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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 փետրվարի 2020թ.

N 105-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 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Հեքիմյան փողոցի թիվ 8բ/68
հասցեում գտնվող, «ՌԵՅՓՍԻԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության
սեփականությունը
հանդիսացող՝
արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության
0,141039 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը` համաձայն
հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության`
հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային
արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային
նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր
է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

5

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 փետրվարի 2020թ.

N 106-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 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքի հողերի
օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի
վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն
հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,397
հեկտար
արոտավայրը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

6

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 փետրվարի 2020թ.

N 109-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 385-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հունիսի 19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման
գործակիցները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 709 և 2009 թվականի
հունվարի 29-ի N 33-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 385-Ն
որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.
1) որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածում
«ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ» բաժնում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 46.1ին տող.

«

«

46.1.

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի
վարչակազմի տեխհսկիչ

3,21

».

2) որոշման 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված N 4 հավելվածում.
ա. «Հանրակրթական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) հաստատություններ» բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
համաձայն N 1 հավելվածի.
բ. «Արտադպրոցական հաստատություններ» բաժնից առաջ լրացնել նոր՝
«Նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական)
ուսումնական
հաստատություններ» բաժին՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
գ. «Միջին մասնագիտական հաստատություններ» բաժինը շարադրել
նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
դ. «ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություններ»
բաժինը
շարադրել
նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն N 4 հավելվածի.
ե. ««Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն»
բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 5 հավելվածի.
զ. ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» բաժնից հետո լրացնել նոր՝ ««Բնապահպանական
փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն» բաժին՝ համաձայն N 6 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
7

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման
«

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Տնօրեններ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված
հանրակրթական դպրոցների
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված
հանրակրթական դպրոցների
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված
հանրակրթական դպրոցների`
աշխատանքի վարձատրության 3.1 ենթախմբին դասված
աշխատանքի վարձատրության 3.2 ենթախմբին դասված
աշխատանքի վարձատրության 3.3 ենթախմբին դասված
աշխատանքի վարձատրության 3.4 ենթախմբին դասված
Ուսուցիչ (բոլոր մասնագիտությունների ուսուցիչ, ուսուցիչարատաբան, ուսուցիչ-լոգոպեդ, ուսուցիչ-հոգեբան, հատուկ
մանկավարժ, սոցիալական մանկավարժ, ֆիզղեկ)`
«Վաստակավոր մանկավարժ» կոչում ունեցող` առանց
որակավորման տարակարգի
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Զինղեկ`
1-ին կարգի
- 1.1 ենթախումբ
- 1.2 ենթախումբ
- 1.3 ենթախումբ
- 1.4 ենթախումբ
2-րդ կարգի
- 2.1 ենթախումբ
- 2.2 ենթախումբ
- 2.3 ենթախումբ
- 2.4 ենթախումբ
3-րդ կարգի
- 3.1 ենթախումբ
- 3.2 ենթախումբ
- 3.3 ենթախումբ
- 3.4 ենթախումբ
Սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների
կազմակերպիչ`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Նախադպրոցական բաժանմունքի վարիչ`
1-ին խմբին դասված հիմնարկի
2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Նախադպրոցական խմբերի դաստիարակ, երաժշտական ղեկավար,
պարուսույց, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Գրադարանի վարիչ
Գրադարանավար
Գլխավոր հաշվապահ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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3,16
3,01

2,85
2,69
2,53
2,37

2,29
2,22
2,17
2,12

2,36
2,32
2,27
2,22
2,30
2,26
2,21
2,17
2,26
2,22
2,17
2,12

2,12
2,07
2,03
1,97
1,87

1,85
1,80
1,74
1,49
1,38
1,79

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

»:

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման
«

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական
հաստատություններ
Տնօրեններ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Ավագ վարպետ, ուսումնական մասի վարիչ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Ուսուցիչ մասնագիտական առարկաների գծով
առանց որակավորման տարակարգի`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Հանրակրթական առարկաների գծով ուսուցիչ, ֆիզղեկ`
«Վաստակավոր մանկավարժ» կոչում ունեցող` առանց
որակավորման տարակարգի
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Զինղեկ`
1-ին կարգի
- 1.1 ենթախումբ
- 1.2 ենթախումբ
- 1.3 ենթախումբ
- 1.4 ենթախումբ
2-րդ կարգի
- 2.1 ենթախումբ
- 2.2 ենթախումբ
- 2.3 ենթախումբ
- 2.4 ենթախումբ
3-րդ կարգի
- 3.1 ենթախումբ
- 3.2 ենթախումբ
- 3.3 ենթախումբ
- 3.4 ենթախումբ
Արտադրական ուսուցման վարպետ
(տրանսպորտային միջոցների վարման վարպետ)`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Ավագ վարպետի օգնական
Գրադարանի վարիչ
Գրադարանավար
Գլխավոր հաշվապահ

2,39
2,38
2,36
2,08
2,04
1,93

2,02
1,97
1,93
2,29
2,22
2,17
2,12

2,36
2,32
2,27
2,22
2,30
2,26
2,21
2,17
2,26
2,22
2,17
2,12

2,02
1,97
1,93
1,56
1,49
1,38
1,79

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

»:

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման
«

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ
Տնօրեն
Գեղարվեստական ղեկավար
Դասատուներ մասնագիտական առարկաների գծով
որակավորման 1-ին տարակարգով
որակավորման 2-րդ տարակարգով
Դասատուներ մասնագիտական առարկաների գծով առանց
որակավորման տարակարգի`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Բաժնի վարիչ
Դասատուներ հանրակրթական առարկաների գծով
որակավորման 1-ին տարակարգով
որակավորման 2-րդ տարակարգով
Դասատուներ հանրակրթական առարկաների գծով առանց
որակավորման տարակարգի`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Զինղեկ`
1-ին կարգի
- 1.1 ենթախումբ
- 1.2 ենթախումբ
- 1.3 ենթախումբ
- 1.4 ենթախումբ
2-րդ կարգի
- 2.1 ենթախումբ
- 2.2 ենթախումբ
- 2.3 ենթախումբ
- 2.4 ենթախումբ
3-րդ կարգի
- 3.1 ենթախումբ
- 3.2 ենթախումբ
- 3.3 ենթախումբ
- 3.4 ենթախումբ
Դասատուներ «Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
կից արվեստի վարժարանի՝ առանց որակավորման տարակարգի`
1-ին կարգի
2-րդ կարգի
3-րդ կարգի
Պրակտիկայի վարիչ
Գլխավոր հաշվապահ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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2,49
2,24
1,70
1,67

1,65
1,61
1,56
1,18
1,87
1,84

1,82
1,77
1,72

1,95
1,91
1,86
1,82
1,90
1,87
1,82
1,77
1,85
1,81
1,76
1,72

1,53
1,49
1,47
1,25
2,06

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

»:

Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման
«

ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրենություններ
Տնօրեններ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 4-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Գլխավոր հաշվապահ
Առաջատար` հաշվապահ, տնտեսագետ
1-ին կարգի` հաշվապահ, տնտեսագետ
Գանձապահ, գործավար-օպերատոր

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

2,85
2,69
2,53
2,37
2,58
1,44
1,37
1,25

»:

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 5
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման
«

«Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Տնօրեն
Փոխտնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ, տնտեսագիտական բաժնի պետ,
անտառաշինության գծով քարտեզավորման բաժնի պետ
Գլխավոր անտառապետ, գլխավոր անտառագետ
Մասնաճյուղի կառավարիչ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Անտառների վերարտադրման և օգտագործման վերահսկողության բաժնի պետ, արտադրության պետ մթերման գծով,
ընդհանուր բաժնի պետ
Իրավաբան
Գլխավոր մասնագետ, գլխավոր անտառային տեսուչ
Ավագ անտառապետ`
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի
Ավագ անտառային տեսուչ, հաշվապահ
Անտառապետ
Անտառապետի օգնական, ավագ անտառապահ
Հաշվետար, առաջին կարգի մասնագետ
Անտառապահ
Համակարգչային օպերատոր, վարորդ, տնտեսվար, կադրերի
մասնագետ
Հավաքարար

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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3,30
2,70
2,43
2,23
2,27
2,16
2,03
1,82
1,80
2,00
1,80
1,70
1,57
1,46
1,40
1,35
1,25
1,00

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

»:

Հավելված N 6
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշման

«

«Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր
հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Տնօրեն
Բաժնի պետ
Գլխավոր հաշվապահ
Գլխավոր մասնագետ, լաբորատորիայի վարիչ
Առաջատար մասնագետ
1-ին կարգի մասնագետ
Լաբորանտ, վարպետ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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4,74
4,01
2,85
3,60
3,00
1,90
2,74

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
27 փետրվարի 2020թ.

N 113-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 526 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի
աշխատակազմ
պետական
կառավարչական
հիմնարկ
ստեղծելու,
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի
կանոնադրությունը
և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 526 որոշմամբ
հաստատված թիվ 2 հավելվածի 16-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է
2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 մարտի 2020թ.

N 116-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 133-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը.
1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝
ա. 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1.1-ին ենթակետով.
«2.1.1) «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով
պարգևատրված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ,
ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) անձանց ընտանիքների անդամները՝ ծնող(ներ)ը,
ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա
(ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու դեպքում մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև իր 23 տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից
բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր
18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու
կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում (այսուհետ՝ «Մարտական խաչ»
1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի
անդամ),»,
բ. 3-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում «պարգևատրված» բառից հետո
լրացնել «կամ որպես զոհված զինծառայողի և «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված և Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական
պարտականությունները կատարելիս զոհված» բառերը,
գ. 5-րդ կետում «2.1-ին ենթակետում նշված ընտանիքի, որի» բառերը
փոխարինել «2.1-2.1.1-ին ենթակետերում նշված ընտանիքների, որոնց» բառերով,
դ. 7-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1.1-ին ենթակետով.
«2.1.1) «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով
պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամները՝ «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրելու մասին Արցախի Հանրապետության
Նախագահի հրամանագիրը կամ համապատասխան վկայականը, ամուսնության
վկայականը՝ ամուսնու համար, «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի
շքանշանով պարգևատրված անձի ծննդյան վկայականը՝ ծնողի համար, երեխայի
ծննդյան վկայականը և երեխայի ծնողների ամուսնության վկայականը (կամ
հայրության ճանաչման վկայականը) երեխայի համար, ըստ անհրաժեշտության՝
առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելը հաստատող փաստաթուղթը,
հաշմանդամ
ճանաչելու
մասին
բժշկասոցիալական
փորձաքննություն
իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքը, ինչպես նաև 18
տարին չլրացած երեխայի օրինական ներկայացուցիչը՝ ծնողը, խնամակալը,
որդեգրողը, դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
ճանաչված անձի խնամակալը հանդիսանալը հաստատող փաստաթղթեր,».
2) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1.1-ին
կետով.
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«

2.1.1.

«Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ)
2-րդ աստիճանի շքանշանով
պարգևատրված անձանց
ընտանիքների անդամներ

40 000

40 000

40 000

».

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 6 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1.1-ին
կետով.
«

2.1.1.

«Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ)
2-րդ աստիճանի շքանշանով
պարգևատրված անձանց
ընտանիքների անդամներ

».

4) որոշմամբ հաստատված թիվ 7 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1.1-ին
կետով.
«

2.1.1.

«Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ)
2-րդ աստիճանի շքանշանով
պարգևատրված անձանց
ընտանիքների անդամներ

»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է նաև մինչև
սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի
շքանշանով պարգևատրված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
ժամանակ,
ինչպես
նաև
ծառայողական
կամ
պաշտոնեական
պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) անձանց ընտանիքների
վրա:
Սույն կետում նշված ընտանիքներին Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության
աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունների
կողմից նշանակվում է հիշարժան օրերի կապակցությամբ տրամադրվող
միանվագ դրամական օգնություն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության
մասին» N 133-Ն որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածով նախատեսված
փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 մարտի 2020թ.

N 117-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 39 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածի՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունվարի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» N 39
որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«6. Արցախի
Հանրապետության
պետական
նախարարի
աշխատակազմի տարածքային կառավարման վարչության պետ:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 մարտի 2020թ.

N 118-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 28-Ի N 181 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի մարտի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր
կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի
զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին»
N181 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) որոշման`
ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՈՆԴԻ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԾԱԽՍՄԱՆ ԱՅԼ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,
բ. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության
նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների
օգտագործման կարգը, ինչպես նաև ծախսման այլ ուղղությունները՝
համաձայն հավելվածի:»,
գ. 2-րդ կետում «տնօրինվում են» բառից հետո լրացնել ««Դատական
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքին և» բառերով.
2) որոշման հավելվածում `
ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՈՆԴԻ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԾԱԽՍՄԱՆ ԱՅԼ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»,
բ. 1-ին կետում «կարգը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև ծախսման այլ
ուղղությունները» բառերը,
գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին կետ.
«2.1. Ֆոնդում գոյացած միջոցները օգտագործվում են ««Դատական
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ կետում,
ինչպես նաև սույն կարգում նախատեսված ուղղություններով:»,
դ. 3-րդ կետից հանել «, վարչության աշխատակիցների» բառերը,
ե. 10-րդ կետում «գնման,» բառից հետո լրացնել «վարձու աշխատողների
աշխատանքի վարձատրության ապահովման, ««Պետական պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով
նախատեսված հավելումների վճարման,» բառերը,
զ. 11-րդ կետում «ԼՂՀ» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության»
բառերով:
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2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի փետրվարի 25-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 14-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 8-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը
որոշում է.
1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը 2019
թվականի ապրիլի 26-ի «Վերականգնվող Էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողի և էլեկտրական էներգիայի
բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի մատակարարած էլեկտրական էներգիայի
դիմաց հատուցում տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 14-Ն
որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
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 փետրվարի 25,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները ևտնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի փետրվարի 25-ի N 8-Ն որոշման
«Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 14-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ԻՆՔՆԱՎԱՐ
ԷՆԵՐԳԱԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴԻՄԱՑ
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ
1. Սույն կարգը սահմանում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող Ինքնավար էներգաարտադրողի
և Բաշխողի միջև իրականացվող ՎԷ փոխհոսքերի շրջանակում մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցում տրամադրելու ընթացակարգը:
2. Սույն կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով,
2) Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ՝ հողմային, արևային, ջրային,
երկրաջերմային և կենսաբանական զանգվածի վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրներից ստացվող էներգակիրների համախումբ, որոնք կարող են օգտագործվել
սպառման նպատակով,
3) Ինքնավար էներգաարտադրող՝ սեփական կարիքների բավարարման համար
էլեկտրական էներգիա արտադրող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի
էլեկտրատեղակայանքների դրվածքային հզորությունը չի գերազանցում էլեկտրական
էներգիայի սպառիչների տեղակայված ընդհանուր հզորությունը, բայց ոչ ավելի, քան
150 կիլովատտը, իսկ արևային էներգիայի կիրառմամբ արտադրողների դեպքում մինչև
2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ մինչև 500 կիլովատտը,
4) Բաշխող՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզիա ունեցող
անձ,
5)ՎԷ փոխհոսքեր՝ վերականգնվող էներգետիկ
ռեսուրսներ օգտագործող
Ինքնավար արտադրողի էլեկտրասպառման համակարգի անխափան աշխատանքը և
գործունեության իրականացման անհրաժեշտ պայմաններն ապահովելու նպատակով
Բաշխողի կողմից ապահովվող էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր,
6) Կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրական էներգիայի
մատակարարման և օգտագործման կանոնները,
7) Հաշվարկային ամիս՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է հաշվարկային
տարվա յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և
ավարտվում նույն ամսվա վերջին օրվա ժամը 24:00-ին,
8) Հաշվարկային տարի՝ ժամանակահատված, որի գործողությունն սկսվում է
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից և ավարտվում նույն տարվա դեկտեմբերի 31-ին:
3. ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի և Բաշխողի
մատակարարած էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարման ենթակա գումարների
հաշվարկը կատարվում է ամսական, իսկ վերջնահաշվարկը՝ տարեկան կտրվածքով:
4. ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողների մոտ պետք
է տեղակայված լինեն դարձափոխիչային (ռեվերսային) բազմասակագնային
էլեկտրոնային հաշվիչներ, որոնց ձեռքբերման և սպասարկման հետ կապված հարցերը
կարգավորվում են Կանոններով և Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերով:
5. ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից
Բաշխողին էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը և դրա դիմաց հատուցումը
կատարվում է ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի և
Բաշխողի միջև Հանձնաժողովի սահմանած օրինակելի ձևին համապատասխան
կնքված՝ էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման պայմանագրի
հիման վրա:
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6.ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի էլեկտրական
ցանցին նոր միացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են
Կանոններով և Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերով:
7. ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի և Բաշխողի
միջև Հաշվարկային ամսվա համար կատարվում է էլեկտրական էներգիայի
հաշվեկշռային հաշվարկ հետևյալ բանաձևերով՝
Էփցi = Էփց (i -1) + (Բցաi - Իցաi ),
Էփգi = Էփգ (i -1) + (Բգաi –Իգաi ),
որտեղ՝
1) Էփցi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում ցերեկային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքն
է,
2) Էփց(i-1) -ն (i-1)-րդ Հաշվարկային ամսում ցերեկային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային
հաշվարկի արդյունքն է,
3) Բցաi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում Բաշխողի կողմից ՎԷ փոխհոսքեր
իրականացնող
Ինքնավար
էներգաարտադրողին
ցերեկային
սակագնով
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակն է,
4) Իցաi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից ցերեկային սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողի մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակն է,
5) i-ն հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ամիսներն են,
6) Էփգi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում գիշերային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքն
է,
7) Էփգ(i-1) -ն (i-1)-րդ Հաշվարկային ամսում գիշերային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային
հաշվարկի արդյունքն է,
8) Բգաi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում Բաշխողի կողմից ՎԷ փոխհոսքեր
իրականացնող
Ինքնավար
էներգաարտադրողին
գիշերային
սակագնով
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակն է,
9) Իգաi -ն i-րդ Հաշվարկային ամսում ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողի
կողմից
գիշերային
սակագնի
համար
նախատեսված
ժամանակահատվածում Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի
քանակն է:
8. Յուրաքանչյուր հաշվարկային տարվա առաջին Հաշվարկային ամսվա համար
«Էփց(i-1)» և «Էփգ(i-1)» մեծություններն ընդունվում են հավասար 0-ի: «Էփց(i-1)» և «Էփգ(i-1)»
մեծություններն ընդունվում են հավասար 0-ի նաև այն դեպքերում, երբ դրանք ունեն
դրական նշան:
9. Այն Հաշվարկային ամսում, երբ «Էփցi» մեծությունը դրական է, ապա այդ
քանակով էլեկտրական էներգիան համարվում է Բաշխողի կողմից ՎԷ փոխհոսքեր
իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին (որպես Սպառող) ցերեկային
սակագնով մատակարարված էլեկտրական էներգիա, և դրա հետ կապված
հաշվարկային փաստաթղթի ներկայացման և վճարման ժամկետները կարգավորվում
են կողմերի միջև կնքված Պայմանագրով և Կանոններով:
10.Այն Հաշվարկային ամսում, երբ «Էփգi» մեծությունը դրական է, ապա այդ
քանակով էլեկտրական էներգիան համարվում է Բաշխողի կողմից ՎԷ փոխհոսքեր
իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին (որպես Սպառող) գիշերային
սակագնով մատակարարված էլեկտրական էներգիա, և դրա հետ կապված
հաշվարկային փաստաթղթի ներկայացման և վճարման ժամկետները կարգավորվում
են կողմերի միջև կնքված Պայմանագրով և Կանոններով:
11.Հաշվարկային տարվա ընթացքում ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի քանակը
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևերով՝
12
Էվց = ∑ Էփցi,
i=1
12
Էվգ = ∑
i=1
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Էփգi,

որտեղ՝
1) Էվց –ն հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ամիսներում «Էփցi» դրական
մեծությունների հանրագումարն է,
2) Էվգ -ն հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ամիսներում «Էփգi» դրական
մեծությունների հանրագումարն է:
12. Բաշխողի և ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի
միջև հաշվարկային տարվա ընթացքում ՎԷ փոխհոսքերի քանակը հաշվարկվում է
հետևյալ բանաձևով՝
Էտ = Էց + Էգ,
որտեղ՝
1) Էտ-ն
Բաշխողի
և
ՎԷ
փոխհոսքեր
իրականացնող
Ինքնավար
էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա ընթացքում ՎԷ փոխհոսքերի
տարբերությունն է,
2) Էց-ն Բաշխողի
և ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա ընթացքում ցերեկային ՎԷ
փոխհոսքերի տարբերությունն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝
12
Էց = ∑ (Բցաi-Իցաi),
i=1
3) Էգ-ն Բաշխողի և ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա ընթացքում գիշերային ՎԷ փոխհոսքերի
տարբերությունն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝
12
Էգ = ∑ (Բգաi-Իգաi):
i=1
13. Բաշխողի
կողմից
ՎԷ
փոխհոսքեր
իրականացնող
Ինքնավար
էներգաարտադրողին հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի քանակը և
գումարի չափը որոշվում են հետևյալ կերպ.
1) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց>0, Էգ>0, Էց =Էվց և Էգ=Էվգ, ապա ՎԷ
փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին հատուցում չի
տրամադրվում,
2) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց>0, Էգ>0, Էց<Էվց և Էգ=Էվգ, ապա հատուցման
ենթակա էլեկտրական էներգիայի քանակը կազմում է (Էվց -Էց), և այդ քանակի
էլեկտրական էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված
արժեքի հարկը) վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին: Հաշվարկը կատարվում է հաշվարկային տարվա սկզբից
աճողական կարգով՝ մինչև տվյալ չափաքանակի լրանալը,
3) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց>0, Էգ>0, Էց=Էվց և Էգ<Էվգ , ապա հատուցման
ենթակա էլեկտրական էներգիայի քանակը կազմում է (Էվգ –Էգ), և այդ քանակի
էլեկտրական էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված
արժեքի հարկը) վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին: Հաշվարկը կատարվում է հաշվարկային տարվա սկզբից
աճողական կարգով՝ մինչև տվյալ չափաքանակի լրանալը,
4) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց>0, Էգ>0, Էց <Էվց և Էգ<Էվգ , ապա հատուցման
ենթակա էլեկտրական էներգիայի քանակը կազմում է (Էվց -Էց) և (Էվգ –Էգ ) հանրագումարը և այդ քանակի էլեկտրական էներգիայի համար վճարված գումարները
(ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր
իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին: Հաշվարկը կատարվում է հաշվարկային տարվա սկզբից աճողական կարգով՝ մինչև տվյալ չափաքանակի լրանալը,
5) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց<0 և Էգ>0, ապա Էվց քանակի էլեկտրական
էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)
վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին:
ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի գիշերային
ժամանակահատվածում սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակից հատուցվում է
նաև (Էվգ –Էտ) քանակի էլեկտրական էներգիան, և այդ քանակի էլեկտրական էներգիայի
համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) վերադարձվում
են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին: Հաշվարկը
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կատարվում է հաշվարկային տարվա սկզբից աճողական կարգով՝ մինչև տվյալ
չափաքանակի լրանալը,
6) եթե Էտ>0, միևնույն ժամանակ Էց>0 և Էգ<0, ապա Էվգ քանակի էլեկտրական
էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)
վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին:
ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի ցերեկային
ժամանակահատվածում սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակից հատուցվում է
նաև (Էվց –Էտ) քանակի էլեկտրական էներգիան, և այդ քանակի էլեկտրական էներգիայի
համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) վերադարձվում
են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին: Հաշվարկը
կատարվում է հաշվարկային տարվա սկզբից աճողական կարգով՝ մինչև տվյալ
չափաքանակի լրանալը,
7) եթե Էտ<0, միևնույն ժամանակ Էց<0 և Էգ>0, ապա Էվց և Էվգ քանակի
էլեկտրական էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված
արժեքի հարկը) վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին: Միևնույն ժամանակ, ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին հատուցվում է նաև Էտ բացարձակ արժեքի չափով էլեկտրական
էներգիայի քանակը՝ դրա նկատմամբ կիրառելով հաշվարկային տարվա յուրաքանչյուր
Հաշվարկային ամիսի համար տվյալ Սպառողական խմբի համար Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված ցերեկային սակագնի 50 տոկոսի չափը՝ բացառությամբ հետևյալ
դեպքերի.
ա. փոքր հիդրոէլեկտրակայանների դեպքում՝ Հանձնաժողովի կողմից տվյալ խմբի
(բնական ջրահոսք, ոռոգման համակարգ, խմելու ջրատար) համար սահմանված
գործող սակագնին հավասար,
բ. արևային և հողմային էներգիայի աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրական
էներգիա արտադրող կայանների դեպքում` Հանձնաժողովի կողմից արևային
էներգիայի աղբյուրի կիրառմամբ արդյունաբերական մասշտաբի էլեկտրակայանների
համար սահմանված գործող սակագներից ամենացածր սակագնին հավասար` տվյալ
Սպառողական խմբի համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ցերեկային
սակագնի 50 տոկոսի չափից ցածր լինելու դեպքում,
8) եթե Էտ<0, միևնույն ժամանակ Էց>0 և Էգ<0, ապա Էվց և Էվգ քանակի
էլեկտրական էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված
արժեքի հարկը) վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին: Միևնույն ժամանակ ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար
էներգաարտադրողին հատուցվում է նաև Էտ բացարձակ արժեքի չափով էլեկտրական
էներգիայի քանակը՝ դրա նկատմամբ կիրառելով հաշվարկային տարվա յուրաքանչյուր
Հաշվարկային ամսվա համար տվյալ Սպառողական խմբի համար Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված գիշերային սակագնի 50 տոկոսի չափը՝ բացառությամբ հետևյալ
դեպքերի.
ա. փոքր հիդրոէլեկտրակայանների դեպքում՝ Հանձնաժողովի կողմից տվյալ խմբի
(բնական ջրահոսք, ոռոգման համակարգ, խմելու ջրատար) համար սահմանված
գործող սակագնին հավասար,
բ. արևային և հողմային էներգիայի աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրական
էներգիա արտադրող կայանների դեպքում` Հանձնաժողովի կողմից արևային
էներգիայի աղբյուրի կիրառմամբ արդյունաբերական մասշտաբի էլեկտրակայանների
համար սահմանված գործող սակագներից ամենացածր սակագնին հավասար` տվյալ
Սպառողական խմբի համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված գիշերային
սակագնի 50 տոկոսի չափից ցածր լինելու դեպքում,
9) եթե Էտ<0, միևնույն ժամանակ Էց<0 և Էգ<0, ապա Էվց և Էվգ քանակի էլեկտրական
էներգիայի համար վճարված գումարները (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)
վերադարձվում են ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին:
Միևնույն ժամանակ ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողին
հատուցվում է նաև Էց և Էգ բացարձակ արժեքի չափով էլեկտրական էներգիայի
քանակը՝ դրանց նկատմամբ կիրառելով համապատասխանաբար հաշվարկային
տարվա յուրաքանչյուր Հաշվարկային ամսվա համար տվյալ Սպառողական խմբի
համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ցերեկային և գիշերային սակագների 50
տոկոսի չափը՝ բացառությամբ հետևյալ դեպքերի.
ա. փոքր հիդրոէլեկտրակայանների դեպքում՝ Հանձնաժողովի կողմից տվյալ խմբի
(բնական ջրահոսք, ոռոգման համակարգ, խմելու ջրատար) համար սահմանված
գործող սակագնին հավասար,
բ.արևային և հողմային էներգիայի աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրական
էներգիա արտադրող կայանների դեպքում` Հանձնաժողովի կողմից արևային
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էներգիայի աղբյուրի կիրառմամբ արդյունաբերական մասշտաբի էլեկտրակայանների
համար սահմանված գործող սակագներից ամենացածր սակագնին հավասար` տվյալ
Սպառողական
խմբի
համար
Հանձնաժողովի
կողմից
սահմանված՝
համապատասխանաբար ցերեկային և գիշերային սակագների 50 տոկոսի չափից ցածր
լինելու դեպքում:
14. Հաշվարկային տարվա ավարտից հետո՝ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 25ը, Բաշխողից հատուցում ստանալու համար ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող
Ինքնավար
էներգաարտադրողը
և
Բաշխողը
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում են հաշվարկային փաստաթուղթ:
Բաշխողի հաշվարկային փաստաթղթի հիման վրա հատուցվող գումարը փոխանցում է
ՎԷ փոխհոսքեր իրականացնող Ինքնավար էներգաարտադրողի բանկային
հաշվեհամարին՝ հաշվարկային տարվա ավարտից հետո մինչև հաջորդ տարվա
փետրվարի 1-ը:»:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի փետրվարի 25-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 15-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 9-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի
26-ի «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման (ինքնավար
էներգաարտադրող-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին»
N 15-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) Պայմանագրի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետից հանել «իրավաբանական» բառը,
2) Պայմանագրի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«8) Հաշվարկային տարի՝ ժամանակահատված, որի գործողությունն սկսվում
է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ին և ավարտվում՝ նույն տարվա
դեկտեմբերի 31-ին»,
3) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելվածի:
2. «Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ սույն որոշումն ուժի
մեջ մտնելու պահից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը վերակնքել ինքնավար
էներգաարտադրողների հետ կնքված էլեկտրական էներգիայի մատակարարման
և հատուցման (ինքնավար էներգաարտադրող-բաշխող) պայմանագրերը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի փետրվարի 25,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի փետրվարի 25-ի N 9-Ն որոշման
«Հավելված N2
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ն որոշմամբ
սահմանված պայմանագրի օրինակելի ձևի

ԱԿՏ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՎՃԱՐՄԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ինքնավար էներգաարտադրող ______________________________________________
Բաշխող __________________________________________________________________
Հաշվարկային ժամանակահատված _________ 20___ թ. մինչև ___ _______ 20___ թ.
Հաշվարկային տարվա ընթացքում՝
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին
ցերեկային սակագնով մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակը (Բցաi)՝
_______ կՎտժ,
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից ցերեկային
սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակը (Իցաi)՝ _______ կՎտժ,
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին
գիշերային սակագնով մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակը (Բգաi)՝
_______ կՎտժ,
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից գիշերային
սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակը (Իգաi)՝ _______ կՎտժ,
▪ (i-1)-րդ Հաշվարկային ամսում ցերեկային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքը
(Էփց i-1) ____ կՎտժ,
▪ (i-1)-րդ Հաշվարկային ամսում գիշերային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքը
(Է փգ(i-1))- ____ կՎտժ,
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում ցերեկային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքը
(Էփցi)՝ ______ կՎտժ,
▪ i-րդ Հաշվարկային ամսում գիշերային սակագնի համար նախատեսված
ժամանակահատվածում էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքը
(Էփգi )՝ _____ կՎտժ,
▪ Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից արտադրված էլեկտրական էներգիայի
քանակը (Էա)՝ _______ կՎտժ,
▪ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա
ընթացքում ցերեկային ՎԷ փոխհոսքերի տարբերությունը (Էց)՝ _______ կՎտժ,
▪ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա
ընթացքում գիշերային ՎԷ փոխհոսքերի տարբերությունը (Էգ)՝ _______ կՎտժ,
▪ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև հաշվարկային տարվա
ընթացքում ՎԷ փոխհոսքերի տարբերությունը (Էտ), (Էտ = Էց + Էգ)՝ _______ կՎտժ,
▪ Հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ժամանակահատվածներում «Էփցi» դրական
մեծությունների հանրագումարը (Էվց)՝ _______ կՎտժ,
▪ Հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ժամանակահատվածներում «Էփցi» դրական
մեծությունների հանրագումարը (Էվգ)՝ _______ կՎտժ:
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1. Սույն ակտում լրացվող «Էա» մեծության արտացոլումը կրում է զուտ տեղեկատվական
բնույթ և չի մասնակցում հատուցման հարաբերություններին:
2. Սույն ակտում «Էց», «Էգ», «Էտ», «Էվց» և «Էվգ» մեծությունները լրացվում են տարեկան մեկ
անգամ՝ տարեկան արդյունքներով:

Հիմքը _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ինքնավար էներգաարտադրող

Բաշխող

_______________________________________

____________________________________

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն: Իրավաբանական

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն: Իրավաբանական

անձի դեպքում՝ պաշտոն)

անձի դեպքում՝ պաշտոն)

_____ ____________ 20 ___ թվական

_____ ____________ 20 ___ թվական

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)»:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի փետրվարի 25-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 82Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 10-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման
թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման կարգը հաստատելու մասին» N
82Ն որոշմամբ հաստատված՝ ռադիոհաճախականությունների օգտագործման
թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման կարգում (այսուհետ՝ Կարգ),
կատարել հետևյալ լրացումն ու փոփոխությունները.
1) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1 կետով.
«5.1 Թույլտվության գործողությունը կասեցված է համարվում այդ մասին
Հանձնաժողովի որոշումը Թույլտվություն ունեցող անձին պատշաճ հանձնելու
կամ նրա մոտ մուտքագրվելու օրվան հաջորդող օրվանից, եթե Թույլտվություն
ունեցող անձն իր դիմումի մեջ ավելի ուշ ժամկետ չի նշել կամ Թույլտվությունը
կասեցնելու մասին որոշմամբ ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ:»,
2) ուժը կորցրած ճանաչել Կարգի 12-րդ և 20-րդ կետերը,
3) Կարգի 30-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«30. Թույլտվության գործողությունը դադարեցված է համարվում այդ մասին
Հանձնաժողովի որոշումը Թույլտվություն ունեցող անձին պատշաճ հանձնելու
կամ նրա մոտ մուտքագրվելու օրվան հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն
կարգի 31-րդ կետով սահմանված դեպքի, կամ եթե Թույլտվություն ունեցող անձն
իր դիմումի մեջ Թույլտվության դադարեցման ավելի ուշ ժամկետ չի նշել:»:
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 փետրվարի 25,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
‹‹ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ››
ՁԵՎ N 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 19-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով ՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության
մասին» Ձև N 1–գիշերօթիկ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին»
Ձև N 1–գիշերօթիկ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության
ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 19-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-գիշերօթիկ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ
20_____թ.
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա
մարտի 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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

1. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ (պատասխանների համարներն
առնել շրջանակի մեջ)
1) Շենքը
ա.տիպային է
բ.հարմարեցված է
գ.այլ /նշել/ …………………………………………………
2) Շենքի ընդհանուր վիճակը
ա.բավարար է
բ.պահանջվում է ընթացիկ վերանորոգում
գ.պահանջվում է հիմնական վերանորոգում
դ.վթարային է
ե.այլ /նշել/ ………………………………………………
3) Ջրամատակարարումը
ա.կենտրոնացված` շուրջօրյա
բ.կենտրոնացված` ժամանակացույցով
գ.սեփական ջրաղբյուր
դ.բերվում է ջրամաններով
ե.այլ /նշել/ ………………………………………………..
4) Տաք ջրամատակարարում
ա.առկա է
բ.բացակայում է
գ.այլ /նշել/ ………………………………………………….
5) Կոյուղացումը
ա.միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին
բ.ունի տեղական ցանց
գ.այլ /նշել/ …………………………………………………...
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6) Ջերմամատակարարումը
ա.կենտրոնացված
բ.անհատական
գ.բացակայում է
դ. այլ /նշել/ …………………………………………………..
7) Շենքը նախատեսված է ……….. երեխաների համար
2. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ
Տողի
համարը
Ա

+

Քանակը
1

Բ

Ընդամենը

Ընդհանուր
մակերեսը, քառ.մ
2

Նշումներ
3

X

այդ թվում՝
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

առանձնասենյակ
խաղասենյակ
հյուրասենյակ
ննջասենյակ
սպորտդահլիճ
դահլիճ
հարդասենյակ
բուֆետ (ճաշարան)
բուժսենյակ
մեկուսարան
վերականգնողական թերապիայի
աշխատասենյակ
գրադարան, ընթերցասենյակ
աշխատանքային մասնագիտացված
ուսուցման սենյակներ
արհեստանոցներ
օժանդակ սենյակ
այլ նշանակության սենյակներ
Շենքին կից կամ ամրակցված այլ տարածք

3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տողի
համարը
Ա
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(համապատասխան սյունակներում դնել «X» նշանը)
Բավարար
Մա- Բացակա- Նշումքանակությամբ սամբ
յում է
ներ
1
2
3
4

Բ
Կահույքով
Հաշմանդամների սայլակներով
Տրանսպորտային միջոցներով
Հեռուստացույցերով
Ռադիոընդունիչներով
Հեռախոսակապով
Սպորտային պարագաներով
Նորմալ գործունեության համար այլ
անհրաժեշտ պարագաներով
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4. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5

7

8

9

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդա- մենը

այդ թվում՝
աղջիկներ
6

10

այդ թվում՝
աղջիկներ

4

16-18
տարեկան
ընդամենը

3

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
1–6
7-9
10-15
տարեկան
տարեկան
տարեկան
ընդամենը

2

այդ թվում՝
աղջիկներ

1

ընդամենը

այդ թվում՝ աղջիկներ

Բ
Երեխաների թվաքանակը տարեսկզբի դրությամբ
դուրս են եկել, ընդամենը
վերադարձել են հարազատների մոտ
մանկատուն կամ խմանքի այլ հաստատություն տեղափոխվածներ
մեծահասակների ինտերնատներ տեղափոխվածներ
որդեգրվածներ
մահացել են
դուրս են եկել այլ պատճառներով
ընդունվել են, ընդամենը
նրանցից` եկել են այլ մանկատներից կամ խմանքի այլ
հաստատություններից
Երեխաների թվաքանակը տարեվերջի դրությամբ
նրանցից` անկողնային
քրոնիկ հոգեկան շեղումներով
11 տողից դպրոց հաճախող երեխաների թվաքանակը
11 տողից հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը
նրանցից` դպրոց հաճախողներ
1 տողից առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվաքանակը
նրանցից` դպրոց հաճախողներ

մինչև 1
տարեկան

11

12

hաշվետու տարվա
ընթացքում

Ա
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ընդամենը

Տողի
համարը

5. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՆՐԱՆՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
Տողի
համարը

Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին
ընդամենը

Ա
1.

Բ

1

այդ թվում՝
կանայք
2

նրանցից ըստ կրթական մակարդակի
բարձրագույն
միջին
ընդհանուր
մասնագիտական
միջնակարգ
ընդամենը նրանցից
ընդամենը նրանցից
ընդամենը նրանցից
կանայք
կանայք
կանայք
3
4
5
6
7
8

Ընդամենը

այդ թվում՝ երեխաներին անմիջապես սպասարկող
2.
3.
4.

մանկավարժներ
նրանցից՝ դաստիարակներ
հոգեբան
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

արատաբան
լոգոպետ
բժիշկներ
միջին բուժանձնակազմ
կրտսեր բուժանձնակազմ (դայակներ)
խոհարար
սպասարկող այլ անձնակազմ
տեխնիկական և օժանդակ անձնակազմ

6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
հազար ՀՀ դրամ
Ֆինանսական ծախսեր

2

3

4

Ղեկավար

5

6

7

8

9

10

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

11

12

13

այլ ծախսեր

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների
և գույքի ձեռք բերման

աշխատավարձ
և դրան
հավասարեցված
վճարումներ

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

նյութական
ծախսեր

ընդամենը

այլ եկամուտներ

վարձակաությունից

նվիրատվություններ

բյուջեից
(պետական
և համայնքային)

ընդամենը

մնացորդը
տարեսկզբին

ընդամենը
1

գործուղման
ծախսեր

այդ թվում`

այդ թվում`

14

Ֆինանսական միջոցների
մնացորդը տարեվերջին

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը
ֆինանսական մուտքերը

15

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 19-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության
մասին» Ձև N 1-գիշերօթիկ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության
(այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2.
Հաշվետվությունը
ներկայացնում
են գիշերօթիկ
խնամատարական
կազմակերպությունները, պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին
համապատասխան:
3. Հաշվետվության ձևի բոլոր սյունակների տողերը պետք է լրացված լինեն
համապատասխան և հավաստի թվերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվի (-)
նշանը:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայություն` Հաշվետվությունում նշված ժամկետում:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
6. 1-ին բաժնում բերվում են տվյալներ հաստատության շենքային պայմանների
վերաբերյալ: Պատասխաններին համապատասխան համարներն առնել շրջանակի մեջ:
Պատասխաններն ընտրելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել հետևյալ պայմաններով. եթե
շենքը տիպային է` նախատեսված երեխաների բնակության և կենսագործունեության
ապահովման համար, ապա շրջանակի մեջ է առնվում 1 կետի «ա.» ենթակետը: Այդ
պայմաններից որևէ մեկի բացակայության դեպքում նշվում է «բ.» պատասխանը: Շենքի
վերանորոգման անհրաժեշտության մասին նշում կատարվում է «2.» կետում, իսկ
ջրամատակարարման, տաք ջրամատակարարման և կոյուղացման վիճակի վերաբերյալ նշումները` 3-5 կետերում: Եթե շենքը տաքացվում է վառարաններով, այդ մասին
նշումը կատարվում է 6-ի «դ.» կետում: Կետ 7–ում բերվում է գիշերօթիկի նախատեuված
տեղերի քանակը և ոչ թե փաuտացի զբաղեցված տեղերի կամ երեխաների
թվաքանակը:
3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ
7. 2-րդ բաժնի 2-16 տողերում բերվում են տվյալներ գիշերօթիկի առանձին
նշանակության սենյակների քանակի և դրանց գումարային մակերեսների վերաբերյալ:
Թվարկված նշանակության սենյակների բացակայության դեպքում համապատասխան
տողում դրվում է գծիկ: Եթե հաստատությունում կան այլ նշանակության սենյակներ,
որոնք բացակայում են նշվածների թվում, ապա դրանց մասին տվյալները բերվում են
17 տողում: Շենքին կից առկա կամ պատկանող տարածքի վերաբերյալ տվյալները
բերվում են 18 տողում: 3-րդ սյունակում բերվում են համապատասխան տվյալները
պարզաբանող բացատրություններ` օր. սպորտդահլիճը չի գործում, հյուրասենյակը
վերանորոգման մեջ է և այլն:
4. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
8. 3-րդ բաժնում բերվում են տվյալներ գիշերօթիկի նորմալ գործունեության
համար անհրաժեշտ կահավորանքով և այլ պարագաներով ապահովվածության
վերաբերյալ: Պատասխաններին համապատասխան վանդակներում դրվում է «X»
նշանը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվում են գծիկներ: 4-րդ սյունակում
բերվում են համապատասխան տվյալները պարզաբանող բացատրություններ` օր.
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հեռախոսակապը չի գործում, սպորտային պարագաները օգտագործման համար
պիտանի չեն և այլն:
5. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸ
9. 4-րդ բաժնի 1-ին և 11–18-րդ տողերում բերվում են տվյալներ գիշերօթիկի
երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ: 210-րդ տողերում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարվա ընթացքում երեխաների
քանակական շարժի մասին: Ընդ որում տող 2-ը (3-8) տողերի գումարն է, տող 11 =
տողեր (1+(9-2)): Տող 12-ում բերվում են տվյալներ այն երեխաների մասին, որոնք
անկողնային հիվանդներ են և առանց որևիցե մեկի օգնության չեն կարող
տեղաշարժվել կամ սպասարկել իրենց: Տող 13-ում ցույց են տրվում այն երեխաների
թվաքանակը
և
uեռատարիքային
բաշխվածությունը,
որոնք
գիշերօթիկի
բուժանձնակազմի (կամ համապատաuխան բժշկական հանձնաժողովի) կողմից
ճանաչվել են որպեu քրոնիկ հոգեկան շեղումներով անձինք: Տող 14-ում երեխաների
ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է դպրոց հաճախողների թվաքանակը, իuկ
տող 15-ում` հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը:
6. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՆՐԱՆՑ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
10. 5-րդ բաժնի տող 1-ում բերվում են տվյալներ տարեվերջի դրությամբ
գիշերօթիկի ամբողջ աշխատակազմի վերաբերյալ` ըստ նրանց սեռի և կրթական
մակարդակի: 2-11 տողերում առանձնացվում են գիշերօթիկի երեխաներին
անմիջապեu uպաuարկող աշխատակազմը, իuկ տող 12-ում` տեխնիկական և
oժանդակ աշխատակազմը:
7. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
11. 6-րդ բաժնի (3-7) սյունակներում բերվում են տվյալներ ֆինանսական մուտքերի
վերաբերյալ, իսկ (8-14) սյունակներում ֆինանսական ծախսերի վերաբերյալ:
12. Ֆինանսական մուտքերի և ծախսերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են
հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխան տողերի հիման
վրա:
13. Նյութական ծախսերի մեջ մտնում են` հումքի, նյութերի, գնովի
կիսապատրաստուկների, համալրող շինվածքների և դետալների, վառելիքի,
էլեկտրաէներգիայի, տարայի և տարանյութերի, պահեստամասերի, շինանյութերի,
գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի, վերամշակման հանձնված և այլ
նյութերի ձեռքբերման, վերանորոգման և այլ նմանատիպ ծախսերը:
14. Ոչ նյութական ծառայությունների վճարումների մեջ մտնում են`
աշխատողների
մասնագիտական
պատրաստմանն
ուղղված
վճարումները,
ուսումնական հաստատությունների 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:

35

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
«ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՍՊՈՐՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 36
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 20-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 «Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների
մասին» Ձև N 1-սպորտ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների
մասին» Ձև N 1-սպորտ (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
««Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների մասին» ձև 1-սպորտ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաuտատելու մաuին» N 36 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ

36

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 20-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-սպորտ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20______թ.
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

2
Օլիմպիական մարզաձևեր
Բասկետբոլ
Ազատ ոճի ըմբշամարտ
Հ/Հ ըմբշամարտ
Ձյուդո
Հրապարակային
հեծանվավազք
Խճուղային հեծանվավազք
Ջրագնդակ
Վոլեյբոլ
Սպորտային
մարմնամարզություն
Գեղարվեստական
մարմնամարզություն
Ակադեմիական
թիավարություն

3
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5

6

7

8

նրանցից՝
կանայք

ընդամենը

ընդամենը

4

նրանցից՝
կանայք

Պարապողների Սյունակ 4-ից՝
թվաքանակն ըստ
գյուղական
մարզաձևերի
վայրերում

նրանցից՝
կանայք

Մարզիչմանկավարժներ
ընդամենը

Մարզաձևերը

Մարզաձևի խմբերի
քանակը

Տողի համարը

1. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

9

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Թիավարություն
բայդարկայով և կանոյով
Ձիասպորտ
Ատլետիկա
Առագաստային սպորտ
Լող
Գեղալող /սինքրոն լող/
Ջրացատկ
Ձեռքի գնդակ
Նետաձգություն
Գնդակային հրաձգություն
Ստենդային հրաձգություն
Թենիս
Սեղանի թենիս
Ծանրամարտ
Սուսերամարտ
Ֆուտբոլ
Մականախաղ
Բռնցքամարտ
Լեռնադահուկային սպորտ
Բիաթլոն
Դահուկավազք
Բադմինտոն
Բեյսբոլ
Տաեկվանդո
Գեղասահք

Ընդամենը օլիմպիական
մարզաձևեր
որից՝ գյուղական վայրերում
Ոչ օլիմպիական
մարզաձևեր
Ակրոբատիկա
Ալպինիզմ
Սամբո ըմբշամարտ
Կշռաքարային սպորտ
Սպորտային կողմնորոշում
Ցատկեր բատուտի վրա
Ռեգբի
Ժայռամագլցում
Շախմատ
Շաշկի
Բազկամարտ
Քորֆբոլ
Կիկ-բոքսինգ
Կոխ-ըմբշամարտ
Ատլետիզմ
Տուրիզմ
Ռենձյու
Գո
Սպորտային պարեր
Կարատե
Ուշու
Այկիդո
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172
173
174
175

Ընդամենը ոչ օլիմպիական
մարզաձևեր
որից՝ գյուղական վայրերում
Ընդամենը
որից՝ գյուղական վայրերում

39

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
հազար ՀՀ դրամ

1

2

Ղեկավար

4

5

6

7

8

9

10

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

11

12

13

այլ ծախսեր

հիմնավերանորոգման, սարքավորումների
և գույքի ձեռք
բերման

աշխատավարձ
և դրան
հավասարեցված
վճարումներ

գործուղման
ծախսեր

ոչ նյութական
ծառայությունների վճարումներ

ընդամենը

այլ
եկամուտներ

վարձակալությունից

նվիրատվություններ

բյուջեից
(պետական և
համայնքային)
3

նյութական
ծախսեր

այդ թվում`

14

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Ֆինանսական
միջոցների
մնացորդը
տարեվերջին

Ֆինանսական ծախսեր

այդ թվում`

ընդամենը

մնացորդը
տարեսկզբին

ընդամենը

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը
ֆինանսական մուտքերը
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Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 20-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՍՊՈՐՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների
մասին» Ձև N 1-սպորտ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության
(այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
բնագավառի կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ), պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5. Բաժնի տողերում լրացվում են օլիմպիական (տողեր 101-142), ոչ օլիմպիական
(145-171) վերաբերյալ հետևյալ տվյալները՝ մարզաձևի խմբերի քանակը (սյունակ 3),
մարզիչ-մանկավարժների թվաքանակը (սյունակ 4), պարապողների թվաքանակը
(սյունակ 6) և սյունակ 4-ից գյուղական վայրերում պարապողների թվաքանակը
(սյունակ 8):
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
6. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա
հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:
7. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
8. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
9. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են
սյունակներ 3-7-ում:
10. Սյունակ 8-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից
առանձնացվում են.
1) սյունակ 9-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 10-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 11-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների
աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում
հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 12-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
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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, 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, սոցիալական վճարները և աշխատողների
աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 13-ում բերվում է կազմակերպության կողմից կատարված շենքերի և
շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և
վերանորոգման ծախսերը,
6) վերոնշյալ սյունակներում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ
կապված այլ ծախսերը նշվում են սյունակ 14-ում:
11. Սյունակ 15-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
‹‹ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱUԻՆ›› ՁԵՎ N 1–ԿՈՅՈՒՂԻ
(ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 15 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 21-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 «Կոյուղու աշխատանքի մաuին» Ձև N 1-կոյուղի (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Կոյուղու աշխատանքի մաuին» Ձև N 1-կոյուղի (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի սեպտեմբերի 24-ի
««Ամփոփ հաշվետվություն կոյուղու աշխատանքի մաuին» Ձև թիվ 1-կոյուղի
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» N 15 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 21-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-կոյուղի
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
20_____թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:
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1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

վթարների քանակը
կոյուղու համակարգում,
միավոր

հեռացված հոսքաջրերի
քանակը այլ
կոյուղիներում

ոչ բավարար
մաքրված

չափորոշիչային
մաքրված
(կենսաբանական մաքրում)

այդ թվում՝

առանց մաքրման

մաքրող սարքավորումներով
բաց թողնված հոսքաջրեր

ընդամենը

այդ թվում՝ ընդունված
այլ կոյուղիների
համակարգերից

Կոյուղու աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները, հազ. խոր. մետր/տարի
բաց թողնված
հոսքաջրեր, ընդամենը

Մաքրող սարքավորումների
սահմանված հզորությունը,
հազ. խոր. մ/օր

միջթաղային,
միջբակային ցանցերի

կոյուղու փողոցային
ցանցի
4

որից՝ կարիք ունեն
փոխվելու

Միագիծ երկարությունը, կմ
գլխավոր կոլեկտորի

Գլխավոր կոլեկտորների
քանակը, միավոր

Սպասարկվող
բնակավայրերի քանակը,
միավոր

ԲԱԺԻՆ 1. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

16

Ընդամենը
այդ թվում` ըստ
բնակավայրերի

ԲԱԺԻՆ

1
Ընդամենը

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Կոյուղու և կոյուղու
Մուտքեր,
ցանցերի
այդ թվում՝
ընդամենը
արտադրական
կարողությունների
միջին տարեկան
բյուջեից հոսքաջրերի բաց
որից՝
նվիրատվուայլ
հաշվեկշռային
թողումից ստաց- բնակչությունից
մուտքեր
արժեքը
ված մուտքեր
թյունից
2
3
4
5
6
7
8

այդ թվում` ըստ
շրջանների
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Ջրհեռացումից և
հոսքաջրերի մաքրումից
որից՝
տարիների ընթացքում
բնակչությունից
գոյացած պարտքերը
ընդամենը հաշվետու ընդա- հաշվետու
տարում
մենը
տարում
9

10

11

12

Ծախսեր,
ընդամենը

13
Ընդամենը

14

այդ թվում՝
նյութական
ծախսեր
15

ոչ նյութական
ծառայությունների
վճարումներ
16

գործուղման

17

աշխատավարձ և դրան հիմնավերանորոգման,
հավասարեցված
սարքավորումների և
վճարումներ
գույքի ձեռք բերման
18
19

այլ
ծախսեր
20

այդ թվում՝ ըստ շրջանների

Ղեկավար

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 21-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԿՈՅՈՒՂԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Կոյուղու աշխատանքի մասին» Ձև N 1-կոյուղի
(տարեկան)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության
(այսուհետ՝
Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետությունում
ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ զբաղվող կազմակերպությունները,
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Հաշվետվություն չեն ներկայացնում, եթե իրականացնում են.
1) միայն տեխնիկական հոսքաջրերի հեռացում,
2) միայն մթնոլորտային տեղումների (առանձին կոյուղիներ) հեռացում:
5. Հաշվետվության առաջին բաժինը լրացվում է ըստ շրջանի առանձին
քաղաքների և ամփոփ գյուղական վայրերի, իսկ երկրորդ բաժինն` ըստ
հանրապետության և շրջանների:
6. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
7. Սյունակ 2-ում բերվում է սպասարկվող բնակավայրերի, սյունակ 3-ում`
գլխավոր կոլեկտորների քանակը:
8. Սյունակ 4-ում բերվում է գլխավոր կոլեկտորի միագիծ երկարությունը
տարեվերջին: Եթե գլխավոր կոլեկտորը բաղկացած է մի քանի խողովակային գծերից,
ապա ցույց է տրվում բոլոր խողովակների գծերի երկարությունների հանրագումարը`
ներառյալ խողովակների այն մասը, որոնք տեղադրված են բնակավայրերի տարածքից
դուրս:
9. Սյունակ 5-ում բերվում է կոյուղու փողոցային ցանցի միագիծ երկարությունը,
ներառյալ հավաքովի և շրջանային կոլեկտորները (առանց գլխավոր կոլեկտորների և
միացումների):
10. Սյունակ 7-ում բերվում է միջթաղային և միջբակային ցանցերի միագիծ
երկարությունը: Միջթաղային է համարվում այն ցանցը, որը տեղադրված է
միջթաղային անցումների երկարությամբ, իսկ միջբակային է համարվում այն ցանցը,
որը տեղադրված է տնատիրության տարածքում, ինչպես նաև կոյուղու այն
խողովակաշարը, որը նախատեսված է տնատիրությունը կոյուղու փողոցային ցանցին
միացնելու համար:
11. Սյունակ 8-ում բերվում է կեղտաջրեր մաքրող սարքավորումների բաց
թողնման սահմանված հզորությունը, որը որոշվում է մաքրող սարքավորումների լրիվ
ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու և կեղտաջրերի մաքրման սահմանված
պահանջների պահպանման պայմաններում, մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
մաքրող սարքավորումներով անցած կեղտաջրերի քանակով:
12. Եթե կոյուղին ունի մի քանի տարածքային մաքրող սարքավորումներ, ապա
հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ցույց տալ բոլոր մաքրող սարքավորումների բաց
թողնման գումարային հզորությունը:
13. Սյունակ 9-ում բերվում է կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի քանակը:
Հաշվետու տարում կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի փաստացի քանակությունը
որոշվում է բաժանորդների կողմից ներկայացված հաշիվներով: Բաժանորդից
հեռացված կեղտաջրերի քանակության հաշվառման հիմքերի բացակայության
դեպքում, կեղտաջրերի քանակը ընդունում են հավասար ջրմուղով ստացված ջրի
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քանակությանը: Եթե բաժանորդն ունի ջրամատակարարման այլ աղբյուրներ
(սեփական ջրամբար, աղբյուր և այլն), ապա կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի
քանակությունը որոշվում է բաժանորդի կողմից փաստացի ստացած ջրի ծավալով
(չափիչ սարքերի, պոմպերի արտադրողականությամբ, տեխնոլոգիական կարիքների
համար օգտագործված ջրով և այլն), կամ հեռացվող կեղտաջրերի քանակի փաստացի
չափումներով:
14. Սյունակ 10-ում կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի ընդհանուր քանակից
առանձնացվում է կեղտաջրերի այն քանակը, որոնք ընդունվել են կոյուղու առանձին
ցանցերից:
15. Սյունակ 11-ում բերվում է կոյուղու մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված
կեղտաջրերի քանակությունը, որը որոշվում է այդ սարքավորումների վրա
տեղադրված չափիչ սարքերի տվյալներով: Եթե կեղտաջրերի մաքրումը կատարվում է
միայն կոշտ պարզեցմամբ (կեղտաջրերն անցկացվում են ցանցերի կամ
ցանցապատերի միջով), ապա այդ կեղտաջրերը «մաքրող սարքավորումներով բաց
թողնված կեղտաջրեր» ցուցանիշի մեջ չեն հաշվառվում:
16. Սյունակ 12-ում մաքրվող կեղտաջրերի ամբողջ քանակությունից
առանձնացվում է չափորոշիչային մաքրված (կենսաբանական մաքրում անցած)
կեղտաջրերը, իսկ սյունակ 13-ում` ոչ բավարար մաքրվածը:
17. Սյունակ 14-ում բերվում է առանց մաքրման հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:
18. Սյունակ 15-ում բերվում է կոյուղու առանձին ցանցերում հեռացված
կեղտաջրերի քանակությունը:
19. Կոյուղու համակարգում հաշվետու տարվա ընթացքում տեղի ունեցած
վթարների քանակը բերվում է սյունակ 16-ում:
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
20. Սյունակ 2-ում բերվում է կոյուղու և կոյուղու ցանցերի արտադրական
կարողությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը:
21. Սյունակ 3-ում բերվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից
առանձնացվում է մուտքեր բյուջեից (սյունակ 4), կեղտաջրերի բաց թողումից ստացված
մուտքեր (սյունակ 5), մուտքեր նվիրատվությունից (սյունակ 7) և այլ մուտքեր (սյունակ
8): Սյունակ 5-ից առանձնացվում է բնակչությունից ստացված մուտքերը (սյունակ 6):
22. Ջրահեռացումից և կեղտաջրերի մաքրումից տարիների ընթացքում գոյացած
պարտքերը բերվում են սյունակ 9-ում, որից` հաշվետու տարում գոյացածը` սյունակ
10-ում: Այդ թվում՝ բնակչությանը մատուցված ծառայություններից գոյացած
պարտքերի մասով ցուցանիշները բերվում են համապատասխանաբար սյունակ 11-ում
և սյունակ 12-ում:
23. Ընդհանուր ծախսերից (սյունակ 14) առանձնացվում են.
1) սյունակ 15-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 16-ում բերվում են 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 17-ում բերվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների
աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում
հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները.
4) սյունակ 18-ում բերվում են 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,
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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 ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և
լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի
համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից
զբաղվածության, կենսաթոշակային, սոցիալական վճարները և աշխատողների
աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները.
5) կազմակերպությունների կողմից կատարված շենքերի և շինությունների,
ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և վերանորոգման
ծախսերը բերվում են սյունակ 19-ում.
6) վերոնշված սյունակներում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ
կապված այլ ծախսերը բերվում են սյունակ 20-ում:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
‹‹ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱUԻՆ›› ՁԵՎ N 1–ՋՐՄՈՒՂ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 14 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 22-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 «Ջրմուղի աշխատանքի մաuին›› Ձև N 1–ջրմուղ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ջրմուղի աշխատանքի մաuին›› Ձև N 1–ջրմուղ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի սեպտեմբերի 24-ի
««Ամփոփ հաշվետվություն ջրմուղի աշխատանքի մաuին›› Ձև թիվ 1-ջրմուղ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաuտատելու մաuին» N 14 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 22-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-ջրմուղի
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
20_____թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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___
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

ԲԱԺԻՆ 1. ՋՐՄՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ
Սպասարկվող
բնակավայրերի
քանակը,
միավոր
1

2

Միագիծ երկարությունը, կմ
ջրատարի
3

ջրմուղի փողոցային ցանցերի
4

որից՝ կարիք
ունեն փոխման
5

Սահմանված արտադրական հզորությունը,
հազ.խոր. մ/օր

միջթաղային, միջբակային ցանցերի
6

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ
բնակավայրերի
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առաջին բարձրացման
պոմպային կայանների
7

մաքրող կառուցվածքների
8

ջրմուղների
9

ԲԱԺԻՆ

ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

5

7

8

10

11

12

Ջրի կորուստները

9

արտադրական կարիքների համար

իր սպառողներին

ընդամենը

6

կոմունալկենցաղային
կարիքների
համար

4

Մաքրող սարքավորումներով բաց
թողնված ջուրը

ստացվել է
դրսից (գնովի
ջուր)

ինքնահոսքով

3

բնակչությանը

2

այլ սպառողներին

1

բարձրացվել
է պոմպերով

ընդամենը

այդ թվում՝

Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջուրը
այդ թվում՝
իր սպառողներին բաց թողնված
ջրից

Վթարների քանակը,
միավոր

հազ խորհ մ
Ցանցին տրված ջրի քանակը

13

14

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ բնակավայրերի

ԲԱԺԻՆ 3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ջրմուղի և ջրմուղի
ցանցերի արտադրաՄուտքեր,
կան կարողությունների
ընդամենը
միջին տարեկան
բյուջեից
հաշվեկշռային արժեքը
1

2

3

4

Տարիների ընթացքում
գոյացած պարտքերը

այդ թվում՝
բաց թողնված ջրից
ստացված մուտքեր
ընդամենը

որից՝
բնակչությունից

5

6

նվիրատվուայլ
ընդաթյունից
մուտքեր մենը
7

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ
շրջանների
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8

9

հաշվետու
տարում
10

(հազար ՀՀ դրամ)
որից՝
բնակչությունից
ընդա- հաշվետու
մենը տարում
11

12

այդ թվում`
Ծախսեր,
ընդամենը
13

նյութական
ծախսեր

14

15

ոչ նյութական
ծառայությունների գործուղման
վճարումներ
16
17

աշխատավարձ և դրան
հավասարեցված
վճարումներ
18

հիմնավերանորոգման,
սարքավորումների և
գույքի ձեռք բերման
19

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ շրջանների

Ղեկավար

_________________________________________

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

այլ
ծախսեր
20

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11 -ի N 22-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՋՐՄՈՒՂ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Ջրմուղի աշխատանքի մասին» Ձև N 1-ջրմուղ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետությունում ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ զբաղվող կազմակերպությունները (այսուհետ՝
ռեսպոնդենտներ),
պետական
վիճակագրական
աշխատանքների
ծրագրին
համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Հաշվետվության առաջին և երկրորդ բաժինները լրացվում են ըստ շրջանի
առանձին քաղաքների և ամփոփ գյուղական վայրերի, իսկ երրորդ բաժինն` ըստ
հանրապետության և շրջանների:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՋՐՄՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ
6. Սյունակ 2-ում բերվում է սպասարկվող բնակավայրերի քանակը:
7. Սյունակ 3-ում բերվում է ջրատարների միագիծ երկարությունը: Ջրատարների
միագիծ երկարությունը որոշվում է մի գծով շարված խողովակների երկարությամբ:
Եթե ջրատարը կազմված է երկու և ավելի խողովակաշարից, ապա պետք է հաշվել
յուրաքանչյուր խողովակաշարի երկարությունը: Ջրագծերի ընդհանուր երկարության
մեջ ներառվում է նաև այն խողովակաշարերի երկարությունը, որոնց օգնությամբ ջուրը
տրվում է ուրիշ բնակավայրերի, եթե դրանք գտնվում են ջրմուղի տվյալ տնտեսության
հաշվեկշռում:
8. Սյունակ 4-ում բերվում է ջրմուղի փողոցային ցանցերի միագիծ երկարությունը,
սյունակ 6-ում` միջթաղային և միջբակային ցանցերի միագիծ երկարությունը:
9. Սյունակ 7-ում բերվում է ջրմուղի համակարգում եղած առաջին բարձրացման
(ջրհան) պոմպակայանների սահմանված արտադրական հզորությունը, որը որոշվում է
հաշվետու տարեվերջին տեղադրված բոլոր պոմպերի արտադրողականության
հանրագումարով, անկախ այն հանգամանքից, դրանք աշխատում են, թե գտնվում են
վերանորոգման մեջ: Յուրաքանչյուր պոմպի արտադրողականությունը որոշվում է
արտադրող գործարանի կողմից պոմպի տեխնիկական անձնագրում բերված
տվյալներով: Պահեստային պոմպերի, հրշեջային պոմպերի (որպես հատուկ
սարքավորում) և օժանդակ պոմպերի (վակուում պոմպեր, էժեկտորներ)
արտադրողականությունը այդ ցուցանիշի մեջ չի ներառվում:
10. Սյունակ 8-ում բերվում է ջրմուղի մաքրող կառույցների սահմանված
արտադրական հզորությունը, որը որոշվում է համապատասխան չափիչ
սարքավորումներով կամ նախնական մաքրման կայանքների տեխնիկական
ցուցանիշներով:
11. Սյունակ 9-ում բերվում է ջրմուղի սահմանված արտադրական հզորությունը,
որը որոշվում է բաց թողնված ջրի առավելագույն օրական քանակով` ելնելով ջրմուղի
հիմնական սարքավորումների, ջրհորի կամ բաց ջրամբարի առաջին բարձրացման
պոմպակայանի, մաքրող սարքավորումների, երկրորդ բարձրացման պոմպակայանի
ջրատարների արտադրողականությունից, որի հիման վրա էլ լիմիտավորում է
ջրամատակարարումը:
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3. ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
12. Սյունակ 2-ում բերվում է տարվա ընթացքում ցանցին տրված ջրի քանակը, որը
որոշվում է ջրատարների և ջրմուղի փողոցային բաշխիչ ցանցերի միացման տեղում
տեղաբաշխված ջրաչափերի տվյալներով` տեխնիկական մատյաններում կատարվող
ամենօրյա գրանցումների հիման վրա: Ջրաչափերի բացակայության դեպքում
ջրատարների կողմից ցանցին տրված ջրի քանակը որոշվում է ելնելով ջրմուղի
տեխնիկական
ցուցանիշներից:
Մաքրող
սարքավորումներով
կահավորված
մեխանիկական
ջրմուղներում`
այն
իրենից
ներկայացնում
է
մաքրող
սարքավորումներով բաց թողնված և սեփական կարիքների համար օգտագործված ջրի
քանակների տարբերությունը: Մաքրող սարքավորումների բացակայության դեպքում`
ցանցին տրված ջրի քանակը սովորաբար հավասար է լինում առաջին բարձրացման
(ջրհան) պոմպերի կողմից բարձրացված ջրի քանակին:
13. Ինքնահոս ջրմուղներում այն որոշվում է ջրամատակարարման աղբյուրի ջրի
ելքամասի վրա տեղադրված ջրաչափով, կամ սպառողների ցանցերի վրա տեղադրված
հսկիչ ջրաչափերով, կամ ջրատար ջրմուղի խողովակների տրամագծերի և դրանցով
հոսող ջրի արագության հիման վրա: Սյունակ 2-ի ցուցանիշում անհրաժեշտ է հաշվի
առնել փաստացի ցանցին տրված ամբողջ ջրի քանակը, անկախ նրա ստացման
աղբյուրից` բարձրացված է առաջին բարձրացման ջրհան պոմպերով, մատակարարվել
է ինքնահոսով կամ ստացվել է այլ ջրմուղներից:
14. Սյունակ 2-ից առանձնացվում է պոմպերով տրված ջրի քանակը (սյունակ 3),
ինքնահոս եղանակով ստացված ջրի քանակը (սյունակ 4) և տարվա ընթացքում դրսից`
տարբեր ենթակայության արդյունաբերական և այլ ջրմուղներից ստացված (գնված) ջրի
քանակը (սյունակ 5): Դրսից ստացված ջրի քանակը որոշվում է մատակարարների
հաշիվների տվյալներով` հիմնվելով չափիչ սարքավորումների ցուցմունքների, կամ
համապատասխան հաշվարկների վրա:
15. Սյունակ 6-ում բերվում է տարվա ընթացքում մաքրող սարքավորումներով
բաց թողնված ջրի քանակը: Տարվա ընթացքում մաքրող սարքավորումներով բաց
թողնված ջրի փաստացի քանակը որոշվում է այդ կառույցների վրա տեղադրված
ջրաչափերի տվյալների հիման վրա: Վերջինիս բացակայության դեպքում բաց
թողնված ջրի քանակը որոշվում է առաջին բարձրացման (ջրհան) պոմպերի միջոցով
փաստացի բարձրացված ջրի քանակով (եթե այդ ամբողջ ջուրն անցել է մաքրող
կառույցների միջով) հանած ջրի այն քանակը, որն օգտագործվել է սեփական
կարիքների համար: Այն դեպքում, երբ ջրմուղի տնտեսությունը (որը չունի
ջրաչափիչներ) բացի բարձրացրած ջրից մաքրում է նաև դրսից ստացված (գնված)
ջուրը, ապա տարվա ընթացքում մաքրող կառույցներով անցկացված փաստացի ջրի
քանակը որոշելու համար անհրաժեշտ է առաջին բարձրացման ջրհան պոմպերի
միջոցով փաստացի բարձրացված ջրի քանակին գումարել դրսից ստացված ջրի
քանակը և ստացված գումարից հանել ջրի այն քանակությունը, որը ծախսվել է
սեփական կարիքների համար:
16. Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի ընդհանուր քանակը բերվում է
սյունակ 7-ում: Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակը որոշվում է
ջրաչափիչների ցուցմունքների հիման վրա, բաժանորդների ներկայացրած
հաշիվներով: Սյունակ 7-ից առանձնացվում է իր սպառողներին բաց թողնված ջուրը
(սյունակ 8)` առանց այն ջրի, որը վաճառվել է ջրմուղի կազմակերպություններին և այլ
սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակը (սյունակ 9):
17. Սյունակ 8-ն իր մեջ ներառում է բնակչությունը (սյունակ 10), կոմունալկենցաղային
կազմակերպությունները
(սյունակ
11)
և
արտադրական
կազմակերպությունները (սյունակ 12):
18. Սյունակ 13-ում բերվում է ջրի տարեկան կորուստը ցանցում, որոշվում է
ցանցին տրված ջրի քանակի և բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակի
տարբերությամբ (սյունակ 2 - սյունակ 7):
4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
19. Սյունակ 2-ում բերվում է ջրմուղի և ջրմուղի ցանցերի արտադրական
կարողությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը:
20. Սյունակ 3-ում բերվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից
առանձնացվում է բյուջեից մուտքերը (սյունակ 4), բաց թողնված ջրից ստացված
մուտքերը (սյունակ 5), մուտքեր նվիրատվությունից (սյունակ 7) և այլ մուտքեր
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(սյունակ 8): Սյունակ 5-ից առանձնացվում է բնակչությունից ստացված մուտքերը
(սյունակ 6):
21. Ջրամատակարարման դիմաց գոյացած սպառողների պարտքերը բերվում են
սյունակ 9-ում, որից հաշվետու տարում գոյացածը` սյունակ 10-ում: Այդ թվում`
բնակչությանը մատուցված ծառայություններից գոյացած պարտքերի մասով`
համապատասխանաբար 11 և 12 սյունակներում:
22. Ընդհանուր ծախսերից (սյունակ 14) առանձնացվում են.
1) սյունակ 15-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 16-ում բերվում են 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 17-ում բերվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների
աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում
հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) սյունակ 18-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, սոցիալական վճարները և աշխատողների
աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 19-ում բերվում են կազմակերպությունների կողմից կատարված
շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների
ձեռքբերման և վերանորոգման ծախսերը,
6) վերոնշյալ սյունակներում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ
կապված այլ ծախսերը բերվում են սյունակ 20-ում:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
‹‹ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ N 1–
ՍՈՑՍՊԱՍ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 4 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 23-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 «Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև N 1-ՍՈՑՍՊԱՍ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն
հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև N 1-ՍՈՑՍՊԱՍ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունվարի 20-ի
««Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեության մասին» ձև թիվ 1-սոցսպաս պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N
4 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 23-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-ՍՈՑՍՊԱՍ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

1. ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ (պատասխանների համարներն առնել շրջանակի մեջ)
1) Շենքը
ա.տիպային է
բ.հարմարեցված է
գ.այլ /նշել/ …………………………………………………
2) Շենքի ընդհանուր վիճակը
ա.բավարար է
բ.պահանջվում է ընթացիկ վերանորոգում
գ.պահանջվում է հիմնական վերանորոգում
դ.վթարային է
ե.այլ /նշել/ ………………………………………………
3) Ջրամատակարարումը
ա.կենտրոնացված` շուրջօրյա
բ.կենտրոնացված` ժամանակացույցով /գրաֆիկով/
գ.սեփական ջրաղբյուր
դ.բերվում է ջրամաններով
ե.այլ /նշել/ ………………………………………………..
4) Տաք ջրամատակարարում
ա.առկա է
բ.բացակայում է
գ.այլ /նշել/ ………………………………………………….
5) Կոյուղացումը
ա.միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին
բ.ունի տեղական ցանց
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գ.այլ /նշել/ …………………………………………………...
6) Ջերմամատակարարումը
ա.կենտրոնացված
բ.անհատական
գ.բացակայում է
դ. այլ /նշել/ …………………………………………………..
7) Շենքը նախատեսված է ……….. խնամյալների համար
2. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ
Տողի
համարը
1
1.
Ընդամենը

Քանակը
2

1
X

մակերեսը,
քառ. մ
2

Նշումներ
3

այդ թվում՝
2.
3.
4.
5.

հյուրասենյակ
առանձնասենյակ
ննջասենյակ
սպորտդահլիճ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

հարդասենյակ
բուֆետ (ճաշարան)
բուժսենյակ
գրադարան, ընթերցասենյակ
օժանդակ սենյակ
այլ նշանակության սենյակներ
Շենքին կից կամ ամրակցված այլ տարածք

3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տողի
համարը
Ա
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(համապատասխան սյունակներում դնել «X» նշանը)
Բավարար Մասամբ Բացակա- Նշումքանակույում է
ներ
թյամբ
1
2
3
4

Բ
Կահույքով
Հաշմանդամների սայլակներով
Տրանսպորտային միջոցներով
Հեռուստացույցերով
Ռադիոընդունիչներով
Հեռախոսակապով
Սպորտային պարագաներով
Նորմալ գործունեության համար
այլ անհրաժեշտ պարագաներով
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4. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸ

7
8
9
10
11
12

8

9

10

11

այդ թվում`
կանայք

այդ թվում`
կանայք

7

ընդամենը

ընդամենը

6

այդ թվում`
կանայք

այդ թվում`
կանայք

5

81 և բարձր

ընդամենը

ընդամենը

4

71-80

այդ թվում`
կանայք

այդ թվում`
կանայք

3

ընդամենը

ընդամենը

2

այդ թվում`
կանայք

1

31-40

ընդամենը

Բ
Խնամյալների թվաքանակը տարեսկզբին
դուրս են եկել, ընդամենը
վերադարձել են հարազատների մոտ
մահացել են
դուրս են եկել այլ պատճառներով
ընդունվել են, ընդամենը
նրանցից` նախկինում եղել են տարեցների
և հաշմանդամների սոցիալական
սպասարկման կազմակերպությունում
Խնամյալների թվաքանակը տարեվերջին
նրանցից` անկողնային
հաշմանդամներ
8 տողից՝ զավակներ ունեցողներ
8 տողից՝ ամուսնական զույգեր

մինչև 30

12

13

14

15

16

Հաշվետու տարվա
ընթացքում

Ա
1.
2.
3.
4
5
6

այդ թվում՝
կանայք

Տողի
համարը

Ընդամենը

/մարդ/
նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
41-50
51-60
61-70

X

5. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ, ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ
/մարդ/
Տողի
համարը

Ա
1
2
3
4
5
6
7
8

Բ
Ընդամենը
այդ թվում՝ խնամյալներին անմիջապես
սպասարկող բժիշկներ
միջին բուժանձնակազմ
կրտսեր բուժանձնակազմ (դայակներ)
հոգեբան
իրավաբան
սոցիալական աշխատող
խոհարար

Աշխատողների
թվաքանակը
տարեվերջին
ընդա- այդ թվում՝
մենը
կանայք
1
2

նրանցից ըստ կրթական մակարդակների
Բարձրագույն
միջին
ընդհանուր
մասնագիտական
միջնակարգ
ընդանրանցից
ընդանրանցից
ընդանրանցից
մենը
կանայք
մենը
կանայք
մենը
կանայք
3
4
5
6
7
8
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Թափուր
աշխատատեղերի
քանակը
տարեվերջին
9

9
10

սպասարկող այլ անձնակազմ
տեխնիկական և օժանդակ անձնակազմ

6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
հազար ՀՀ դրամ

Ղեկավար

7

8

9

10

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

11

12

13

14

Ֆինանսական
միջոցների մնացորդը
տարեվերջին

այլ ծախսեր

հիմնավերանորոգման, սարքավորումների և գույքի
ձեռք բերման

աշխատավարձ
և դրան
հավասարեցված
վճարումներ

գործուղման
ծախսեր

6

նյութական
ծախսեր

5

ընդամենը

4

ոչ նյութական
ծառայությունների
վճարումներ

այդ թվում`
այլ եկամուտներ

վարձակալությունից

3

նվիրատվություններ

2

բյուջեից
(պետական
և համայնքային)

1

Ֆինանսական ծախսեր

այդ թվում`
ընդամենը

ընդամենը

մնացորդը
տարեսկզբին

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը
ֆինանսական մուտքերը

15

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> ___________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 23-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՍՈՑՍՊԱՍ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական
սպասարկման կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև N 1-ՍՈՑՍՊԱՍ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են տարեցների և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունները, պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվության ձևի բոլոր սյունակների տողերը պետք է լրացված լինեն
համապատասխան և հավաստի թվերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվի (-)
նշանը:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
6. 1-ին բաժնում բերվում են տվյալներ տարեցների և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման կազմակերպության շենքային պայմանների վերաբերյալ:
Պատասխաններին համապատասխան համարներն առնել շրջանակի մեջ:
Պատասխաններն ընտրելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել հետևյալ պայմաններով. եթե
շենքը տիպային է` նախատեսված ծերերի և հաշմանդամների բնակության և
կենսագործունեության ապահովման համար, ապա շրջանակի մեջ է առնվում 1 կետի
«ա.» ենթակետը: Այդ պայմաններից որևէ մեկի բացակայության դեպքում նշվում է «բ.»
պատասխանը: Շենքի վերանորոգման անհրաժեշտության մասին նշում կատարվում է
«2.» կետում, իսկ ջրամատակարարման, տաք ջրամատակարարման և կոյուղացման
վիճակի վերաբերյալ նշումները` 3-5 կետերում: Եթե շենքը տաքացվում է
վառարաններով, այդ մասին նշումը կատարվում է 6-ի «դ.» կետում: Կետ 7–ում բերվում
է կազմակերպությունում նախատեսված տեղերի քանակը և ոչ թե փաստացի
զբաղեցված տեղերի կամ խնամյալների թվաքանակը:
3. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ
7. 2-րդ բաժնի 2-10 տողերում բերվում են տվյալներ տարեցների և
հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպության առանձին
նշանակության սենյակների քանակի և դրանց գումարային մակերեսների վերաբերյալ:
Թվարկված նշանակության սենյակների բացակայության դեպքում համապատասխան
տողում դրվում է գծիկ: Եթե կազմակերպությունում կան այլ նշանակության
սենյակներ, որոնք բացակայում են նշվածների թվում, ապա դրանց մասին տվյալները
բերվում են 11 տողում: Շենքին կից առկա կամ պատկանող տարածքի վերաբերյալ
տվյալները բերվում են 12 տողում: 3-րդ սյունակում բերվում են համապատասխան
տվյալները պարզաբանող բացատրություններ` օր. սպորտդահլիճը չի գործում,
հյուրասենյակը վերանորոգման մեջ է և այլն:
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4. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
8. 3-րդ բաժնում բերվում են տվյալներ տարեցների և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման կազմակերպության նորմալ գործունեության համար
անհրաժեշտ կահավորանքով և այլ պարագաներով ապահովվածության վերաբերյալ:
Պատասխաններին համապատասխան վանդակներում դրվում է «X» նշանը, իսկ դրանց
բացակայության դեպքում դրվում են գծիկներ: 4-րդ սյունակում բերվում են
համապատասխան
տվյալները
պարզաբանող
բացատրություններ`
օր.
հեռախոսակապը չի գործում, սպորտային պարագաները օգտագործման համար
պիտանի չեն և այլն:
5. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸ
9. 4-րդ բաժնի 1-ին և 8–12-րդ տողերում բերվում են տվյալներ խնամյալների
թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ: 2-7 տողերում
բերվում են տվյալներ հաշվետու տարվա ընթացքում խնամյալների քանակական
շարժի մասին: Ընդ որում տող 2-ը (3-5) տողերի գումարն է, տող 8 = տողեր (1+6-2): Տող
9-ում բերվում են տվյալներ այն խնամյալների մասին, որոնք անկողնային հիվանդներ
են և առանց որևիցե մեկի օգնության չեն կարող տեղաշարժվել կամ սպասարկել իրենց:
Տող 10-ում բերվում են բոլոր կարգի հաշմանդամ խնամյալների թվաքանակը: Տող 11ում խնամյալների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է զավակներ ունեցող
խնամյալների թվաքանակը, իսկ տող 12-ում` ամուսնական զույգերի ընդհանուր
քանակը (լրացվում է միայն սյունակ 1-ը):
6. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
10. 5-րդ բաժնի տող 1-ում բերվում են տվյալներ տարեվերջի դրությամբ
կազմակերպության ամբողջ աշխատակազմի վերաբերյալ` ըստ նրանց սեռի և
կրթական մակարդակի: 2-9 տողերում առանձնացվում են խնամյալներին անմիջապես
սպասարկող աշխատակազմը, իսկ տող 10-ում` տեխնիկական և օժանդակ
աշխատակազմը:
7. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
11. 6-րդ բաժնի (3-7) սյունակներում բերվում են տվյալներ ֆինանսական
մուտքերի վերաբերյալ, իսկ (8-14) սյունակներում ֆինանսական ծախսերի վերաբերյալ:
12. Ֆինանսական մուտքերի և ծախսերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են
հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխան տողերի հիման
վրա:
13. Նյութական ծախսերի մեջ մտնում են` հումքի, նյութերի, գնովի
կիսապատրաստուկների, համալրող շինվածքների և դետալների, վառելիքի,
էլեկտրաէներգիայի, տարայի և տարանյութերի, պահեստամասերի, շինանյութերի,
գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի, վերամշակման հանձնված և այլ
նյութերի ձեռքբերման, վերանորոգման և այլ նմանատիպ ծախսերը:
14. Ոչ նյութական ծառայությունների վճարումների մեջ մտնում են`
աշխատողների
մասնագիտական
պատրաստմանն
ուղղված
վճարումները,
ուսումնական հաստատությունների 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:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
«ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 6-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 17-Ի N 50 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 24-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 «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև N 6-գմ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն
հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև N 6-գմ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 17-ի
««Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև N 6-գմ պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու
մաuին» N 50 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 24-Ն որոշման
ՁԵՎ N 6-գմ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 25-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

ԲԱԺԻՆ 1. ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Գրադարանի շենքի
ընդհանուր մակերեսը, քառ. մ
1

ԲԱԺԻՆ

Ընթերցասրահ
մակերեսը, քառ. մ
2

տեղերի քանակը
3

ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՇԱՐԺԸ

/հազար

օրինակ/
այդ թվում՝ ըստ բովանդակության

Տողի
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համարը

Ընդամենը
հասարակաքաղաքական

1
201
202
202.1
203
204
205
205.1

2
Գրքային ֆոնդը տարեսկզբին
Ստացվել է հաշվետու տարում
բյուջետային միջոցների հաշվին
Դուրս է գրվել հաշվետու տարում
Գրքային ֆոնդը տարեվերջին
Տացքը
որից՝1-9-րդ դասարանների աշակերտներին

ԲԱԺԻՆ

4

5

մշակույթ,
ֆիզկուլտուրա
և սպորտ

բանասիրական,
գիտական և
գեղարվեստական
գրականություն

7

8

6

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ԿՐԹԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ

Տողի
համարը
1
301
302

3

տեխնիկական,
բնական գիգյուղատնտեսատություններ,
կան և տնտեսաբժշկություն
գիտական

Ընթերցողների թվաքանակը
2
Ընդամենը
այդ թվում՝ կանայք

3

Այդ թվում`
15 և
ցածր
4

16-18
5

ըստ տարիքի
19-25
26-40
41-55
6

7

8

56-63
9

64 և
բարձր
10

ըստ կրթական մակարդակի
միջնակարգ /լրիվ/ միջին մասնա- թերի բար- բարձրաընդհանուր
գիտական
ձրագույն
գույն
11
12
13
14

ԲԱԺԻՆ 4. ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Տողի
համարը
1
401
402

Կազմակերպվել են զանգվածային
միջոցառումներ
4

Հաճախումների քանակը
2

3

Ընդամենը
որից՝-1-9-րդ դասարանների աշակերտների

ԲԱԺԻՆ 5.ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ
մարդ
Տողի
համարը

1
501
502

Գրադարանային աշխատողների թվաքանակը

2
Ընդամենը
այդ թվում՝ կանայք

այդ թվում՝ ըստ կրթական մակարդակի

ընդամենը

նրանցից՝ ունեն մինչև 5 տարվա գրադարանային աշխատանքային ստաժ

բարձրագույն

նրանցից՝
մասնագիտական

միջին մասնագիտական

նրանցից՝
մասնագիտական

3

4

5

6

7

8
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ԲԱԺԻՆ 6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

2

3

4

Ղեկավար

5

6

7

8

9

10

11

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

12

13

14

այլ

բերման

վորումների ձեռք

հիմնավերանորոգ-

ման գույքի և սարքա-

գրադարանային

ֆոնդի համալրման

ված վճարումներ

աշխատավարձ և

դրան հավասարեց-

գործուղման

վճարումներ

ոչ նյութական

ընդամենը
այլ

լությունից

վարձակա-

թյուններ

նվիրատվու-

պետական և

համայնքային

բյուջեից

ընդամենը

մնացորդը
ընդա
տարեսկզբին
մենը
1

այդ թվում

ծառայությունների

այդ թվում
մուտքերը

նյութական ծախսեր

այդ թվում
ֆինանսական

15

մնացորդը տարեվերջին

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինանսական միջոցների

հազար ՀՀ դրամ
Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

16

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 24-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 6-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև N 6-գմ
(տարեկան)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության
(այսուհետ`
Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2.
Հաշվետվությունը
ներկայացնում
են
գրադարանները,
պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
5. Հաշվետվության սյունակ 1-ում լրացվում է գրադարանի շենքի ընդհանուր
մակերեսը (քառ. մ):
6. Սյունակ 2-ում լրացվում է ընթերցասրահի ընդհանուր մակերեսը (քառ. մ), իսկ
սյունակ 3-ում` ընթերցասրահի տեղերի քանակը (միավոր):
3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ (ՖՈՆԴԻ) ՇԱՐԺԸ
7. Հաշվետվության 201 տողում լրացվում է գրադարանային հավաքածուի
ընդհանուր քանակը տարեսկզբի դրությամբ (սյունակ 3):
8. 202 տողում լրացվում է հաշվետու տարում ստացված գրքերի քանակը (սյունակ
3), որից 202.1 տողում առանձնացվում է բյուջետային միջոցների հաշվին ստացվածը:
9. 203 տողում լրացվում է հաշվետու տարում դուրս գրված գրքերի քանակը
(սյունակ 3):
10. 204 տողում լրացվում է գրքային ֆոնդի ընդհանուր քանակը տարեվերջին
(սյունակ 3):
11. 205 տողում լրացվում է տացքը (սպասարկած գրականություն) (սյունակ 3), որից
205.1 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների աշակերտներին սպասարկած
գրականությունը:
12. Նշված տողերին համապատասխան, սյունակներ 4-8-ում լրացվում է գրքային
ֆոնդն ըստ բովանդակության:
4. ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
13. Հաշվետվության 301 տողում լրացվում է ընթերցողների թվաքանակը (սյունակ
3), որից սյունակներ 4-10-ում առանձնացվում է ըստ տարիքի, իսկ սյունակներ 11-14ում՝ ըստ կրթական մակարդակի:
14. 302 տողում նույն ցուցանիշները լրացվում են կանանց համար:
5. ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
15. Հաշվետվության 401 տողում լրացվում է հաճախումների ընդհանուր քանակը
(սյունակ 3), որից 402 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների աշակերտներինը:
16. Սյունակ 4-ում լրացվում է կազմակերպված զանգվածային միջոցառումների
ընդհանուր քանակը, որից 402 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների
աշակերտների համար միջոցառումները:
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6. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ
17. Հաշվետվության 501 տողում լրացվում է գրադարանային աշխատողների
ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանցից սյունակ 4-ում առանձնացվում է մինչև 5
տարվա գրադարանային աշխատանքային ստաժ ունեցողների թվաքանակը, իսկ
սյունակներ 5-9-ում՝ գրադարանային աշխատողների թվաքանակն ըստ կրթական
մակարդակի:
18. 502 տողում նույն ցուցանիշները լրացվում են կանանց համար:
7. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
19. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա
հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:
20. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
21. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
22. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են
սյունակներ 3-7-ում:
23. Սյունակ 8-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից
առանձնացվում են.
1) սյունակ 9-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 10-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանն
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 11-ում լրացվում է գործուղման ծախսերը,
4) սյունակ 12-ում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում բոլոր
աշխատողների (ներառյալ` այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ, ինչպես
նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա աշխատողները) կողմից
փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը,
ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող
հավելումները և պարգևավճարները, աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող
միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, սոցիալական վճարները,
5) սյունակ 13-ում լրացվում է գրադարանային ֆոնդի համալրման համար
կատարված ծախսերը,
6) սյունակ 14-ում լրացվում է գրադարանների կողմից իրականացված շենքերի և
շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և
կապիտալ վերանորոգման ծախսերը,
7) վերոնշյալ սյունակներում չառանձնացված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 15ում:
24. Սյունակ 16-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 11-ի
‹‹ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ N 1–ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 26 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 25-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 «Որդեգրման մասին» Ձև N 1-որդեգրում (կիսամյակային)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Որդեգրման մասին» Ձև N 1-որդեգրում (կիսամյակային)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 19-ի
««Որդեգրման մաuին» Ձև թիվ 1-որդեգրում ամփոփ պետական
վիճակագրական հաշվետվությունը և դրա լրացման հրահանգը հաuտատելու
մաuին» N 26 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 11
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 25-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-որդեգրում
(կիսամյակային )
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20__ թ. ____ (կիսամյակ)
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` ոչ ուշ, քան հաշվետու ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա 30-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:
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1. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ
ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ

2
Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման
ենթակա երեխաների թվաքանակը

1.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

այդ թվում՝
աղջիկներ

16-18
ընդա մենը

այդ թվում՝
աղջիկ ներ

10-15
ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
6 ամսականից
մինչև 1տարեկան
1-6
7-9
ընդամենը

4

այդ թվում՝
աղջիկներ

3

մինչև 6
ամսական
ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

1

Ընդամենը

Տողի համարը

/մարդ/

16

նրանցից
2.
3.

երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա
միակողմանի ծնողազուրկ երեխա
միայնակ մոր երեխա

4.
5.
6.

ծնողներն անհայտ են (ընկեցիկ երեխա)
ծնողները զրկված են ծնողական իրավունքից
ծնողները օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են
անգործունակ
ծնողներն օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են
անհայտ բացակայող
ծնողները մեկ տարուց ավելի երեխայի հետ համատեղ չեն
ապրում և խուսափում են նրա դաստիարակությունից
ծնողները տվել են որդեգրման համար գրավոր
համաձայնություն

7.
8.
9.
10.

2.ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՈՐԴԵԳՐՈՂԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ
ԸՍՏ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ
Տողի
համարը
1
1
2
3

2
Հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների
թվաքանակը, մարդ
այդ թվում՝ ԱՀ քաղաքացիներ
օտարերկրյա քաղաքացիներ

Ընդամենը

այդ թվում՝
կանայք

3

4

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
18-30
31-65
66 և բարձր
ընդաայդ թվում՝
ընդա- այդ թվում՝
ընդաայդ թվում՝
մենը
կանայք
մենը
կանայք
մենը
կանայք
5
6
7
8
9
10
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3. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված
երեխաների թվաքանակը
նրանցից
երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա
միակողմանի ծնողազուրկ երեխա
միայնակ մոր երեխա
ծնողներն անհայտ են (ընկեցիկ երեխա)
ծնողները զրկված են ծնողական իրավունքից
ծնողները օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են
անգործունակ
ծնողներն օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են
անհայտ բացակայող
ծնողները մեկ տարուց ավելի երեխայի հետ համատեղ չեն
ապրում և խուսափում են նրա դաստիարակությունից
ծնողները տվել են որդեգրման համար գրավոր
համաձայնություն

3

4

5

6

7
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8

9

10

11

12

13

14

15

այդ թվում՝
աղջիկներ

16-18
ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

10-15
ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

մինչև 6
ամսական
ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

Ընդամենը

Տողի համարը

/մարդ/
նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
6 ամսականից
մինչև 1 տարեկան
1-6
7-9

16

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ
ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՐԴԵԳՐՈՂՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ

Որդեգրված
Երեխաների
թվաքանակը

10

11

12

13

14

15

այդ թվում՝
աղջիկներ

ընդամենը

16-18

այդ թվում՝
աղջիկներ

10-15

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ

9

ընդամենը

8

7

այդ թվում՝
աղջիկներ

6

ընդամենը

5

ընդամենը

այդ թվում՝
աղջիկներ
4

այդ թվում՝
աղջիկներ

3

այդ թվում՝
աղջիկներ

2
ԱՀ քաղաքացու կողմից
այդ թվում՝ մեկ անձի կողմից
ամուսնական զույգի կողմից
օտարերկրյա քաղաքացու կողմից
այդ թվում՝ մեկ անձի կողմից
ամուսնական զույգի կողմից

մինչև 6
ամսական
ընդամենը

1
1
2
3
4
5
6

Ընդամենը

Տողի համարը

/մարդ/
նրանցից ըստ տարիքի և սեռի
6 ամսականից
1-6
7-9
մինչև 1 տարեկան

16

5. ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԸՍՏ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
Տողի
համարը
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ընդամենը
2
Որդեգրումն անվավեր ճանաչելու դեպքերի քանակը
Որդեգրումը վերացնելու կապակցությամբ դատարան հայցադիմում ներկայացնելու առաջարկների քանակը
դրանցից՝ ընթացք են տրվել
որից՝ ավարտվել են հայցի բավարարումով
Որդեգրողի որդեգրման հնարավորության մասին տրված եզրակացությունների քանակը
որից՝ բացասական
դրանցից՝ բողոքարկվել են դատական կարգով
որից՝ ավարտվել են հայցի բավարարումով

Ղեկավար

_________________________________________
(ազգանուն, անուն)

3

________________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 25 -Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Որդեգրման մասին» Ձև N 1-որդեգրում
(կիսամյակային)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության
(այսուհետ՝
Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական
հարցերի
և
վերաբնակեցման
նախարարությունը, պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվության ձևի բոլոր սյունակների տողերը պետք է լրացված լինեն
համապատասխան և հավաստի թվերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվի (-)
նշանը:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետներում և պարբերականությամբ:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. 1-ին բաժնի «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա
երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և
որդեգրման համար իրավական հիմքի» 1-ից–10-ը տողերում լրացվում են տվյալներ
որդեգրման ենթակա հաշվառված երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային
բաշխվածության վերաբերյալ: Սույն հրահանգի իմաստով որդեգրման ենթակա են
համարվում առանց ծնողական խնամքի մնացած, գտնված (ընկեցիկ), ինչպես նաև
պետության լրիվ հոգածության ներքո գտնվող այն անչափահաս երեխաները, որոնց
որդեգրման համար առաջացել են իրավական հիմքեր:
7. 2-րդ բաժնի «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների
թվաքանակն ըստ քաղաքացիության և սեռատարիքային կազմի» 1-ին տողում
լրացվում է հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների թվաքանակն ըստ
սեռատարիքային կազմի, որից առանձնացվում են Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների (տող 2) և օտարերկրյա քաղաքացիների (տող 3) թվաքանակները:
Անձը որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվում է որդեգրման հնարավորության
մասին գրավոր դրական եզրակացության հիման վրա:
8. 3-րդ բաժնի «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների
թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և որդեգրման
համար իրավական հիմքի» 1-ից–10-րդ տողերում լրացվում են տվյալներ որդեգրված
երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ:
9. 4-րդ բաժնի «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների
թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի և որդեգրողների քաղաքացիության» բաժնի
1-ին տողում լրացվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացու կողմից որդեգրված
երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, որից առանձնացվում են մեկ
անձի կողմից (տող 2) և ամուսնական զույգի կողմից (տող 3) որդեգրվածները, 4-6-րդ
տողերում լրացվում են վերը նշված ցուցանիշներն ըստ օտարերկրյա քաղաքացիների:
10. 5-րդ բաժնի «Որդեգրման գործընթացն ըստ կենտրոնացված հաշվառման» 1ին տողում լրացվում է որդեգրումն անվավեր ճանաչված դեպքերի քանակը:
Որդեգրումը
համարվում
է
անվավեր,
եթե
ծնողների
կողմից
իրենց
պարտականությունները չեն կատարվել կամ չարաշահվել են իրավունքները: 2-րդ
տողում լրացվում է որդեգրումը վերացնելու կապակցությամբ դատարան հայցադիմում
ներկայացնելու առաջարկների քանակը: 3-րդ տողում լրացվում է դատարան
հայցադիմում ներկայացնելու այն առաջարկների քանակը (տող 2-ից), որոնց ընթացք է
տրվել, իսկ 4-րդ տողում` բավարարված հայցադիմումների քանակը: 5-րդ տողում
լրացվում
է
որդեգրողի
որդեգրման
հնարավորության
մասին
տրված
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եզրակացությունների
քանակը,
որից
առանձնացվում
է
բացասական
եզրակացությունների քանակը (տող 6): 7-րդ տողում լրացվում է բացասական
եզրակացությունների այն քանակը, որոնք բողոքարկվել են դատական կարգով, իսկ 8րդ տողում` բողոքարկված այն հայցերի քանակը, որոնք բավարարվել են դատարանի`
օրինական ուժի մեջ մտած վճռով:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 14-ի
‹‹ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1–ՕՏԱՐՈՒՄ
(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2013
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 7-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 26-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 «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև N 1–օտարում
(եռամսյակային)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության
ձևը՝
համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև N 1–օտարում
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի մարտի 15-ի «Անշարժ
գույքի օտարման մասին» ձև N 1–օտարում (եռամսյակային) պետական
վիճակագրական հաշվետվության լրացման հրահանգը» N 7-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 14
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 26-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-օտարում
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱUԻՆ
20___թվական ___եռամսյակ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 30-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի համարը
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4

այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

ԲԱԺԻՆ 2. ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ (ԱՌԱՆՁՆԱՏՆԵՐԻ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
201
202
203
204

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4
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այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

205
206
207
208
209

Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4

այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

ԲԱԺԻՆ 4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
401
402
403
404
405
406
407
408
409

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4

այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

ԲԱԺԻՆ 5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4

այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

ԲԱԺԻՆ 6. ՀՈՂԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
601
602
603
604

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3
4
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այդ թվում`
նվիրատվություն
5

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

605
606
607
608
609

Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

ԲԱԺԻՆ 7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Տողի
համարը
1
701
702
703
704
705
706
707
708
709

Շրջանի
անվանումը
2
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Ղեկավար

Օտարումների
քանակը,
առուընդամենը
վաճառք
3

4

այդ թվում`
նվիրատվություն
5

___________________________

փոխանակություն
6

այլ գործարքներ
7

__________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 26-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև N 1-օտարում
(եռամսյակային)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության
(այսուհետ՝
Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարությունը,
պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայություն` Հաշվետվությունում նշված ժամկետներում և
պարբերականությամբ:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Հաշվետվության բոլոր բաժինների ցուցանիշները լրացվում են ըստ շրջանների
և ըստ օտարման հետևյալ տեսակների` առուվաճառք, նվիրատվություն,
փոխանակություն և այլ գործարքներ:

81

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 14-ի
‹‹ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ
ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ N 1–ՎԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ
01-Ի N13 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 27-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 «Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների,
վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և
նշանակված տուգանքների չափերի մասին›› Ձև N 1–վի (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների,
վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և
նշանակված տուգանքների չափերի մասին›› Ձև N 1–վի (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի
01-ի
««Հայտնաբերված
վարչական
իրավախախտումների,
վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին›› Ձև թիվ 1–վի (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու
մաuին» N 13 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 14
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 27-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-վի
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20_____թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 5-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:
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Անձանց թվաքանակը,
որոնց վերաբերյալ
կայացվել են որոշումներ
(վճիռներ), մարդ
(սյ5+սյ6+սյ7+սյ8+սյ9)

վարչական տույժերի
ենթարկելու մասին
(սյ10+սյ11+սյ12+սյ13
+սյ14+սյ15+սյ16)

որոշումների
ժամանակավոր
կասեցում

2
3
4
5
6
7
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դատախազին
նախաքննության
կամ հետաքննության
մարմնին նյութերի
հանձնման հետ

հասարակական
կազմակերպության,
աշխատանքային
կոլեկտիվի
քննարկմանը
նյութերի հանձնման
հետ

Հայտնաբերված
վարչական
իրավախախտումների
քանակը, միավորը

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգրքի
հոդվածի համարը

Տողի
համարը

այդ թվում՝ կայացվել են որոշումներ (վճիռներ)

8

այլ հանգամանքների
հետ

9

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ընդամենը
Տուգանքի գումարը, հազար
դրամ

Կիրառվել են վարչական տույժեր (սյունակ 5-ից)
կարգապահական

նախազգուշացում

տուգանք

առարկայի
բռնագրավում

10

11

12

13

Ղեկավար

առարկայի
հատուցմամբ
վերցնելը
14

հատուկ
վարչական
նշանակվել է
իրավունքից
տույժերի
զրկում
այլ տեսակներ
15
16
17

_________________________________________

գանձվել է

Վաղեմության ժամկետն
անցնելու կապակցությամբ
չկատարված որոշումների
(վճիռների) քանակը

18

19

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 27-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ
ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՎԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների,
վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին» Ձև N 1-վի (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
գործեր քննելու լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից, պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Սյունակ 2-ում լրացվում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի համարը:
6. Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների քանակը լրացվում է սյունակ 3-ում: Եթե որևէ իրավախախտման վերաբերյալ
վարույթը հաշվետու տարում չի ավարտվել, ապա այն նշվում է միայն սյունակ 3-ում:
7. Անձանց թվաքանակը, որոնց նկատմամբ վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ գործեր քննելու լիազորություն ունեցող մարմնի կողմից հաշվետու
ժամանակահատվածում կայացվել են որոշումներ, լրացվում է սյունակ 4-ում:
8. Սյունակ 5-ում լրացվում է այն անձանց թվաքանակը, որոնց նկատմամբ
վարչական տույժի ենթարկելու մասին որոշում է կայացվել, սյունակ 6-ում լրացվում է
այն անձանց թվաքանակը, որոնց վերաբերյալ կայացված որոշումները ժամանակավոր
կասեցվել են, իսկ 7-9 սյունակներում բերվում է այն անձանց թվաքանակը, որոնց
վերաբերյալ վարչական գործի վարույթի կարճման որոշում է կայացվել կապված
հասարակական կազմակերպության, աշխատանքային կոլեկտիվի քննարկմանը
նյութերի հանձնման (սյունակ 7), դատախազին, նախաքննական կամ հետաքննական
մարմնին նյութերի հանձնման (սյունակ 8) և այլ հանգամանքների հետ (սյունակ 9):
9. 10-16 սյունակներում բերվում է այն անձանց թվաքանակը, որոնց նկատմամբ
կիրառվել են վարչական տույժեր ըստ տեսակների: Եթե նշանակված տույժի հետ
միասին կիրառվել է նաև որևէ լրացուցիչ վարչական տույժ, ապա 10-16 սյունակներում
դրանք ցույց են տրվում հիմնական վարչական տույժի հետ միասին:
10. Սյունակներում 17-18-ում բերվում են համապատասխանաբար նշանակված և
գանձված տուգանքների գումարները, այդ թվում անցած հաշվետու ժամանակաշրջանում նշանակված, ներկա հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված գումարները:
11. Սյունակ 19-ում բերվում է վաղեմության ժամկետն անցնելու կապակցությամբ
չկատարված որոշումների քանակը:
12. Սյունակ 4-ի տվյալները հավասար են 5, 6, 7, 8, 9 սյունակների գումարային
արժեքին:
13. Սյունակ 5-ի տվյալները հավասար են 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, սյունակների
գումարային արժեքին:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 14-ի
‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1– ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ
(ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
26-Ի N 11-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 28-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 «Արտակարգ իրավիճակների մասին» Ձև N 1–արտակարգ
իրավիճակ (կիսամյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
««Արտակարգ իրավիճակների մասին» ձև թիվ 1-արտակարգ իրավիճակ
(կիսամյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաuտատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 43
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 11-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 14
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 28-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-արտակարգ իրավիճակ
(կիսամյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20___թ. ___ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Բ
Տարերային վտանգավոր
երևույթներ, ընդամենը
ուժեղ քամի, փոթորիկ, մրրիկ,
պտտահողմ, փոշեփոթորիկ
մառախուղ
ամպրոպ, կայծակ
կարկուտ
տեղատարափ անձրև
ձյանառատ տեղումներ
բուք, ձյունահողմ
սառնամանիք
մերկասառույց
սառցամածություն
ցրտահարություն վաղ
վեգետացիոն շրջանում
ուժեղ շոգ
երաշտ
խորշակ
սակավաջրություն

1
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2

3

վիրավորվել
են

զոհվել
են

ընդամենը

Տուժած մարդկանց
թվաքանակը, մարդ

4

Տարհանվել
են, մարդ

Ա

Արտակարգ
դեպքերի քանակը, ընդամենը, միավոր

Տողի
համարը

Փրկվել են,
մարդ

ԲԱԺԻՆ 1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐՆ
ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԸ

5

6

1.27
1.28
1.29

1

վիրավորվել
են

զոհվել
են

ընդամենը
2

3

4

Տարհանվել
են, մարդ

Բ
սողանք, հողասահք
սելավ

Տուժած մարդկանց
թվաքանակը, մարդ

Փրկվել են,
մարդ

Ա
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

Արտակարգ
դեպքերի քանակը, ընդամենը, միավոր

Տողի
համարը

5

6

դարափուլ (փլվածք)
գրունտի նստվածք
քարաթափվածք
ձյունահյուս
անտառային հրդեհ
տորֆային հրդեհ
հեղեղում
գետերի վարարումներ
երկրաշարժ
գրունտային ջրերի բարձր
մակարդակ
վայրի կենդանիների հարձակում
վնասատու միջատների
հարձակում

ԲԱԺԻՆ 2. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ
ՏՈՒԺԱԾՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ

2

5

6

7

8

9

Տարհանվել
են, մարդ

նրանցից՝
կանայք

Փրկվել
են, մարդ

նրանցից՝
կանայք
ընդամենը

4

ընդամենը

3

վիրավորվել են

նրանցից՝
կանայք

ընդամենը

1

զոհվել
են

նրանցից՝
կանայք

Ա
Բ
2 Ընդամենը ԱՀ
2.1 ք.Ստեփանակերտ
2.2 Ասկերան

այդ թվում՝

Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ
ընդամենը

Արտակարգ դեպքերի
քանակը, ընդամենը,
միավոր

Տողի
համարը

10

2.3 Հադրութ
2.4 Մարտակերտ
2.5 Մարտունի
2.6 Շահումյան
2.7 Շուշի
2.8 Քաշաթաղ

3
3.1
3.2
3.3
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փրկվել են,
մարդ

1

վիրավորվել են

Բ
Տեխնածին արտակարգ դեպքեր,
ընդամենը
պատահարներ ջրային
հաղորդակցման ուղիներին
պատահարներ ճոպանային
հաղորդակցման ուղիներին
օդաղետ

զոհվել են

Ա

ընդամենը

Տողի համարը

Արտակարգ Տուժած մարդկանց
դեպքերի թվաքանակը, մարդ
քանակը,
ընդամենը,
միավոր
2

3

4

5

Տարհանվել են,
մարդ

ԲԱԺԻՆ 3.ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՆ
ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԸ

6

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31

3.32
3.33

3.34

3.35
3.36

ճանապարհատրանսպորտային
պատահարներ
հրդեհ բնակելի շենքերում,
շինություններում
հրդեհ կազմակերպություններում
հրդեհ ուսումնական
հաստատություններում
հրդեհ արդյունաբերական
օբյեկտներում
հրդեհ տրանսպորտում
հրդեհ ավտոտնակներում,
տնակներում
հրդեհ էներգամատակարարման
օբյեկտներում
հրդեհ գազամատակարարման
օբյեկտներում
հրդեհ առևտրի, բնակչության
սպասարկման, ժամանցի
օբյեկտներում
հրդեհ բուսածածկ տարածքներում
հրդեհ պահեստավորված անասնակերի պահպանման վայրերում
հրդեհ աղբի մշտական և ժամանակավոր կուտակման վայրերում
հրդեհ գյուղատնտեսական
նշանակության օբյեկտներում,
տարածքներում
հրդեհ առողջապահական
օբյեկտներում
հրդեհ մշակույթի, սպորտի
օբյեկտներում
հրդեհ հեշտ բռնկվող, այրվող,
պայթուցիկ նյութեր արտադրող,
վերամշակող և պահող օբյեկտներում
հրդեհ հանքահորերում, ստորգետնյա
անցումներում
հրդեհ վտանգավոր քիմիական
օբյեկտներում
հրդեհ ճառագայթային վտանգավոր
օբյեկտներում
հրդեհ վերը չթվարկված օբյեկտներում
պայթյուն բնակելի շենքերում,
շինություններում
պայթյուն կազմակերպություններում
պայթյուն ուսումնական
հաստատություններում
պայթյուն արդյունաբերական
օբյեկտներում
պայթյուն տրանսպորտում
պայթյուն էներգամատակարարման
օբյեկտներում
պայթյուն բենզալցակայաններում,
գազալցակայաններում, մայրուղային
գազատարերում, նավթաբազաներում
պայթյուն առևտրի, բնակչության
սպասարկման, ժամանցի
օբյեկտներում
պայթյուն վերը չթվարկված
օբյեկտներում
վթար քիմիական վտանգավոր
նյութերի արտանետմամբ, դրանց
արտադրության, վերամշակման կամ
պահպանման ընթացքում
վթար տրանսպորտում քիմիական
վտանգավոր նյութերի արտանետմամբ
վթար վտանգավոր ճառագայթաակտիվ նյութերի արտանետմամբ

90

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41
3.42
3.43
3.44
3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56

վթար կազմակերպություններում և
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում վտանգավոր կենսաբանական նյութերի արտանետմամբ
վթար տրանսպորտում վտանգավոր
կենսաբանական նյութերի
արտանետմամբ
ճառագայթային, քիմիական,
կենսաբանական վտանգավոր
աղբյուրների, նյութերի հայտնաբերում
վթար էլեկտրաէներգետիկ
համակարգերում՝ արտակարգ
իրավիճակի կամ դրա սպառնալիքի
առաջացմամբ
վթար մայրուղային
խողովակաշարերում
վթար կոյուղագծերի համակարգերում`
վնասակար աղտոտիչ նյութերի
զանգվածային արտահոսմամբ
վթար ջերմային ցանցերում տարվա
ցուրտ սեզոններին
վթար բնակչության խմելու ջրի
մատակարարման համակարգերում
վթար կոմունալ գազախողովակներում
վթար արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական կեղտաջրերի մաքրման կայանքներում`
վնասակար աղտոտիչ նյութերի
զանգվածային արտահոսմամբ
վթար արդյունաբերական գազերի
մաքրման կայանքներում` վնասակար
աղտոտիչ նյութերի զանգվածային
արտանետմամբ
ամբարտակների (պատնեշների,
ջրարգելակների, անջրպետների)
ճեղքումներ, որոնք առաջացնում են
ջրածածկում, աղետալի ալիքներ,
ճեղքող վարարումներ
շրջակա միջավայրում վնասակար
նյութերի սահմանային թույլատրելի
խառնուրդների բարձր
պարունակություն
տրանսպորտային հաղորդակցման
ուղիների և ինժեներական
կառույցների փլուզում
արտադրական շենքերի և
շինությունների փլուզում
բնակելի շենքերի և շինությունների
փլուզում
կազմակերպությունների փլուզում
առևտրի, բնակչության սպասարկման,
ժամանցի օբյեկտների փլուզում
էներգետիկ նշանակության
օբյեկտների փլուզում
վերը չթվարկված օբյեկտների փլուզում
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ԲԱԺԻՆ
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ
ՏՈՒԺԱԾՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ

Ընդամենը ԱՀ
ք.Ստեփանակերտ
Ասկերան
Հադրութ

4.4
4.5
4.6

Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան

4.7
4.8

Շուշի
Քաշաթաղ

4

5

6

7

8

նրանցից՝
կանայք
Տարհանվել են, մարդ

3

Փրկվել
են,
մարդ

նրանցից՝
կանայք
ընդամենը

2

նրանցից՝
կանայք
ընդամենը

ընդամենը

1

նրանցից՝
կանայք

Բ

4
4.1
4.2
4.3

Տուժած մարդայդ թվում՝
կանց թվա- զոհվել են
վիրաքանակը, մարդ
վորվել են
ընդամենը

Ա

Արտակարգ դեպքերի
քանակը, ընդամենը,
միավոր

Տողի
համարը

9

10

Ա
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2
5.3
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Բ
Սոցիալ-կենսաբանական արտակարգ
դեպքեր, ընդամենը
թունավորումներ մարդկանց շրջանում
սննդից
ալկոհոլից
դեղորայքից
արդյունաբերական և կենցաղային
քիմիական նյութերից
շմոլ գազից
բնական գազից
այլ աղբյուրներից
թունավորումներ կենդանիների
շրջանում
դիակի հայտնաբերում
ջրային ավազաններում
բաց տարածքներում
այլ վայրերում
լեշերի հայտնաբերում
ջրային ավազաններում
բնակավայրերում
ջրահեղձում արհեստական և բնական
ջրային ավազաններում
գետերում
ջրամբարներում
լճերում
ջրանցքներում
այլ վայրերում
պայթուցիկ սարքերի տեղադրման
ահազանգ
զինամթերքի հայտնաբերում
համաճարակ
անասնահամաճարակ (Էպիզոոտիա)

1
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2

3

4

5

Տարհանվել են,
մարդ

փրկվել են,
մարդ

վիրավորվել են

զոհվել են

Տուժած մարդկանց
թվաքանակը, մարդ
ընդամենը

Տողի
համարը

Արտակարգ
դեպքերի քանակը, ընդամենը,
միավոր

ԲԱԺԻՆ 5. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼ-ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԴԵՊՔԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԸ

6

Բ
բույսերի համաճարակ (Էպիֆիտոտիա)

1

2

3

4

Տարհանվել են,
մարդ

փրկվել են,
մարդ

վիրավորվել են

զոհվել են

ընդամենը

Արտակարգ
դեպքերի քանակը, ընդամենը,
միավոր

Տողի
համարը
Ա
5.10

Տուժած մարդկանց
թվաքանակը, մարդ

5

6

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

Տարհանվել
են, մարդ

Փրկվել
են, մարդ

նրանցից՝
կանայք

նրանցից՝
կանայք

նրանցից՝
կանայք
ընդամենը

վիրավորվել
են

ընդամենը

այդ թվում՝
զոհվել
են
ընդամենը

նրանցից՝
կանայք

Տուժած մարդկանց
թվաքանակը,
մարդ
ընդամենը

Տողի
համարը

Արտակարգ դեպքերի
քանակը, ընդամենը,
միավոր

ԲԱԺԻՆ 6. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼ-ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՆ ՈՒ
ԴՐԱՆՑԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ

9

10

6 Ընդամենը ԱՀ
6.1 ք.Ստեփանակերտ
6.2 Ասկերան
6.3
6.4
6.5
6.6

Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան

6.7 Շուշի
6.8 Քաշաթաղ

Ղեկավար

___________________________

_________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _______________________________
(ազգանուն, անուն)

____________________________
(ստորագրություն)

«______»

20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 14-ի
«ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1
ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 13 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 29-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 «Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին» Ձև N
1-բարեկարգվածություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին» Ձև N
1-բարեկարգվածություն
(տարեկան)
պետական
վիճակագրական
հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի սեպտեմբրի 24-ի
««Քաղաքների ճանապարհային տնտեuության մաuին» ձև թիվ 1-բարեկարգվածություն (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության
ձևը ու լրացման հրահանգը հաuտատելու մաuին» N 13 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 14
ք. Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 29-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-բարեկարգվածություն
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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:

102
103
104
105
106
107
108
109
110

2
Բոլոր փողոցների, անցումների ընդհանուր երկարությունը
տարեվերջին /102+103/
այդ թվում` բնահողային
բարեկարգված (երթևեկելի մաuում որևէ տեuակի ծածկույթ ունեցող)
որից` ցեմենտբետոնե
աuֆալտբետոնե
խճից և կոպիճից (խարամ) մշակված կապակցվող նյութերից
Փողոցներ, որոնց կից կան անտառաշերտեր
որից` երկկողմանի
Բոլոր փողոցների, անցումների և հրապարակների (ներառյալ
մայթերի) ընդհանուր մակերեuը /ծածկույթով և առանց ծածկույթի/
որից` բարեկարգված
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Ընդամենը

1
101

Չափման
միավորը

Տողի
համարը

ԲԱԺԻՆ 1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵUՈՒԹՅՈՒՆ

3
կմ

4

-''-''-''-''-''-''-''հազ.
քառ. մ
-''-

ԲԱԺԻՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

1
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Ընդամենը

Տողի
համարը

/հազ.դրամ/

2
Մուտքեր, ընդամենը
այդ թվում` բյուջեից
նվիրատվություն
այլ մուտքեր
Ծախuեր, ընդամենը
այդ թվում` նյութական ծախuեր
ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ
գործուղման ծախuեր
աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ
հիմնավերանորոգման, uարքավորումների և գույքի ձեռքբերման ծախuեր
այլ ծախuեր

Ղեկավար

___________________________

3

_________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _______________________________
(ազգանուն, անուն)

____________________________
(ստորագրություն)

«______»

20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 29-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության
մասին» Ձև N 1-բարեկարգվածություն (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում
են
շրջանային վարչակազմերը,
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, պետական վիճակագրական աշխատանքների
ծրագրին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
5. Տող 101-ում ներկայացվում են բոլոր կարգի փողոցների ինչպես բարեկարգված,
այնպես էլ չբարեկարգված մասերի ընդհանուր երկարությունը, ներառյալ քաղաքների
տարածքների
մեջ
մտնող
կամուրջների,
ուղեկամուրջների
երկարությունը:
Բարեկարգված են համարվում այն փողոցները, որոնց երթևեկելի մասը ծածկված է
ինչպես կատարելագործված, այնպես էլ չկատարելագործված որևէ տեսակի ծածկույթով:
Եթե փողոցի բանուկ մասը բաժանվում է երկայնական բաժանարար կառույցով կամ
ունի բաժանարար գիծ, ապա այդպիսի փողոցի երկարությունը հաշվարկվում է նրա
կենտրոնով,
անկախ
երթևեկության
շարքերի
քանակից:
Հրապարակների
երկարությունը հաշվարկելիս դիտարկվում է որպես երկու ուղղություններով
փողոցների խաչմերուկ:
6.
Քաղաքային
փողոցների,
անցումների
ընդհանուր
երկարությունից
առանձնացվում է բնահողային (տող 102) և բարեկարգված մասերի երկարությունները
(տող 103): Տող 103-ից առանձնացվում են ցեմենտբետոնե, ասֆալտբետոնե, խճից և
կոպիճից մշակված կապակցող նյութերից ծածկույթով մասերի երկարությունները,
համապատասխանաբար` 104, 105 և 106 տողերում:
7. Տող 107-ում ներկայացվում են այն փողոցների երկարությունները, որոնց կից
կան անտառաշերտեր:
8. Տող 109-ում ներկայացվում են տվյալներ շենքերի ճակատային մասերում
տեղաբաշխված բոլոր փողոցների և անցումների (պողոտաներ, մայրուղիներ,
նրբանցքներ,
փակուղիներ,
հրապարակներ`
ներառյալ
կայարանամերձ,
մարզահրապարակներին կից և այլն) ընդհանուր մակերեսը, ինչպես նաև կամուրջների,
ուղեկամուրջների և դրանց մատույցների ընդհանուր մակերեսը: Գետափնյա փողոցների
մակերեսը սահմանափակվում է շենքերի ճակատային մասերի (կարմիր գծի) և
գետափնյա փողոցի հանդիպակաց մասի սահմանով (ճաղաշարեր և այլ գետափնյա
ցանկապատեր կամ գետափնյա իջվածքի սկիզբը):
9. Հաշվարկային այդ մակերեսից առանձնացվում է բարեկարգվածը (տող 110):
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
10. Բաժնում ներկայացվող ֆինանսական մուտքերի և ծախսերի վերաբերյալ
տվյալները
լրացվում
են
հաշվապահական
հաշվառման
փաստաթղթերի
համապատասխան տողերի հիման վրա:
11. Տող 201-ում ներկայացվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից
առանձնացվում է բյուջեից մուտքերը (տող 202), մուտքեր նվիրատվությունից (տող 203) և
այլ մուտքեր (տող 204):
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12. Ընդհանուր ծախսերից (տող 205) առանձնացվում են.
1) տող 206-ում ներկայացվում 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) տող 207-ում ներկայացվում են 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) տող 208-ում ներկայացվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների
աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում
հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) տող 209-ում ներկայացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային
աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված
աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները, աշխատանքի
վարձատրությանն
ուղղվող
միջոցներից
զբաղվածության,
կենսաթոշակային,
սոցիալական 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) և
աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) տող 210-ում ներկայացվում են կազմակերպությունների 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 ներկայացվում են տող 211-ում:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի փետրվարի 14-ի
‹‹ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ N 1–ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ
15-Ի N 61 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 30-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 «Բնակարային ֆոնդի մաuին›› Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Բնակարային ֆոնդի մաuին›› Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի սեպտեմբերի 15-ի
««Բնակարանային ֆոնդի մասին›› ձև թիվ 1-բնակֆոնդ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու
մաuին» N 61 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 14
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 30-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-բնակֆոնդ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ
20___թվական
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա
հունվարի 31-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 համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ
Տողի
համարը
1
101
101.1
101.2
101.3

Ընդհանուր մակերեսը,
քառ. մետր
3

2
Ընդամենը

այդ թվում՝ բնակելի շենքերում
հանրակացարաններում
այլ շինություններում բնակելի տարածք

ԲԱԺԻՆ 2. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ
ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ
Տողի
համարը

Քանակը,
միավոր

1

2

3

201

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ, ընդամենը

201.1

այդ թվում ըստ սենյակների քանակի՝ մեկ սենյականոց

201.2

երկու սենյականոց

201.3

երեք սենյականոց

201.4

չորս սենյականոց

201.5

հինգ սենյականոց

201.6

վեց և ավելի սենյականոց

202

Բնակելի տներ (առանձնատներ)

100

Ընդհանուր
մակերեսը,
քառ. մետր
4

ԲԱԺԻՆ 3. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
Տողի
համարը
1
301
302
302.1
302.2
302.3
303
303.1
303.2
303.3
303.4

Ընդհանուր
մակերեսը,
քառ. մետր
3

2
Առկա ընդհանուր մակերեսը տարեսկզբին
Տարվա ընթացքում ավելացած մակերեսը, ընդամենը
այդ թվում՝ նոր շինարարության հաշվին
ոչ բնակելի մակերեսը բնակելիի վերափոխելու հետևանքով
հաշվառման ճշգրտումների հաշվին
Տարվա ընթացքում դուրս գրված մակերեսը, ընդամենը
այդ թվում՝ վթարայնության, խարխուլության և աղետների հետևանքով
բնակելի շենքը կամ շինությունը ոչ բնակելիի վերափոխելու հետևանքով
բնակելի շենքը կամ շինությունը քանդելու հետևանքով
հաշվառման ճշգրտումների հաշվին

3

հարթ

2
Շենքերի քանակը, ընդամենը
այդ թվում՝ մեկ հարկանի
երկու հարկանի
երեք հարկանի
չորս հարկանի
հինգ հարկանի
վեցից-ութ հարկանի
ինը և ավելի հարկանի

թեք

1
401
401.1
401.2
401.3
401.4
401.5
401.6
401.7

Տանիքի
ձևը

այլ

Տողի
համարը

այդ թվում ըստ արտաքին
պատերի նյութերի
երկաթբետոնից
ընդաայդ թվում`
մենը
պանե- մոնոլային լիտ
4
5
6
7
8

քարից

Ընդամենը

ԲԱԺԻՆ 4. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐ

9

10

3

հարթ

2
Շենքերի քանակը, ընդամենը
այդ թվում՝ մեկ հարկանի
երկու հարկանի
երեք հարկանի
չորս հարկանի
հինգ հարկանի
վեցից-ութ հարկանի
ինը և ավելի հարկանի

Տանիքի
ձևը
թեք

1
501
501.1
501.2
501.3
501.4
501.5
501.6
501.7

այլ

Տողի
համարը

այդ թվում ըստ արտաքին պատերի
նյութերի
երկաթբետոնից
ընդաայդ թվում`
մենը
պանե- մոնոլային
լիտ
4
5
6
7
8
քարից

Ընդամենը

ԲԱԺԻՆ 5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ
ՇԵՆՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ

9

10

ԲԱԺԻՆ 6. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՆՁՄԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԻ
Տողի
համարը
1
2
601
Ընդամենը
601.1
այդ թվում` հանձնվել են շահագործման
մինչև 1950թ.
601.2
1951- 1970թթ.
601.3
1971- 1980թթ.
601.4
1981- 1990թթ.
601.5

1991- 2000թթ.

101

Բազմաբնակարան շենքերի
քանակը, միավոր
3

601.6
601.7

2001 – 2010թթ.
2011թ. և հետո

ԲԱԺԻՆ 7. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ
Տողի
համարը
1
701
702
703
704

Բազմաբնակարան շենքերի
քանակը, միավոր
3

Բնակարանների քանակը
2
Մինչև 5
6 - 20
21- 40
41 և ավելի

ԲԱԺԻՆ 8. ՎԵՐԵԼԱԿ ԵՎ ՎԵՐԵԼԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐ
(միավոր)
Տողի
համարը
1
801
802
803

2
Վերելակով շենքերի քանակը
Վերելակով շենքերի մուտքերի քանակը
Վերելակների քանակը

Ընդամենը
միավոր
3

Բնակելի տներ
4

ԲԱԺԻՆ 9. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
Տողի
համարը
1
901
902
902.1
902.2
902.3
902.4
902.5
902.6

Ընդամենը
2
Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի քանակը, միավոր
Վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը, հազ. դրամ
այդ թվում՝ ըստ կոնստրուկցիոն տարրերի տանիք
ջրագծի և կոյուղու ներքին ցանցեր
ջերմամատակարարման ներքին ցանցեր

3

վերելակներ
մուտքեր
այլ

ԲԱԺԻՆ 10. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Տողի
համարը
1
2
1001
Համայնքային բնակարանային ֆոնդի տարեկան հաշվեկշռային
արժեքը տարեսկզբին
1002
Համայնքային բնակարանային ֆոնդի տարեկան հաշվեկշռային
արժեքը տարեվերջին
1003
Հասույթ ծառայությունների (արտադրանքի աշխատանքների)
իրացումից, ընդամենը (1003.1+1003.2+1003.3+1003.4 +1003.5+1003.6)
այդ թվում՝ պետական և համայնքային բյուջեներից հատկացումների
1003.1
հաշվին մատուցված ծառայություններից
1003.2
բնակվարձ
1003.3
1003.4
1003.5
1003.6
1004
1004.1
1004.1.1
1004.2
1004.3
1004.4
1104.5
1004.6

բնակարանների սպասարկման վարձ
ոչ բնակելի տարածքի վարձակալությունից
մահճակալային տեսակի հանրակացարաններից ստացված
եկամուտներ
այլ եկամուտներ
Բնակարանային ֆոնդի շահագործման տարեկան ծախսեր, ընդամենը
(1004.1+1004.2+1004.3+1004.4+1004.5+1004.6)
այդ թվում՝ նյութական ծախսեր
որից՝ ընթացիկ նորոգման համար
ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ
գործուղման ծախսեր
աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ
կապիտալ ներդրումներ, հիմնավերանորոգում, սարքավորումների և
գույքի ձեռքբերում

այլ ծախսեր
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Ընդամենը,
հազ. դրամ
3

1005
1005.1

Չվճարված բնակվարձից գոյացած պարտքեր, ընդամենը
որից՝ հաշվետու տարում

Տեղեկանք՝ 1. Շահագործվող բնակարանային ֆոնդի միջին տարեկան
ընդհանուր մակերեսը, հազ.քառ.մ
-------------------2. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմնի աշխատողների
միջին ցուցակային թվաքանակը, մարդ
--------------------

Ղեկավար

___________________________

_________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _______________________________
(ազգանուն, անուն)

____________________________
(ստորագրություն)

«______»

20
(լրացման ամսաթիվ)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 14 -ի N 30 -Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև N 1-բնակֆոնդ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն)
լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2.
Հաշվետվությունը
ներկայացնում
են
քաղաքապետարանները,
գյուղապետարանները համայնքին պատկանող բնակելի շենքերի և քաղաքացուն
պատկանող բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների, դեռևս չսեփականաշնորհված
բնակարանային ֆոնդի մասով, ինչպես նաև իրենց հաշվեկշռում բնակարանային ֆոնդ
ունեցող իրավաբանական անձինք, պետական հիմնարկները, որոնք այդ մասին
նախապես իրազեկվում են պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին
համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը կազմվում է ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվությունում նշված
ժամկետում:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ
խնդիրները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ
6. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի վերաբերյալ տվյալները:
7. 1-ին բաժնում նշվում է բնակելի շենքերում, հանրակացարաններում և այլ
շինություններում բնակարանային ֆոնդի
ընդհանուր մակերեսը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:
8. Տող 101-ում արտացոլվում է բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, որն
իր մեջ ներառում է բնակելի տների, բնակարանների, մասնագիտացված տների
(տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններ,
մանկական խնամատարական կազմակերպություններ, դպրոցներին կից գիշերօթիկներ
և գիշերօթիկ դպրոցներ), ծառայողական բնակելի շենքերի ու այլ շինությունների,
բնակվելու համար պիտանի այլ բնակելի կացարանների մակերեսները:
9. Բնակարանային ֆոնդի մեջ չեն ներառվում ամառանոցները, սպորտային և
տուրիստական բազաները, մոթելները, քեմփինգները, առողջարանները, հանգստյան
տները, պանսիոնատները, հյուրանոցները, զորանոցները, երկաթուղային վագոնտնակները և այլ շենքեր ու շինություններ` նախատեսված հանգստի, ժամանակավոր և
սեզոնային բնակության համար՝ անկախ դրանցում քաղաքացիների բնակվելու
հանգամանքից:
10. Տող 101.1-ում արտացոլվում է բնակելի շենքերի (բազմաբնակարան շենքերի
բնակարանների և բնակելի տների) ընդհանուր մակերեսները:
11. Ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի և օժանդակ մակերեսների
(խոհանոց, միջանցք, բաղնիք, զուգարան, պահարան, խորդանոց, տաքացվող և
բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումարով:
12. Ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում՝ աստիճանավանդակների,
նախամուտքերի, վերելակի զբաղեցրած մակերեսները, չջեռուցվող ծածկապատ
պատշգամբների, ձեղնահարկերի, կիսավերնահարկերի, առանձին կառուցված
ամառային խոհանոցների, բաղնիքների, խորդանոցների մակերեսները:
13. Տող 101.2-ում արտացոլվում է հանրակացարանային ֆոնդի ընդհանուր
մակերեսը: Հանրակացարան է համարվում բնակելի շենքը կամ բնակելի տարածքը
բնակելի շենքերում և ոչ բնակելի շինություններում, որի համար տրված է
վարձակալության պայմանագիր: Հանրակացարան են համարվում նաև տարեցների և
հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունները, մանկական
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խնամատարական կազմակերպությունները, դպրոցներին կից գիշերօթիկները և
գիշերօթիկ դպրոցները:
14. Հանրակացարանի ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի (ննջարան,
հանգստի և արտադասարանական պարապմունքների սենյակ) և օժանդակ
մակերեսների (հերթապահի սենյակ, խոհանոց, անձնական, սպորտային, տնտեսական
իրերի, սպիտակեղենի, հագուստի մաքրման սենյակներ, սանիտարահիգիենիկ
մակերեսներ` զուգարան, լվացարան, կուլտուր-կենցաղային և բժշկական սպասարկման
սենյակներ և այլն) հանրագումարով:
15.
Տարեցների
և
հաշմանդամների
սոցիալական
սպասարկման
կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների,
դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների ընդհանուր մակերեսի մեջ
չեն հաշվառվում շենքի պարետի, սպասարկող անձնակազմի ծառայողական
սենյակների, դասասենյակների, ճաշարանի, ակումբի, գրադարանի, ընթերցասրահի,
սպորտային
դահլիճների,
կենցաղսպասարկման
ընդունման
կետերի,
վարսավիրանոցների, առևտրի կետերի, բուժկետերի մակերեսները:
16. Ընդհանուր մակերեսի չափը հավաստող փաստաթղթերի բացակայության
դեպքում այն որոշվում է անմիջական չափումներով:
17. Տող 101.3-ում արտացոլվում է այլ շինություններում բնակելի տարածքի
մակերեսը:
3. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ
18. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների վերաբերյալ տվյալները:
19. Տող 201-ում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների
ընդհանուր քանակը (սյունակ 3) և ընդհանուր մակերեսը (սյունակ 4), իսկ 201.1-201.6
տողերում` դրանց բաշխվածությունն ըստ սենյակների քանակի: Բնակարան է
համարվում շենքում գտնվող առանձին տարածքը` բաղկացած բնակելի և օժանդակ
մասերից, կահավորված կոմունալ հարմարություններով:
20. Հանրակացարանային տեսակի կամ որպես հանրակացարան օգտագործվող
բազմաբնակարանային շենքերի առկայության դեպքում սենյակները դիտարկվում են
որպես մեկ սենյականոց բնակարան: Բնակելի սենյակը դա բնակելի տան, բնակարանի,
հանրակացարանի մի մասն է, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ պատերով կամ
միջնորմերով և նախատեսված է բնակվելու ու հանգստի համար: Այստեղ չեն
հաշվառվում
տարեցների
և
հաշմանդամների
սոցիալական
սպասարկման
կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների,
դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների, ուսանողական
հանրակացարանների բնակելի սենյակները:
21. Տող 202-ում արտացոլվում է բնակելի տների (առանձնատների) քանակը և
ընդհանուր մակերեսը:
22. Բնակելի տունը բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա
կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ
հարմարություններով կառույց է:
4. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
23. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բնակարանային ֆոնդի տարեկան շարժի վերաբերյալ տվյալները:
24. Տող 301-ում արտացոլվում է բնակելի տների, բազմաբնակարան շենքերի,
հանրակացարանների և ոչ բնակելի շինությունների առկա ընդհանուր մակերեսները
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ:
25. Տող 302-ում արտացոլվում է հաշվետու տարվա ընթացքում նոր
շինարարության, շենքի կամ շինության ոչ բնակելի մակերեսը բնակելիի վերափոխելու,
նախկին հաշվառման ճշգրտումների պատճառներով ավելացած բնակարանային ֆոնդի
ընդհանուր մակերեսը: Տող 302-ը հավասար է 302.1-ից 302.3 տողերի հանրագումարին:
26. Տող 303-ում արտացոլվում է հաշվետու տարվա ընթացքում վթարայնության,
խարխուլության և աղետների, բնակելի շենքը կամ շինությունը ոչ բնակելիի
վերափոխելու, բնակելի շենքը կամ շինությունը քանդելու և ճշգրտումների հաշվին
հաշվառումից դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը:
27. Տող 303.1-ում արտացոլվում է վթարայնության, խարխուլության և աղետների
հետևանքով դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը: Աղետների
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հետևանքով դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը դա քանդված և
վնասվածքներ ստացած բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսն է, որը հնարավոր
չէ վերականգնել: Այս տողում հաշվառում են նաև բարաքները: Բարաքը բնակության
համար նախատեսված մեկ կամ երկհարկանի շինություն է` ընդհանուր խոհանոցով և
սանհանգույցով, որը հիմնականում փայտաշեն է, հաշվառված կարճատև` 10-20 տարի,
օգտագործման համար:
28. Տող 303.2-ում արտացոլվում է բնակելի շենքը կամ շինությունը ոչ բնակելիի
վերափոխելու հետևանքով դուրս գրված ընդհանուր մակերեսը:
29. Տող 303.3-ում արտացոլվում է բնակության համար պիտանի, բայց
վերակառուցման պատճառով քանդված բնակելի շենքի կամ շինության ընդհանուր
մակերեսը:
30. Տող 303.4-ում արտացոլվում է տարվա ընթացքում հաշվառման ճշգրտումների
հաշվին դուրս գրված ընդհանուր մակերեսը:
5. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐ
31. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի տարածքում գտնվող
բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ տվյալները:
32. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ
հարկայնության, ըստ արտաքին պատերի նյութերի և տանիքի ձևի: Տող 401-ը հավասար
է 401.1-ից 401.7 տողերի հանրագումարին:
33. Քարե են համարվում քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող պատերով շենքերը:
34.
Երկաթբետոնե
են
համարվում
խոշորաբլոկային,
պանելային
և
խոշորապանելային, կարկասային և կարկասապանելային, ծածկերի և հարկերի
բարձրացման եղանակով կառուցված շենքերը:
35. Միաձույլ են համարվում միաձույլ երկաթբետոնյա կրող պատերով շենքերը:
6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ
ՇԵՆՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ
36. Այս բաժնում արտացոլվում է նախորդ բաժնից առանձնացված, համայնքի
կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի քանակը տարեվերջին ըստ
հարկայնության, ըստ արտաքին պատերի նյութերի և տանիքի ձևի: Համայնքի կողմից
կառավարվող են համարվում այն բազմաբնակարան շենքերը, որոնց բնակելի և ոչ
բնակելի շինության սեփականատերերը չեն ստեղծել կառավարման մարմին:
7. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԻ
37. Այս բաժնում արտացոլվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ շահագործման հանձնման տարեթվերի: Տող
601-ը հավասար է 601.1-ից 601.7 տողերի հանրագումարին:
8. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ
38. Այս բաժնում արտացոլվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ նրանցում եղած բնակարանների քանակի:
9. ՎԵՐԵԼԱԿ ԵՎ ՎԵՐԵԼԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐ
39. Այս բաժնում արտացոլվում է վերելակ ունեցող համայնքի սեփականություն
հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի քանակը /անկախ այն բանից, վերելակն
աշխատում է, թե ոչ (տող 801), վերելակով բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի
քանակը (տող 802) և վերելակների քանակը (տող 803):
10. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
40. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող
բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման վերաբերյալ տվյալները:
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41. Տող 901-ում արտացոլվում է վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի
քանակը, իսկ տող 902-ում` վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը: Տող 902-ը հավասար է
902.1-ից 902.6 տողերի հանրագումարին:
11. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
42. Տող 1001-ում արտացոլվում է համայնքային բնակարանային ֆոնդի
հաշվեկշռային արժեքը տարեսկզբին, իսկ տող 1002-ում` տարեվերջին:
43. Տող 1003-ում արտացոլվում է բնակարանային ֆոնդի ծառայությունների
(արտադրանքի աշխատանքների) իրացումից ընդհանուր հասույթը: Տող 1003-ը
հավասար է 1003.1-ից 1003.6 տողերի հանրագումարին:
44. Տող 1003.1-ում արտացոլվում է պետական և համայնքային բյուջեներից
հատկացումների հաշվին մատուցված ծառայությունների ծավալը` դրամական
արտահայտությամբ:
45. Տող 1003.2-ում արտացոլվում է բնակվարձի գումարը (առանց կոմունալ
ծառայությունների համար նպատակային մուծումների, առանց ժամկետանց
մուծումների համար տուգանքների և տույժերի):
46. Տող 1003.3-ում արտացոլվում է բնակարանների սպասարկման վարձը:
47. Տող 1003.4-ում արտացոլվում է ոչ բնակելի տարածքի վարձակալությունից
հասույթը, որը պայմանագրով սահմանված սակագներով մուծվում է ոչ բնակելի
տարածքի վարձակալության դիմաց:
48.
Տող
1003.5-ում
արտացոլվում
են
մահճակալային
տեսակի
հանրակացարաններից ստացված եկամուտները: Այստեղ ներառվում են բնակելի
մակերեսի վարձը, կոմունալ ծառայությունների և կենցաղային սպասարկումների
դիմաց
վճարները:
Եթե
կազմակերպությունը
մահճակալային
տեսակի
հանրակացարանի բնակելի մակերեսը տրամադրում է անվճար, ապա տող 1003.5-ը չի
լրացվում:
49. Տող 1003.6-ում արտացոլվում են այն եկամուտները, որոնք նախորդ տողերում
չեն արտացոլվել:
50. Տող 1004-ում արտացոլվում են բնակարանային ֆոնդի շահագործման
տարեկան ծախսերը (ներառյալ մահճակալային տեսակի հանրակացարանների
շահագործման ծախսերը): Տող 1004-ը հավասար է 1004.1 և 1004.2-ից 1004.6 տողերի
հանրագումարին:
51. Տող 1004.1-ում արտացոլվում են նյութական ծախսերը, որից առանձնացվում են
ընթացիկ նորոգման նպատակով կատարված ծախսերը (տող 1004.1.1): Նյութական
ծախսերում ներառվում են ընթացիկ նորոգման համար ծախսված նյութերի,
աշխատողների արտահագուստի արժեքները, տեխնիկայի անվտանգության և
աշխատանքի պահպանության ծախսերը, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի
մաշվածությունը, ընթացիկ նորոգմամբ զբաղված աշխատողների աշխատանքի
վարձատրությանն ուղղված միջոցները և այլն:
52. Տող 1004.2-ում արտացոլվում են ոչ նյութական ծառայությունների վճարումները
(գրասենյակային, կապի, տնատիրության պահպանության ծախսերը` շենքերի
տանիքների մաքրման, ձյան, աղբի տեղափոխման, մուտքերի, բակերի մաքրման,
էլեկտրական լուսավորման և այլն):
53. Տող 1004.3-ում արտացոլվում են գործուղումների հետ կապված ծախսերը, տող
1004.4-ում` ցուցակային անձնակազմի (որոնք հիմնականում զբաղվում են միայն
բնակարանային ֆոնդի ծառայությունում) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված
միջոցները և դրան հավասարեցված վճարումները, պարտադիր սոցիալական
ապահովագրության վճարները:
54. Տող 1004.5-ում արտացոլվում են կապիտալ ներդրումների, կապիտալ
վերանորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռքբերման ծախսերը, շենքերի,
շինությունների, մեքենաների, սարքավորումների ամորտիզացիոն հատկացումները:
55. Տող 1004.6-ում արտացոլվում են այն ծախսերը, որոնք նախորդ տողերում չեն
արտացոլվել:
56. Տող 1005-ում արտացոլվում է չվճարված բնակվարձից գոյացած պարտքերի
ընդհանուր գումարը:
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«20» փետրվարի 2020թ.

N 42-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ
հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ
ձեռնարկատեր Մարգարիտա Գրիգորյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2009 թվականի փետրվարի
16-ին դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր
Մարգարիտա Գրիգորյանին տրված թիվ Ա-XX-000078 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության
գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտա Գրիգորյանի լիցենզիայի
բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

108

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
«20» փետրվարի 2020թ.

N 43-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1.«ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
(հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Բերձոր, Խաղաղության 1բ)
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
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«10» փետրվարի 2020թ.

N 16
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ 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 փետրվարի 7-ի N 351-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1.Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Գրիգորի Բենյամինի Հակոբյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00748
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Վլադիմիրի Մկրտչյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00264
լիցենզիայի N00003 ներդիր.
3) ֆիզիկական անձ Էրիկ Զարմիկի Պողոսյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՏԾN00486 լիցենզիայի
N00002 ներդիր.
4) ֆիզիկական անձ Արսեն Արթուրի Զաքարյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՏԾN00659 լիցենզիայի
N00002 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Վիտալի Գեորգիի Կարաևի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման ՏԾN00607 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
2) ֆիզիկական անձ Արմեն Հրայրի Սարգսյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00647 լիցենզիայի և
լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
3) անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Վլադիմիրի Մկրտչյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետա110

կան ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00264
լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը.
4) ֆիզիկական անձ Էրիկ Զարմիկի Պողոսյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00486 լիցենզիայի
N00001 ներդիրի գործողությունը.
5) ֆիզիկական անձ Արսեն Արթուրի Զաքարյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00659 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական
տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«24» փետրվարի 2020թ.

N 26
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
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 փետրվարի 21-ի N 352-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Արեգի Սարգսյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՄՊՏԾ N00737
լիցենզիայի N00002 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր՝ Սերգեյ Արեգի Սարգսյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00737 լիցենզիայի N00001
ներդիրի գործողությունը.
2) անհատ ձեռնարկատեր՝ Ռաֆայել Արամի Եսայանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00270 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը.
3) ֆիզիկական անձ՝ Սամսոն Սերգեյի Սիմոնյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00450 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական
տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Համաձայնեցված է
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարար
«17» փետրվարի 2020 թվական
ստորագրություն Ֆ. Գաբրիելյան

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի փետրվարի 17-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 10-Ն
ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 59-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 13-ի
««Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության» և «Հաշվետու տարում կնքված,
փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը
հաստատելու մասին» N 10-Ն հրամանը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի փետրվարի 17-ի
ՌՈՅԱԼԹԻԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ
ԿՆՔՎԱԾ, ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԵՎ ԼՈՒԾՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 60-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
մասին» օրենքի 13.7-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել`
1) ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության ձևը ու դրա լրացման կարգը`
համաձայն N 1 հավելվածի,
2) հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի
վերաբերյալ տեղեկությունների ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020 թվականի փետրվարի 17
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2020 թվականի փետրվարի 17-ի N 60-Ն հրամանի

Ձև
ՌՈՅԱԼԹԻԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը
_________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Վճարողը
Վճարողի գտնվելու վայրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[1]

[1.1]
[1.2]
[1.3]

Հաշվետու ժամանակաշրջանը (տարի) [1.4]
ՌՈՅԱԼԹԻԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[2]

Ռոյալթիի հաշվարկման բազան

[2.1]

«Շահութահարկի մասին» օրենքով սահմանված նվազեցումների
(բացառությամբ ֆինանսական գործունեության գծով ծախսերի և
նախորդ տարիների հարկային վնասների) հանրագումարը
[2.2]
Շահույթը նախքան հարկումը

[2.3]

Ռոյալթիի դրույքաչափը (%)
Հաշվարկված ռոյալթին
Ռոյալթիի գծով արտոնությունները, այդ թվում`

[2.4]
[2.5]
[2.6]

իրավական ակտի անվանումը, հոդվածը և մասը

[2.6.1] Արտոնության
գումարը

Հաշվարկված ռոյալթին՝ հաշվի առնելով ռոյալթիի գծով
արտոնությունները
Հաշվարկված ռոյալթիի կանխավճարների հանրագումարը
Վճարման ենթակա ռոյալթին
Հաշվարկված ռոյալթիի և ռոյալթիի կանխավճարների
հանրագումարի բացասական տարբերությունը

[2.6.2]

[2.7]
[2.8]
[2.9]
(

[2.10]

)

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խտանյութի
յուրաքանչյուր տեսակի
անվանումը
[3.1]
Պղնձի խտանյութ

Մոլիբդենի խտանյութ
Ցինկի խտանյութ

[3]

Վճարվող յուրաքանչյուր
տեսակի մետաղի
անվանումը

Խտանյութի
ֆիզիկական
ծավալը

Չափման
միավորը

Իրացման
շրջանառությունը

[3.2]

[3.3]

[3.4]

[3.5]

Պղինձ
Ոսկի
Արծաթ
Այլ վճարվող մետաղներ
Մոլիբդեն
Այլ վճարվող մետաղներ
Ցինկ
Ոսկի
Արծաթ

Այլ վճարվող մետաղներ
Այլ խտանյութեր
Վճարվող մետաղներ
Իրացման շրջանառությունը
Ռոյալթիի հաշվարկման բազայի ճշտումները

[3.6]
[3.7]

Ռոյալթիի հաշվարկման բազան

[3.8]

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ՁՈՒԼՎԱԾՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ձուլվածքի անվաՁուլվածքի
նումը (մեկից ավելի
կշիռը (մեկից
մետաղների դեպքում՝ ավելի մետաղմետաղների առանձին ների դեպքում՝
անվանումները)
մետաղների

[4]

Չափ- Ձուլվածքի (մետաՁուլվածքին
Իրացման
ման
ղի) կշռի մեկ
(մետաղին) հա- շրջանամիա- միավորի համար մապատասխան ռությունը
վորը
օգտագործված
օգտագործված
խտանյութի
խտանյութի ֆիզի-
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Տեսակը
[4.1]

Մետաղի
անվանումը
[4.2]

առանձին
կշիռները)
[4.3]

[4.4]

հաշվարկային
մեծությունը
[4.5]

կական ծավալը
[4.6]

[4.7]

Ռոյալթիի հաշվարկման բազան

[4.8]

ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ, ՁՈՒԼՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ
ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մատակարարված արտադրանքի արտադրության համար ծախսված
յուրաքանչյուր
մետաղի
անվանումը

Համապատասխան
մետաղի
կշիռը

[5.1]

[5.2]

[5]

ՉափՄատակարարված
Մատակարարված Իրացման
ման
արտադրանքում
արտադրանքում
շրջանամիա- պարունակվող մետաղի
պարունակվող
ռությունը
վորը
կշռի մեկ միավորի
մետաղին համապահամար օգտագործված տասխան օգտագործխտանյութի
ված խտանյութի
հաշվարկային
ֆիզիկական ծավալը
մեծությունը
[5.3]

[5.4]

[5.5]

[5.6]

Ռոյալթիի հաշվարկման բազան

[5.7]

ԱՌԱՆՑ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՍՏԱՑՎՈՂ
[6]
ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մատակարարված արտադրանքի կամ
Արտադրանքում պարու- Չափման Իրացման
դրանում պարունակվող մետաղի անվանումը նակվող համապատաս- միավորը շրջանառուխան մետաղի կշիռը
թյունը
Տեսակը
Մետաղի անվանումը
[6.1]

[6.2]

[6.3]

Ռոյալթիի հաշվարկման բազան

[6.4]

[6.5]

[6.6]

Սույն հաշվարկ-հաշվետվությանը կցվում են թվով ____________ գնորդների հետ կնքված
հաշվետու տարվան հաջորդող տարում իրականացվելիք՝ արտադրանքի մատակարարումներին
վերաբերող` թվով ____________ արտադրանքի մատակարարման պայմանագրերի պատճենները
(հայերեն բովանդակությամբ կամ դրանց հայերեն թարգմանությամբ):
Ընդամենը՝ _____________________ էջ:

Կազմակերպության տնօրեն ________________________ _____________________________________
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հաշվապահ

______________________ _______________________________________
(ստորագրությունը)
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(անունը, ազգանունը)

ԿԱՐԳ
ՌՈՅԱԼԹԻԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1.
Ռոյալթիի
հաշվարկ-հաշվետվության
ձևը
(այսուհետ`
հաշվարկհաշվետվություն) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքի
(այսուհետ՝ օրենք) 13.2-րդ հոդվածով սահմանված ռոյալթի վճարողների կողմից
լրացվում և ներկայացվում է օրենքի 13.7-րդ հոդվածին համապատասխան:
2. Հաշվարկ-հաշվետվությունում արժեքային ցուցանիշներն արտացոլվում են
դրամներով (առանց լումաների), իսկ բնեղեն ցուցանիշները` համապատասխան
չափման միավորներով (ստորակետից հետո վեց նիշի ճշտությամբ):
3.
Հաշվարկ-հաշվետվության
[1]
բաժնում լրացվում
են
հաշվարկհաշվետվություն ներկայացնողի տվյալները: Հաշվարկ-հաշվետվության [1] բաժնում
լրացվում են`
1) [1.1] տողում` հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող կազմակերպության
լրիվ անվանումը.
2) [1.2] տողում` կազմակերպության գտնվելու վայրը.
3) [1.3] տողում` կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը.
4) [1.4] տողում` հաշվետու տարին, որի համար ներկայացվում է հաշվարկհաշվետվությունը կամ ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունը:
4. Հաշվարկ-հաշվետվության [2] բաժնում լրացվում է ռոյալթիի հաշվարկը:
Հաշվարկ-հաշվետվության [2] բաժնում լրացվում են՝
1) [2.1] տողում՝ ռոյալթիի հաշվարկման բազան` հաշվետու տարում
մատակարարված խտանյութի, խտանյութի փոխարեն կամ առանց խտանյութի
ստացման ձուլվածքի կամ ընդերքօգտագործման թափոնների, հանքաքարի,
խտանյութի, ձուլվածքի վերամշակման արդյունքում ստացված ցանկացած վերջնական
արտադրանքի իրացման շրջանառությունը ([3.8], [4.8], [5.7] և [6.6] տողերի
մեծությունների հանրագումարը).
2) [2.2] տողում՝ հաշվետու տարում համախառն եկամտից կատարված`
«Շահութահարկի մասին» օրենքով սահմանված նվազեցումների (բացառությամբ
ֆինանսական գործունեության գծով ծախսերի և նախորդ տարիների հարկային
վնասների) հանրագումարը.
3) [2.3] տողում՝ շահույթը նախքան հարկումը ([2.1] և [2.2] տողերի
մեծությունների տարբերությունը): Բացասական տարբերություն ստացվելու դեպքում
[2.3] տողում լրացվում է «0».
4) [2.4] տողում` հաշվարկման բազայի նկատմամբ կիրառվող՝ օրենքի 13.4-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող ռոյալթիի դրույքաչափը (4+[[2.3]/([2.1]X8)] X
100).
5) [2.5] տողում` [2.1] տողի նկատմամբ [2.4] տողում նշված դրույքաչափով
(տոկոսով) հաշվետու տարվա համար հաշվարկված ռոյալթիի գումարը.
6) [2.6] տողում` վճարողին օրենքով վերապահված ռոյալթիի արտոնությունների
հանրագումարը ([2.6.2] սյունակների մեծությունների հանրագումարը): Ընդ որում, [2.6.1]
սյունակներում ըստ առանձին տողերի լրացվում են համապատասխան իրավական
ակտի անվանումը, հոդվածը, մասը, իսկ [2.6.2] վանդակում՝ արտոնության
համապատասխան գումարը: Արտոնություններ սահմանված չլինելու դեպքում [2.6]
տողում լրացվում է «0».
7) [2.7] տողում՝ հաշվետու տարվա համար հաշվարկված ռոյալթիի գումարը՝
հաշվի առնելով ռոյալթիի արտոնությունները ([2.5] տողի և [2.6] տողի մեծությունների
դրական տարբերությունը), որի հիման վրա օրենքի 13.8-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ
մասերին համապատասխան՝ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա համար
հաշվարկվում և վճարվում են ռոյալթիի կանխավճարների գումարները: Դրական
տարբերություն չառաջանալու դեպքում [2.7] տողում լրացվում է «0».
8) [2.8] տողում` օրենքի 13.8-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին
համապատասխան՝ հաշվետու տարվա համար հաշվարկված (հաշվետու տարվան
նախորդող տարվա ռոյալթիի գումարի մեկ քառորդի չափով) ռոյալթիի
կանխավճարների հանրագումարը.
9) [2.9] տողում` հաշվետու տարվա համար վճարման ենթակա ռոյալթիի
գումարը ([2.7] և [2.8] տողերի մեծությունների դրական տարբերությունը):
Տարբերություն չառաջանալու դեպքում [2.9] տողում լրացվում է «0», իսկ բացասական
տարբերությունը լրացվում է [2.10] տողում:
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5. Հաշվարկ-հաշվետվության [3] բաժնում, օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասին
համապատասխան, լրացվում է խտանյութի իրացման շրջանառության հաշվարկը:
Հաշվարկ-հաշվետվության [3] բաժնում լրացվում են՝
1) հաշվետու տարվա ընթացքում մատակարարված խտանյութերը՝ խմբավորելով
ըստ [3.1] սյունակում նշված խտանյութերի տեսակների (պղնձի խտանյութ, մոլիբդենի
խտանյութ, ցինկի խտանյութ, այլ խտանյութ): Այլ խտանյութերը, խմբավորված ըստ
խտանյութերի նույն տեսակների, լրացվում են առանձին տողով.
2) հաշվետու տարվա ընթացքում մատակարարված խտանյութերում
պարունակվող մետաղները՝ խմբավորելով ըստ [3.2] սյունակում նշված՝ վճարվող
համարվող յուրաքանչյուր մետաղի տեսակի և [3.1] սյունակում նշված՝ խտանյութի
համապատասխան տեսակի (պղնձի խտանյութերի դեպքում՝ պղինձ, ոսկի, արծաթ,
ինչպես նաև խտանյութի վաճառքի պայմանագրի համաձայն վճարվող այլ մետաղներ,
մոլիբդենի խտանյութի դեպքում՝ մոլիբդեն, ինչպես նաև խտանյութի վաճառքի
պայմանագրի համաձայն վճարվող այլ մետաղներ, ցինկի խտանյութի դեպքում՝ ցինկ,
ոսկի, արծաթ, ինչպես նաև խտանյութի վաճառքի պայմանագրի համաձայն վճարվող այլ
մետաղներ, այլ խտանյութերի դեպքում՝ խտանյութի վաճառքի պայմանագրի համաձայն
վճարվող մետաղներ): Վճարվող համարվող այլ մետաղները, խմբավորված ըստ
մետաղների և խտանյութերի նույն տեսակների, լրացվում են առանձին տողով.
3) [3.3] սյունակում՝ ըստ [3.2] սյունակում նշված՝ վճարվող համարվող
յուրաքանչյուր մետաղի տեսակի մատակարարված խտանյութի ֆիզիկական ծավալը՝
մատակարարման պայմանագրին համապատասխան (կատարվող վերջնահաշվարկի
արդյունքներով) որոշված՝ մատակարարված խտանյութում վճարվող համարվող
մետաղների վերջնական պարունակությունը՝ արտահայտված կշռով (գրամներով կամ
տոննաներով): Եթե մատակարարման պայմանագրին համապատասխան խտանյութի
մատակարարումը և վերջնահաշվարկը կատարվում են տարբեր հաշվետու
տարիներում, ապա մատակարարման հաշվետու տարում իրացման շրջանառության
հաշվարկման համար որպես ֆիզիկական ծավալ հիմք է ընդունվում մատակարարման
պահին պայմանագրով գործող պայմաններով (ըստ մատակարարի կողմից տրվող
որակի նախնական հավաստագրերի և հաշվարկային փաստաթղթերի) վճարվող
համարվող մետաղների պարունակությունը՝ արտահայտված կշռով (գրամներով կամ
տոննաներով).
4) [3.4] սյունակում՝ համապատասխան չափման միավորը.
5) [3.5] սյունակում` օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին
համապատասխան հաշվարկված իրացման շրջանառության համապատասխան
գումարները՝ ըստ [3.2] սյունակում նշված՝ վճարվող համարվող յուրաքանչյուր մետաղի
տեսակի: Եթե հաշվետու տարին ներառող յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով
ռոյալթիի իրացման շրջանառությունը 20 տոկոս կամ ավելի չափով ցածր է նույն ամսվա
ընթացքում մատակարարված խտանյութում՝ օրենքով կամ մատակարարման
պայմանագրով վճարվող հանդիսացող մետաղների վերջնական պարունակության և
նույն մետաղների՝ տվյալ ամսվա միջազգային գների հիման վրա հաշվարկված
իրացման շրջանառությունից, ապա այդ ամսվա համար իրացման շրջանառություն է
համարվում մատակարարված խտանյութում՝ օրենքով կամ մատակարարման
պայմանագրով վճարվող հանդիսացող մետաղների վերջնական պարունակության և
նույն մետաղների՝ տվյալ ամսվա միջազգային միջին գների 80 տոկոսի արտադրյալը.
6) [3.6] տողում` [3.5] սյունակի տողերի մեծությունների հանրագումարը.
7) [3.7] տողում` հաշվետու տարվան նախորդող տարվա մատակարարման
պայմանագրերով
նախատեսված
(եթե
պայմանագրին
համապատասխան՝
վերջնահաշվարկը կատարվել է հաշվետու տարում) ռոյալթիի հաշվարկման բազայի
վերջնահաշվարկների արդյունքում ճշտումները` որպես նախորդ տարվա հաշվարկհաշվետվությունում արտացոլված իրացման շրջանառության և հաշվետու տարում
կատարված վերջնահաշվարկի արդյունքում ճշտված իրացման շրջանառության
տարբերություն: Բացասական մեծությունը [3.7] տողում լրացվում է փակագծերի մեջ,
իսկ [3.8] տողում լրացվում է հաշվետու տարվա ռոյալթիի հաշվարկման բազան ([3.6] և
[3.7] տողերի մեծությունների հանրագումարը): Դրական տարբերություն չառաջանալու
դեպքում [3.8] տողում լրացվում է «0»:
6. Հաշվարկ-հաշվետվության [4] բաժնում, օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 4-րդ մասին
համապատասխան, լրացվում է մատակարարված ձուլվածքի իրացման շրջանառության
հաշվարկը: Հաշվարկ-հաշվետվության [4] բաժնում լրացվում են`
1) [4.1] սյունակում՝ հաշվետու տարում մատակարարման պայմանագրերին
համապատասխան մատակարարված ձուլվածքի տեսակները (ձուլվածք կամ
համաձուլվածք).
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2) [4.2] սյունակում` ձուլվածքում պարունակվող յուրաքանչյուր տեսակի մետաղի
անվանումն՝ առանձին տողով.
3) [4.3] սյունակում՝ մատակարարված ձուլվածքի (մեկից ավելի մետաղների
դեպքում՝ [4.2] սյունակի յուրաքանչյուր տեսակի մետաղի) կշիռը՝ արտահայտված
գրամներով կամ տոննաներով.
4) [4.4] սյունակում` համապատասխան չափման միավորը.
5) [4.5] սյունակում` մատակարարված ձուլվածքի (համապատասխան մետաղի)
համար օգտագործված խտանյութի հաշվարկային մեծությունը (խտանյութի ֆիզիկական
ծավալը)` ձուլվածքի (համապատասխան մետաղի) կշռի միավորի արտադրության
համար փաստացի օգտագործված՝ տեխնոլոգիապես հիմնավորված խտանյութի
ֆիզիկական ծավալը՝ խտանյութում պարունակվող մետաղի (մետաղների) վերջնական
պարունակությունը՝ արտահայտված կշռով (գրամներով կամ տոննաներով).
6) [4.6] սյունակում` մատակարարված ձուլվածքի (մետաղի) կշռին
համապատասխան օգտագործված խտանյութի ֆիզիկական ծավալը ([4.3] և [4.5] տողերի
մեծությունների արտադրյալը).
7) [4.7] սյունակում` իրացման շրջանառության գումարները, որոնք հաշվարկվում
են՝ ելնելով մատակարարված ձուլվածքի կշռին համապատասխան օգտագործված
խտանյութի ֆիզիկական ծավալից, կիրառելով խտանյութում պարունակվող
մետաղների միջազգային միջին գները.
8) [4.8] տողում` [4.7] սյունակի տողերի մեծությունների հանրագումարը:
7. Հաշվարկ-հաշվետվության [5] բաժնում, օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 5-րդ մասին
համապատասխան, լրացվում է խտանյութի, ձուլվածքի վերամշակման արդյունքում
ստացված ցանկացած վերջնական արտադրանքի իրացման շրջանառության հաշվարկը:
Հաշվարկ-հաշվետվության [5] բաժնում լրացվում են`
1) [5.1] սյունակում՝ հաշվետու տարում մատակարարման պայմանագրին
համապատասխան մատակարարված արտադրանքի արտադրության համար ծախսված
յուրաքանչյուր տեսակի մետաղի անվանումը.
2) [5.2] սյունակում՝ ըստ [5.1] սյունակի յուրաքանչյուր մետաղի տեսակի
մատակարարված արտադրանքի արտադրության համար ծախսված յուրաքանչյուր
մետաղի կշիռը՝ արտահայտված գրամներով կամ տոննաներով.
3) [5.3] սյունակում` համապատասխան չափման միավորը.
4) [5.4]
սյունակում` մատակարարված
վերջնական արտադրանքում
պարունակվող
յուրաքանչյուր
մետաղի
համար
օգտագործված
խտանյութի
հաշվարկային մեծությունը (խտանյութի ֆիզիկական ծավալը)` համապատասխան
մետաղի կշռի միավորի արտադրության համար փաստացի օգտագործված՝
տեխնոլոգիապես հիմնավորված խտանյութի ֆիզիկական ծավալը՝ խտանյութում
պարունակվող մետաղի (մետաղների) վերջնական պարունակությունը՝ արտահայտված
կշռով (գրամներով կամ տոննաներով).
5) [5.5] սյունակում` մատակարարված արտադրանքում պարունակվող մետաղին
համապատասխան օգտագործված խտանյութի ֆիզիկական ծավալը (գրամներով կամ
տոննաներով) ([5.2] և [5.4] սյունակների մեծությունների արտադրյալը).
6) [5.6] սյունակում` իրացման շրջանառության գումարները, որոնք հաշվարկվում
են՝ ելնելով մատակարարված վերջնական արտադրանքին համապատասխան
օգտագործված խտանյութի ֆիզիկական ծավալից, կիրառելով խտանյութում
պարունակվող մետաղների միջազգային միջին գները.
7) [5.7] տողում` [5.6] սյունակի տողերի մեծությունների հանրագումարը:
8. Հաշվարկ-հաշվետվության [6] բաժնում, օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 6-րդ մասին
համապատասխան, լրացվում է առանց խտանյութի ստացման հանքաքարի
վերամշակումից հետո ստացվող ցանկացած արտադրանքի իրացման շրջանառության
հաշվարկը: Հաշվարկ-հաշվետվության [6] բաժնում լրացվում են`
1) [6.1] սյունակում՝ հաշվետու տարում մատակարարման պայմանագրերին
համապատասխան մատակարարված արտադրանքի անվանումը.
2) [6.2] սյունակում՝ մատակարարված արտադրանքում պարունակվող
յուրաքանչյուր մետաղի անվանումը.
3)[6.3] սյունակում՝ մատակարարված արտադրանքում պարունակվող յուրաքանչյուր մետաղի փաստացի վերջնական քանակությունը՝ գրամներով կամ տոննաներով.
4) [6.4] սյունակում՝ համապատասխան չափման միավորը.
5) [6.5] սյունակում՝ իրացման շրջանառության գումարները, որոնք հաշվարկվում
են՝ ելնելով մետաղների փաստացի վերջնական պարունակությունից (գրամներով կամ
տոննաներով), կիրառելով մետաղների միջազգային միջին գները.
6) [6.6] տողում՝ [6.5] սյունակի տողերի մեծությունների հանրագումարը:
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Ձև
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Փաստաթղթի հերթական համարը
ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ, ՓՈՓՈԽՎԱԾ
_____________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)
ԵՎ ԼՈՒԾՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Վճարողը
Վճարողի գտնվելու վայրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
Տեղեկությունները հարկային մարմին
ներկայացնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը
______________________ թ.
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հ/Հ

Հաշվետու տարում լուծված կամ ռոյալթիի
հաշվարկ-հաշվետվության ներկայացման
ժամկետից հետո կնքված
կամ այդ ժամկետից հետո
փոփոխություն կրած
պայմանագրի անվանումը
և համարը

Գնորդ
Պայմանագրի Պայմանակազմակերլուծման
գրի կնքման
պության
ամսաթիվը, ամսաթիվը,
անվանումը,
ամիսը
ամիսը
կազմակեր- տարեթիվը
տարեթիվը
պաիրավական ձևը

Պայմանագրի
փոփոխման
ամսաթիվը,
ամիսը
տարեթիվը

Սույն տեղեկությանը կցվում են հաշվետու տարում իրականացվելիք
արտադրանքի մատակարարումներին վերաբերող, ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության
ներկայացման ժամկետից հետո կնքված կամ այդ ժամկետից հետո փոփոխություն կրած
թվով _________________________ արտադրանքի մատակարարման պայմանագրերի
(համաձայնագրերի) պատճենները (հայերեն բովանդակությամբ կամ դրանց հայերեն
թարգմանությամբ):
Ընդամենը _________________________ էջ:

Կազմակերպության տնօրեն ________________________ _____________________________________
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հաշվապահ

______________________ _______________________________________
(ստորագրությունը)
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(անունը, ազգանունը)
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