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ՊՊԱԱՇՇՏ ՏՈՈՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆՏ ՏԵԵՂՂԵԵԿԿԱԱԳԳԻԻՐՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ՏԱՐԻ 21(385)
«31»
հոկտեմբերի
2019թ.
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ՏԱՐԻ
18(382)
18.09.2019թ.

ԲԲՈՈՎՎԱԱՆՆԴԴԱԱԿԿՈՒ
ՈՒԹԹՅՅՈՒ
ՈՒՆՆ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ
ԲԱԺԻՆ
ԵՐԿՐՈՐԴ
ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
« ««Փաստաբանության մասին»
օրենքում փոփոխություններ կկատարելու
ԱՀ ՀՕ-107-Ն
օրենքը………….
456մասին»
«Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի
««Պետական
կենսաթոշակների
մասին»մեջ
օրենքում
լրացում կատարելու
փետրվարի 1-ի N 24-Ն որոշման
փոփոխություններ
և
մասին»
ԱՀ
ՀՕ-108-Ն
օրենքը………….
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 846-Ն
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
որոշումը
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐՔԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
457 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
«Արցախի Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի
կառավարության N 852-Ն որոշումը
13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ
458 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
նախագահի ՆԿ-8-Ն կարգադրությունը……………………………………
կառավարության N 853-Ն որոշումը
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
459 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 854-Ն որոշումը
ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
460 «Հողերի
նպատակային
նշանակությունը
փոխելու մասին»
ԱՀ
կառավարության
N
855-Ն
որոշումը
«Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը
461 ձեվավորելու
«Հողերի նպատակային
նշանակությունը
մասին»
ԱՀ
և վարելու կարգը
սահմանելուփոխելու
մասին» ԱՀ
կառավարության
կառավարության
N
856-Ն
որոշումը
N 797-Ն որոշումը………………….
462 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
«Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2017
կառավարության
N 857-Ն որոշումը
թվականինպատակային
մարտի 7-ի N130-Ն
որոշման մեջ
փոփոխություն
463 «Հողերի
նշանակությունը
փոխելու
մասին» կատարելու
ԱՀ
մասին» ԱՀ կառավարության
N 800-Ն որոշումը……...
կառավարության
N 858-Ն որոշումը

464 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
«Արցախի Հանրապետության
2019 թվականի պետական բյուջեում
կառավարության
N 859-Ն որոշումը
վերաբաշխումՙ
ՙ, Արցախի
2018
465 ««Արցախի
պարի
պետականՀանրապետության
համույթ» պետականկառավարության
ոչ առևտրային
թվականի
դեկտեմբերի
28-ի
N
1135-Ն
որոշման
մեջ
փոփոխություններ
կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
կատարելու մասին»ԱՀ
կառավարության
806-Ն որոշումը……...
Հանրապետության
կառավարության
2011Nթվականի
դեկտեմբերի
«Հողերի
նպատակային
նշանակությունը
փոխելու
մասին» ԱՀ
28-ի
N 1026-Ն
որոշման մեջ
փոփոխություններ
կատարելու
կառավարության
N
814-Ն
որոշումը……...
մասին» ԱՀ կառավարության N 888-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
ԲԱԺԻՆ
կառավարությանՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ
N 815-Ն որոշումը……...
«Հողերի
նպատակային
նշանակությունը
փոխելու մասին» ԱՀ
ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
կառավարության
N
827-Ն
որոշումը……...
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
«ՀողերիՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
նպատակային
նշանակությունը
փոխելու մասին» ԱՀ
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ
ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
կառավարության N 828-Ն որոշումը……...
466 «Անհատ
ՕլյաՄարտակերտի
Վերդիյանին շրջանի
դեղատնային
«Արցախի ձեռնարկատեր
Հանրապետության
Ճանկաթաղի
գործունեություն
իրականացնելու
լիցենզիա
տալու
մասին»
ԱՀ
գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում
գտնվող
որոշ
առողջապահության
նախարարի
N
281-Ա
հրամանը
տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու

…
…

467 «Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա Հայրիյանին դեղատնային
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 282-Ա հրամանը
468 ««Էմպատիա»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության լիցենզիայի գործունեության վայրի փոփոխման
մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 284-Ա հրամանը
469 «««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 157-Ն հրամանը
470 «««Քարե տուն» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 158-Ն հրամանը
471 «««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 159-Ն հրամանը
472 «««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 160-Ն հրամանը
473 «««Մեծ նան» քարանձավ-աղբյուր» բնության հուշարձանի
անձնագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի N 161-Ն հրամանը
474 «««Ծապին ձոր» ջրվեժ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 162-Ն հրամանը
475 «««Ծալք» լիճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու
մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարի N 163-Ն հրամանը
476 «««Շրլան» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 164-Ն հրամանը
477 «««Քառման» հրաբուխ (Քարմանբեքթափե լեռ)» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի N 165-Ն հրամանը
478 «««Կռմկեռ»
ջրվեժ»
բնության
հուշարձանի
անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 166-Ն հրամանը
479 «««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի N 167-Ն հրամանը
480 «««Իծատանը
տոն»
քարանձավ»
բնության
հուշարձանի
անձնագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի N 168-Ն հրամանը
481 «««Գանձակի» ջրվեժ» բնության հուշարձանի անձնագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 169-Ն հրամանը
482 «««Դութխուի» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի

483

484

485

486

487

488

489

490

անձնագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի N 170-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 25-ի N 52-Ն
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 174-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր
տրամադրելու
և
լիցենզիայի
ներդիրի
գործողությունը
դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի N 201 հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության
տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 523-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության N
524-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության
տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 546-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության
բնագավառում
լիցենզիաների
գործունեության դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարության N 547-Ա հրամանը
«Մասնակիցների
ռեեստրը
վարողի
կողմից
Արցախի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հատուցման
դեպքի առկայության փաստի մասին տեղեկացնելու կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 305-Ն
հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի
ապրիլի
19-ի
թիվ
16/Ղ
հրամանում
լրացումներ
և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների
նախարարի N 306-Ն հրամանը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.

N 846-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի N 24-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
փետրվարի 1-ի «Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային
պայմանների բարելավման համար Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիներին
պետական
ֆինանսական
աջակցության
տրամադրման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N
101 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 889-Ն որոշումներն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 24-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում)
հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումները՝
1) 4-րդ կետում՝
ա. 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«1)
առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաների
թվին
պատկանող անձ՝ 18 տարին լրացած այն անձը, ում ծնողները (կամ
միակ ծնողը) մինչև նրա 18 տարին լրանալը մահացել են, զրկվել
են ծնողական իրավունքներից, ճանաչվել են անգործունակ, խուսափել
են երեխաների դաստիարակությունից կամ նրանց իրավունքների և
շահերի պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով սահմանված
կարգով ճանաչվել են մահացած, անհայտ բացակայող կամ անհայտ
են.»,
բ. 9-րդ ենթակետում «կառուցում» բառից հետո լրացնել «կամ
բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերում» բառերը,
գ. 14-րդ ենթակետում «, անհայտ կորած կամ մահացած» բառերը
փոխարինել «կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված՝ զոհված զինծառայողին հավասարեցված» բառերով,
դ. 15-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«15) ընտանիք՝ ամուսնության վրա հիմնված, միևնույն բնակելի
տարածքում փաստացի բնակվող քաղաքացիների սոցիալական փոքր

խումբ (ամուսիններ, նրանց ծնող(ներ) և զավակ(ներ), զավակ(ներ)ի
ամուսին(ներ)), որի անդամները վարում են ընդհանուր տնտեսություն
և ունեն ընդհանուր բյուջե կամ 32 տարին լրացած անձ, որը սույն
կարգով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու հայտը
ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի
անչափահաս
երեխաներ,
խնամարկյալներ,
ինչպես
նաև
հոգաբարձության ներքո անձինք կամ սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետում նշված շահառուն.»,
ե. 17-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«17)
կառուցում՝
շինարարական
աշխատանքների
և
միջոցառումների
համալիր՝
ուղղված
բնակելի
տարածքի
շինարարությանը, որը նախատեսում է՝
ա. հիմքից նոր բնակելի տան կառուցում,
բ. բնակելի տան նոր հարկի կառուցում կամ կցակառուցում,
գ. բնակարանի կցակառուցում,
դ. կիսակառույց բնակելի տան շինարարության ավարտում,
ե. սանհանգույցի կառուցում` բացակայության դեպքում.»,
զ. 20-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«20) միածնող ընտանիք՝
ա. ամուսինը մահացած և իր խնամակալության ներքո երեխա
ունեցող անձ,
բ. ամուսնալուծված և իր խնամակալության ներքո երեխա ունեցող
անձ, ում ամուսնալուծության փաստը արձանագրված է հայտը
ներկայացնելու օրվանից առնվազն հինգ տարի առաջ կամ
չամուսնացած անձ (բացառությամբ միայնակ մայրերի), ում խնամքի
ներքո միակ կամ կրտսեր երեխան առնվազն հինգ տարեկան է,
գ. երեխա որդեգրած միայնակ անձ,
դ. առանց օրինական ամուսնու (ամուսնության մեջ չգտնվող և
երեխայի ծննդյան վկայականում հոր մասին տեղեկությունների
բացակայության կամ երեխայի հոր մասին գրանցումը սահմանված
կարգով մոր ցուցումով կատարված լինելու դեպքում) երեխա ունեցող և
առանց հոր մեծացնող մայր՝ միայնակ մայր:»,
է. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24.1-րդ
կետ՝
«24.1) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձ՝ «Հանրային
ծառայության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
պաշտոն զբաղեցնող անձ.»,
ը. 25-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«25) պետական ֆինանսական աջակցություն՝ պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին տրամադրվող աջակցություն, որն արտահայտվում
է հիփոթեքային վարկի կանխավճարի` անհատույց կամ նպատակային
անտոկոս փոխառության տրամադրմամբ և(կամ) հիփոթեքային վարկի
տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի կամ լրիվ սուբսիդավորմամբ,

հիփոթեքային աջակցության ծրագրերով փոխառությունների և(կամ)
միանվագ անհատույց գումարների տրամադրմամբ.»,
թ. 29-րդ ենթակետում «նշված» բառից հետո լրացնել «՝ մինչև 1993
թվականը ծնված» բառերը.
2) 6-րդ կետում`
ա. «կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում» բառերը փոխարինել
«կետում» բառով,
բ. 1-ին ենթակետում «կառուցման» բառից հետո հանել «և
վերանորոգման» բառերը, իսկ «տոկոսադրույքի» բառից հետո՝
«մասնակի» բառը,
գ. 2-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.»
կետադրական նշանով և 2-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 3-րդ ենթակետ՝
«3) բնակելի տարածքի վերանորոգման նպատակով հիփոթեքային
վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման աջակցությունից
շահառուն կարող է օգտվել մեկից ավելի անգամ, սակայն վարկերի
հանրագումարը չպետք է գերազանցի կարգի 12-րդ կետում նշված
սահմանափակումները:»,
3) 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«9. Պետական ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է ՝
1) այն շահառուին, ով բնակելի տարածք է ձեռք բերում կամ
վերանորոգում իր բնակության և(կամ) հաշվառման և(կամ)
աշխատանքի բնակավայրում, բացառությամբ առաջին գոտում
բնակելի տարածք ձեռք բերելու դեպքերի.
2) առաջին գոտում բնակելի տարածք ձեռք բերելու համար
պետական ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է՝
ա. այն շահառուին, ով հաշվառված և բնակվում է տվյալ գոտում
վերջին տասը տարուց ավելի (ամուսիններից առնվազն մեկը) կամ ում
աշխատանքի վայրը գտնվում է տվյալ գոտում վերջին տասը տարուց
ավելի (ամուսիններից առնվազն մեկը),
բ. 4-րդ կետի 23-րդ և 26-րդ ենթակետերում նշված այն շահառուին,
ով հաշվառված և բնակվում է տվյալ գոտում վերջին հինգ տարուց
ավելի (ամուսիններից առնվազն մեկը) կամ ում ծառայության վայրը
գտնվում է տվյալ գոտում վերջին հինգ տարուց ավելի (ամուսիններից
առնվազն մեկը),
գ. 4-րդ կետի 29-րդ ենթակետի շահառուին՝ համապատասխան
լիազոր մարմնի կողմից տրված նախընտրելի բնակավայրի մասին
տեղեկանքում 1-ին գոտին որպես նախընտրելի բնակավայր նշված
լինելու դեպքում,
դ. առաջին գոտում համապատասխան ոլորտում վերջին հինգ
տարուց ավելի աշխատող բժշկին, հանրակրթական դպրոցի ուսուցչին
և պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին.

3) այն շահառուին, ում սեփականության իրավունքով պատկանող
բնակելի տարածքի մակերեսը ընտանիքի մեկ անձի հաշվարկով չի
գերազանցում 18 քառակուսի մետրը, բացառությամբ բնակելի
տարածքի վերանորոգման և կարգի 4-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «ե»
պարբերությունում նշված դեպքի:».
4) 10-րդ կետում «յուրաքանչյուր ընտանիք» բառերը փոխարինել
«ընտանիքը» բառով.
5) 16-րդ կետում`
ա.
5-րդ
ենթակետում
«հիմք
ընդունելով
Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից երաշխավորագրի
տրամադրման օրվա դրությամբ հրապարակված արտարժույթի
փոխարժեքը» բառերը փոխարինել «հիմք ընդունելով երաշխավորագրի
տրամադրման օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արտարժույթի
փոխարժեքը» բառերով,
բ. 7-րդ ենթակետում «տոկոսադրույքի» բառը փոխարինել
«տոկոսագումարի և մայր գումարի» բառերով.
6) 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«40. Հիմնադրամը հայտը մերժում է՝
1) եթե շահառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջներին.
2) եթե շահառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա
են ոչ արժանահավատ տվյալներ.
3) եթե շահառուն նախկինում օգտվել է սույն կարգով սահմանված
պետական ֆինանսական աջակցության նույն ձևից, բացառությամբ
սույն կարգի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված դեպքերի.
4) եթե շահառուն բնակելի տարածք է գնում մերձավոր
ազգականից.
5)
շահառուի
ֆինանսական
հնարավորությունների
ուսումնասիրության արդյունքում:».
7) 40-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 40.1-րդ
կետ՝
«40.1. Հիմնադրամը հայտը կարող է մերժել շահառուի կողմից
բնակարանային պայմանների արհեստական վատթարացման փաստի
առկայության դեպքում:».
8) 42-րդ կետից հանել «նրա կողմից ընտրված» բառերը.
9) 46-րդ կետում`
ա. 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Շահառուի վարկի սուբսիդավորման չափը սույն կարգի 19-րդ և
20-րդ կետերին համապատասխանեցնելու նպատակով վերանայվում
է՝ շահառուի կողմից դիմումը կարգի 57-րդ կետով սահմանված

համապատասխան փաստաթղթերով ներկայացնելու ամսվանը
հաջորդող ամսվա 1-ից` սույն կետում նշված դեպքերում.»,
բ. 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«3) շահառուն ներկայացրել է 4-րդ կետի 3-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 20-րդ,
23-րդ, 26-րդ և 29-րդ ենթակետերում նշված՝ շահառուի կարգավիճակը
հավաստող փաստաթղթեր:»,
10) 47-րդ կետում՝
ա. «կնքման» բառից հետո լրացնել «(մեկ երաշխավորագրի
շրջանակում մեկից ավել արտարժույթով պայմանագրերի դեպքում՝
արտարժույթով կնքված առաջին պայմանագրի կնքման)» բառերը,
բ. աղյուսակի 2-րդ սյունակի 1-ին տողում «սուբսիդավորման
ժամկետը լրանալու» բառերը փոխարինել «վարկային պայմանագրի
կնքման և յուրաքանչյուր հաջորդ 5-րդ տարվա նույն» բառերով,
գ. աղյուսակից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 47.1-րդ
կետ՝
«47.1. Սույն կարգի 47-րդ կետով սահմանված դրույթները չեն
տարածվում ՀՀ դրամով տրամադրված և ընթացքում փոխարկված ու
արտարժույթով վերաձևակերպված՝ բնակելի տարածքի ձեռքբերման
կամ վերանորոգման վարկի վրա:».
11) 48-րդ կետում «պայմանագրի կնքման օրվանից 5-րդ տարվա
նույն» բառերը փոխարինել «փոխարկման» բառով.
12) 57-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին, 8.2րդ և 8.3-րդ ենթակետեր՝
«8.1) շահառուի՝ զոհված զինծառայողի զավակ հանդիսանալու
դեպքում ծննդյան վկայականի բնօրինակը (բացակայության դեպքում՝
քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն
իրականացնող
մարմնի
կողմից
տրված
համապատասխան
տեղեկանքը), զոհված զինծառայողի մահվան վկայականը և
համապատասխան շրջանի զինկոմիսարիատի կողմից տրված`
զոհված զինծառայողի կարգավիճակը հավաստող տեղեկանքը.
8.2) շահառուի՝ միայնակ ծնող հանդիսանալու դեպքում
հավաստող փաստաթղթերը.
8.3) շահառուի՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
թվին պատկանող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ որպես առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխա հաշվառված լինելու մասին
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից տրված
տեղեկանքը.».
13) 69-րդ կետում «Շահառուն և իր հետ համատեղ» բառերը
փոխարինել «Սույն կարգի 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված
պայմանով» բառերով.
14) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 70-րդ կետ՝
«70. Հիմնադրամի կողմից կարող է սուբսիդավորվել նաև սույն
կարգով պետական ֆինանսական աջակցության իրավունք ունեցող

քաղաքացու՝ ֆինանսավարկային կազմակերպությունից բնակելի
տարածքի գնման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկը, եթե
առուվաճառքի գործարքի և վարկային պայմանագրի դրույթները
համապատասխանում են պետական ֆինանսական աջակցություն
ստանալու՝ սույն կարգով սահմանված ընդհանուր պայմաններին:»:
2. Սահմանել, որ`
1) մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը, ընտանիքում
անչափահաս
երեխաների
առկայությունը
հիմնավորող
փաստաթղթերն Արցախի ներդրումային հիմնադրամ ներկայացրած
շահառուի
հիփոթեքային
վարկի
տարեկան
տոկոսադրույքի
սուբսիդավորման չափի վերանայման հաշվարկը կատարվում է 2019
թվականի հունվարի 1-ից, իսկ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո
համապատասխան
փաստաթղթերն
Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամ ներկայացնելու դեպքում՝ փաստաթղթերը ներկայացնելու
օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից.
2) Որոշմամբ հաստատված կարգի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և
13-րդ կետի դրույթները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N 101 ու Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 889-Ն որոշումներով հաստատված կարգերի
շրջանակներում
աջակցություն
ստացած
շահառուների
վրա
տարածվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո.
3) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1ից բնակելի տարածքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկի տարեկան
տոկոսադրույքի սուբսիդավորման երաշխավորագրի ժամկետը սույն
որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ չլրացած շահառուի
հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման
չափն
Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամի
կողմից
համապատասխանեցվում է Որոշմամբ հաստատված կարգին:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.

N 852-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 դեկտեմբերի 1-ի N 590 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատի գյուղական
համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝
համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող
պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային
նշանակության 0,0125, 0,073 և 0,25 հեկտար թփուտները 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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.

N 853-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 սեպտեմբերի 14-ի N 463 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն
հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 8,0 հեկտար արոտավայրը փոխադրել
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական
նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.

N 854-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 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 638 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի
գյուղական համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր
սխեմայում՝
համաձայն
հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող
գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,3 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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.

N 855-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 2008
թվականի մարտի 4-ի N 168 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանքի
գյուղական
համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝
համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող
քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 0,2 հեկտար վարելահողը, փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝
բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Վանքի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման
պահին առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը,
եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա
կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 856-Ն

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 2008
թվականի մարտի 4-ի N 144 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն
հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական
սեփականություն
հանդիսացող
անտառային
նպատակային
նշանակության 0,093 հեկտար թփուտները փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 857-Ն

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
2008 թվականի մարտի 4-ի N 151 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի գյուղական
համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝
համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող,
քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման
և
այլ
արտադրական
նպատակային
նշանակության 0,0608 հեկտար գյուղատնտեսական արտադրական
օբյեկտների հողերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային
նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Քյուրաթաղի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման
պահին առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը,
եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա
կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 858-Ն

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 2008
թվականի մարտի 4-ի N 146 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ծակուռիի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն
հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 0,2502 հեկտար արոտավայրը
փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հոկտեմբերի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 859-Ն

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 Շահումյանի շրջանի Նոր
Գետաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող
պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 0,0868 հեկտար արոտավայրը՝
համաձայն հավելվածի, 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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հոկտեմբերի 2019թ.

N 888-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄՈՒՅԹ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1026-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 37-րդ և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի պարի պետական համույթ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել «Աշոտ Բաբայանի
անվան Արցախի պարի պետական համույթ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2011
թվականի
դեկտեմբերի
28-ի
««Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության երգի-պարի պետական համույթ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին» N
1026-Ն որոշման 1-4-րդ կետերում «Արցախի պարի պետական
համույթ» բառերը փոխարինել «Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի
պարի պետական համույթ» բառերով:
3. Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության
հարցերի և զբոսաշրջության նախարարին՝ համապատասխան
փոփոխութ-յուններ
կատարել
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
կանոնադրության
մեջ
և
ապահովել
համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«24» հոկտեմբերի 2019թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 281-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՕԼՅԱ ՎԵՐԴԻՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Օլյա Վերդիյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, Մարտակերտի շրջան գյուղ Վաղուհաս) 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
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և
հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր

ՀՐԱՄԱՆ
«24» հոկտեմբերի 2019թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 282-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱՅՐԻՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա Հայրիյանի (հասցե`
Արցախի Հանրապետություն, ք.Հադրութ Նժդեհի 5ա) 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
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և
հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր

ՀՐԱՄԱՆ
«24» հոկտեմբերի 2019թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 284-Ա

«ԷՄՊԱՏԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ
ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 33-րդ
հոդվածի
4-րդ
մասը
և
«ԷՄՊԱՏԻԱ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Ա.Լալայանի դիմումը
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության (2019 թվականի փետրվարի 25-ին տրված N Կ-ԲՕ-000337
լիցենզիա)
ընտանեկան
ստոմատոլոգիական
գործունեության
իրականացման վայրը` ԱՀ ք.Ստեփանակերտ Հեքիմյան 9/74 հասցեից
փոխել ԱՀ ք.Ստեփանակերտ Հեքիմյան 7ա հասցեի:
2.Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական
և
լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի
վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության
գրանցումը համապատասխան գրանցամատ-յանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
նորմատիվ
իրավական
ակտերը
հրապարակող
մարմնին`
պաշտոնական
տեղեկագրում
հրապարակելու
համար
և
դիմումատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 157-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել ««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 157-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի
Տումի համայնքի տարածքում՝ Տումի գյուղից հարավային եզերքում
տեղաբաշխված գերեզմանատան հարևանությամբ գտնվող «Կարմիր
խաչ» կիսաավեր եկեղեցուն հարակից տեղամասում: Բնության
հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1102.0 մետր է:
Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4384915;
Y=8663260:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ
Դ

Կոորդինատները
X
Y
4384945
8663235
4384945
8663290
4384895
8663290
4384895
8663235

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է միայնակ
կանգնած ծառ: Այն Ասիայի բարեխառն գոտիներում տարածված
ձելկվայի վեց տեսակներից է, որոնցից Արցախի ֆլորայում աճում է
ձելկվա բոխատերևը (Zelkowa carpinifolia (Pall.) C.koch): Բնության
հուշարձանը պատկանում է Եղնջաղակավորների (Urticales) կարգին,
թելազգիների (Ulmaceae) ընտանիքին, ձելկվաների ( Zelkowa Spach)
ցեղին:
4. Բնության հուշարձանը հազվագյուտ և անհետացման շեմին
գտնվող պալեոգեն-նեոգենի հասակի (Ք-N՝ մոտ 63.6-ից մինչև 23.7

միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) ռելիկտ ծառատեսակ
է: Բնության հուշարձանը՝ հզոր ճյուղատարած ծառ է, ունի 25 մետր
բարձրություն և բնի 1,9 մետր տրամագիծ: Տարիքը մոտ 500 տարի է:
Այս
ծառատեսակը
ընդգրկված
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքի ցանկում և ենթակա է
պահպանման:
5. Բնության հուշարձանի սաղարթը նոսր է, կեղևը՝ թեփուկավոր,
տերևները՝ էլիպսաձև, փետրաձև ջղերով, մերկ կամ մազմզուկապատ,
կարճկոթունավոր՝ չորսից ութ սանտիմետր երկարությամբ և երկուսից
չորս սանտիմետր լայնությամբֈ Տերևադասավորությունը հերթադիր էֈ
Բողբոջներն երկարավուն կոնաձև են, երկուսից երեք միլիմետր
երկարությամբ, կղմինդրաձև դասավորված կարմրագորշավուն
թեփուկներովֈ Ծաղիկներն ունեն չորսից հինգ խոր կտրատված
զանգականման ծաղկապատֈ Վարսանդային ծաղիկները՝ երկուսից
հնգական, հավաքված են կծիկներում չորսից հինգ առէջներով
տեղավորված մեկ տարեկան ընձյուղների հիմքումֈ Երկսեռ ծաղիկները
գտնվում են դրանցից ավելի վերև, տերևածոցերում, միայնակ են,
չորսից հինգ առէջներով և մեկ բնանի սերմնարանով, երկու կարճ
սպիներովֈ Պտուղը չոր, միասերմ ընկույզիկ է, երեքից վեց միլիմետր
կտրվածքով, մանր կանաչավուն, անկյունավոր, հասունանում են
օգոստոս-սեպտեմբերինֈ Տերևները
ծաղկում են բացվելու հետ
միաժամանակ: Բնափայտը ամուր է, ծանր և խիտֈ Ազատության մեջ
առաջացնում է ուժեղ ճյուղավորված, հզոր, լայն գլանաձև սաղարթ՝
կլորավուն գագաթովֈ Բնի և
բազմամյա ճյուղերի կեղևը
մոխրագորշավուն ենֈ Տերևաթափը դիտվում է նոյեմբերինֈ Բազմանում
է
սերմերով,
կոթուններով
և
արմատային
մացառներովֈ
Չորադիմացկուն է և բավարար ցրտադիմացկունֈ Բարձր գեղազարդ է,
պիտանի է կանաչապատման մեջ լայնորեն օգտագործելու համար:
6. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան:
7. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
8. Ըստ սխեմատիկ
քարտեզի` բնության հուշարձանի
պահպանման գոտին ներկայացված է բնության հուշարձանի
կենտրոնից կողմերի 25 × 25 մետր հավասար հեռավորություններով
քառակուսաձև տարածք, որի Ա հանգուցակետը գտնվում է
քառակուսու հյուսիս-արևմտյան գագաթում: Ա կետից սահմանագիծը
արևելյան ուղղությամբ տարածվելով, 50 մետրից միանում է
քառակուսու հյուսիս-արևելյան գագաթն արտահայտող Բ կետին:

Այնուհետև Բ կետից սահմանագիծը կտրուկ տարածվելով դեպի
հարավ, 50 մետրից միանում է քառակուսու հարավ-արևելյան գագաթն
արտահայտող Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ տարածվելով
արևմտյան ուղղությամբ ևս 50 մետրից միանում է նույն քառակուսու
հարավ-արևմտյան գագաթն արտահայտող Դ կետին: Դ կետից
սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս, նույնպես 50 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր
մակերեսը կազմում է 0.25 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 200 մետր: Հատակագիծն ունի քառակուսաձև տեսք:
Միջին ձգվածությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ` 50 մետր է:
Միջին ձգվածությունը արևելքից արևմուտք ուղղությամբ` 50 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
9. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Տումի համայնքն
է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
11. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,

6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
ծառայությունների կազմակերպումը:

սպասարկման

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
12.
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Տումի
համայնքն է:

««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ՔԱՐԵ ՏՈՒՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 158-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել ««Քարե տուն» քարանձավ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 158-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՔԱՐԵ ՏՈՒՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` տեկտոնական:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Քարե տուն» քարանձավ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության
Ասկերանի
շրջանի
Սարդարաշեն
համայնքի
տարածքում՝
Սարդարաշեն գյուղից մոտ 3 կիլոմետր հյուսիս՝ Քարիտանգլուխ լեռան
հյուսիս-արևմտահայաց
անտառածածկ
լանջի
Չնգլ
կոչվող
տեղամասում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է
մոտենալ Սարդարաշեն գյուղից դեպի անտառածածկ լանջ տանող
լեռնային գրունտային ճանապարհով, որտեղից էլ անտառային նեղ
արահետով լանջն ի վեր անցնելով մոտ 100 մետր տարածություն:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1240 մետր
է: Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատները` X=4431633;
Y=8650643:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատները`

Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Սահմանային
կետերը

Ա

4431650

8650730

Բ

4431580

8650670

4431580

8650575

Գ

Կոորդինատները
X

Y

Դ

4431635

8650575

Ե

4431695

8650695

-

-

-

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է անտառապատ
լանջում վեր խոյացող մոտ 15 մետր բարձրությամբ առանձնացված

բուրգաձև ժայռի հարավ-արևմտյան եզերքի գետնի մակերևույթից ցած
մակարդակում առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի մոտ 3 մետր
խորությամբ, 2.5
մետր լայնությամբ և 2.3 մետր բարձրությամբ
ուղղաձիգ պատերով արկղաձև կառուցվածք: Մուտքը հարավարևելյան կողմից է, որը ներկայացված է ուղղանկյունաձևին մոտ
խոռոչով:
Բնության
հուշարձանի
առաստաղի
մակարդակը
մոտավորապես
համընկնում
է
գետնի
մակերևույթին,
որի
կապակցությամբ բնության հուշարձանի ներս կարելի է մտնել
աստիճանակերպ թեքությամբ և ներսում գտնվել ազատ վիճակում:
4. Բնության հուշարձանը տեղաբաշխված է վերին կավճի
կամպանի հարկի (K2km՝ 75-ից մինչև 84 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
նրբաշերտ
ավազային
կրաքարերում:
Ակնադիտորեն բնության հուշարձանը պարփակող ավազային
կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին մոտ
տարածմամբ ճեղքավորված ապարներ են, որոնց շնորհիվ նրանք
ստացել են մեծաբեկորային անջատվածքներով կառուցվածք:
5. Բնության հուշարձանի առաջացման տեղում բուրգաձև վեր
խոյացող ժայռը բաժանված է երկու մասի՝ մեծ և փոքր, որոնք
միմյանցից հեռացված են մոտ 3 մետր հեռավորությամբ: Բացի այդ,
բնության հուշարձանի առաջացման տեղից 20 մետր հարավ-արևելք
վեր է խոյանում նույնպես բուրգաձև կառուցվածքով նմանակերպ
առանձնացված
ժայռ:
Տեղանքում
առաջացած
բուրգաձև
կառուցվածքներով երկու ցցված ժայռերի հանդիպակաց պատերն
ուղղաձիգ են և միմյանց զուգահեռ, որոնք տարածվում են հյուսիսարևելյան ուղղությամբ: Տեղանքի երկրաձևաբանական կառուցվածքի
համադրությունը երկրաբանական կառուցվածքի հետ վկայում է, որ
բնության հուշարձանն ունի տեկտոնական ծագում:
6. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի, բնակելի սենյականման
կառուցվածքի և առհասարակ առանձնակի յուրահատկությունների
շնորհիվ գրավել է մարդու ուշադրությունը և ժամանակի որոշ
հատվածներում տարբեր պատճառներով հանդիսացել է որպես
հավաքատեղի, որի կապակցությամբ ժողովուրդը սրբությամբ է
պահպանում այդ վայրը, իսկ լեռնագագաթը, որի լանջին գտնվում է
բնության հուշարձանը, ստացել է «Քարիտանգլուխ լեռ» անվանումը:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 96
մետր արևելք՝ Քարիտանգլուխ լեռան հյուսիսային ուղղությամբ
տարածվող լեռնապարի միջնամասում: Ա կետից սահմանագիծը լանջի
տարածման ուղղությամբ ձգվելով դեպի հարավ-արևելք՝ 95 մետրից
միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը լանջի անկման շեղադիր
ուղղությամբ տարածվելով դեպի արևմուտք՝ 94 մետրից միանում է Գ
կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի
հյուսիս և միջորեականի ուղղությամբ նույնպես տարածվելով լանջի
անկման շեղադիր ուղղությամբ՝ 60 մետրից լանջի ստորին հատվածում
միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը լանջի տարածման
ուղղությամբ ձգվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 76 մետրից
միանում է Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի
հարավ-արևելք և տարածվելով լանջն ի վեր՝ 125 մետրից միանում է Ա
հանգուցակետին:
10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,3
հեկտար, սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 450 մետր:
Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի արևելք
ձգվածությամբ:
Միջին
ձգվածությունն
արևելքից
արևմուտք
ուղղությամբ` 137 մետր է: Միջին ձգվածությունը հյուսիսից հարավ
ուղղությամբ` 97 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
11. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն
համայնքն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,

6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը), ճանաչողական զբոսաշրջության
կազմակերպումը,
3) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
4) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
5) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
14. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն
համայնք է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
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««ԲԼԵՆ ԾԱԿ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 159-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.Հաստատել ««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 159-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԲԼԵՆ ԾԱԿ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության
Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի տարածքում՝ Նորագյուղից
մոտ 0.5 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող հարավ-արևմտահայաց
զառիթափ ողորկ լանջի ստորոտից սկսվող անտառապատ լանջի հետ
հպման հատվածում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է
մոտենալ Նորագյուղից Սարդարաշեն գյուղ տանող գրունտային
ավտոճանապարհի 500-րդ մետրից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և
անտառային նեղ արահետով լանջն ի վեր անցնելով մոտ 200 մետր
տարածություն:
Բնության հուշարձանի
բարձրությունը
ծովի
մակարդակից` 1050
մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի
կոորդինատներն են`X=4428984; Y=8651504: Բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ

Կոորդինատները
ՍահմաԿոորդինատները
նային
X
Y
X
Y
կետերը
44290 8651538
Գ
442888
8651458
92
4
44289
Դ
442904
8651600
8651404
38
0
3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է զառիթափ
լանջի ստորոտում առաջացած ոչ մեծ քարանձավակերպ խորշ, որն
ունի հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ ձգված մոտ 4 մետր
երկարությամբ, 1.8 մետր միջին բարձրությամբ և 1 մետր միջին
խորությամբ կառուցվածք: Բնության հուշարձանի մուտքը հարավարևմտահայաց զառիթափ լանջի կողմից է և ամբողջ երկարությամբ
բաց: Հատակը հարթ է՝ հորիզոնական, որը համընկնում է ապարների

շերտավորության հետ: Չափերով փոքր լինելու կապակցությամբ
անհնար է մտնել բնության հուշարձան:
4. Բնության հուշարձանը տեղաբաշխված է վերին կավճի
կամպանի հարկի (K2km՝ 75-ից մինչև 84 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
նրբաշերտ
ավազային
կրաքարերում:
Ակնադիտորեն բնության հուշարձանը պարփակող ավազային
կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին մոտ
տարածմամբ տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված ապարներ են,
որտեղ գերակշռում են շերտավորման ուղղությամբ տարածվող
հորիզոնականին մոտ հարթություններով ընդգծված և հյուսիսարևելյան ու հարավ-արևմտյան ուղղություններով տարածվող
ուղղաձիգ անկումներով ճեղքերը: Այդ ճեղքերի շնորհիվ բնության
հուշարձանը պարփակող լեռնային զանգվածը բաժանված է տարբեր
մեծություններով
չտեղաշարժված
անջատվածքների:
Բնության
հուշարձանն իր գրավչությամբ առանձնապես աչքի չի ընկնում,
սակայն հրապուրիչ է նրա և շրջապատի բնական տեսքը, որը կարծես
թե մարդու ձեռքով սարքած նրբակերտ աղյուսապատ կառույց է:
5. Բնության հուշարձանի առաջացման պատճառները վկայող
տվյալները տեղանքում բացակայում են: Կարելի է ենթադրել, որ
զառիթափ լանջի տվյալ հատվածի խիստ ճեղքավորված լինելու
կապակցությամբ հողմնահարման ու արտածին այլ պրոցեսների և
սեյսմիկ ցնցումների հետևանքով ապարների բեկորազատված
կտորները թափվել ու ժամանակի ընթացքում տեղատարվել են, որոնք
շարունակվում են նաև այժմ:
6. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի և շրջապատի
արտահայտիչ կառուցվածքի շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի
վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝ որպես հավաքատեղի և
հանգիստ անցկացնելու վայր:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաձևաբանական հուշարձան:
8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 108
մետր հյուսիս-արևելք՝ զառիթափ լանջի եզերքի մոտ: Ա կետից
սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և տարածվելով
զառիթափի եզերքով՝ 160 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից
սահմանագիծը զառիթափն ի վար տարածվելով՝ 138 մետրից միանում
է զառիթափ լանջի ստորոտով անցնող անտառային արահետին:

Այնուհետև, սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք
և տարածվելով անտառային արահետի ուղղությամբ՝ 166 մետրից
միանում է Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի
հյուսիս-արևելք և տարածվելով զառիթափն ի վեր՝ 132 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր
մակերեսը կազմում է 2,2 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 596 մետր: Հատակագծում ունի ուղղանկյունաձև
տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը
հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 163 մետր է: Միջին ձգվածությունը
արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 135 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի
համայնքն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝
3) քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
4) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
5) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
6) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,

7) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
ծառայությունների կազմակերպումը:

սպասարկման

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի
համայնքն է:

««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության հուշարձանի տեղադիրքի
ակնադիտական տեսքը հարավ-արևմուտքից

««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության
հուշարձանի արտաքին տեսքը
հարավ-արևելքից

««Բլեն ծակ» քարանձավ» բնության
հուշարձանի արտաքին տեսքը
հյուսիս-արևմուտքից

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԱԼ ԼՃԵՐ» ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 160-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել
««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 160-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԱԼ ԼՃԵՐ» ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության
Քաշաթաղի շրջանի Հակ գյուղից 22 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք՝
Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանամերձ մասում: Այն
Արցախի բարձրավանդակի հրաբխային սարավանդի երիտասարդ
հասակի հրաբուխներից է, որն աչքի է ընկնում կանոնավոր
արտահայտված հրաբխային կոնով: Հրաբխային կոնը շրջապատված է
ավելի երիտասարդ հասակի լավային հոսքերով, որոնք արևելյան,
հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևելյան ուղղություններով տարածվում
են Արցախի Հանրապետության տարածքում, իսկ արևմտյան, հյուսիսարևմտյան և հարավ-արևմտյան ուղղություններով՝
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում:
Հրաբխային կոնը և նրան
շրջապատող երիտասարդ հասակի
լավային հոսքերն իրենց
ներդաշնակ համադրությամբ առանձնահատուկ հմայք են հաղորդում
տեղանքին: Դեպի բնության հուշարձան տանող բարեկարգ
ճանապարհ չկա: Բնության հուշարձանին կարելի է մոտենալ Արցախի
Հանրապետության Շահումյանի շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին
առողջարանից Թարթառ գետի վերին հոսանքին հակառակ
ուղղությամբ անցնող ափամերձ լեռնային գրունտային ճանապարհով՝
անցնելով մոտ 17 կիլոմետր ճանապարհ: Բնության հուշարձանի
բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3106 մետր է: Բնության
հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4404706; Y=8585899:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`

Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ
Դ

X

Y

Սահմանային
կետերը

4406090
4406040
4405245
4404840

8585640
8586000
8586860
8587055

Ե
Զ
Է
-

Կոորդինատները

Կոորդինատները

4404410 8586960
4403180 8586535
4403045 8585660
-

X

Y

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոնոգեն
տեսակի պարզ կառուցվածքով հանգած հրաբուխ: Այն ներկայացված է
ռելիյեֆում հստակ արտահայտված հատած կոնաձև կառուցվածով
զանգվածի տեսքով, որի հարաբերական բարձրությունը շրջակա
տարածքի նկատմամբ կազմում է 120 մետր:
4. Բնության հուշարձանի ակտիվության փուլն ընդգրկում է
պլեյստոցենի
ժամանակաշրջանի
միջին-վերին
չորրորդականի
հասակի (Q2-3՝ մոտ 0.5-ից մինչև 1 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
միջակայքը:
Հրաբխի
խառնարանից
արտավիժած արգասիքները բաղկացած են իրար վրա հաջորդաբար
տեղադրված անդեզիտա-բազալտային և դացիտային կազմի լավային
հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են խարամային արտանետումների
պիրոկլաստիկ նյութերով: Դրանք կուտակված են խառնարանի շուրջը,
ինչպես նաև ծածկված են հրաբխային կոնը բոլոր կողմերից
շրջապատող հոլոցենի հասակի (Q4՝ մոտ 0.01-ից մինչև 0.012 միլիոն
տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) բազալտային կազմի
լավային հոսքերով: Բնության հուշարձանն իր արտավիժման տիպով
մոտ է ստրոմբոլյանին:
5. Բնության հուշարձանի հրաբխային զանգվածը հատակագծում
ունի անկանոն օվալաձև տեսք՝ արևելք-հարավ-արևելքից արևմուտքհյուսիս-արևմուտք
ձգվածությամբ,
որի
երկար
առանցքի
երկարությունը կազմում է 590 մետր, իսկ կարճինը՝ 390 մետր:
Բնության հուշարձանի ժայթքումը կատարվել է երկար առանցքի
ուղղությամբ տարածվող տեկտոնական խզվածքով, որի հակառակ
ուղղություններով
շարունակություններում
և
նրանց
ճյուղավորություններում հետագա ժամանակաշրջանների ընթացքում
տեղի են ունեցել միմյանց հաջորդող նոր արտավիժումներ՝
հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տարածվելով մինչև
հարակից Քարի լիճը, իսկ հարավային և հարավ-արևելյան
ուղղություններով մինչև սահմանային Ալ (Այլախ) լիճը: Լավային
հոսքերի ուղղությունները հատակագծում արտահայտված են ավելի
հին հասակի հրաբխային կոնը շրջանցող ռադիալ-ճառագայթաձև

տարածմամբ, որոնք ավելի ցայտուն են արտահայտված Արցախի
Հանրապետության տարածքում:
6. Բնության հուշարձանի հրաբխային զանգվածը և նրան
շրջապատող լավային հոսքերը մասամբ սառցահողմնահարված են,
որոնց մասին վկայում են նրանց լեռնալանջերի առանձին
հատվածներում
հանդիպող
քարակույտերը
(չինգիլները):
Հատկանշական է, որ բնության հուշարձան հանդիսացող հրաբխային
կոնը
և
նրան
շրջապատող
լավային
հոսքերը՝
բացի
սառցահողմնահարման ենթարկվելուց, գտնվում են լավ պահպանված
վիճակում, լինելով բավականին երիտասարդ առաջացումներ, նման
բարձր լեռնային պայմաններում դրանք զերծ են մնացել
սառցադաշտային էկզարացիայից:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
8. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ սխեմատիկ
քարտեզի` բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Ալ լճեր հրաբխային
կոնը շրջափակող ավելի երիտասարդ հասակի լավային հոսքերի
տարածման հյուսիսային հատվածի լեզվակի վերջավորությունում՝
հրաբխային կոնի գագաթից 1400 մետր հեռավորության վրա, լանջի
ստորոտով անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում: Ա կետից
սահմանագիծը հյուսիս-արևելահայաց, արևելահայաց և հարավարևելահայաց ուղղություններով ռադիալ-ճառագայթաձև տարծվող
նույն երիտասարդ հասակի լավային հոսքերի լեզվակների
վերջավորությունների Բ, Գ, Դ, Ե և Զ սահմանային կետերի միացմամբ
կոպիտ արտահայտված աղեղնաձև ծրագծով միանում է լավային
հոսքերի տարածման հարավ-արևելահայաց հատվածի լեզվակի
վերջավորության Զ կետին: Նշյալ սահմանային կետերի միջև եղած
հեռավորությունները կազմում են. Բ-ից Գ՝ 1165 մետր, Գ-ից Դ՝ 410
մետր, Դ-ից Ե՝ 410 մետր, Ե-ից Զ՝ 740 մետր: Զ կետից սահմանագիծը
կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք-հյուսիս-արևելք՝ 880 մետրից միանում
է Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական
սահմանի վրա գտնվող Է կետին: Այնուհետև սահմանագիծը նույնպես
կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս և տարածվելով միջորեականի
ուղղությամբ՝ 2125 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:
10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 200
հեկտար, սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 6125 մետր:
Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս

ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավ հյուսիս ուղղությամբ` 2
կիլոմետր: Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ`1
կիլոմետր:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
11.

Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6)
զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
14.
Արցախի
վարչակազմն է:

Հանրապետության

Քաշաթաղի

շրջանի

Հայաստանի
Հանրապետություն

««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը
(տեսարան արևելքից)

««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը
(տեսարան արևելքից)

««Ալ լճեր» հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը
(տեսարան արևմուտքից)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ՄԵԾ ՆԱՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 161-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ՝
1.Հաստատել ««Մեծ Նան» քարանձավ-աղբյուր» բնության
հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2.Սույն հրամանն ուժի մեջ
է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք. Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 161-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՄԵԾ ՆԱՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` կարստային:
2. Տեղադիրք և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Մեծ Նան» քարանձավ-աղբյուր» բնության հուշարձանը
(այսուհետ՝
բնության
հուշարձան)
գտնվում
է
Արցախի
Հանրապետության
Ասկերանի
շրջանի
Խնապատ
համայնքի
տարածքում՝ Խնապատ գյուղից մոտ 3 կիլոմետր հարավ-արևմուտք,
Հացոտի լեռների հյուսիս-արևելահայաց անտառածածկ լանջի
միջնամասում գտնվող հեղեղատի ձախակողմյան հովտալանջի
ստորոտում՝ ջրբաժանից 750 մետր հեռավորության վրա: Բնության
հուշարձանը Խրամորթ գյուղի հետ կապված է բարեկարգված
գրունտային ճանապարհով: Բնության հուշարձանի մուտքի տեսանելի
բարձրությունը վերոնշյալ ճանապարհի նկատմամբ կազմում է մոտ 2
մետր: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից 959.7
մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են`
X=4426850; Y=8653270: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու
կոորդինատներն են`
Սահմանային
Ա
կետերը
Բ
Գ

Կոորդինատները
X
Y
422689
8653312
7
422683
8653323
5
422680
8653286
7

Սահմանային
Դ
կետերը
Ե
Զ

Կոորդինատները
X
Y
422680 865318
8
0
422689
865316
2
7
422696
865325
6
7

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը`
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հորիզոնական
ուղղությամբ տարածվող ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի մոտ 1.8 մետր
միջին լայնությամբ, 1.4
մետր միջին բարձրությամբ և 5 մետր
խորությամբ
արկղաձև
կառուցվածք:
Բնության
հուշարձանի
ընդլայնական կտրվածքը դեպի քարանձավախորշը աստիճանաձև

նեղանում է՝ մուտքի կտրվածքի նկատմամբ վերջում փոքրանալով
մոտ 2 անգամ: Դեպի քարանձավախորշ ուղղությամբ ձախակողմյան
պատը ուղղաձիգ է, աջակողմյանը անկանոն ուռուցիկ՝ միջնամասում
պատվանդանակերպ դուրս ցցված, իսկ խորշը՝ սեգմենտաձև:
Բնության հուշարձանի հատակը մուտքի շրջանում փոքր ինչ բարձր է
կենտրոնական հատվածի նկատմամբ, որի շնորհիվ այն ձեռք է բերել
փոսորականման տեսք:
4. Բնության հուշարձանը տեղաբաշխված է վերին կավճի
կամպանի հարկի (K2km՝ 75-84 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված) նրբաշերտ կրաքարերում: Ընդհանուր առմամբ
նրբաշերտավոր կրաքարերի հաստվածքը ներդաշնակում է լանջի
տարածմանը և անկմանը, որը տեսանելի է բնության հուշարձանի
մուտքին հարակից մերկացումներում: Նրբաշերտերն անկում են
հարավ-արևելյան ուղղությամբ՝ 4-5 աստիճան անկյան տակ:
Ակնադիտորեն բնության հուշարձանը պարփակող կրաքարերը
համարյա համասեռ կառուցվածքով ճեղքավորված ապարներ են,
որոնց շնորհիվ նրանք ստացել են մեծաբեկորային անջատվածքներով
կառուցվածք: Ապարի հիմնական հենքը կազմում է կալցիումի
կարբոնատը (CaCO3):
5. Բնության հուշարձանի խորքից բխում է ոչ մեծ դեբիտով
աղբյուր, որն առաջացել է կրաքարերի ճեղքերում թափառող
ստորերկրյա ջրերի դեպի գետնի մակերևույթ ազատ ելքի շնորհիվ:
Հենց այդ ջրերը՝ լուծելով կրաքարերի կարբոնատային նյութը և
արտաբերելով,
ժամանակի
երկարատև
հատվածում
տեղում
առաջացրել են դատարկություն: Հատկանշական է, որ բնության
հուշարձանից բխող ջուրը ներկայումս կենտրոնացված է բնության
հուշարձանի հատակի օվալաձև եզրագծերով և 10-15 սանտիմետր
խորությամբ փոսորակում՝ առաջացնելով յուրահատուկ լճակ,
որտեղից ջրի արտահոսք բնության հուշարձանի մուտքի ուղղությամբ
դեպի հարակից հեղեղատը չի առաջանում և տպավորություն է
ստեղծվում, թե փոսորակի ջուրն իբրև կանգնած է: Դա բացատրվում է
նրանով, որ կարստառաջացման պրոցեսին մասնակցող ջուրը՝
ճեղքերով մուտք գործելով կարստային խոռոչ և կուտակվելով հատակի
կենտրոնական հատվածի փոսորակում, մուտք գործած ջրի քանակի
համամասնությամբ կորչում է լեռնային զանգվածի այլ ճեղքերում՝
փոսորակի լճակում ջրի կորստի տեղիք չտալով: Ժայռաբուխ աղբյուրի
առկայության շնորհիվ կարստային խոռոչը ժողովրդի կողմից ստացել
է քարանձավ-աղբյուր անվանումը:
6.Բնության հուշարձանն իր առանձնակի յուրահատկություններով
գրավել է մարդու ուշադրությունը, որի շնորհիվ այն վեր է ածվել
սրբատեղի: Բնության հուշարձանի նախաշեմը կահավորված է
ծիսական ոճով, որտեղ տեղադրված են տարբեր տեսքի
զարդանախշերով հինգ խաչքարեր և պաշտամունքի այլ առարկաներ,

իսկ խոռոչի աջակողմյան պատվանդանակերպ պատի թեք հատվածը
վերածված է մոմավառության խորանի: Բնության հուշարձան մուտք
գործելու նպատակով հատակի միջնամասով կառուցված է սալապատ
նեղ արահետ, որը վերջնամասում հատվում է նրան ուղղահայաց
նույնպես սալապատ նմանակերպ արահետով, որոնց համակցությունը
հատակագծում արտահայտում է խաչի պատկեր:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու հյուսիս-արևելյան Ա հանգուցակետը գտնվում է
հուշարձանի հարևանությամբ անցնող հեղեղատի ձախակողմյան
եզերքով կառուցված գրունտային ճանապարհի ոլորանի աջակողմյան
հատվածում՝ հուշարձանից մոտ 63 մետր հեռավորության վրա: Ա
կետից սահմանագիծը հարավային ուղղությամբ հատելով հեղեղատը,
նրա աջակողմյան եզերքով անցնող ոլորանի շրջանում 65 մետրից
միանում է Բ կետին: Այնուհետև սահմանագիծը Բ կետից ճանապարհի
ոլորանի եզերքով տարածվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, 45
մետրից միանում է Գ կետին, որից հետո նույն ճանապարհի եզերքով
տարածվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ 108 մետրից միանում է Դ
կետին: Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է իր ուղղությունը
դեպի հյուսիս և հատելով վերոնշյալ հեղեղատը՝ 86 մետրից նրա
ձախակողմյան եզերքում միանում է Ե կետին: Այնուհետև, Ե կետից
սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ 116
մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:
10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,8
հեկտար, սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 483 մետր:
Հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս ուղղությամբ
160 մետր է: Միջին ձգվածությունն արևմուտքից արևելք ուղղությամբ`
150 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
11. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատ
համայնքն է:

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝
3) քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
4) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
5) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
6) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
7) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
14. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատ
համայնքն է:

««Մեծ Նան» քարանձավ-աղբյուր» բնության հուշարձանի
նախաշեմի արտաքին տեսքը

««Մեծ Նան» քարանձավ-աղբյուր»
բնության հուշարձանի մուտքը

««Մեծ Նան» քարանձավ-աղբյուր»
բնության հուշարձանի սրահը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԾԱՊԻՆ ՁՈՐ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 162-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.Հաստատել ««Ծապին ձոր» ջրվեժ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2.Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 162-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԾԱՊԻՆ ՁՈՐ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` ջրվեժ:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Ծապին ձոր» ջրվեժ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության
Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքի տարածքում՝ Առաջաձոր
գյուղի հյուսիս-արևելյան եզերքից մոտ 500 մետր արևելք, Խաչեն գետի
ձախակողմյան ոչ մեծ վտակ հանդիսացող անանուն գետակի միջին
հոսանքի անտառածածկ գեղատեսիլ հովտի կիրճում: Առաջաձոր
գյուղից
դեպի
բնության
հուշարձան
տանող
բարեկարգ
ավտոճանապարհ չկա: Բնության հուշարձանի ստորոտին կարելի է
մոտենալ
գետակահովտի
արահետով,
իսկ
գլխամասին՝
գետակահովտի երկկողմ լեռնաճյուղերի ջրբաժաններով անցնող
արահետներով:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի
մակարդակից` 1109 մետր է: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի
կոորդինատներն են` X=4437211; Y=8638242: Բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Ա

4437266

8638297

Բ

4437181

Գ

4437130

Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Դ

4437176

8638176

8638318

Ե

4437265

8638183

8638233

Զ

4437291

8638243

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 30 մետր
բարձրությունից գահավիժող ջրվեժ: Այն տեղաբաշխված է վերին
յուրայի հասակի օքսֆորդի հարկի (J3o՝ մոտ 156-163 միլիոն տարի
առաջ ընկած ժամանակահատված) կրային տուֆաավազաքարերի և
նրանց վրա ներդաշնակորեն տեղադրված կիմերիջի հարկի (J3km՝ մոտ
152-ից մինչև 156 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված)
ավազային կրաքարերի տարածման շրջանում: Ապարաշերտերն
անկում են հարավ-արևմտյան ուղղությամբ՝ 15 աստիճան անկյան
տակ: Բնության հուշարձանի առաջացման տեղում ապարները
տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են
հյուսիս-արևմտյան տարածմամբ ճեղքերը: Ճեղքերի շնորհիվ
ապարները բաժանված են մեծաբեկորային անջատվածքների, իսկ
ջրերի թափման տեղանքը ծածկված է խոշոր ժայռաբեկորներով:
4. Բնության հուշարձանի առաջացումը հիմնականում կապված է
վերոնշյալ
ապարաշերտերում
տարբերակազմ
ապարների
առկայության,
հողմնահարման
նկատմամբ
դրանց
ունեցած
զգայունության և ճեղքավորվածության գերակշռող ուղղության հետ,
որոնց շնորհիվ այդ ապարաշերտերը՝ ենթարկվելով տվյալ տեղով
հոսող գետակի երկրաբանական գործունեության ազդեցությանը,
ողողամաշմամբ մշակվել ու ռելիեֆում առաջացրել են զառիթափ
կտրվածքով
արտահայտված
սանդղավանդ՝
միջնամասի
աստիճանաձև ելուստով, որը համընկնում է տարբերակազմ
ապարաշերտերի հպատեղի հետ:
5. Զառիթափ լանջի սանդղավանդի աստիճանաձև ելուստի
շնորհիվ բնության հուշարձանից ջուրը սահուն չի գահավիժում, այլ
սկզբում թափվում է սանդղավանդի աստիճանի վրա, որտեղ
գահավիժող ջրի շիթի ազդեցությունից գոյացել է թասանման ելուն,
այնուհետև ուղղորդվում է դեպի զառիթափի ստորոտում նույնպես ջրի
շիթի ազդեցությունից առաջացած բեռնաթափման ավազան, և
շարունակում հոսել գետակահունով: Թափվող ջրի շիթի միջին
լայնությունը կազմում է 0.40 մետր, իսկ միջին հոսքը՝ 0.3 խորանարդ
մետր/վայրկյան:
6. Բնության հուշարձանի բեռնաթափման ավազանից գետակի
հոսանքի ուղղությամբ մոտ 10 մետր հեռավորության վրա՝ կիրճի
աջակողմյան պատի ստորոտում, առկա է մուտքի ուղղանկյուն
եռանկյունաձև կտրվածքվ 1.5 մետր բարձրությամբ, 1 մետր միջին
լայնությամբ և
1.6 մետր խորությամբ ժայռախորշ, որի մուտքի
անձրևանոց հիշեցնող մամռածածկ պատերի որոշ հատվածներից ջրի
նրբաշիթեր են թափվում՝ արտաքուստ ժայռախորշին տալով
գեղագիտական տեսք: Ժայռախորշը գտնվում է բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու շրջանակում, որը հաշվի առնելով, այն դիտվում է

որպես նրա բաղկացուցիչ մաս և նույն կարգավիճակով ենթակա է
պահպանման:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան:
8. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու հյուսիս-արևելյան Ա հանգուցակետը գտնվում է
բնության հուշարձանի գլխամասից գետակի հոսանքի հակառակ
ուղղությամբ 50 մետր հեռավորության վրա՝ գետահունում: Ա կետից
սահմանագիծը գետակի ձախ հովտալանջով հարավ-արևելյան
ուղղությամբ տարածվելով՝ 88 մետրից հովտալանջի միջնամասում
միանում է Բ կետին: Այնուհետև Բ կետից սահմանագիծը հարավարևմտյան ուղղությամբ հովտալանջով տարածվելով 92 մետրից
միանում է կիրճի զառիթափ եզերքի Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը
տարածվելով
հյուսիս-արևմտյան
ուղղությամբ՝
76
մետր
տարածությունից միանում է ջրվեժի բեռնաթափման ավազանից
գետակի հոսանքի ուղղությամբ 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող
Ե կետին՝ նույնպես գետահունում: Այնուհետև սահմանագիծը Ե կետից
անցնելով աջ հովտալանջ և տարածվելով հյուսիսային ուղղությամբ, 90
մետրից հովտալանջի վերնամասի զառիթափ լանջի եզերքում միանում
է Զ կետին: Զ կետից սահմանագիծը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ
հատելով ջրվեժի հյուսիս-արևմտյան հարևանությամբ գտնվող
հեղեղատը՝ 68 մետրից նրա ձախակողմյան լանջի վերնամասում
միանում է Է կետին, իսկ Է կետից տարածվելով հարավ-արևելյան
ուղղությամբ, 56 մետրից գետահունում միանում է Ա հանգուցակետին:
Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,6 հեկտար,
սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 470 մետր է: Հատակագիծն
ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիսարևմուտք ուղղությամբ` 136 մետր է: Միջին ձգվածությունը հարավարևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 115 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10.
Արցախի Հանրապետության
Առաջաձոր համայնքն է:

Մարտակերտի

շրջանի

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13.
Արցախի
Հանրապետության
Առաջաձոր համայնքն է:

Մարտակերտի

շրջանի

Շրջանակի պատկերը
տես ստորև
ներկայացված
նկարում

««Ծապին ձոր» ջրվեժ» բնության հուշարձանի շրջակա
տարածքի արտաքին տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԾԱԼՔ» ԼԻՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 163-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
Հաստատել ««Ծալք» լիճ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 163-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԾԱԼՔ» ԼԻՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` լճային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները՝
2. ««Ծալք» լիճ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ բնության
հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի
շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից 13 կիլոմետր հարավարևմուտք, իսկ Թարթառ գետի ակունքից 2 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք՝
Արցախի
և
Հայաստանի
Հանրապետությունների
պետական սահմանից 3,5 կիլոմետր հեռավորության վրա: Այն
Արցախի բարձրավանդակի բարձր լեռնային լճերից է: Բնության
հուշարձանից սկիզբ է առնում Որոտան գետը, որը հոսում է Արցախի և
Հայաստանի Հանրապետությունների տարածքներով: Դեպի բնության
հուշարձան տանող բարեկարգ ճանապարհ չկա: Բնության
հուշարձանին կարելի է մոտենալ «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից
Թարթառ գետի վերին հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնող
ափամերձ
լեռնային
գրունտային
ճանապարհով:
Բնության
հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3062.0 մետր է:
Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4415000;
Y=8573340:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ
Դ

Կոորդինատները
X

Y

4414675
4415130
4415480
4415115

8572845
8573060
8573515
8573695

Սահմանային
կետերը
Ե
Զ
Է
-

Կոորդինատները
X

Y

4414950
4414715
4414605
-

8573480
8573360
8573130
-

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանը բարձր լեռնային լիճ է, որն առաջացել է
պլեյստոցենի ժամանակաշրջանի ստորին չորրորդականի հասակի
(Q1՝ մոտ 1.5-ից մինչև 1.6 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված) անդեզիտա-բազալտային լավաներով այդ
տեղանքի հեղեղատի արգելափակման հետևանքով: Հյուսիսից,
հյուսիս-արևմուտքից և հարավ-արևելքից լճի մեջ են թափվում երեք
գետակներ, իսկ արևմուտքից սկիզբ է առնում Որոտան գետը, որը լճից
միակ արտահոսող գետն է:
4. Բնության հուշարձանի երկարությունը 750 մետր
է,
լայնությունը` 360 մետր, ջրի հայելու մակերեսը` 0.18 քառակուսի
կիլոմետր, ջրհավաք ավազանի մակերեսը՝ 5.5 քառակուսի կիլոմետր,
առավելագույն խորությունը` 3 մետր:
5. Բնության հուշարձանը հատակագծում անկանոն օվալաձև է՝
դեպի հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Այն շրջապատված է հրաբխային
ծագման լեռներով: Լճափերն ունեն մեղմ գծագրություն: Ափամերձ
հատվածներում և հարակից լեռնալանջերում տեղ-տեղ հանդիպում են
սառցահողմնահարման հետևանքով առաջացած քարակույտեր
(չինգիլներ):
6.
Բնության
հուշարձանի
սնուցումը
ստորգետնյա
և
անձրևաձնահալոցքային է: Ջուրը պարզ է, քաղցրահամ:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան:
8. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9.
Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության
հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է բնության
հուշարձանից սկիզբ առնող Որոտան գետի ակունքից 200 մետր
հեռավորության վրա՝ գետի թալվեգում: Ա կետից սահմանագիծը
տարածվելով հյուսիս, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, 515 մետրից
միանում է հյուսիս-արևմուտքից լճի մեջ թափվող գետակի թալվեգում
գտնվող Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, 565 մետրից միանում է հյուսիսից բնության
հուշարձանի մեջ թափվող գետակի թալվեգում գտնվող Գ կետին:
Այնուհետև, սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով հարավ-արևելյան
ուղղությամբ, 415 մետրից միանում է հարավ-արևելքից բնության
հուշարձանի մեջ թափվող գետակի թալվեգում գտնվող Դ կետին: Դ
կետից տարածվելով հարավ-արևմտյան ափամերձ ուղղությամբ,

սահմանագիծը 280 մետրից միանում է լճափից ոչ մեծ հեռավորության
վրա գտնվող Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը ափամերձ հատվածով
տարածվելով հարավ-հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, 260 մետրից
միանում է նույնպես լճափից ոչ մեծ հեռավորության վրա գտնվող Զ
կետին: Այնուհետև Զ կետից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք,
սահմանագիծը 250 մետրից միանում է լճափից 125 մետր
հեռավորության վրա գտնվող Է կետին: Է կետից սահմանագիծը
կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք-հյուսիս-արևմուտք, 250 մետրից
Որոտան գետի թալվեգում միանում է Ա հանգուցակետին:
Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 36 հեկտար,
սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 2535 մետր: Հատակագիծը
ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիսարևելք ուղղությամբ` 900 մետր է: Միջին ձգվածությունը հյուսիսարևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 400 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
12.
Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2)
գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,

4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13.
Արցախի
վարչակազմն է:

Հանրապետության

Շահումյանի

««Ծալք» լիճ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

շրջանի

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ՇՐԼԱՆ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 164-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.Հաստատել ««Շրլան» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 164-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՇՐԼԱՆ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` հանքային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Շրլան» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝
բնության հուշարձան՝) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շուշիի
շրջանում, Շուշի քաղաքից 32 կիլոմետր արևմուտք, Կարկառ գետի
ձախ վտակ Վարարակնի վերին հոսանքի ձախ վտակ Սարիբաբա
գետակի միջին հոսանքի գեղատեսիլ հովտում: Տեղանքը կոչվում է
«Շրլան», որի կապակցությամբ էլ հանքային ջուրը կոչվել է նույն
անվանմամբ: Վերոնշյալ Սարիբաբա գետակի միջին հոսանքում առկա
են հանքային աղբյուրների երկու տեղամասեր, որոնք հայտնի են
«Վերին Շրլան» և «Ստորին Շրլան» անվանումներով, որոնցից «Վերին
Շրլան» հանքային աղբյուրի ջուրն ընդերքից արտամղվում է մշտական
հոսքով, իսկ «Ստորին Շրլան» հանքային աղբյուրի ջուրը՝
ընդհատումներով: «Վերին Շրլան» և «Ստորին Շրլան» հանքային
աղբյուրների
տեղամասերից
որպես
բնության
հուշարձան
դիտարկվում է «Վերին Շրլան» տեղամասի առավել ցայտուն
արտահայտված հանքային աղբյուրի բնական ելքը, հաշվի առնելով, որ
այն մշտական հոսքով է: Բնության հուշարձանի հարևանությամբ
գտնվող բոլոր գյուղերն ավերակ վիճակում են: Մոտակա ավերակ
գյուղից մինչև բնության հուշարձան հեռավորությունը մոտ երեք
կիլոմետր է: Դեպի բնության հուշարձան տանող բարեկարգ
ավտոճանապարհ չկա: Հուշարձանին կարելի է մոտենալ Վարարակն և
Սարիբաբա
գետակահովիտների
արահետներով:
Բնության
հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1737 մետր է:
Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4400690;
Y=8636850:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատներն են`

Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ

Կոորդինատները
X

Y

4400735
4400630
4400540

8636870
8636885
8636830

Սահմանային
կետերը
Դ
Ե
Զ

Կոորդինատները
X

Y

4400540
4400720
4400735

8636720
8636720
8636795

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ընդերքից դեպի
գետնի մակերևույթ լեռնային զանգվածի ճեղքով անաղմուկ
արտաբերվող հանքային աղբյուր:
4. Հանքային ջրի ձևավորումն օրինաչափորեն կապված է
տարածքի
երկրաբանական
զարգացման
պատմության
և
պալեոջրաերկրաբանական պայմանների հետ, որոնց հաշվառմամբ
այն ընդգրկվում է Սևան-Հագարուի կառուցվածքային-ֆորմացիոն
գոտու
Սարիբաբայի
գոգածալքավորման
Թթուջուր-Շրլանի
ջրաերկրաքիմիական
ենթագոտում:
Բնության
հուշարձանի
տարածքում
հանքային
ջրի
պաշարների
վերաբերյալ
ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունները կատարվել են սկսած
1953 թվականից՝ նախկին Խորհրդային Ադրբեջանի մասնագիտացված
կազմակերպությունների կողմից և ընդհատումներով շարունակվել են
մինչև
1980-ական
թվականների
վերջը:
Կատարված
ուսումնասիրությունների տվյալներով «Վերին Շրլան» տեղամասում
հանքային ջրի հաստատված պաշարներն՝ ըստ դեբիտի, կազմել են 406
խորանարդ մետր/օր:
5. Հանքային ջրի քիմիական կազմի ձևավորման ընթացքում մեծ
դեր են խաղացել Սարիբաբայի գոգածալքավորման երկրաբանական
կառուցվածքում լայն տարածում ունեցող տարբերակազմ ապարները:
Ջրաերկրաքիմիական ենթագոտու
ապարակազմը
շերտախմբի
ստորին հորիզոններում ներկայացված է միջին յուրայի հասակի բաթ
հարկի (J2bt՝ մոտ 176 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված)
հրաբխանստվածքային
ծագման
տուֆաբրեկչաներով,
տուֆակոնգլոմերատներով, տուֆաավազաքարերով, պորֆիրիտներով
և նրանց ածանցյալներով, իսկ վերին հորիզոնները զբաղեցնում են
կավճի հասակի ալբի (K1al՝ մոտ 113 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված) և սենոմանի (K2s՝ մոտ 98 միլիոն տարի առաջ
ընկած ժամանակահատված) հարկերի նստվածքային ծագման իրար
հերթափոխող
արգիլլիտները,
ավազաքարերը,
կավային
թերթաքարերը
և
մերգելային
կրաքարերը:
Վերոնշյալ
հրաբխանստվածքային և նստվածքային ծագման շերտախմբերում

ներդրված են հետսենոմանի հասակի ուլտրահիմքային կազմի
ներժայթքային
ապարները,
որոնցից
գերակշռում
են
սերպենտինացված
պերիդոտները:
Հրաբխանստվածքային,
նստվածքային և հրային ապարների ամբողջ համալիրն ենթարկված է
ալպիական լեռնակազմական պրոցեսների ազդեցությանը, որոնց
շնորհիվ նրանք տեկտոնական խզվածքներով կտրտված և տարբեր
աստիճանի բեկորազատված են:
6. Բնության հուշարձանի հանքային ջրերի ձևավորման համար
որպես սնուցման աղբյուր են հանդիսանում դեպի ընդերքի խոր
հորիզոններն անձրևաձնահալոցքային ջրերի ներթափանցումը, որոնք
շրջապտույտ
գործելով
վերոնշյալ
հրաբխանստվածքային,
նստվածքային և ուլտրահիմքային կազմի հրային ապարների
ճեղքավորված
հատվածներում,
երկրաջերմային
պայմանների
փոփոխության հետևանքով առաջ են բերել կարբոնատային և
կարբոնատացված
ապարների
ջերմամետամորֆացում,
որի
արդյունքում անջատվել է ածխաթթու գազ և հագեցրել ստորերկրյա
ջրերին: Ածխաթթու գազով հագեցված ստորերկրյա ջրերի շիթերը
շրջապտույտ գործելով Սարիբաբայի գոգածալքավորման շրջանում
առկա մերձմիջորեական տարածմամբ տեկտոնական խզվածքներում և
հանքայնացվելով, տեղ-տեղ արտամղվել են Երկրի մակերևույթ, որոնց
թվին է պատկանում նաև բնության հուշարձանը: Առավել
ջրահագեցված են ուլտրահիմքային ապարները և սենոմանի հարկի
արգիլլիտ-ավազաքար
համակցություններով
ապարաշերտերը:
Հանքային ջրերը ճնշումային են:
7. Ջրաերկրաքիմիական տեսանկյունից բնության հուշարձանի
շրջանում առանձնացվում են հանքայնացման երկու տիպեր.
1) Ι տիպ՝ ածխաթթվային, հիդրոկարբոնատային-կալցիումմագնեզիումային: Հանքայնացումը ջրում հասնում է 1.6-ից մինչև 2.6
գրամ/լիտր, որը համարվում է թույլ հանքայնացված, իսկ հանքային
ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 9.7-ից մինչև 11.8 ցելսիուսի աստիճան,
ըստ որի այն վերաբերում է սառը հանքային ջրերի դասին: Ածխաթթու
գազի պարունակությունը հանքային ջրում ցածր է, և կազմում է 0.2-ից
մինչև 0.3 տոկոս,
2) ΙΙ տիպ՝ ածխաթթվային, հիդրոկարբոնատային-նատրիումմագնեզիումային: Հանքայնացումը ջրում հասնում է 1-ից մինչև 2.1
գրամ/լիտր, որը նույնպես համարվում է թույլ հանքայնացված, իսկ
հանքային ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 11.5-ից մինչև 12.9 ցելսիուսի
աստիճան, ըստ որի այն նույնպես վերաբերում է սառը հանքային
ջրերի դասին: Ածխաթթու գազի պարունակությունը հանքային ջրում
նույնպես ցածր է, և կազմում է 1.1-1.3 տոկոս:
8. Բնության հուշարձանի հանքային ջուրը համարվում է բուժիչսեղանի: Հատկանշական է հանքային ջրում մագնեզիումի բարձր
պարունակությունը կալցիումի և նատրիումի նկատմամբ, որը

պայմանավորված է հանքային ջրի շրջապտույտով երկաթմագնեզիումային կազմի ուլտրահիմքային ապարներում: Շնորհիվ այս
երևույթի այն իր քիմիական կազմով և բուժիչ հատկություններով
համանման է ճանաչում ունեցող Վրաստանի «Ուրավելի» և Հեռավոր
Արևելքի «Դարասուն» և «Կուկսուն» աղբյուրներին: Նախկին
խորհրդային տարիներին բնության հուշարձանի տարածքում
կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնվել է
առողջարան, որը կառուցվել է ոչ թե բնության հուշարձանի
տարածքում, այլ 32 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Շուշի
քաղաքում, իսկ հանքային ջուրը այնտեղ տեղափոխվել է
խողովակաշարերով (առողջարանը գործել է մինչև 1980-ական
թվականների վերջը):
9. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան:
10. Բնականին մոտ վիճակում է, գեղատեսիլ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
11. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է բնության
հուշարձանից գետակի հոսանքի ուղղությամբ 97 մետր հյուսիսարևելք՝ գետակի հունում: Ա կետից սահմանագիծը հարավ-արևելյան
ուղղությամբ տարածվելով դեպի աջափնյա զառիթափ լանջի եզերքը՝
86 մետրից միանում է Բ կետին: Այնուհետև` Բ կետից սահմանագիծը
գետակահովտի լանջով տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 110
մետրից միանում է նույն զառիթափի շարունակության վրա գտնվող Գ
կետին: Գ կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 90 մետրից
միանում է բնության հուշարձանից գետակի հոսանքին հակառակ
ուղղությամբ գետակահունում գտնվող Դ կետին: Այնուհետև,
սահմանագիծը Դ կետից կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս՝ 120 մետրից
գետակի ձախափնյա լանջում միանում է Ե կետին: Ե կետից
սահմանագիծը տարածվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ 90 մետրից
ձախափնյա զառիթափ լանջի եզերքում միանում է Զ կետին: Զ կետից
սահմանագիծը
տարածվելով
դեպի
արևելք,
82
մետրից
գետակահունում միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու
ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2,2 հեկտար, սահմանների
ընդհանուր երկարությունը` 560 մետր: Հատակագիծն ունի անկանոն
բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Միջին
ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 210
մետր է: Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք
ուղղությամբ` 110 մետր է:

5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
12. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
13. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
14. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
15. Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի վարչակազմն է:

««Շրլան» հանքային աղբյուր»
բնության հուշարձանին կից
հանքային ջրի առանձին ելք

1980-ական թվականների ընթացքում
«Շրլան» հանքային ջրի պաշարների
ավելցմանն ուղղված հորատման
աշխատանքները վկայակոչող պատկեր

Հանքային ջրերի տարածման հովիտը «Վերին Շրլան» տեղամասում

««Շրլան» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ՔԱՌՄԱՆ» ՀՐԱԲՈՒԽ (ՔԱՐՄԱՆԲԵՔԹԱՓԵ ԼԵՌ)» ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 165-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել ««Քառման» հրաբուխ (Քարմանբեքթափե լեռ)»
բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 165-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ՔԱՌՄԱՆ» ՀՐԱԲՈՒԽ (ՔԱՐՄԱՆԲԵՔԹԱՓԵ ԼԵՌ)»
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Քառման» հրաբուխ (Քարմանբեքթափե լեռ)» բնության
հուշարձանը (այսուհետ՝ բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին
առողջարանից
14
կիլոմետր
հարավ-արևմուտք:
Բնության
հուշարձանն Արցախի բարձրավանդակի հրաբխային սարավանդի
երիտասարդ հասակի հրաբուխներից է, որն իր կանոնավոր ձևով
ընդգծված երկգագաթ կառուցվածքով առանձնակի գրավչությամբ է
առանձնանում շրջապատի մյուս հրաբուխներից: Դեպի բնության
հուշարձան տանող բարեկարգ ճանապարհ չկա: Բնության
հուշարձանին կարելի է մոտենալ «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից
Թարթառ գետի վերին հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնող
ափամերձ
լեռնային
գրունտային
ճանապարհով:
Բնության
հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3153.4 մետր է:
Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4413121;
Y=8587919:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատներն են`

Սահմանային կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Ա

4412505 8587980

Ե

4414085 8587960

Բ

4412815 8588970

Զ

4414050 8587235

Գ

4413360 8588280

Է

4413380 8587975

Դ

4413550 8588055

-

-

-

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոնոգեն
տեսակի պարզ կառուցվածքով հանգած հրաբուխ: Այն բաղկացած է
երկու խառնարանից, որոնք ռելիեֆում արտահայտված են միմյանցից
700 մետր հեռավորությամբ կանոնավոր հատած կոնաձև մեծ և փոքր
կառուցվածքներով: Հրաբխային մեծ կոնը ռելիեֆում տեղաբաշխված է
հարավ-արևելյան տեղադիրքով, որի հարաբերական բարձրությունը
շրջակա տարածքի նկատմամբ կազմում է 150 մետր, իսկ փոքրը`
հյուսիս-արևմտյանը՝ 100 մետր հարաբերական բարձրությամբ:
Հրաբխային զանգվածից սկիզբ են առնում սակավահոսք գետակներ,
որոնք հոսում են հյուսիս-արևելյան, արևելյան և արևմտյան
ուղղություններով:
4. Բնության հուշարձանի ակտիվության փուլն ընդգրկում է
պլեյստոցենի
ժամանակաշրջանի
միջին-վերին
չորրորդականի
հասակի (Q2-3՝ մոտ 0,5-ից մինչև 1 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
միջակայքը:
Երկու
խառնարաններից
արտավիժած հրաբխային արգասիքները բաղկացած են իրար վրա
հաջորդաբար տեղադրված անդեզիտա-բազալտային և դացիտային
կազմի լավային հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են խարամային
արտանետումների պիրոկլաստիկ նյութերով: Դրանք կուտակված են
խառնարանի շուրջը, ինչպես նաև տարածված են ոչ մեծ հեռավորության վրա, որը կապված է հրաբխի մեղմ պայթյուններով ուղեկցվող
գործունեության հետ: Այն իր արտավիժման տիպով մոտ է
Ստրոմբոլիին.
5. Հրաբխային զանգվածը հատակագծում ունի կանոնավոր
օվալաձև տեսք՝ հյուսիս-արևմտյան (Համակովկասյան) ձգվածությամբ,
որի երկար առանցքի երկարությունը կազմում է 1,6-ից մինչև 1,7
կիլոմետր, իսկ կարճինը՝ 1,3-ից մինչև 1,4 կիլոմետր: Բնության
հուշարձանի ժայթքումը կատարվել է երկար առանցքի ուղղությամբ
տարածվող տեկտոնական խզվածքով, որի հյուսիս-արևմտյան և
հարավ-արևելյան շարունակություններում տեղ են զբաղեցնում փոքր
չափերով մի շարք խարամային գմբեթներ:
6. Հրաբխային զանգվածը մասամբ սառցահողմնահարված է, որի
մասին վկայում են լեռնալանջերի և հարակից տարածքների առանձին
հատվածներում
հանդիպող
քարակույտերը
(չինգիլները):
Հատկանշական
է,
որ
հրաբխային
կոները՝
բացի
սառցահողմնահարման ենթարկվելուց, գտնվում են լավ պահպանված
վիճակում, այսինքն լինելով բավականին երիտասարդ առաջացումներ,
նման բարձր լեռնային պայմաններում դրանք զերծ են մնացել
սառցադաշտային էկզարացիայից:

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
8. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ սխեմատիկ
քարտեզի` բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Քառման լեռան
բարձր գագաթնակետից 645 մետր հարավ՝ լեռնալանջի ստորոտով
անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում: Ա կետից սահմանագիծը
տարածվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 585 մետրից միանում է
լեռնալանջի ստորոտում գտնվող Բ կետին: Այնուհետև` Բ կետից
սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք՝
575 մետրից լեռնալանջի արևելյան ստորոտին մոտ հատվածում
միանում է Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ՝ 290 մետրից միանում է երկու հատած
կոնաձև հրաբխային զանգվածների բաժանման սահման հանդիսացող
հեղեղատի թալվեգում գտնվող Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս և 540 մետրից չափերով փոքր
հրաբխային զանգվածի լանջի ստորոտում միանում Ե կետին:
Այնուհետև Ե կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի
արևմուտք՝ 720 մետրից միանում է նույն փոքր հրաբխային զանգվածի
լանջի
հյուսիս-արևմտյան
ստորոտով
անցնող
գրունտային
ճանապարհի եզերքում գտնվող Զ կետին: Զ կետից սահմանագիծը
գրունտային ճանապարհի եզերքով անցնելով հարավ, հարավարևելյան ուղղությամբ՝ 710 մետրից միանում է նույնպես երկու հատած
կոնաձև հրաբխային զանգվածների բաժանման սահման հանդիսացող,
սակայն հակառակ ուղղությամբ տարածվող հեղեղատի թալվեգում
գտնվող Է կետին: Է կետից
սահմանագիծը նույն գրունտային
ճանապարհի եզերքով անցնելով սկզբում հարավային, այնուհետև
հարավ-արևելյան թույլ աղեղնաձև ուղղություններով՝ 1010 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր
մակերեսը կազմում է 101 հեկտար, սահմանների ընդհանուր
երկարությունը` 4,43 կիլոմետր: Հատակագիծն ունի անկանոն
բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին
ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ`
1,58 կիլոմետր: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիսարևելք ուղղությամբ` 640 մետր:

5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին»
օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա
պահպանման գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող
ցանկացած գործունեություն:
12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13.
Արցախի
վարչակազմն է:

Հանրապետության

Քաշաթաղի

շրջանի

««Քառման» հրաբուխ (Քարմանբեքթափե լեռ)» բնության
հուշարձանի արտաքին տեսքը

««Քառման» հրաբուխ (Քարմանբեքթափե լեռ)» բնության հուշարձանի
արտաքին տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԿՌՄԿԵՌ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 166-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել ««Կռմկեռ» ջրվեժ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 166-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԿՌՄԿԵՌ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` ջրվեժ:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Կռմկեռ» ջրվեժ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ բնության
հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի
շրջանի Դադիվանք համայնքի տարածքում՝ Դադիվանք գյուղի
միջնամասից մոտ 1500 մետր հյուսիս-արևմուտք, Թարթառ գետի
ձախափնյա զառիթափ հովտալանջով հոսող անանուն ոչ մեծ վտակի
ստորին հոսանքի վերջավորությունում: Տեղանքը անտառածածկ է,
գեղատեսիլ: Լանջի ստորոտով անցնում է Վարդենիս-Մարտակերտ
ավտոմայրուղին, որի եզերքը զարդարում է բնության հուշարձանը:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1120 մետր
է: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4448520;
Y=8608110:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ

Կոորդինատները
X

Y

4448455
4448565
4448645

8608140
8608075
8608145

Սահմանային
կետերը
Դ
Ե
Զ

Կոորդինատները
X

Y

4448670
4448600
4448530

8608225
8608245
8608215

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 20 մետր
բարձրությունից գահավիժող ջրվեժ` սկզբում խիստ թեք լանջով,
այնուհետև զառիթափ: Այն տեղաբաշխված է վերին կավճի հասակի
սենոմանի հարկի ստորին հորիզոնի (K2s1՝ մոտ 91-94 միլիոն տարի
առաջ
ընկած
ժամանակահատված)
միմյանց
հաջորդող
ավազաքարերի և ավազային կրաքարերի տարածման շրջանում:
Բնության հուշարձանի առաջացման տեղում ապարները տարբեր

ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են հյուսիսարևմտյան տարածմամբ ճեղքերը: Ճեղքերի շնորհիվ ապարները
բաժանված են չտեղաշարժված մեծաբեկորային անջատվածքների:
4. Բնության հուշարձանի առաջացումը հիմնականում կապված է
վերոնշյալ
ապարաշերտերում
տարբերակազմ
ապարների
առկայության,
հողմնահարման
նկատմամբ
դրանց
ունեցած
զգայունության և ճեղքավորվածության հյուսիս-արևմտյան գերակշռող
ուղղության հետ, որոնց շնորհիվ այդ ապարաշերտերը՝ ենթարկվելով
Թարթառ գետի երկրաբանական գործունեության ազդեցությանը,
ժամանակի ընթացքում ողողամաշմամբ մշակվել ու ձախափնյա
ռելիեֆում առաջացրել են խիստ թեք և զառիթափ կտրվածքներով
արտահայտված լանջեր, որտեղ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել
դեպի մայր գետի ստորին դարավանդը, որը համընկնում է տվյալ
հատվածով անցնող Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղու հետ,
անանուն վտակի ջրի գահավիժման համար: Թափվող ջրի շիթի միջին
լայնությունը կազմում է 1.2 մետր, իսկ միջին հոսքը՝ 0.3 խորանարդ
մետր/վայրկյան: Ջուրը քաղցրահամ է: Բնության հուշարձանից
թափված ջուրը թափման վայրից ստորգետնյա խողովակաշարով
անցնելով ճանապարհահատվածի հակառակ կողմը, լցվում է հարակից
Թարթառ գետը:
5. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան:
6. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
7. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է բնության
հուշարձանի թափման վայրից 63 մետր հարավ-արևելք՝ ՎարդենիսՄարտակերտ ավտոմայրուղու եզերքում: Ա կետից սահմանագիծը
ավտոմայրուղու
եզերքով
հյուսիս-արևմտյան
ուղղությամբ
տարածվելով՝ 126 մետրից միանում է Բ կետին: Այնուհետև` Բ կետից
սահմանագիծը
հյուսիս-արևելյան
ուղղությամբ
զառիթափ
հովտալանջով դեպի վեր ուղղությամբ տարածվելով 122 մետրից
միանում է զառիթափ եզերքի Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը թույլ
թեքությամբ նույնպես հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տարածվելով՝ 65
մետր տարածությունից միանում է դեպի բնության հուշարձան հոսող
անանուն գետակի հունում գտնվող Դ կետին, որը գտնվում է բնության
հուշարձանի թափման վայրից 195 մետր հեռավորության վրա:
Այնուհետև սահմանագիծը Դ կետից անցնելով անանուն գետակի
ձախափնյա
հովտալանջ,
և
տարածվելով
հարավ-արևելյան

ուղղությամբ, 67 մետրից միանում է թեք լանջում գտնվող Ե կետին: Ե
կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 82 մետրից
զառիթափ լանջի եզերքում միանում է Զ կետին, որից հետո զառիթափ
լանջով նույնպես հարավ-արևմտյան ուղղությամբ դեպի վար
տարածվելով, 119 մետրից
միանում է Ա հանգուցակետին:
Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,9 հեկտար,
սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 776 մետր: Հատակագիծն
ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք
ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիսարևելք ուղղությամբ` 180 մետր է: Միջին ձգվածությունը հյուսիսարևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 120 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
8. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանք
համայնքն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
9. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
10. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,

6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
ծառայությունների կազմակերպումը:

սպասարկման

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
11. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանք
համայնքն է:

««Կռմկեռ» ջրվեժ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ» ՀՐԱԲՈՒԽ (ԿԱՐԱԴԱՂ ԼԵՌ)» ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 167-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.Հաստատել ««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության
հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2.Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 167-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ» ՀՐԱԲՈՒԽ (ԿԱՐԱԴԱՂ ԼԵՌ)»
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության
հուշարձանը (այսուհետ՝ բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնքի տարածքում՝
Հակ գյուղից 15.6 կիլոմետր հարավ-արևմուտք: Բնության հուշարձանը
Սյունիքի բարձրավանդակի ամենաբարձր գագաթն է: Լեռան գագաթով
և դեպի հյուսիս ու հյուսիս-արևելք ձգվող լեռնապարերով անցնում է
Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական սահմանը:
Դեպի բնության հուշարձան տանող ճանապարհ չկա: Կան միայն
զբոսաշրջային արահետներ: Բնության հուշարձանի գագաթին կարելի
է մոտենալ Հակ գյուղի, Գորիս և Սիսիան քաղաքների, ինչպես նաև այլ
բնակավայրերի մոտակա տարածքներից: Բնության հուշարձանի
բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3550.4 մետր է: Բնության
հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4384068; Y=8601120:
Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`

Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Սահմանային
կետերը

Ա

4383636

8601270

Բ

4383636

Գ

4384478

Կոորդինատները
X

Y

Դ

4385922

8602548

8601654

Ե

4385518

8602000

8601886

Զ

4386192

8601082

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է բարդ
կառուցվածքի բազմափուլ հանգած հրաբուխ, որի հարաբերական
բարձրությունը շրջակա տարածքի նկատմամբ կազմում է 1,5
կիլոմետր, իսկ զբաղեցրած մակերեսի տրամագիծը՝ 20-ից մինչև 22
կիլոմետր: Այն բաղկացած է իրար վրա հաջորդաբար տեղադրված
լավային հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են պիրոկլաստիկ
նյութերով:
4. Հրաբխային զանգվածը սառցադաշտային էկզարացիայի
հետևանքով բաժանված է եռանկյունաձև դասավորմամբ տարբեր
բարձրություններով երեք լեռնագագաթի (դրանցից ամենաբարձրը
Մեծ
Իշխանասար
լեռնագագաթն
է),
որոնցից
տարբեր
ուղղություններով (հյուսիսային, հյուսիս-արևելյան և հարավային)
ձգվում են երեք լեռնապարեր: Լեռնապարերի ջրբաժանները
ներկայացված են բազմաթիվ արտավիժումների արմատներն
արտահայտող տրախիանդեզիտային և տրախիդացիտային կազմի ոչ
մեծ էքստրուզիվ մարմիններով և ոչ մեծ գմբեթներով:
5. Բնության հուշարձանի հրաբխային ակտիվության սկզբնական
փուլը համընկնում է ստորին-վերին պլիոցենի կիմերեյան և
ակչագիլյան հարկերի (N2k-N2ak՝ մոտ 5.3-ից մինչև 3.8 միլիոն տարի
առաջ ընկած ժամանակահատված) ժամանակաշրջանի հետ և
արտահայտված է արտավիժման պելեյան տիպի ուղղորդված
պայթյունով:
Այդ
պայթյունի
հետևանքով
ոչնչացվել
է
Պալեոիշխանասարի հրաբխային կառույցի զգալի մասը, իսկ
հարավային և հարավ-արևելյան ուղղություններով կուտակվել են
զգալի քանակություններով պիրոկլաստիկ նյութեր և ագլոմերատային
հոսքեր՝ լավաների սիլլանման մարմինների տեղադրմամբ (հայտնի են
Գորիսի շերտախումբ անվամբ): Այդ կուտակումների բեկորային նյութը
համապատասխանում է հրաբխային զանգվածի ապարային կազմին
(բազալտային
տրախիանդեզիտներ,
տրախիանդեզիտներ,
տրախիդացիտներ), հազվադեպ նաև պայթյունի հետևանքով
ընդգրկված հին հասակի ապարներին:
6. Բնության հուշարձանի հրաբխային ակտիվության երկրորդ
փուլը տեղի է ունեցել որոշակի ընդմիջումից հետո՝ էոպլեյստոցենում
(վերին պլիոցենի ապշերոնի հարկ՝ N2ap, մոտ 3.8-ից մինչև 3.4 միլիոն
տարի առաջ ընկած ժամանակահատված), որի արդյունքում
ձևավորվել է բուն Իշխնասարի հրաբխային զանգվածը: Այս փուլի
էրուպտիվ գործունեությունը մոտ է արտավիժման Ստրոմբոլին
տիպին, և ուղեկցվել է բազալտային տրախիանդեզիտների, հազվադեպ
նաև տրախիդացիտների բազմաթիվ արտավիժումների հոսքերով,
որոնք
հերթափոխվում
են
խարամային
արտանետումների
պիրոկլաստիկ նյութերով:

7. Հրաբխային գործունեության ավարտական փուլում բնության
հուշարձանի հրաբխային զանգվածի լանջերին և մերձգագաթային
հատվածներում ձևավորվել են արտավիժման նախորդ փուլերին
համահունչ գմբեթանման հրաբուխներ, դայկաներ և էքստրուզիվ
մարմիններ, որոնց մնացորդները դեռևս պահպանվում են ռելիեֆի
ջրբաժանային մասերում:
8. Բնության հուշարձանի հատվածը այժմյան ռելիեֆում
ներկայացված է լեռան գագաթով, հյուսիս, հյուսիս-արևմտահայաց
կողմնորոշմամբ սառցադաշտային կառով՝ յուրահատուկ մնացորդային
լճակներով և նրա հյուսիս-արևմտյան շարունակությունը հանդիսացող
սառցադաշտային տրոգով՝ յուրահատուկ մնացորդային մորենաների
նստվածքակուտակումներով:
9. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաբանական հուշարձան:
10. Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
11. Ըստ սխեմատիկ
քարտեզի` բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Մեծ Իշխանասար
լեռան բարձր գագաթնակետից պետական սահմանի ուղղությամբ 485
մետր
հարավ
գտնվող
բարձրաչափորեն
ցածրադիր
մյուս
լեռնագագաթի վրա: Ա կետից սահմանագիծը պետական սահմանի
ուղղությամբ տարածվելով արևելյան ուղղությամբ, 380 մետրից
միանում է բարձրաչափորեն ավելի ցածր գտնվող
հաջորդ
լեռնագագաթի վրա գտնվող Բ կետին:
Այնուհետև` Բ կետից
սահմանագիծը պետական սահմանի ուղղությամբ տարածվելով
հյուսիս, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 880 մետրից միանում է նույն
ուղղությամբ տարածվող լեռնապարի ջրբաժանի վրա տեղաբաշխված
Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ
նույնպես տարածվելով պետական սահմանի ուղղությամբ՝ 800 մետրից
միանում է նույն լեռնապարի ջրբաժանի վրա տեղաբաշխված Դ կետին:
Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և
810 մետրից միանում սառցադաշտային կառի միջնամասում գտնվող
աղբյուրից 200 մետր հյուսիս գտնվող Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը
կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 960 մետրից միանում է
բնության հուշարձանի լեռնագագաթից հյուսիսային ուղղությամբ
տարածվող լեռանապարի ջրբաժանային մասում գտնվող Զ կետին: Զ
կետից սահմանագիծն անցնելով նույն լեռնապարի տարածմանը
հակառակ ուղղությամբ, Մեծ Իշխանասար լեռնագագաթի միջանկյալ
կետի միջոցով 1560 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 140 հեկտար,
սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 5390 մետր: Հատակագիծն
ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս ձգվածությամբ:
Միջին ձգվածությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ` 1700 մետր է:
Միջին ձգվածությունը արևելքից արևմուտք ուղղությամբ` 900 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
12.
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ
համայնքն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
13. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման, պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն.
14. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5)
վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին

15.
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ
համայնքն է:

««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության հուշարձանի
գագաթը և մերձգագաթային հատվածը
(տեսարան Արցախի Հանրապետության տարածքից)

««Իշխանասար» հրաբուխ (Կարադաղ լեռ)» բնության հուշարձանի
գագաթը և մերձգագաթային հատվածը
(տեսարան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԻԾԱՏԱՆԸ ՏՈՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 168-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել ««Իծատանը տոն» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 168-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԻԾԱՏԱՆԸ ՏՈՆ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Իծատանը տոն» քարանձավ» բնության հուշարձանը
(այսուհետ՝
բնության
հուշարձան)
գտնվում
է
Արցախի
Հանրապետության
Ասկերանի
շրջանի
Խնապատ
համայնքի
տարածքում՝ Խնապատ գյուղից մոտ 1 կիլոմետր հյուսիս գտնվող
լեռան հարավահայաց զառիթափ լանջում: Բնության հուշարձանի
մատույցներին կարելի է մոտենալ Խնապատ գյուղից դեպի զառիթափ
լանջի ստորոտը տանող
լեռնային գրունտային ճանապարհով,
որտեղից էլ նեղ արահետով լանջն ի վեր անցնելով մոտ 200 մետր
տարածություն:
Բնության հուշարձանի
բարձրությունը
ծովի
մակարդակից` 841 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի
կոորդինատներն են` X=4428983; Y=8655035: Բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ

Կոորդինատները
X

Y

4228925
4228970

8655030
8655075

4229000

8655075

Սահմանային
կետերը
Դ
Ե
Զ

Կոորդինատները
X

Y

4229000
4228985

8655025
8655000

4228925

8655000

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է զառիթափ
լանջի ստորոտում առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ձգված մոտ 18 մետր երկարությամբ, 3 մետր
միջին լայնությամբ և 1.6 մետր միջին բարձրությամբ կիսալուսնաձև
կառուցվածք՝ կամարաձև կողմով դեպի լանջի խորքը: Քարանձավի
մուտքը հարավ-արևելահայաց զառիթափ լանջի կողմից է և ամբողջ

երկարությամբ բաց: Հատակը հարթ է՝ հորիզոնական, որը համընկնում
է ապարների շերտավորության հետ: Քարանձավ կարելի է մտնել նրա
հյուսիս-արևելյան վերջավորության հատվածից, որտեղ հատակը
զառիթափի ստորոտի ռելիեֆի մակերևույթից բարձր է 0.2-ից մինչև 0.3
մետր: Քարանձավի հարավ-արևմտյան աղեղնաձև վերջավորությունն
ավարտվում է Խնապատ գյուղի ուղղությամբ բացվող պատուհանով,
որի ստորին մասը համընկնում է հատակի հարթության հետ: Այս
հատվածում քարանձավի հատակի բարձրությունը զառիթափի
ստորոտի ռելիեֆի նկատմամբ կազմում է 2.7
մետր: Բնության
հուշարձանն աչքի է ընկնում ընդարձակ սրահով, որտեղ չափահաս
մարդը կարող է գտնվել կիսակռացած վիճակում:
4. Բնության հուշարձանը տեղաբաշխված է վերին կավճի
կամպանի հարկի (K2km՝ 75-ից մինչև 84 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
նրբաշերտ
ավազային
կրաքարերում:
Ակնադիտորեն բնության հուշարձանը պարփակող ավազային
կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին մոտ
տարածմամբ տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված ապարներ են,
որտեղ գերակշռում են շերտավորման ուղղությամբ տարածվող
հորիզոնականին մոտ հարթություններով ընդգծված և հյուսիսարևելյան ու հարավ-արևմտյան ուղղություններով տարածվող
ուղղաձիգ անկումներով ճեղքերը: Այդ ճեղքերի շնորհիվ բնության
հուշարձանը պարփակող լեռնային զանգվածը բաժանված է
չտեղաշարժված մեծաբեկորային անջատվածքների, իսկ ուղղաձիգ
անկումներով ճեղքերի շնորհիվ տեղի ունեցած փլուզումներով
պայմանավորված են տեղանքում առկա զառիթափ լանջերի
առաջացումը: Բնության հուշարձանի մուտքի խոշոր բացվածքը հենց
կապված է վաղեմի ժամանակներում բնության հուշարձանի
առաջացման վայրի փլուզման և զառիթափի առաջացման հետ: Այդ են
վկայում զառիթափից ցած գտնվող լանջում տարածված խոշոր
ժայռաբեկորները: Բնության հուշարձանն ընդգրկող զառիթափ լանջի
վրա դեռևս պահպանվել են միմյանցից տարբեր հեռավորությունների
վրա գտնվող նկատելի բացվածքներով ուղղաձիգ ճեղքեր, որոնք
հողմնահարում առաջացնող տարբեր պրոցեսների հետևանքով կամ
սեյսմիկ ցնցումների դեպքում կարող են նոր փլուզումների տեղիք տալ:
5. Բնության հուշարձանի առաջացման պատճառները վկայող
տվյալները տեղանքում բացակայում են: Սակայն, տեղանքի
կառուցվածքային առանձնահատկությունները վկայում են, որ մինչև
լեռնալանջերի փլուզումները, վաղեմի ժամանակներում այն կարող էր
առաջանալ
ճեղքային
ջրերի
հետ
ավազային
կրաքարերի
կարբոնատային նյութի փոխազդեցության հետևանքով, որը դադարել է
լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի
ուղղության փոփոխության, հետևաբար և անհետացման հետևանքով:

Այնուհետև,
բնության
հուշարձանի
հետագա
ձևավորումը
շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ:
6. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի և կառուցվածքի շնորհիվ
պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝
որպես քարայծերի և այլ կենդանիների պատսպարման, ինչպես նաև
արծիվների բնադրման վայր և իր դժվարամատչելի դիրքի ու դրանից
օգտվելու պայմանների աննպատակայնության հաշվառմամբ այն
թողել է կենդանիներին և թռչուններին, որպես նրանց բնակատեղի ու
պատսպարման վայր:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ երկրաձևաբանական հուշարձան:
8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 52
մետր հարավ՝ զառիթափ լանջի ստորոտում: Ա հանգուցակետից
սահմանագիծը ձգվելով լանջի տարածմանը համընթաց հյուսիսարևելյան ուղղությամբ՝ 55 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից
սահմանագիծը միջորեականի ուղղությամբ լանջն ի վեր տարածվելով
դեպի հյուսիս՝ 58 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև` Գ կետից
սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 48 մետրից
զառիթափի եզերքում միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը
զառիթափի եզերքի ուղղությամբ տարածվելով դեպի հարավարևմուտք՝ 38 մետրից միանում է Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը
թեքվելով դեպի հարավ և միջորեականի ուղղությամբ տարածվելով
լանջն ի վար՝ 64 մետրից զառիթափ լանջի ստորոտում միանում է Զ
կետին: Այնուհետև, Զ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի
արևմուտք և տարածվելով լանջի ստորոտով՝ 37 մետրից միանում է Ա
հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում
է 0,6 հեկտար, սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 300 մետր:
Հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիսարևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս
ուղղությամբ` 94 մետր է: Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք
ուղղությամբ` 64 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատ
համայնքն է:

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատ
համայնքն է:

««Իծատանը տոն» քարանձավ» բնության հուշարձանի տեղադիրքի
ակնադիտական տեսքը հարավից

««Իծատանը տոն» քարանձավ»
բնության հուշարձանի
արտաքին տեսքը հյուսիս-արևելքից

««Իծատանը տոն» քարանձավ»
բնության հուշարձանի սրահի
տեսքը արևելքից

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԳԱՆՁԱԿԻ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 169-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Հաստատել
««Գանձակի» ջրվեժ» բնության հուշարձանի
անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

պաշտոնական

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 169-Ն հրամանի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԳԱՆՁԱԿԻ» ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1.Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` ջրվեժ:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Գանձակի» ջրվեժ» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ բնության
հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի
շրջանի Վանք համայնքի տարածքում՝ Վանք գյուղի հյուսիս-արևելյան
եզերքից մոտ 5,5 կիլոմետր արևելք, Խաչեն գետի աջ վտակ Գանձակի
անտառածածկ գեղատեսիլ հովտի կիրճում: Գյուղից դեպի բնության
հուշարձան տանող ավտոճանապարհը բարեկարգ է: Բնության
հուշարձանին
կարելի
է
մոտենալ
Վանք-Նարեշտար
ավտոճանապարհի 4-րդ կիլոմետրից թեքվելով ձախ, այնուհետև
կամրջով անցնելով Խաչեն գետի աջ ափը և գետի հոսանքին հակառակ
ուղղությամբ շարունակելով ճանապարհը մինչև նպատակային վայր:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1106 մետր
է: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4433371;
Y=8628241:
Բնության
հուշարձանի
պահպանման
գոտու
կոորդինատներն են`

Սահմանային
կետերը

Կոորդինատները
X

Y

Սահմանային
կետերը

Ա

4433315

8628415

Բ

4433350

Գ

4433380

Կոորդինատները
X

Y

Դ

4433335

8628240

8628415

Ե

4433285

8628250

8628245

Զ

4433255

8628375

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 8 մետր
բարձրությունից գահավիժող ջրվեժ՝ սկզբում խիստ թեք լանջով,
այնուհետև զառիթափ: Այն տեղաբաշխված է միջին յուրայի հասակի
բայոս հարկի վերին հորիզոնի (J2b3՝ մոտ 183-184 միլիոն տարի առաջ
ընկած ժամանակահատված) պլագիոկլազային ու պիրոքսենային
պորֆիրիտների և նրանցից տեկտոնական խախտմամբ առանձնացված
նույնպես միջին յուրայի հասակի, սակայն բատ հարկի ստորին
հորիզոնի (J2bt1՝ մոտ 176-178 միլիոն տարի առաջ ընկած
ժամանակահատված)
ավազային
կրաքարերի
տարածման
հատվածում: Բնության հուշարձանի առաջացման վայրում բայոս
հարկի ապարները տարածված են գետի ձախ ափում և անկում են
արևելք-հյուսիս-արևելք ուղղությամբ՝ 80 աստիճան անկյան տակ, իսկ
բատ հարկի ապարները՝ աջ ափում, որոնք անկում են արևելք-հյուսիսարևելք ուղղությամբ՝ 25 աստիճան անկյան տակ: Բնության
հուշարձանի
առաջացման
տեղում
ապարները
տարբեր
ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են
մերձմիջորեականի ուղղությամբ տարածվող ճեղքերը: Ճեղքերի
շնորհիվ ապարները բաժանված են մեծաբեկորային անջատվածքների,
իսկ ջրի թափման վայրը ծածկված է խոշոր ժայռաբեկորներով:
4. Բնության հուշարձանի առաջացումը հիմնականում կապված է
վերոնշյալ ապարաշերտերի հպման վայրում առաջացած վերնետքվրաշարժ բնույթի տեկտոնական խզվածքի հետ, որի պառկած թևում
տեղադրված են բայոս հարկի ապարները, իսկ կախված թևում՝ բատ
հարկինը: Խզման հարթությունը 80 աստիճան անկյան տակ դեպի
արևելք անկումով տարածվում է մերձմիջորեականի ուղղությամբ:
Կապված
խզման
ուղղությամբ
տեկտոնական
պրոցեսների
ազդեցությունից
փոփոխության
ենթարկված
տարբերակազմ
ապարների առկայության և հողմնահարման նկատմամբ դրանց
ունեցած զգայունության հետ, տեղանքը՝ ենթարկվելով տվյալ տեղով
հոսող
Գանձակ
գետի
երկրաբանական
գործունեության
ազդեցությանը, ողողամաշմամբ մշակվել ու ռելիեֆում առաջացրել է
խիստ թեք և զառիթափ կտրվածքներով արտահայտված լանջեր,
որտեղ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել բնության հուշարձանի
առաջացման համար:
5. Բնության հուշարձանի գլխամասի հատվածում գետահունն
անցնում է բատ հարկի ապարների վրա առաջացած ծնկաձև ոլորանով,
որի շնորհիվ գետի ջուրը զառիթափ լանջի եզերքից գահավիժում է
տեկտոնական խզվածքի հարթությունում ջրի շիթի ազդեցությունից
առաջացած բեռնաթափման ավազան, որն ունի գետի հոսանքի
ուղղությամբ ձգված 5 մետր միջին լայնությամբ, 2 մետր միջին

խորությամբ, 16 մետր երկարությամբ լճակի տեսք, այնուհետև
շարունակում հոսել գետահունով:
6. Թափվող ջրի շիթի միջին լայնությունը կազմում է 0.8 մետր, իսկ
միջին հոսքը՝ 160 խորանարդ մետր/վայրկյան: Ջուրը քաղցրահամ է:
7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան:
8 Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
9. Ըստ սխեմատիկ քարտեզի` բնության հուշարձանի պահպանման
գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է բնության հուշարձանի
բեռնաթափման վայրից գետի հոսանքի ուղղությամբ 79 մետր հյուսիս՝
գետի հունում: Ա կետից սահմանագիծը արևելյան ուղղությամբ
տարածվելով դեպի աջափնյա խիստ թեք լանջ՝ 34 մետրից միանում է
լանջի եզերքով անցնող գրունտային ճանապարհի Բ կետին:
Այնուհետև` Բ կետից սահմանագիծը գրունտային ճանապարհի
եզերքով գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ տարածվելով դեպի
հարավ, 170 մետրից միանում է Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը
կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք և աջափնյա թեք լանջով
տարածվելով դեպի գետահուն՝ 34 մետրից միանում է գետահունում
գտնվող Դ կետին, որը բնության հուշարձանի գլխամասից գետի
հոսանքին հակառակ ուղղությամբ գտնվում է 86 մետր հեռավորության
վրա: Այնուհետև, սահմանահիծը Դ կետից նույնպես արևմտյան
ուղղությամբ տարածվելով՝ 57 մետրից գետի ձախափնյա զառիթափ
լանջի միջնամասում միանում է Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը
գետի հոսանքի ուղղությամբ լանջով տարածվելով դեպի հյուսիս՝ 124
մետրից նույնպես զառիթափ լանջի միջնամասում միանում է Զ կետին:
Զ կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի արևելք, 70 մետրից
գետահունում միանում է Ա հանգուցակետին: Պահպանման գոտու
ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,4 հեկտար, սահմանների
ընդհանուր երկարությունը` 489 մետր: Հատակագիծն ունի անկանոն
բազմանկյան
տեսք`
դեպի
հյուսիս
ձգվածությամբ:
Միջին
ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 160
մետր է: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք
ուղղությամբ`95 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
10. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք
համայնքն է:

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները
11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում
թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ թվում՝
3) քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը),
4) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
5) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
6) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
7) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:
7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
13. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք
համայնք:

««Գանձակի» ջրվեժ» բնության հուշարձանի գլխամասի տեսքը

««Գանձակի» ջրվեժ» բնության հուշարձանի գահավիժման տեսքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
««ԴՈՒԹԽՈՒԻ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 170-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1.

Հաստատել

««Դութխուի»

հանքային

աղբյուր»

բնության

հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

պաշտոնական

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2019 թվականի հոկտեմբերի 19
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 170-Ն հրամանի
ԱՆՁՆԱԳԻՐ
««ԴՈՒԹԽՈՒԻ» ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
1. Դասակարգումը
1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` հանքային:
2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները
2. ««Դութխուի» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանը
(այսուհետ`
բնության
հուշարձան)
գտնվում
է
Արցախի
Հանրապետության
Շահումյանի
շրջանի
Զուար
համայնքի
տարածքում, Զուար գյուղից 6 կիլոմետր հարավ գտնվող Թութխուն
գետի ձախ վտակ Սևջուր գետակի ստորին հոսանքի ձախափնյա
մնացորդային 8 մետր բարձրությամբ երկրորդ վերողողադաշտային
դարավանդի հարթակում: Այն արտահայտված է միմյանց հարակից
զույգ հանքային աղբյուրների ելքերով, որոնք ռելիեֆում դասավորված
են հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան տեղադիրքերով: Սույն
անձնագրում բնության հուշարձանի զույգ հանքային աղբյուրների
ելքերը միասին դիտարկվում են որպես բնության մեկ հուշարձան:
Վերոնշյալ դարավանդի թիկունքային կարին հարող լանջի եզերքով
անցնում է գրունտային ճանապարհ, որը բնության հուշարձանը
կապում է Զուար համայնքային կենտրոնի և արտաքին աշխարհի հետ:
Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1590 մետր
է: Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատներն են' արևելյան
տեղադիրքով աղբյուրի ելքինն է՝ X=4432807; Y=8603897, արևմտյան
տեղադիրքով աղբյուրի ելքինն է՝ X=4432753; Y=8603897: Բնության
հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են`
Սահմանային
կետերը
Ա
Բ
Գ

Կոորդինատները
X

Y

4432910
4432950
4432890

8603880
8603940
8603970

Սահմանային
կետերը
Դ
Ե
Զ

Կոորդինատները
X

Y

4432770
4432775
4432820

8603890
8603715
8603855

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը`
3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ընդերքից դեպի
գետնի մակերևույթ անաղմուկ արտաբերվող հանքային աղբյուր:
4. Հանքային ջրի ձևավորումն օրինաչափորեն կապված է
տարածքի
երկրաբանական
զարգացման
պատմության
և
պալեոջրաերկրաբանական պայմանների հետ, որոնց հաշվառմամբ
այն ընդգրկվում է Ջերմաջուր-Քարվաճառի ջրաերկրաքիմիական
գոտու Դութխուի (Թութխունի) ջրաերկրաքիմիական ենթագոտում:
5. Բնության հուշարձանի հանքային ջրի քիմիական կազմի
ձևավորման ընթացքում մեծ դեր են խաղացել տարածաշրջանի
երկրաբանական կառուցվածքում լայն տարածում ունեցող 300 մետրից
400 մետր հզորությամբ վերին կավճի սենոնի (K2sn) հարկի ու
պալեոգենի ստորին հարկերի (Ք1-2) նստվածքային և հրաբխանստվածքային
առաջացումները՝
կարբոնատային
ապարների
գերակշռող մեծամասնությամբ: Ժամանակի ընթացքում երիտասարդ
չորրորդականի
(Q)
հասակի
հրաբխային
գործունեությունը`
փոփոխելով տարածքի երկրաջերմային պայմանները, առաջ է բերել
կարբոնատային
և
կարբոնատացված
ապարների
ջերմամետամորֆացում, որի արդյունքում անջատվել է ածխաթթու գազ
և հագեցրել ստորերկրյա ջրերին: Ածխաթթու գազով հագեցված
ստորերկրյա ջրերի շիթերը շրջապտույտ գործելով Թութխուն գետի
ավազանում
առկա
տեկտոնական
խզվածքներում,
տեղ-տեղ
արտամղվել են դեպի Երկրի մակերևույթ, որոնց թվին է պատկանում
նաև բնության հուշարձանը:
6. Ջրաերկրաքիմիական տեսանկյունից բնության հուշարձանի
հանքային ջուրը ածխաթթվային է, հիդրոկարբոնատային, կալցիումնատրիում-մագնեզիումային: Ածխաթթու գազը հանդես է գալիս
հիմնականում ջրում լուծված վիճակում, իսկ ազատ վիճակում չնչին
քանակություն է կազմում: Ընդհանուր առմամբ ածխաթթու գազի
պարունակությունը ջրում ցածր է և կազմում է 0,8-ից մինչև 1 տոկոս:
7. Բնության հուշարձանի զույգ աղբյուրներից արտաբերվող ջրի
գումարային դեբիտը կազմում է 1,16 լիտր/վայրկյան: Հանքայնացումը
ջրում հասնում է 2,5 գրամ/լիտր, որը համարվում է թույլ
հանքայնացված, իսկ ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 17-ից մինչև 18
ցելսիուսի աստիճան, ըստ որի այն վերաբերում է սառը հանքային
ջրերի դասին:
8. Հանքային ջրում գերակշռում են կարբոնատային կազմի
միներալները, որոնց նստեցման շնորհիվ՝ մինչև հարակից Սևջուր
գետակի հետ միանալը, դարավանդի հարթակում 0.2-ից մինչև 0.5
մետր հզորությամբ, և դարավանդի եզերքից լանջն ի վար դեպի
գետակաափ ընկած հատվածում 2-ից մինչև 2.50 մետր հզորությամբ,
առաջացել են բազմերանգ, տրավերտինանման փխրուն ապարների

կուտակներ, որոնք հանքային ջրահոսքերի տարածման շրջանում
զբաղեցնում են մոտ 70 մետր երկարությամբ և 35 մետր լայնությամբ
օվալաձևին մոտ ընդհանուր մակերեսով տարածք:
9. Բնության հուշարձանի հանքային ջուրը համարվում է բուժիչսեղանի: Այն իր քիմիական կազմով և բուժիչ հատկություններով
համանման է մեծ ճանաչում ունեցող Կիսլովոդսկի «Նարզան» տիպին:
Բուժիչ նպատակներով հանքային ջուրն օգտագործելու համար
նախկին խորհրդային տարիներին տեղանքում կատարվել են
ուսումնասիրություններ, որոնք տեղում առողջարան հիմնելու
նպատակաուղղվածություն են ունեցել: Դրանց հետքերն այսօր էլ դեռ
մնում են, որոնց ապացույցներն են հադիսանում բնության
հուշարձանին
կից
փորված,
սակայն
ներկայումս
չգործող
հորատանցքը, նրանից մոտ 130 մետր դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող 22
մետր միջին տրամագծով և 2 մետր միջին խորությամբ քարուքանդված
օվալաձև ջրավազանի ու հիմնահատակ ավերված այլ փոքր
շինությունների հետքերը:
10. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ
արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և
ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան:
11. Բնականին մոտ վիճակում է, գեղատեսիլ:
4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,
մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը
12. Ըստ
սխեմատիկ
քարտեզի`
բնության հուշարձանի
պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հյուսիս-արևելյան
տեղադիրքով բնության հուշարձանի 80 մետր հեռավորության վրա՝
դարավանդի թիկունքային կարին հարող լանջի եզերքով անցնող
գրունտային ճանապարհից դեպի դարավանդի հարթակը տանող
արահետի վրա: Ա կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ՝ 61 մետրից միանում է գրունտային
ճանապարհի և Սևջուր գետակի միջև գտնվող գետակահովտի լանջի Բ
կետին: Այնուհետև, Բ կետից սահմանագիծը գետակահովտի լանջով
տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 58 մետրից միանում է Սևջուր
գետակի ձախ ափին գտնվող Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը
գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ աղեղնաձև տարածվելով
գետակաափով՝ Դ միջանկյալ կետի միջոցով 280 մետրից միանում է
պահպանման գոտու հարավ-արևմտյան եզերքի Ե կետին՝ նույնպես
գետակի ձախ ափին: Այնուհետև, սահմանագիծը Ե կետից կտրուկ
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ հատելով դարավանդի լանջը և
հարթակը, 127 մետրից դարավանդի թիկունքային կարին հարող
հատվածով անցնող վերոնշյալ արահետի վրա միանում է Զ կետին: Զ
կետից տարածվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 82 մետրից միանում է Ա

հանգուցակետին: Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում
է 1,3 հեկտար, սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 608 մետր:
Հատակագիծն ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիսարևմուտք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից
հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 230 մետր է: Միջին ձգվածությունը
հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ`110 մետր է:
5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին
13. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուար
համայնքն է:
6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի
առանձնահատկությունները
14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի
19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման
գոտու տարածքում արգելվում են`
1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման,
հորատման,
պայթեցման աշխատանքները,
2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,
3) ծառերի և թփերի հատումները,
4) աղտոտումը,
5) ջրային ռեժիմի խախտումը,
6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած
գործունեություն:
15. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու
տարածքում թույլատրվում են`
1) քաղաքացիների հանգիստը,
2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ
թվում՝ քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման սպասարկման
ծառայությունների մոնիթորինգը,
3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը,
4) էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև
խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները,
5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված
վայրերում,
6) զբոսաշրջիկների
և
այցելուների
սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը:

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին
16. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուար
համայնքն է:

Հարավ-արևմտյան
հանքային աղբյուրի
ելքը

Հյուսիս-արևելյան
հանքային աղբյուրի
ելքը

««Դութխուի» հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը

Հյուսիս-արևելյան
հանքային աղբյուրի
ելքը

««Դութխուի» հանքային աղբյուր»
բնության հուշարձանի տեղադիրքը՝
Դարավանդի հարթակում

Հանքային ջրից առաջացած բազմերանգ,
տրավերտինանման փուխր ապարների
կուտակ՝ դարավանդի լանջում

Համաձայնեցված է`
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարար ստորագրություն Ա. Հարությունյան
«30» հոկտեմբերի 2019 թվական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի N
52-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 174-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին
համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների
նախարարի
2018
թվականի
հունիսի
25-ի
««Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կողմից մատուցվող բնափայտի մթերման ծառայությունների գները
հաստատելու մասին» N 52-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի
աղյուսակի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.

« գ. անտառից դուրս բերում մինչև սպառողի
պահեստ (միջին հեռավորությունը 40
կիլոմետր)

10 000
»:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ հաստատված
առավելագույն գինն ուժի մեջ է մտնում սույն հրամանի պաշտոնական
հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ`
2019 թվականի հոկտեմբերի 25
ք.Ստեփանակերտ

Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» հոկտեմբերի 2019թ.

N 201
ք.Ստեփանակերտ

ՀՐԱՄԱՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
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 ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության տեսակի
լիցենզավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 342ՏՆ եզրակացությունը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Տրամադրել՝

1)

անհատ

ձեռնարկատեր

Արմեն

Վլադիմիրի

Խաչիյանին՝

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության իրականացման ՏԾN00698 լիցենզիայի N00004 ներդիր.
2) ֆիզիկական անձ Արա Արամի Իսանյանին՝
Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության իրականացման ՏԾN00731 լիցենզիա և լիցենզիայի
N00001 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Վլադիմիրի
Խաչիյանի՝ Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
ՏԾN00698
լիցենզիայի
N00003
ներդիրի
գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:
Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
12 սեպտեմբերի 2019թ.

N 523Ա
ք. Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով
լիցենզավորող հանձնաժողովի 12.09.2019թ. եզրակացությունը (կցվում
է) և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ
տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան
գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:
N

Լիցենզավորվող անձի անվանումը և
գտնվելու վայրը

Գործունեության տեսակը
Շինարարության

1

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

իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
արտադրական

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

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
12 սեպտեմբերի 2019թ.

N 524Ա
ք. Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
լիցենզավորող հանձնաժողովի 12.09.2019թ. եզրակացությունը և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի
1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ
լիցենզիայի գործունեությունը`

N

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը
և գտնվելու վայրը

ընկերության

Լիցենզիայի
համարը

«Ճանշինվերանորոգում»
1

ՓԲԸ ք.Ստեփ.,
Մարտունի փող. 74ա

ՇԻ-1048

տրամադրած

Քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության
տեսակը
Շինարարության
իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակկոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ
Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՄԱՆ
27 սեպտեմբերի 2019թ.

N 546Ա
ք. Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով
լիցենզավորող հանձնաժողովի 26.09.2019թ. եզրակացությունը
(կցվում է) և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ
օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ պարբերության
պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝

1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ
տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան
գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:
Լիցենզավորվող անձի
N

անվանումը և գտնվելու

Գործունեության տեսակը

վայրը
Շինարարության
1

«ԱՌԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ., Զորգե 9

իրականացում, ըստ հետևյալ
ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
արտադրական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել
բնակարանային կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարությունյանի վրա:
ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
27 սեպտեմբերի 2019թ.

N 547Ա
ք. Ստեփանակերտ

Քաղաքաշինության բնագավառում
լիցենզիաների գործունեության դադարեցման մասին
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
լիցենզավորող հանձնաժողովի 26.09.2019թ. եզրակացությունը և
ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի
1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել հետևյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիաների գործունեությունը`

N

Լիցենզավորվող
անձի
անվանումը
և գտնվելու
վայրը

Լիցենզիայի
համարը

ՔՓՄ-395

1

«ՊՐՈՖԻԼ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ.
Նաբերեժնայա
թիվ 2

ՔՓՄ -396

Քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության տեսակը
Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

տրանսպորտային
ՔՓՄ -397

Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակկոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ
Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 305-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Կուտակային
օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասը`

կենսաթոշակների

մասին»

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից Արցախի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հատուցման
դեպքի առկայության փաստի մասին տեղեկացնելու կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի հոկտեմբերի 25
ք.Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
հոկտեմբերի 25-ի N 305-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԴԵՊՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի
կողմից Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը
(այսուհետ՝ ֆինանսների նախարարություն) հատուցման դեպքի առկայության
փաստի մասին տեղեկացնելու կարգի և ներկայացվող փաստաթղթերի ու
տեղեկությունների փոխանակման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքով (այսուհետ՝ օրենք)
սահմանված իմաստով:
2. ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԻ
ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
3. Մասնակիցների ռեեստրը վարողն օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով սահմանված ժամկետում ֆինանսների նախարարություն է
ներկայացնում օրենքով սահմանված հատուցման դեպքի առկայության մասին
տեղեկանք (այսուհետ՝ տեղեկանք)` համաձայն սույն կարգի հավելվածով
սահմանված ձևի: Տեղեկանքը ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվում
Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով էքսել ֆորմատով՝ ֆինանսների
նախարարության կողմից նախօրոք մասնակիցների ռեեստրը վարողին
տրված
հասցեով,
իսկ
անհնարինության
դեպքում`
ֆինանսների
նախարարություն էլեկտրոնային կրիչով առձեռն մուտքագրվելու միջոցով:
3. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻՆ ՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ
4. Ֆինանսների նախարարությունը հատուցվող գումարը փոխանցում է
օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամկետում մասնակիցների
ռեեստրը վարողի հաշվին՝ Բանկ-մեյլ համակարգով՝ նշելով մասնակիցների
ռեեստրը վարողի տեղեկատվական համակարգի կողմից յուրաքանչյուր
հատուցման դեպքի առնչությամբ գեներացված եզակի հղման համարը:

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 305-Ն
հրամանով սահմանված կարգի

Ձև
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
1. Հղման
2. Հատուցվող գումարը՝
3. Սպասարկող
համարը
պետական բյուջեի միջոցների բանկի
հաշվին
անվանումը

4. Հաշվեհամարը
6. Վճարման
ամսաթիվը

Օր

5. Հաշվետիրոջ անվանումը
Ամիս

Տարի

ԿԱՐԳ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ
ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. Հատուցման դեպքի առկայության մասին տեղեկանքի ձևի
(այսուհետ՝ տեղեկանք) «1. Հղման համարը» վանդակում լրացվում է
մասնակիցների ռեեստրը վարողի տեղեկատվական համակարգի
կողմից հատուցման դեպքի առնչությամբ գեներացված եզակի հղման
համարը:
2. Տեղեկանքի «2. Հատուցվող գումարը՝ պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին» վանդակում լրացվում է մասնակցի համար օրենքի
28-րդ հոդվածով սահմանված տարբերության գումարի` Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցվող
մասը` համաձայն օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասի:
3. Տեղեկանքի «3. Սպասարկող բանկի անվանումը» վանդակում
լրացվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին սպասարկող այն բանկի
անվանումը, որտեղ գտնվող հաշվին պետք է վճարվի հատուցվող
գումարը:
4. Տեղեկանքի «4. Հաշվեհամարը» վանդակում լրացվում է
մասնակիցների ռեեստրը վարողին սպասարկող բանկում գտնվող
հաշվի համարը:
5. Տեղեկանքի «5. Հաշվետիրոջ անվանումը» վանդակում
լրացվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողի լրիվ անվանումը:
6. Տեղեկանքի «6. Վճարման ամսաթիվը» վանդակում լրացվում է
հատուցվող գումարը փոխանցելու օրը, ամիսը և տարին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի ԹԻՎ 16/Ղ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 306-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 37-րդ հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի
19-ի «Գույքահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին
հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 16/Ղ հրամանով հաստատված
հրահանգում`
1) 5-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «բնակարաններ»
բառից հետո լրացնել «, անհատական բնակելի տներ, այգետնակներ
(ամառանոցներ) և դրանց կից շինություններ» բառերը,
2) 10-րդ կետի`
ա. «բ» ենթակետի օրինակ 12-ի երրորդ պարբերությունում
«գույքահարկի պարտավորությունն առաջանում է» բառերից հետո
լրացնել «(նախկին սեփականատիրոջ համար դադարում է)» բառերը,
բ. «գ» ենթակետում առաջին պարբերությունից հետո լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ,
«Սույն ենթակետի կիրառման իմաստով` ֆիզիկական անձին
պատկանող հարկվող օբյեկտը կամ դրա մի մասն օտարելու դեպքում
նոր
սեփականատիրոջն
անցած
գույքահարկի
չմարված
պարտավորությունները հաշվառվում են նախկին սեփականատեր
ֆիզիկական անձին հաշվառող մարմնի հաշվառման տվյալներով՝
տվյալ հարկվող օբյեկտի գույքահարկի պարտավորությունների մասին
համապատասխան տեղեկանքի, իսկ հարկվող օբյեկտի գույքահարկի
գծով օտարման օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար
վճարումները նոր սեփականատիրոջ համար հաշվառվում են նախկին
սեփականատեր ֆիզիկական անձին հաշվառող մարմնի հաշվառման
տվյալներով՝ տվյալ հարկվող օբյեկտի օտարման օրվա դրությամբ

օտարմանը հաջորդող ժամանակաշրջանի համար գույքահարկի
հաշվառված գումարների մասին համապատասխան տեղեկանքի
հիման վրա: Սույն պարբերության կիրառման իմաստով` նոր
սեփականատեր համարվող կազմակերպությունները սույն հրահանգի
N 5 հավելվածում բերված ձևով գույքահարկի հաշվարկում կատարում
են համապատասխան նշում տվյալ կամ նախորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանում ֆիզիկական անձանց հարկվող օբյեկտ
համարվող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք
բերելու մասին` իրենց հաշվառող մարմին ներկայացնելով տվյալ
հարկվող
օբյեկտի
համար
գույքահարկի
չմարված
պարտավորությունների,
օտարման
օրվան
հաջորդող
ժամանակաշրջանների
համար
հաշվառված
գույքահարկի
վճարումների
կամ
գույքահարկի
պարտավորությունների
բացակայության մասին համապատասխան տեղեկանք: Սույն
պարբերությունում նշված տեղեկանքները չեն ներկայացվում, եթե
նախկին և նոր սեփականատերերին հաշվառող մարմինը նույնն է:
Օրինակ 13.1. Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի բնակիչ
Սիմոնյանը
սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող
փոխադրամիջոցը
2018 թվականի մայիսի 8-ին օտարում է
Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ Գրիգորյանին: Փոխադրամիջոցի
2018 թվականի գույքահարկի տարեկան 17600 ՀՀ դրամ կազմող
գումարը Սիմոնյանի կողմից վճարվել է 2018 թվականի փետրվարին`
փոխադրամիջոցի տարեկան տեխնիկական զննություն անցկացնելուց
առաջ: Գրիգորյանի համար տվյալ փոխադրամիջոցի գծով
գույքահարկի պարտավորությունն առաջանում է, իսկ Սիմոնյանի
համար դադարում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից: Գրիգորյանի
համար տվյալ փոխադրամիջոցի գծով գույքահարկը նշված ժամկետից
սկսած հաշվարկելու համար հիմք են հանդիսանում փոխադրամիջոցի
տեխնիկական անձնագիրը և Սիմոնյանին հաշվառող մարմնի կողմից
տրված համապատասխան տեղեկանքը, որոնք պետք է ներկայացվեն
Գրիգորյանի
գրանցման
(բնակության)
վայրի
գույքահարկ
վճարողներին հաշվառող մարմին:
Օրինակ 13.2. Կազմակերպությունը (գտնվելու վայրը՝ քաղաք
Ստեփանակերտ) Ասկերանի շրջանի Այգեստանի համայնքի բնակիչ
Պողոսյանից
սեփականության
իրավունքով
ձեռք
է
բերել
փոխադրամիջոց 2018 թվականի հունիսի 6-ին, իսկ Մարտունու շրջանի
Եմիշճանի համայնքի բնակիչ Սահակյանից ձեռք է բերել Մարտունի
քաղաքում գտնվող հասարակական նշանակության շինություն 2018
թվականի հուլիսի 8-ին:
Ասկերանի
շրջանի
Այգեստանի
համայնքում
Պողոսյանի
փոխադրամիջոցի համար հաշվառված են 13 122 ՀՀ դրամի չափով
գույքահարկի պարտավորություններ (2017 թվականի համար 8 000 ՀՀ
դրամ կազմող գույքահարկի գումարը, օրենքով սահմանված կարգով

հաշվարկված 1 122 ՀՀ դրամ (8 000 ՀՀ դրամ x 187 օր x 0,075%) կազմող
տույժերի գումարը 2018 թվականի հունիսի 6-ի դրությամբ, ինչպես նաև
2018 թվականի հունվար-հունիս ամիսների գույքահարկի գումարը՝ 4
000
ՀՀ
դրամ):
Կազմակերպությունը
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան ներկայացվող 2018 թվականի առաջին կիսամյակի
գույքահարկի հաշվարկում կատարում է նշում հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆիզիկական անձին պատկանող հարկվող օբյեկտի
նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման մասին`
ներկայացնելով Ասկերանի շրջանի Այգեստանի համայնքի կողմից
տրված` տվյալ հարկվող օբյեկտի համար գույքահարկի չմարված
պարտավորությունների մասին համապատասխան տեղեկանքը, ինչը
հիմք է հանդիսանալու կազմակերպությանն անցած գույքահարկի
պարտավորությունների հաշվառման համար: Կազմակերպությանն
անցած 2017 թվականի գույքահարկի չմարված պարտավորությունների
համար կշարունակվի օրենքով սահմանված կարգով տույժերի
հաշվարկը մինչև 365 օրը լրանալը (մինչ այդ վճարում չկատարելու
դեպքում), իսկ 2018 թվականի գույքահարկի գումարների համար
տույժերի հաշվարկը կսկսվի 2019 թվականի հունվարի 21-ից (մինչ այդ
վճարում չկատարելու դեպքում):
Մարտունի քաղաքում գտնվող հասարակական նշանակության
շինության գույքահարկի տարեկան գումարը կազմում է 120 000 ՀՀ
դրամ, 2018 թվականի մայիսին Սահակյանը վճարել է գույքահարկի
գումար 90 000 ՀՀ դրամի չափով: Անկախ այն հանգամանքից, որ 2018
թվականի հուլիսի 8-ին օտարված շինության համար օտարման օրվա
դրությամբ այդ օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար
վճարումների առկայության դեպքում Սահակյանի գույքահարկի
պարտավորությունը դադարում է այդ ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 1-ից, օտարման օրվա դրությամբ 20 000 ՀՀ դրամը
հանդիսանում է օտարման օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանների
համար գույքահարկի հաշվառված վճարում: Կազմակերպությունը
Մարտունու քաղաքապետարան ներկայացվող 2018 թվականի երկրորդ
կիսամյակի գույքահարկի հաշվարկում կատարում է նշում հաշվետու
ժամանակաշրջանում ֆիզիկական անձին պատկանող հարկվող
օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման մասին:
Գույքահարկի հաշվառված վճարումներին համապատասխան`
կազմակերպության տվյալ հարկվող օբյեկտի պարտավորությունները
կհաշվարկվեն 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:»,
գ. «ե» ենթակետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող
փոխադրամիջոցը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոտանելու
դեպքում գույքահարկի պարտավորությունը դադարում է: Ֆիզիկական
անձի դիմումի համաձայն` սույն պարբերությամբ սահմանված

փոխադրամիջոցները լիազոր մարմնում վերահաշվառելու դեպքում
այդ փոխադրամիջոցների համար մինչև խոտանման ամսվան
հաջորդող
ամսվա
1-ը
դադարած
գույքահարկի
պարտավորությունները հակադարձվում են և ենթակա են
կատարման` օրենքով սահմանված կարգով և չափերով:»,
դ. «ե» ենթակետի երկրորդ պարբերությունում «հարկային կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմնի» բառերը փոխարինել «լիազոր
մարմնի» բառերով,
3) 12.1-ին կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր
պարբերություն.
«Օրինակ 17.1. Կազմակերպության պետական գրանցում
ստանալու (գտնվելու) վայրն է Ստեփանակերտ քաղաքը, որտեղ նրան
սեփականության իրավունքով պատկանում է հարկվող օբյեկտ
համարվող մեկ շինություն: Կազմակերպությունը գործունեություն է
իրականացնում
(կազմակերպությանը
պատկանող
փոխադրամիջոցները հաշվառված են և շահագործվում են) Ասկերանի
շրջանի Ակնաղբյուրի և Դահրավի համայնքներում: Միաժամանակ,
կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանում են
Մարտունու և Հադրութի շրջանների վարչական սահմաններում
գտնվող մեկական շինություններ և մեկ շինություն Մարտակերտի
շրջանի Վանքի համայնքում: Կազմակերպությունը գույքահարկի
հաշվարկ պետք է ներկայացնի Ստեփանակերտի քաղաքային
համայնք՝
համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող
շինության
և
կազմակերպությանը
պատկանող
բոլոր
փոխադրամիջոցների
համար
(անկախ
շահագործման
կամ
հաշվառման հանգամանքից), Ակնաղբյուրի և Դահրավի, ինչպես նաև
Վանքի համայնքներ՝ համապատասխանաբար այդ համայնքների
վարչական
սահմաններում
գտնվող
շինությունների
համար
գույքահարկի առանձին հաշվարկներ:»,
4) 13-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել,
5) 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«15. Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների համար
ներկայացրած գույքահարկի հաշվարկներում սխալներն ինքնուրույն
հայտնաբերելու դեպքում գույքահարկ վճարողը կարող է գույքահարկ
վճարողներին հաշվառող մարմին ներկայացնել սույն հրահանգի
հավելվածներում բերված համապատասխան ձևերով գույքահարկի
ճշտված հաշվարկներ, որոնց հիման վրա օրենքով սահմանված
կարգով կատարվում է այդ ժամանակաշրջանների համար
գույքահարկի պարտավորությունների (այդ թվում` տույժերի)
վերահաշվարկ:
Հաշվարկված հարկային պարտավորության գումարները չեն
կարող նվազեցվել, եթե այդ գումարները վերաբերում են այն հաշվետու
ժամանակաշրջանին,
որից
անցել
է
երեք
տարի:
Սույն

պարբերությունում նշված ժամկետը լրանալուց հետո հարկային
պարտավորության գումարները փոփոխող հաշվարկներ չեն կարող
ներկայացվել:
Հարկային մարմինների կողմից գույքահարկ վճարողների մոտ
իրականացվող
ստուգումների
ընթացքում
ստուգվող
ժամանակաշրջանին վերաբերող գույքահարկի հաշվարկների ճշտում
չի իրականացվում (գույքահարկի ճշտված հաշվարկներ չեն
ներկայացվում):
Գույքահարկի վճարման գծով խախտումներ հայտնաբերվելու
դեպքում գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններ չեն
կարող առաջանալ, եթե տվյալ խախտումը կատարելուց հետո անցել է
տասը տարի:»,
6)
16-րդ
կետի
երկրորդ
պարբերության
առաջին
նախադասությունում «2005 թվականի հունվարի 1-ից սկսած» բառերը
փոխարինել «2005 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2016 թվականի
չորրորդ եռամսյակը ներառյալ» բառերով,
7) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.1-ին կետ.
«16.1. Կազմակերպությունները 2017 թվականի առաջին
կիսամյակից սկսած շինությունների գույքահարկը հաշվարկում են
հետևյալ կարգով.
1)
հասարակական
և
արտադրական
նշանակության
շինությունների, ավտոտնակների գույքահարկը հաշվետու կիսամյակի
համար հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
ՀՎՃ = [(Շարժ x Դկիս)/6 x Աթ] - Ակիս
որտեղ`
ՀՎՃ - հաշվետու կիսամյակում հասարակական և արտադրական
նշանակության շինությունների, ավտոտնակների համար վճարման
ենթակա գույքահարկի գումարն է,
Շարժ - հասարակական և արտադրական նշանակության
շինությունների, ավտոտնակների կադաստրային արժեքն է,
Դկիս - շինությունների գույքահարկի դրույքաչափը հաշվետու
կիսամյակի համար, որն ավտոտնակների դեպքում հավասար է 0,1
տոկոսի, իսկ հասարակական և արտադրական նշանակության
շինությունների դեպքում` 0,15 տոկոսի,
Աթ - հաշվետու կիսամյակում գույքահարկի հաշվարկման համար
հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների,
ավտոտնակների հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի
պարտավորության) ամիսների թիվն է,
Ակիս - հասարակական և արտադրական նշանակության
շինությունների, ավտոտնակների մասով օրենքով սահմանված
գույքահարկի արտոնությունների կիսամյակային գումարն է,
2)
հարկվող
օբյեկտ
համարվող
այլ
(բացառությամբ
ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական նշանակության)

շինությունների գույքահարկը հաշվետու կիսամյակի համար
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
ՀՎՃ = [(Շարժ x Դտ)/12 x Աթ] - Ակիս
որտեղ`
ՀՎՃ - հաշվետու կիսամյակում հարկվող օբյեկտ համարվող այլ
(բացառությամբ ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական
նշանակության)
շինությունների
համար
վճարման
ենթակա
գույքահարկի գումարն է,
Շարժ - հարկվող օբյեկտ համարվող այլ (բացառությամբ
ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական նշանակության)
շինությունների կադաստրային արժեքն է,
Դտ - հարկվող օբյեկտ համարվող այլ (բացառությամբ
ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական նշանակության)
շինությունների գույքահարկի տարեկան դրույքաչափն է,
Աթ - հաշվետու կիսամյակում գույքահարկի հաշվարկման համար
այլ
(բացառությամբ
ավտոտնակների,
հասարակական
և
արտադրական նշանակության) շինությունների հարկվող օբյեկտ
համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվն է,
Ակիս - հարկվող օբյեկտ համարվող այլ (բացառությամբ
ավտոտնակների, հասարակական և արտադրական նշանակության)
շինությունների
մասով
օրենքով
սահմանված
գույքահարկի
արտոնությունների կիսամյակային գումարն է:
Գույքահարկ վճարող կազմակերպությունները 2017 թվականի
առաջին կիսամյակից սկսած հաշվետու կիսամյակների համար
հարկվող
օբյեկտ
համարվող
շինությունների
գույքահարկի
հաշվարկները ներառում են սույն հրահանգի N 5 հավելվածում բերված
ձևով գույքահարկի հաշվարկում:»,
8) 21-րդ կետում «Մոտոցիկլետների» բառից հետո լրացնել «, ձյունագնացների, մոտոամենագնացների (քվադրոցիկլերի)» բառերը, իսկ
«մոտոցիկլետի», «Մոտոցիկլետի» բառերից հետո` «կամ ձյունագնացի
կամ մոտոամենագնացի (քվադրոցիկլի)» բառերը,
9) 22-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Մինչև 2016 թվականի չորրորդ եռամսյակը ներառյալ
գույքահարկի հաշվարկման գումարները կազմակերպությունները
սույն
հրահանգի
23-րդ
կետում
սահմանված
կարգով
համապատասխան բյուջե են վճարում յուրաքանչյուր եռամսյակ`
մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը ներառյալ
(2016 թվականի չորրորդ եռամսյակի գույքահարկի վճարման ժամկետն
այդ եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ն է (ներառյալ)): 2017
թվականի առաջին կիսամյակից սկսած գույքահարկի հաշվարկված
գումարները կազմակերպությունները սույն հրահանգի 23-րդ կետով
սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում

յուրաքանչյուր կիսամյակ` մինչև տվյալ կիսամյակին հաջորդող
ամսվա 20-ը ներառյալ:»,
10) 23-րդ կետի առաջին պարբերությունում «հաշվարկված
գույքահարկի» բառերից հետո լրացնել «(այդ թվում` սույն հրահանգի
10-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան գույքահարկի չմարված
հարկային պարտավորությունների)» բառերը,
11) 24-րդ կետի առաջին պարբերությունում «գույքահարկը»
բառից հետո լրացնել «(այդ թվում` սույն հրահանգի 10-րդ կետի «բ»
ենթակետին համապատասխան գույքահարկի չմարված հարկային
պարտավորությունները)» բառերը,
12) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 32-34-րդ կետեր.
«32. Պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետի ավարտից
հետո գույքահարկից ազատվում են նաև Արցախի Հանրապետության
զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայություն անցած`
ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտած անձինք`
1)
սեփականության
իրավունքով
իրենց
պատկանող
գույքահարկով հարկվող օբյեկտի մասով.
2) ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց
պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյեկտի դեպքում` հարկվող
օբյեկտի իրենց բաժնի մասով.
3) ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով իրենց
պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյեկտի մասով, եթե մյուս
համասեփականատերերն անչափահաս կամ անաշխատունակ անձինք
են:
Նշված անձինք գույքահարկից ազատվում են հասարակական և
(կամ) արտադրական նշանակության շինություն չհանդիսացող մեկ
շինության մասով, որի հարկման բազան չի գերազանցում 40 000 000 ՀՀ
դրամը (չգերազանցող մասով), և մեկ փոխադրամիջոցի մասով, որի
հարկման բազան չի գերազանցում 150 ձիաուժը (չգերազանցող
մասով):
Սույն կետում նշված` սեփականության իրավունքով հարկ
վճարողին մեկից ավելի շինություն պատկանելու դեպքում
արտոնությունը կիրառվում է հարկ վճարողի կողմից ընտրված
շինության նկատմամբ, իսկ արտոնության կիրառման համար հիմք են
ընդունվում անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից
տրված
տեղեկանքը`
անձին
սեփականության
իրավունքով
պատկանող շինությունների թվաքանակի և գտնվելու վայրերի մասին,
ինչպես նաև շինության գտնվելու վայրի (վայրերի) հաշվառող մարմնի
կողմից տրված տեղեկանքը` այլ շինության մասով արտոնություն
կիրառված չլինելու մասին (բացառությամբ այն դեպքի, երբ հարկվող
օբյեկտ հանդիսացող բոլոր շինությունները գտնվում են միևնույն
հաշվառող մարմնի տարածքում), իսկ ընդհանուր համատեղ
սեփականության դեպքում` նաև համասեփականատեր հանդիսացող

անչափահաս անձանց ծննդյան վկայականների պատճենները կամ
մյուս համասեփականատերերի անաշխատունակությունը հաստատող
տեղեկանքները (հաշմանդամների համար` բնակության վայրի
սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի կողմից տրված
կենսաթոշակի վկայականը կամ բժշկասոցիալական փորձաքննության
կենտրոնի կողմից տրված տեղեկանքը):
Սույն կետով նշված սեփականության իրավունքով հարկ
վճարողին մեկից ավելի փոխադրամիջոց պատկանելու դեպքում
արտոնությունը կիրառվում է հարկ վճարողի կողմից ընտրված
փոխադրամիջոցի մասով, իսկ արտոնության կիրառման համար հիմք
են ընդունվում ոստիկանության լիազոր մարմնի կողմից տրված
տեղեկանքը` անձին սեփականության իրավունքով պատկանող
փոխադրամիջոցի թվաքանակի մասին և (կամ) փոխադրամիջոցի
գրանցման վայրի հաշվառող մարմնի կողմից տրամադրված
տեղեկանքը` այլ փոխադրամիջոցների մասով արտոնություններ
կիրառված
չլինելու
մասին,
իսկ
ընդհանուր
համատեղ
սեփականության դեպքում` նաև համասեփականատեր հանդիսացող
անչափահաս անձանց ծննդյան վկայականների պատճենները կամ
մյուս համասեփականատերերի անաշխատունակությունը հաստատող
տեղեկանքները (հաշմանդամների համար` բնակության վայրի
սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի կողմից տրված
կենսաթոշակի վկայականը կամ բժշկասոցիալական փորձաքննության
կենտրոնի կողմից տրված տեղեկանքը):
Սույն կետով սահմանված արտոնությունը դադարում է գործել,
եթե հարկվող օբյեկտ համարվող գույքը ծառայությունից հետո
հանձնվել
է
վարձակալության
կամ
հավատարմագրային
կառավարման: Սույն կետով սահմանված արտոնությունը չի
կիրառվում այն հարկվող օբյեկտ հանդիսացող գույքի մասով, որը ձեռք
է բերվել ծառայությունից հետո:
Սույն կետի կիրառման առումով «զինված ուժեր» և «այլ զորքեր»
հասկացությունները կիրառվում են
«Պաշտպանության մասին»
օրենքով սահմանված իմաստով:
Օրինակ 32. Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում
ծառայած և ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած
Սարգսյանի պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետն
ավարտվել է 2018 թվականի ապրիլի 5-ին: Սարգսյանին
սեփականության իրավունքով պատկանում են գույքահարկով
հարկվող օբյեկտ հանդիսացող երեք շինություններ` Ստեփանակերտ
քաղաքում` հասարակական նշանակության, Շուշի քաղաքում`
բնակելի նշանակության, որը հանձնել է վարձակալության, և
Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի համայնքում` բնակելի նշանակության
շինություն, որը ձեռք է բերել 2019 թվականի մայիսի 20-ին: Տվյալ
դեպքում Սարգսյանը չի կարող օգտվել գույքահարկի արտոնությունից,

քանի որ շինություններից մեկը հասարակական նշանակության է,
մյուսը հանձնել է վարձակալության, իսկ երրորդը ձեռք է բերել
պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետի ավարտից (2018
թվականի ապրիլի 5-ից) հետո:
Օրինակ 33. Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում
ծառայած և ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած
Սարգսյանի պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետն
ավարտվել է 2018 թվականի ապրիլի 5-ին: Սարգսյանին
սեփականության իրավունքով պատկանում են գույքահարկով
հարկվող օբյեկտ հանդիսացող երեք շինություններ` Ստեփանակերտ
քաղաքում` հասարակական նշանակության, Շուշի քաղաքում`
բնակելի նշանակության (կադաստրային արժեքը 54 540 000 ՀՀ դրամ),
և Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի համայնքում` ավտոտնակ
(կադաստրային արժեքը
5 000 000 ՀՀ դրամ): Բոլոր շինությունները
Սարգսյանը սեփականության իրավունքով ձեռք է բերել մինչև
պարտադիր ժամկետային ծառայության ավարտը (մինչև 2018
թվականի ապրիլի 5-ը): Այս դեպքում Սարգսյանն իրավունք ունի
ընտրելու այն շինությունը (ավտոտնակը կամ բնակելի շինությունը),
որի
մասով
ցանկանում է
օգտվել
օրենքով
սահմանված
արտոնությունից (Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող շինությունը
հասարակական նշանակության է, հետևաբար այդ շինության մասով
արտոնություն չի կարող սահմանվել): Սարգսյանը ցանկանում է
արտոնություն ստանալ Շուշի քաղաքում գտնվող շինության մասով,
որի համար Շուշիի քաղաքապետարան պետք է ներկայացնի անշարժ
գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը`
անձին սեփականության իրավունքով պատկանող շինությունների
թվաքանակի և գտնվելու վայրերի մասին, տեղեկանք Աստղաշենի
գյուղապետարանից` իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող
ավտոտնակի
մասով
արտոնությունից
չօգտվելու
մասին,
ռազմաուսումնական հաստատությունից ստացած դիպլոմի պատճենը
և պարտադիր ժամկետային ծառայության ավարտը (ծառայության
ավարտի ամսաթվի, ամսվա և տարեթվի նշումով) հավաստող
փաստաթուղթ: Այս դեպքում, 2018 թվականի համար Շուշի քաղաքում
բնակելի
նշանակության
շինության
համար
հաշվարկված
գույքահարկի գումարը կկազմի 182 565 ՀՀ դրամ [(127 100+14 540
000x0,8%)/12x9], արտոնության գումարը կկազմի 95 325 ՀՀ դրամ [(67
100+10 000 000x0,6%)/12x9], վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը
կկազմի 87 240 ՀՀ դրամ (182 565-95 325), որը ենթակա է վճարման
մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:
Օրինակ 34. Պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետի
ավարտից հետո (ժամկետն ավարտվել է 2018 թվականի ապրիլի 5-ին)
Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայած և
ռազմաուսումնական
հաստատություն
ավարտած
Դավթյանին

սեփականության իրավունքով պատկանում են գույքահարկով
հարկվող օբյեկտ հանդիսացող երկու փոխադրամիջոցներ Շուշի
քաղաքում` թեթև մարդատար ավտոմեքենա (5 նստատեղ, շարժիչի
հզորությունը` 280 ձիաուժ, արտադրման տարեթիվը՝ 2014 թվական) և
բեռնատար ավտոմեքենա: Այս դեպքում Դավթյանն իրավունք ունի
ընտրելու այն փոխադրամիջոցը, որի մասով ցանկանում է օգտվել
օրենքով սահմանված արտոնությունից: Սարգսյանը ցանկանում է
արտոնություն ստանալ մարդատար ավտոմեքենայի մասով:
Արտոնության կիրառման համար հիմք են ընդունվում լիազոր մարմնի
կողմից տրված տեղեկանքը` անձին սեփականության իրավունքով
պատկանող փոխադրամիջոցների թվաքանակի մասին և (կամ)
փոխադրամիջոցի գրանցման վայրի հաշվառող մարմնի կողմից
տրամադրված տեղեկանքը` այլ փոխադրամիջոցների մասով
արտոնություններ կիրառված չլինելու մասին, ռազմաուսումնական
հաստատությունից ստացած դիպլոմի պատճենը և պարտադիր
ժամկետային ծառայության ավարտը (ծառայության ավարտի
ամսաթվի, ամսվա և տարեթվի նշումով) հավաստող փաստաթուղթ,
իսկ ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում` նաև
համասեփականատեր հանդիսացող անչափահաս անձանց ծննդյան
վկայականների պատճենները կամ մյուս համասեփականատերերի
անաշխատունակությունը
հաստատող
տեղեկանքները
(հաշմանդամների համար` բնակության վայրի սոցիալական
ապահովության տարածքային բաժնի կողմից տրված կենսաթոշակի
վկայականը կամ բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի
կողմից տրված տեղեկանքը): 2019 թվականի գույքահարկի
պարտավորությունը մեքենայի մասով կկազմի՝ Գգ= [(280 x 500 ՀՀ
դրամ) + (280 - 150) x 1 000 ՀՀ դրամ] x 0,7/12 x 12 = 189 000 ՀՀ դրամ,
արտոնությունը՝ 150 x 300 ՀՀ դրամ x 0,7/12 x 12 = 31 500 ՀՀ դրամ,
վճարման ենթակա գույքահարկի գումարը` 157500 ՀՀ դրամ:
33. Գույքահարկից ազատվում են սոցիալական ապահովության
մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած
հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների մասով:
34. Գույքահարկից ազատվում է փոստային կապի ազգային
օպերատորը` սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող
գույքահարկով հարկվող օբյեկտների մասով:»:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի հոկտեմբերի 25
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

