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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 03 (394) «06» փետրվարի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
77

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի հունվարի 19-ի N 11-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի
23-ի N 907-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 9-Ն որոշումը

78

«Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
պետական
ծառայության
փրկարարական
ծառայողների
առանձնահատուկ պայմանների համար տրվող հավելումների
հաշվարկման մեծությունների չափերն ըստ պաշտոնների
դասակարգման
խմբերի
սահմանելու
մասին»
ԱՀ
կառավարության N 21-Ն որոշումը

79

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 22-Ն որոշումը

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
80

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N
62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 4-Ն որոշումը

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
81

««Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին» Ձև
N 1-գիտություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 34 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության

պետական խորհրդի N 9-Ն որոշումը
82

««Երաժշտական,
գեղարվեստի,
արվեստի
դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին»
Ձև N 1-եգադ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 35 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի N 10-Ն որոշումը

83

««Թանգարանների գործունեության մասին» Ձև N 1-թանգարան
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007
թվականի մայիսի 30-ի N 8 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N 11-Ն
որոշումը

84

««Թատրոնների գործունեության մասին» Ձև N 1-թատրոն
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007
թվականի մայիսի 30-ի N 7 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N 12-Ն
որոշումը

85

««Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասին»
Ձև N 1-համերգ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 31 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի N 13-Ն որոշումը

86

««Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև N 1հրատարակություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 7-ի N 39 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի N 14-Ն որոշումը

87

««Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև
N
1-մամուլ
(տարեկան)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 7-ի N 40 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի N 15-Ն որոշումը

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
88

«Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Հակոբյանին դեղատնային
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 5-Ա հրամանը

89

«Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Ղարիբյանին դեղատնային
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 6-Ա հրամանը

90

«Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Խաչատրյանին դեղատնային
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 7-Ա հրամանը

91

«««Սոսի արևելյան» (Սխտորաշենի «Տնջրի») ծառ» բնության
հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013
թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 90-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 13-Ն հրամանը

92

«««Փանջակ քար» (Դեդ-Նատարին ամրոց) ժայռագագաթ»
բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի
2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 47-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 14-Ն հրամանը

93

«««Աստղաշենի» բրածո ֆաունա»
բնության հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013
թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 95-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 15-Ն հրամանը

94

«««Ազոխի» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
N 96-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 16-Ն
հրամանը

95

«««Թուրշսու» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013
թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 97-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 17-Ն հրամանը
96

«««Հոնուտի ձոր» կիրճ»
բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
N 98-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 18-Ն
հրամանը

97

«««Մեծ Ալ» լիճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 40-Ն հրամանն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի N 19-Ն հրամանը

98

«««Սոսի արևելյան» ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N
41-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 20-Ն
հրամանը

99

«««Շահբուլաղ» աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N
43-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 21-Ն
հրամանը

100

«««Կաչաղակաբերդ»
ժայռագագաթ»
բնության հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015
թվականի հուլիսի 14-ի N 46-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 22-Ն հրամանը
«««Թաղարնի» (Ձելկվա) տասնյակով» բնության հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015
թվականի հուլիսի 14-ի N 45-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 23-Ն հրամանը

101

102

«««Վերին ջերմաջուր» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015
թվականի հուլիսի 14-ի N 44-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 24-Ն հրամանը

103

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղեվորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
լիցենզիա լիցենզիայի ներդիր տրամադրելու լիցենզիայի և
լիցենզիայի ներդիրների գործողությունները դադարեցնելու
մասին»
ԱՀ
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի N 08 հրամանը

104

«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու
և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
N 1-Ն
հրամանը

105

«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018
թվականի նոյեմբերի 5-ի N 3-Ն հրամանում լրացում կատարելու
մասին» ԱՀ ոստիկանության պետի N 1-Ն հրամանը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
22 հունվարի 2020թ.

N 9-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 11-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 907-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական
կենսաթոշակի, նվազագույն կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր
ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց
ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11Ն որոշման 1-ին կետում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 1-ին և 3.1-ին ենթակետերում «16 000» թիվը փոխարինել «18 000» թվով.
2) 2-րդ ենթակետում «800» թիվը փոխարինել «950» թվով.
3) 4-րդ ենթակետում «1 500» թիվը փոխարինել «1 600» թվով.
4) 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում «36 000» թիվը փոխարինել «40 000» թվով, «բ» պարբերությունում
«26 000» թիվը փոխարինել «30 000» թվով, իսկ «գ» պարբերությունում «25 500» թիվը՝ «27 000» թվով.
5) 6-րդ ենթակետում «25500» թիվը փոխարինել «27000» թվով, իսկ
«80000» թիվը՝ «90 000» թվով.
6) 7-8-րդ ենթակետերում «25 500» թիվը փոխարինել «26 500» թվով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության,
հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու
մասին» N 907-Ն որոշման 1-ին կետում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 1-3-րդ ենթակետերում «25 500» թիվը փոխարինել «26 500» թվով.
2) 3-րդ ենթակետում «80 000» թիվը փոխարինել «90 000» թվով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա
գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 հունվարի 2020թ.

N 21-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի
պահանջներին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել
Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայության
փրկարարական ծառայողների առանձնահատուկ պայմանների համար տրվող հավելումների հաշվարկման
մեծությունների չափերն ըստ պաշտոնների դասակարգման խմբերի՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և դրա
գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 21-Ն որոշման
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ
ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ
ԸՍՏ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ

հ/հ

1.

2.

Փրկարարա- Փրկարարական ծառայուկան
թյան պաշտոն- ծառայության
ների խումբը
կոչումը

Ծառայության
առանձնահատկություններով
պայմանավորված հավելումների
վճարման դեպքերը

Փրկարարա- փրկարարա- Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
կան ծառայու- կան ծառայու- լեռնափրկարարական և այլ
թյան բարձրա- թյան բարձրա- փրկարարական աշխատանքների,
գույն պաշտոն գույն կոչում ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
(Արցախի Հան- (Գեներալա- մանրէաբանական վտանգավոր
րապետության կան կազմ) նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
արտակարգ
վարակազերծման աշխատանքների,
իրավիճակների
հատուկ օբյեկտների պահպանության
պետական
աշխատանքների, արտակարգ
ծառայության
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
տնօրեն)
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման
աշխատանքների ղեկավարում,
համակարգում և կազմակերպում
Փրկարարա- փրկարարա- Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
կան ծառայու- կան ծառայու- լեռնափրկարարական և այլ
թյան գլխավոր թյան գլխավոր փրկարարական աշխատանքների,
պաշտոններ
կոչումներ ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
(Արցախի Հաննյութերի, տարածքների
րապետության
բացահայտման, վնասազերծման ու
արտակարգ
վարակազերծման աշխատանքների,
իրավիճակների
հատուկ օբյեկտների պահպանության
պետական
աշխատանքների, արտակարգ
ծառայության
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
տնօրենի
հետևանքների կանխման, նվազեցման
տեղակալ, Քաև վերացման աշխատանքների,
ղաքացիական
քաղաքացիական պաշտպանության
պաշտպանումիջոցառումների կատարման,
թյան և
աշխատանքների համակարգում,
աղետների
կազմակերպում և իրականացում
հետևանքների
վերացման
շտաբի պետ)

Հավելման
չափը
(դրամ)

31830

23873

3.

39
գնդապետ

4.

36

5.

33

գնդապետ

6.

31

7.

30

8.

26

փոխգնդապետ

Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների կազմակերպում և
իրականացում
Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների կազմակերպում և
իրականացում
Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,

20617

17913

17479

16497
15473

14346

աշխատանքների կազմակերպում և
իրականացում
9.

23

10.

21

մայոր

11.

19

12.

13

13.

12

14.

կապիտան

Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների կազմակերպում և
իրականացում

ավագ
լեյտենանտ

Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների կազմակերպում և
իրականացում

ենթասպա

Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,

8/6

13170

12383

10908

9812

46020

քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների իրականացում

15.

5/5

սերժանտ

Հրդեհաշիջման, ջրափրկարարական,
լեռնափրկարարական և այլ
փրկարարական աշխատանքների,
ականազերծման աշխատանքների,
ճառագայթային, քիմիական և
մանրէաբանական վտանգավոր
նյութերի, տարածքների
բացահայտման, վնասազերծման ու
վարակազերծման աշխատանքների,
հատուկ օբյեկտների պահպանության
աշխատանքների, արտակարգ
իրավիճակների կանխման, հնարավոր
հետևանքների կանխման, նվազեցման
և վերացման աշխատանքների,
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների կատարման,
աշխատանքների իրականացում

56798

Աղյուսակի 3-15-րդ տողերի 2-րդ սյունակների փրկարարական ծառայության
պաշտոնների խմբերը սահմանված են
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի N5 հավելվածով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
3 փետրվարի 2020թ.

N 22-Ն
ք. Ստեփանակերտ
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 627
որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում
գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 2,82941
հեկտար արոտավայրը փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի հունվարի 30-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 62-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 4-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 ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի կողմից տրամադրվող լիցենզիայի ձևի, էներգետիկայի բնագավառի էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանների հաստատման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008
թվականի հունվարի 24-ի թիվ 1Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 62-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրից հանել «,էներգետիկայի բնագավառի էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի պայմանների» բառերը.
2) որոշման 2-րդ և 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. 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 հունվարի 30,
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 34 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 9-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին» Ձև N 1-գիտություն (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին» Ձև N 1-գիտություն (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի
2008 թվականի ապրիլի 15-ի ««Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մաuին» ձև N 1-գիտություն
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 34
որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 9-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-գիտություն
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20_____թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 20-ը
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

__

I____I____I____I____I___

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը ______________________________________համայնքը_____________________________________________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________I____I____I____I____I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման (հաշվառման) համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ) ________________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@____________________________________

I____I____I____I____I____I____I____I_
I____I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I____I

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Տողի
համարը

Բաժին 1. Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարու

Ա
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Բ
Ավարտված և պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների
Փաստացի ծավալը
այդ թվում` գիտատեխնիկական աշխատանքների
(արտադրանքի) ծավալը
Տարեսկզբից կատարված աշխատանքների ծավալը ( 104+112)
այդ թվում` գիտատեխնիկական աշխատանքների ( արտադրանքի)
ծավալը ( 105+107+109+110+111)
դրանցից` գիտահետազոտական
այդ թվում` հիմնարար
նախագծակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական աշխատանքներ
այդ թվում` ծրագրատեխնոլոգիական կոմպլեքսների ծրագրային
արտադրանքի ստեղծման գծով
փորձնական նմուշների ( արտադրանքի) խմբերի պատրաստումը
շինարարության համար նախագծային աշխատանքներ
գիտատեխնիկական ծառայություններ
այլ աշխատանքներ ( ծառայություններ)

(հազար ՀՀ դրամ)
Ըստ փաստացի գործող
(պայմանագրային) գների
ընդամենը
այդ թվում` կատարվել
է սեփական ուժերով
1
2
X

X

Ըստ ինքնարժեքի (փաստացի
ծախսերով)
ընդամենը
այդ թվում` կատարվել
է սեփական ուժերով
3
4
X

X

Տեղեկանք 1. Գիտահետազոտական գործունեության հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)__________ 113 այդ թվում`
մեքենաների և սարքավորումների արժեքը ____________114
2. Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված համախառն ծախսեր

202

4

հումանիտար

3

հասարակական

2

գյուղատնտեսական

1

բժշկական

բնական

ընդամենը
Բ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված համախառն ծախսեր
(202+213)
այդ թվում` գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ներքին ծախսեր (203+208)

տեխնիկական

Ա
201

(հազար ՀՀ դրամ)
այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի

Տողի
համարը

5

6

7

209

այդ թվում` գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ներքին ընթացիկ ծախսեր (առանց ամորտիզացիոն մասհանումների) (204+206+207)
դրանցից՝ աշխատանքի վարձատրման ծախսեր
այդ թվում՝ գիտական հետազոտություններ և մշակումներ կատարողների (առանց
համատեղողների )
սարքավորումների վրա կատարվող ծախսեր
այլ ընթացիկ ծախսեր
գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված կապիտալ
ծախսեր /209+210+211+212/
դրանցից՝ շենքեր

210

սարքավորումներ

211
212

հողային տարածքներ
այլ կապիտալ ծախսեր
գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված արտաքին
ծախսեր (ներառյալ դրամաշնորհները)

203
204
205
206
207
208

213

Տեղեկանք 2. Հաշվետու տարում հիմնական միջոցների ամորտիզացիան /հազար ՀՀ դրամ/ ________________________ 214

Բաժին 3. Գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ընթացիկ ծախսերն ըստ աշխատանքների տեսակների
(հազար ՀՀ դրամ)
այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի

Տողի
համարը
Ա
301
302
303
304

Բ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին
ծախսեր /առանց ամորտիզացիոն մասհանումների/
այդ թվում՝ հիմնարար /ֆունդամենտալ/
կիրառական
գիտատեխնիկական մշակումներ

Ընդամենը

բնական

1

2

տեխնիկական
3

բժշկական
4

գյուղատնտեսական
5

հասարա- հումանիկական
տար
6
7

Բաժին 4. Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրները
(հազար ՀՀ դրամ)
այդ թվում՝

Ա
Տողի համարը

Հետազոտությունների
և մշակումների վրա
կատարված ներքին
ծախսերը

ընդամենը

1

2

բյուջետային միջոցներ
դրանցից
պետական
համայնքային
բյուջեից
բյուջեից
3
4

բյուջետային
մասհանումներ
ԲՈՒՀ-ին

սեփական
միջոցներ

5

պատվիրա- արտասահտուի
մանյան
միջոցներ
միջոցներ

6

7

8

այլ
միջոցներ

9

Ընդամենը

Բաժին 5. Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ կատարող աշխատողների թվաքանակը հաշվետու տարվա վերջին
մարդ

503
504
505
506

նրանցից
կանայք

ընդամենը

նրանցից
կանայք

այլ

ընդամենը

1

օժանդակ
անձնակազմ

նրանցից
կանայք

Բ
Ընդամենը /502+505+506/
այդ թվում ունեն
կրթություն`բարձրագույն
նրանցից ` գիտության դոկտոր
գիտության թեկնածու
միջին մասնագիտական
այլ

տեխնիկ

ընդամենը

Ա
501
502

մասնագետհետազոտող
նրանցից
կանայք

Տողի
համա
րը

Այդ թվում`

ընդամենը

Գիտահետազոտական
աշխատանքներ և
մշակումներ կատարող
աշխատողների
թվաքանակը (առանց
համատեղողների և
քաղաքացիա-իրավական
բնույթի պայմանագրով
աշխատողների)

2

3

4

5

6

7

8

9

Գիտամանկավարժական
աշխատողների
թվաքանակը, որոնք
մանկավարժական
գործունեությանը
զուգընթաց կատարում
են գիտատեխնիկական
աշխատանքներ
/լրացնում են բուհերը/
10

Տեղեկանք 3. Գիտատեխնիկական, նախագծակոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական աշխատանքներ կատարող մասնագետների միջին ցուցակային
թվաքանակը (առանց համատեղողների և պայմանագրային հիմունքներով աշխատողների)__________________507

Բաժին 6. Գիտահետազոտական աշխատանքներ և մշակումներ կատարող աշխատողների որակավորման տարիքային կազմն ու շարժը

(մարդ)

601
602

նրանցից՝ մասնագետ-հետազոտողներ

նրանցից ունեն գիտական աստիճան
603

գիտության դոկտոր

604
605
606

գիտության թեկնածու

607
608

գիտության դոկտոր

609
610
611
612
613
614
615
616
617

Ընդունվել են աշխատանքի տարվա ընթացքում
նրանցից՝ մասնագետ-հետազոտողներ
նրանցից ունեն գիտական աստիճան
գիտության թեկնածու
Ազատվել են աշխատանքից տարվա ընթացքում
նրանցից՝ մասնագետ-հետազոտողներ
նրանցից ունեն գիտական աստիճան
գիտության դոկտոր
գիտության թեկնածու
609 տողից՝ հաստիքների կրճատման հետևանքով
նրանցից՝ մասնագետ-հետազոտողներ
նրանցից ունեն գիտական աստիճան
գիտության դոկտոր
գիտության թեկնածու
Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ կատարող
աշխատողների թվաքանակը հաշվետու տարվա վերջին

ընդամենը

3

4

3

՝

4

5

6

նրանցից՝
կանայք

ընդամենը

2

նրանցից՝
կանայք

ընդամենը

1

նրանցից՝
կանայք

60 և բարձր
տարեկան

նրանցից՝
կանայք

50 - 59
տարեկան

ընդամենը

40 – 49
տարեկան

նրանցից՝
կանայք

Բ
Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ
կատարող աշխատողների թվաքանակը հաշվետու
տարվա սկզբին (առանց համատեղողների)

31 – 39
տարեկան

ընդամենը

Ա

մինչև 30
տարեկան

նրանցից՝
կանայք

Տողի
համարը

այդ թվում` ըստ տարիքի

ընդամենը

Գիտական
հետազոտություններ
և մշակումներ կատարող աշխատողների
թվաքանակը

618
619
620

նրանցից՝ մասնագետ-հետազոտողներ
նրանցից ունեն գիտական աստիճան
գիտության դոկտոր
գիտության թեկնածու

Բաժին 7. Մասնագետ-հետազոտողների բաշխումն ըստ գիտության ճյուղեր
Տողի
համարը

Ա
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

Բ
Ընդամենը (702+709+710+711+712+720)
այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի
բնական գիտություններ
մաթեմատիկա, մեխանիկա
ֆիզիկա, աստղագիտություն
քիմիա, դեղագործական քիմիա
կենսաբանություն, հոգեբանության ֆիզիոլոգիա
երկրաբանական, հանքաբանական
աշխարհագրություն (բացի տնտեսական, սոցիալական,
քաղաքական)
տեխնիկական գիտություններ
բժշկական գիտություններ
գյուղատնտեսական գիտություններ

հասարակական գիտություններ

713
714
715
716
717
718
719
720

էկոնոմիկա (բացի գյուղատնտեսության էկոնոմիկայից)
իրավաբանական
մանկավարժական
հոգեբանություն (բացի հոգեբանության ֆիզիոլոգիայից)
սոցիոլոգիա
քաղաքական
այլ

721
722
723

պատմություն
փիլիսոփայություն
բանասիրություն

հումանիտար գիտություններ

Մասնագետ-հետազոտողների թվաքանակը
ընդամենը
նրանցից՝
կանայք
1
2

այդ թվում`
գիտության դոկտորներ
ընդամենը
նրանցից՝
կանայք
3
4

գիտության թեկնածուներ
ընդամենը
նրանցից՝
կանայք
5
6

724

արվեստագիտություն, ճարտարապետության տեսություն և
պատմություն

_________________________________________

Ղեկավար

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
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(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 9-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը
կարգավորում
է
«Գիտատեխնիկական
աշխատանքների
կատարման մասին» Ձև N 1-գիտություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը
ներկայացնում
են
գիտատեխնիկական
կազմակերպությունները
(միավորումներ,
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններ,
նախագծակոնստրուկտորական,
տեխնոլոգիական,
նախագծահետախուզական կազմակերպություններ), որոնք հաշվետու տարում
զբաղվել են կամ ունեցել են գիտատեխնիկական աշխատանքներով զբաղվող
ստորաբաժանումներ, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի
8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Հրահանգի իմաստով գիտատեխնիկական աշխատանքներ են համարվում
գիտական հետազոտությունները և մշակումները, նախագծակոնստրուկտորական,
տեխնոլոգիական,
շինարարության
համար
նախագծային
աշխատանքները,
արտադրանքի
փորձանմուշների
պատրաստումը
և
գիտատեխնիկական
ծառայությունները:
5. Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
6. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2.ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարումը
7. Տող 101–ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտված և պատվիրատուի
կողմից ընդունված աշխատանքների փաստացի ծավալը, իսկ տող 102-ում`
գիտատեխնիկական աշխատանքների ծավալը:
8. Տող 103-ում բերվում է հաշվետու տարվա սկզբից փաստացի կատարված
աշխատանքների ընդհանուր ծավալը, որից տող 104-ում` գիտատեխնիկական
աշխատանքների ընդհանուր ծավալը, որն իր հերթին ըստ տեսակների բերվում է
տողեր 105-111-ում: Ընդ որում տողեր 105-110-ում ցույց է տրվում կատարված
գիտական
հետազոտությունների
և
մշակումների
ծավալը:
Գիտական
հետազոտություններ և մշակումներ համարվում է գիտական գործունեությունը, որը
իրականացվում է գիտական գիտելիքների հարստացման և նրանց փորձնական
կիրառության նոր ոլորտների որոնման նպատակով: Ընդ որում գիտական
հետազոտությունների և մշակումների մեջ չեն բերվում`
1) կադրերի ուսուցումն ու պատրաստումը,

2) գիտատեխնիկական գործունեության և ծառայությունների այլ ձևեր
(գիտատեխնիկական ծառայություններ, այդ թվում` մարկետինգ, որևէ կոնկրետ
գործունեության չվերաբերող, ընդհանուր նշանակության տվյալների հավաքում և
մշակում, փորձարկումներ և չափորոշումներ, մինչնախագծային աշխատանքներ,
մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ, գոյություն ունեցող ծրագրային
ապահովման աջակցություն և ուղեկցում),
3) արտադրական գործունեություն (ներառյալ նորույթների ներդրումը),
4) կառավարում և այլ օժանդակ գործունեություն (հետազոտությունների և
մշակումների կառավարման օրգանների գործունեության, նրանց ֆինանսավորման և
այլն):
9. Մշակումներ համարվում են հետազոտությունների և փորձի միջոցով
ստացված` գոյություն ունեցող գիտելիքները, որոնք ուղղված են նոր նյութերի,
արտադրանքի, պրոցեսների, հարմարանքների, ծառայությունների, համակարգի կամ
մեթոդի ստեղծման աշխատանքներին: Նշված խմբին են վերաբերում նաև
գործունեության հետևյալ տեսակները.
1) ինժեներական օբյեկտի կամ տեխնիկական համակարգի որոշակի
կոնստրուկցիայի մշակում (կոնստրուկտորական աշխատանք),
2) նոր օբյեկտի գաղափարների կամ տարբերակների մշակում, այդ թվում ոչ
տեխնիկական, գծագրերի կամ այլ նշանային միջոցների մակարդակով (նախագծային
աշխատանքներ),
3) տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակում` որոշակի օգտակար արդյունք
ստանալու նպատակով ֆիզիկական, քիմիական, տեխնոլոգիական և այլ պրոցեսների
միացումը աշխատանքայինի հետ (տեխնոլոգիական աշխատանք):
10. Փորձանմուշների պատրաստումը (տող 109) ներառում է.
1) նորույթը բնորոշող առանձնահատկություններով օժտված իսկական մոդելների
պատրաստումը,
2) նրանց փորձարկումը ժամանակի ընթացքում, որն անհրաժեշտ է տվյալների
ստացման ու փորձի կուտակման համար և անպայման պետք է արտացոլվի
տեխնիկական փաստաթղթերում,
3) աշխատանքային հրահանգների, ուղեցույցների պատրաստումը:
11. 109-րդ տողում չեն ներառվում.
1)
արտադրության
համար
դետալային
գծագրերի
(պատճենների)
նախապատրաստումը,
2) նախաարտադրական պլանավորումը,
3) ընթացիկ արտադրության ինժեներական սպասարկումը,
4) փորձնական արտադրությունում արտադրանքի խմբաքանակի թողարկումը,
5) կողմնակի արտադրանք թողարկելու նպատակով փորձարարական
հարմարանքների օգտագործումը:
12. Գիտատեխնիկական մշակումներ են համարվում նաև շինարարության համար
որոշակի տիպի նախագծային աշխատանքները (տող 110), որոնք նախատեսում են
նախորդ հետազոտությունների արդյունքների օգտագործում: Դրա մեջ մտնում են
տնտեսության և արդյունաբերության զարգացման ու տեղաբաշխման սխեմաների ու
նյութերի պատրաստումը: Այստեղ չեն բերվում արտադրող կազմակերպությունների
պատվերով ոչ ստանդարտ սարքավորումների նախագծային աշխատանքները,
շենքերի և շինությունների շինարարության ու հիմնավերանորոգման փաստաթղթերի
պատրաստումը, արտադրամասերի վերակառուցման նախագծերը:
13. Տող 111-ում բերվում է գիտատեխնիկական ծառայությունները, դրանք համարվում են գիտատեխնիկական տեղեկատվության, արտոնագրերի, հավաստագրերի,
չափորոշման (ստանդարտացման), որակի վերահսկման, գիտատեխնիկական խորհրդատվության և ներդրումների, ինչպես նաև գիտական գիտելիքների տարածման ու
կիրառման գործունեությունը:
14. Տող 112-ում բերվում է վերը նշված տողերում չներառված աշխատանքների և
ծառայությունների ծավալը:
15. Տեղեկանք 1-ում բերվում է հաշվետու տարում գիտատեխնիկական
աշխատանքների կատարման համար գոյություն ունեցող բոլոր հիմնական միջոցների

միջին տարեկան արժեքը (տող 113), որից առանձնացվում է մեքենաների ու
սարքավորումների արժեքը (տող 114):
Բաժին 2. Հետազոտությունների և մշակումների վրա
կատարված համախառն ծախսեր
16. Այս բաժնում բերվում են տվյալներ գիտական հետազոտությունների և
մշակումների
փաստացի
ծախսերի
մասին
(ըստ
ինքնարժեքի),
անկախ
ֆինանսավորման աղբյուրներից: Հաշվետու տարում իրականացված աշխատանքների
(թեմաների) դասակարգումը կատարվում է ըստ գիտության ճյուղերի (հրահանգին կից
բերվում է նշված ճյուղերի կոդերը): Ներքին ընթացիկ ծախսերից հանվում է հիմնական
միջոցների
լրիվ
վերականգնման
համար
կատարված
ամորտիզացիոն
հատկացումների գումարը: Դա կատարվում է ամորտիզացիոն հատկացումների
մեծության որոշման ժամանակ կրկնակի հաշվարկից խուսափելու նպատակով:
Հաշվետու տարում հիմնական միջոցների լրիվ վերականգնման ամորտիզացիոն
հատկացումների չափերի մասին տվյալները բերված են տեղեկանք 2-ում:
17.
Տող
201-ում
բերվում
են
համախառն
ծախսերը`
գիտական
հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ծախսերի ընդհանուր
գումարը, ներառյալ նաև համակատարող կազմակերպությունների կատարած
աշխատանքների (արտաքին և ներքին) ընթացիկ և կապիտալ ծախսերը:
18. Տող 202-ում բերվում է հաշվետու կազմակերպությունների գիտական
հետազոտությունների և մշակումների համար սեփական ուժերով կատարած ներքին
ծախսերը: Այստեղ չեն բերվում այն գիտական հետազոտությունների և մշակումների
արժեքը,
որոնք
կատարել
են
այլ
կազմակերպություններ`
հաշվետու
կազմակերպության հետ պայմանագրով (այն բերվում է տող 213-ում):
19. Տող. 203-ում բերվում է հաշվետու կազմակերպությունների սեփական ուժերով
գիտական հետազոտությունների մշակումների կատարման համար ներքին ընթացիկ
ծախսերը (առանց կապիտալ ներդրումների):
20. Տող 204-ում բերվում է աշխատողների ցուցակային կազմի աշխատանքի
վարձատրման ծախսերը (ներառյալ հաշվապահության, կադրային ծառայության,
նյութատեխնիկական մատակարարման ստորաբաժանումների աշխատողների), բոլոր
տիպի պարգևատրումները (այդ թվում` նպատակային և հատուկ նշանակության
մուտքերը), բոլոր փոխհատուցումները, հավելավճարումները, արձակուրդային
լրավճարումները, սոցիալական զեղչերը, ինչպես նաև համատեղողների աշխատանքի
վճարումը, բերվում է սոցիալական, բժշկական, կենսաթոշակային ապահովության,
զբաղվածության ֆոնդի պարտադիր մասհանումները (բացի վճարման այն
տեսակներից, որոնց համար ապահովագրական անդամավճար չի սահմանված):
Մասհանումները ոչ պետական կենսաթոշակային ֆոնդերին, կամավոր բժշկական
ապահովագրությանը,
կազմակերպության
աշխատողների
այլ
կամավոր
ապահովագրության ձևերի համար արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայության)
ինքնարժեքի մեջ չի մտնում և այս տողում ցույց չի տրվում: Աշխատավարձի ֆոնդի,
սոցիալական զեղչերի և նյութական օգնության հարցերում առաջնորդվել գործող
համապատասխան օրենքներով:
21. Տող 205-ում բերվում են գիտական հետազոտություններ, մշակումներ
կատարող և բաժին 5-ի տող 501-ի սյունակ 1-ում նշված (առանց համատեղողների և
քաղաքացիաիրավական
բնույթի
պայմանագրով
աշխատողների)
անձանց
աշխատանքի վարձատրման ծախսերը:
22. Տող 206-ում բերվում է կոնկրետ թեմայի իրականացման համար անհրաժեշտ
հատուկ գործիքների, հարմարանքների, սարքերի, պլակատների, ապարատների,
մեխանիզմների ձեռք բերման և պատրաստման ծախսերը, ներառյալ նրանց
նախագծման, տեղադրման, մոնտաժման ծախսերը: Նման ծախսերն իրականացվում
են ի հաշիվ պայմանագրով կատարված աշխատանքի ինքնարժեքի, իսկ ավարտից
հետո մնացած փորձնական նմուշները, մակետները, այլ արտադրանքը, պետք է
վերադարձվեն պատվիրատուին: Չվերադարձնելու դեպքում, թեմայի ավարտից հետո

դրանք գույքագրվում են և, կախված արժեքից, մտցվում կանոնադրական հիմնական
ֆոնդի կամ շրջանառու միջոցների մեջ` որպես անհատույց ստացված:
23. Տող 207-ում բերվում է ընթացիկ այլ ծախսերը, որոնք կապված չեն գիտական
հետազոտությունների և մշակումների կատարման հետ և ցույց չեն տրված 204, 206, 208
տողերում: Օրինակ, գիտական կազմակերպությունների կողմից վարձակալությամբ
զբաղեցրած տարածության (շենքի, շինության) ծախսերը:
24. Տող 208-ում բերվում է գիտական հետազոտությունների և մշակումների համար
կատարված կապիտալ ծախսերը, որի մեջ մտնում են.
1) գիտական հետազոտությունների և մշակումների համար անհրաժեշտ շենքի
շինարարության և առքի, խոշորամասշտաբ վերակառուցման, արդիականացման,
վերանորոգման ծախսերը (տող 209),
2) հիմնական միջոցներում ներառվող սարքավորումների ձեռք բերման ծախսերը
(տող 210),
3) հետազոտությունների և մշակումների համար անհրաժեշտ հողային
տարածքների ձեռք բերման ծախսերը (տող 211),
4) այլ կապիտալ ծախսեր, որոնք կապված են գիտական հետազոտությունների և
մշակումների հետ (տող 212):
25. Տող 208-ում չեն բերվում գիտահետազոտական գործունեության հետ կապ
չունեցող սոցիալական ու կենցաղային նշանակության օբյեկտների, բնակարանների
շինարարության կապիտալ ծախսերը:
26. Տող 213-ում բերվում է կազմակերպության գիտական հետազոտությունների և
մշակումների արտաքին ծախսերը, ներառյալ դրամաշնորհները: Դրանց մեջ բերվում
են այն հետազոտությունների և մշակումների արժեքները, որոնք իրականացվել են
կողմնակի համակատարող կազմակերպությունների կողմից` հաշվետու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի համաձայն:
27. Սյունակ 3-ում բերվում է հաշվետու տարվա սկզբից հետազոտությունների վրա
կատարված ծախսերը, իսկ սյունակներ 2-7-ում դրանց բաշխումն ըստ գիտության
ճյուղերի:
28. Տեղեկանք 2-ի տող 214-ում բերվում է հաշվետու տարում հիմնական
միջոցների լրիվ վերականգնման ամորտիզացիոն հատկացումները: Այն կազմակերպությունները, որոնք իրենց գործունեությունն իրականացրել են վարձակալական
հիմունքներով, ամորտիզացիոն հատկացումները ցույց են տալիս և սեփական, և
վարձակալման հիմնական միջոցներում: Բյուջետային կազմակերպությունները 214
տողը չեն լրացնում:
Բաժին 3. Գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ներքին ընթացիկ ծախսերն ըստ աշխատանքների տեսակների
29. Տող 301-ում բերվում է հետազոտությունների և մշակումների ներքին ընթացիկ
ծախսերը, որը պետք է հավասար լինի բաժին 2-ի տող 203-ին` ըստ սյունակների:
Բաժին 4. Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին
ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրները
30. Գիտական հետազոտությունների և մշակումների ներքին ծախսերի ընդհանուր
գումարը, ներառյալ ընթացիկ և կապիտալ ծախսերը բերվում է սյունակ 1-ում: Ընդ
որում սյունակ 1-ի տվյալները պետք է հավասար լինեն բաժին 2-ի տող 202-ի սյունակ
1-ին:
31. Սյունակ 1-ում բերվում է բյուջեից ստացված միջոցները, այդ թվում պետական
բյուջեից (սյունակ 2) և համայնքային բյուջեից (սյունակ 3):
32. Սյունակ 5-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ծախսերը:
Այս սյունակում ցույց չեն տրվում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների`
գիտական հետազոտություններ և մշակումներ կատարելու նպատակով պետական
բյուջեից ստացած միջոցներից կատարված ծախսերը:

33. Սյունակ 6-ում բերվում են հաշվետու կազմակերպության սեփական
միջոցներից գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ծախսերը, այդ թվում` արտադրական ու սոցիալական զարգացման ֆոնդի, թողարկած
արտադրանքի, աշխատանքի, ծառայության ինքնարժեքի հաշվին:
34. Սյունակ 7-ում բերվում են պատվիրատուի միջոցներից գիտական
հետազոտությունների ու մշակումների վրա կատարված ծախսերը: Պատվիրատու
կարող են լինել և պետական, և ոչ պետական կազմակերպությունները:
35. Սյունակ 8-ում բերվում է գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա
կատարված ծախսերի այն մասը, որ ստացվել է այլ պետությունների իրավաբանական
ու ֆիզիկական անձանցից, միջազգային կազմակերպություններից ու ֆոնդերից:
36. Սյունակ 9-ում բերվում է գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա
կատարված ծախսերի այն մասը, որը ներառված չէ վերը նշված սյունակներում:
Բաժին 5.Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ կատարող
աշխատողների թվաքանակը հաշվետու տարվա վերջին
37. Այստեղ բերվում է աշխատողների ցուցակային կազմն առանց
համատեղողների և քաղաքացիական իրավական հիմունքներով պայմանագրային
աշխատողների:
38. Սյունակ 1-ում բերվում է գիտահետազոտական աշխատանքներ և մշակումներ
կատարողների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի և գիտական կոչման (տողեր
502-506): Ընդ որում այստեղ չեն ընդգրկվում այն համատեղողները, որոնք ընդունվել են
այլ կազմակերպություններից և աշխատում են քաղաքացիաիրավական բնույթի
պայմանագրերով:
39. Սյունակ 2-ում բերվում է մասնագետ-հետազոտողների թվաքանակը:
Մասնագետ-հետազոտողներ համարվում են նրանք, ովքեր զբաղվում են գիտական
հետազոտություններով և մշակումներով, անմիջականորեն ստեղծում են նոր
գիտելիքներ, արտադրանք, գործընթաց, մեթոդներ, ինչպես նաև ղեկավարում են նշված
աշխատանքները: Այստեղ մտնում է նաև վարչական անձնակազմը, որն
անմիջականորեն ղեկավարում է հետազոտական գործընթացը (այդ թվում` գիտական
հետազոտություններ և մշակումներ կատարող գիտական կազմակերպությունների և
ստորաբաժանումների
ղեկավարները),
ինչպես
նաև
գիտահետազոտական
աշխատանքներին մասնակցող ասպիրանտները:
40. Սյունակ 4-ում բերվում է տեխնիկների թվաքանակը: Տեխնիկները գիտական
հետազոտություններին մասնակցող այն աշխատողներն են, որոնք կատարում են
գիտական սարքավորումների, հաշվիչ տեխնիկայի շահագործում և սպասարկում,
նյութերի,
գծագրերի
նախապատրաստում,
փորձերի,
փորձարկումների
և
վերլուծությունների կատարում և այլն:
41. Սյունակ 6-ում բերվում է օժանդակ անձնակազմը, որը կատարում է
տնտեսագիտական ստորաբաժանումների, ֆինանսական, գիտատեխնիկական
տեղեկատվության ու գրադարանի, արտոնագրային ծառայության, ինչպես նաև
գիտական սարքերի ու սարքավորումների մոնտաժման ու տեղակայման,
փորձարարական արտադրության, լաբորատոր և այլ աշխատանքներ:
42. Սյունակ 8-ում բերվում է տնտեսական սպասարկման և ընդհանուր բնույթի
աշխատողների
թվաքանակը
(հաշվապահության,
կադրերի,
ընդհանուր,
նյութատեխնիկական ապահովման, մարկետինգի բաժինների աշխատողները,
մեքենագրուհիները և այլն):
43. Սյունակ 10-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
այն գիտամանկավարժական աշխատանք կատարողների թվաքանակը, որոնք
գիտահետազոտական ստորաբաժանման հաստիքում չեն, բայց գիտահետազոտական
աշխատանք
են
կատարում
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատության
ամբիոններում` հաստատված պլանով կամ պայմանագրով (գիտամանկավարժական
գործունեությանը զուգահեռ):
44. Տեղեկանք 3-ում բերվում է գիտատեխնիկական աշխատանքներ և մշակումներ
կատարող աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը (տող 507):

Բաժին 6. Գիտահետազոտական աշխատանքներ և մշակումներ կատարող
աշխատողների որակավորման տարիքային կազմն ու շարժը
45. Տող 601-ում բերվում է գիտական հետազոտություններ և մշակումներ
կատարող աշխատողների թվաքանակը հաշվետու տարվա սկզբին (առանց
համատեղողների), որից առանձնացվում է մասնագետ-հետազոտողներն (տող 602)
ըստ գիտական աստիճանի (տողեր 603, 604):
46. Տողեր 605-608-ը լրացվում են կետ 45-ին համապատասխան` հաշվետու
տարվա ընթացքում աշխատանքի ընդունվածների համար:
47. Տողեր 609-612-ը լրացվում են կետ 45-ին համապատասխան` հաշվետու
տարվա ընթացքում աշխատանքից ազատվածների համար:
48. Տող 613-ում բերվում է հաստիքների կրճատման հետևանքով աշխատանքից
ազատվածների թվաքանակը:
49. Տողեր 617-620-ը լրացվում են կետ 45-ին համապատասխան` հաշվետու
տարվա վերջին աշխատողների թվաքանակի համար:
50.
Գիտահետազոտական
աշխատանքներ
և
մշակումներ
կատարող
աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին` (տող 617, սյունակ 1) պետք է հավասար
լինի բաժին 5-ի տող 501-ի սյունակ 1-ին: 618, 619, 620 տողերի սյունակ 1-ի տվյալները
պետք է հավասար լինեն բաժին 5-ի 501, 503, 504 տողերի սյունակ 2-ին:
Բաժին 7. Մասնագետ-հետազոտողների բաշխումն ըստ գիտության ճյուղերի
51. Մասնագետ-հետազոտողների բաշխումը որոշվում է ըստ նրանց կատարած
աշխատանքների կամ թեմաների:
52. Մասնագետ-հետազոտողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ գիտության
ճյուղերի (տողեր 702-724) բերվում է սյունակ 1-ում, որից առանձնացվում են գիտության
դոկտորները (սյունակ 3) և գիտության թեկնածուները (սյունակ 5):
53. Տող 701-ի սյունակ 1-ի տվյալները պետք է հավասար լինեն բաժին 6-ի տող 618ի սյունակ 1-ին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ,
ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԵԳԱԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 35 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 10-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև N 1եգադ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև N 1եգադ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի
լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 15-ի
««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» ձև N 1եգադ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 35 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 10-Ն որոշման
Ձև 1-եգադ (տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ,
ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20.../20... ուսումնական տարվա համար
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

__

I____I____I____I____I___

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը ______________________________________համայնքը_____________________________________________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________I____I____I____I____I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ) ________________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@____________________________________

I____I____I____I____I____I____I_
I____I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I____I

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Բաժին 1. Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների
մարդ
Ուսուցիչների թվաքանակը
Մասնագիտություններ

ընդամենը

այդ թվում՝

Ա

1

կանայք
2

այդ թվում՝
հիմնական
ընդամենը
այդ թվում՝
կանայք
3
4

նրանցից ունեն մասնագիտական կրթություն
բարձրագույն
միջին մասնագիտական
ընդամենը
այդ թվում՝
ընդամենը
այդ թվում՝
կանայք
կանայք
5
6
7
8

Ընդամենը

Բաժին 2. Աշակերտների թվաքանակն առ 01.01.20
Տողի
համարը

Ա
201
202
203
204
205
206

Բաժանմունքները
/դասարաններ/

Բ
Դաշնամուր
Ժողովրդական գործիքներ
Լարային գործիքներ
Փողային գործիքներ

թ.

Պետպատվեր
աշակերտների
այդ թվում՝
թվաքանակը
ավարտական
դասարաններում
ընդա- աղջիկ- ընդամենը աղջիկմենը
ներ
ներ
1
2
3
4

Վճարովի ուսուցում
աշակերտների
այդ թվում՝
թվաքանակը
ավարտական
դասարաններում
ընդա- աղջիկներ ընդամենը աղջիկներ
մենը
5
6
7
8

Մրցույթների, փառատոնների
մասնակիցներ
մրցանակակիրներ
ընդա- աղջիկ- ընդաաղջիկմենը
ներ
մենը
ներ

9

10

11

12

207
208
209
210
211
212
213
214
Ընդամենը

այդ թվում՝
215
216
217

տեղափոխվածներ
մնացել են ավարտական
դասարաններում
մաղվածներ

Բաժին 3. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ սեռատարիքային կազմի

Մինչև
7
7
8
9
10
11
12
13
14

ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ

Փողային
գործիքներ

Լարային
գործիքներ

Տարիքը

Ժողովրդական
գործիքներ

Դաշնամուր

Բաժանմունքներ /դասարաններ/

Ընդամենը

15
16
17
18
19 և
ավելի
Ընդամենը

ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ
ընդամենը
աղջիկներ

Բաժին 4. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման դիմաց վճարաչափի
Տողի
համարը
Ա
401
402

Ընդամենը
Բ
Վճարողների թվաքանակը, ընդամենը
այդ թվում՝ աղջիկներ

մինչև 2000

1

այդ թվում` ըստ վճարաչափերի, դրամ
2001 - 5000
5001 - 7000

2

3

7001 և ավելի

4

5

Բաժին 5. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի
Տողի
համարը
Ա
501
502

նրանցից` ստանում են կրթաթոշակ
Ընդամենը
Բ
Կրթաթոշակ ստացող աշակերտների թվաքանակը
այդ թվում՝ աղջիկներ

1

մինչև 2000
դրամ
2

2001 - 3000
դրամ
3

3001 - 4000
դրամ
4

4001 դրամ և
ավելի
5

անվանական
կրթաթոշակ
6

Բաժին 6. Շենքային պայմանները
Շենքի մակերեսը, քառ. մ
ընդհանուր
1

ուսումնական
2

Շենքը՝
սեփական է – 1
վարձակալված է – 0
տիպային
ոչ տիպային
3
4

Շենքի տեխնիկական վիճակը՝
բավարար վիճակում է - 1
կարիք ունի հիմնավերանորոգման – 2
վթարային է – 3
5

Բաժին 7. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում
(հազար ՀՀ դրամ)
Ֆինանսական ծախսեր

այդ թվում`

այդ թվում`

11

12

_________________________________________

Ղեկավար

այլ ծախսեր

10

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների և գույքի
ձեռքբերման

9

կրթաթոշակ

8

աշխատավարձ և դրան
հավասարեցված վճարումներ

7

գործուղման ծախսեր

6

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

5

նյութական ծախսեր

4

ընդամենը

3

այլ եկամուտներից

բյուջեից
(պետական և
համայնքային)

2

վարձակալությունից

ընդամենը

1

Բնակչությունից

նվիրատվոթյուններից

մնացորդը
տարեսկզբին

Իրավաբանական
անձանցից

բնակչությանը
մատուցված
ծառայություններից

ընդամենը

սովորողներից ուսման
դիմաց վճարումները

մուտքերը

այլ ճարովի
ծառայոթյուններից

ընթացիկ տարվա

13

14

15

16

17

18

19

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
33

(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Ֆինանսական միջոցների
մնացորդը տարեվերջին

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

20

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 10-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԵԳԱԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.
Հրահանգը
կարգավորում
է
«Երաժշտական,
գեղարվեստի,
արվեստի
դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև N 1-եգադ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցները և
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնները, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված ժամկետում:
4.Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար
անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2.ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների
6. Սյունակ Ա-ում լրացվում է ուսուցիչների մասնագիտությունների անվանումը:
7. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 1-ում, որից սյունակ 2-ում առանձնացվում
է կանանց թվաքանակը:
8. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում են հիմնական հաստիքով աշխատող
ուսուցիչների թվաքանակը (սյունակ 3), որից սյունակ 4-ում առանձնացվում է կանանց թվաքանակը, իսկ
բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչների թվաքանակները լրացվում են
համապատասխանաբար սյունակներ 5-ում և 7-ում:
Բաժին 2. Աշակերտների թվաքանակը
9. Դասարանների կամ բաժանմունքների անվանումները լրացվում են Բ սյունակի տողեր 201-213-ում:
10. Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է 214 տողում, որից առանձնացվում են
տեղափոխվածները (տող 215), ավարտական դասարաններում մնացածները (տող 216) և մաղվածները (տող
217):
11. Պետպատվերով սովորողների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 1-ում, որից
աղջիկներինը` սյունակ 2-ում: Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է ավարտական
դասարաններում սովորողների ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանցից աղջիկներինը` սյունակ 4-ում:
Նույն սկզբունքով լրացվում են 5-8 սյունակները վճարովի հիմունքով սովորողների համար:
12. Մրցույթների, փառատոնների մասնակիցների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 9-ում,
որից աղջիկներինը` սյունակ 10-ում, իսկ սյունակ 11-ում լրացվում է մրցանակակիրների թվաքանակը, որից
աղջիկներինը` սյունակ 12-ում:

Բաժին 3. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն
ըստ սեռատարիքային կազմի
13. Այս բաժնում լրացվում է աշակերտների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ
դասարանների:
Բաժին 4. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ
ուսման դիմաց վճարաչափի
14. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսման դիմաց վճարողների ընդհանուր թվաքանակը (տող 401), նրանցից
աղջիկներինը` տող 402-ում:
15. Սյունակներ 2-5-ում լրացվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան
վճարաչափերի:
Բաժին 5. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն
ըստ կրթաթոշակի չափերի
16. Սյունակ 1-ում լրացվում է կրթաթոշակ ստացող աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը (տող 501),
նրանցից աղջիկներինը` տող 502-ում:
17. Սյունակներ 2-6-ում լրացվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան կրթաթոշակի
չափերի:
Բաժին 6. Շենքային պայմանները
18. Սյունակ 1-ում լրացվում է դպրոցի շենքի ընդհանուր մակերեսը, իսկ սյունակ 2-ում` ուսումնական
մասի մակերեսը:
19. Շենքի տեսակն ըստ տիպերի լրացվում է սյունակներ 3-ում (տիպային) և 4-ում (ոչ տիպային), ընդ
որում, եթե շենքը սեփական է` համապատասխան սյունակում գրվում է «1», եթե վարձակալված է` «0»:
20. 5-րդ սյունակում լրացվում է շենքի տեխնիկական վիճակը` նշելով համապատասխան կոդը
(բավարար վիճակում է - 1, կարիք ունի հիմնավերանորոգման - 2, վթարային է - 3):
Բաժին 7. ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումն
ուսումնական հաստատությունում
21. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից
դեկտեմբերի 31-ը:
22. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
23. Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
24. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:
25. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.
1) սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը,
տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և
արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,
2) սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված
վճարումները,
շենքերի,
մեքենաների
և
սարքավորումների
վարձակալական
վճարումները,
գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային
և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և
սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,
3) սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական
վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 16-ում լրացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից
փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և
փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական
ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական

վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին
տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և
պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն
(ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման,
սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար
աշխատավարձի նկատմամբ
սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա)
և
լրացուցիչ
արձակուրդների
վարձատրությունները
(չօգտագործված
արձակուրդի
համար
փոխհատուցումը),
աշխատանքի
վարձատրությանն
ուղղվող
միջոցներից
զբաղվածության,
կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և
աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 17-ում լրացվում է աշակերտներին տրված կրթաթոշակի չափը,
6) սյունակ 18-ում լրացվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և
շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,
8) սույն հրահանգի 25-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ
կապված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 19-ում:
26. Սյունակ 20-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի N 8 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 11-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
«ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Թանգարանների գործունեության մասին» Ձև N 1-թանգարան (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Թանգարանների գործունեության մասին» Ձև N 1-թանգարան (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված
2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 30-ի ««Հաշվետվություն
թանգարանների
գործունեության մաuին» Ձև թիվ 1-թանգարան պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը
և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 8 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 11-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-թանգարան
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Բաժին 1. Թանգարանի ֆոնդերը

մշտական ցուցադրություններ

ժամանակավոր
ցուցադրություններ

այլ նպատակներով

թանգարանից
դուրս

Ա
Բ
101
Ընդամենը
102 այդ թվում` գեղանկարչության
առարկաներ
103
գծանկարներ
104
քանդակներ
105
կիրառական արվեuտի առարկաներ
106
նումիզմատիկայի առարկաներ
107
հնագիտական առարկաներ
108
կենցաղի և ազգագրական առարկաներ
109
լուuանկարներ
110
փաuտաթղթեր
111
այլ առարկաներ

ընդամենը

Ցուցանիշների տեսակները

այդ թվում`

Հիմնական ֆոնդերի
քանակը

Տողի
համարը

դրանցից` ցուցադրվել են հաշվետու տարում

1

2

3

4

5

6

(միավոր)
Տողի
համարը

Ցուցանիշների տեսակները

Գիտական մշակում
անցած առարկաների
քանակը

Բ

7

Ա
101
102

Վերականգնման
ենթակա
առարկաների
քանակը
8

Վերականգնված
առարկաների
քանակը հաշվետու տարում
9

Ընդամենը

այդ թվում`
գեղանկարչության առարկաներ
գծանկարներ
քանդակներ
կիրառական արվեuտի
առարկաներ
նումիզմատիկայի առարկաներ
հնագիտական առարկաներ
կենցաղի և ազգագրական
առարկաներ
լուuանկարներ
փաuտաթղթեր
այլ առարկաներ

103
104
105
106
107
108
109
110
111

Բաժին 2. Ցուցադրական աշխատանք
Հաշվետու տարում
այդ թվում`
բացված
թանգարանում
թանգարանից դուրu
ժամանակավոր
uեփական
այլ կազմակերպության
հանրապետուհանրապետուցուցադրությունների
ցուցանմուշներով
ցուցանմուշներով
թյունում
թյունից դուրս
քանակը
1
2
3
4
5

Բաժին 3. Զանգվածային աշխատանքներ

ընդամենը

նրանցից`
սովորողներ

ընդամենը

նրանցից`
սովորողներ

էքսկուրսիաների
ընդհանուր քանակը,
միավոր

Դասախոսությունների ընդհանուր
քանակը, միավոր

2

5

6

7

8

9

10

էքսկուրսանտներ

անհատներ
Անվճար

1

այդ թվում`

Վճարովի

Այցելությունների համար
բաց օրերի
քանակը

Այցելությունների
ընդհան
-ուր
թվաքանակը,
մարդ

3

4

Բաժին 4. Թանգարանային շենքեր և շինություններ
Թանգարանի շենքի
մակերեսը, քառ. մ

ֆոնդարանների

վերականգնման
արվեստանոցների

լուսանկարչական
լաբարատորիաների

2

ժամանակավոր
ցուցադրության

1

բացօթյա

մշտական
ցուցադրության

ընդամենը

այդ թվում`

Թանգարանի շինությունների
քանակը, միավոր

այդ թվում`

ընդամենը

3

4

5

6

7

8

դրանցից
ենթակա են
կապիտալ
վերանորոգման

9

Բաժին 5. Թանգարանի աշխատողների թվաքանակը
(մարդ)
գիտական
անձնակազմը

Թանգարանի
աշխատողների
ընդհանուր
թվաքանակը

բարձրագույն
կրթությամբ

այդ թվում`

2

3

1

էքսկուրսավարներ
նրանցից` ըստ
որակավորման
ընդակարգի
մենը
I
II
III
4

5

6

7

նկարիչ վերականգնողներ
նրանցից` ըստ որակավորման
կարգի

ընդամենը

բարձրագույն
կարգ

I

II

III

9

10

11

12

8

Բաժին 6. Ֆինանuական միջոցների uտացումը և oգտագործումը
(հազար ՀՀ դրամ)
Ֆինանuական միջոցների առկայությունը

այդ թվում`
ընդամենը

մնացորդը
տարեսկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը
ընդամենը

1

2

3

այդ թվում`
բյուջեից
(պետական և
համայնքային)

բնակչությանը
մատուցված
վճարովի ծառայություններից

նվիրատվություններ

վարձակալություններից

այլ եկամուտներ

4

5

6

7

8

Ֆինանuական ծախuեր

գործուղման
ծախսեր

Աշխատավարձ և դրան
հավասարեցված
վճարումներ

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների և
գույքի ձեռք
բերման

այլ ծախսեր

9

ոչ նյութական
ծառայությունների
վճարումներ

ընդամենը

նյութական
ծախսեր

այդ թվում`
ֆինանսական
միջոցների
մնացորդը
տարեվերջին

10

11

12

13

14

15

16

Ղեկավար

________________________

_____________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

______________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23 -ի N 11-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Թանգարանների գործունեության մասին» Ձև N 1-թանգարան (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են թանգարանները, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
3 Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված ժամկետում:
4.Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար
անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2.ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Թանգարանների ֆոնդերը
6. Այս բաժնում բերվում են թանգարանների ֆոնդերի մասին տվյալներ` թանգարանային առարկաների
հաշվառման և պահպանման հրահանգային փաստաթղթերին համապատասխան:
7. Տող 101-ի սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի հիմնական ֆոնդերի մայր մատյաններում գրանցված
թանգարանային առարկաների ընդհանուր քանակը:
8. Տողեր 102-110-ում բերվում են թանգարանային առարկաների տեսակները: Թանգարանային
առարկան հաշվառվում է նշված տեսակներից միայն մեկում, իսկ տող 111-ում հաշվառվում է
թանգարանային այն առարկաները, որոնք չեն ընդգրկվել մյուս տեսակներում:
9. Սյունակ 2-ում բերվում է հաշվետու տարում ցուցադրված թանգարանային առարկաների քանակը:
10. Սյունակ 3-6-ում բերվում են տարբեր նպատակներով ցուցադրված թանգարանային
առարկաների քանակները:
11. Սյունակ 7-ում բերվում է հիմնական ֆոնդի գիտական մշակում անցած թանգարանային
առարկաների քանակն ըստ ֆոնդերի հաշվառման ու գիտական մշակման մատյանների գրանցումների
տվյալների:
12. Սյունակ 8-ում բերվում է վերականգնման կարիք ունեցող հիմնական ֆոնդի թանգարանային
առարկաների ընդհանուր քանակը:
13. Սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում վերականգնված թանգարանային առարկաների
քանակը:
Բաժին 2. Ցուցադրական աշխատանք
14. Սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու տարում թանգարանի կազմակերպած ժամանակավոր
ցուցադրությունների քանակը, որից առանձնացվում են թանգարանում` սեփական ցուցանմուշներով
(սյունակ 2), այլ կազմակերպության ցուցանմուշներով (սյունակ 3) և թանգարանից դուրս`
հանրապետությունում (սյունակ 4), հանրապետությունից դուրս (սյունակ 5) կազմակերպված
ժամանակավոր ցուցադրությունների քանակը:

Բաժին 3. Զանգվածային աշխատանքներ
15. Սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու տարվա այն օրերի քանակը, որոնց ընթացքում թանգարանի
մշտական ցուցադրությունը բաց է եղել այցելուների համար:
16. Սյունակ 2-ում բերվում է թանգարանի այցելուների ընդհանուր թվաքանակը:
17. Սյունակ 3-ում բերվում է այն այցելուների թվաքանակը, որոնք մուտքի համար վճարել են: Այն
հաշվարկվում է վաճառված տոմսերի քանակի հիման վրա:
18. Սյունակ 4-ում բերվում է այն այցելուների թվաքանակը, որոնք թանգարանի մուտքի համար չեն
վճարել (ցուցադրությունների բացումների, տարբեր հանդիսությունների մասնակիցներ, թանգարանի
հյուրեր և այլն):
19. Սյունակ 9-ում բերվում է թանգարանում անցկացված էքսկուրսիաների ընդհանուր քանակը:
20. Սյունակ 10-ում բերվում է թանգարանի աշխատակիցների կարդացած դասախոսությունների
քանակը (թանգարանում և թանգարանից դուրս):
Բաժին 4. Թանգարանային շենքեր և շինություններ
21. Սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքի մակերեսը: Ընդհանուր
տարածքի մեջ ներառվում են մշտական (սյունակ 3) և ժամանակավոր (սյունակ 4) ցուցադրությունների,
ֆոնդարանների (սյունակ 5), ծառայողական նպատակների համար առանձնացված տարածքները
(սյունակներ 6-7): Թանգարանին հատկացված զբոսայգիների, այգիների և այլ ծառայությունների օժանդակ
տարածքներն այս տվյալների մեջ չեն մտնում (դա վերաբերում է նաև բացօթյա թանգարաններին,
թանգարան-արգելոցներին և զբոսայգի-համալիրներին):
22. Սյունակ 2-ում բերվում է բացօթյա թանգարանների տարածքը:
23. Սյունակ 8-ում բերվում է թանգարանի զբաղեցրած կառույցների (կառույցի) քանակը, որոնցից
սյունակ 9-ում առանձնացվում է կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեցողների քանակը:
Բաժին 5. Թանգարանի աշխատողների թվաքանակը
24. Սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը: Եթե թանգարանում
կան աշխատողներ, որոնք վճարվում են թանգարանի հատուկ միջոցների հաշվին, ապա նրանց թվաքանակը
նույնպես հաշվառվում է թանգարանի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակում:
25. Սյունակ 2-ում բերվում է թանգարանի բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների
թվաքանակը:
26. Սյունակ 3-ում բերվում է թանգարանի գիտական անձնակազմի թվաքանակը, որի կազմում
ընդգրկվում են տնօրենը, գիտական գծով փոխտնօրենը, գիտական բաժինների և ենթաբաժինների
վարիչները, գիտական աշխատողները:
27. Սյունակ 4-ում բերվում է թանգարանի էքսկուրսավարների ընդհանուր թվաքանակը, որից
սյունակներ 5-7–ում` ըստ որակավորման կարգի:
28. Սյունակ 8-ում բերվում է թանգարանի նկարիչ վերականգնողների ընդհանուր թվաքանակը, որից
սյունակներ 9-12-ում` ըստ որակավորման կարգի:
Բաժին 6. Թանգարանի ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը
29. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից
դեկտեմբերի 31-ը:
30. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
31. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
32. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-8-ում:
33. Սյունակ 9-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.
1) սյունակ 10-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը,
տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և
արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,
2) սյունակ 11-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները,
շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և

փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային
ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման
ծախսերը և այլն,
3) սյունակ 12-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական
վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 13-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից
փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և
փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական
ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական
վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող
միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների
հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ
աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման,
սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար
աշխատավարձի նկատմամբ
սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա)
և
լրացուցիչ
արձակուրդների
վարձատրությունները
(չօգտագործված
արձակուրդի
համար
փոխհատուցումը),
աշխատանքի
վարձատրությանն
ուղղվող
միջոցներից
զբաղվածության,
կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և
աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 14-ում բերվում է թանգարանի կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև
մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,
6) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է
սյունակ 15-ում:
34. Սյունակ 16-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԹԱՏՐՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԹԱՏՐՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի N 7 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 12-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
«ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Թատրոնների գործունեության մասին» Ձև N 1-թատրոն (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Թատրոնների գործունեության մասին» Ձև N 1-թատրոն (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված
2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 30-ի ««Հաշվետվություն
թատրոնների
գործունեության մաuին» Ձև թիվ 1-թատրոն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 7 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 12-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-թատրոն
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԱՏՐՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Ա
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112

Բ
Uտացիոնար ներկայացումներ,
ընդամենը
այդ թվում` առավոտյան
երեկոյան
Տող 101-ից` հիմնական բեմում
Ներկայացումներ քաղաքից դուրu
այդ թվում` գյուղական
վայրերում
Ընդամենը միջոցառումներ
(101+105)
Այլ կոլեկտիվների կողմից
կազմակերպված uտացիոնար
ներկայացումներ
Հյուրախաղեր արտաuահմանում
Դահլիճների տարողությունը
(uտացիոնար)
այդ թվում` հիմնական բեմի
լրացուցիչ բեմի

1

հիմնավերանորոգված

2

3

4

ՀՀ դրամ

նոր

Ներկայացումներից uտացված
հաuույթը, հազ.

ընդամենը

Ներկայացումների
քանակը
որից

Հաճախումների
քանակը, մարդ

Բաժին 1. Հիմնական ցուցանիշներ
Տողի
համարը

5

Բաժին 2. Ֆինանuական միջոցների uտացումը և oգտագործումը

(հազար ՀՀ դրամ)
Ֆինանuական միջոցների առկայությունը

3

4

5

վարձակալություններից

2

ընդամենը

ընթացիկ տարվա մուտքերը
այդ թվում
բյուջեից
բնակչությանը
(պետական և
մատուցված
համայնքային)
վճարովի
ծառայություններից

նվիրատվություններ

1

մնացորդը
տարեuկզբին

այդ թվում`
ընդամենը

6

7

այլ եկամուտներ

8

(հազար ՀՀ դրամ)
այդ թվում`

Ղեկավար

ոչ նյութական
ծառայությունների
վճարումներ

9

նյութական ծախսեր

ընդամենը

ընթացիկ տարվա մուտքերը

10

11

այդ թվում`
գործուղման
ծախսեր

12

________________________
(ազգանուն, անուն)

աշխատավաձ և
դրան հավասարեցված
վճարումներ

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների
և գույքի ձեռք
բերման

այլ
ծախսեր

13

14

15

_____________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

______________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին

Ֆինանuական ծախuեր

16

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 12-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԹԱՏՐՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ԹԱՏՐՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Թատրոնների գործունեության մասին» Ձև N 1-թատրոն (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են թատերական, կրկեսային և օպերային կազմակերպությունները,
որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված ժամկետում:
4.Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար
անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Հիմնական ցուցանիշներ
6. Տող 101-ում բերվում է ստացիոնար ներկայացումների ընդհանուր քանակը (սյունակ 1), որից
առանձնացվում է նոր (սյունակ 2) և հիմնավերանորոգված (սյունակ 3) ներկայացումների քանակը:
7. Սյունակ 4-ում բերվում է հաճախումների քանակը, իսկ ներկայացումներից ստացված հասույթի
գումարի չափը` սյունակ 5-ում:
8. Տող 105-ում բերվում է քաղաքից դուրս կազմակերպված ներկայացումների ընդհանուր քանակը
(սյունակ 1), որից առանձնացվում է նոր (սյունակ 2) և հիմնավերանորոգված (սյունակ 3) ներկայացումների
քանակը:
9. Միջոցառումների ընդհանուր քանակը բերվում տող 107-ում, ընդ որում տող 107 = տողեր (101 + 105):
10. Տող 108-ում բերվում է այլ կոլեկտիվների կողմից կազմակերպված ստացիոնար ներկայացումների
մասին տվյալներ:
11. Տող 109-ում բերվում է արտասահմանում կազմակերպված հյուրախաղերի մասին տվյալներ:
12. Տող 110-ում բերվում է դահլիճների ընդհանուր տարողությունը (նախատեսված տեղերի քանակը):
Բաժին 2. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը
13. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից
դեկտեմբերի 31-ը:
14. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
15. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
16. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-8-ում:
17. Սյունակ 9-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.
1) սյունակ 10-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը,
տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և
արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,
2) սյունակ 11-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները,
շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և

փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային
ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման
ծախսերը և այլն,
3) սյունակ 12-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական
վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 13-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից
փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և
փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական
ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական
վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող
միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների
հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ
աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման,
սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար
աշխատավարձի նկատմամբ
սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա)
և
լրացուցիչ
արձակուրդների
վարձատրությունները
(չօգտագործված
արձակուրդի
համար
փոխհատուցումը),
աշխատանքի
վարձատրությանն
ուղղվող
միջոցներից
զբաղվածության,
կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և
աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 14-ում բերվում է թատրոնի կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև
մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,
6) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է
սյունակ 15-ում:
18. Սյունակ 16-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ՀԱՄԵՐԳ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի N 31 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 13-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև N 1համերգ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված
1-ի:
2. Հաստատել «Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև N 1համերգ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի ««Համերգային կազմակերպությունների
գործունեության մասին» ձև N 1-համերգ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 31 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 13-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-համերգ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20_____ թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

__

I____I____I____I____I___

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը ______________________________________համայնքը_____________________________________________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________I____I____I____I____I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ) ________________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@____________________________________

I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I____I

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Բաժին 1. Հիմնական ցուցանիշներ
Տողի
համարը
Ա
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Բ
Համերգներ հանրապետությունում, ընդամենը
այդ թվում՝ սեփական կոլեկտիվի կատարողների ուժերով
այլ կոլեկտիվների կատարողների հետ համատեղ այմանագրային համերգներ
Համերգների ընդհանուր քանակից՝ գյուղական վայրերում
Համերգների ընդհանուր քանակից՝ բարեգործական
Համերգների ընդհանուր քանակից՝ պետպատվերով
Համերգների ընդհանուր քանակից՝ ֆիլհարմոնիկ
դրանցից՝ համերգ-դասախոսություններ
Համերգների ընդհանուր քանակից ֆիլհարմոնիկ և էստրադային համերգներ
երեխաների համար
Համերգ-հյուրախաղեր արտասահմանում, ընդամենը
այդ թվում՝ ԱՊՀ երկրներում
Եվրոպայում
ԱՄՆ-ում
այլ երկրներում

Համերգների
քանակը
1

Հաճախումների
քանակը, մարդ
2

Համերգներից ստացված
հասույթը, հազ.ՀՀ դրամ
3

Բաժին 2. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

(հազար ՀՀ դրամ)
Ֆինանսական ծախսեր

այդ թվում`

5

8

9

10

_________________________________________

Ղեկավար

11

12

13

այլ ծախսեր

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների և
գույքի ձեռք բերման

աշխատավարձ և
դրան հավասարեցված
վճարումներ

գործուղման ծախսեր

ոչ նյութական
ծառայությունների
վճարումներ

նյութական ծախսեր

7

ընդամենը

6

այլ եկամուտներ

վարձակալությունից

4

այդ թվում`
մուտքերը
նվիրատվություններ

3

բնակչությանը
մատուցված վճարովի
ծառայություններից

2

բյուջեից (պետական
և համայնքային)

մնացորդը
տարեսկզբին

1

ընդամենը

ընդամենը

ընթացիկ տարվա

14

15

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Ֆինանսական միջոցների
մնացորդը տարեվերջին

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

16

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 13-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՀԱՄԵՐԳ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.
Հրահանգը
կարգավորում
է
«Համերգային
կազմակերպությունների
գործունեության մասին» Ձև N 1-համերգ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են համերգային կազմակերպությունները
որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգի համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4.Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2.ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Հիմնական ցուցանիշներ
6. Սյունակ 1-ում բերվում է համերգների քանակն ըստ տեսակների և
կազմակերպման վայրերի:
7. Սյունակ 2-ում բերվում է հաճախումների քանակն ըստ տեսակների և
կազմակերպման վայրերի:
8. Սյունակ 3-ում բերվում է համերգներից ստացված հասույթի գումարի չափն ըստ
տեսակների և կազմակերպման վայրերի:
Բաժին 2. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը
9. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա
հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:
10. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
11. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
12. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են
սյունակներ 3-8-ում:
13. Սյունակ 9-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից
առանձնացվում են.
1) սյունակ 10-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված
նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության
ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը,
վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) սյունակ 11-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն
ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական
վճարումները,
գիտահետազոտական
և
փորձարարական
աշխատանքների,
ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների
վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման
ծախսերը և այլն,
3) սյունակ 12-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների
աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում
հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 13-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային
աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված
աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ
են
համարվում,
մասնավորապես,
արտադրական
ցուցանիշների,
տարվա
աշխատանքի
արդյունքների
համար
պարգևատրումները,
մասնագիտական
վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար
աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ
(կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային
աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային)
օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման,
սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի
պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված
հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան
հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և
լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի
համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից
զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն
ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 14-ում բերվում է համերգային կազմակերպության կողմից կատարված
շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք
բերման և վերանորոգման ծախսերը,
6) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված
այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 15-ում:
14. Սյունակ 16-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 7-Ի N 39 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 14-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև
N 1-հրատարակություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև N
1-հրատարակություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 7-ի ««Գրքերի,
բրոշյուրների հրատարակության մասին» ձև N 1-հրատարակություն
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» N 39 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 14-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-հրատարակություն
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐՔԵՐԻ,
ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20_____ թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

__

I____I____I____I____I___

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը ______________________________________համայնքը_____________________________________________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________I____I____I____I____I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ) ________________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@____________________________________

I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I____I

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

1.Անվանումների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի
Տողի
համարը

Ա
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Թեմատիկ խմբեր

Բ
Ընդհանուր
Փիլիսոփայություն
Կրոն, աստվածաբանություն
Սոցիալական գիտություններ
Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն
Քաղաքականություն, էկոնոմիկա
Իրավունք, կառավարման պետական մարմիններ,
սոցիալական ապահովում և ապահովագրում
Ռազմական արվեստ և գիտություն
Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ
Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ
Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ,
ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)
Բանասիրական
Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն
Ֆունդամենտալ գիտություններ
Մաթեմատիկա
Բնական գիտություններ
Կիրառական գիտություններ
Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն
Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա,
արդյունաբերություն, արհեստներ
Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն,
անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն
Կառավարում, կազմակերպում
Տնավարություն
Արվեստ և հանգիստ
Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում,
ճարտարապետություն
Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ,
լուսանկարչություն

Անվանումների ընդհանուր քանակը
(առաջին հրատարակությունների և
վերահրատարակությունների)
գրքեր
բրոշյուրներ
ընդամենը (1+2)
1
2
3

այդ թվում՝ առաջին հրատարակությունների
անվանումների քանակը
գրքեր
4

բրոշյուրներ
5

ընդամենը (4+5)
6

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Երաժշտություն, բեմական արվեստ, թատրոն, կինո
Խաղեր, սպորտ
Գրականություն
Գրականության պատմություն և գրաքննադատություն
Գրական ստեղծագործություններ
Պատմություն, աշխարհագրություն
Աշխարհագրություն
Պատմություն, կենսագրություններ
Ընդամենը
Ընդհանուր հրատարակված գրքերից՝
դպրոցական դասագրքեր
մանկական գրականություն
պաշտոնական հրապարակումներ

2. Գրքերի և բրոշյուրների քանակն ու տպաքանակն ըստ հրատարակության լեզվի
Գրքերի և բրոշյուրների
Տողի
համարը
Հրատարակություններն ըստ լեզուների
քանակը
Տպաքանակը (հազ. օր)
1
2
3
4
201
Հայերեն
202
Ռուսերեն
203
Անգլերեն
204
Երկլեզու
205
Եռալեզու
206
Այլ
207
Ընդամենը
3. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի (վերահրատարակությունները մտնում են օրինակների քանակի մեջ)
Տողի
Օրինակների ընդհանուր քանակը
այդ թվում՝ առաջին հրատարակությունների
հաԹեմատիկ խմբեր
(հազ. օրինակ)
օրինակների քանակը (հազ. օրինակ)
մարը
գրքեր
բրոշյուրներ
ընդամենը
գրքեր
բրոշյուրներ
ընդամենը
Ա
301
302
303
304
305

Բ
Ընդհանուր
Փիլիսոփայություն
Կրոն, աստվածաբանություն
Սոցիալական գիտություններ
Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն
Քաղաքականություն, էկոնոմիկա
Իրավունք, կառավարման պետական մարմիններ,

1

2

(1+2)
3

4

5

(4+5)
6

306
307
308
309
310
311

312
313
314

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
346
327
328
329
330

սոցիալական ապահովում և ապահովագրում
Ռազմական արվեստ և գիտություն
Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ
Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ
Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ,
ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)
Բանասիրական
Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն
Ֆունդամենտալ գիտություններ
Մաթեմատիկա
Բնական գիտություններ
Կիրառական գիտություններ
Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն
Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա,
արդյունաբերություն, արհեստներ
Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն,
անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն
Կառավարում, կազմակերպում
Տնավարություն
Արվեստ և հանգիստ
Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում,
ճարտարապետություն
Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ,
լուսանկարչություն
Երաժշտություն, բեմական արվեստ, թատրոն, կինո
Խաղեր,սպորտ
Գրականություն
Գրականության պատմություն և գրաքննադատություն
Գրական ստեղծագործություններ
Պատմություն, աշխարհագրություն
Աշխարհագրություն
Պատմություն, կենսագրություններ
Ընդամենը
Ընդհանուր հրատարակված գրքերից՝
դպրոցական դասագրքեր
մանկական գրականություն
պաշտոնական հրապարակումներ

Ղեկավար

_________________________________________

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 14-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին»
Ձև N 1-հրատարակություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության
(այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են հրատարակչությունները, որոնք այդ մասին
նախապես իրազեկվում են Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի
համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4.Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Անվանումների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի
6. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների անվանումների
քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի լրացվում են համապատասխանաբար սյունակներ
1-2-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների անվանումների քանակները`
սյունակներ 4-5-ում:
7. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր
անվանումների քանակները լրացվում են տող 127-ում, որից առանձնացվում են
դպրոցական դասագրքերի (տող 128), մանկական գրականության (տող 129) և
պաշտոնական հրապարակումների (տող 130) անվանումների քանակները:
Բաժին 2. Գրքերի և բրոշյուրների քանակն ու տպաքանակն ըստ
հրատարակության լեզվի
8. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների քանակն ըստ լեզուների լրացվում է
սյունակ 3-ում:
9. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների տպաքանակն ըստ լեզուների լրացվում
է սյունակ 4-ում:

Բաժին 3. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների
քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի
10. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների
քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի լրացվում են համապատասխանաբար սյունակներ
1-2-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների օրինակների քանակները`
սյունակներ 4-5-ում:
11. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր
օրինակների քանակները լրացվում են տող 327-ում, որից առանձնացվում են
դպրոցական դասագրքերի (տող 328), մանկական գրականության (տող 329) և
պաշտոնական հրապարակումների (տող 330) օրինակների քանակները:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
«ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՄԱՄՈՒԼ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 7-Ի N 40 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 15-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման
մասին» Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման
մասին» Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 7-ի ««Թերթերի
և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» ձև N 1-մամուլ պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու
մասին» N 40 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 23
ք.Ստեփանակերտ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 15-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-մամուլ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20_____ թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

__

I____I____I____I____I___

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը ______________________________________համայնքը_____________________________________________________________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________I____I____I____I____I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ) ________________________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@____________________________________

I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I
I____I____I____I____I____I____I____I____I

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Բաժին 1. Թերթերի հրատարակությունն ըստ պարբերականության և լեզուների
Տողի
համարը

1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

այդ թվում` ըստ պարբերականության
Ընդամենը
(4+5)

2
Հրատարակության լեզուն,
ընդամենը
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

Տարեկան տպաքանակը,
հազար օրինակ
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

Միանվագ տպաքանակը,
հազար օրինակ
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

3

այդ թվում

Ամենօրյա թերթեր
(շաբաթական առնվազն 4
անգամ լույս տեսնող),
ընդամենը

Ոչ ամենօրյա
թերթեր, ընդամենը
(6+7+8)

4

5

շաբաթը 2 կամ 3
անգամ լույս
տեսնող
6

շաբաթը 1
անգամ լույս
տեսնող
7

անկանոն
լույս
տեսնող
8

Բաժին 2 . Այլ պարբերականների հրատարակությունն (առանց թերթերի) ըստ պարբերականության և լեզուների
Տողի
համարը
1
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Ցուցանիշներ
2
Հրատարակության լեզուն,
ընդամենը
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

Տարեկան տպաքանակը,
հազար օրինակ
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

Միանվագ տպաքանակը,
հազար օրինակ
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն
այլ (նշել)

Ընդամենը
3

ամիսը
2–ից 3 անգամ
4

այդ թվում` պարբերականությունը
տարեկան
տարեկան
տարեկան
8–ից 10 անգամ
5–ից 7 անգամ
2–ից 4 անգամ
5
6
7

տարեկան
1 անգամ
8

անկանոն
9

Բաժին 3 .Պարբերական հրատարակություններն (առանց թերթերի) ըստ բովանդակության և լեզուների
Տողի
համարը
1

301

302
303
304
305

306

307
308

309

310

311
312

Անվանատեսակների քանակը, միավոր
Ընդհանուր միջին տպաքանակը, հազ. օրինակ
ընդաայդ թվում ըստ լեզուների՝
ընդաայդ թվում ըստ լեզուների՝
մենը
մենը
հառուհառույերեն սերեն
յերեն
սերեն
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ
Նորություններ և լրահաղորդումներ
պարունակող նկարազարդ
պարբերականներ
Քաղաքական, փիլիսոփայական,
հոգևոր և մշակութային
հրատարակություններ
Ամսագրեր ընտանիքի, կանանց և
տղամարդկանց համար
Կինոյին, ռադիոյին և հեռուստատեսությանը նվիրված ամսագրեր
Զբոսաշրջիկության, հանգստի և
սպորտի մասին
հրատարակություններ
Պատմաաշխարհագրական
հանրամատչելի
հրատարակություններ
Գիտատեխնիկական հանրամատչելի
հրատարակություններ
Հրատարակություններ երեխաների և
երիտասարդության համար
Նշված ենթախմբում չընդգրկված,
ընթերցողների լայն շրջանակների
համար նախատեսված այլ հրատարակություններ
Ընդամենը
(301–ից 309 տողերի գումարը)
Ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ
Գիտությանը, տեխնիկային, գիտական
հետազոտություններին վերաբերող
հատուկ ամսագրեր
Փոխշահավետ կապերով միավորված
հասարակական խմբերի ամսագրեր

313
314
315
316
317

Մետրական (չափաբանական)
ամսագրեր
Ֆիրմաների հրատարակություններ
Այլ հրատարակություններ
Ընդամենը`
(311-ից 315 տողերի գումարը)
Ընդամենը (310 + 316)

Ղեկավար

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
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(լրացման ամսաթիվ)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 23 -ի N 15-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՄԱՄՈՒԼ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման
մասին» Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության
(այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են հրատարակչությունները, որոնք այդ
մասին նախապես իրազեկվում են Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված
կարգի համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4.Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
5.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2.ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բաժին 1. Թերթերի հրատարակությունն ըստ պարբերականության և լեզուների
6. Հրատարակված թերթերի ընդհանուր քանակն ըստ լեզուների (տող 101)
լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:
7. Հրատարակված թերթերի տարեկան տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 109)
լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:
8. Հրատարակված թերթերի միանվագ տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 118)
լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:
Բաժին 2. Այլ պարբերականների հրատարակությունն (առանց թերթերի) ըստ
պարբերականության և լեզուների
9. Այս բաժինը լրացվում է այլ պարբերականների համար բաժին 1-ին
համապատասխան:
Բաժին 3. Պարբերական հրատարակություններն (առանց թերթերի) ըստ
բովանդակության և լեզուների
10. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների
ընդհանուր քանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների լրացվում է սյունակներ
3-8-ում:
11. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների
ընդհանուր միջին տպաքանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների լրացվում է
սյունակներ 9-14-ում:

12. Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված պարբերական
հրատարակությունների մասին տվյալներն ըստ բովանդակության լրացվում են տողեր
301-309-ում, իսկ ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված
պարբերական հրատարակությունների մասին տվյալներ` տողեր 311-315-ում:

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունվարի 2020թ.

N 5-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈԲԵՐՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Հակոբյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, Հադրութի շրջան, Մեխակավան) հայտը բավարարել և
տալ այլ վայրում դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ)
իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունվարի 2020թ.

N 6-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՅՈՒՐԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Ղարիբյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Մարտունի, Օգոստոսի 17-ի 8 նրբանցք 1) հայտը
բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ)
իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունվարի 2020թ.

N 7-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԼՈՒՍԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Խաչատրյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Շուշի, Նիկոլ Դումանի 7) հայտը բավարարել և
տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու
համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՍՈՍԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ» (ՍԽՏՈՐԱՇԵՆԻ «ՏՆՋՐԻ») ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 90-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 13-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին»
օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել
««Սոսի արևելյան» (Սխտորաշենի «Տնջրի») ծառ»
բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2.
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների
վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ««Սոսի արևելյան»
(Սխտորաշենի «Տնջրի») ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» N 90-Ն հրամանը:
3.
Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 13-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՍՈՍԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ» (ՍԽՏՈՐԱՇԵՆԻ «ՏՆՋՐԻ») ԾԱՌ»
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1.

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

1. Տիպ՝ կենսաբանական, ենթատիպ՝ բուսաբանական:
2.

ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

2. ««Սոսի արևելյան» (Սխտորաշենի «Տնջրի») ծառ» բնության հուշարձանը
(այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է
Արցախի Հանրապետության
Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանում`
Սխտորաշեն գյուղից 1,1 կիլոմետր հարավ-արևելք, ծովի մակարդակից բարձրությունը՝
900մետր է: Բնության հուշարձանի կոորդինատներ են՝ X-667100; Y-4395933: Բնության
հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետ
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է

Կոորդինատներ
X

666953

Y

4395965

X

667026

Y

4396012

X

667108

Y

4396013

X

667184

Y

4395986

X

667158

Y

4395939

X

667114

Y

4395893

X

667033

Y

4395902

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանը միայնակ կանգնած ծառ է՝ ներկայացված Սոսի
արևելյան (Platanus orientalis) տեսակով, որը, որպես անհետացող տեսակ, գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքի ցանկում: Ծառը մոտ
2020 տարեկան է: Բնության հուշարձանն իր արտասովոր չափերով գերազանցում է
Էգեյան ծովի Կոս կղզու ծառերին, ինչպես նաև Աշխաբադի մոտ գտնվող Փիրուզե
կիրճի ծառերինֈ Կեղևի շերտից ազատված մասերում սպիտակավուն կամ բաց
մոխրագույն հարթ փայլուն ուղղաձիգ սյունաձև բնով, հսկա սաղարթով ծառ է: Ծառի
մոտ բխում է ջրառատ Տնջրու աղբյուրը: Կայծակից ծառի հրդեհման հետևանքով
գոյացել է բավականին մեծ փչակ:

4. Ըստ սերնդե-սերունդ փոխանցվող ավանդապատումների, այդ դարավոր
ծառի շողքի տակ էին հանգստանում մեր անցյալի երևելի մարդիկ` ինչպիսին են`
Մեսրոպ Մաշտոցը
(V դար), Մովսես Խորենացին (V դար), Մովսես
Կաղանկատուացին (VII դար), Սայաթ-Նովան (XVIII դար), Րաֆֆին, Լեոն և շատ
ուրիշներ:
5. Բնության հուշարձանի բարձրությունը՝ մոտ 25 մետր է, բնի հիմքի
տրամագիծը՝ 6 մետր, սաղարթի մակերեսը՝ 1400 քառակուսի մետր:
6. Բնության հուշարձանի տարածքը գտնվում է բնականին մոտ վիճակում:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
7. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` տարածքի հյուսիսային Ա կետից
սահմանագիծը (82,01մետր) դեպի արևելք միանում է Բ կետին, այնուհետև դեպի
հարավ-արևելք թեքվելով 80,65 մետր՝ միանում է Գ կետին: Գ սահմանագիծը հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է Դ կետին (53,7մետր): Այնուհետև սահմանագիծը
(63,65 մետր) հարավ-արևմտյան ուղղությամբ միանում է Ե կետին: Ե կետից
սահմանագիծը 81,50 մետր ձգվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք միանում է Զ կետին, որից
հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ միանում է Է կետին, այնուհետև Է կետից
շրջվելով հյուսիս-արևելք միանում է Ա հանգուցակետին:
8. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,8 հեկտար, ծովի
մակարդակից 900 մետր բարձրության վրա: Պահպանվող գոտու սահմանագծի
ընդհանուր երկարությունը 550,2 մետր է, հյուսիսից հարավ ձգվածությունը՝ 67,4 մետր,
արևելքից արևմուտք ձգվածությունը՝ 126,6 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
9. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկայի
գյուղական համայնք, «Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ
հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում
արգելվում է՝
1) հուշարձանի սանիտարական և խնամքի հատումները,
2) փչակում մոմավառությունը,
3) հուշարձանի շուրջ կրակ վառելը (բացառությամբ հատուկ հատկացված
տեղերի) և աղտոտումը,
4) ավտոմեքենաների մուտքը բնության հուշարձանի պահպանման գոտի,
5) բնության հուշարձանի պահպանման գոտում էկոլոգիապես վնասակար,
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը
գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների
օգտագործումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն,
7) ցանկացած գործունեություն, որը համաձայնեցված չէ Արցախի
Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության
հետ:
11. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում
թույլատրվում է՝
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը,
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,

4) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,
5) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը:
7. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ
12. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկայի
գյուղական համայնք, «Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՓԱՆՋԱԿ ՔԱՐ» (ԴԵԴ-ՆԱՏԱՐԻՆ ԱՄՐՈՑ) ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ»
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 47-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 14 –Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի
«ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել ««Փանջակ քար» (Դեդ-Նատարին ամրոց) ժայռագագաթ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի
««Փանջակ քար» (Դեդ-Նատարին ամրոց) ժայռագագաթ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» N 47-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 14-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՓԱՆՋԱԿ ՔԱՐ» (ԴԵԴ-ՆԱՏԱՐԻՆ ԱՄՐՈՑ) ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ»
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` լեռնագրական:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Փանջակ քար» (Դեդ-Նատարին ամրոց) ժայռագագաթ» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության
հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում, Խաչեն գետի միջին հոսանքի աջ
հովտալանջի բարձրադիր մասում, Գառնաքար գյուղից 6,5 կիլոմետր հարավ-արևմուտք գտնվող
ժայռագագաթում: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1906,2 մետր է:
Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=630246.77; Y=4429477.67:
Բնության
հուշարձանի պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Ա

630125.81

4429835.12

Դ

630416.38

4429056.60

Բ

630321.11

4429844.61

Ե

630075.59

4429022.29

Գ

630513.38

4429443.82

Զ

630009.89

4429274.34

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանը ժայռի վրա գտնվող անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոց է: Այն արևելյան, արևմտյան
և հարավային կողմերից շրջափակված է զառիթափ և դրան մոտ թեքությամբ լանջերով, որոնց բարձրությունները
հասնում են մինչև 40-50 մետրի, իսկ հյուսիս-արևմտյան կողմից` 5-8 մետր բարձրությամբ համեմատաբար թեք
լանջով, որտեղից հնարավոր է մուտք գործել դեպի ժայռագագաթ: Ժայռագագաթ-ամրոցին հասնելու համար
պետք է մագլցելով բարձրանալ ժայռերը: Պատմական աղբյուրներում ժայռագագաթ-ամրոցը հիշատակվում է նաև
որպես Խաչենի իշխան Հասան Ջալալ-Դոլայի ամրոց անվանմամբ:
4. Անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոցի տարածքը բավականաչափ մեծ է: Ժայռագագաթից, որտեղ գտնվում է
բնության հուշարձանը, հիանալի տեսարան է բացվում դեպի հարակից անտառապատ լեռներն ու ներքևում հոսող
Խաչեն գետը:
5. Բնության ստեղծած ժայռագագաթ-ամրոցը 12-րդ և 13-րդ դարերում մի քանի անգամ ամրապնդվել է Խաչենի
իշխանների կողմից` բնակչությանը սելջուկ-թուրքերի, այնուհետև մոնղոլների ասպատակություններից փրկելու
համար: Իշխանները և բնակչությունը պարզապես ամրացել են բարձունքում` օտար նվաճողներին դիմադրելու
համար: Ժամանակի բերումով այստեղ այն վայրն էր, որտեղ պատերազմի ժամանակ թաքնվում էր խաղաղ
բնակչությունը և հավաքվում զորքը:
6. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական հուշարձան:
7. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
8.
Որպես բնության հուշարձանի պահպանման գոտու սահմանագիծ ընդունվել է ժայռագագաթի արևելյան,
արևմտյան և հարավային կողմերից շրջափակված մինչև 40-50 մետր բարձրությամբ զառիթափ լանջերի և
հյուսիս-արևմտյան կողմից շրջափակված 5-8 մետր բարձրությամբ համեմատաբար թեք լանջի ստորոտներից 100
մետր հեռավորությամբ պարագծով շրջափակված մակերեսը:
9. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է ժայռագագաթի հյուսիս-արևմտյան մասում` զառիթափ լանջի ստորոտից 100 մետր
հեռավորության վրա: Նույն լանջով տարածվելով արևելյան ուղղությամբ, սահմանագիծը 196 մետրից միանում է Բ
կետին: Բ կետից դեպի հարավ-արևելք լանջի տարածման ուղղությամբ ձգվելով սահմանագիծը նույնպես 445
մետրից միանում է Գ կետին: Գ կետից դեպի հարավ-արևմուտք լանջի տարածմանը շեղադիր ուղղությամբ
ձգվելով սահմանագիծը 399 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից դեպի Ե կետ արևմտյան ուղղությամբ
սահմանագիծն անցնում է ժայռագագաթի և նրանից հարավ տեղաբաշխված լեռնապարի միջև գտնվող
երկրաձևաբանական թամբով և 343 մետրից միանում է Ե կետին: Ե կետից հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ լանջի
տարածմանը շեղադիր ձգվելով սահմանագիծը 260 մետրից միանում է Զ կետին: Այնուհետև Զ կետից դեպի
հյուսիս-արևելք լանջի տարածմանը նույնպես շեղադիր ուղղությամբ ձգվելով սահմանագիծը 573 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին:
10. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` հյուսիսից հարավ ուղղությամբ
թույլ ձգվածությամբ: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,28 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 2216 մետր:
11. Պահպանման գոտու միջին երկարությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ կազմում է 830 մետր, իսկ միջին
լայնությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 350 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
12. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի գյուղական համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
13. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն` բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
14. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
15. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի գյուղական համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ԱՍՏՂԱՇԵՆԻ» ԲՐԱԾՈ ՖԱՈՒՆԱ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N95-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 15-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի
«ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Աստղաշենի» բրածո ֆաունա» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի
25-ի ««Աստղաշենի» բրածո ֆաունա» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 95-Ն
հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 15-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԱՍՏՂԱՇԵՆԻ» ԲՐԱԾՈ ՖԱՈՒՆԱ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1.ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հնեաբանական (պալեոնտոլոգիական):
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Աստղաշենի» բրածո ֆաունա» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում`
Աստղաշեն գյուղի հյուսիս-արևմտյան եզերքում` դեպի հարավ ձգվող լեռնապարի վերջավորության ստորոտով
հոսող Չիմանենջուր գետակի ձախափնյա հովտալանջում: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի
մակարդակից` 820 մետր է: Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատները` X= 645822; Y=4421467:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`

Սահմանային կետ
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը

Կոորդինատներ
X

645840

Y

4421501

X

645874

Y

4421489

X

645870

Y

4421470

X

645848

Y

4421443

X

645787

Y

4421436

X

645744

Y

4421453

X

645768

Y

4421461

X

645808

Y

4421492

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հատակագծում 15-ից մինչև 20 մետր երկարությամբ և 5-10
մետր լայնությամբ նստվածքային ապարների երկրաբանական մերկացում, որտեղ մեծ քանակությամբ
տարածված են ծովաշուշանների բրածո մնացորդներ:
4. Աստղաշեն գյուղն իր անվանումն ստացել է հենց այստեղ տարածված աստղաձև հնգանկյուն բրածո
ծովաշուշաններից:

5. Տարածքը հայտնի է բրածո ծովաշուշանների գերեզմանատեղիով, որի երկրաբանական հասակը նշվում է
մեզոզոյան դարաշրջանի միջին յուրայի ժամանակաշրջանով (161 000 000 - 175 000 000 տարի առաջ ընկած
ժամանահատված): Այդ ժամանակաշրջանում նշված տարածքում գոյություն է ունեցել մեզոզոյան ծով, որտեղ
բուռն զարգացում են ապրել բազմաթիվ բույսեր և կենդանիներ: Տարածքը հայտնի է 0,1-1,5 սանտիմետր չափերով
քարացած, հնգանկյուն աստղաձև ծովաշուշանների մնացորդներով: Դրանք պրիմիտիվ նստակյաց փշամորթների
տիպի կրինոիդների դասին պատկանող կենդանիներ են: Արտաքին նմանության պատճառով ծովաշուշաններին
հաճախ շփոթում են նույն տիպին պատկանող ծովաստղերի հետ:
6. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
7. Տեսանելի բարձրությունը հարակից Չիմանենջուր գետակի հունի նկատմամբ կազմում է 5-10 մետր:
8. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
9. Ըստ
քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հարավային Ա
հանգուցակետը գտնվում է գյուղի կենտրոնից 404,85 մետր դեպի հյուսիս-արևմուտք ընկած լեռնալանջին,
որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք 36,05 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից դեպի հարավ ձգվելով
սահմանագիծը 19,42 մետրից միանում է Գ կետին, այնուհետև տնամերձ ցանկապատների երկայնությամբ դեպի
հարավ-արևելք ուղղությամբ ձգվելով Դ կետի միջոցով միանում է Ե կետին: Հեռավորությունները Գ-Դ կետերի
միջև կազմում է 34,8 մետր, Դ-Ե կետերի միջև` 61,4 մետր: Ե կետից հյուսիս-արևմուտք թեքվելով սահմանագիծը
46,24 մետրից միանում է գյուղի աղբյուրի մոտ գտնվող Զ կետին: Այնուհետև շրջվելով հյուսիս-արևելք
սահմանագիծը Է կետի միջոցով միանում է Ը կետին: Հեռավորությունները Զ-Է կետերի միջև կազմում է 25,3
մետր, Է-Ը կետերի միջև` 50,6 մետր: Ը կետից տարածվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ սահմանագիծը 33,24
մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:
10.Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0,5 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 307 մետր: Հատակագիծն ունի անկանոն սեղանակերպ տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունն արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 129 մետր է: Միջին ձգվածությունը
հյուսիս-հարավ ուղղությամբ` 57 մետր է:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
11. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն,
6) ցանկացած գործունեություն, որը համաձայնեցված չէ Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարության հետ:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը,
2) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
3) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը:

7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
14. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ԱԶՈԽԻ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի
N 96-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 16-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը և
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Ազոխի» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ազոխի» քարանձավ»
բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 96-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 16-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԱԶՈԽԻ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` կարստային:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Ազոխի» քարանձավ» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխ և Դրախտիկ գյուղերի միջև՝ Ազոխ գյուղից 1 կիլոմետր հարավ-արևելք, Իշխանագետի
ձախ վտակ Ազոխ գետակի ձախափնյա խիստ թեք հովտալանջում: Տեսանելի բարձրությունը վերոնշյալ վտակի հունի նկատմամբ
կազմում է 200 մետր: Բնության հուշարձանից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա անցնում է հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից 925 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի աշխարհագրական
կոորդինատներն են` X= 670693; Y=4387377: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետ
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է

Կոորդինատներ
X

670647

Y

4387466

X

670701

Y

4387486

X

670751

Y

4387419

X

670768

Y

4387350

X

670747

Y

4387287

X

670673

Y

4387321

X

670649

Y

4387385

:

3.ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է վերին յուրայի կրաքարերում առաջացած կարստային խոռոչ: Այն ունի
շուրջ 8000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածություն, և պարունակում է 8 լայն ծայրերով 600 մետր երկարությամբ խճճված
անցքերֈ Բնության հուշարձանն Անդրկովկասի ամենամեծ քարանձավն է: Այդ հնագույն հուշարձանն ունի մուտքեր և ելքեր 6
բավիղանման սրահներից: Մասնագետների բնորոշմամբ, նախկին ուսումնասիրությունների արդյունքում այստեղ հայտնաբերվել են
շուրջ 300 000 տարվա պատմություն ունեցող քարե գործիքներ, այդ ժամանակվա կենդանական և բուսական աշխարհի բրածո
մնացորդներ, նախամարդու արվեստի հետքեր և այլն: Քարանձավի ամենամեծ սրահը զբաղեցնում է 3000 քառակուսի մետր
մակերեսով տարածք: Հսկայական կլոր դահլիճի պատերն ունեն տարօրինակ մակերևույթ, կարծես նրանց օձեր են կպցրած: Ուժեղ
լուսավորության դեպքում այդ զարդաքանդակներն այնպես են փայլում, կարծես գտնվում ես հիասքանչ պալատում: Հրաշակերտ
պալատին առավել վայելչություն են հաղորդում կարստային խոռոչներին բնորոշ սառցելեզվակներ հիշեցնող հսկայական
պտկաքարերը և շթաքարերը: Բնության հուշարձանն առաջնակարգ նշանակություն ունի այն տեսանկյունից, որ այն նեանդերթալցու

կազմախոսության ձևավորման գրավականներից մեկն է, ինչպես նաև, որ Արցախի Հանրապետության տարածքը մարդու վաղ
բնակեցման վայրերի թվին է պատկանում: Իհարկե, առայժմ հայտնաբերված չեն բոլոր գաղտնիքները: Հազարամյակների ընթացքում
գործող այդ ընդարձակ նախնադարյան բնակավայրը պարբերաբար ուսումնասիրվում է և հետազոտողներին մատուցում նոր
անակնկալներ:
4. 1990-ական թվականներից վերսկսվել են բնության հուշարձանի պեղումները: Ավելի լուրջ պեղումներ կատարվել են սկսած
2002 թվականից, երբ միջազգային հնագետների խումբը` Թանիա Քինկի առաջնորդությամբ, ուսումնասիրելով բնության
հուշարձանը հայտնաբերեց նոր չխանգարված մուտքեր, նախամարդկային շրջանի բազմաթիվ գործիքներ և դրանց հետքերը կրող
անասունների բրածո մնացորդներ:
5. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
6. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
7. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա հանգուցակետը
գտնվում է հուշարձանից 92 մետր հյուսիս-արևմուտք: Ա կետից սահմանագիծը դեպի հյուսիս-արևմուտք լանջի տարածման
ուղղությամբ 58 մետրից միանում է Բ կետին: Այնուհետև սահմանագիծը Բ կետից լանջն ի վար հարավ-արևելյան ուղղությամբ Գ
կետի միջոցով միանում է Դ կետին: Սահմանագծերի երկարությունները Բ-Գ հատվածում կազմում են 83,6 մետր, իսկ Գ-Դ
հատվածում` 71 մետր: Դ կետից տարածվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ` սահմանագիծը 66,4 մետրից հուշարձանն ընդգրկող
լեռնապարի ստորոտում, դեպի հուշարձանը տանող գրունտային ճանապարհի վերջնամասից մոտ 242 մետր հյուսիս-արևելք,
միանում է Ե կետին: Ե կետից լանջով դեպի հյուսիս-արևմուտք տարածվելով սահմանագիծը 81,44 մետրից միանում է Զ կետին,
որտեղից էլ ձգվելով 68,35 մետր, միանում է Է կետին: Այնուհետև Է կետից տարածվելով դեպի հյուսիս, 81 մետրից սահմանագիծը
միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,64 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 510 մետր: Հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին
ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 109,29 մետր է: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիսարևմուտք ուղղությամբ` 178 մետր է:

5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
8. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխի գյուղական համայնք:

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
9. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա
պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների
տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն,
6) ցանկացած գործունեություն, որը համաձայնեցված չէ Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության հետ:
10. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը,
2) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
3) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
11. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխի գյուղական համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ԹՈՒՐՇՍՈՒ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 17-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի
«ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Թուրշսու» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն
հավելվածի:
2.
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի
25-ի ««Թուրշսու» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 97-Ն
հրամանը:
3.
Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 17-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԹՈՒՐՇՍՈՒ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1.ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` հանքային (միներալային):
2.ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ`
2. ««Թուրշսու» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է
Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Լիսագորի գյուղական համայնքի տարածքում, որտեղ հայտնի են
հանքային աղբյուրների երկու բնական ելքեր. առաջինը` Լիսագորի լեռնանցքից (Լիսագոր գյուղի հյուսիսային
եզերքից) 280 մետր հյուսիս` ««Թուրշսու» հանքային աղբյուր» անվանմամբ, իսկ երկրորդը` դրանից 500 մետր
հյուսիս (անանուն): Հաշվի առնելով նախկինում կատարված ուսումնասիրությունները, որպես բնության
հուշարձան ընդունվել է ««Թուրշսու» հանքային աղբյուրը»: Այն տեղաբաշխված է Կարկառ գետի Լիսագոր
վտակով ողողամաշված հովտի հատակում` վտակի անմիջապես ձախ ափին: Լիսագորի լեռնանցքից սկսած ձախ
հովտալանջով Ստեփանակերտի ուղղությամբ անցնում է Գորիս-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու հատվածը:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1790 մետր է: Բնության հուշարձանի
աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=641467; Y= 4394953: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու
աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային կետ
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ

Կոորդինատներ
X

641474

Y

4395002

X

641487

Y

4394980

X

641496

Y

4394944

X

641483

Y

4394931

X

641452

Y

4394938

X

641445

Y

4394997

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է 15-20 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքում ընդերքից
պարբերաբար և կարճ ժամանակով (մինչև 0,5 ժամ տևողությամբ) դղրդյունով դուրս մղվող հանքային ջրի
միմյանց հարակից առանձին ելքերի պղպջակավոր փունջ: Դրանցից միայն մեկը` բնության հուշարձանն ունի
համեմատաբար հաստատուն դեբիտ, որը միայն հանքային ջրի բուռն արտավիժման ժամանակ մինչև եռակի
չափով կարող է մեծանալ և մինչև 20-30 սանտիմետր

բարձրությամբ շատրվանել: Մնացած ելքերի արտամղման պարբերականությունը հաստատուն չէ: Ընդերքից
պղպջակավոր փնջով հանքային ջրի արտամղման երևույթի պարբերականությունը դիտարկելու համար պետք է
համբերատար սպասել: Հանքային ջրի արտավիժման ակտիվությունը հատկապես խիստ դրսևորվում է
առավոտյան ժամերին: Ջրաերկրաքիմիական տեսանկյունից ջուրը սառը ածխաթթվային է, երկաթային,
հիդրոկարբոնատային, մագնեզիում-կալցիումային: Ըստ ծագման ջուրը ներթափանցային (ինֆիլտրացիոն) տիպի
է: Այն ձևավորված է Սարիբաբայի կորածալքի նստվածքային և արտավիժած ապարների ճեղքերում:
Սարիբաբայի կորածալքն իրենից ներկայացնում է տիպիկ լեռնա-ծալքավոր ջրա-ճնշումային համակարգ` փոքր
արտեզյան ավազանին հատուկ հատկանիշներով: Այս ավազանը բնութագրվում է ստորգետնյա ջրերի
հավաքակիրներ հանդիսացող մեծ հզորությամբ կարբոնատային ապարների առկայությամբ, և տեկտոնական
խզվածքների համակարգով, որոնցով տեղի է ունենում ստորգետնյա ճնշումային ջրերի բեռնաթափում ռելիեֆի

մակերևույթին: Միաժամանակ, խզումային այս խախտումները հանդես են գալիս որպես ընդերքում ձևավորված
ածխաթթու գազի ելքի ուղիներ: Նման նպաստավոր պայմաններում ստեղծված շրջակա տարածքի աղբյուրներից
է հանդիսանում բնության հուշարձանը: Հանքայնացումը ջրի բնական ելքում հասնում է 2,2-2,7 գրամ/լիտր, իսկ
ազատ ածխաթթվի պարունակությունը` 1,5-2 գրամ/լիտր: Ելքում ջուրը խիստ անջատում է ածխաթթու գազ, նաև`
ոչ մեծ քանակությամբ երկաթային աղեր: Ջուրը համարվում է բուժիչ: Բուժիչ նպատակներով ջուրը օգտագործելու
համար նախկին խորհրդային տարիներին տեղանքում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնք տեղում
առողջարան հիմնելու նպատակաուղղվածություն են ունեցել: Դրանց հետքերը այսօր էլ դեռ մնում են, որոնց
ապացույցներն են հադիսանում բնության հուշարձանին կից 1954 թվականին փորված 50 մետր խորությամբ
հորատանցքը, նրանից 15 մետր հեռավորությամբ գտնվող լոգանք ընդունելու համար կառուցված քարաշեն ոչ մեծ
ջրավազանի և այլ փոքր շինությունների ավերակները և այլն: Հորատանցքն այժմ գործում է: Հորատանցքից
արտավիժման ընթացքում հանքային ջրի դեբիտը կազմում է 0,45 լիտր/վայրլանկ, իսկ ածխաթթվի
պարունակությունը, ի տարբերություն բնական ելքի` 1,75-2 գրամ/լիտր:
4. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան:
5. Բնության հուշարձանի տեսանելի բարձրությունը հարակից Զառիսլու վտակի մակերևույթի նկատմամբ
կազմում է 1,50-1,80 մետր:
6. Վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
7. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)`
բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է Գորիս-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղուց առանձնացող և դեպի հուշարձան տանող
գրունտային ճանապարհի վրա` Լիսագոր վտակից աջ, հուշարձանից 50 մետր հյուսիս-արևելք: Ա կետից
սահմանագիծը հարավ-արևելյան ուղղությամբ անցնում է Լիսագոր վտակի երկայնքով, հանդիպակաց աջ
հովտալանջով անցնելով 29,4 մետր, միանում է Բ կետին: Այնուհետև սահմանագիծը Բ կետից լանջի անկմանը
շեղադիր տարածվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ` 25,5 մետրից նույն հովտալանջում գտնվող հեղեղատի աջ
կողապատի եզերքում միանում է Գ կետին: Գ կետից տարածվելով հարավային ուղղությամբ, կտրելով գետը,
սահմանագիծը 37,11 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից տարածվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ,
սահմանագիծը 18,4 մետրից միանում է Ե կետին: Այնուհետև Ե կետից սահմանագիծը Զ կետի ուղղությամբ
տարածվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, միանում է Է կետին: Սահմանագծերի երկարությունները Ե-Զ
հատվածում 31,8 մետր է, իսկ Զ-Է հատվածում` 36,7 մետր: Է կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի արևմուտք և
հատելով գետը 24,3 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:
8.Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0,28 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 203,8 մետր: Հատակագիծն ունի անկանոն սեղանակերպ տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 65,8 մետր է: Միջին
ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 46,9 մետր է:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
9. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Լիսագորի գյուղական համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն,
6) ցանկացած գործունեություն, որը համաձայնեցված չէ Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարության հետ:
11. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:

7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
12. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Լիսագորի գյուղական համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՀՈՆՈՒՏԻ ՁՈՐ» ԿԻՐՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 98-Ն
ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 18-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Հոնուտի ձոր» կիրճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2.
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
««Հոնուտի ձոր» կիրճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 98-Ն հրամանը:
3.
Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 18-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՀՈՆՈՒՏԻ ՁՈՐ» ԿԻՐՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1.ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` գետահովտային:
2.ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Հոնուտի ձոր» կիրճ» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Շուշիի շրջանի Քարին տակ և Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Մխիթարիշենի
գյուղական համայնքների միջև` Կարկառ գետահովտում, և ընդգրկում է գետահովտի զառիթափ և խիստ թեք, տեղտեղ նաև թեք կողապատերով անդնդախոր կիրճի հատվածը: Բնության հուշարձանի մոտակա հեռավորությունը
հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուց` 2000 մետր է: Բնության հուշարձանի հատակի առավելագույն և նվազագույն
բարձրությունները ծովի մակարդակից առավելագույնը` 1078 մետր է, նվազագույնը` 903 մետր: Բնության
հուշարձանի աջ կողապատի առավելագույն և նվազագույն բարձրությունները ծովի մակարդակից առավելագույնը
(Քարին տակ գյուղի ուղղությամբ)` 1500 մետր է, նվազագույնը (Մխիթարիշեն գյուղի ուղղությամբ)` 960 մետր:
Բնության հուշարձանի ձախ կողապատի առավելագույն և նվազագույն բարձրությունները ծովի մակարդակից
առավելագույնը (Քարին տակ գյուղի ուղղությամբ)` 1450 մետր է, նվազագույնը (Մխիթարիշեն գյուղի ուղղությամբ)`
960 մետր:
3. Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=651448; Y=4403501, X=651107; Y=4401568:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետ
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ

Կոորդինատներ

Սահմանային
կետ

X

651448

Y

4403501

X

651599
4403440

ԺԱ

Y

651491
4403169

ԺԲ

X

651544

Y

4402721

X

651321

Y

4402453

X

651277

Y
X

Y

4402275

X

651187

Y
X

4402083
651180

Y

4401568

X

651107

Y

4401390

Ժ

ԺԳ
ԺԴ
ԺԵ
ԺԶ
ԺԷ
ԺԸ

Կոորդինատներ
X

650982

Y

4401447

X

650917

Y

4401160

X

650630

Y

4401249

X

650571

Y

4401519

X

650661

Y

4401732

X

650790

Y

4401899

X

650993

Y
X

4402691
651141

Y

4402978

X

651160

Y

4403354

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
4. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է Կարկառ գետի հոսանքով հարավ-արևելքից դեպի հյուսիսարևելք ձգվող մոտ 2315,64 մետր երկարությամբ անտեցեդենտ հովիտ: Հովտի առավելագույն լայնությունը Քարին
տակ գյուղի հյուսիս-արևելյան հատվածում` 1300 մետր է, իսկ նվազագույնը` Մխիթարիշեն գյուղից արևմուտք
գտնվող հատվածում` 350 մետր:
5. Անտեցեդենտ այս հովտի առաջացումը պայմանավորված է տեղանքի աճող տեկտոնական բարձրացմանը
զուգընթաց Կարկառ գետի խորքային ողողամաշման գերակշռությամբ: Հովիտը հարավ-արևմտյան հատվածում
զարգացած է Վերին կավճի հասակի սենոման և տուրոն հարկերի (K2s+t) տուֆաավազաքարերում, կավային
ավազաքարերում, իսկ հյուսիս-արևելյան հատվածում` Ստորին կավճի հասակի ալբ հարկի (K2al) կրաքարերում,
մերգելներում, արգիլլիտներում, տուֆաավազաքարերում:
6. Հովտից դեպի աջ և դեպի ձախ ընկած տարածքներն իրենցից ներկայացնում են որպես ընդարձակ
սարավանդներ, որոնցից ձախակողմյան սարավանդի վրա տեղաբաշխված է Շուշի քաղաքը, իսկ աջակողմյան
սարավանդը պատված է մարգագետիններով, թփուտներով և նոսրանտառով:
7. Անհիշելի ժամանակներից ժողովուրդն այս հովտին տվել է «Հոնուտի ձոր» անվանումը: Տեղանքը
յուրահատուկ գեղեցկություն ունի: Գետափնյա հատվածները և թեք լանջերը անտառապատ են, իսկ զառիթափ
լանջերը` լերկ: Տարածքում կան պատմական հուշարձաններ, կամուրջներ, քարանձավներ: Յուրատեսակ
գեղեցկություն ունի բնության հուշարձանի միջնամասի ձախափնյա հատվածում գտնվող «Զոնտիկներ» կոչվող
ջրվեժը, որն առաջացել է ժայռի տակից բխող հորդառատ աղբյուրի գահավիժումից: Արտաքինից այն նման է
անձրևանոցի` անձրևի ժամանակ կողքերից ջրի շիթերի ծորումներով: Բնության հուշարձանի այս հիասքանչ
հատվածը առանձնակի է գրավում զբոսաշրջիկների և հետաքրքրասեր մարդկանց ուշադրությունը: Կիրճի հատակի
տարբեր մասերում և գետահունում թափված են տարբեր մեծության (մինչև 6-7 մետր, տեղ-տեղ ավելի մեծ
չափերով) քարաբեկորներ և քարաթափվածքներ, որոնք վկայում են կիրճի կողապատերի փլուզումների և
պարբերաբար կրկնվող քարաթափերի մասին: Հատկապես դրանք ակտիվանում են սեյսմիկ ցնցումների
ընթացքում, ինչպես նաև գարնանային ձնհալի ժամանակ:
8. Կիրճի աջ կողապատի հարաբերական առավելագույն բարձրությունը հատակի նկատմամբ կազմում է 422
մետր, իսկ նվազագույնը` 57 մետր: Կիրճի ձախ կողապատի հարաբերական առավելագույն բարձրությունը
հատակի նկատմամբ կազմում է 372 մետր, իսկ նվազագույնը` 57 մետր:
9. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է
եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական հուշարձան:
10. Վիճակը բարվոք է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
11. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է Մխիթարիշեն գյուղից 806 մետր հյուսիս-արևմուտք` կիրճի ձախ կողապատի եզերքին:
Ա կետից սահմանագիծը հատելով գետը 163 մետրից կիրճի աջ կողապատի եզերքում միանում է Բ կետին:
Այնուհետև կիրճի աջ կողապատի եզերքով զիգզագաձև տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ և
Ժ կետերի միջոցով միանում է Քարին տակ գյուղից 1200 մետր դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող ԺԱ կետին:
Սահմանագծերի երկարությունները Բ-Գ հատվածում կազմում են 292 մետր, Գ-Դ հատվածում` 261 մետր, Դ-Ե
հատվածում` 451 մետր, Ե-Զ հատվածում` 350 մետր, Զ-Է հատվածում` 183 մետր, Է-Ը հատվածում` 515 մետր, Ը-Թ
հատվածում` 192 մետր, Թ-Ժ հատվածում` 137 մետր և Ժ-ԺԱ հատվածում` 294 մետր: ԺԱ կետից սահմանագիծը
հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հատելով գետը` կիրճի ձախ կողապատի ստորոտում 301 մետրից միանում է ԺԲ
կետին: ԺԲ կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիսային ուղղությամբ, 276 մետրից կիրճի վերին եզերքում
միանում է ԺԳ կետին: Այնուհետև կիրճի ձախ կողապատի վերին եզերքով տարածվելով դեպի հյուսիս-արևելք`
սահմանագիծը ԺԴ, ԺԵ, ԺԶ, ԺԷ կետերի միջոցով միանում է ԺԸ կետի: Սահմանագծերի երկարությունները ԺԳ-ԺԴ
հատվածում կազմում են 231 մետր, ԺԴ-ԺԵ հատվածում` 211 մետր, ԺԵ-ԺԶ հատվածում` 818 մետր, ԺԶ-ԺԷ
հատվածում` 322 մետր, ԺԷ-ԺԸ հատվածում` 377 մետր: Սամանագիծը թեքվելով դեպի հյուսիս արևելք 324 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին:
12. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 146 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 7360 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք
ձգվածությամբ: Ձգվածությունը հարավ-հյուսիս ուղղությամբ` 2315,64 մետր է: Ձգվածությունը արևելքից արևմուտք
ուղղությամբ`1231,2 մետր է:

5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
13. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Շուշիի քաղաքային համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն,
6)
հանգստի կամ այլ նպատակներով կիրճում երկարատև մնալը` հաշվի առնելով քարաթափերի և
փլուզումների վտանգը.
7) ցանկացած գործունեություն, որը համաձայնեցված չէ Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարության հետ:
15. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը,
2) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
3) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
16. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Շուշիի քաղաքային համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՄԵԾ ԱԼ» ԼԻՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N40-Ն
ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 19-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Մեծ Ալ» լիճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի ««Մեծ Ալ»
լիճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 40-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31
ք. Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 19-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՄԵԾ ԱԼ» ԼԻՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` լճային:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Մեծ Ալ» լիճ» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Շահումյանի շրջանում` «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից 24 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք`
Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանամերձ Վարդենիսի լեռնաշղթային հարակից Արցախի
բարձրավանդակում: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2729,4 մետր է:
Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=559488.00; Y=4428073.41: Բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y
558079.00
4430367.00
559728.00
4430056.00
561424.00
4427864.00
560682.00
4427284.00
560441.00
4426785.00

Սահմանային
կետերը
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y
559732.00 4426212.00
558480.00 4426643.00
558572.00 4427478.00
557796.00 4427728.00
557251.00 4428073.00

:

3. ՆԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն անհոսք լիճ է, որն առաջացել է չորրորդականի հասակի բազալտային լավաներով
այդ տեղանքի հեղեղատի հրաբխաարգելափակումից: Մասնագիտական գրականությունում տեղանքն անվանվում
է Փորակների գոգավորություն:
4. Բնության հուշարձանի երկարությունը լճափերի ուղղությամբ 1,3 կիլոմետր է, լայնությունը` 0,4 կիլոմետր,
մակերեսը` 0,53 քառակուսի կիլոմետր, առավելագույն խորությունը` 3,0 մետր, ջրի ծավալը` 100 000 խորանարդ
մետր, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 140 քառակուսի կիլոմետր:
5. Լճափերն ունեն ոլորաձև գծագրություն և ռելիեֆի մեղմ կառուցվածք: Քարքարոտ է միայն հյուսիսային
ափը: Այն ծածկված է սառցահողմնահարված քարաթափվածքներով:
6. Բնության հուշարձանն ընդգրկող Փորակների գոգավորության եզրագծերը նույպես ունեն ոլորաձև
գծագրություն:
7. Բնության հուշարձանի սնուցումը ստորգետնյա և անձրևաձնահալոցքային է: Ջուրը պարզ է, քաղցրահամ:
8. Բնության հուշարձանին հարակից առկա է «Փոքր Ալ» լիճը, որը նույնպես ունի հրաբխաարգելափակման
ծագում: «Փոքր Ալ» լճի ջրերը հոսում են դեպի բնության հուշարձանը:
9. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան:
10. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
11. Որպես բնության հուշարձանի պահպանման գոտու սահմանագիծ ընդունվել է լիճն ընդգրկող Փորակների
գոգավորության մոտավոր պարագծով շրջագծված մակերեսը: Հաշվի առնելով լճափերի և Փորակների
գոգավորության եզրագծերի ոլորաձև գծագրությունները, նրանց միջև եղած միջին հեռավորությունները ընդունվել

են 200 մետր: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու սահմանագծերն անցնում են Փորակների
գոգավորությունը եզրափակող լանջերի ստորոտներով և միջնամասերով:
12. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)`
բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է լիճն ընդգրկող Փորակների գոգավորության հյուսիս-արևմտյան եզերքում: Ա
հանգուցակետից սահմանագիծը տարածվելով արևելյան ուղղությամբ` Փորակների գոգավորությունը եզրափակող
լանջի ստորոտով տարածվելով, 1678 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը նույն գոգավորությունը
եզրափակող լանջով տարածվելով դեպի հարավ-արևելք` 1772 մետրից միանում է բնության հուշարձանի արևելյան
եզերքի Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը նույն գոգավորությունը եզրափակող լանջի միջնամասով Դ և Ե կետերի
միջոցով թույլ զիգզագաձև տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 2408 մետրից միանում է բնության հուշարձանի
հարավ-արևելյան եզերքի Զ կետին: Սահմանագծերի հեռավորությունները Գ-ից Դ, Դ-ից Ե և Ե-ից Զ հատվածներում
կազմում են, համապատասխանաբար` 942 մետր, 554 մետր և 912 մետր: Այնուհետև սահմանագիծը Զ կետից խիստ
զիգզագաձև տարածվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, բնության հուշարձանի արևելյան եզերքում միանում է
Ժ կետին: Սահմանագծերի հեռավորությունները Զ-ից Է, Է-ից Ը, Ը-ից Թ և Թ-ից Ժ հատվածներում կազմում են,
համապատասխանաբար` 1324 մետր, 840 մետր, 815 մետր և 633 մետր: Ժ կետից սահմանագիծը Փորակների
գոգավորությունը եզրափակող լանջի ստորոտով տարածվելով հյուսիսային ուղղությամբ` 1540 մետրից միանում է
Ա հանգուցակետին:
13. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` հյուսիս-արևմուտքից հարավարևելք ուղղությամբ մեղմ ձգվածությամբ: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1014 հեկտար, իսկ սահմանների
ընդհանուր երկարությունը` 11010 մետր: Պահպանման գոտու միջին երկարությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավարևելք ուղղությամբ կազմում է 3440 մետր, իսկ միջին լայնությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք
ուղղությամբ`1780 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
14. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
15. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:

16. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում են`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմա-կերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
17. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՍՈՍԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ» ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի
N 41-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 20-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Սոսի արևելյան» ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի ««Սոսի
արևելյան» ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 41-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31
ք. Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 20-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՍՈՍԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ» ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Սոսի արևելյան» ծառ» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութի քաղաքային համայնքի Տյաք գյուղի հարավային եզերքով
հոսող հեղեղատի աջափնյա ստորին դարավանդում: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի
մակարդակից`850 մետր է: Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=674770.92;
Y=4374804.17: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Ա

674755.37

4374829.82

Դ

674785.59

4374799.73

Բ

674776.25

4374834.01

Ե

674760.01

4374792.00

Գ

674789.99

4374824.16

Զ

674736.04

4374809.22

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանում` Հադրութի
քաղաքային համայնքի Տյաք գյուղի հարավային եզերքով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հոսող հեղեղատի աջ
հովտալանջում:
4. Բնության հուշարձանը ներկայացված է միմյանցից 14 մետր հեռավորության վրա գտնվող Սոսի արևելյան
տեսակի 2 ծառերով, որոնք որպես անհետացող տեսակներ, գրանցված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
բույսերի Կարմիր գրքի ցանկում: Բնության պարգևած հրաշալիքներ են.
1) առաջին ծառն ավելի երիտասարդ է և տեղաբախշված է բնության հուշարձանն ընդգրկող տարածքի
արևմտյան հատվածում: Ծառի բունը հիմքից մինչև 2,5 մետր բարձրությունը հստակ արտահայտված կանոնավոր
կոնաձև է: Տրամագիծը` հիմքում կազմում է 4 մետր, կոնաձև արտահայտված բնի վերին մասում` 2 մետր, իսկ ծառի
միջնամասում` 1 մետր: Ծառի բարձրությունը կազմում է 30 մետր: Տարիքը` մոտ 250 տարի,
2) երկրորդ ծառը գտնվում է բնության հուշարձանի արևելյան հատվածում: Ծառի բունը հիմքում ձվաձև է,
որի տրամագիծը երկար առանցքի ուղղությամբ կազմում է 3 մետր: Ծառը բնի 1 մետր բարձրությունից
ճյուղավորվում և բաժանվում է 2 մասի, որոնցից դեպի առաջին ծառը թեքվող ճյուղի տրամագիծը ճյուղավորման
հատվածում կազմում է 2 մետր, իսկ հակառակ ուղղությամբ թեքվող ճյուղինը` 1,8 մետր: Ծառի բարձրությունը
կազմում է 32 մետր: Տարիքը` մոտ 350 տարի:
5. Տարածքը մասամբ բարեկարգված է: Հուշարձանը հարավից եզրափակող գրունտային ճանապարհի
եզերքին կառուցված է աղբյուր-հուշարձան, որի ջուրը ստորգետնյա խողովակաշարով բերված է մոտակա
աղբյուրակապված ստորգետնյա

ջրի ելքից: Երկու ծառերի և ճանապարհի միջև կառուցված է ջրավազան, որի սնուցումը կատարվում է
աղբյուրից արտահոսող ջրով:
6. Բնության հուշարձանն իրեն դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով
ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան:
7. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
8. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանը հյուսիս-արևմուտքից շրջափակող ձորակի և հարավից շրջափակող
գրունտային ճանապարհի հատման կետից (որտեղ գտնվում է Զ կետը) 28 մետր դեպի հյուսիս-արևելք: Ա կետից
ձորակով տարածվելով դեպի արևելք սահմանագիծը 21 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից տարածվելով
հարավ-արևելյան ուղղությամբ սահմանագիծը 17 մետրից միանում է հուշարձանը հյուսիս-արևմուտքից
շրջափակող ձորակից դեպի հուշարձանը հարավից շրջափակող գրունտային ճանապարհը տարածվող լանջի
միջնամասում գտնվող Գ կետին: Գ կետից տարածվելով հարավային ուղղությամբ, սահմանագիծը 25 մետրից
միանում է հուշարձանը հարավից շրջափակող գրունտային ճանապարհի հյուսիսային եզերքում գտնվող Դ կետին:
Դ կետից ճանապարհի եզերքով տարածվելով արևմտյան ուղղությամբ սահմանագիծը Ե կետի միջոցով 57 մետրից
միանում է հուշարձանը հյուսիս-արևմուտքից շրջափակող ձորակի և հարավից շրջափակող գրունտային
ճանապարհի հատման կետում գտնվող Զ կետին: Սահմանագծերի հեռավորությունները Դ-ից Ե և Ե-ից Զ
հատվածներում կազմում են, համապատասխանաբար` 27 մետր և 30 մետր: Զ կետից ձորակով տարածվելով
հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ սահմանագիծը 28 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:
9. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է
0,15 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 148 մետր:
10. Պահպանման գոտու միջին երկարությունը արևմուտքից-արևելք ուղղությամբ կազմում է 47 մետր, իսկ
միջին լայնությունը հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ` 38 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
11. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութի քաղաքային համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
14. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութի քաղաքային համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՇԱՀԲՈՒԼԱՂ» ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի
N 43-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 21-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի
«ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1. Հաստատել ««Շահբուլաղ» աղբյուր»
բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի
««Շահբուլաղ» աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 43-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 21-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՇԱՀԲՈՒԼԱՂ» ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` ստորգետնյա քաղցրահամ:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Շահբուլաղ» աղբյուր» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանում` Աղդամ-Մարտակերտ ավտոճանապարհի առաջնամասի «Սուրենավան»
կոչվող տեղամասին հարակից տարածքի նախալեռնային նստվածքափեշի ստորոտում, «Տիգրանակերտ»
պատմական տեղավայրի մոտ: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 390 մետր է:
Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=662401.36; Y=4437212.24: Բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Ա

662395.55

4437273.85

Դ

662415.49

1137146.72

Բ

662427.59

4437210.72

Ե

662386.39

4437181.25

Գ

662457.79

4437181.33

Զ

662377.84

4437259.49

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 100 մետր տարածության վրա մերձմիջորեականի
ուղղությամբ գծային տարածվող հորդառատ աղբյուրների շարք, որոնց շուրջ պատմական ժամանակներում
կառուցվել է «Տիգրանակերտ» բերդաքաղաք-ամրոցը` այժմ ավերված (կատարվում են պեղումներ):
4. Բնության հուշարձանի տեղամասում կրաքարային ապարների ճեղքերից բխում է միմյանցից ոչ մեծ և
տարբեր հեռավորությունների վրա գտնվող 8 աղբյուր, որոնք հոսում են հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, և մոտ
տարածություններում միավորվելով կազմում են գետակ ու ուղղորդվում դեպի Խաչեն գետը:
5. Ընդերքից բխող աղբյուրների ընդհանուր դեբիտը կազմում է մոտ 300 լիտր/վարկյան: Բոլոր աղբյուրների
ջրերը պարզ և քաղցրահամ են: Ջրաերկրաբանական տեսանկյունից աղբյուրների ելքերը ճնշումային են, որոնք
կապված են Լեռնային Ղարաբաղի լեռնաշղթայի լեռնապարերից դեպի Կուրի իջվածք արտահոսող ճեղքային
ջրերի` Նախափոքրկովկասյան խորքային խզմամբ արգելափակման հետ: Նման ջրերի առանձին ելքեր կան նաև
հարակից և այլ հեռավորությունների վրա գտնվող տարածքներում: Աղբյուրներն իրենց դիտարժան, ակնառու և
հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում են որպես եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական
հուշարձան:
6. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
7. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է Մարտակերտ-Աղդամ ավտոմայրուղուց առանձնացող և դեպի հուշարձան տանող
գրունտային ճանապարհի սկզբնակետից 350 մետր հարավ-արևմուտք: Ա կետից սահմանագիծը գոյություն ունեցող
ջրավազանների եզերքով տարածվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ Բ կետի միջոցով 113 մետրից միանում է Բ
կետին: Սահմանագծերի հեռավորությունները Ա-ից
Բ և Բ-ից Գ հատվածներում կազմում են,
համապատասխանաբար` 71 մետր և 42 մետր: Գ կետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմտյան ուղղությամբ
և 55 մետրից միանում հանդիպակաց լանջի անտառածածկ նստվածքափեշում գտնվող Դ կետին: Դ կետից նույն

անտառապատ լանջով տարածվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, սահմանագիծը Ե կետի միջոցով 124 մետրից
միանում է Զ կետին: Սահմանագծերի հեռավորությունները Դ-ից Ե և Ե-ից Զ հատվածներում կազմում են,
համապատասխանաբար` 45 մետր և 79 մետր: Այնուհետև, սահմանագիծը Զ կետից թեքվելով հյուսիս-արևմտյան
ուղղությամբ, 23 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին: Այս սահմանագիծն անցնում է բնության հուշարձանի ծայր
հյուսիսում գտնվող աղբյուրից 10 մետր հեռավորության վրա:
8. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` հյուսիս-արևմուտքից հարավարևելք ձգվածությամբ: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0,48 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 315 մետր:
Պահպանման գոտու միջին երկարությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք
ուղղությամբ կազմում է 110 մետր, իսկ միջին լայնությունը հարավ արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 18
մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
9. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
11. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում
թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
12. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ԿԱՉԱՂԱԿԱԲԵՐԴ» ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 46-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 22-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել ««Կաչաղակաբերդ» ժայռագագաթ» բնության հուշարձանի անձնագիրը` համաձայն
հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի
««Կաչաղակաբերդ» ժայռագագաթ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 46-Ն
հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 22-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԿԱՉԱՂԱԿԱԲԵՐԴ» ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` լեռնագրական:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Կաչաղակաբերդ» ժայռագագաթ» բնության հուշարձանը (այսուհետ`նաև բնության հուշարձան) գտնվում է
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քոլատակ գյուղից 3,5 կիլոմետր հարավ-արևելք: Բնության
հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1706 մետր է: Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=637893.62;
Y=4425835.67: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու
աշխարհագրական կոորդինատներն են`

Ա

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y
637878.00
4425911.00

Բ

637932.00

Գ

637966.00

Սահմանային
կետերը

Դ

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y
637948.00 4425796.00

4425915.00

Ե

637850.00

4425770.00

4425873.00

Զ

637852.00

4425874.00

Սահմանային
կետերը

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուժարձանը ժայռի վրա գտնվող անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոց է: Այն հյուսիսային,
արևելյան և արևմտյան կողմերից շրջափակված է մինչև 50-60 մետր բարձրությամբ կատարյալ զառիթափ լանջերով,
իսկ հարավային կողմից` 8-10 մետր բարձրությամբ համեմատաբար թեք լանջով, որտեղից հնարավոր է մուտք
գործել դեպի ժայռագագաթ: Ժայռագագաթ-ամրոցին հասնելու համար պետք է մագլցելով բարձրանալ ժայռերը:
Պատմական աղբյուրներում ժայռագագաթ-ամրոցը հիշատակվում է նաև որպես Ղարաբաղի Խաչենի մելիքության
Խաչենի բերդ անվանմամբ:
4. Անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոցի տարածքը բավականաչափ մեծ է: Ժայռագագաթից, որտեղ գտնվում է
բնության հուշարձանը, հիանալի տեսարան է բացվում դեպի հարակից անտառապատ լեռներն ու ներքևում հոսող
Խաչեն գետը:
5. Ժայռագագաթ-ամրոցը «Կաչաղակաբերդ» է կոչել ժողովուրդը, քանի որ միայն թռչունները կարող են նվաճել
նրա բարձունքները: Իր պատմության ողջ ընթացքում այն հաղթողի գթությանը չի հանձնվել:
6. Բնության ստեղծած ժայռագագաթ-ամրոցը 8-րդ դարում ամրապնդվել է Մեծառանք գավառի իշխանների
կողմից` բնակչությանը արաբական զավթիչներից փրկելու համար: Իշխանները պարզապես քարերով և
կրաշաղախով ամրացրել են հարավային մասում գտնվող մուտքը:
7. Բնության հուշարձանը բազմիցս ապաստան է տվել հարակից գյուղերի բնակիչներին: Ժայռագագաթամրոցի բարեհաջող դիրքը կանխորոշել է նրա դերը նաև հետագայում: Այն դառնում է Խաչենի մելիքության
ապաստարանը, այսինքն այն վայրը, որտեղ պատերազմի ժամանակ թաքնվում էր խաղաղ բնակչությունը և
հավաքվում զորքը:

8. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական հուշարձան:
9. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
10. Որպես բնության հուշարձանի պահպանման գոտու սահմանագիծ ընդունվել է ժայռագագաթի
հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան կողմերից շրջափակված մինչև 50-60 մետր բարձրությամբ զառիթափ լանջերի
և հարավային կողմից շրջափակված 8-10 մետր բարձրությամբ համեմատաբար թեք լանջի ստորոտներից 100 մետր
հեռավորությամբ պարագծով շրջափակված մակերեսը:
11. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)`
բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է ժայռագագաթի հյուսիս-արևմտյան մասում` զառիթափ
լանջի
ստորոտից
100
մետր հեռավորության վրա: Նույն լանջով տարածվելով արևելյան ուղղությամբ, սահմանագիծը 54 մետրից
միանում է Բ կետին: Բ կետից դեպի հարավ-արևելք լանջի տարածմանը շեղադիր ուղղությամբ ձգվելով
սահմանագիծը նույնպես 54 մետրից միանում է Գ կետին: Գ կետից դեպի
հարավ լանջի տարածմանը
նույնպես շեղադիր ուղղությամբ ձգվելով սահմանագիծը 79 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից դեպի Ե կետ
արևմտյան ուղղությամբ սահմանագիծն անցնում է ժայռագագաթի և նրանից հարավ տեղաբաշխված լեռնապարի
միջև գտնվող երկրաձևաբանական թամբով և 102 մետրից միանում Ե կետին: Այնուհետև Ե կետից հյուսիսային
ուղությամբ լանջի տարածմանը շեղադիր տարածվելով սահմանագիծը 104 մետրից միանում է Զ կետին: Զ կետից
դեպի հյուսիս-արևելք լանջի տարածմանը նույնպես շեղադիր ուղղությամբ ձգվելով սահմանագիծը 45 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին:
12. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` հյուսիսից հարավ ուղղությամբ
մեղմ ձգվածությամբ: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,28 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր երկարությունը`
438 մետր:
13. Պահպանման գոտու միջին երկարությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ կազմում է 135 մետր, իսկ
միջին լայնությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 100 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
14. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի գյուղական համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
15. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
16. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
17. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի գյուղական համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ՏԱՍՆՅԱԿՈՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2015
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 45-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 23-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի
«ը» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել ««Թաղարնի» (Ձելկվա) տասնյակով» բնության հուշարձանի անձնագիրը`
համաձայն հավելվածի:
2.
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի
««Թաղարնի» (Ձելկվա) տասնյակով» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 45-Ն
հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 23-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ՏԱՍՆՅԱԿՈՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական:
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Թաղարնի» (Ձելկվա) տասնյակով» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան)
գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղական համայնքի հարավ-արևմտյան
եզերքով անցնող հեղեղատի աջ հովտալանջում: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի
մակարդակից` 850 մետր է: Բնության հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են` X= 672892.35; Y=
4404080.26:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու աշխարհագրական կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X
Y

Ա

672876.00

4404116.00

Դ

672894.00

4404056.00

Բ

672919.00

4404114.00

Ե

672854.00

4404081.00

Գ

672935.00

4404080.00

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
Կարմիր գրքում գրանցված Ձելկվա տեսակի ծառերով, որոնք սփռված են վերոնշ
3. Բնության հուշարձանն արտահայտված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բույսերի յալ
հեղեղատի 60 x 15 մետր միջին չափերով ստորին մնացորդային դարավանդի հարթ բացատի շուրջը: Ծառերը
հաշվարկվում են տասնյակով:
4. Բնության հուշարձանի ծառերը հաստաբուն են, բարձր և սաղարթախիտ, բնության պարգևած հրաշալիքներ
են: Տեղաբնակաների մոտ տեղանքն ընդունվում է որպես սրբավայր` «Ոսկի խաչ» անվանմամբ: Բնության
հուշարձանի հյուսիս-արևելյան մասում կան նաև մի քանի Թաղարնի տեսակի երիտասարդ ծառեր, որոնք վերջին
տարիներին արհեստականորեն տնկված են:
5. Բնության հուշարձանի ծառերը տեղաբաշխված են երկու ուղղությամբ.
1) առաջին ուղղությունը տարածվում է նեղ բացատով արտահայտված դարավանդի թիկունքային կարին
հարող լանջի ստորոտով: Ծառերը տեղաբաշխված են գծային ուղղությամբ` միմյանցից մոտ 3-5 մետր
հեռավորությունների վրա,
2) երկրորդ ուղղությունը տարածվում է հեղեղատին հարող դարավանդի եզերքով: Ծառերը նույնպես
տեղաբաշխված են գծային ուղղությամբ` միմյանցից նույնպես 3-5 մետր հեռավորությունների վրա:
6. Բնության հուշարձանի հաստաբուն, բարձր և սաղարթախիտ բոլոր ծառերը համեմատաբար հասակակից
են: Նրանց տարիքը կազմում է մոտ 200-250 տարի: Ծառերի տրամագծերը հիմքերի մասերում կազմում են 2-3 մետր,
բների մասերում` 1,5-2 մետր, իսկ բարձրությունները` 25-30 մետր: Անձրևաձնահալոցքային ջրերով ռելիեֆի
մակերևույթի լվացահանման հետևանքով ծառերի արմատները հիմքերին մոտ մասերում տեղ-տեղ բացված են:

7. Տարածքը մասամբ բարեկարգված է: Բնության հուշարձանի հյուսիս-արևմուտքից եզրափակող հեղեղատի
աջ ափամերձ մասում կառուցված է աղբյուր-հուշարձան, որի ջուրը ստորգետնյա խողովակաշարով բերված է
մոտակա աղբյուրակապված ստորգետնյա ջրի ելքից:

8. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում
է եզակի և ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան:
9. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
10. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիսային Ա
հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանը հյուսիս-արևմուտքից շրջափակող հեղեղատի ձախ կողապատի եզերքում
գտնվող աղբյուրի մոտ: Ա կետից ձորակի ձախ կողապատի եզերքով տարածվելով արևելյան ուղղությամբ,
սահմանագիծը 43 մետրից միանում է Գիշի գյուղից Խնուշինակ գյուղ տանող անտառամիջի գրունտային
ճանապարհի հարավ-արևմտյան եզերքում գտնվող Բ կետին: Բ կետից ճանապարհի եզերքով տարածվելով հարավարևելյան ուղղությամբ սահմանագիծը 38 մետրից միանում է Գ կետին: Գ կետից թեքվելով հարավ-արևմտյան
ուղղությամբ, սահմանագիծը հուշարձանը հարավ-արևելքից շրջափակող անտառի եզերքով անցնող արահետով 48
մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից թեքվելով դեպի հյուսիս արևմուտք, սահմանագիծը հուշարձանը հարավարևմուտքից շրջափակող այգու եզերքով անցնող արահետով 47 մետրից միանում է վերոնշյալ հեղեղատի ձախ
կողապատի եզերքում գտնվող Ե կետին: Այնուհետև Ե կետից թեքվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ,
սահմանագիծը տարածվում է նույն հեղեղատի ձախ կողապատի եզերքով և 41 մետրից միանում
Ա
հանգուցակետին:
11. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է
0,31 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 217 մետր:
12. Պահպանման գոտու միջին երկարությունն արևմուտքից արևելք ուղղությամբ կազմում է 75 մետր, իսկ
միջին լայնությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ` 56 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
13. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղական համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
15. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,

3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
16. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղական համայնք:

Ձելկվա

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
««ՎԵՐԻՆ ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 44-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 24-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել ««Վերին ջերմաջուր» հանքային աղբյուր»
բնության հուշարձանի անձնագիրը`
համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2015 թվականի հուլիսի 14-ի ««Վերին
ջերմաջուր» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» N 44-Ն
հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի հունվարի 31-ի N 24-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՎԵՐԻՆ ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` ջերմային (թերմալ):
2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2. ««Վերին ջերմաջուր» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանը (այսուհետ` նաև բնության հուշարձան)
գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանում` Թարթառ գետի վերին հոսանքի աջ հովտալանջում,
Քարվաճառ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, Ջերմաջուր գյուղի հարավային եզերքում: Բնության
հուշարձանի տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2225 մետր է: Բնության հուշարձանի
աշխարհագրական կոորդինատներն են` X=582162.74; Y=4421645.95: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու
աշխարհագրական կոորդինատներն են`

Սահմանային
կետերը

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X

Սահմանային
կետերը

Y

Աշխարհագրական
կոորդինատները
X

Y

Ա

582073.00

4421767.00

Զ

582159.00

4421547.00

Բ
Գ
Դ
Ե

582119.00
582153.00
582181.00
582174.00

4421785.00
4421729.00
4421653.00
4421597.00

Է
Ը
Թ
Ժ

582140.00
582126.00
582139.00
582143.00

4421529.00
4421548.00
4421600.00
4421649.00

:

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ընդերքից բխող 12 տաք հանքային աղբյուրների խումբ,
որոնցից կեսը շատրվանում են: Շատրվանների մեծ մասի բարձրությունները հասնում են 7-8 մետրի:
4. Հանքային տաք աղբյուրներն ընդգրկվում են Ջերմաջուր-Քարվաճառի ջրաերկրաքիմիական գոտու
Ջերմաջրի ջրաերկրաքիմիական ենթագոտում: Ջրաերկրաքիմիական տեսանկյունից ջրերը ածխաթթվային են,
հիդրոկարբոնատային, քլորիդ-սուլֆատ-նատրիումային: Ածխաթթուն հանդես է գալիս ինչպես ջրում լուծված,
այնպես էլ ազատ վիճակում: Տաք հանքային ջրերի ձևավորումը օրինաչափորեն կապված է տարածքի
երկրաբանական զարգացման պատմության և պալեոջրաերկրաբանական պայմանների հետ, իսկ նրա քիմիական
կազմի ձևավորման ընթացքում մեծ դեր են խաղացել տարածքի երկրաբանական կառուցվածքում լայն տարածում
ունեցող կարբոնատային կազմի ապարները: Երիտասարդ չորրորդականի հասակի հրաբխային գործունեությունը`
փոփոխելով տարածքի երկրաջերմային պայմանները, առաջ է բերել կարբոնատային և կարբոնատացված
ապարների ջերմամետամորֆացում, որի արդյունքում անջատվել է հսկայական քանակությամբ ածխաթթու գազ և
հագեցրել ստորերկրյա ջրերին: Ածխաթթու գազի արմատական շիթերը հարում են խզումային խախտումների
գոտիներին, որոնք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել նրանց շրջապտույտի համար:
5. Հանքային տաք աղբյուրների ջերմաստիճանները կազմում են 58-60 աստիճան ցելսիուս: Հանքայնացումը
տաք ջրում հասնում է մինչև 6,7 գրամ/լիտր: Հանքային ջրերի բաղադրության մեջ են մտնում լիթիումը, բրոմը, յոդը,
ֆոսֆորը, ցինկը, պղինձը, նիկելը, մագնեզիումը, երկաթը, մկնդեղը և այլ քիմիական տարրեր: Հանքային տաք ջրերն
ունեն բուժական հատկություններ:

6. Հանքային տաք աղբյուրների տարեկան դեբիտը կազմում է մոտ 600 000 000 լիտր: Անցյալ դարի 80-ական
թվականներին տեղում կառուցվել է առողջարան և շշալցման գործարան, որոնք այժմ ավերված են: Հանքային ջուրն
օգտագործվել է սեղանի խմելու և մարդկանց ներքին ու արտաքին հիվանդությունների բուժման նպատակներով:
7. Հանքային տաք աղբյուրներն իրենց դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով
ներկայացնում են եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան:
8. Բնության հուշարձանի վիճակը բնականին մոտ է, գեղատեսիլ:
4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
9. Ըստ քարտեզ-հատակագծի (կցվում է)` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու հյուսիս-արևմտյան Ա
հանգուցակետը գտնվում է «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանի հարավային եզերքից 24 մետր հարավ-արևմուտք`
Թարթառ գետի ստորին դարավանդի աջափնյա լանջում: Ա կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևելյան
ուղղությամբ, նույն առողջարանի հարավային եզերքից 26 մետր հեռավորության վրա միանում է առողջարանն
ընդգրկող դարավանդի թիկունքային կարին հարող հովտալանջում գտնվող Բ կետին: Ա-Բ սահմանագծի
ընդհանուր երկարությունը կազմում է 50 մետր: Այնուհետև, սահմանագիծը Բ կետից թեքվելով դեպի հարավարևելք
հովտալանջի տարածման ուղղությամբ Գ կետի միջոցով միանում է Դ կետին: Սահմանագծերի
հեռավորությունները Բ-ից Գ և Գ-ից Դ հատվածներում կազմում են, համապատասխանաբար` 66 մետր և 81 մետր:
Դ կետից նույն հովտալանջով տարածվելով հարավային ուղղությամբ, սահմանագիծը Ե և Զ կետերի միջոցով 134
մետրից հատվում է Ջերմաջուր-Բաղասար գրունտային ճանապարհի հետ, որտեղ գտնվում է Է կետը:
Սահմանագծերի հեռավորությունները Դ-ից Ե, Ե-ից Զ և Զ-ից Է հատվածներում կազմում են,
համապատասխանաբար` 56 մետր, 52 մետր և 26 մետր: Է կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևմտյան
ուղղությամբ 24 մետրից միանում է Ը կետին, որը նույնպես գտնվում է Թարթառ գետի ստորին դարավանդի
աջափնյա լանջում: Ը կետից սահմանագիծը Թարթառ գետի ստորին դարավանդի աջափնյա լանջով տարածվելով
հյուսիսային ուղղությամբ` գետի ոլորաններին համահունչ, Թ կետի միջոցով միանում է Ժ կետին: Սահմանագծերի
հեռավորությունները Ը-ից Թ և Թ-ից Ժ հատվածներում կազմում են, համապատասխանաբար` 54 մետր և 49 մետր:
10. Պահպանման գոտու հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` առանցքով դեպի հարավ-արևելք և
հարավ ուղղություններով աղեղնաձև ձգվածությամբ: Առանցքը համընկնում է Ջերմաջուր-Բաղասար գրունտային
ճանապարհի ուղղության հետ: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,06 հեկտար, իսկ սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 594,5 մետր: Պահպանման գոտու միջին երկարությունն առանցքի ուղղությամբ կազմում է 270
մետր, իսկ միջին լայնությունը ` 42 մետր:
5. ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
11. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնք:
6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության
հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է`
1) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (այդ թվում` հողային ծածկույթի խախտումով),
2) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող
օբյեկտների տեղաբաշխումը,
3) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
4) լեռնային ապարների նմուշներ վերցնելը,
5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է`
1) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
2) ուսումնաարտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
3) զբոսաշրջիկների և այցելուների սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը,
4) գիտական ուսումնասիրությունների կազմակերպումը:
7. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
14. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿԱՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«24» հունվարի 2020թ.
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ
ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 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 հունվարի 24-ի N350-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Հրայր Մելսիկի Սարգսյանին Արցախի Հանրապետությունում
մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՄՊՏԾ N00747 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝
1) ֆիզիկական անձ Մխիթար Ալեքսանդրի Իշխանյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾN00459 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
2) անհատ ձեռնարկատեր՝ Ջանբուլատ Յուրիկի Հայրիյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾN00315 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական տեղեկագիրը
հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿԱՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 31-ի
ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 1-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները՝ «Նորակառույց եկեղեցիներ»
շարքից «Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճար» և «Ստեփանակերտի Սուրբ
Հակոբ եկեղեցի» թեմաներով մեկական նամականիշ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «Նորակառույց եկեղեցիներ» շարքից «Ստեփանակերտի Աստվածամոր
Սուրբ Հովանի մայր տաճար» և «Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի» թեմաներով մեկական
նամականիշ՝ սահմանելով յուրաքանչյուրի անվանագինը՝ 400-ական ՀՀ դրամ, ընդհանուր
տպաքանակը՝ 12 000 հատ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի հունվարի 31-ի
ք. Ստեփանակերտ

Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի
2020թ. հունվարի 31-ի N 1-Ն հրամանի

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի
2020թ. հունվարի 31-ի N 1-Ն հրամանի

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
2020 թվականի հունվարի 23-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 1-Ն
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի
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 29ի N1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N3-Ն հրամանի հավելվածի 17-րդ կետի 3-րդ
սյունակը լրացնել «001XN01» բառով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

2020 թվականի հունվարի 23-ի
ք. Ստեփանակերտ

Լ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

