հիմնադրամ (այսուհետ` հիմնադրամ):
2. Հաստատել՝
1) հիմնադրամի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը`
համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Հիմնադրամի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել Նարեկ Աշոտի
Պողոսյանին (անձնագիր՝ AS 0591725 տրված՝ 19.04.2019 թվականին, 001-ի
կողմից):
4. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը՝
Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդի միջոցներից Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանմանը 2020 թվականի ինն ամսում հատկացնել 100 000 (հարյուր հազար)
ՀՀ դրամ (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 463900
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» հոդվածով)՝ հիմնադրամին տրամադրելու
նպատակով:
5. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի օգոստոսի 7-ի N 316-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. «Ռազմավարական
պլանավորման
կենտրոն»
հիմնադրամը
(այսուհետ` հիմնադրամ) կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և
անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է:
2. Հիմնադրամը ստեղծվել է Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հիմնադրամների
մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխանֈ Հիմնադրամն իր գործունեության
ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն կանոնադրությամբ:
3. Հիմնադրամի հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը` ի դեմս Արցախի
Հանրապետության կառավարության: Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական
կառավարման լիազոր մարմինն է Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչությունը:
4. Հիմնադրամի անվանումն է`
հայերեն լրիվ` «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամ,
հայերեն կրճատ` «ՌՊԿ» հիմնադրամ,
ռուսերեն լրիվ` Фонд «Центр стратегического планирования»,
ռուսերեն կրճատ` Фонд «ЦСП»,
անգլերեն լրիվ` «Strategic Planning Center» fund,
անգլերեն կրճատ` «SPC» fundֈ
5. Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն,
ք. Ստեփանակերտ, Արզանյանի փակուղի, տուն 14 :
6. Հիմնադրամի գործունեության ժամկետը` անժամկետ է:
7. Հիմնադրամի շահառուներն են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք:
2. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
8. Հիմնադրամի գործունեության նպատակներն են՝
1) տնտեսության զարգացման նպատակով ռազմավարական պլանավորման
ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) մշակում, աջակցություն, մշտադիտարկում.
2) տնտեսության հեռանկարային զարգացման ռազմավարության մշակում և
իրականացում.
3) Արցախի Հանրապետության մարքեթինգի երկարաժամկետ ծրագրի
մշակում և իրականացում.
4) տնտեսության զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ փոփոխությունների
գործընթացի իրականացում, գործունեության արդյունավետության բարձրացում.
5) ռազմավարական պլանավորման կառուցակարգի արդյունավետության
վերահսկողության իրականացում.
6) պետական և մասնավոր հատվածի համագործակցության ապահովում.
7) Արցախի Հանրապետության միջազգային բրենդի ստեղծում.
8) ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացում և քաղաքացիների
կյանքի որակի բարելավում.
9)
աջակցում
գիտական
հետազոտությունների
իրականացմանը՝
ֆինանսավորելով կարևորագույն գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերը.
10) գիտության ոլորտում ներդրումային և նորաստեղծային քաղաքականության
իրականացմանը նպաստելը.
11) նորարարական գաղափարների առաջընթացն ապահովող ծրագրերի
օժանդակում.
12) անկախ փորձագիտության իրականացում՝ ելնելով ծրագրերի և
արդյունքների գնահատման միջազգային չափորոշիչներից.
13) հանրապետության տնտեսության գործունեությունն ապահովող գիտական
արդյունքների ներդրման խթանում.
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14) հրատարակչական գործունեության իրականացում.
15) գիտաժողովների և սեմինարների անցկացում.
16) տարբեր բնույթի տեղեկատվական բանկերի ստեղծումֈ
9. Հիմնադրամի խնդիրներն են`
1) դիտարկել Ծրագրի կատարման ընթացքը.
2) իրականացնել
ռազմավարական
պլանավորման
համակարգային
գնահատում.
3) գնահատել Արցախի Հանրապետության տնտեսության ոլորտի ներկա
վիճակը.
4) իրականացնել ցուցանիշների առանձին վերլուծություն՝ ըստ հիմնական
շահառուների և ոլորտների.
5) իրականացնել ռազմավարությունների ազդեցությունների գնահատում և
ապահովել վերլուծությունների վրա հիմնված հաշվետվություններ.
6) ներդնել
ժամանակակից
տեղեկատվական
և
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաներ տնտեսության և հասարակության կենսագործունեության բոլոր
հատվածներում,
այդ
թվում՝
պետական
կառավարման,
կրթության,
առողջապահության, արտադրության, սպասարկման ոլորտներում.
7) իրականացնել թվային տնտեսության անընդհատ թարմացվող կադրային
ներուժի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ.
8) իրականացնել առանձին ռազմավարական պլանավորման ծրագրերի
մշակում և իրականացման մշտադիտարկում.
9) մշակել հանրապետության շրջանների և համայնքների, գյուղական
բնակավայրերի զարգացման ծրագրեր և աջակցել դրանց իրականացմանը.
10) ստեղծել տեղեկատվական ցանց և աջակցել տեղեկատվության տարածմանը.
11) խթանել արտաքին տնտեսական գործունեությանը, ստեղծել օտարերկրյա
ներդրողների և հնարավոր գործընկերների միջև գործարար կապեր.
12) աջակցել
նորարարական
գործունեությանը
և
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ու համակարգչային ծրագրավորման ներդրմանը.
13) փորձաքննել և հաստատել հիմնադրամին ներկայացվող ծրագրերը,
ֆինանսավորել դրանց իրականացման աշխատանքները, ընտրել կապալառուներ և
խորհրդատուներ (նաև գործակալներ և այլ միջնորդներ).
14) մշակել խորհրդատվական և մեթոդաբանական օգնության և զարգացման
հաջողակ մոդելներ և տրամադրել դրանք տնտեսավարող սուբյեկտներին.
15) տրամադրել նպատակային դրամաշնորհներ առանձին ծրագրերի գծով.
16) իրականացնել բարեգործական ծրագրեր սեփական և ներգրավված
(հովանավորչական, մարդասիրական և այլ) միջոցներով.
17) կազմակերպել
համագործակցություն
աշխարհի
հայկական
հաստատությունների հետ և կատարել աշխատանքների ընդհանուր համակարգում.
18) մշակել ծրագրեր՝ ուղղված օտարերկրյա պետություններում գործող
հայկական կենտրոնների պահպանմանը և աջակցել դրանց գործունեությանը.
19) մշակել
և
իրականացնել
ծրագրեր՝
ուղղված
հայկական
կազմակերպությունների
ենթակառուցվածքի
(ժամանակակից
գիտական
սարքավորումների) արդիականացմանըֈ
3. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
10. Հիմնադրամը պետական գրանցման պահից ձեռք է բերում իրավաբանական
անձի կարգավիճակ և օգտվում է իրավաբանական անձի համար օրենքով սահմանված
բոլոր իրավունքներից և կրում համապատասխան պարտականություններ:
11. Հիմնադրամն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն հաշվեկշիռ, Արցախի
Հանրապետության և այլ պետությունների բանկերում հաշվարկային ու այլ հաշիվներ,
իր անվանմամբ ու խորհրդանիշով կլոր կնիք, դրոշմներ, ձևաթուղթ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
12. Հիմնադրամն իր անունից կարող է ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես
գալ
որպես
հայցվոր
կամ
պատասխանող: Հիմնադրամն
իր
պարտավորությունների համար պատասխանատու է սեփականության իրավունքով
իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:
13. Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով
նախատեսված դեպքերում և կարգով:
14. Հիմնադրամն իրավունք ունի՝
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1) անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին.
2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ.
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից օրենքով
սահմանված կարգով ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր
կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու համար.
4) ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ) և հիմնարկներ.
5) ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակից.
6) Օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը համապատասխան
անդամակցել միջազգային և օտարերկրյա ոչ պետական կազմակերպություններին.
7) իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն:
15. Հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնադրի պարտավորությունների, իսկ հիմնադիրը` հիմնադրամի պարտավորությունների համար:
16. Հիմնադրամը
կարող
է
անձամբ
զբաղվել
ձեռնարկատիրական
գործունեության հետևյալ տեսակներով`
1) մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում.
2) տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում.
3) հրատարակչական գործ.
4) տվյալների բազայի ստեղծման գործունեություն.
5) շուկայի իրավիճակի և հասարակական կարծիքի բացահայտման
հետազոտություններ.
6) նպատակային դասընթացների կազմակերպում.
7) խորհրդատվություններ` առևտրային գործունեության և կառավարման
հարցերով.
8) գովազդ:
17. Հիմնադրամը կարող է`
1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք
բերել գույք, այդ թվում՝ արժեթղթեր, տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել դրանք,
ինչպես նաև դրանց արդյունքում առաջացած եկամուտը.
2) ինքնուրույն ձևավորել իր ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև ստանալ
վարկ, տրամադրել և ստանալ այլ փոխառություններ, դրամաշնորհներ և
օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ.
3) առանձին ծրագրերի իրականացման համար վարկային ռեսուրսներ
ներգրավելու նպատակով թողարկել արժեթղթեր.
4) իրականացնել անվանական ծրագրեր` խոշոր միանվագ մուծումների
դեպքում:
18. Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով
նախատեսված դեպքերում և կարգով:
19. Հիմնադրամի կողմից տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ
դրանցում մասնակցության, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների ու
հիմնարկների ստեղծման դեպքում հիմնադրամի` որպես հիմնադրի, անունից հանդես
է գալիս գլխավոր տնօրենը:
4. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
20. Հիմնադրի կողմից հիմնադրամին հանձնված գույքը հիմնադրամի
սեփականությունն է:
21. Հիմնադրամը տիրապետում, օգտագործում ու տնօրինում է իրեն
պատկանող և իր կողմից ձեռք բերված գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան:
22. Հիմնադրամը կարող է որպես սեփականություն ունենալ անշարժ և
շարժական գույք, դրամական միջոցներ` դրամ, արտարժույթ և այլ նյութական և ոչ
նյութական ակտիվներ:
23. Հիմնադրամի գույքի` ներառյալ ֆինանսական միջոցների, գոյացման
աղբյուրներն են`
1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող
ֆինանսական և նյութական ներդրումները.
2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նվիրատվություններն ու
նվիրաբերությունները, այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիների, իրավաբանական
անձանց,
միջազգային
կազմակերպությունների
նվիրատվությունները
և
նվիրաբերությունները.

42

3) դրամական մուտքերը պետական բյուջեից.
4) դրամաշնորհները.
5) հիմնադրամի և իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ տնտեսական
ընկերությունների ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները.
6) հանգանակությունները.
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ
աղբյուրներ:
24. Հիմնադրամի կազմավորման և միջոցների հավաքագրման գործին մեծ
նպաստ բերած անձանց հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից կարող են
շնորհվել պատվավոր կոչումներ:
25. Հիմնադրամը պարտավոր է ամեն տարի հրապարակել հաշվետվություն իր
սեփականությունը հանդիսացող գույքի օգտագործման մասին:
5. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
26.
Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է իր մարմինների
միջոցով: Հիմնադրամի մարմիններն են`
1) հոգաբարձուների խորհուրդը.
2) կառավարիչը` գլխավոր տնօրենը.
3) անհրաժեշտության դեպքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի
որոշմամբ կարող է ստեղծվել կոլեգիալ գործադիր մարմինֈ
27. Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող
մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է (այսուհետ՝ Խորհուրդ):
Խորհուրդը կազմված է 3 անդամից:
28. Խորհրդի անդամները չեն կարող լինել հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ:
29. Խորհրդի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են
հասարակական հիմունքներով: Խորհրդի անդամի համար կարող է սահմանվել
դրամական փոխհատուցում այն ծախսերի համար, որոնք կապված են Խորհրդի
անդամի պարտականությունների կատարման հետ: Փոխհատուցման վճարման կարգը
սահմանում է Խորհուրդը:
30. Խորհրդի անդամների լիազորությունների դադարման և նոր անդամի
ընտրության կարգը սահմանվում է «Հիմնադրամների մասին» օրենքով (այսուհետ`
օրենք):
Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների
ձայների մեծամասնությամբ:
31. Գլխավոր տնօրենի ընտրության և պաշտոնից ազատման, ինչպես
նաև հիմնադրամի անվանման փոփոխության, վերակազմակերպման, լուծարման ու
կանոնադրության մեջ փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության
հաստատման մասին որոշումներն ընդունվում են Խորհրդի անդամների ընդհանուր
թվի ձայների որակյալ (2/3) մեծամաuնությամբ:
32. Խորհրդի նիստերը գումարվում են ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ`
Խորհրդի նախագահի կողմից: Խորհրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև Խորհրդի
անդամների 1/3-ի պահանջով` Խորհրդի նախագահի կողմից` համապատասխան
պահանջը ներկայացվելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում
Խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա կարող են նիստ հրավիրել նման
պահանջ ներկայացրած անձինք: Նիստերը կարող են անցկացվել էլեկտրոնային
փոստի կամ կապի այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման կարգով:
33. Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է
մասնակցել հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը:
34. Եթե Խորհրդի նիստում քննարկվում է Խորհրդի որևէ անդամի կամ նրա հետ
փոխկապակցված անձի գույքային և այլ շահերին վերաբերող հարց, ապա Խորհրդի
տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
35. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում`
1) հիմնադրամի ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը.
2) հիմնադրամի
կողմից
իրականացվող
(այդ
թվում`
անձամբ)
ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.
3) հիմնադրամի բյուջեի, դրանում կատարվող փոփոխությունների, տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունների և հիմնադրամի գործունեության մասին տարեկան
հաշվետվությունների հաստատումը.
4) հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը.
5) հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը.
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6) Խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման մասին
որոշումների ընդունումը.
7) գլխավոր տնօրենի ընտրության ու նրա լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարման մասին որոշումների ընդունումը.
8) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին
որոշումների ընդունումը.
9) տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության,
ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների ստեղծման և
նրանց կանոնադրությունների մասին որոշումների ընդունումը.
10) հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը.
11) գլխավոր տնօրենի հաշվետվությունների լսումը, ոչ պակաս, քան տարին մեկ
անգամ.
12) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը.
13) հիմնադրամի աուդիտ իրականացնող անձի (աուդիտորի) ընտրությունը`
գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ.
14) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը.
15) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը.
16) հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման
ընդունումը,
17) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը,
լուծարման կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի
հաստատումը, լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.
18) սույն կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես նաև հիմնադրամի այլ
մարմիններին չվերապահված այլ լիազորությունների իրականացումը:
36. Խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցերը կանոնադրությամբ չեն
կարող փոխանցվել այլ մարմնի:
37. Խորհուրդն
իրավունք
ունի
ծանոթանալ
հիմնադրամի
բոլոր
փաստաթղթերին:
38. Խորհրդի նախագահը`
1) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները.
2) գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք.
3) կազմակերպում է նիստի արձանագրության վարումը.
4) Խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում Խորհրդի անդամների
լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծֈ
39. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում, Խորհրդի որոշմամբ, նրա
պարտականությունները կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:
40. Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է կառավարիչը`
գլխավոր տնօրենը:
41. Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում հիմնադրամի ընթացիկ
գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, ինչպես նաև այն լիազորությունները,
որոնք օրենքով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված չեն Խորհրդին: Գլխավոր
տնօրենը կազմակերպում է Խորհրդի որոշումների կատարումը: Գլխավոր տնօրենին
ընտրում և պաշտոնից ազատում է Խորհուրդը: Գլխավոր տնօրենի իրավունքներն ու
պարտականությունները սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված
պայմանագրով: Հիմնադրի անունից պայմանագիրն ստորագրում է Խորհրդի
նախագահը:
42. Հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը`
1) տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները,
գործարքներ է կնքում հիմնադրամի անունից.
2) ներկայացնում է հիմնադրամն Արցախի Հանրապետությունում և
օտարերկրյա պետություններում.
3) գործում է առանց լիազորագրի.
4) տալիս է լիազորագրեր.
5) կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` աշխատանքային.
6) բանկերում բացում է
հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում`
արտարժութային) և այլ հաշիվներ.
7) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային
ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների
և հիմնադրամի
կողմից
հիմնադրվող
տնտեսական
ընկերությունների
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կանոնադրությունները, հիմնադրամի վարչակազմակերպական կառուցվածքն ու
հաստիքացուցակը.
8) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ,
տալիս պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց
կատարումը.
9) սահմանված կարգով աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից
ազատում հիմնադրամի աշխատողներին, այդ թվում` հիմնադրամի առանձնացված
ստորաբաժանումների, հիմնարկների ղեկավարներին ու աշխատողներին.
10) աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական
պատասխանատվության միջոցներ.
11) ձևավորում է հիմնադրամի գլխավոր տնօրենին առընթեր հանձնաժողովներ,
հանձնախմբեր և խորհուրդներ, այդ թվում` վճարովի հիմունքներով:
43. Խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծելու գլխավոր տնօրենի
հետ կնքած պայմանագիրը` օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և տվյալ պայմանագրով
սահմանված կարգով:
44. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են օրենքին համապատասխան:
6. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԸ
45. Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը կատարվում է
անկախ աուդիտորների կողմից` առնվազն տարին մեկ անգամ:
46. Խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով կարող է անցկացվել
արտահերթ աուդիտորական ստուգում:
47. Աուդիտորներն ընտրվում են մրցութային կարգով և հաստատվում Խորհրդի
կողմից: Մրցույթը կազմակերպում է գլխավոր տնօրենը:
7. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
48. Հիմնադրամն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում ֆինանսական ու
վիճակագրական հաշվետվություններ:
49. Հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպվում ու վարվում
և հաշվապահական հաշվետվությունը կազմվում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
8. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
50. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
51. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, ինչպես նաև այն
դեպքում, երբ լուծարման միջանկյալ հաշվեկշիռը հաստատելու պահին հիմնադրամը
չունի պարտավորություններ պարտատերերի նկատմամբ, գույքն ուղղվում
է հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա
անհնարինության դեպքում փոխանցվում է Արցախի Հանրապետության պետական
բյուջե:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի օգոստոսի 7-ի N 316-Ն որոշման

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

Ռուդիկ Հյուսնունց

Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր
խորհրդական–հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

Նորայր Հովսեփյան

Արցախի հանրային հեռուստատեսության լրատվական
բաժնի վարիչի պաշտոնակատար

Դավիթ Բաբայան

Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 օգոստոսի 2020թ.

N 319-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ,
ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընտրական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 140րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 23-րդ
հոդվածի 2-րդ մասը, «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. 2020 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Արցախի Հանրապետության
Քաշաթաղի շրջանի Մարտունաշեն համայնքում նշանակել համայնքի
ավագանու արտահերթ ընտրություն:
2. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` սույն
որոշման 1-ին կետում նշված համայնքում արտահերթ ընտրության
նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու համար
Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդի միջոցներից Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովին հատկացնել 275 398 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ
հազար երեք հարյուր իննսունութ) ՀՀ դրամ` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի օգոստոսի 7-ի N 319-Ն որոշման
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ
ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆԻ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ`
ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ
Հոդված

4115

4214
4234

4261
4264

Արցախի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

ՀՀ դրամ
Գումարը

Աշխատավարձի ֆոնդ (փոխհատուցում)
այդ թվում
ՏեղԸՀ նախագահ 1 մարդ x 1 ամիս x 54 400 դրամ = 54 400 դրամ
ՏեղԸՀ նախագահի տեղակալներ և քարտուղարներ
2 մարդ x 1 ամիս x 1 տեղ x 34 000 դրամ = 68 000 դրամ
ՏեղԸՀ անդամներ
5 մարդ x 1 ամիս x 1 տեղ x 20 400 դրամ = 102 000 դրամ
Կապի ծառայություններ
ՏեղԸՀ – 1 տեղ x 1 000 դրամ = 1 000 դրամ
Տեղեկատվական ծառայություններ
Այդ թվում՝
արձանագրությունների ձևեր 1 տեղ x 50 հատ x 20 դրամ = 1 000 դրամ
քվեաթերթիկների տպագրություն ավագանի 61 հատ x 18 դրամ = 1 098
դրամ
քվեարկության կարգը (պլակատ) 1 հատ x 800 դրամ = 800 դրամ
վկայականների ձևեր 1 տեղ x 20 հատ x 150 դրամ = 3 000 դրամ
ուղեցույց 1 հատ x 1 200 դրամ = 1 200 դրամ
գրանցամատյան 1 հատ x 1 500 դրամ = 1 500 դրամ
պաստառ 1 հատ x 5 մ x 2 500 դրամ = 12 500 դրամ
Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
Տրանսպորտային նյութեր
Բենզին 90 լիտր x 310 դրամ =27 900 դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

224 400
54 400
68 000
102 000
1 000
1 000
21 098
1 000
1 098
800
3 000
1 200
1 500
12 500
1 000
27 900

275 398

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

48

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 օգոստոսի 2020թ.

N 320-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-Ի N 722-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածի դրույթները` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
օգոստոսի 30-ի «Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ
տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը
սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 520-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 722-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) 2-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
զարգացման
նախարարությունը» բառերով.
2) 6-րդ կետի՝
ա. 2-րդ ենթակետում «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի»
բառերով,
բ. 9-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9) որոշման փաթեթի պահպանությունը:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 օգոստոսի 2020թ.

N 321-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 23-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013
թվականի հունվարի 29-ի «Արցախի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիներին դրամական օգնություն տրամադրելու
կարգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի N 61 որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» N 23-Ն որոշմամբ հաստատված
հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝
1) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
կողմից օգնություն տրամադրվում է քաղաքացու դիմումն ընթացքավորելու և
քաղաքացուն
օգնություն
տրամադրելու
նպատակով
Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված
ներքին ընթացակարգով`
1) բոլոր քաղաքացիների, բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետում
նշված
անձանցից,
սրտի
վիրահատությունների,
չարորակ
նորագոյացությունների բուժման նպատակով ձեռք բերված դեղորայքի
(հակաուռուցքային) ու կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքերում նորագույն և
թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Արցախի Հանրապետությունում
չիրականացվող վիրահատության անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը
չպետք է գերազանցի 2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը.
2) Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված՝ կենսաթոշակի
անցնելու
կապակցությամբ
պահեստ
արձակված
զինծառայողների,
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների և նրանց հավասարեցված ու
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական
գործողություններին մասնակցած անձանց սրտի վիրահատությունների
անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը.
3) մինչև 18 տարեկան, հազվադեպ հանդիպող հիվանդություններով
տառապող անձանց բուժման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է
գերազանցի 2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը.
4) Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
ուղեգրով՝ անպտուղ զույգերի վերարտադրողականության օժանդակ
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման ոչ
ավել, քան 2 500 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ գումարը:»:
2) 2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին
կետ.
«2.1. Օգնությունը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովի
եզրակացության հիման վրա:»:
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2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
հուլիսի 7-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հուլիսի 31-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
14-Ի N 20Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 36-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ»
կետը, 24-րդ, 30-րդ, 32-րդ հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ, 38-րդ հոդվածները,
«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը և
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` Արցախի
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 2014 թվականի մայիսի 14-ի ««Արցախգազ» փակ բաժնետիրական
ընկերությանը լիցենզիաներ տրամադրելու և լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու պայմանները սահմանելու մասին» N 20Ա որոշման՝
1) 1-ին կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերի, 2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ
ենթակետերի գործողությունը դադարեցնել.
2) 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված N2 և N3
հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N1 և N2
հավելվածների:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 14-ի ««Արցախգազ» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
լիցենզիաներ
տրամադրելու
և
լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու պայմանները սահմանելու
մասին» N 20Ա որոշմամբ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը
տրամադրված բնական գազի փոխադրման ցանցի կառուցման N 0013 և
բնական գազի բաշխման ցանցի կառուցման N 0014 լիցենզիաները:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի օգոստոսի 1-ից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2020 թվականի հուլիսի 31
ք. Ստեփանակերտ
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Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Հավելված N1
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի հուլիսի 31-ի N 36-Ա որոշման
«Հավելված N2
Սահմանված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2014 թվականի մայիսի 14-ի N 20Ա որոշմամբ

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(Լիցենզիա N 0011, տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 14-ի N 20Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Փոխադրող՝ բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձ.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն.
3) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
4) Համակարգի օպերատոր՝ գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
լիցենզիա ունեցող անձ.
5) Բաշխող՝ բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձ.
6) Ներկրող՝ Արցախի Հանրապետություն բնական գազի ներկրման
գործունեության լիցենզիա ունեցող անձ:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)
2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է 2014 թվականի մայիսի 17-ից:
3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2024 թվականի մայիսի 17-ը:
4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամկետի երկարաձգման
անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան հայտ է ներկայացնում
Հանձնաժողով:
5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական
տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության տարածքն է:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում իրականացնելու բնական գազի
փոխադրման գործունեություն Արցախի Հանրապետության տարածքումֈ
7. Լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից Լիցենզավորված անձին տրվում է
Հանձնաժողովի սահմանած կարգով Արցախի Հանրապետության տարածքում
բնական գազի փոխադրման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու),
բնական գազ փոխադրելու, արտադրողից (արդյունահանողից) կամ ներկրողից
բնական գազ գնելու, բաշխման, արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց կամ
անմիջապես սպառողին բնական գազ վաճառելու, Արցախի Հանրապետության
տարածքով երրորդ երկրներ բնական գազ տարանցելու իրավունք:
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8. Լիցենզավորված անձի կողմից մատուցվող բնական գազի փոխադրման
սակագինը սահմանում (վերանայում) է Հանձնաժողովը՝ համաձայն «Էներգետիկայի
մասին» օրենքի և Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերիֈ
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
9. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Հանձնաժողովի
կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
10. Լիցենզավորված անձի և գազամատակարարման համակարգում
լիցենզավորված այլ անձի միջև կնքված ծառայությունների մատուցման
պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
պայմանագրերի օրինակելի ձևերին և (կամ) պարտադիր պայմաններինֈ
Լիցենզավորված անձանց միջև կնքված պայմանագրերը ուժի մեջ են մտնում
Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:
11. Լիցենզավորված անձը, լիցենզավորված գործունեության իրականացման
համար անհրաժեշտ օգտակար և օգտագործվող ակտիվների ավելացմանը կամ
փոխարինմանն ուղղված ներդրումներ կատարելու դեպքում, պարտավոր է
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով Հանձնաժողովի համաձայնեցմանը
ներկայացնել այդ ներդրումային ծրագրերը՝ սակագնում ներդրումների (ամբողջական
կամ մասնակի) ներառման կամ մերժման նպատակովֈ
12. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ՝ Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբֈ Աուդիտի հետ
կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից և ներառվում
բնական գազի փոխադրման սակագնումֈ
13. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է «Էներգետիկայի մասին» օրենքին,
Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրին համապատասխան կատարել
Համակարգի օպերատորի հրահանգները (կարգադրությունները):
14. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Արցախի Հանրապետությունում գործող
տեխնիկական կանոնակարգերին և ծառայությունների մատուցման պայմանագրին
համապատասխան՝ աջակցել Համակարգի օպերատորի
կողմից իրականացվող
գազամատակարարման համակարգի հուսալիությունն ու անվտանգությունն
ապահովող՝ Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող, ինչպես նաև
իրեն հավատարմագրային կառավարման հանձնված 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:
15. Լիցենզավորված անձի նախաձեռնությամբ իր կողմից փոխադրվող և ներքին
սպառման հաշվեկշռի մեջ հաշվառվող բնական գազի ծավալների նվազեցմանը
հանգեցնող միջոցառումների պլանները Լիցենզավորված անձը պետք է
համաձայնեցնի Հանձնաժողովի և Համակարգի օպերատորի հետ ոչ պակաս, քան
միջոցառումներն սկսելուց 12 ամիս առաջֈ
16. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Համակարգի օպերատորի հետ
համաձայնեցնել իր, ինչպես նաև իրեն հավատարմագրային կառավարման հանձնված
հիմնական սարքավորումների (այդ թվում՝ գազատարների, գազաբաշխիչ և ճնշակային
կայանների) հաջորդ տարվա նորոգումների ժամանակացույցը:
17. Հանձնաժողովը, տեղյակ պահելով Լիցենզավորված անձին, Արցախի
Հանրապետության օրենքներին համապատասխան, իր սահմանած կարգով և
ժամկետներում, բայց ոչ հաճախ, քան տարին մեկ անգամ, իր կողմից ընտրված
անկախ փորձագիտական ընկերության կամ անկախ փորձագետների միջոցով կարող
է իրականացնել Լիցենզիայի պայմանների կատարման ուսումնասիրություն և
Հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվությունների հավաստիության ստուգում:
Ուսումնասիրության և ստուգման ծախսերը ներառվում են Լիցենզավորված անձի
կողմից մատուցվող բնական գազի փոխադրման սակագնում: Սակագնով այդ
ծախսերի փոխհատուցումը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն չիրականացվել, եթե
ուսումնասիրության կամ ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել է, որ
Լիցենզավորված անձի կողմից ներկայացվել են թերի կամ ոչ հավաստի տվյալներֈ
18. Լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասի (բաժնետոմսի, փայի)
կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման, գրավադրման,
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ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն
տվող բաժնեմասի (բաժնետոմսի, փայի)՝ անկախ քանակից, օտարման, այլ կերպ
փոխանցման կամ գրավադրման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է
Հանձնաժողովի սահմանած կարգով նախապես ստանալ Հանձնաժողովի
համաձայնությունըֈ
19. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման
կամ գրավադրման համար Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով նախապես ստանալ Հանձնաժողովի համաձայնությունը:
20. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
21. Սույն 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:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ
ներգրավված գույքի մատչելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համարֈ
23. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ
կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը
պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
25. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով
ներկայացնել
լիցենզավորված
գործունեության
վերաբերյալ
սպառիչ
տեղեկատվություն, ինչպես նաև
պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր
հարցադրումներին Հանձնաժողովի գրությամբ նշված ժամկետներում:
26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի իրականացնել
նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ և աուդիտորական
եզրակացությունն
ստանալուց
հետո,
իսկ
տարեկան
հաշվետվությունը
մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվելու դեպքում՝ դրանց
հաստատումից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, աուդիտորական
եզրակացության և աուդիտ իրականացված ֆինանսական հաշվետվությունների
պատճենները ներկայացնել Հանձնաժողով, ինչպես նաև հրապարակել ամենամեծ
տպաքանակ ունեցող թերթում, իր կայքում և Արցախի Հանրապետության
հրապարակային
ծանուցումների
պաշտոնական
ինտերնետային
կայքում՝
azdararnkr.am: Աուդիտի հետ կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված
անձի կողմից և ներառվում բնական գազի փոխադրման սակագնումֈ
27. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
28.
Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի
համարվում գաղտնի և նշված չէ որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած
գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են
«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերովֈ
29. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների
խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների
անմիջական պատճառֈ
30. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
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5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
31. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
32. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված
անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
33. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
աջակցի
Հանձնաժողովին՝
անհրաժեշտության
դեպքում
տրամադրելով
համապատասխան փաստաթղթերֈ
6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
34. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները,
Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն 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) օրենքով սահմանված տուգանքներ.
3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
35. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն
լիցենզիայի
գործողությունը
դադարեցնելու
դեպքում
Հանձնաժողովը
և
Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
36. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 34-րդ կետում նշված
խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են
ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում
ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում
կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ
պայմաններին՝
1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո.
2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը
(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված)
նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ
դրանցից խուսափելու համար.
3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
37. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝
1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի
արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ,
պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր,
սողանքներ),
ատոմային,
քիմիական
կամ
կենսաբանական
աղտոտումը,
գործադուլները, հասարակական անկարգությունները.
2)
ապստամբությունները,
ահաբեկչությունները,
պատերազմները,
ներխուժումները,
զինված
հակամարտությունները,
արտաքին
թշնամու
գործողությունները կամ շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում
Արցախի Հանրապետության տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի
ունեցել կամ չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսվել.
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու
կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ
դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված
պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ
իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ
Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության:
38. Սույն լիցենզիայի պայմանների 37-րդ կետը չի սահմանափակում
Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և
անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմելու
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Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս
մաժոր ճանաչելու համարֈ
7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
39.
Սույն
լիցենզիայում
փոփոխություններ
կարող
են
կատարվել
Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված կարգով:
40. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի
Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ
կատարումն ապահովելու համար:
41. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա
ժամկետում սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով,
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ

________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
________________________________________________________________
(գտնվելու վայրը)
»:

57

Հավելված N2
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի հուլիսի 31-ի N 36-Ա որոշման
«Հավելված N3
Սահմանված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2014 թվականի մայիսի 14-ի N 20Ա որոշմամբ

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(Լիցենզիա N 0012, տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 14-ի N 20Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Բաշխող՝ բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձ․
2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն.
3) Համակարգի օպերատոր՝ գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
լիցենզիա ունեցող անձ.
4) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
5) Ներդրումներ՝ Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումներ, որոնք
ուղղված են լիցենզավորված գործունեության համար օգտակար և օգտագործվող
ակտիվների ավելացմանը.
6) Ներկրող՝ Արցախի Հանրապետություն բնական գազի ներկրման
գործունեության լիցենզիա ունեցող անձ.
7) Փոխադրող՝ բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձֈ
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)
2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է 2014 թվականի մայիսի 17-ից:
3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2024 թվականի մայիսի 17-ը:
4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամկետի երկարաձգման
անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան հայտ է ներկայացնում
Հանձնաժողով:
5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական
տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության տարածքն է:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից Լիցենզավորված անձին տրվում
է Արցախի Հանրապետության տարածքում սպառողներին բնական գազ բաշխելու
բացառիկ իրավունք, ինչպես նաև բաշխման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու), Հանձնաժողովի սահմանած կարգով բնական գազ գնելու և վաճառելու
իրավունք:
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7. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել բաշխման ցանցի
օպերատիվ տեխնոլոգիական կարգավարումըֈ
8. Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովման համար
կարևոր պաշտպանական նշանակություն ունեցող ռազմական օբյեկտների համար
Հանձնաժողովի կողմից կարող են նախատեսվել բնական գազով սնման
կազմակերպման առանձին տարբերակներֈ Այդպիսի օբյեկտների ցանկը հաստատում
է Արցախի Հանրապետության կառավարությունըֈ
9. Լիցենզավորված անձի կողմից մատուցվող բնական գազի բաշխման
ծառայության և սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները սահմանում
(վերանայում) է Հանձնաժողովը՝ համաձայն «Էներգետիկայի մասին» օրենքի և
Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերիֈ
10. Լիցենզավորված անձի կողմից ներտնային գազասպառման համակարգի
տեխնիկական
սպասարկումը
և
բազմաբնակարան
շենքում
գտնվող
կազմակերպությունների
գազասպառման
համակարգերի
տեխնիկական
սպասարկումն իրականացվում է համաձայն բնական գազի մատակարարման և
օգտագործման կանոնների ու մատակարարման պայմանագրերիֈ Տեխնիկական
սպասարկման ծառայության վճարի չափը սահմանում է Հանձնաժողովըֈ
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
11. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Հանձնաժողովի
կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
12. Լիցենզավորված անձի և գազամատակարարման համակարգում
լիցենզավորված այլ անձանց միջև կնքված, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի և
սպառողների միջև կնքվող՝ բնական գազի մատակարարման և ծառայությունների
մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված պայմանագրերի օրինակելի ձևերին և (կամ) պարտադիր պայմաններինֈ
Լիցենզավորված անձանց միջև կնքված պայմանագրերը ուժի մեջ են մտնում
Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:
13. Լիցենզավորված անձը, լիցենզավորված գործունեության իրականացման
համար անհրաժեշտ օգտակար և օգտագործվող ակտիվների ավելացմանը կամ
փոխարինմանն ուղղված ներդրումներ կատարելու դեպքում, պարտավոր է
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով Հանձնաժողովի համաձայնեցմանը
ներկայացնել այդ ներդրումային ծրագրերը՝ սակագնում ներդրումների (ամբողջական
կամ մասնակի) ներառման կամ մերժման նպատակովֈ
14. Լիցենզավորված
անձը
պարտավոր
է
Հանձնաժողովի
կողմից
հաստատված ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ՝
Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբֈ
Աուդիտի հետ կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից և
ներառվում սակագներումֈ
15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
համապատասխան
կատարել
Համակարգի
օպերատորի հրահանգները (կարգադրությունները):
16. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Արցախի Հանրապետությունում
գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և ծառայությունների մատուցման
պայմանագրին համապատասխան աջակցել Համակարգի օպերատորի կողմից
իրականացվող
գազամատակարարման
համակարգի
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:
17. Լիցենզավորված անձի նախաձեռնությամբ իր կողմից բաշխվող և ներքին
սպառման հաշվեկշռի մեջ հաշվառվող բնական գազի ծավալների նվազեցմանը
հանգեցնող միջոցառումների պլանները Լիցենզավորված անձը պետք է
համաձայնեցնի Հանձնաժողովի և Համակարգի օպերատորի հետ ոչ պակաս, քան
միջոցառումներն սկսելուց 12 ամիս առաջֈ
18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Համակարգի օպերատորի հետ
համաձայնեցնել իր հիմնական սարքավորումների հաջորդ տարվա նորոգումների
ժամանակացույցը:

59

19. Հանձնաժողովը, տեղյակ պահելով Լիցենզավորված անձին, Արցախի
Հանրապետության օրենքներին համապատասխան, իր սահմանած կարգով և
ժամկետներում, բայց ոչ հաճախ, քան տարին մեկ անգամ, իր կողմից ընտրված անկախ
փորձագիտական ընկերության կամ անկախ փորձագետների միջոցով կարող է
իրականացնել Լիցենզիայի պայմանների կատարման ուսումնասիրություն և
Հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվությունների հավաստիության ստուգում:
Ուսումնասիրության և ստուգման ծախսերը ներառվում են սույն լիցենզիայի
պայմանների 9-րդ կետում նշված սակագներում: Սակագնով այդ ծախսերի
փոխհատուցումը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն չիրականացվել, եթե
ուսումնասիրության
կամ
ստուգման
արդյունքում
հայտնաբերվել
է,
որ
Լիցենզավորված անձի կողմից ներկայացվել են թերի կամ ոչ հավաստի տվյալներֈ
20. Լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասի (բաժնետոմսի,
փայի) կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման,
գրավադրման, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու
հնարավորություն տվող բաժնեմասի (բաժնետոմսի, փայի)՝ անկախ քանակից,
օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման դեպքում Լիցենզավորված անձը
պարտավոր է Հանձնաժողովի սահմանած կարգով նախապես ստանալ Հանձնաժողովի
համաձայնությունըֈ
21. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման
կամ գրավադրման համար Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով նախապես ստանալ Հանձնաժողովի համաձայնությունը:
22. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել
կամ գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
23. Սույն 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:
24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ
ներգրավված գույքի մատչելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համարֈ
25. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ
կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը
պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
27. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով
ներկայացնել
լիցենզավորված
գործունեության
վերաբերյալ
սպառիչ
տեղեկատվություն,
ինչպես
նաև
պատասխանել
Հանձնաժողովի
գրավոր
հարցադրումներին Հանձնաժողովի գրությամբ նշված ժամկետներում:
28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի իրականացնել
նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ և աուդիտորական
եզրակացությունն ստանալուց հետո, իսկ տարեկան հաշվետվությունը բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվելու դեպքում՝ դրանց հաստատումից հետո՝ 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում, աուդիտորական եզրակացության և աուդիտ
իրականացված ֆինանսական հաշվետվությունների պատճենները ներկայացնել
Հանձնաժողով, ինչպես նաև հրապարակել ամենամեծ տպաքանակ ունեցող թերթում,
իր կայքում և Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների
պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ azdararnkr.am: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից և սույն լիցենզիայի
պայմանների 9-րդ կետում նշված սակագներում:
29. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
30. Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի
համարվում
գաղտնի
և
նշված
չէ
որպես
«ընկերությանը
վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած
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գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են
«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերովֈ
31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես
հայտնել այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի
պայմանների խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների
խախտումների անմիջական պատճառֈ
32. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
33. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
34. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված
անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
35. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
աջակցի
Հանձնաժողովին՝
անհրաժեշտության
դեպքում
տրամադրելով
համապատասխան փաստաթղթերֈ
6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
36. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի
դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն 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) օրենքով սահմանված տուգանքներ.
3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
37. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն
լիցենզիայի
գործողությունը
դադարեցնելու
դեպքում
Հանձնաժողովը
և
Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
38. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 36-րդ կետում
նշված խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք
են ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում
ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում
կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ պայմաններին՝
1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո.
2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և
ջանքերը (այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ
նախատեսված) նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու,
մեղմելու կամ դրանցից խուսափելու համար.
3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց
հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
39. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր
են՝
1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի
արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ,
պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր,
սողանքներ),
ատոմային,
քիմիական
կամ
կենսաբանական
աղտոտումը,
գործադուլները, հասարակական անկարգությունները.
2) ապստամբությունները,
ահաբեկչությունները,
պատերազմները,
ներխուժումները,
զինված
հակամարտությունները,
արտաքին
թշնամու
գործողությունները կամ շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում
Արցախի Հանրապետության տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի
ունեցել կամ չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսվել.
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3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու
կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ
դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված
պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ
իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ
Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության:
40. Սույն լիցենզիայի պայմանների 39-րդ կետը չի սահմանափակում
Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և
անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմելու
Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս
մաժոր ճանաչելու համարֈ
7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
41. Սույն
լիցենզիայում
փոփոխություններ
կարող
են
կատարվել
Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված կարգով:
42. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի
Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ
կատարումն ապահովելու համար:
43. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա
ժամկետում սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով,
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ

_______________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)
_______________________________________________________________
(գտնվելու վայրը)
»:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հուլիսի 31-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 61-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 37-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ և 24-րդ
հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի
2-րդ
մասը,
37-րդ,
38-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 «Մռավ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի հուլիսի 15-ի գրությունը՝ Արցախի
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 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ««Մռավ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մռավ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 61-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի 3-րդ կետում և 3-րդ կետի
2-րդ ենթակետում «2035 թվականի սեպտեմբերի 27-ը» բառերը փոխարինել
«2035 թվականի հուլիսի 31-ը» բառերով.
2) որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին
ենթակետում «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը» բառերը փոխարինել «2020
թվականի հուլիսի 31-ը» բառերով.
3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9. «Մռավ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված
հզորությունը 2500 կիլովատտ է, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրության
գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորումներով՝
1) գեներատոր՝ 2 հատ, SFW1250-8/1430 (6300v) տիպի, 2019 թվականի
արտադրության, յուրաքանչյուրը 1250 կիլովատտ հզորությամբ.
2) հիդրոտուրբին՝ 2 հատ, CJA 237-W-90/1x9 տիպի, 2019 թվականի
արտադրության, յուրաքանչյուրը 1250 կիլովատտ հզորությամբ:»:
2. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ազատել 2018
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 3416/10/5 գրությամբ տրված թիվ 18-0046
բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի առջև ստանձնած 6 000 000 (վեց միլիոն) ՀՀ դրամի չափով
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երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի օգոստոսի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հուլիսի 31
ք. Ստեփանակերտ
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Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հուլիսի 31-ի

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ
10-Ի ԹԻՎ 20Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 39-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով Ջրային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել ջրային ոլորտում գործունեության լիցենզավորման
կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի ապրիլի 10-ի «Ջրային
համակարգի
օգտագործման
թույլտվության
տրամադրման
կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 20Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հուլիսի 31
ք. Ստեփանակերտ
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Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի հուլիսի 31-ի N 39-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) կողմից ջրային ոլորտում խմելու ջրի
մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների
մատուցման գործունեության լիցենզավորման, լիցենզիայում փոփոխությունների
կատարման ընթացակարգը և պայմանները:
2. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված գործունեությամբ իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձը կարող է զբաղվել խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիայի
(այսուհետ` Լիցենզիա) հիման վրա, Լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից և
Լիցենզիայի գործողության ժամկետում:
3. Լիցենզիա չի պահանջվում, եթե լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն
իրականացվում է`
1) բացառապես սեփական կարիքների համար.
2)
համայնքների
կամ
ջրօգտագործողների
ընկերությունների
կամ
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների կամ համայնքային բյուջետային
հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից:
4. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանվում է Հանձնաժողովի որոշմամբ
և ամրագրվում Լիցենզիայում` ելնելով հետևյալ չափանիշներից.
1) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքը
սեփականության իրավունքով լիցենզավորվող անձին պատկանելու դեպքում` մինչև
25 տարի ժամկետով.
2) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքը
պայմանագրով լիցենզավորվող անձի տնօրինման կամ տիրապետման տակ գտնվելու
դեպքում` մասնավոր կառավարման պայմանագրով նախատեսված ժամկետով:
5. Լիցենզիա ունեցող անձին (այսուհետ` Լիցենզավորված անձ) իրավունք է
տրվում և պարտավորեցվում է Ջրային օրենսգրքով, Լիցենզիայով, իրավական այլ
ակտերով սահմանված դեպքերում ու կարգով խմելու ջրի մատակարարման և
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ մատուցել բաժանորդներին,
իրականացնել խմելու ջրի մեծածախ վաճառք, ինչպես նաև իր սպասարկման
տարածքում կառուցել, կառավարել, շահագործել, պահպանել, բարելավել և ընդլայնել
ջրային համակարգը:
6. Այն դեպքում, երբ բաժանորդի հետ կնքված ծառայությունների մատուցման
պայմանագրով նախատեսված է միայն խմելու ջրի մատակարարման ծառայության
մատուցում կամ միայն ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայության
մատուցում կամ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի
մաքրման) ծառայությունների մատուցում, ապա Լիցենզավորված անձի կողմից
ծառայությունների մատուցումը վերաբերում է միայն տվյալ ծառայությանը
(ծառայություններին):
7. Լիցենզավորված անձն իրավունք չունի Լիցենզիան օտարելու կամ այլ կերպ
փոխանցելու մեկ այլ անձի, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:
8. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է վարել այլ ձեռնարկատիրական
(տնտեսական) գործունեության առանձնացված հաշվապահական հաշվառում:
Լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորված գործունեությանը չառնչվող այլ
ձեռնարկատիրական (տնտեսական) գործունեության իրականացումը չպետք է
վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:
9. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
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իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող անձանց վրա:
10. Լիցենզիայի անբաժանելի մասն են համարվում լիցենզավորված
գործունեության իրականացման պայմանները:
11. Լիցենզավորված գործունեության էությունը կազմող գործառույթները և
սպասարկման տարածքը սահմանվում են Լիցենզիայով:
12. Լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրամադրման, Լիցենզիայի
գործողության ժամկետի երկարաձգման, Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար
գանձվում է պետական տուրք` օրենքով սահմանված կարգով և չափով: Հայտատուի
(Լիցենզավորված անձի) կողմից պետական տուրքի վճարման և օրենքով սահմանված
ժամկետում այն չվճարելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են
«Լիցենզավորման մասին» օրենքով:
13. Սույն կարգի իմաստով տեղեկացումը կամ փաստաթղթերի հանձնումը
համարվում է պատշաճ ձևով կատարված, եթե դրանք հանձնվել են պատվիրված
նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ հաղորդագրության ձևակերպումն
ապահովող կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ, կամ էլեկտրոնային փոստի
միջոցով, կամ օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով,
կամ ստացականով:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ
ԵՎ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
14. Հայտատուի ներկայացրած հայտը մուտքագրվում է Հանձնաժողովում: Հայտը
պետք է լրացված լինի համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածի և պարունակի սույն
կարգի N 2 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերը:
15. Հայտում ներառված տեղեկությունները պետք է հասանելի լինեն
հանրությանը: Եթե հայտատուն միջնորդում է Հանձնաժողովին և հիմնավորում, որ
հրապարակման ենթակա որոշակի տեղեկություններ կազմում են առևտրային
գաղտնիք, և Հանձնաժողովն այդ փաստարկները համարում է հիմնավոր, ապա նման
տեղեկությունները հրապարակման ենթակա չեն:
16. Հայտատուն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում
Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության համար:
17. Հայտը և նրանում ընդգրկված փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն
Արցախի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կարգով
սահմանված պահանջներին:
18. Հանձնաժողովը, հայտում ոչ էական թերությունների (վրիպակների և նման այլ
բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում,
դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջարկում է
հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները, որի
դեպքում սույն կարգի 19-րդ և 21-րդ կետերով սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է
մինչև հայտատուի կողմից համապատասխան թերությունների վերացումը կամ դրա
համար սահմանված ժամկետի ավարտը:
19. Հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումները 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստուգում են հայտի ամբողջականությունը, նրանում
ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը և համապատասխանությունը
սույն կարգի N 2 հավելվածին և օրենսդրության պահանջներին:
20. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե`
1) հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, չեն համապատասխանում սույն կարգով սահմանված պահանջներին, կամ հայտատուն սույն կարգի 18րդ կետով սահմանված ժամկետում չի վերացրել թերությունները.
2) հայտատուն օրենքի, այլ իրավական ակտերի կամ իր կանոնադրության
համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա
գործունեության տեսակով կամ գտնվում է սնանկության կամ լուծարման
գործընթացում.
3) Լիցենզիա տալու դեպքում սահմանափակվում է մեկ այլ Լիցենզավորված
անձին տրված իրավունքը կամ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ նրա
գործունեության տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա:
21. Հանձնաժողովը հայտը ուսումնասիրության չընդունելու մասին գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին` հայտն ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային
օրվա ընթացքում, որի դեպքում հայտը պահպանվում է Հանձնաժողովում:

67

22. Սկսած դիմողի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը Հանձնաժողով
ներկայացնելու պահից` Հանձնաժողովը 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում
քննարկում է Լիցենզիա ստանալու հայտը և ընդունում հայտը բավարարելու կամ
մերժելու վերաբերյալ որոշում:
23. Հայտատուն, Հանձնաժողովի կողմից հայտի ուսումնասիրության բացասական
արդյունքի պատճառները վերացնելուց հետո, դրանք ներկայացնում է Հանձնաժողով:
Այդ դեպքում հայտատուն և Հանձնաժողովն առաջնորդվում են սույն կարգի 18-22-րդ
կետերով սահմանված պահանջներով և ժամկետներով:
24. Հանձնաժողովը հայտը մերժում է, եթե ներկայացված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
25. Հայտի մերժման մասին Հանձնաժողովի որոշումը չի կարող ազդեցություն
ունենալ հայտատուի` հաջորդ հայտերի քննարկման վրա:
26. Հանձնաժողովը Լիցենզիայի տրամադրման կամ հայտի մերժման մասին
որոշման պատճենը որոշումն ընդունելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
ուղարկում է հայտատուին (Լիցենզավորված անձին):
27. Լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո Հանձնաժողովը 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում Լիցենզիան հանձնում է Լիցենզավորված անձին
(ներկայացուցչին), իսկ նրա չներկայանալու դեպքում` Լիցենզիան պահվում է
Հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումում` մինչև Լիցենզավորված
անձի (ներկայացուցչի) ներկայանալը: Լիցենզիա ստացած անձի (ներկայացուցչի)
ստորագրությամբ Լիցենզիայի (լիցենզիայի պայմանների) ստացման կտրոնը`
լրացված սույն կարգի N 4 հավելվածի համաձայն, պահվում է Հանձնաժողովում:
28. Հանձնաժողովում յուրաքանչյուր Լիցենզավորված անձի համար կազմվում է
անհատական
գործ:
Լիցենզիայի
գործողությունը
դադարեցվելու
դեպքում
անհատական գործը պահվում է Հանձնաժողովում` օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
3. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ
29. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար Լիցենզավորված
անձը Լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտից ոչ շուտ, քան 3 ամիս և ոչ ուշ,
քան 25 աշխատանքային օր առաջ հայտով դիմում է Հանձնաժողով` նշելով հայցվող
ժամկետը:
30. Հայտն իր մեջ պետք է պարունակի`
1)
Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը
երկարաձգելու
վերաբերյալ
Լիցենզավորված անձի հիմնավորումները,
2) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքի
նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
3) ջրօգտագործման թույլտվության (թույլտվությունների) պատճենները,
4) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքը
պայմանագրով Լիցենզավորվող անձի տնօրինման կամ տիրապետման տակ գտնվելու
դեպքում` մասնավոր կառավարման պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ
հիմնավորող փաստաթղթերը:
31. Մրցութային եղանակով ջրամատակարարման (ջրահեռացման, կեղտաջրերի
մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման դեպքում
հայտատուն սույն կարգի 30-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերի
փոխարեն
Հանձնաժողով
է
ներկայացնում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության հետ կնքված համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման
պայմանագրով մասնավոր կառավարչին փոխանցված գույքի ցանկը:
32. Հանձնաժողովը, մինչև Լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտը,
կայացնում է Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշում կամ
գրավոր մերժում է հայտը:
33. Հանձնաժողովը հայտը մերժում է, եթե`
1) Լիցենզավորված անձի ներկայացրած փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները
թերի են կամ չեն համապատասխանում օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի
պահանջներին.
2) Լիցենզավորված անձը, այլ իրավական ակտերի կամ իր կանոնադրության
համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա
գործունեության տեսակով.
3) Լիցենզիան ստանալուց հետո անցած ժամանակահատվածում փոփոխվել են
լիցենզավորման պայմանները, և հայտը չի բավարարում դրանց.
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4) Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգումը հակասում է Արցախի
Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին.
5) Լիցենզիայով նախատեսված գործունեության իրականացման համար
անհրաժեշտ գույքի և ջրային ռեսուրսների նկատմամբ (ջրային ռեսուրսից օգտվելու)
Լիցենզավորված անձի իրավունքները դադարել են:
34. Եթե Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը տրվել է
Լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում, ապա Լիցենզիայի
գործողության ժամկետի երկարաձգման հարցը քննվում է միայն կասեցումը
վերացվելուց հետո:
4. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
35. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել ինչպես
Լիցենզավորված անձի, այնպես էլ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ:
36. Լիցենզավորված անձը Լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար
դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով առաջարկվող փոփոխությունների
անհրաժեշտությունը և այն հիմնավորող փաստաթղթերը:
37. Հանձնաժողովը, դիմումն ստանալուց հետո 25 աշխատանքային օրվա
ընթացքում կայացնում է Լիցենզավորված անձի Լիցենզիայի պայմաններում
համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին համապատասխան որոշում
կամ գրավոր մերժում է դիմումը` սույն կարգի 20-րդ կետով սահմանված հիմքերով:
38. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայում փոփոխություններ
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի
Հանրապետության օրենքների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար:
39. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայում փոփոխություններ
կատարելու անհրաժեշտության դեպքում Հանձնաժողովը պատշաճ ձևով այդ մասին
տեղեկացնում է Լիցենզավորված անձին` հիմնավորելով փոփոխությունների
անհրաժեշտությունը:
40. Լիցենզավորված անձն իր դիրքորոշումը հայտնում է Հանձնաժողովի
սահմանած ժամկետում` անհամաձայնության դեպքում ներկայացնելով իր
հիմնավորումները:
41. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը կամ դադարեցումն իրականացվում է
Ջրային օրենսգրքով և «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով:
5. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման, կամ
գտնվելու (բնակության) վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը
պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած
տասնհինգօրյա ժամկետում Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հայտ
ներկայացնել Հանձնաժողով` կցելով տեղեկություններ պետական գրանցման
(հաշվառման) համարի վերաբերյալ:
43. Հայտը բավարարվում կամ մերժվում է Հանձնաժողովի կողմից ոչ ուշ, քան
հայտն ստանալու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
44. Հայտը մերժվում է, եթե`
1) Լիցենզավորված անձի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են կամ չեն
համապատասխանում օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին.
2) Լիցենզավորված անձը օրենքի, այլ իրավական ակտերի կամ իր
կանոնադրության համաձայն զրկվել է հայցվող գործունեության տեսակով զբաղվելու
իրավունքից:
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Հավելված N 1
Ջրային ոլորտում գործունեության
լիցենզավորման կարգի
ՀԱՅՏ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Իրավաբանական (ֆիզիկական) անձի անվանումը (անունը, ազգանունը)՝
________________________________________________________________________
2. Գտնվելու վայրը (բնակության հասցեն)՝
_________________________________________________________________________
3. Հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն՝
_________________________________________________________________________
4. Պետական գրանցման (հաշվառման) համարը՝
_________________________________________________________________________
5. Գործունեության տեսակը՝
_________________________________________________________________________
6. Լիցենզիայի հայցվող ժամկետը՝
_________________________________________________________________________
7. Կից ներկայացվում է`
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
8. Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ՝
___________________________________________ «__» ________ 20__ թվական
(պաշտոն, անուն, հայրանուն, ազգանուն)
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Հավելված N 2
Ջրային ոլորտում գործունեության
լիցենզավորման կարգի

ՑԱՆԿ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

1. Հայտատուն հայտի հետ միասին Հանձնաժողով է ներկայացնում հետևյալ
փաստաթղթերը.
1) գործարար ծրագիրը կամ մրցութային եղանակով ջրամատակարարման
(ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի
փոխանցման պայմանագրի պատճենը,
2) ջրօգտագործման թույլտվության (թույլտվությունների) պատճենը (ները),
3) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
4) լիցենզավորված գործունեությունն իրականացնելու սպասարկման
տարածքի ցանկը,
5) հայտարարություն մամուլում` առնվազն 500 և ավելի տպաքանակ ունեցող
թերթում` համաձայն սույն կարգի N 3 հավելվածի:
2.
Մրցութային
եղանակով
ջրամատակարարման
(ջրահեռացման,
կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման
դեպքում հայտատուն սույն հավելվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված
փաստաթղթերի
փոխարեն
Հանձնաժողով
է
ներկայացնում
Արցախի
Հանրապետության կառավարության հետ կնքված համակարգերի օգտագործման
իրավունքի փոխանցման պայմանագրով մասնավոր կառավարչին փոխանցված գույքի
ցանկը:
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Հավելված N 3
Ջրային ոլորտում գործունեության
լիցենզավորման կարգի

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

______________________________________________________________________
(Լիցենզավորվող անձի անվանումը)

դիմելու է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով`
____________________________________________________________________________
(լիցենզավորվող գործունեության սպասարկման տարածքը)

____________________________________________________________________________
(լիցենզավորվող գործունեության տեսակը)

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար:
___________________________________________________________________
(Լիցենզավորվող անձի գտնվելու (բնակության) վայրը, հեռախոսը, էլեկտրոնային փոստը)
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Հավելված N 4
Ջրային ոլորտում գործունեության
լիցենզավորման կարգի

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՄԱՆ ԿՏՐՈՆ

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 20____ թվականի __________
«____»-ի N____-Ա որոշում.
2. Լիցենզավորված գործունեության տեսակը՝
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը՝ «___»_____________20 __ թվական
4. Լիցենզիայի համարը՝ N_________
5. Ստացված էջերի քանակը` ________________
6. Լիցենզավորված անձի անվանումը (անունը, ազգանունը)՝
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Լիցենզիա ստացող անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի կամ այն փոխարինող
փաստաթղթի սերիան և համարը, ում կողմից և երբ է տրված՝
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Լիցենզիան ստացվել է` «____» ________________ 20___ թվական
9. Լիցենզիա ստացողի ստորագրությունը՝
_______________________________________
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հուլիսի 31-ի
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25Ի ԹԻՎ 45Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 40-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով Ջրային օրենսգրքի 791-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին կետի «բ» ենթակետը` Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել ջրային ոլորտում սակագների սահմանման և
վերանայման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
ջրային
համակարգում
սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 45Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հուլիսի 31
ք. Ստեփանակերտ
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Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի հուլիսի 31-ի N 40-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգը սահմանում է խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման), ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունների
մատուցման լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնող կամ լիցենզիա ունեցող, ինչպես
նաև մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ոռոգման ջրամատակարարման
ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից համապատասխանաբար խմելու ջրի
մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ ոռոգման
ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման սակագների (այսուհետ`
Սակագներ) սահմանման ու վերանայման գործընթացը:
2. Սույն կարգը չի տարածվում «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքի համաձայն
ստեղծված
ջրօգտագործողների
ընկերությունների
և
ջրօգտագործողների
ընկերությունների միությունների, ինչպես նաև համայնքների, համայնքային
բյուջետային հիմնարկների, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և բացառապես
սեփական կարիքների համար ջրամատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող
անձանց վրա:
3. Սակագների սահմանման կամ վերանայման առնչությամբ խմելու ջրի
մատակարարման,
ջրահեռացման
(կեղտաջրերի
մաքրման)
և
ոռոգման
ջրամատակարարման ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (այսուհետ` Հայտ) սահմանում է Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով):
4. Սահմանված Սակագները կարող են վերանայվել ինչպես սույն կարգի 1-ին
կետում նշված անձանց, այնպես էլ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ:
5. Սահմանված Սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունվելուց 30 օր
հետո, բացառությամբ`
1) ջրային ոլորտում իրականացվող գործունեության համար առաջին անգամ
լիցենզիա ստացող անձի Սակագների, որոնք ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովի
որոշմամբ սահմանված ժամկետից.
2) Հանձնաժողովի որոշմամբ ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված լինելու դեպքի:
6. Սակագների գործողության ժամկետը 1 տարուց պակաս չի կարող լինել,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ սահմանված Սակագների մեծությունների` դատական
կարգով բողոքարկման արդյունքում դատարանի վճռի հիման վրա Հանձնաժողովն
ընդունում է Սակագների սահմանման վերաբերյալ նոր որոշում:
7. Սակագների սահմանման կամ վերանայման Հայտ ներկայացնող անձը
(այսուհետ` Հայտատու) օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է
կրում Հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիության համար:
2. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ‚ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
8. Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար Հայտատուն
համապատասխան հաշվարկներով և հիմնավորումներով Հայտ է ներկայացնում
Հանձնաժողով` 2 օրինակից, համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածով սահմանված
փաստաթղթերի ցանկի: Հայտատուի կողմից սույն կարգի N 3 հավելվածով
սահմանված ձևով կազմված հայտարարությունը հրապարակելու օրվա և Հայտը
Հանձնաժողով մուտքագրելու օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է
գերազանցի 30 օրը:
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9.
Հայտը
Հանձնաժողովում
մուտքագրվելուց
հետո
Հանձնաժողովի
աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումը ստուգում է Հայտի
ամբողջականությունը և նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման
ճշտությունը:
10. Հանձնաժողովը, Հայտում ոչ էական թերությունների (վրիպակների և նման այլ
բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում,
դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջարկում է
Հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները, որի
դեպքում սույն կարգի 11-րդ կետով սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է մինչև
Հայտատուի կողմից համապատասխան թերությունների վերացումը, բայց ոչ ավելի,
քան դրա համար սահմանված ժամկետի ավարտը:
11. Հանձնաժողովը Հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր
տեղեկացնում է Հայտատուին` Հայտը Հանձնաժողովում մուտքագրվելու օրվանից ոչ
ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
12. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության‚ եթե`
1)
Հայտում
ընդգրկված
փաստաթղթերը
չեն
համապատասխանում
Հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված
պահանջներին.
2) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են
անճշտություններ և անհամապատասխանություններ.
3) Հայտատուն սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված ժամկետում չի վերացրել
թերությունները.
4) Հանձնաժողովը ուսումնասիրության չի ընդունել խմելու ջրի մատակարարման,
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ ոռոգման ջրամատակարարման
ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ստանալու հայտը:
13. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն պահպանվում է
Հանձնաժողովում:
14. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում Հայտատուն,
հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո, կարող է նոր Հայտով դիմել
Հանձնաժողով: Այդ դեպքում Հայտատուն իրավունք ունի հղում կատարելու նախկին
Հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե նոր Հայտի ներկայացման պահին
դրանցում ներկայացված տվյալները չեն փոփոխվել:
15. Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում Հանձնաժողովը Հայտն
ընդունում է ուսումնասիրության:
16. Սպառողների համար Սակագների սահմանման կամ վերանայման դեպքում.
1) Հայտի ստուգման դրական արդյունքների մասին Հայտատուին տեղեկացնելու
օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայտը տեղադրվում է
Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում` հնարավորություն ընձեռելով սպառողների
շահերը պաշտպանող կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ կողմերին
ծանոթանալու Հայտին, ներկայացնելու իրենց առաջարկները և ստանալու
պարզաբանումներ.
2) մինչև սակագների սահմանման (վերանայման) մասին որոշման նախագիծը
Հանձնաժողովի նիստին ներկայացնելու օրը՝
ա. սակագների վերաբերյալ Հանձնաժողովի աշխատակազմի համապատասխան
ստորաբաժանման հաշվարկները՝ Հայտով ներկայացված հաշվարկների հետ
համեմատականով, տեղադրվում են Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝
հնարավորություն
ընձեռելով
սպառողների
շահերը
պաշտպանող
կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ անձանց ծանոթանալու, ներկայացնելու
իրենց առաջարկությունները և ստանալու պարզաբանումներ,
բ. սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների և Հայտատուի
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Հանձնաժողովում կազմակերպվում է
քննարկում:
17. Հանձնաժողովն իրավունք ունի Հայտատուից պահանջելու նաև Հայտով
ներկայացված ցուցանիշները և տվյալները հիմնավորող լրացուցիչ տեղեկատվություն
և փաստաթղթեր, որոնց ներկայացման անհրաժեշտության մասին գրավոր
տեղեկացնում է Հայտատուին` նշելով ներկայացման ողջամիտ ժամկետ: Եթե
խախտվում է լրացուցիչ տեղեկատվության և փաստաթղթերի ներկայացման համար
Հանձնաժողովի գրությունում նշված ժամկետը, ապա սույն կարգի 19-րդ կետում
սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է ուշացված ժամանակահատվածի չափով:
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18. Հանձնաժողովը Հայտը մերժում է, եթե մերժվել է խմելու ջրի
մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ ոռոգման
ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ստանալու հայտը:
19. Հայտն ուսումնասիրության ընդունելու դեպքում Հանձնաժողովը Սակագները
սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան
որոշում է կայացնում Հայտը Հանձնաժողով ներկայացնելու օրվանից հետո 80
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
20. Սակագների սահմանման կամ վերանայման (դրանց մերժման) վերաբերյալ
Հանձնաժողովի որոշման պատճենը Հայտատուին է հանձնվում օրենքով սահմանված
կարգով և ժամկետում:
3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
21. Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սույն կարգի համաձայն կարող
է վերանայել գործող Սակագները և սահմանել նոր Սակագներ`
1) ելնելով խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)
կամ ոռոգման ջրամատակարարման ծառայություն մատուցող անձի տնտեսական
գործունեության արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին
մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների
կատարումից, բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքի.
2) եթե մրցութային եղանակով ջրամատակարարման, ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման
արդյունքում ջրային ոլորտում գործունեության լիցենզիա ստացած անձի լիցենզիայի
պայմաններում ըստ տարիների ամրագրվել են բազիսային Սակագները, դրանց
ճշգրտման գործոնները, և տվյալ լիցենզավորված անձը իր լիցենզիայի պայմաններով
ամրագրված ժամկետներում Հայտ չի ներկայացրել:
22. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ Սակագների վերանայման գործընթաց
ձեռնարկելու դեպքում`
1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է խմելու ջրի մատակարարման,
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ ոռոգման ջրամատակարարման
ծառայություն մատուցող անձին.
2) խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ
ոռոգման ջրամատակարարման ծառայություն մատուցող անձից կարող է պահանջել
գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն.
3) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված գրավոր տեղեկացումից հետո 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում իր ինտերնետային կայքում հրապարակում է
հաղորդագրություն Սակագների վերանայման գործընթաց սկսելու վերաբերյալ, եթե
վերանայվում են սպառողների համար սահմանված Սակագները.
4) եթե վերանայվում են սպառողների համար սահմանված Սակագները, ապա
մինչև վերանայման մասին որոշման նախագիծը Հանձնաժողովի նիստին
ներկայացնելու օրը՝
ա. Սակագների վերաբերյալ Հանձնաժողովի աշխատակազմի հաշվարկները
տեղադրում է Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն ընձեռելով
սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ
կողմերին ծանոթանալու, ներկայացնելու իրենց առաջարկությունները և ստանալու
պարզաբանումներ.
բ. սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների և Հայտատուի
ներկայացուցիչների
մասնակցությամբ
Հանձնաժողովում
կազմակերպում
է
քննարկում:
23. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ Սակագները վերանայում է խմելու ջրի
մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) կամ ոռոգման
ջրամատակարարման ծառայություն մատուցող անձին այդ մասին գրավոր
տեղեկացնելու օրվանից հետո 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

77

Հավելված N 1
Ջրային ոլորտում սակագների
սահմանման և վերանայման կարգի
ՑԱՆԿ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
1. Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)
ծառայություններ մատուցող անձի համար, բացառությամբ սույն ցանկի 2-րդ կետով
նախատեսված անձի`
1) Սակագների սահմանման կամ վերանայման դիմում` համաձայն սույն կարգի N2
հավելվածի,
2) հայտարարություն մամուլում` 500 և ավելի տպաքանակ ունեցող թերթում`
համաձայն սույն կարգի N 3 հավելվածի,
3) մատուցվող ծառայությունների Սակագների հաշվարկ` համաձայն սույն կարգի
N 4 հավելվածի Ձև 4-1-ի,
4) կանխատեսվող տարվա ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տեղեկատվություն`
համաձայն սույն կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-1-ի,
5) շահագործվող պոմպակայանների վերաբերյալ տեղեկատվություն` համաձայն
սույն կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-2-ի:
2. Մրցութային եղանակով ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի
մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման արդյունքում
ջրային ոլորտում գործունեության լիցենզիա ստացած անձի համար, որի լիցենզիայի
պայմաններում ըստ տարիների ամրագրվել են բազիսային Սակագները և դրանց
ճշգրտման գործոնները`
1) Սակագների սահմանման կամ վերանայման դիմում` համաձայն սույն կարգի N2
հավելվածի,
2) հայտարարություն մամուլում` 500 և ավելի տպաքանակ ունեցող թերթում`
համաձայն սույն կարգի N 3 հավելվածի,
3) մատուցվող ծառայությունների Սակագների հաշվարկ` համաձայն սույն կարգի
N 4 հավելվածի Ձև 4-2-ի, բացառությամբ առաջին անգամ Սակագների սահմանման
հայտով դիմելու դեպքի,
4)
հաշվարկային
տարվան
նախորդող
12
ամիսներին
փաստացի
ջրամատակարարման
ծավալների,
խմելու
ջուրը
ոռոգման
նպատակով
մատակարարելուց և ջրային համակարգն այլ նպատակներով օգտագործումից
ստացված հասույթների և գների (վճարների) վերաբերյալ տեղեկատվություն`
համաձայն սույն կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-3-ի, բացառությամբ առաջին անգամ
Սակագների սահմանման հայտով դիմելու դեպքի:
3. Ոռոգման ջրամատակարարում իրականացնող անձի համար`
1) Սակագների սահմանման կամ վերանայման դիմում` համաձայն սույն կարգի N2
հավելվածի,
2) հայտարարություն մամուլում` 500 և ավելի տպաքանակ ունեցող թերթում`
համաձայն սույն կարգի N 3 հավելվածի,
3) մատուցվող ծառայությունների Սակագների հաշվարկ` համաձայն սույն կարգի
N 4 հավելվածի Ձև 4-3-ի,
4) կանխատեսվող տարվա ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տեղեկատվություն`
համաձայն սույն կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-4-ի,
5) ըստ մասնաճյուղերի պոմպակայանների շահագործման ցուցանիշների
վերաբերյալ տեղեկատվություն` համաձայն սույն կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-5-ի,
6) շահագործվող ջրամբարների վերաբերյալ տեղեկատվություն` համաձայն սույն
կարգի N 5 հավելվածի Ձև 5-6-ի:
4. Սույն հավելվածի 1-3-րդ կետերով (բացառությամբ 2-րդ ենթակետերի)
սահմանված
ձևերով
Հայտատուի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացվող
փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն լիազորված անձի ստորագրությամբ և
Հայտատուի կնիքով (առկայության դեպքում):
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Հավելված N 2
Ջրային ոլորտում սակագների
սահմանման և վերանայման կարգի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(Հայտատուի անվանումը)

...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(շրջանը, քաղաքը, բնակավայրը)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման), ոռոգման ջրամատակարարման ծառայության մատուցման)

Սակագները:
Առաջարկվող ջրամատակարարման Սակագինը` ………………………….. :
Առաջարկվող ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման
Սակագինը` ………………… :
Հավաստում եմ, որ իմ կողմից ներկայացված հայտը պարունակում է ստույգ
տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու հաշվարկներ:
Դիմումին կցվում են`
(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)

1. ............................................................................................................. .....................................
2. .......................................................................................................................... ........................
3. ..................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................... ........................
5. ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(Հայտատուի գտնվելու վայրը)

Հեռախոս` …...................................
Ֆաքս` ................................................................................................
Էլեկտրոնային փոստ` .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(Հայտատուի կոդը, պետական ռեգիստրում գրանցման համարը կամ հաշվառման համարը)
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(բանկային տվյալները)
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(լիազորված անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(ամսաթիվը, Հայտատուի կնիքը` առկայության դեպքում)
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Հավելված N 3
Ջրային ոլորտում սակագների
սահմանման և վերանայման կարգի

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(Հայտատուի անվանումը)

..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(շրջանը, քաղաքը, բնակավայրը)

մտադիր է դիմել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
Սակագների

(խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման), ոռոգման
ջրամատակարարման ծառայության մատուցման)

սահմանման (վերանայման) հայտով:
Գործող ջրամատակարարման Սակագինը` ...........................
Գործող ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) Սակագինը` ............................
Առաջարկվող ջրամատակարարման Սակագինը` ...................................
Առաջարկվող ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) Սակագինը` ..................................
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(Հայտատուի գտնվելու վայրը, հեռախոսը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)
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Հավելված N 4
Ջրային ոլորտում սակագների
սահմանման և վերանայման կարգի
Ձև 4-1
____________________________
(անվանումը)

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ)
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
Չափի
Ընդա№
Անվանում
միավոր
մենը
1. Ջրաղբյուրներից վերցված և ցանցին տրված ջրի քանակը
մլն խմ
1) ինքնահոս եղանակով
մլն խմ
2) մեխանիկական եղանակով
մլն խմ
2. Կորուստները
1) բնեղեն արտահայտությամբ
մլն խմ
2) տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)
%
3. Սպառողին տրված ջրաքանակը, այդ թվում՝
մլն խմ
1) բնակչություն
մլն խմ
բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող
2)
մլն խմ
կազմակերպություններ
3) այլ սպառողներ
մլն խմ
4. Ջրահեռացում (կեղտաջրերի մաքրում), այդ թվում՝
մլն խմ
1) բնակչություն
մլն խմ
բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող
2)
մլն խմ
կազմակերպություններ
3) այլ սպառողներ
մլն խմ
Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում (կեղտաջրերի
5. մաքրում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ շահագործմլն դրամ
ման և պահպանման ընդամենը ծախսեր, այդ թվում՝
ջրամատակարարման համակարգի համար (տող 6(1)+տող
1) 7(1)+տող 8(1)+տող 9(1)+տող 10(1)+տող 11(1)+տող 12(1)+տող
"-"
13(1)
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
2) (տող 6(2)+տող 7(2)+տող 8(2)+տող 9(2)+տող 10(2)+տող
"-"
11(2)+տող12(2)+տող 13(2)
6. Նյութական ծախսեր
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
7. Նորոգման ծախսեր
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
8. Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
3) միջին ամսական աշխատավարձ
հազ. դրամ
4) աշխատողների թվաքանակը
մարդ
9. Էլեկտրաէներգիայի վճար
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
3) Ջրաղբյուրներում տեղակայված պոմպերի ծախսած
մլն դրամ
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4) էլեկտրաէներգիա
մլն կՎտժ
5)
մլն դրամ
Տնային պոմպերի ծախսած էլեկտրաէներգիա
6)
մլն կՎտժ
7)
մլն դրամ
Էլեկտրաէներգիայի այլ սպառում
8)
մլն կՎտժ
10. Այլ ծախսեր
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
11. Վարկի սպասարկում
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
12. Բնապահպանական վճար
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
13. Բնօգտագործման վճար
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
14. Մաշվածություն
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
15. Շահույթ
մլն դրամ
1) ջրամատակարարման համակարգի համար
"-"
2) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
"-"
16. Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի)
մլն դրամ
ջրամատակարարման համակարգի համար (տող
1)
"-"
5(1)+տող14(1)+տող15(1))
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի համար
2)
"-"
(տող 5(2)+տող 14(2)+տող 15(2))
17. Ջրամատակարարման սակագին՝
1) առանց ավելացված արժեքի հարկի (տող 16(1) ֈ տող 3)
դրամ/խմ
2) ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (տող 17(1) х 1,2)
դրամ/խմ
18. Ջրահեռացման սակագին՝
1) առանց ավելացված արժեքի հարկի (տող 16(2) ֈ տող 4)
դրամ/խմ
2) ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (տող 18(1) х 1,2)
դրամ/խմ
19. Ընդամենը սակագին՝
1) առանց ավելացված արժեքի հարկի (տող 17(1) + տող18(1))
դրամ/խմ
2) ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (տող 19(1) х 1,2)
դրամ/խմ
___________________________________

_________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)
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Ձև 4-2
______________________________
(անվանումը)

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ)
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Նշանակումներ

Ցուցանիշներ

1. Բազիսային սակագին (առանց ավելացված արժեքի
հարկի)

Tbi

2. Նախորդող տարիներից տվյալ հաշվարկային տարի
տեղափոխված սակագնի մեծություն (առանց
ավելացված արժեքի հարկի)

ΔT՛i

3. Բազիսային սակագնի սղաճով ճշգրտվող բաժնեմաս

Չափի
միավոր

դրամ/խմ
դրամ/խմ

ΔIb

%

ΔEPb

%

ΔNAPb

%

6. Մանրածախ ջրամատակարարման ծավալներով
պայմանավորված բազիսային սակագնի ճշգրտման
մեծություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

ΔTbi

դրամ/խմ

1) Հաշվարկային տարվան նախորդող տարվա
մանրածախ ջրամատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների
մատուցման գումարային սակագին (առանց
ավելացված արժեքի հարկի)

Ti-1

դրամ/խմ

2) Հաշվարկային տարվան նախորդող տարվա համար
ամրագրված մանրածախ ջրամատակարարման
բազիսային ծավալ

Vb(i-1)

հազար խմ

3) Հաշվարկային տարվան նախորդող 12 ամիսների
համար սպառողներին մանրածախ
ջրամատակարարման փաստացի ծավալ

Vf(i-1)

հազար խմ

Vbi

հազար խմ

4. Բազիսային սակագնի էլեկտրաէներգիայի սակագների
փոփոխությամբ ճշգրտվող բաժնեմաս
5. Բազիսային սակագնի ճշգրտման չենթարկվող
բաժնեմաս

4) Հաշվարկային տարվա համար ամրագրված
մանրածախ ջրամատակարարման բազիսային ծավալ
5) Մանրածախ ջրամատակարարման ծավալների
տատանումներով պայմանավորված լիցենզավորված
անձի և բաժանորդների միջև ռիսկերի բաշխումը
հաշվի առնող գործակից
7. Սղաճով պայմանավորված բազիսային սակագնի
ճշգրտման մեծություն (առանց ավելացված արժեքի
հարկի)

դրամ/խմ

1) Հաշվարկային տարվա համար սղաճով
պայմանավորված ճշգրտման գործակից

KIi

2) Հաշվարկային տարվան նախորդող տարվա համար
սղաճով պայմանավորված ճշգրտման գործակից

KIi-1

3) Բազիսային սակագնի ճշգրտման հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող (եթե հնարավոր չէ, ապա
դրան նախորդող) ամսվա (աճողական` ընթացիկ
տարվա սկզբից) սպառողական գների ինդեքս

IIi-1

8. Էլեկտրաէներգիայի սակագների փոփոխությամբ
պայմանավորված բազիսային սակագնի ճշգրտման
մեծություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

դրամ/խմ

1) Հաշվարկային տարվա համար էլեկտրաէներգիայի
սակագների փոփոխությամբ պայմանավորված
ճշգրտման գործակից

KEPi

2) Հաշվարկային տարում ջրամատակարարման և
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայու-

EPi
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դրամ/կՎ
տժ

…………
հաշվարկային տարի

թյունների մատուցման ճշգրտված սակագներն ուժի
մեջ մտնելու օրվա դրությամբ գործող էլեկտրաէներգիայի սակագների հիման վրա հաշվարկված
լիցենզավորված անձին մատակարարվող
էլեկտրաէներգիայի միջին կշռված սակագին
(առանց ավելացված արժեքի հարկի)
3) Հաշվարկային (պայմանագրային) առաջին տարվա
սկզբում գործող էլեկտրաէներգիայի սակագների
հիման վրա հաշվարկված լիցենզավորված անձին
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի միջին կշռված
սակագին (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

EPo

դրամ/
կՎտժ

9. Ջրային համակարգն այլ նպատակներով
օգտագործումից և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով
մատակարարելուց ստացվող լրացուցիչ հասույթով
պայմանավորված սակագնի ճշգրտման մեծություն
(առանց ավելացված արժեքի հարկի)
1) Ջրային համակարգն այլ նպատակներով
օգտագործումից և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով
մատակարարելուց ստացվող լրացուցիչ հասույթ
(առանց ավելացված արժեքի հարկի)

դրամ/խմ

ARf(i-1)

10. Բոլոր գործոններով պայմանավորված բազիսային
սակագնի ճշգրտման մեծություն՝ առանց ավելացված
արժեքի հարկի (տող2+տող6+տող7+տող8-տող9)
11. Հաշվարկային տարվա մանրածախ
ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի
մաքրման) ծառայությունների մատուցման ճշգրտված
գումարային սակագին՝ առանց ավելացված արժեքի
հարկի (տող1+տող10)

հազար
դրամ

դրամ/խմ

Ti

դրամ/խմ

1) Հաշվարկային տարվա մանրածախ ջրամատակարարման սակագին (առանց ավելացված արժեքի
հարկի)

դրամ/խմ

2) Հաշվարկային տարվա մանրածախ ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայության մատուցման
սակագին (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

դրամ/խմ

12. Հաշվարկային տարվա մանրածախ
ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի
մաքրման) ծառայությունների մատուցման ճշգրտված
գումարային սակագինը՝ ներառյալ ավելացված
արժեքի հարկը (տող11 x 1.2)

Ti

դրամ/խմ

1) Հաշվարկային տարվա մանրածախ
ջրամատակարարման սակագին (ներառյալ
ավելացված արժեքի հարկը)

դրամ/խմ

2) Հաշվարկային տարվա մանրածախ ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայության մատուցման
սակագին (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)

դրամ/խմ

13. Հաշվարկային տարվա մեծածախ ջրամատակարարման սակագին (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

T1wi

դրամ/խմ

14. Հաշվարկային տարվա մեծածախ
ջրամատակարարման սակագին (ներառյալ
ավելացված արժեքի հարկը)

T1wi

դրամ/խմ

15. Հաշվարկային տարվա մեծածախ ջրահեռացման
սակագին (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

T2wi

դրամ/խմ

16. Հաշվարկային տարվա մեծածախ ջրահեռացման
սակագին (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)

T2wi

դրամ/խմ

Սույն ձևով սահմանված ցուցանիշները լրացվում են՝ համաձայն Հանձնաժողովի
կողմից Հայտատուին տրամադրված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի պայմանների:
__________________________________

_________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)
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Ձև 4-3
______________________________
(անվանումը)

ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

№

Չափի
միավոր

Անվանում

Ջրաղբյուրներից վերցված և ցանցին տրված ջրի
քանակը
2. Կորուստները
1.

մլն խմ

1) բնեղեն արտահայտությամբ
տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի
2)
նկատմամբ)
3. Սպառողին տրված ջրաքանակը, այդ թվում՝
ջրօգտագործողների ընկերություններ և ջրօգտա1)
գործողների ընկերությունների միություններ
2) այլ սպառողներ

մլն խմ

Ինքնահոս
եղանակով

Մեխանիկական
եղանակով

Ընդամենը

%
մլն խմ
մլն խմ
մլն խմ

Ոռոգման ջրի մատակարարում իրականացնելու
4. համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման մլն դրամ
ընդամենը ծախսեր, այդ թվում՝
1)
2)
3)
ա.

Նյութական ծախսեր
Նորոգման ծախսեր
Հաստիքային անձնակազմի աշխատավարձը
միջին ամսական աշխատավարձ

բ. աշխատողների միջին թվաքանակը
4) Էլեկտրաէներգիայի վճար
ա.

ջրաղբյուրներում տեղակայված պոմպերի ծախսած
էլեկտրաէներգիա

մլն դրամ
մլն դրամ
մլն դրամ
հազ. դրամ
մարդ
մլն դրամ
մլն դրամ

5) Այլ ծախսեր

մլն կՎտժ
մլն դրամ
մլն կՎտժ
մլն դրամ

6) Վարկի սպասարկում
7) Ռեսուրսավճար
5. Մաշվածություն

մլն դրամ
մլն դրամ
մլն դրամ

6. Շահույթ
Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի
7.
հարկի) (տող 4+տող 5+տող 6)
8. Սակագին՝
առանց ավելացված արժեքի հարկի
1)
(տող 7 ֈ տող 3)
ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը
2)
(տող 8(1) x 1,2)

մլն դրամ

բ. էլեկտրաէներգիայի այլ սպառում

__________________________________

մլն դրամ

դրամ/խմ
դրամ/խմ

__________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)
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______________________________

Հավելված N 5
Ջրային ոլորտում սակագների
սահմանման և վերանայման կարգի
Ձև 5-1

(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ
ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
№

Չափի
միավոր

Անվանում

ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾՈՂ ՋՈՒՐ, ընդամենը
այդ թվում՝
1) ինքնահոս եղանակով
1.

հազ խմ
-"-

2) մեխանիկական եղանակով
2. Ջրաղբյուրներից վերցվող ջուր, այդ թվում՝
1) ինքնահոս եղանակով

-"հազ խմ
-"-

2) մեխանիկական եղանակով
3. այլ ընկերություններից գնվող ջուր, այդ թվում՝
1)

-"հազ խմ
-"-

2)
4. ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, ընդամենը
1) Կորուստները տոկոսային արտահայտությամբ տող 1-ի նկատմամբ
այդ թվում՝
2)
կորուստները (ջրաղբյուր-մասնաճյուղ) ջրատարներում
կորուստները (ջրաղբյուր-մասնաճյուղ) տոկոսային
ա)
արտահայտությամբ տող 1-ի նկատմամբ

-"հազ խմ
%

3) կորուստները մասնաճյուղերում
մասնաճյուղերի կորուստները տոկոսային արտահայտությամբ
ա)
տող 1-ի նկատմամբ
ՋՐԻ ՍՊԱՌՈՒՄ, ընդամենը (տող1-տող4),
5.
այդ թվում՝
1) Սպառողներին վաճառվող ջուր
2) Սեփական կարիքների համար օգտագործվող ջուր

հազ խմ

_________________________________

Ընդամենը

հազ խմ
%

%
հազ խմ
հազ խմ
հազ խմ

________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)
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______________________________

Ձև 5-2

(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
Պոմպակայանի
Պոմպակա- Ջրատարի Մատակա- Էլեկտրա- էլեկտրաէներգիա- Պոմպակայանի
յի տեսակարար
աշխատաժամերը
յանի
անվարարված
էներգիայի
№
ծախսը (կվտժ/խմ)
(ջրաղբյուրի) նումը
ջրի քանակը
ծախսը
անվանումը (համարը) (հազ խմ) (հազ կՎտժ) փաս- հաշվար- փասհաշտացի
կային
տացի վարկային

1.

2.

3.

4.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1. Սույն ձևի պոմպակայանի էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսի հաշվարկային մեծությունը
լրացվում է համաձայն W = H / 367 x ղպոմպ x ղշարժ հաշվարկի, որտեղ H-ը մանոմետրական
ճնշումն է (մ), ղպոմպ-ը պոմպի օգտակար գործողության գործակիցն է, ղշարժ -ը շարժիչի օգտակար
գործողության գործակիցն էֈ
2. Սույն ձևի պոմպակայանի աշխատաժամերի հաշվարկային մեծությունը լրացվում է համաձայն
Tդր =ΣQ/ (3600 x Q) հաշվարկի, որտեղ ΣQ - ն փաստացի մղված ջրաքանակն է (խմ), Q -ն պոմպի
(պոմպերի) հաշվարկային ելքը (խմ/ժ)ֈ

____________________________________

______________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև 5-3
______________________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԱՐՎԱՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ 12 ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼՈՒՑ ԵՎ
ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ
ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ (ՎՃԱՐՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.

Ընդամենը ջրամատակարարման ծավալ, որից՝

1)

Մանրածախ ջրամատակա- հազար
րարման ծավալ
խմ

2)

Մեծածախ ջրամատակարարման ծավալ

հազար
խմ

3)

Սեփական կարիքների
համար օգտագործված
ջրի ծավալ

հազար
խմ

4)

Ոռոգման նպատակով
մատակարարված խմելու
ջրի ծավալ

հազար
խմ

Դեկտեմբեր

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր

Օգոստոս

Հուլիս

Հունիս

Մայիս

Ապրիլ

Մարտ

Չափի
միավոր

Փետրվար

Անվանումներ

Հունվար

N

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

այդ թվում՝

հազար
խմ

ա. ոռոգման նպատակով
խմելու ջրի մատակարարումից ստացված հասույթ
(առանց ավելացված
արժեքի հարկի)

հազար
դրամ

բ.

ոռոգման նպատակով
խմելու ջրի մատակարարման ծառայության գին
(առանց ավելացված
արժեքի հարկի)

դրամ/
խմ

2.

Ջրային համակարգն այլ
նպատակներով
օգտագործումից ստացված
հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

հազար
դրամ

1)

Ջրային համակարգն այլ
նպատակներով օգտագործման ծառայության ծավալ

____

2)

Ջրային համակարգն այլ
նպատակներով օգտագործման ծառայության գին
(վճար)՝ առանց ավելացված
արժեքի հարկի

____

____________________________________

________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)
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Ձև 5-4
______________________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

№

Չափի
միավոր

Անվանում

1. Ընդամենը ջրառ, այդ թվում՝
1) մեխանիկական եղանակով

մլն խմ
_ ,, _

2) ինքնահոս եղանակով

_ ,, _
մլն խմ
%

Ջրի կորուստները, ընդամենը,
2.
այդ թվում՝
1)

մեխանիկական եղանակով մատակարարված
ջրի կորուստները

2)

ինքնահոս եղանակով մատակարարված ջրի
կորուստները

3.
1)
2)
4.
5.
6.

Ընդամենը ջրտուքի կետերում
մատակարարված ջուր, այդ թվում՝
մեխանիկական եղանակով
ինքնահոս եղանակով
Ջրօգտագործողների ընկերությունների
միություններին մատակարարվող ոռոգման
ջուր
Ջրօգտագործողների ընկերություններին
մատակարարվող ոռոգման ջուր
Այլ ջրօգտագործողներին մատակարարվող
ոռոգման ջուր

____________________________________

Ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ
մասնաճյուղերի
…. ….
…
…

մլն խմ
%
մլն խմ
%
մլն խմ
_ ,, _
_ ,, _
մլն խմ
մլն խմ
մլն խմ

________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)
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Ձև 5-5
______________________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԻ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

№

ԷլեկտրաԱշխատած
ՊոմպակաՄղված
Էլեկտրա- էներգիայի
պոմպերի
յանի դրվածՊոմպակայանի
ջրի
էներգիայի փաստացի
քային
թվա- աշխատաանվանումը
քանակը
ծախսը
տեսակահզորության
քանակը ժամերը
(հազ խմ) (հազ կՎտժ) րար ծախսը
օգտագործման
(հատ)
(ժամ)
(կՎտժ/խմ)
ժամերը

1.

………………….
(մասնաճյուղի
անվանումը)

1)
2)
2.

…………………
(մասնաճյուղի
անվանումը)

1)
2)
3.

……………….
(մասնաճյուղի
անվանումը)

1)
2)

1. Սույն հավելվածի «Պոմպակայանների դրվածքային հզորության օգտագործման
ժամերը» սյունակը լրացվում է համաձայն Tդր =ΣQ/ 3600 x Q հաշվարկի, որտեղ ΣQ-ն
մղված ջրի քանակն է (հազ խմ), Q-ն պոմպակայանի պոմպերի գումարային արտադրողականությունն է (խմ/ժ)ֈ

___________________________________

_________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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Ձև 5-6
______________________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող տարի
20․․․․․ թ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ից 20․․․․․ թ. ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ -ը
(նշել ժամանակաշրջանը)
Ջրամբարում
Վարչատարածջրի ծավալը
Ընդհանուր Օգտակար
քային միավորը
հաշվետու
№
ծավալը
ծավալը
(շրջանը‚
ժամանակաշր(մլն խմ)
(մլն խմ)
համայնքը)
ջանի սկզբին
(մլն խմ)
1. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ մասնաճյուղ
․․․․․․․․․․․․․․․․
1) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
Ջրամբարների
անվանումը
(ըստ մասնաճյուղերի)

Ջրամբարում
ջրի ծավալը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում
(մլն խմ)

․․․․․․․․․․․․․․․․
2) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
3)
2. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ մասնաճյուղ
․․․․․․․․․․․․․․․․
1) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
․․․․․․․․․․․․․․․․
2) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
3)
3. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ մասնաճյուղ
․․․․․․․․․․․․․․․․
1) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
․․․․․․․․․․․․․․․․
2) ․․․․․․․․․․․․․․․․
ջրամբար
3)

__________________________________

__________________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հուլիսի 31-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ
24-Ի N 3Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 41-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1.
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 որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածում՝
«Ռադիոհաճախականությունների
օգտագործման
թույլտվությունների
տրամադրման կարգում» (այսուհետ՝ Կարգ), կատարել հետևյալ լրացումներն
ու փոփոխությունները.
1) Կարգի 1-ին պարբերությունում «երկարաձգման» բառից հետո լրացնել
«և վերաձևակերպման» բառերը.
2) Կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Թույլտվություն չի պահանջվում`
1) ցամաքային շարժական բջջային կապի բաժանորդային կայանների
(տերմինալների) օգտագործման համար,
2) շարժական արբանյակային կապի գլոբալ համակարգերի շարժական
երկրային բաժանորդային կայանների (տերմինալների) օգտագործման
համար,
3) մինչև 5 Վտ հզորությամբ առանց բաց ճառագայթման կենցաղային և
բժշկական
գերբարձր
ռադիոհաճախականության
սարքավորումների
օգտագործման համար,
4) 10 մետր հեռավորության վրա հետևյալ մագնիսական դաշտի
լարվածությամբ ինդուկցիոն սարքավորումների (ռադիոհաճախականային
նույնացման, հսկող ռադիոազդանշանային, ապրանքների նույնացման,
անձնական նույնացման, արտադրանքի հսկման) օգտագործման համար`
ա. 9 - 59,75 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 72 դԲ (մկԱ/մ),
բ. 59,75 - 60,25 կՀց, 70 - 119 կՀց, 6765 - 6795 կՀց, 13,553 - 13,567 ՄՀց,
26,957 - 27,283 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող,
մինչև 42 դԲ (մկԱ/մ),
գ. 60,25 - 70 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 69 դԲ (մկԱ/մ),
դ. 119 - 135 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 66 դԲ (մկԱ/մ),
ե. 7400 - 8800 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 9 դԲ (մկԱ/մ),
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5) 125 - 135 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 10 մՎտ համարժեք - իզոտրոպ հզորությամբ, անվադողերը վերահսկող
անլար կապի սարքավորումների օգտագործման համար,
6) 315 - 600 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, 10
մետր հեռավորության վրա մինչև 5 դԲ (մկԱ/մ) մագնիսական դաշտի
լարվածությամբ, 30 – 37,5 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող, մինչև 1 մՎտ հզորությամբ, 402 - 405 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 25 մկՎտ հզորությամբ բժշկական
իմպլանտանտների օգտագործման համար, 457 կՀց ռադիոհաճախականությամբ աշխատող, 10 մետր հեռավորության վրա, մինչև 7 դԲ (մկԱ/մ)
մագնիսական դաշտի լարվածությամբ, ձնակույտի հետևանքով զոհերի
փնտրման սարքերի օգտագործման համար,
7) 3155 - 3400 կՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
10 մետր հեռավորության վրա մինչև 13,5 դԲ (մկԱ/մ) մագնիսական դաշտի
լարվածությամբ, 33,2 - 48,5 ՄՀց, 57 - 57,5 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների
շերտերում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ անլար լսողական սարքերի
օգտագործման համար,
8) 6765-6795 կՀց, 13,553-13,567 ՄՀց, 26,957-27,283 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, 10 մետր հեռավորության վրա, մինչև
42դԲ(մկԱ/մ) մագնիսական դաշտի լարվածությամբ, 40,660-40,700 ՄՀց
ռադիոհաճախականությունների
շերտում
աշխատող
մինչև
10մՎտ
հզորությամբ, 169,400-169,475ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող մինչև 500 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.) 50 կՀց
շերտի առավելագույն լայնությամբ, 169,400-169,4875 ՄՀց և 169,4875-169,8125
ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող մինչև 10 մՎտ
էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.), 433,05-434,79 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող մինչև 10 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող
հզորությամբ (e.r.p.), 863–870 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող մինչև 25 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.), 868868,6 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող մինչև 25 մՎտ
էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.), ելքային հաղորդման (uplink
transmissions) և 869,4-869,65 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող, մինչև 500 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.)
մուտքային հաղորդման (downlink transmissions), 24,0-24,25 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 100 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.), ոչ մասնագիտացված սարքավորումների
(հեռակառավարման,
հեռուստաչափության,
հեռուստակառավարման,
ազդանշանման) օգտագործման համար,
9) 2400 - 2483,5 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև 100 մՎտ հզորությամբ, անլար հասանելիության լայնաշերտ
սարքավորումների օգտագործման համար,
10) 5150-5250 ՄՀց, 5725-5875 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների
շերտերում աշխատող, մինչև 100 մՎտ հզորությամբ, լոկալ ցանցերի
սարքավորումների օգտագործման համար (միայն շենքերի ներսում, ինչպես
նաև օդանավերում` թռիչքի բոլոր փուլերում), 5250-5350 ՄՀց, 5470-5725 ՄՀց
ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 100 մՎտ
հզորությամբ, լոկալ ցանցերի սարքավորումների օգտագործման համար
(օդանավերում` թռիչքի բոլոր փուլերում),
11) 26,957 - 27,283 ՄՀց, 34,995 - 35,225 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ, 28,0 - 28,2 ՄՀց,
40,660 - 40,700 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող,
մինչև 1 Վտ հզորությամբ, մոդելների ղեկավարման սարքավորումների
օգտագործման համար,
12) 66 - 74 ՄՀց, 87,5 - 92 ՄՀց, 100 - 108 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ, 151 - 162,7 ՄՀց,
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163,2 - 168,5 ՄՀց, 174 - 230 ՄՀց, 470 - 638 ՄՀց, 710 - 726 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 5 մՎտ առավելագույն
հզորությամբ, 165,5 - 167,3 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
(165,70 ՄՀց, 166,10 ՄՀց, 166,50 ՄՀց, 167,15 ՄՀց ֆիքսված ռադիոհաճախականություններ) աշխատող, մինչև 20 մՎտ հզորությամբ, ռադիոխոսափողների
օգտագործման համար,
13) 87,5 - 92 ՄՀց, 863 - 865 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների
շերտերում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ, 1795 - 1800 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 20 մՎտ հզորությամբ,
անլար աուդիոսարքավորումների օգտագործման համար,
14) 26,945 ՄՀց, 26,960 ՄՀց ռադիոհաճախականություններով աշխատող,
մինչև 2 Վտ հզորությամբ, 433,05 - 434,79 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների
շերտում աշխատող, մինչև 5 մՎտ հզորությամբ, 868-868,2 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ, հսկող
ռադիոազդանշանային սարքավորումների օգտագործման համար, 149,95 150,06 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 25
մՎտ հզորությամբ, հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումների
(հեռավոր օբյեկտներում) օգտագործման համար,
15) 30 - 41 ՄՀց, 1880 - 1900 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 10 մՎտ հզորությամբ, անլար հեռախոսասարքերի
օգտագործման համար,
16) 1710 - 1785 ՄՀց, 1805 - 1880 ՄՀց, 1920 - 1980 ՄՀց, 2110 - 2170 ՄՀց
ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող ներսրահային բջջային
կապի սարքավորումների (օդանավերում` երկրի մակերևույթից 3000 մետրից
բարձր թռիչքի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության շարժական կապի
օպերատորների հետ ռոումինգային համաձայնագրի առկայության դեպքում)
օգտագործման համար,
17) 9,2 ԳՀց – 9,975 ԳՀց, 10,5 - 10,6 ԳՀց, 13,4 - 14 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող, մինչև 25 մՎտ հզորությամբ, 24,00 - 24,25
ԳՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև 100 մՎտ
հզորությամբ,
տեղաշարժի
և
ռադիոազդանշանի
հայտնաբերման
սարքավորումների (փոքր հզորության ռադարներ` օբյեկտի դիրքը,
արագությունը և այլ բնութագրերը որոշելու համար) օգտագործման համար,
18) 10,7 - 12,75 ԳՀց, 14,0 - 14,5 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների
շերտերում աշխատող արբանյակային կապի երկրային կայանների
(օդանավերում` երկրի մակերևույթից 3000 մետրից բարձր թռիչքի ժամանակ
ինքնաթիռ-արբանյակ կապուղու կազմակերպման համար) և 19,7-20,2 ԳՀց,
29,5-30,0 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների շերտերում աշխատող
արբանյակային կապի երկրային կայանների (օդանավերում` թռիչքի բոլոր
փուլերում, ինքնաթիռ-արբանյակ կապուղու կազմակերպման համար)
օգտագործման համար,
19) 26,957 - 27,09 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, 10 մետր հեռավորության վրա, մինչև 42 դԲ (մկԱ/մ) մագնիսական դաշտի
լարվածությամբ, 2446 - 2454 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող, մինչև 100 մՎտ հզորությամբ, երկաթուղուն ավտոմատ
նույնացման սարքավորումների օգտագործման համար,
20) 13,553-13,567 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, 10 մետր հեռավորության վրա, մինչև 60 դԲ (մկԱ/մ) մագնիսական դաշտի
լարվածությամբ, 865-865,6 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող մինչև 100 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.) 200 կՀց
շերտի առավելագույն լայնությամբ, (865,6-867,6 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող հարցումներ հաղորդող, մինչև 2 Վտ
էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.), թույլատրվում է միայն 865,7 ՄՀց,
866,3 ՄՀց, 866,9 ՄՀց և 867,5 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների կենտրոնացած չորս ալիքներում՝ յուրաքանչյուրը 200 կՀց շերտի առավելագույն
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լայնությամբ), 867,6-868 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում
աշխատող մինչև 500 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող հզորությամբ (e.r.p.) 200 կՀց
շերտի առավելագույն լայնությամբ, 2446-2454ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող մինչև 100 մՎտ էֆեկտիվ ճառագայթող
հզորությամբ
(e.r.p.)
ռադիոհաճախականային
նույնացման
(RFID)
սարքավորումների օգտագործման համար,
21) 446 - 446,1 ՄՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող,
մինչև
0,5
Վտ
հզորությամբ,
անձնական
ռադիոկայանների
(ոչ
մասնագիտական) օգտագործման համար,
22) 76-77 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների շերտում աշխատող, մինչև
55 դԲ (մկԱ/մ) էֆեկտիվ ճառագայթող իզոտրոպ հզորությամբ, տրանսպորտային
միջոցների
վրա
տեղադրված
տելեմատիկ
համակարգերի
օգտագործման համար,
23) Արցախի Հանրապետությունում պետական կամ հանրային
նշանակության իրադարձությունների, միջոցառումների կամ այցերի
լուսաբանման համար ռադիոկապի շարժական ցանցերի կազմակերպման
կամ արբանյակային կապի երկրային կայանի շահագործման նպատակով
մինչև 15 օր ժամկետով օգտագործվող ռադիոհաճախականությունների
համար, բայց ոչ ավելի քան տարեկան 3 անգամ:
5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված փոքր շառավղով անլար կապի
համակարգերն օգտագործվում են Հեռահաղորդակցության միջազգային
միության
ուղեցույցների
համաձայն`
Արցախի
Հանրապետության
տարածքում Թույլտվություն ունեցող անձանց ռադիոսարքավորումներում
խանգարումներ չառաջացնելու և այդ ռադիոսարքավորումներից առաջացող
խանգարումներից պաշտպանություն չպահանջելու պայմանով:».
3) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետով.
«5.1. Սույն կարգի 4-րդ կետի 23-րդ ենթակետում նշված ռադիոհաճախականություններն առանց Թույլտվության կարող են օգտագործվել միայն
Հանձնաժողովի հետ նախապես համաձայնեցնելուց հետո: Սույն կետում
նշված համաձայնեցումը ստանալու համար սույն կարգի 4-րդ կետի 23-րդ
ենթակետում նշված ռադիոհաճախականություններն առանց թույլտվության
օգտագործման համար դիմող անձը Հանձնաժողով է ներկայացնում սույն
կարգի N 3 և N 4 հավելվածներով նախատեսված տեղեկությունները:
Հանձնաժողովը սույն կետում նշված համաձայնեցման վերաբերյալ
դիրքորոշումը հայտնում է՝ այն նախապես համաձայնեցնելով էլեկտրոնային
հաղորդակցության ոլորտի իրավասու մարմնի հետ՝ վերջինիս դիրքորոշումն
ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:».
4) Կարգի 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ.
«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություն մատուցելու
նպատակով տրամադրվող Թույլտվության գործողությունը չի կարող ցանցի
լիցենզիայի գործողության ժամկետից ավելի լինել:».
5) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին կետով.
«14.1. Սույն կարգով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում՝
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում:».
6) ուժը կորցրած ճանաչել Կարգի 19-րդ կետը.
7) Կարգի 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը
փոխարինել «.» կետադրական նշանով և Կարգի 21-րդ կետը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 4-րդ ենթակետով.
«4)
Հայտատուն
գտնվում
է
սնանկության
կամ
լուծարման
գործընթացումֈ».
8) Կարգի 27-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1)
Հայտատուն
գտնվում
է
սնանկության
կամ
լուծարման
գործընթացում.».
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9) Կարգի 36-րդ կետում «մինչև Թույլտվության գործողության ժամկետի
ավարտը» բառերը փոխարինել «Թույլտվության գործողության ժամկետի
ավարտից առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ» բառերով.
10) Կարգի 39-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը
փոխարինել «.» կետադրական նշանով և Կարգի 39-րդ կետը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 6-րդ ենթակետով.
«6) Թույլտվություն ունեցող անձը` օրենքի, իսկ իրավաբանական անձ
հանդիսանալու դեպքում` նաև իր կանոնադրության համաձայն, իրավունք
չունի օգտագործելու հայցվող ռադիոհաճախականությունըֈ».
11) Կարգի 40-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«40.
Հանձնաժողովը
Թույլտվության
գործողության
ժամկետի
երկարաձգման կամ երկարաձգման մերժման վերաբերյալ որոշում է
ընդունում Հայտը ստանալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:».
12) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ գլխով.
«6. Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման պարտադիր
վճարները
42. Ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարը
սահմանվում է տարվա համար և ենթակա է վճարման յուրաքանչյուր
եռամսյակի համար հավասարաչափ՝ մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող
ամսվա 25-ը ներառյալֈ
43. Ոչ լրիվ եռամսյակի ռադիոհաճախականությունների օգտագործման վճարի չափը հաշվարկվում է ոչ լրիվ եռամսյակում ռադիոհաճախականությունների օգտագործման (Թույլտվության գործողության) օրացուցային
օրերի համար` եռամսյակի համար սահմանված վճարի և եռամսյակի
օրացուցային օրերի թվի քանորդի և ոչ լրիվ եռամսյակում ռադիոհաճախականությունների օգտագործման (Թույլտվության գործողության) օրացուցային
օրերի արտադրյալի չափովֈ
44. Ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարի
հաշվարկման ժամանակ տվյալ վճարի մասով ամբողջական թիվ ստանալու
համար իրականացվում է վճարման ենթակա գումարի կլորացում: Մինչև 50
լումայի դեպքում գումարը կլորացվում է դեպի փոքրացում, իսկ 50 և ավելի
լումայի դեպքում՝ դեպի մեծացում:
45. Ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարի
գումարի վճարումը սույն կարգով սահմանված ժամկետներից ուշացնելու
դեպքում գանձվում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար պակաս
վճարված վճարի 0,15 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համարֈ
46. Եթե ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարի
վճարման ժամանակ վճարողը կոնկրետ չի նշել, թե որ ժամանակաշրջանի
պարտավորության մարմանն է այն վերաբերում (նպատակային չէ), ապա
առաջնահերթ մարվում են ռադիոհաճախականության պարտադիր վճարի
գումարները, այնուհետև՝ տույժերը:
47. Թույլտվություն ունեցող անձի նախաձեռնությամբ Թույլտվության
գործողության
դադարեցման
դեպքում
ռադիոհաճախականության
պարտադիր վճարը (տույժը) հաշվարկվում է մինչև Թույլտվության
գործողության
դադարեցման
համար
դիմումի
ներկայացման
(Հանձնաժողովում մուտքագրման) օրը (դիմումում դադարեցման ավելի ուշ
ժամկետ նշված լինելու դեպքում՝ մինչև այդ օրը), իսկ Հանձնաժողովի
նախաձեռնությամբ Թույլտվության գործողության դադարեցման դեպքում՝
մինչև
Թույլտվության
գործողությունը
դադարեցնելու
վերաբերյալ
Հանձնաժողովի որոշման ընդունման օրըֈ».
13) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ գլխով.
«7. Թույլտվության վերաձևակերպումը
48. Թույլտվություն ունեցող անձի վերակազմակերպման կամ նրա
անվանման (անվան), կամ գտնվելու վայրի (բնակության վայրի) փոփոխման
դեպքում Թույլտվություն ունեցող անձը պարտավոր է այդ փոփոխությունները
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իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա ժամկետում
Թույլտվության
վերաձևակերպման
համար
դիմում
ներկայացնել
Հանձնաժողով՝ կցելով տեղեկություններ պետական գրանցման համարի
(պետական հաշվառման համարի) վերաբերյալ: Դիմումները Հանձնաժողովի
կողմից բավարարվում կամ մերժվում են ոչ ուշ, քան դիմումն ստանալու
օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
49. Թույլտվության վերաձևակերպման դիմումը մերժվում է, եթե՝
1) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ չեն համապատասխանում
օրենքների, նորմատիվ իրավական ակտերի կամ սույն կարգի պահանջներին,
2) Թույլտվություն ունեցող անձը օրենքի, իսկ իրավաբանական անձ
հանդիսանալու դեպքում` նաև իր կանոնադրության համաձայն իրավունք
չունի օգտագործելու տրամադրված ռադիոհաճախականությունը:».
14) Կարգի NN 1-4-րդ հավելվածների 1-ին կետերում «Հայտատու
(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի անվանումը)»
բառերը փոխարինել «Հայտատու (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը,
ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը,
պետական հաշվառման համարը, իրավաբանական անձի դեպքում`
անվանումը, պետական գրանցման համարը)» բառերով.
15) Կարգի N 3 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19-րդ
կետով.
«19. Շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման ընթացքում
օգտագործվող ազդականչը՝ _____________________:».
16) ուժը կորցրած ճանաչել Կարգի N5 հավելվածը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«04» օգոստոսի 2020թ.

N 120
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարության
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020
թվականի օգոստոսի 3-ի N363-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Ռաֆիկի Թովմասյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00758 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Միքայելի Բաղդասարյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00759 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
3) ֆիզիկական անձ Անդրեյ Նիկոլայի Գրիգորյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՄՊՏԾN00760
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
4) անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Ռաֆայելի Հովհաննիսյանին
Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00405 լիցենզիայի N00002 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Գարիկ Յուրիկի Արզումանյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN000378 լիցենզիայի գործողությունը.
2) անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Ռաֆայելի Հովհաննիսյանի
Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN000405 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը:
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3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն
պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

հրամանի

առաքումը

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«11» օգոստոսի 2020թ.

N 125
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի
օգոստոսի 7-ի N364-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Ալյոշա Կամիսի Իսրայելյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00761 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Վալերիի Գրիգորյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՄՊՏԾN00762
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
3) անհատ ձեռնարկատեր Կարո Նարիմանի Գրիգորյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՄՊՏԾN00763
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
4) անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Ժորայի Իսրայելյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՄՊՏԾN00764
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
5) ֆիզիկական անձ Մհեր Վաչագանի Գաբրիելյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00658 լիցենզիայի N00002 ներդիր.
6) անհատ ձեռնարկատեր Գարիկ Վլադիկի Զաքարյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00670 լիցենզիայի N00003 ներդիր.
7) ֆիզիկական անձ Արկադի Ռաֆայելի Սարդարյանին Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության ՏԾN00672 լիցենզիայի N00002 ներդիր.
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8) ֆիզիկական անձ Գենադի Գառնիկի Գրիգորյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00674
լիցենզիայի N00003 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
1) ֆիզիկական անձ Ալեն Մաքսիմի Ավագյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN000531
լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
2) ֆիզիկական անձ Մհեր Վաչագանի Գաբրիելյանի Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության ՏԾN000658 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը.
3) անհատ ձեռնարկատեր Գարիկ Վլադիկի Զաքարյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN000670 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը.
4) ֆիզիկական անձ Արկադի Ռաֆայելի Սարդարյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN000672
լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը.
5) ֆիզիկական անձ Գենադի Գառնիկի Գրիգորյանի Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության ՏԾN000674 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
2020 թվականի օգոստոսի 3-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 4-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
37-րդ հոդվածը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018 թվականի
նոյեմբերի 5-ի «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի Թեմի,
Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
ժողովի
պատգամավորների,
հանրապետական գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման
մարմինների
(այդ
թվում`
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի
ենթակայության կազմակերպությունների և հիմնարկի կարգավիճակ
ունեցող`
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի
ենթակայության
կազմակերպությունների), պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
(բացառությամբ նրանց կողմից ստեղծված կազմակերպությունների` անկախ
կազմակերպաիրավական
ձևից),
Արցախի
Հանրապետության
դատախազության, Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի,
օրենքով ստեղծված պետական մարմինների, Արցախի Հանրապետության
դատարանների, Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի
տրանսպորտային
միջոցների
հաշվառման
համարանիշերի
նիշերը
սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի
2013 թվականի մարտի 29-ի N 1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 3-Ն հրամանի հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և
լրացումը.
1) 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«

16.

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարություն

171CC90 –185CC90,
033UU90

»,

2) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 26-րդ կետով.
«

26.

Արցախի Հանրապետության պետական
եկամուտների կոմիտե

002ՕՏ90-007ՕՏ90,
009ՕՏ90-025ՕՏ90,
100ՕՏ90, 200ՕՏ90,
222ՕՏ90,600ՕՏ90,
800ՕՏ90, 900ՕՏ90

»:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ

2020 թվականի օգոստոսի 3
ք. Ստեփանակերտ

102

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
10 հուլիսի 2020թ.

N 261-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
ԱՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության
տեսակներով
լիցենզավորող հանձնաժողովի 09.07.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի երրորդ պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ
տարածքում
քաղաքաշինության
բնագավառի
համապատասխան
գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:

N

1

2

3

4

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և գտնվելու
վայրը
«ԶԱՐԹՈՆՔ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ,
Վ. Սարգսյան շենք 5, բն.7
«ՍԱՆ-ՍԻԹԻ» ՍՊԸ
ք. Մարտակերտ,
Սախարովի փող. թիվ 22
«ԳՐԻԳՈՐԻ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Զառին բաղ
տեղամաս
«ԷՅՉ ՎԻ ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Մարտունու շրջան,
ք. Ճարտար

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

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային
կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
24 հուլիսի 2020թ.

N 275-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
ԱՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության
տեսակներով
լիցենզավորող հանձնաժողովի 23.07.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի երրորդ պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ
տարածքում
քաղաքաշինության
բնագավառի
համապատասխան
գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:

N

1
2
3

4

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և գտնվելու վայրը

Գործունեության տեսակը

«ԱՐԹՈՒՐ ԵՎ ԱՐԱՄ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Դուդինի 2-րդ փակ.
տուն 21
«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Ա. Մկրտչյանի 5/8
«ԱԼՖԱ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Սասունցի
Դավթի 56/29

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

«ՕՀԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ» ԱՁ
ք. Ստեփ., Մարտունի փող.
թիվ 26

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝
հիդրոտեխնիկական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային
կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

104

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
31 հուլիսի 2020թ.

N 292-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
ԱՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության
տեսակներով
լիցենզավորող հանձնաժողովի 30.07.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի երրորդ պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ
տարածքում
քաղաքաշինության
բնագավառի
համապատասխան
գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:

N

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և գտնվելու վայրը

1

«ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹ»
ՍՊԸ ք. Ասկերան,
Ն. Ստեփանյան փ. 7 նրբ. տուն 2

2

«ՄԱՎՎԱ» ՓԲԸ ք. Ստեփ.,
Տիգրան Մեծի փող. թիվ 20

3

«ՆՈՐՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Հուրունցի 52

4

«ԱՆԻ-ՄԱԹԵՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Տոլստոյի փող. տուն 18

5

6

«ՇԵՆԱՑՈՒՄ» ՍՊԸ
ք. Մարտունի, Մոսիյան 11
«Վ. Ա. Ն. Է. ՇԻՆ» ՍՊԸ
Մարտակերտի շրջան, գ. Վանք

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

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային
կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Գ.Գրիգորյանի
վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
31 հուլիսի 2020թ.

N 293-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
ԱՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
լիցենզավորող
հանձնաժողովի
30.07.2020թ.
եզրակացությունը
և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին
կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1.
Դադարեցնել
ներքոնշյալ
լիցենզիաների գործունեությունը`

N

1

2

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը
և գտնվելու վայրը
«Նիվա» ՍՊԸ
Քաշաթաղի շրջանի
ք. Բերձոր,V թաղ. տ. 63
«Միկո-Էկո» ՓԲԸ
ք. Մարտունի,
Սայաթ-Նովա 1

ընկերություններին

Լիցենզիայ
ի համարը
ՇԻ-796

ՇԻ-562

տրամադրած

Քաղաքաշինության բնագավառի
գործունեության տեսակը
Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝
հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ
քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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