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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 11(402) «11» մայիսի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բ.Սահակյանի դիմումի
հիման վրա՝ միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին
1969 թվականի մայիսի 23-ին Վիեննայում ստորագրված կոնվենցիայով ամրագրված պարտավորությունների՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ԱՀ Գերագույն դատարանի
ԳԴՈ-22 որոշումը………………………...................................................

5

ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
267

«Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի ապրիլի 12-ին
հայտարարված արտակարգ իրավիճակի ժամկետը երկարաձգելու և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020
թվականի ապրիլի 12-ի ՆՀ-32-Ն հրամանագրում փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-51-Ն հրամանագիրը.......

7

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
268
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«Զինվորական
ծառայության
համար
քաղաքացու
կամ
զինծառայողի
պիտանիության
աստիճանը
որոշող
հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ
զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական
ծառայության
պայմանները
սահմանելու
մասին»
ԱՀ
կառավարության N 312-Ն որոշումը.......................................................

8

«Ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների
բովանդակությունը,
ինչպես
նաև
ընդերքօգտագործման
թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների
վերամշակման միջոցառումները սահմանելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 313-Ն որոշումը…………………………………...

105

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և
ընդերքօգտագործման
թափոնների վերամշակման պլանի
օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N
314-Ն որոշումը...........................................................................................

108

«Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային
կենդանիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
1
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275
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277
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կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 966-Ն,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016
թվականի հունիսի 23-ի N 331-Ն, Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 38-Ն
որոշումներն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
կառավարության N 315-Ն որոշումը…………………………………

112

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
փետրվարի 6-ի N 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մաuին» ԱՀ կառավարության N 316-Ն որոշումը……...

121

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 317-Ն որոշումը…………………………………...

122

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 318-Ն որոշումը ……………………………………………………………………….

123

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 321-Ն որոշումը…………………………………..

124

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հոկտեմբերի 2-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 325-Ն
որոշումը.......................................................................................................

125

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 17-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 326-Ն որոշումը ..........

135

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 328-Ն որոշումը …………………………………

136

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 329-Ն որոշումը …………………………………

137

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 330-Ն որոշումը …………………………………

138

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի նոյեմբերի 16-ի N 437 որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 333-Ն
որոշումը…………………………………………………………………...

139

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
Արցախի
Հանրապետությանը հատկացվելիք 2020-2021 ուսումնական
տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետության
կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի)
բակալավրի ու
անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերի մասին»
ԱՀ կառավարության N 335-Ն որոշումը………………………………

141

«Արցախի
Հանրապետության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական
տարվա
ընդունելության`
ըստ
մասնագիտությունների
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի
2

284

285

286
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մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի)
բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և
հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 336-Ն որոշումը…………………………………

145

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության`
ըստ մասնագիտությունների պետության
կողմից
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական հաստատությունների
կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման
իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա
ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 337-Ն որոշումը…………………………………

150

«Արցախի
Հանրապետության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական
տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և վճարովի ուսուցման
տեղերը և
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների
կողմից ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա և
հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը`
ըստ
մասնագիտությունների
հաստատելու
մասին»
ԱՀ
կառավարության N 338-Ն որոշումը………………………………..

154

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մարտի 6-ի N 133-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 345-Ն որոշումը……

158

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի փետրվարի 14-ի N 61 որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 346-Ն
որոշումը…………………………………………………………………...
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ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
288

««ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
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ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
1969 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 23-ԻՆ ՎԻԵՆՆԱՅՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
ք.Ստեփանակերտ

7-ին մայիսի 2020թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ՝ Գերագույն
դատարան)՝
կազմով՝
Ն.Նարիմանյանի
(նախագահող),
Ա.Աբրահամյանի
(զեկուցող), Հ.Աբրահամյանի, Գ.Գրիգորյանի, Ի.Կարապետյանի, Հ. Խաչատրյանի,
Կ.Ղարայանի,
համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ,
նաև՝ Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 142-րդ հոդվածի
3-րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 13-14-րդ,
26-րդ և 61-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց
«Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969 թվականի մայիսի 23-ին
Վիեննայում ստորագրված կոնվենցիայով ամրագրված պարտավորությունների՝
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության
հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Գործի քննության առիթ է հանդիսացել ԱՀ Նախագահի՝ 2020 թվականի
ապրիլի 9-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումը:
Ուսումնասիրելով դիմումը, ԱՀ Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի
գրավոր
բացատրությունը,
հետազոտելով
Միջազգային
պայմանագրերի
իրավունքի մասին կոնվենցիան (այսուհետ, նաև՝ Կոնվենցիա) և գործում գտնվող
մյուս փաստաթղթերը՝ Գերագույն դատարանը
ՊԱՐԶԵՑ
1. Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիան ստորագրվել է 1969 թվականի մայիսի 23-ին Վիեննայում, որի բնօրինակի անգլերեն,
իսպաներեն, չինարեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն տեքստերը համազոր են:
Կոնվենցիան ենթակա է վավերացման: Այն ուժի մեջ է մտել 1980 թվականի
հունվարի 27-ին:
Կոնվենցիան բաղկացած է նախաբանից, 8 մասից և 85 հոդվածից, ինչպես
նաև հավելվածից:
Կոնվենցիային միանալու մասին փաստաթղթերը պահպանության են
հանձնվում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին:
Կոնվենցիան կիրառվում է պետությունների միջև կնքված պայմանագրերի
նկատմամբ:
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր պետություն օժտված
է պայմանագրեր կնքելու իրավունակությամբ: Կոնվենցիայում սահմանվում է
միջազգային պայմանագրի հասկացությունը` որպես պետության կողմից
օտարերկրյա պետության (պետությունների) կամ միջազգային կազմակերպության
միջև գրավոր տեսքով ստորագրված և միջազգային իրավունքով կարգավորվող
միջազգային, միջպետական, միջկառավարական կամ միջգերատեսչական բնույթի
համաձայնագիր, անկախ նրանից, թե այդ համաձայնագիրն արտահայտված է մեկ
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կամ մի քանի փոխկապակցված փաստաթղթերում, և անկախ դրա կոնկրետ
անվանումից:
Կոնվենցիան նպատակ ունի կարգավորել պետությունների միջև գոյություն
ունեցող միջազգային հարաբերությունները համագործակցության տարբեր
բնագավառներում:
Կոնվենցիան պարտավորեցնում է պետություններին հարգել ազատ
համաձայնության և պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման «pacta sunt
servanda» սկզբունքը և նպաստել դրա համընդհանուր ճանաչմանը, միջոցներ
ձեռնարկել, որպեսզի պայմանագրերին վերաբերող բոլոր վեճերը, ինչպես նաև
միջազգային մյուս վեճերը լուծվեն խաղաղ միջոցներով:
Կոնվենցիան կարգավորում է միջազգային պայմանագրերի կնքման և ուժի
մեջ մտնելու, գործողության, վավերականության, դադարեցման, կասեցման և մյուս
հարցերը:
Կոնվենցիայի հավելվածը սահմանում է հաշտարար հանձնաժողովի
ստեղծման և հաշտարար միջնորդների նշանակման կարգը:
2. Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Կոնվենցիայում ամրագրված
պարտավորությունները համահունչ են Սահմանադրությանը:
Ելնելով
գործի
քննության
արդյունքներից,
հիմք
ընդունելով
Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 143-րդ հոդվածը և
ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ,
51-րդ, 52-րդ և 61-րդ հոդվածներով՝ Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969 թվականի մայիսի
23-ին Վիեննայում ստորագրված կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն
որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

7 մայիսի 2020 թվականի
ԳԴՈ-22
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

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

Հաշվի առնելով, որ Արցախի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային
հիվանդության (COVID-19, այսուհետ նաև` վարակ) հետևանքով առաջացած
արտակարգ իրավիճակը շարունակում է սպառնալ բնակչության կյանքին և
առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց կենսագործունեության բնականոն
պայմանների խախտման,
հիմք ընդունելով այն, որ 2020 թվականի ապրիլի 12-ին արտակարգ իրավիճակ
հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքները դեռևս չեն վերացել, որի
մասին են վկայում, մասնավորապես, 2020 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ
հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության 14 դեպքերը, որոնցից 8-ը`
առողջացած (2020 թվականի ապրիլի 12-ից հետո դեպքերի թվի աճը կազմել է 8),
ինչպես նաև այն, որ Արցախի Հանրապետությունում ու Հայաստանի
Հանրապետությունում վարակի հետագա տարածումը և վարակի դեպքերի թվի աճը
շարունակում է սպառնալ մարդկանց կյանքին ու առողջությանը,
հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ
հոդվածով սահմանված` մարդու՝ որպես բարձրագույն արժեք հանդիսանալու
սահմանադրական կարգավիճակը, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է
շարունակական միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի ու առողջության
պաշտպանության համար, իսկ 2020 թվականի ապրիլի 12-ին հայտարարված
արտակարգ
իրավիճակի
ընթացքում
կիրառված
միջոցառումներն
ու
սահմանափակումներն էական ազդեցություն են ունեցել վարակի տարածման
դեպքերը նվազեցնելու գործում,
հիմք ընդունելով այն, որ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 133րդ հոդվածի ուժով Արցախի Հանրապետության Նախագահը լիազորված է երկարաձգել
արտակարգ իրավիճակի ժամկետը, եթե արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու հիմք
ծառայած հանգամանքները չեն վերացել մինչև հայտարարված արտակարգ
իրավիճակի ժամկետի ավարտը,
և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ
հոդվածի 20-րդ կետով և 133-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Երկարաձգել Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի ապրիլի 12-ին
հայտարարված արտակարգ իրավիճակի ժամկետը 2020 թվականի մայիսի 12-ից, ժամը
22:00-ից` 30 օրով՝ մինչև 2020 թվականի հունիսի 11-ը, ժամը 22:00-ն ներառյալ
ժամկետով:
2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12-ի
«Արցախի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին» ՆՀ32-Ն հրամանագրի 1-ին կետում «մայիսի 12-ը, ժամը 22:00-ն» բառերը փոխարինել
«հունիսի 11-ը, ժամը 22:00-ն» բառերով:
3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2020թ. մայիսի 11
Ստեփանակերտ
ՆՀ-51-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 ապրիլի 2020թ.

N 312-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ
ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
«Զինվորական
ծառայության
և
զինծառայողի
կարգավիճակի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել`
1) զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի
պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը` համաձայն N
1 հավելվածի.
2) քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված
զինվորական ծառայության պայմանները` ըստ զինվորական ծառայության
համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող
հիվանդությունների ցանկի 1-ին և 3-րդ սյունակներով փորձաքննվողների
զինվորական
ծառայության
սահմանափակումների
բնութագրերի
և
զինվորական
ծառայության
ընթացքում
չթույլատրվող
ֆիզիկական
վարժությունների՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 312-Ն որոշման
ՑԱՆԿ

Հոդված№

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

1
1.

Հիվանդությունների և ֆիզիկական
թերությունների անվանումը

ՌՈՒՀ ընդունվողներ,
ՌՈՒՀ-երի, ինչպես
նաև Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության
նախարարության հետ
կնքված քաղաքացիաիրավական բնույթի
պայմանագրով ԲՈՒՀերի՝ առաջին և
երկրորդ կուրսերի
կուրսանտներ
(սովորողներ)

I սյունակ
3

II սյունակ
4

2
ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մտավոր հետամնացություն
ա) ծանր (խորը) կամ չափավոր աստիճանի
մտավոր հետամնացություն
բ) թեթև աստիճանի մտավոր
հետամնացություն, մտավոր
հետամնացության այլ ձևեր՝ անկախ
վարքային խանգարումներից

2.

Զորակոչային տեղամասերին
կցագրվող քաղաքացիներ,
զորակոչիկներ, ժամկետային
պարտադիր զինվորական
ծառայության
շարքային կազմ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Բոլոր կազմերի
ՌՆ, ԻՃ այլ
պայմանագրային,
աղբյուրների, ՀՎԲՄ,
ժամկետային պարտադիր ԷՄԴ ստեղծող սարքերի
զինվորական ծառայության
հետ աշխատող
սպայական կազմի
զինծառայողներ և
զինծառայողներ, ՌՈՒՀ-երի, այդպիսի աշխատանքի
ինչպես նաև Արցախի
ընդունվողներ
Հանրապետության
պաշտպանության
նախարարության հետ
կնքված քաղաքացիաիրավական բնույթի
պայմանագրով ԲՈՒՀ-երի՝
սկսած երրորդ կուրսից`
կուրսանտներ (սովորողներ)
III սյունակ
IV սյունակ
5
6

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Օրգանական հոգեկան խանգարումներ
ա) խիստ արտահայտված խանգարումներ,
ձգձգվող փսիխոտիկ, կայուն ինտելեկտուալմնեստիկ, անձնային խանգարումներ`
փսիխոօրգանական բնույթի կամ չափավոր
արտահայտված ասթենիկ, աֆեկտիվ
դիսոցիատիվ, ճանաչողական խանգարումներ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

9

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) անցողիկ, կարճատև փսիխոտիկ և ոչ
փսիխոտիկ օրգանական բնույթի
խանգարումներ` բարենպաստ ընթացքով,
որոնք ավարտվում են թեթև ասթենիկ
վիճակով՝ առանց մնացորդային օրգանական
փոփոխությունների և կայուն
կոմպենսացիայով

գ) բուժումից հետո կայուն կոմպենսացիա`
առանց մնացորդային օրգանական
փոփոխությունների
3.

4.

5.

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
զինծառայողը` արձակուրդ
ում ուսանելու համար պարտականություններից
հիվանդության պատճառով
մասնակի ազատման՝ մինչև
(վերականգնողական),
15 օր ժամկետով կամ
սահմանափակումով պիտանի է
արձակուրդ հիվանդության
զինվորական ծառայության համար
պատճառով
(վերականգնողական), ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար*
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ
շիզոֆրենիա (անկախ ձևից, ընթացքից, ելքից),
Ոչ պիտանի է զինվորական
քրոնիկական զառանցանքային խանգարուծառայության համար
մներ, շիզոաֆեկտիվ խանգարումներ,
շիզոտիպային խանգարումներ
Աֆեկտիվ փսիխոզներ
ա) հաճախակի կրկնվող, կարճատև ռեմիսիաՈչ պիտանի է զինվորական
ներով ընթացող աֆեկտիվ խանգարումներ
ծառայության համար
(երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումներ, հետադարձ դեպրեսիվ խանգարումներ), երկարատև
ռեմիսիայով ընթացող աֆեկտիվ խանգարումներ, ծանր մանիակալ և դեպրեսիվ
էպիզոդներ` փսիխոտիկ խանգարումներով,
չափավոր դեպրեսիվ էպիզոդ` ձգձգվող
ընթացքով, տրամադրության քրոնիկական
խանգարումներ
բ) թեթև արտահայտված մանիակալ և
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
դեպրեսիվ էպիզոդներ, հիպոմանիակալ և
զինծառայողը` արձակուրդ
մանիակալ էպիզոդներ` առանց փսիխոզի,
հիվանդության պատճառով
բուժումից և կայուն լավացումից հետո
(վերականգնողական),
սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Սուր և անցողիկ փսիխոտիկ խանգարումներ (ներառում է պարանոիդ ռեակցիա,
փսիխոգեն պարանոիդ փսիխոզ, ռեակտիվ փսիխոզ, օնեյրոֆրենիա,
զառանցանքային բռնկումներ և այլն)
ա) ռեմիսիայի բացակայությամբ ընթացող
Ոչ պիտանի է զինվորական
դեպքեր
ծառայության համար
բ) ձգձգվող ընթացքով, երկարատև բուժում
պահանջող դեպքեր

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

6.

7.

ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) կարճատև և բարենպաստ ընթացքով
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
դեպքեր
զինծառայողը` արձակուրդ
հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական),
սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Ախտանշանային և այլ հոգեկան խանգարումներ
ա) արտահայտված երկարատև փսիխոտիկ
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումներ` անձի փոփոխություններով,
ծառայության համար
չափավոր արտահայտված կամ կրկնվող
փսիխոտիկ և ոչ փսիխոտիկ խանգարումներ,
որոնք կարող են առաջացնել անձի
ախտաբանական փոփոխություններ կամ
երկարատև ասթենիկ վիճակ
բ) թեթև արտահայտված կարճատև
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
փսիխոտիկ և ոչ փսիխոտիկ խանգարումներ,
զինծառայողը` արձակուրդ
որոնք ավարտվում են լավացումով կամ թեթև
հիվանդության պատճառով
ասթենիզացմամբ
(վերականգնողական),
սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ
ա) կայուն հիվանդագին արտահայտությունՈչ պիտանի է զինվորական
ներով, հաճախակի դեկոմպենսացիաներով,
ծառայության համար
բուժմանը դժվար ենթարկվող
բ) չափավոր արտահայտված երկարատև
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
հիվանդագին արտահայտություններով,
ոչ պիտանի է զինվորական
սակայն բարենպաստ ելքով և
ծառայության համար, զինծառայողը
կոմպենսացիայով
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) թեթև և կարճատև հոգեկան
Սահմանափակումով պիտանի է
գործունեության խանգարումներ
զինվորական ծառայության համար
(կոմպուլսիվ, օբսեսիվ, ֆոբիկ, հիստերիկ
բնույթի, անձնային և իրավիճակային
ռեակցիաներ), որոնք ենթարկվում են
բուժման և ավարտվում են լավացումով
դ) թեթև և կարճատև
արտահայտություններով հոգեկան
գործունեության խանգարումներ (էմոցիոնալ
և վեգետատիվ բնույթի), որոնք ենթարկվում

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
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ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

8.

են բուժման և ավարտվում են առողջացմամբ
Անձի խանգարումներ

արտահայտված, կոմպենսացիայի
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀչենթարկվող, դեկոմպենսացիաներով անձի
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
խանգարումներ, ինչպես նաև կրկնվող
իրավիճակային և անձնային ռեակցիաներ,
որոնց հաճախությունը մեկ տարվա
ընթացքում 3 անգամ և ավելի է
9.
Հոգեկան և վարքային խանգարումներ հոգեակտիվ նյութերի գործածման
հետևանքով
ա) քրոնիկական փսիխոտիկ խանգարումներ,
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀքրոնիկական ալկոհոլիզմ, նարկոմանիա և
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
տոքսիկոմանիա, անձի արտահայտված
փոփոխություններով և ինտելեկտուալմնեստիկ խանգարումներով
բ) սուր փսիխոտիկ խանգարումներ,
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀքրոնիկական ալկոհոլիզմ, նարկոմանիա և
զինծառայողը ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
տոքսիկոմանիա՝ անձի` չափավոր կամ թեթև զինվորական ծառայության համար
արտահայտված փոփոխություններով և այլ
բարդություններով (սոմատիկ և հոգեկան)
գ) հոգեակտիվ նյութերի չարաշահում
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ(կրկնակի օգտագործում առանց
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
կախվածության համախտանիշի), որոնք
զուգորդվում են հոգեկան և ֆիզիկական
հետևանքներով, բուժումից հետո
դ) էպիզոդիկ օգտագործում, որոնք չեն
Պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀառաջացնում հոգեկան և ֆիզիկական
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
հետևանքներ (առանձին ախտանշաններ)
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
10. Էպիլեպսիա
ա) հաճախակի նոպաներով կամ
արտահայտված հոգեկան խանգարումների
առկայությամբ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

բ) հազվադեպ նոպաներով, նոպայից դուրս`
առանց հոգեկան խանգարումների

11.

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ըստ անամնեզի
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Գլխուղեղի և ողնուղեղի անոթային հիվանդություններ

12

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
խանգարումներով
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումներով

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

գ) առանց ֆունկցիաների խանգարման կամ
ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով
դ) ֆունկցիայի ժամանակավոր խանգարումով Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
12.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

Կենտրոնական նյարդային համակարգի վարակիչ (մանրէային, վիրուսային) և
վարակիչ-ալերգիկ հիվանդությունների հետևանքներ, գլխուղեղի և ողնուղեղի
օրգանական ախտահարումներ` ընդհանուր վարակների, սուր և քրոնիկական
ինտոքսիկացիաների ժամանակ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
խանգարումով կամ զարգացող ընթացքով
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով կամ առանց դրա
դ) սուր հիվանդությունից հետո առանց
օրգանական ախտահարման երևույթների

13.

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը` արձակուրդ
հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով
կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական

Գանգուղեղի և ողնուղեղի վնասվածքների հետևանքներ
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ա) ֆունկցիաների զգալի արտահայտված
խանգարումով
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով կամ առանց ֆուկցիաների
խանգարման
դ) վիճակ` սուր, բաց և փակ վնասվածքից
հետո` առանց օրգանական ախտահարման
երևույթների

14.

15.

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը` արձակուրդ
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուհիվանդության պատճառով
մասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
(վերականգնողական), պիտանի է
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
զինվորական ծառայության համար
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Կենտրոնական նյարդային համակարգի բնածին արատներ (զարգացման
արատներ), օրգանական զարգացող հիվանդություններ, ինչպես նաև միոպաթիա,
միասթենիա, մանկական ցերեբրալ կաթված և այլն
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով կամ արագ զարգացող
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ընթացքով
ծառայության համար
բ) ֆունկցիաների չափավոր կամ աննշան
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
արտահայտված խանգարումով կամ դանդաղ
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
զարգացող ընթացքով
ծառայության համար
Պերիֆերիկ նյարդերի վնասվածքների հետևանքներ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
Պիտանի է զինվորական
խանգարումով կամ առանց դրա
ծառայության համար
դ) վիճակ պերիֆերիկ նյարդերի վնասվածքից Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
կամ վիրահատությունից հետո
զինծառայողը` արձակուրդ
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականու-

հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)

16.

մասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ կամ դրանց հետևանքներ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
խանգարումով կամ արագ զարգացող
ընթացքով
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով կամ դանդաղ զարգացող
ընթացքով

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով կամ մնացորդային
երևույթներ՝ առանց ֆունկցիաների
խանգարման
դ) մնացորդային երևույթներ` սուր
հիվանդություններից հետո

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
զինծառայողը` արձակուրդ
ում ուսանելու համար պարտականություններից
հիվանդության պատճառով
մասնակի ազատման՝ մինչև
(վերականգնողական), պիտանի է
15 օր ժամկետով կամ
զինվորական ծառայության համար
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
17.

18.

Ֆիզիկական ինֆանտիլիզմ (թերզարգացում)
ա) արտահայտվում է ֆիզիկական
զարգացման անբավարար մակարդակով
(մկանային համակարգը և ենթամաշկային
ճարպաբջջանքը թույլ են զարգացած,
կրծքավանդակը նեղ է, հասակը՝ 150սմ-ից
ցածր, քաշը՝ 43կգ-ից պակաս)
բ) հասակը` 150սմ և բարձր, քաշը՝ 43-45կգ

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինծառայողը ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

գ) քաշը՝ 45կգ-ից ավելի և հասակը` 150սմ-ից
Պիտանի է զինվորական
բարձր
ծառայության համար
Վիճակ` տարած վարակիչ, մակաբուծային հիվանդություններից
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Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

և ինտոքսիկացիաներից հետո
ա) ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումներով

19.

բ) կլինիկալաբորատոր լավացումից հետո,
առանց ֆունկցիայի խանգարման
Քրոնիկական վարակիչ հիվանդություններ

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական
մասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
պարտականություններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
ազատման՝ մինչև 15 օր ժամկետով
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձակամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար

ա) բուժմանը դժվար ենթարկվող կամ կայուն
վարակակիրներ

20.

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) առաջին անգամ հայտնաբերված կամ ոչ
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
կայուն վարակակիրներ
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
Ներզատիչ համակարգի և նյութափոխանակության հիվանդություններ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

դ) վիճակ` սուր հիվանդություններից կամ
փոքր վիրահատական միջամտություններից
հետո, ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումներով

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
զինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից
ծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
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Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
ե) ալիմենտար ճարպակալում (ՖԶԻ-ն 39.9-ից
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
մինչև 42,0)
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար
21.

22.

Արյան համակարգի հիվանդություններ (սակավարյունություն, ագրանուլոցիտոզ,
հեմոբլաստոզներ, հեմոսարկոմա, լիմֆոգրանուլեմատոզ, հեմոռագիկ դիաթեզներ
և այլն)
ա) արագ և դանդաղ զարգացող, պերիֆերիկ
Ոչ պիտանի է զինվորական
արյան կազմի զգալի փոփոխություններով և
ծառայության համար
պարբերական սրացումներով, արյունաստեղծման ֆունկցիայի դանդաղ զարգացող,
չափավոր արտահայտված խանգարումներով
և հազվադեպ սրացումներով
բ) ստացիոնար բուժում չպահանջող
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
չափավոր արտահայտված երկրորդային
զինծառայողը կարիք ունի
սակավարյունություն, լեյկոպենիա,
ծառայողական պարտականութրոմբոցիտոպենիա, վիճակ ճառագայթային
թյուններից մասնակի ազատման՝
ու ցիտոստատիկ բուժումից հետո
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
գ) ստացիոնար բուժում չպահանջող սուր
Սահմանափակումով պիտանի է
հիվանդություններից հետո վիճակներ՝
զինվորական ծառայության համար
կլինիկալաբորատոր ռեմիսիայի փուլում
Էկզոգեն սուր կամ քրոնիկական ինտոքսիկացիաների սրացումների
կամ ազդեցությունների հետևանքներ, ալերգիկ հիվանդություններ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

գ) ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումներ` սուր ինտոքսիկացիաներից
կամ ազդեցություններից հետո, ստացիոնար
բուժում չպահանջող մնացորդային
երևույթներ

դ) վիճակ` տարած էկզոգեն սուր

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
Ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար պարտականություններից
զինվորական
մասնակի ազատման՝ մինչև ծառայության համար
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Պիտանի է զինվորական
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Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում

Պիտանի է զինվորական

Պիտանի է զինվորական

23.

ինտոքսիկացիաների, ինֆեկցիաների կամ այլ
ծառայության համար
գործոնների ազդեցություններից հետո
Տուբերկուլյոզ
ա) ակտիվ՝ պրոգրեսիվող միկոբակտերիայի
Ոչ պիտանի է զինվորական
արտազատմամբ կամ քայքայմամբ, ակտիվ
ծառայության համար
մարող` առանց միկոբակտերիայի
արտազատման և քայքայման
բ) ոչ ակտիվ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) վիճակ բուժումից հետո` առանց
մնացորդային երևույթների

24.

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով և հազվադեպ սրացումներով
դ) ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումով, ստացիոնար բուժում
չպահանջող, սուր հիվանդությունների
մնացորդային երևույթներով ուղեկցվող
վիճակներ

25.

Բրոնխիալ ասթմա
ա) ծանր ձևեր` հաճախակի նոպաներով

բ) միջին աստիճանի ծանրության ձևեր

ծառայության համար

ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Սահմանափակումով պիտանի է Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
զինվորական ծառայության համար
ուսանելու համար

Թոքերի, շնչառական ուղիների, պլևրայի ոչ տուբերկուլյոզային բնույթի քրոնիկական հիվանդություններ, զարգացման արատներ և սուր հիվանդություններից
հետո կայուն մնացորդային երևույթներ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար
բ) հաճախակի սրացումներով կամ
ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
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գ) թեթև աստիճանի ծանրության ձևեր`
հազվադեպ նոպաներով
դ) նոպաների բացակայություն 3 և ավելի
տարիների ընթացքում, առանց
բրոնխոլայնիչների օգտագործման
26.

ծառայության համար

Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Սրտամկանի, սրտապարկի (պերիկարդի), պսակաձև անոթների, փականային
ապարատի, աորտայի հիվանդություններ և զարգացման արատներ
ա) արյան շրջանառության զգալի
արտահայտված խանգարումով

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) արյան շրջանառության չափավոր
արտահայտված խանգարումով

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

գ) արյան շրջանառության աննշան
արտահայտված խանգարումով

դ) առանց հեմոդինամիկայի /արյան
շրջանառության/ խանգարումների
ե) վիճակ` սրտանոթային համակարգի սուր
հիվանդություններից, ինչպես նաև հիվանդի
ստացիոնար բուժում չպահանջող և
ժամանակավոր բնույթ կրող արյան
շրջանառության և սրտի ռիթմի
խանգարումներից հետո

27.

ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինծառայողը ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
զինվորական ծառայության համար

Զարկերակային հիպերտենզիա
ա) III շրջան

բ) II շրջան

գ) I շրջան

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
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Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական

28.

29.

30.

ծառայության համար, զինծառայողը
ծառայության համար
ծառայության համար*
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
դ) նախահիպերտենզիա կամ բարձր նորմալ Սահմանափակումով պիտանի է
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է զինվորական
զարկերակային ճնշում
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար ծառայության համար
ծառայության համար
Նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա (հիպերտենզիվ, հիպոտենզիվ, սրտային,
այլ ձևեր կամ խառը ձևեր)
ա) կայուն խիստ արտահայտված
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
վեգետատիվ-անոթային խանգարումներով
զինծառայողը ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
զինվորական ծառայության համար
ծառայության համար
բ) կայուն չափավոր արտահայտված
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումներով
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար*
գ) աննշան արտահայտված
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
խանգարումներով
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Պարբերական հիվանդություն
ա) հաճախակի նոպաներով և ներքին
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
օրգանների ախտահարումով` ֆունկցիաների
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
զգալի արտահայտված խանգարումներով
ծառայության համար
բ) հազվադեպ նոպաներով՝ առանց ներքին
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՍահմանափակումով
Ոչ պիտանի է
օրգանների ախտահարման
ծառայության համար
ում ուսանելու համար պիտանի է զինվորական
զինվորական
ծառայության համար
ծառայության համար
գ) ըստ անամնեզի
Պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Որովայնի խոռոչի օրգանների հիվանդություններ և զարգացման արատներ
ա) ֆունկցիաների զգալի արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար
բ) հաճախակի սրացումներով կամ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
ոչ պիտանի է զինվորական ծառա- ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
խանգարումով
յության համար, զինծառայողը ոչ
ծառայության համար
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

դ) վիճակ` սուր հիվանդություններից հետո

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձա-
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Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*

արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
ե) հիպերբիլիռուբինեմիա

31.

գ) վիճակ` սուր հիվանդություններից հետո,
ստացիոնար բուժում չպահանջող,
ժամանակավոր բնույթ կրող

32.

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Երիկամների բորբոքային և դիստրոֆիկ հիվանդություններ
ա) III-II աստիճանի քրոնիկական
Ոչ պիտանի է զինվորական
երիկամային անբավարարությամբ
ծառայության համար
բ) I աստիճանի քրոնիկական երիկամային
անբավարարությամբ կամ մեզի մեջ
ախտաբանական փոփոխությունների
առկայությամբ

պատճառով
(վերականգնողական)

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

կուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
դ) վիճակ` սուր հիվանդություններից հետո, Սահմանափակումով պիտանի է
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է զինվորական
առանց ֆունկցիայի խանգարման
զինվորական ծառայության համար ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններ, այդ թվում`
հոդերի, մկանների, ջլերի վարակիչ, վարակիչ-ալերգիկ և դիստրոֆիկ
հիվանդություններ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով, կայուն և արտահայտված
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
փոփոխություններով
ծառայության համար
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով և հաճախակի սրացումներով
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ծառայության համար
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով և հազվադեպ սրացումներով
դ) վիճակ` սուր հիվանդություններից հետո,
ստացիոնար բուժում չպահանջող

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
համար
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականու-
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մնացորդային երևույթներ

ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

մասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
33.

Մաշկի սպիներ
ա) հաճախակի խոցոտվող կամ շարժումներն
զգալի չափով սահմանափակող կամ
հագուստ, կոշիկ կամ հանդերձանք կրելուն
զգալի խանգարող
բ) շարժումները չափավոր սահմանափակող
կամ հագուստ, կոշիկ կամ հանդերձանք
կրելուն չափավոր խանգարող
գ) շարժումներն աննշան սահմանափակող
կամ հագուստ, կոշիկ կամ հանդերձանք
կրելուն աննշան խանգարող
դ) հիվանդության, վնասվածքի պատճառով
կամ վիրահատությունից հետո չամրացած

34.

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
ե) հագուստ, կոշիկ կամ հանդերձանք կրելուն
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
չխանգարող
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Կրծքավանդակի կամ որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի կամ հետորովայնամզային
տարածքի օրգանների վնասվածքների, վերքերի կամ վիրաբուժական
միջամտությունների հետևանքներ
ա) ֆունկցիաների զգալի արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար
բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խանգարումով
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ծառայության համար
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
Սահմանափակումով պիտանի է Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
խանգարումով
զինվորական ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
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դ) ստացիոնար բուժում չպահանջող
ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումով

35.

36.

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Գանգի ոսկրերի վնասվածքների հետևանքներ, բնածին զարգացման արատներ՝
առանց կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարման
նշանների
ա) օտար մարմին գանգի խոռոչում, գանգի
Ոչ պիտանի է զինվորական
կամարի ոսկրերի զգալի (20սմ2-ից ավելի)
ծառայության համար
արատ՝ փոխակայված պլաստիկ նյութով կամ
8սմ2-ից ավելի, բայց պլաստիկ նյութով
չփոխակայված
բ) գանգի ոսկրերի արատ մինչև 20սմ2 մակեՈչ պիտանի է զինվորական
րեսով` փոխակայված պլաստիկ նյութով կամ
ծառայության համար
մինչև 8սմ2 մակերեսով` չփոխակայված կամ
ամուր շարակցահյուսվածքային սպիով
Ողնաշարի և կրծքավանդակի հիվանդություններ, զարգացման արատներ,
վնասվածքների և հիվանդությունների հետևանքներ
ա) ֆունկցիաների զգալի արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
Սահմանափակումով պիտանի է
խանգարումով
զինվորական ծառայության համար
դ) օբյեկտիվ տվյալների առկայություն՝ առանց
Պիտանի է զինվորական
ֆունկցիայի խանգարման
ծառայության համար
ե) ֆունկցիայի ժամանակավոր խանգարումով Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

37.

38.

Զարգացման արատների, վնասվածքների և հիվանդությունների հետ կապված`
կոնքի ծռվածություն կամ այլ ձևախախտումներ
ա) ֆունկցիաների խիստ արտահայտված
Ոչ պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված
խանգարումով

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

գ) ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
խանգարումով

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

դ) կոնքի վնասվածքներ՝ առանց ֆունկցիայի
խանգարման

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոսկրերի, աճառների, մկանների, ջլերի և հոդերի բնածին արատներ,
վնասվածքներ, դրանց հետևանքներ և քրոնիկական հիվանդություններ
ա) ֆունկցիայի խիստ արտահայտված
խանգարումով
բ) ֆունկցիայի չափավոր արտահայտված
խանգարումով

գ) ֆունկցիայի աննշան արտահայտված
խանգարումով
դ) հենաշարժիչ ապարատի ֆունկցիայի
ժամանակավոր խանգարում` վնասվածքից
կամ վիրահատությունից հետո, չամրացած
ոսկրային կոշտուկ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
ում ուսանելու համար պարտականություններից
մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով
կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ե) առանց ֆունկցիայի խանգարման
39.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Վերջույթների ֆունկցիան խանգարող ծռվածություն կամ կարճություն
ա) ձեռքի 8սմ և ավելի կարճություն կամ ոտքի
Ոչ պիտանի է զինվորական
3.5սմ-ից ավելի կարճություն
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) ձեռքի 5-ից մինչև 8սմ կամ ոտքի 2սմ-ից

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական

Ոչ պիտանի է զինվորական
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Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է

40.

41.

42.

43.

մինչև 3,5սմ կարճություն, ոտքերի
ծառայության համար
արտահայտված ծռվածություն
գ) ձեռքի մինչև 5սմ կամ ոտքի մինչև 2սմ
Սահմանափակումով պիտանի է
կարճություն
զինվորական ծառայության համար
Խոշոր հոդերի հին կամ սովորութային հոդախախտումներ
ա) հաճախակի, աննշան ֆիզիկական
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ծանրաբեռնվածության դեպքում
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) հազվադեպ, զգալի ֆիզիկական
Սահմանափակումով պիտանի է
ծանրաբեռնվածության դեպքում
զինվորական ծառայության համար
Ձեռքերի մատների, դաստակների ձևախախտումներ և արատներ
ա) մեկ ձեռքի I-II մատների բացակայություն`
Ոչ պիտանի է զինվորական
պրոքսիմալ միջֆալանգային հոդերի մակարծառայության համար
դակով կամ I կամ II մատի բացակայություն`
դաստակաֆալանգային հոդի մակարդակով,
ցանկացած երկու մատի բացակայություն`
դաստակաֆալանգային (հիմնային) հոդերի
մակարդակով, ցանկացած երեք մատի բացակայություն` պրոքսիմալ միջֆալանգային
հոդերի մակարդակով
բ) III-IV եղունգային ֆալանգների բացակաՍահմանափակումով պիտանի է
յություն, IV-V մատների բացակայություն`
զինվորական ծառայության համար
միջֆալանգային հոդերի մակարդակով, III,
IV,V մատներից որևէ մեկի բացակայություն`
դաստակաֆալանգային հոդի մակարդակով
Ոտքերի մատների արատներ

ում ուսանելու համար

ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ա) երկու ոտքի մատների բացակայություն
կամ սերտաճում

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) քայլքը և կոշիկ կրելը չափավոր դժվարացնող` ոտքի մատների բացակայություն, անշարժություն, ծռվածություն կամ սերտաճում
գ) նույնը, ինչ «բ» կետում, բացի առաջին
մատի բացակայությունը, քայլքը և կոշիկ
կրելն աննշան դժվարացնող
Ոտնաթաթի ձևափոխում

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ա) խիստ արտահայտված անատոմիական
փոփոխություններով

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Սահմանափակումով պիտանի է Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
զինվորական ծառայության համար
ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
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Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) քայլքի զգալի արտահայտված
խանգարումով

գ) քայլքի չափավոր արտահայտված
խանգարումով
դ) քայլքի աննշան արտահայտված
խանգարումով
44.

Վերջույթի բացակայություն և ամպուտացիա`
ցանկացած մակարդակով

45.

Խպիպ
ա) մոտ տեղակայված օրգանների
ֆունկցիաների խանգարում առաջացնող

47.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ա) ենթակա չեն արմատական հեռացման,
ունեն հեռակա մետաստազներ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) արմատական հեռացման հետևանքներ`
առանց մոտակա և հեռակա մետաստազների

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

բ) հագուստ կրելը դժվարացնող

46.

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար

գ) հագուստ կրելը չդժվարացնող` էնդոկրին
խանգարումների բացակայությամբ
Չարորակ նորագոյացություններ

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Բարորակ նորագոյացություններ
ա) օրգանների ֆունկցիաների խիստ խանգաՈչ պիտանի է զինվորական
րում առաջացնող կամ գլխի, մարմնի և վերծառայության համար
ջույթների շարժումներն զգալիորեն
խանգարող
բ) հագուստ կրելը դժվարացնող կամ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
օրգանների ֆունկցիաները չափավոր
ոչ պիտանի է զինվորական
աստիճանի խանգարող
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

գ) օրգանների ֆունկցիաներն աննշան

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-

Սահմանափակումով պիտանի է
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Պիտանի է զինվորական

Ոչ պիտանի է

48.

աստիճանի խանգարող

զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

զինվորական
ծառայության համար*
դ) բժշկական միջամտությունից հետո
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոֆունկցիաների ժամանակավոր
զինծառայողը կարիք ունի
ուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականուխանգարումով
ծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
հիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Աորտայի, մագիստրալ, պերիֆերիկ անոթների հիվանդություններ, հիվանդությունների և վնասումների հետևանքներ (անևրիզմաներ, անոթները խցանող
հիվանդություններ, ֆլեբոթրոմբոզներ և թրոմբոֆլեբիտներ, վարիկոզ
հիվանդություն, հետթրոմբոտիկ հիվանդություն, անգիոտրոֆոնևրոզներ և
հեմանգիոմաներ)
ա) արյան շրջանառության և օրգանների կամ
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
վերջույթների ֆունկցիաների խիստ
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
արտահայտված խանգարումով
ծառայության համար
բ) արյան շրջանառության և օրգանների կամ Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
վերջույթների ֆունկցիաների զգալի
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
արտահայտված խանգարումով
ծառայության համար, զինծառայողը
ծառայության համար
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) արյան շրջանառության և օրգանների կամ
վերջույթների ֆունկցիաների չափավոր
արտահայտված խանգարումով

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինծառայողը ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական ծառայության համար

դ) արյան շրջանառության և օրգանների կամ
վերջույթների ֆունկցիաների աննշան
արտահայտված խանգարումով
ե) բժշկական միջամտությունից հետո
ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումով

49.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Աճուկային, ազդրային, հետվիրահատական և այլ ճողվածքներ
ա) կրկնվող կամ շատ մեծ՝ քայլքը
Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
դժվարացնող կամ ներքին օրգանների
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
ֆունկցիաներն զգալի աստիճանի խանգարող ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

ծառայության համար
բ) միջին չափերի՝ քայլքը դժվարացնող կամ
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
ներքին օրգանների ֆունկցիաները չափավոր
զինծառայողը ոչ պիտանի է
աստիճանի խանգարող
զինվորական ծառայության համար
գ) քայլքը չդժվարացնող և ներքին օրգանների
Սահմանափակումով պիտանի է
ֆունկցիաները չխանգարող
զինվորական ծառայության համար
դ) բժշկական միջամտությունից հետո
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
ֆունկցիաների ժամանակավոր
զինծառայողը կարիք ունի
խանգարումով
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
50.

Ուղիղ աղիքի բոլոր շերտերի արտանկում
ա) քայլքի ժամանակ և մարմնի ուղղահայաց
դիրք ընդունելիս
բ) ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության,
դեֆեկացիայի ժամանակ

51.

Ոչ բնական հետանցք, կղանքային խուղակ,
հետանցքի նեղացում, սեղմամկանի
անբավարարություն

52.

Քրոնիկական պարապրոկտիտ
ա) կայուն կամ հաճախ բացվող
խուղակներով, հաճախակի սրացումներով

բ) ոչ կայուն կամ երբեմն բացվող
խուղակներով, հազվադեպ սրացումներով

գ) կրկնվող սուր ընթացքով՝ առանց արտաքին

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական
ուսանելու համար
պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձահիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական

խուղակի առաջացման
դ) բժշկական միջամտությունից հետո
ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումով

53.

54.

Թութք
ա) հաճախակի արյունահոսությամբ և
երկրորդային սակավարյունությամբ

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
բ) հանգույցների արտանկումով
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՊիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
գ) վիճակ հաջող բուժումից հետո` հազվադեպ
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
սրացումներով
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Միզասեռական համակարգի զարգացման արատներ, վնասվածքների
կամ վիրահատական միջամտությունների հետևանքներ
ա) ֆունկցիայի խիստ արտահայտված
խանգարումով
բ) ֆունկցիայի չափավոր արտահայտված
խանգարումով
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ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

գ) ֆունկցիայի աննշան արտահայտված
խանգարումով
դ) ժամանակավոր բնույթի, առանց
ֆունկցիայի խանգարման, ստացիոնար
բուժման կարիք չունեցող
Գիշերամիզություն
ա) հաստատված և առանց նյարդային կամ
միզասեռական համակարգի
հիվանդությունների ախտանշանների

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

բ) ըստ անամնեզի

56.

57.

58.

Սերմնալարի երակների վարիկոզ լայնացում
ա) արյան շրջանառության խիստ
արտահայտված խանգարումով և ցավային
համախտանիշով
բ) արյան շրջանառության չափավոր և
աննշան արտահայտված խանգարումով
գ) բժշկական միջամտությունից հետո
ֆունկցիաների ժամանակավոր
խանգարումով

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

Պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձահիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

Ամորձու թաղանթների և սերմնալարի ջրգողություն
ա) խիստ արտահայտված,
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոքայլքը դժվարացնող
զինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
հիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
բ) չափավոր արտահայտված և աննշան
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
խանգարումով
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
գ) բժշկական միջամտությունից հետո
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոֆունկցիաների ժամանակավոր
զինծառայողը` կարիք ունի
ուսանելու համար
պարտականություններից ղական պարտականուխանգարումով
ծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Ամորձիների բացակայություն
ա) երկու ամորձու տեղակայում որովայնի
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
խոռոչում, աճուկային խողովակներում,
ծառայության համար
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
դրանց արտաքին անցքերում կամ մեկ
ծառայության համար
ամորձու բացակայություն՝ խանգարումներով
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բ) մեկ ամորձու բացակայություն`
տեղակայումը որովայնի խոռոչում,
աճուկային խողովակում կամ դրա արտաքին
անցքում, առանց խանգարումների
59.

60.

61.

ԱԿԱՆՋԻ, ՎԵՐԻՆ ՇՆՉՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Քրոնիկական թարախային մեզո- կամ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
էպիտիմպանիտներ` երկկողմանի կամ
ոչ պիտանի է զինվորական
միակողմանի
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Կպումային օտիտներ, օտիտի կայուն,
Սահմանափակումով պիտանի է
մնացորդային երևույթներ (տարածված
զինվորական ծառայության
սպիներ, թմբկաթաղանթի երկու կամ
համար
միակողմանի թափածակում և այլն)
Վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարում
ա) Մենյերի հիվանդության նշաններով
Ոչ պիտանի է զինվորական
ուղեկցվող կայուն խիստ արտահայտված
ծառայության համար
վեստիբուլյար, վեգետատիվ խանգարումներ
բ) ոչ կայուն, հազվադեպ սրացող
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
վեստիբուլյար, վեգետատիվ խանգարումներ
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) վեստիբուլյար գրգռիչների նկատմամբ
խիստ արտահայտված զգայունություն

62.

Կայուն խլություն, խուլհամրություն
ա) երկու ականջում կամ խուլհամրություն

բ) մեկ ականջում (81 և ավելի db-ի կորուստ)

63.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Լսողության իջեցում
ա) երկու ականջի նեյրոսենսոր IV (71-90 db)
աստիճանի ծանրալսություն
բ) երկու ականջի III (56-70 db) կամ II (4155db) աստիճանի ծանրալսություն, մեկ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական
ծառայության համար
ծառայության համար
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
Ոչ պիտանի է
Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական ծառազինվորական
ծառայության համար*
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական

ականջում՝ III, մյուս ականջում՝ I կամ II
աստիճանի ծանրալսություն

64.
65.

յության համար, զինծառայողը ոչ ծառայության համար
ծառայության համար
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) I (26-40 db) աստիճանի ծանրալսություն
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
երկու ականջում կամ մեկ ականջում՝ II, մյուս զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
ականջում՝ I աստիճանի ծանրալսություն,
ծառայության համար
ինչպես նաև` միակողմանի ծանրալսություն՝
III աստիճանի
Ականջի կամ հարքթային խոռոչների
Պիտանի է զինվորական
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
բարոֆունկցիայի կայուն խանգարում
ծառայության համար
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Հարքթային խոռոչների քրոնիկական հիվանդություններ
ա) պոլիպոզ կամ թարախային

բ) ոչ թարախային, կիստոզ

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

66.

Խիստ արտահայտված նեխած հարբուխ
(օզենա)

67.

Քրոնիկական դեկոմպենսացված
Պիտանի է զինվորական
(թունաալերգիկ) տոնզիլիտ
ծառայության համար
Խոսքի արատներ, ձայնագոյացման խանգարումներ
ա) խոսքային ամբողջ ապարատն ընդգրկող
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
բարձր աստիճանի կակազություն`
ոչ պիտանի է զինվորական
շնչառության խանգարումով և
ծառայության համար, զինծառայողը
արտահայտված նյարդային երևույթներով,
ոչ պիտանի է զինվորական
խոսքն անհասկանալի դարձնող
ծառայության համար
թլվատություն
բ) խոսքը ոչ լրիվ հասկանալի դարձնող
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
չափավոր կակազություն կամ թլվատություն
զինծառայողը ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
գ) թույլ արտահայտված կակազություն
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար

68.

69.

Ականջի և վերին շնչառական ուղիների սուր
վնասվածքների, հիվանդությունների և
հետվիրահատական հետևանքներ, երբ

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
Պիտանի է զինվորական Պիտանի է զինվորական
ուսանելու համար
ծառայության համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար
ծառայողական պարտականու-
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար
Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոպարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի

օրգանների ֆունկցիաները լիովին չեն
վերականգնվել

թյուններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)

15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
70.

71.

72.

Դիմածնոտային շրջանի հյուսվածքների և օրգանների բնածին ու ձեռքբերովի
արատներ, ձևախախտումներ ու հիվանդություններ
ա) շնչառական, ծամելու, թքարտադրության
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ֆունկցիաների խիստ և չափավոր
ոչ պիտանի է զինվորական
արտահայտված խանգարումով
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) շնչառական, ծամելու, թքարտադրության
Սահմանափակումով պիտանի է
ֆունկցիաների աննշան արտահայտված
զինվորական ծառայության համար
խանգարումով
գ) կտրիչների միջև մինչև 9մմ կամ
Պիտանի է զինվորական
ծամիչների միջև մինչև 2մմ ճեղքով կծվածքի
ծառայության համար
անոմալիաներ` 50% և ավելի ծամելու
արդյունավետության դեպքում
Ադենտիա
ա) 10 և ավելի ատամների բացակայություն
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
մեկ ծնոտի վրա կամ դրանց փոխարեն
ոչ պիտանի է զինվորական
հանովի պրոթեզ, 8 սեղանատամի
ծառայության համար, զինծառայողը
բացակայություն մեկ ծնոտի վրա, 4
ոչ պիտանի է զինվորական
սեղանատամի բացակայություն վերին ծնոտի
ծառայության համար
վրա` մի կողմից և նույնքան
սեղանատամների բացակայություն ստորին
ծնոտի վրա` մյուս կողմից կամ դրանց
փոխարեն հանովի պրոթեզ
բ) 4 և ավելի ֆրոնտալ ատամների
Պիտանի է զինվորական
բացակայություն մեկ ծնոտի վրա կամ
ծառայության համար
երկրորդ կտրիչի, ժանիքի և առաջին փոքր
աղորիքի բացակայություն (կողք կողքի), երբ
հնարավոր չէ դրանց փոխարինել անշարժ
պրոթեզով
Ատամների, պարոդոնտի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ
ա) միջին և ծանր աստիճանի տարածուն
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
պարոդոնտիտ, ստոմատիտ, գինգիվիտ և
զինծառայողը ոչ պիտանի է
բերանի լորձաթաղանթի, թքագեղձերի և լեզվի զինվորական ծառայության համար
այլ հիվանդություններ, որոնք ընթանում են
հաճախակի սրացումներով, բուժման դժվար
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*

են ենթարկվում
բ) թեթև աստիճանի պարոդոնտիտ, ստոմատիտ, գինգիվիտ և բերանի լորձաթաղանթի,
թքագեղձերի և լեզվի այլ հիվանդություններ
գ) բազմաթիվ ատամների բարդացած
ոսկրափուտ (կարիես)

73.

74.

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների, հիվանդությունների,
վիրահատությունների հետևանքներ
ա) ֆունկցիայի չափավոր արտահայտված
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
խանգարումներով
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
բ) աննշան արտահայտված կամ առանց
Պիտանի է զինվորական
ֆունկցիայի խանգարման
ծառայության համար
ԱՉՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կոպերի սերտաճում միմյանց կամ ակնագնդի հետ, որը խանգարում է աչքի
շարժումներին կամ տեսողությանը, կոպերի ներանկում կամ թարթիչների աճ
դեպի ակնագունդ, որը գրգռում է աչքը, աչքի ֆունկցիան խանգարող կոպերի
արտանկում, կոպերի սպիական ձևախախտում կամ դիրքի անբավարարություն,
որոնք խանգարում են եղջերաթաղանթի փակմանը, կայուն լագօֆթալմ
ա) երկու աչքում կոպերի դիրքի խիստ
Ոչ պիտանի է զինվորական
արտահայտված անբավարարություն (բացի
ծառայության համար
պտոզը)
բ) երկու աչքում վերին կոպերի զգալի իջեցում Զորակոչիկը ժամանակավորապես
կամ կոպերի դիրքի այլ, խիստ
ոչ պիտանի է զինվորական ծառաարտահայտված արատներ մեկ աչքում կամ
յության համար, զինծառայողը ոչ
չափավոր արտահայտված` երկու աչքում
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) մի աչքի վերին կոպի կայուն, չափավոր
իջեցում մեկ աչքում կամ կոպերի դիրքի այլ
անբավարարություն մեկ աչքում՝
վիրահատական բուժման ցուցումների
բացակայության դեպքում

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
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Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչպիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

75.

76.

Խիստ արտահայտված հաճախակի սրացող խոցային բլեֆարիտներ, ինչպես նաև
խրոնիկ կոնյուկտիվիտներ պտկիկների գերաճով և հյուսվածքի ենթալորձային
շերտի ինֆիլտրացիայով
ա) չբուժվող
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) բուժելի
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ակնաշարժ մկանների հիվանդություններ, ակնագնդերի համագործակցված
շարժումների խանգարումներ
ա) ակնագնդի շարժիչ մկանների կայուն
կաթված, համագործակցված շլություն`
30 աստիճան և ավելի, կայուն դիպլոպիա

78.

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Մեկ կամ երկու աչքի արցունքատար ապարատի հիվանդության պատճառով
չընդհատվող արցունքահոսություն
ա) չբուժվող
Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական ծառա- ում ուսանելու համար
ծառայության համար
յության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) բուժելի

77.

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

բ) համագործակցված շլություն` 20-ից
մինչև 30 աստիճան
գ) ակնագնդի հստակ արտահայտված
տատանվող սպազմ (նիստագմ),
համագործակցված շլություն մինչև 20
աստիճան
Տեսողության ֆունկցիան խախտող ծիածանաթաղանթի, եղջերաթաղանթի և աչքի
այլ թաղանթների բորբոքային կամ դեգեներատիվ քրոնիկական հիվանդություններ
ա) երկու աչքում խիստ արտահայտված`
Ոչ պիտանի է զինվորական
անկախ սրացումների հաճախությունից կամ
ծառայության համար
երկու աչքում չափավոր արտահայտված
հաճախակի սրացումներով

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) երկու աչքում չափավոր արտահայտված ոչ Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
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Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է

հաճախակի սրացումներով կամ չափավոր
ոչ պիտանի է զինվորական
արտահայտված մեկ աչքում` հաճախակի
ծառայության համար, զինծառայողը
սրացումներով կամ խիստ արտահայտված
ոչ պիտանի է զինվորական
մեկ աչքում` անկախ սրացումների
ծառայության համար
հաճախությունից
գ) երկու աչքում թույլ արտահայտված`
Պիտանի է զինվորական
անկախ սրացումների հաճախությունից կամ
ծառայության համար
չափավոր արտահայտված մեկ աչքում` ոչ
հաճախակի սրացումներով
Ակոմոդացիայի սպազմ կամ կաթված
ա) կայուն, առանց դրական արդյունքի`
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
բուժումից հետո
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) բուժելի
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ում ուսանելու համար

ծառայության համար*

զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

80.

Մեկ կամ երկու աչքի աֆակիա

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

81.

Բորբոքային կամ դիստրոֆիկ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
փոփոխություններ չառաջացնող ներակնային ոչ պիտանի է զինվորական ծառաօտար մարմին
յության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Գլաուկոմա
ա) զարգացող և հետագա փուլերում երկու
Ոչ պիտանի է զինվորական
աչքում տարածվող
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

բ) նույնը` մեկ աչքում

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

79.

82.

գ) ոչ հարաճուն նախնական,
նախագլաուկոմայի և հիպերտենզիայի
փուլեր

83.

Ցանցաթաղանթի շերտազատում որևէ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-
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Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Կարիք ունի ծառայողական
պարտականություններից
մասնակի ազատման՝ մինչև
15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է զինվորական

Ոչ պիտանի է

բնույթի, մեկ կամ երկու աչքում
84.

գ) տեսողական նյարդի որևէ էթիոլոգիայի
ենթաապաճում /սուբատրոֆիա/

86.

ում ուսանելու համար

Տեսողական նյարդի որևէ էթիոլոգիայի ապաճում և ենթաապաճում` տեսողական
ֆունկցիայի հետզհետե իջեցման դեպքում
ա) երկու աչքում
Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
բ) մեկ աչքում

85.

ծառայության համար

Տեսողության թուլություն, կուրություն
ա) ակնագնդի բացակայություն կամ
կուրություն կամ մեկ աչքի տեսողությունը
0,05 և ցածր է, երբ մյուս աչքինը 0,4-ից ցածր է
կամ երկու աչքի տեսողությունը 0,3-ից ցածր է
բ) ակնագնդի բացակայություն կամ
կուրություն կամ մեկ աչքի տեսողությունը
0,05 և ցածր է,
երբ մյուս աչքի տեսողությունը 0,4 է և ավելի
կամ մեկ աչքի տեսողությունը 0,3 է, երբ
մյուսինը 0,3-0,06 է
գ) մեկ աչքի տեսողությունը 0,4 է, մյուսինը
0,3-0,06 է, կամ մեկ աչքի տեսողությունը 0,5 է
և ավելի, իսկ մյուս աչքինը 0,06-0,09 է
Ռեֆրակցիայի անոմալիաներ
ա) կարճատեսություն կամ հեռատեսություն
մեկ աչքի որևէ առանցքով 12,0 D-ից ավելի
կամ աստիգմատիզմ պարզ միոպիկ կամ
բարդ միոպիկ կամ խառը 2 գլխավոր
առանցքների միջև ռեֆրակցիայի
տարբերությամբ երկու աչքում 6,0 D-ից ավելի
բ) կարճատեսություն մեկ աչքի որևէ
առանցքով 6,0-12,0 D կամ հեռատեսություն
մեկ աչքի որևէ առանցքով 7,5-12,0 D

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ոչ պիտանի է զինվորական ծառա- ում ուսանելու համար
ծառայության համար
յության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, զինծառայողը ոչ
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
գ) աստիգմատիզմ պարզ միոպիկ, բարդ
Զորակոչիկը ժամանակավորապես
միոպիկ կամ խառը` 2 գլխավոր առանցքների ոչ պիտանի է զինվորական ծառա-
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական

միջև ռեֆրակցիայի տարբերությամբ երկու
յության համար, զինծառայողը ոչ
աչքում
3,5-6,0 D կամ մեկ աչքում 4,0 D և
պիտանի է զինվորական
ավելի: Պարզ կամ բարդ հիպերմետրոպիկ
ծառայության համար
աստիգմատիզմ 2 գլխավոր առանցքների միջև
ռեֆրակցիայի տարբերությամբ մեկ կամ
երկու աչքում 4,5 D և ավելի
դ) կարճատեսություն մեկ կամ երկու աչքի
Սահմանափակումով պիտանի է Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀորևէ առանցքով 5,0D կամ հեռատեսություն
զինվորական ծառայության համար ում ուսանելու համար
մեկ կամ երկու աչքի որևէ առանցքով 6.0-7,0D
կամ աստիգմատիզմ պարզ միոպիկ, բարդ
միոպիկ կամ խառը` 2 գլխավոր առանցքների
միջև ռեֆրակցիայի տարբերությամբ երկու
աչքում 3,0 D կամ մեկ աչքում 3,5 D: Պարզ
կամ բարդ հիպերմետրոպիկ աստիգմատիզմ`
2 գլխավոր առանցքների միջև ռեֆրակցիայի
տարբերությամբ մեկ կամ երկու աչքում 4,0 D
ե) կարճատեսություն մեկ աչքի որևէ
առանցքով 5,5 D

զ) կարճատեսություն մեկ աչքի որևէ
առանցքով 3,5-4,5 D կամ հեռատեսություն
մեկ աչքի որևէ առանցքով 3,5-5,5 D կամ
աստիգմատիզմ պարզ միոպիկ, բարդ միոպիկ
կամ խառը 2 գլխավոր առանցքների միջև
ռեֆրակցիայի տարբերությամբ երկու աչքում
2,0-2,5 D կամ մեկ աչքում 2,0-3,0 D կամ պարզ
կամ բարդ հիպերմետրոպիկ աստիգմատիզմ
2 գլխավոր առանցքների միջև` ռեֆրակցիայի
տարբերությամբ մեկ կամ երկու աչքում 2,03,5 D
87.

Դիխրոմազիա A կամ B տիպերի,
անոմալ տրիխրոմազիա

88.

Աչքի ֆունկցիայի ժամանակավոր
խանգարումներ

ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀում ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականուծառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձաարձակուրդ հիվանդության
պատճառով
կուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
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89.

90.

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մաշկի քրոնիկական` բուժման դժվար ենթարկվող և չբուժվող հիվանդություններ
ա) քրոնիկ չբուժվող մաշկային
Ոչ պիտանի է զինվորական
հիվանդություններ. իխթիոզ, իսկական
ծառայության համար
բշտախտ, մաշկի լիմֆոմա, ինքնածին
մաշկալուծում, գունակային քսերոդերմա,
նեյրոֆիբրոմատոզ (ուռուցքային ձև)
բ) բազմաօջախային, տարածուն, հաճախակի Զորակոչիկը ժամանակավորապես
կրկնվող, բարդություններով ընթացող
ոչ պիտանի է զինվորական ծառաբուժման դժվար ենթարկվող մաշկային
յության համար, զինծառայողը ոչ
հիվանդություններ. փսորիազ, նեյրոդերմիտ,
պիտանի է զինվորական
քորպտիկ, աբսցեսվող գնդաձև խոցային
ծառայության համար
պիոդերմիաներ, գերաճական կարմիր
տափակ որքին, վիտիլիգո, մազաթափություն,
պարափսորիազ, մաստոցիտոզ, ֆոլիկուլյար
կերատոզ, տարածուն էկզեմա և այլ
մաշկախտեր
գ) եզակի կամ սահմանափակ օջախներով,
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
հազվադեպ կրկնվող, առանց
զինծառայողը կարիք ունի
բարդությունների ընթացող, բուժող մաշկային
ծառայողական պարտականուհիվանդություններ. փսորիազ, նեյրոդերմիտ,
թյուններից մասնակի ազատման՝
էկզեմա, կարմիր տափակ որքին, սեբորեային
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
մաշկաբորբ, պարափսորիազ, մաստոցիտոզ,
արձակուրդ հիվանդության
մաշկի կերատոզներ, ասբեստանման որքին և պատճառով (վերականգնողական)
այլ մաշկախտեր
դ) սահմանափակ օջախներով մաշկային
Սահմանափակումով պիտանի է
հիվանդություններ նվազման փուլում.
զինվորական ծառայության համար
փսորիազ, նեյրոդերմիտ, կարմիր տափակ
որքին, վիտիլիգո, պուստուլյոզ կորյակներ,
լեյկոդերմա, խլոազմա, սպիտակ որքին,
մազաթափություն, նեյրոֆիբրոմատոզ բծային
ձև, պարափսորիազ, մաստոցիտոզ,
հետբորբոքային պիգմենտացիա,
մելանինային գերգունակավորում,
ֆոլիկուլյար կեռատոզ,
օնիխոդիստրոֆիաներ, մաշկի քսերոզ,
էկզեմա և այլ մաշկախտեր
Խալեր (մելանոմվտանգավոր, մանր և խոշոր Զորակոչիկը ժամանակավորապես
գունակավոր, մազակալված, անոթային,
ոչ պիտանի է զինվորական
մելանոմային, գերաճական և պապիլոմային),
ծառայության համար,
ռենտգեն ճառագայթային մաշկախտներ,
զինծառայողը ոչ պիտանի է
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև թյուններից մասնակի
15 օր ժամկետով կամ
ազատման՝ մինչև 15 օր
արձակուրդ հիվանդության ժամկետով կամ արձապատճառով
կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀՍահմանափակումով
Ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար պիտանի է զինվորական
զինվորական
ծառայության համար
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
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արտահայտված ֆոտո մաշկախտներ,
զինվորական ծառայության
օնիխոլիզիս, անօնիխիա, օնիխոգրիֆոզը
համար
Բուժելի մաշկային, վարակիչ և սնկային
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական
հիվանդություններ. հասարակ և ալերգիկ կոնզինծառայողը կարիք ունի
ում ուսանելու համար պարտականութուններից
տակտավոր մաշկաբորբեր, թունամաշկածառայողական պարտականումասնակի ազատման՝ մինչև
բորբ, ստրեպտո-ստաֆիլոդերմիաներ,
թյուններից մասնակի ազատման՝
15 օր ժամկետով կամ
թարախածին գրանուլոմա, էրիթրազմա,
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
բազմաձև արտաքիրտային էրիթեմա,
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
հպավարակիչ մոլյուսկ, քոս, ոջլոտություն,
պատճառով (վերականգնողական)
(վերականգնողական)
լեյշմանիոզ, ֆլեբոտոդերմիա, պաթոմիմիա,
դերմատոֆիթիա, կանդիդոզ, տրիխոմիկոզ,
օնիխոմիկոզ, գոտևորող որքին

92.

Բոր (ընտանիքի անդամներ)

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

93.

Միզուկաբորբեր (սեռավարակներ), սրածայր Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման, Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Պիտանի է զինվորական
կոնդիլոմա, շանկրանման պիոդերմիա
զինծառայողը պիտանի է
ում ուսանելու համար ծառայության համար
զինվորական ծառայության համար

94.

Սիֆիլիս
ա) երրորդային, ուշացած գաղտնի, բնածին,
նյարդային և ընդերային, շճակայուն
(սեռոռեզիստենտ) սիֆիլիս

Կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատման՝ մինչև 15 օր
ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական)

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

բ) առաջնային, երկրորդային, վաղ գաղտնի

95.

96.

ՄԻԱՎ, ՁԻԱՎ

ԿԱՆԱՆՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սեռական օրգանների ինֆանտիլիզմ
(թերզարգացում) ընդհանուր ֆիզիկական
բավարար զարգացումով՝ առանց
ձվարանների ֆունկցիայի խանգարման

Զորակոչիկը ժամանակավորապես
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար, զինծառայողը
ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
Զորակոչիկը կարիք ունի բուժման,
զինծառայողը կարիք ունի
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝
մինչև 15 օր ժամկետով կամ
արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար
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Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձահիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար
զինվորական
ծառայության համար
Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

97.

Միզասեռական և աղիքասեռական
խուղակներ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար
Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

98.

Կանացի սեռական օրգանների արտանկում
կամ շեքի լրիվ պատռվածք՝ սեղմիչի
ամբողջականության խախտումով

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

99.

Կանացի սեռական օրգանների իջեցում

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

100. Սեռական ֆունկցիայի խանգարումով
ուղեկցվող բորբոքային (առաջնային) և
հետվիրահատական (երկրորդային) բնույթի
արգանդի և դրա հավելումների, կոնքի
որովայնամզի և բջջանքի քրոնիկական
հիվանդություններ՝ անատոմիական
դասավորվածության խախտումով

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*

Ոչ պիտանի է
զինվորական
ծառայության համար

101. Արգանդի, փողերի, ձվարանների, կոնքի
որովայնամզի և բջջանքի սուր բորբոքային
հիվանդություններ

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձահիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)

102. Արգանդի վզիկի էրոզիա, ցերվիցիտներ,
էնդոցերվիցիտներ և դրանց զուգակցում

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

103. Ձվարանային դաշտանային ֆունկցիայի
կայուն խանգարումներ (ամենորեա,
մենոռագիա, մետրոռագիա, հիպոմենոռեա,
ալգիդոսմենոռեա)

Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար

Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Կարիք ունի ծառայողական Կարիք ունի ծառայոում ուսանելու համար պարտականություններից ղական պարտականումասնակի ազատման՝
թյուններից մասնակի
մինչև 15 օր ժամկետով
ազատման՝ մինչև 15 օր
կամ արձակուրդ
ժամկետով կամ արձահիվանդության պատճառով կուրդ հիվանդության
(վերականգնողական)
պատճառով
(վերականգնողական)
Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ- Ոչ պիտանի է զինվորական
Ոչ պիտանի է
ում ուսանելու համար
ծառայության համար*
զինվորական
ծառայության համար*

1. «*» նշված որոշումներն ընդունելիս զորամասի (ՊՆ, ԶՈՒ ԳՇ կառուցվածքային միավորի) հրամանատարի (պետի) միջնորդությամբ, պարտադիր
հաշվի առնելով փորձաքննվողի՝ ծառայությունը շարունակելու անձնական ցանկությունը, կարող է անհատապես կայացվել որոշում`
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»ֈ
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ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
Հոդված 1. «ա»
կետին
են
վերաբերում
մտավոր
հետամնացության
(սակավամտության) ծանր (խորը) կամ չափավոր արտահայտված բոլոր տեսակները:
Ինտելեկտի (բանականության) բացահայտ արատների դեպքում, անկախ վարքի
խանգարման
առկայությունից,
զորակոչիկների
զինվորական
ծառայության
պիտանիության հարցը կարող է լուծվել առանց նրանց բուժհիմնարկներ ուղեգրելու:
«բ»
կետին
են
վերաբերում
թեթև
արտահայտված
մտավոր
հետամնացությունները, ինչպես նաև չճշտված մտավոր հետամնացությունները`
անկախ վարքի և հարմարվողականության խանգարումների առկայությունից:
Զորակոչիկների ստացիոնար հետազոտությունը պարտադիր է:
Քրոմոսոմների ախտահարում ունեցող անձինք փորձաքննվում են համաձայն
սույն ցանկի համապատասխան հոդվածների:
Հոդված 2. Ներառում է օրգանական հոգեկան խանգարումները: Ախտորոշման
համար չափանիշ են գլխուղեղի օրգանական բնույթի ախտահարման նշանները՝ ըստ
անամնեզի և օբյեկտիվ տվյալների, ինչպես նաև հոգեախտաբանական նշանները,
նյարդաբանական ախտանշանները, հարկլինիկական (ԷԷԳ, Էխո-ԷԳ, գանգի
ռենտգենոգրաֆիա, ՄՌՏ, ակնահատակի զննում և այլն) տվյալները: Կլինիկական
ախտորոշման համար էական նշանակություն ունեն նաև բժշկական փաստաթղթերի
առկայությունը և անձնական գործի ուսումնասիրությունը:
«ա» կետին են վերաբերում խիստ արտահայտված, ձգձգվող փսիխոտիկ, կայուն
ինտելեկտուալ-մնեստիկ, անձնային՝ պսիխոօրգանական բնույթի կամ չափավոր
արտահայտված ասթենիկ, աֆեկտիվ դիսոցիատիվ, ճանաչողական խանգարումները:
«բ» կետին են վերաբերում անցողիկ, կարճատև, փսիխոտիկ և ոչ փսիխոտիկ
օրգանական բնույթի խանգարումները՝ բարենպաստ ընթացքով, որոնք ավարտվում
են թեթև ասթենիկ վիճակով՝ առանց մնացորդային օրգանական փոփոխությունների և
կայուն կոմպենսացիայով: Զորակոչիկներն ուղեգրվում են ստացիոնար հետազոտման
և բուժման: Զորակոչիկները երկրորդ տարկետումից չեն օգտվում, եթե բուժումից հետո
անցել է մեկ տարի և առկա է բուժման դրական արդյունքը հաստատող ստացիոնար
հետազոտման ակտ, ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական
ծառայության համար»: Զինծառայողներին ստացիոնար բուժումից հետո տրվում է
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական):
«գ» կետին են վերաբերում լիարժեք բուժումից հետո` առանց մնացորդային
օրգանական փոփոխությունների վիճակներըֈ
Հոդված 3. Ներառում է շիզոֆրենիան՝ անկախ ձևից, ընթացքից և ելքից, ինչպես
նաև քրոնիկական զառանցանքային, շիզոաֆեկտիվ և շիզոտիպային խանգարումները:
Հոդված 4. «ա» կետին են վերաբերում հաճախակի կրկնվող, կարճատև
ռեմիսիաներով ընթացող աֆեկտիվ խանգարումները (երկբևեռ աֆեկտիվ
խանգարումներ, հետադարձ դեպրեսիվ խանգարումներ), երկարատև ռեմիսիայով
ընթացող աֆեկտիվ խանգարումները, ծանր մանիակալ և դեպրեսիվ էպիզոդներ`
փսիխոտիկ խանգարումներով, չափավոր դեպրեսիվ էպիզոդ` ձգձգվող ընթացքով,
տրամադրության քրոնիկական խանգարումներըֈ Ախտորոշման չափանիշներն են
օբյեկտիվ անամնեստիկ տվյալները, նախկին էպիզոդը հաստատող բժշկական
փաստաթղթերի առկայությունը և կլինիկական պատկերը:
«բ» կետին են վերաբերում թեթև արտահայտված մանիակալ և դեպրեսիվ
էպիզոդները, հիպոմանիակալ և մանիակալ էպիզոդները` առանց փսիխոզի,
բուժումից և կայուն լավացումից հետո: Ռեմիսիայի բացակայության դեպքում ենթակա
են փորձաքննության «ա» կետով:
Հոդված 5. Ներառում է պարանոիդ ռեակցիաները, փսիխոգեն պարանոիդ
փսիխոզները, ռեակտիվ փսիխոզները, օնեյրոֆրենիաները, զառանցանքային
բռնկումները և այլն:
«ա» կետին են վերաբերում երկարատև բուժում պահանջող, ռեմիսիայի
բացակայությամբ ընթացող վիճակները:
«բ» կետին են վերաբերում բուժման արդյունքում ռեմիսիայով ընթացող
վիճակները:
«գ» կետին են վերաբերում կարճատև ընթացքով և բարենպաստ ելքով
վիճակները:
Հոդված 6. Ներառում է տարբեր ծագման (բացառությամբ` հոգեակտիվ նյութերի
գործածման) ինֆեկցիաների, ինտոքսիկացիաների, ասթմատիկ հիվանդությունների
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հետևանքով առաջացած խանգարումները, ինչպես նաև խանգարումները՝
պայմանավորված ֆիզիոլոգիական վիճակներով: Ախտորոշման չափանիշներն են
օբյեկտիվ անամնեստիկ տվյալները սոմատիկ հիվանդությունների և խանգարումների
վերաբերյալ, ինչպես նաև հարկլինիկական տվյալները, հոգեախտաբանական
նշանների առկայությունը:
«ա» կետին են վերաբերում արտահայտված երկարատև փսիխոտիկ
խանգարումներով և անձի փոփոխություններով ընթացող վիճակները, չափավոր
արտահայտված կամ կրկնվող փսիխոտիկ և ոչ փսիխոտիկ խանգարումները, որոնք
կարող են առաջացնել անձի ախտաբանական փոփոխություններ կամ երկարատև
ասթենիկ վիճակ:
«բ» կետին են վերաբերում թեթև արտահայտված կարճատև փսիխոտիկ և ոչ
փսիխոտիկ խանգարումները, որոնք ավարտվում են լավացումով կամ թեթև
ասթենիզացիայով:
Հոդված 7. Ներառում է նևրոտիկ, դիսոցիացված, սոմատոֆորմ խանգարումները,
հիստերիկ փսիխոզները, անձի նևրոտիկ զարգացումը, քրոնիկական հետտրավմատիկ
խանգարումները, հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումները, սուր սթրեսային
ռեակցիաները և վիճակները, հարմարվողականության խանգարումները:
«ա» կետին են վերաբերում կայուն հիվանդագին արտահայտություններով,
հաճախակի դեկոմպենսացիաներով, բուժմանը դժվար ենթարկվող վիճակները:
«բ» կետին են վերաբերում չափավոր արտահայտված հիվանդագին
արտահայտություններով, սակայն բարենպաստ ելքով և կոմպենսացիայով ընթացող
վիճակները` բուժումից հետո:
«գ» կետին են վերաբերում բուժմանը ենթարկվող և լավացումով ավարտվող թեթև
և կարճատև արտահայտություններով հոգեկան գործունեության խանգարումները
(օբսեսիվ, կոմպուլսիվ, ֆոբիկ, հիստերիկ բնույթի):
«դ» կետին են վերաբերում թեթև և կարճատև հոգեկան գործունեության
խանգարումները (հուզական և վեգետատիվ բնույթի), որոնք ենթարկվում են բուժման
և ավարտվում են առողջացումով:
Հոդված 8. Ներառում է անձի և վարքի, ներառյալ` անձի յուրահատուկ և խառը
խանգարումները, սովորույթների և հակումների, սեռական նույնացման, սեռական
նախընտրության, սեռական զարգացման և կողմնորոշման հետ կապված
հոգեբանական և վարքային խանգարումները, արտահայտված և կոմպենսացիայի
չենթարկվող ձևերը, անձի` հաճախակի դեկոմպենսացիաներով խանգարումները,
ինչպես նաև կրկնվող իրավիճակային և անձնային ռեակցիաները, որոնց
հաճախականությունը 1 տարվա ընթացքում 3 անգամ և ավելի է:
Փսիխոպաթանման ռեակցիաները փորձաքննվում են 2-րդ հոդվածով:
Հոդված 9. Ներառում է հոգեկան և վարքային խանգարումները հոգեակտիվ
նյութերի գործածման հետևանքով, այդ թվում` սուր թունավորում, գործածում`
վնասակար հետևանքով, դադարեցման վիճակ, դադարեցման վիճակ` դելիրիումով,
փսիխոտիկ խանգարումներով, ամնեստիկ համախտանիշ, մնացորդային փսիխոտիկ,
հոգեկան և վարքային այլ խանգարումներ:
«ա» կետին են վերաբերում քրոնիկական փսիխոտիկ խանգարումները
քրոնիկական ալկոհոլիզմի, թմրամոլության և տոքսիկոմանիայի ժամանակ՝
արտահայտված
անձի
փոփոխություններով
և
ինտելեկտուալ-մնեստիկ
խանգարումներով:
«բ» կետին են վերաբերում սուր փսիխոտիկ խանգարումները քրոնիկական
ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, տոքսիկոմանիայի ժամանակ՝ անձի չափավոր կամ
թեթև փոփոխություններով, սոմատիկ կամ հոգեկան բարդություններով:
«գ» կետին են վերաբերում հոգեակտիվ նյութերի չարաշահման և կրկնակի
գործածության դեպքերը՝ առանց կախվածության համախտանիշի, որոնք զուգորդվում
են հոգեկան և սոմատիկ հետևանքներով: Փորձաքննությունը կատարվում է բուժումից
հետո:
«դ» կետին են վերաբերում հոգեակտիվ նյութերի էպիզոդիկ գործածումը, որը չի
առաջացնում հոգեկան և ֆիզիկական հետևանքներ (առանց ախտանշանների):
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
Հոդված 10. Ներառում է առաջնային և երկրորդային ընկնավորությունը
(էպիլեպսիան)՝ մեծ և փոքր նոպաներով, հոգեկան համարժեքներով կամ անձի
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յուրահատուկ փոփոխություններով: Այն պետք է հաստատվի մինչև մեկ ամիս
տևողությամբ ստացիոնար հետազոտմամբ, կատարվում է առնվազն 2 ԷԷԳ
հետազոտություն, անհրաժեշտության դեպքում անցկացվում են պրովոկացիոն
թեստեր, հոգեբույժի խորհրդատվություն: Ցնցումներով ուղեկցվող և առանց
ցնցումների նոպաներն արձանագրում են բժիշկը և բուժքույրը:
Ախտանշանային (սիմպտոմատիկ) ընկնավորությունը և հանկարծակի
առաջացող մոլուցքի այլ ձևերի (նարկոլեպսիա, կատալեպսիա (փայտացում) և այլն)
փորձաքննությունը կատարվում է հիմնական հիվանդությամբ: Վերջնական
ախտորոշման համար իրականացվում է երկարատև ԷԷԳ-մոնիթորինգ, ինչպես նաև՝
գիշերային ԷԷԳ-գրանցում:
Ընկնավորության կլինիկական նկարագիրը վերլուծելիս անհրաժեշտ է
անցկացնել ընկնավորության նոպաների տարբերակված ախտորոշում: Նոպայի
առկայությունը պետք է հաստատվի բուժզննմամբ: Առանձին դեպքերում օգտակար
կարող են լինել այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք ստորագրել են ոչ բժշկական
անձնակազմի պաշտոնատար անձինք և հաստատել են համապատասխան
հրամանատարները (պետերը), եթե դրանցում նկարագրված բռնկումը և
հետբռնկումային վիճակը հիմք են այն որակելու որպես ընկնավորություն:
Կասկածահարույց դեպքերում հարցում է կատարվում ըստ բնակության, ուսման,
աշխատանքի, ծառայության վայրի: Եթե ստացիոնար հետազոտության ժամանակ
ընկնավորության ախտորոշումը հաստատվում է, փորձաքննությունն անցկացվում է
համաձայն այս հոդվածի «ա» կամ «բ» կետի:
Հաճախակի նոպաների (տարին` 3 անգամ և ավելի) կամ ջղաձգային նոպաների
հոգեկան համարժեքների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարումների խորացման
դեպքում փորձաքննությունն անցկացվում է «ա» կետի համաձայն:
Առանց
անձի՝
ընկնավորությանը
բնորոշ
թեթև
արտահայտված
փոփոխությունների, հազվադեպ նոպաների (տարին ոչ ավելի, քան 2-3 անգամ)
դեպքում զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է ըստ «բ»
կետի:
Երբ քաղաքացիական բժշկական (բուժկանխարգելիչ) կամ ռազմաբժշկական
հաստատությունների փաստաթղթերով հաստատվում է, որ անցյալում եղել է
ընկնավորություն, բայց վերջին 3 տարվա ընթացքում չի կրկնվել, և զորակոչի
ժամանակ ստացիոնար հետազոտման պայմաններում էլեկտրաուղեղագրիչը
(էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ) ախտաբանական փոփոխություններ չի գրանցել ինչպես
հանգստի, այնպես էլ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ առանց
հակաէպիլեպտիկ դեղամիջոցների ընդունման, ապա ըստ I սյունակի փորձաքննվող
անձինք սույն հոդվածի «գ» կետի համաձայն ճանաչվում են «Սահմանափակումով
պիտանի
է
զինվորական
ծառայության
համար»:
Գիշերաշրջիկությունը
(սոմնամբուլիզմ) նույնպես դիտվում է որպես ընկնավորության ձև, և եթե այն
հաստատվում է բժշկական հետազոտությամբ, ապա կիրառվում է սույն հոդվածի «բ»
կետը, իսկ եթե չկան հաստատող փաստաթղթեր, և ախտորոշվում է ըստ անամնեզի,
ապա կիրառվում է սույն հոդվածի «գ» կետը:
Հոդված 11. Կիրառվում է գլխուղեղի և ողնուղեղի անոթային հիվանդությունների
բոլոր
տեսակների
դեպքում,
վասկուլիտ,
անոթային
մալֆորմացիաներ,
զարկերակային անևրիզմաներ, անոթների ստենոզներ ու օկլյուզիաներ և այլն, որոնք
ուղեկցվում են ուղեղի արյան շրջանառության սուր, կրկնվող և երկարատև
խանգարումներով (իշեմիկ, արյունազեղումային և խառը տիպի կաթվածներ ու
անցողիկ խանգարումներ, զարգացող դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոմիելոպաթիաներ,
ինչպես նաև ողնուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներ և այլն): Ըստ նշված
հիվանդությունների
ընթացքի,
օջախների
մեծության
և
տեղակայման
առանձնահատկությունների՝ կարող են առաջանալ ֆունկցիոնալ խանգարումների
տարբեր ծանրության զանազան համախտանիշներ:
«ա» կետին են վերաբերում կրկնվող կաթվածները, նյարդային համակարգի
ֆունկցիաների ծանր և կայուն խանգարումները, որոնք առաջանում են գլխուղեղի կամ
ողնուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումների, ինչպես նաև ուղեղի արյան
շրջանառության III աստիճանի քրոնիկական անբավարարության (հեմիպլեգիա, խոր
հեմիպարեզ, մոնոպարեզ, խոսքի, հիշողության, մտածողության խանգարումներ,
պարկինսոնիզմ, կոնքի օրգանների ֆունկցիաների խանգարումներ և այլն)
հետևանքով:
«բ» կետին են վերաբերում անոթային հիվանդությունների՝ բարեհաջող ընթացք
ունեցող, չափավոր վեգետոանոթային դիստոնիան և չափավոր օջախային
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ախտահարմամբ արտահայտված ձևերը: Այս կետին են վերաբերում նաև ուղեղի
աթերոսկլերոզի ժամանակ ուղեղի անոթային II աստիճանի քրոնիկական
անբավարարության երևույթները (հոգնածություն, գլխացավ, գլխապտույտ, քնի
խանգարում, ուշագնացություն, աշխատունակության անկում, հուզակամային
խանգարումներ, ԿՆՀ առանձին կայուն օրգանական նշանների առկայության դեպքում
հստակ անիզոռեֆլեքսիա, լույսի նկատմամբ բբերի թույլ ռեակցիա, բրգաձև
(պիրամիդալ) ախտանշաններ և այլն): Այս կետին են վերաբերում նաև II շրջանի
զարկերակային հիպերտենզիայի ժամանակ ուղեղի արյան շրջանառության
խանգարումները, ինչպես նաև ուղեղի արյան շրջանառության անցողիկ
խանգարումները, գիտակցության կարճատև կորստով ուղեկցվող և սինկոպալ
վիճակները, միգրենի բոլոր տեսակները, վեգետոանոթային պարոքսիզմները
(սիմպատոադրենալինային և վագոինսուլյար կրիզներ)՝ ամիսը առնվազն մեկ անգամ,
որոնք ուղեկցվում են վեգետատիվ և սրտանոթային համակարգի խանգարումներով:
Բացառիկ
դեպքերում
Արցախի
Հանրապետության
Պաշտպանության
նախարարության կենտրոնական ապարատում ծառայող սպաները, ՌՈՒՀ-երի
պրոֆեսորադասախոսական կազմը չափավոր արտահայտված հեմիպարեզի (առանց
տեսողության, խոսքի, հոգեկան խանգարումների, ընկնավորության բռնկումների,
պարկինսոնիզմի երևույթների) առկայության դեպքում կարող են ճանաչվել
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»՝ հաշվի
առնելով ձեռք բերած փորձը, հրամանատարության կարծիքը:
«գ» կետին են վերաբերում թեթև արտահայտված վեգետոանոթային դիստոնիան,
ինչպես նաև միգրենի նոպաներն ըստ անամնեզի:
Ուղեղի արյան շրջանառության անցողիկ խանգարումներով տառապող
սպաների, ենթասպաների և կին զինծառայողների վերաբերյալ փորձաքննական
եզրակացությունը կայացվում է՝ նկատի ունենալով հիվանդության բնույթը և
ծանրության աստիճանը:
Կրկնվող սուբարախնոիդալ արյունազեղումների (անկախ պատճառից),
գլխուղեղի անոթների զարկերակային լայնացման (անևրիզմայի) դեպքում, եթե այն
ուղեղի արյան շրջանառության խանգարման կամ ընկնավորության նոպաների
պատճառ է դառնում, փորձաքննությունն իրականացվում է համաձայն «ա» կետի:
lll սյունակով փորձաքննությունն իրականացվում է համաձայն «ա» կամ «բ»
կետի՝ հաշվի առնելով գլխուղեղի անոթների անևրիզմայի պատճառով վիրահատված
անձանց վիրահատության արմատականությունը, արդյունավետությունը, գանգի
ոսկրային դեֆեկտի հետվիրահատական մեծությունը, խանգարված ֆունկցիաների
վերականգնման ընթացքը:
I և II սյունակներով առաջնային (ոչ վնասվածքային) սուբարախնոիդալ
արյունազեղումներից հետո (ախտորոշման ստույգ հաստատման դեպքում)
փորձաքննությունն իրականացվում է ըստ «ա» կամ «բ» կետի՝ հաշվի առնելով
նյարդային համակարգի ֆունկցիաների խանգարման աստիճանը:
Ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարում տարած անձինք, եթե ԿՆՀ
ֆունկցիաները լիովին վերականգնվել են, փորձաքննվում են III սյունակի «դ» կետովֈ
«դ» կետին է վերաբերում չափավոր արտահայտված վեգետոանոթային
դիստոնիան, այն դեպքերում, եթե բուժման վերաբերյալ նախկինում հավաստող
փաստաթղթեր առկա չեն և հետագա բուժման արդյունքում հնարավոր է արձանագրել
վիճակի բարելավում ու հիվանդության արտահայտվածության կայուն նվազումֈ
Հոդված 12. Ներառում է գլխուղեղի, ողնուղեղի, ուղեղի թաղանթի ինչպես
առաջնային (վարակիչ), այնպես էլ երկրորդային բնույթի, շփման կամ արյան միջոցով
տարածվող բորբոքային հիվանդությունները (էնցեֆալիտներ, էնցեֆալոմիելիտներ,
արախնոիդիտներ, մենինգիտներ), առաջնային (Գիյեն-Բարե) և երկրորդային
պոլինևրիտները, պոլիոմիելիտը, միելիտը, տզից և մոծակից առաջացած տրանսմիսիոն էնցեֆալիտները և այլն, ինչպես նաև` սիֆիլիսի, արյան հիվանդությունների,
ինտոքսիկացիաների ժամանակ նյարդային համակարգի ախտահարումները:
«ա» կետին են վերաբերում նյարդային համակարգի ֆունկցիաների խիստ
արտահայտված խանգարումները, որոնք առաջացել են վերոհիշյալ հիվանդությունների հետևանքով:
«բ» կետին են վերաբերում հիվանդությունների դանդաղ ընթացող քրոնիկական
ձևերը` կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիաների չափավոր
խանգարումներով, որն արտահայտվում է մնացորդային երևույթներով` ԿՆՀ-ի
ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված խանգարումներով, ներգանգային ճնշման
չափավոր բարձրացումով:
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«գ» կետին են վերաբերում նեյրովարակներից և նյարդային համակարգի
ախտահարումով ուղեկցվող ինտոքսիկացիաներից հետո առաջացած վիճակները,
որոնց ելքը բուժումն ավարտելուց հետո լիակատար առողջացումն է կամ ԿՆՀ-ի
ֆունկցիաների թեթև խանգարումները:
Մենինգակոկային վարակ տարած զորակոչիկներին տրվում է տարկետում, եթե
բուժման ավարտից չի անցել 6 ամիս: Տարկետման ավարտից հետո նրանց
պիտանիության հարցը որոշվում է ըստ նյարդային համակարգի ֆունկցիաների
խանգարման արտահայտվածության:
Մնացորդային երևույթների բացակայությամբ կամ ֆունկցիայի թեթև
խանգարումով անձինք փորձաքննվում են «գ» կետովֈ
Զինծառայողները՝ սուր և ծանր ընթացքով նյարդավարակներից հետո, փորձաքննվում են ըստ «ա» և «բ» կետերի, իսկ թեթև և միջին ծանրության նեյրովարակներից
հետո` ըստ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի փորձաքննվում են «բ» և «գ»
կետերով:
Հոդված 13. Ներառում է գլխուղեղի և ողնուղեղի վնասվածքների մոտակա
(ուղեղանյութի վնասում, ներուղեղային սուբդուրալ, էպիդուրալ հեմատոմա և այլն) և
հեռավոր (արախնոիդիտներ, հիպերտենզիոն հիդրոցեֆալիկ համախտանիշ և
զարգացող էնցեֆալոմիելոպաթիա) հետևանքները, ինչպես նաև պայթունային ալիքի և
արտաքին այլ ազդակների ներգործությունից առաջացած վնասվածքների
հետևանքները:
«ա» կետին են վերաբերում գլխուղեղի կամ ողնուղեղի ֆունկցիաների ծանր
խանգարումներ առաջացնող վնասվածքների հետևանքները (ուղեղի վնասվածք, որը
հանգեցրել է ծանր կաթվածի կամ պարեզի, սուբդուրալ հեմատոմա և այլն), ինչպես
նաև այն վիճակները, որոնց դեպքում ուղեղանյութի ախտահարման արդյունքում
առաջանում են կեղևի ֆունկցիաների (ուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաներ)
խանգարումներ (աֆազիա, ագնոզիա, ապրաքսիա և այլն), վնասվածքի հետևանքով
ուղեղի թաղանթի բորբոքումը (վնասվածքային արախնոիդիտ)՝ հիդրոցեֆալային
զարգացումով, ինչպես նաև վնասվածքից հետո տարբեր ժամկետներում էպիլեպսիա
հիշեցնող հաճախակի նոպաների դեպքերը:
Հեռավոր հետևանք են համարվում մնացորդային այն երևույթները կամ
վիճակները, որոնք պահպանվում են վնասվածքն ստանալու պահից մեկ և ավելի
տարիների ընթացքում:
«բ» կետին են վերաբերում ԿՆՀ-ի վնասվածքների հետևանքները, որոնց
ժամանակ ֆունկցիաների խանգարումներն ու օջախային նշանները չեն հասնում «ա»
կետով նախատեսված դեպքերի արտահայտվածության աստիճանին (պարեզ, որն
էականորեն չի սահմանափակում վերջույթների ֆունկցիան, չափավոր արտահայտված ուղեղիկային խանգարումներ՝ քայլքի անկայունությամբ, վնասվածքային
արախնոիդիտ՝ ներգանգային ճնշման չափավոր կամ աննշան բարձրացումով,
էպիլեպսիա հիշեցնող հազվադեպ նոպաներով և այլն), սուր սուբարախնոիդալ
արյունազեղումները՝ անկախ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի:
«գ» կետին են վերաբերում գլխուղեղի կամ ողնուղեղի վնասվածքների այն
հետևանքները, որոնց բնորոշ են ցրված նյարդաբանական օրգանական
ախտանշանները (քիթ-շրթունքային ծալքերում աննշան անհամաչափություն,
անիզոռեֆլեքսիա, զգացողության թեթև խանգարումներ և այլն) և ուղեկցվում են թեթև
վեգետատիվ-անոթային անկայունությամբ ու տարաբնույթ նյարդային երևույթներով:
Այս կետին են վերաբերում նաև գանգի հին կոտրվածքները՝ առանց օրգանական
ախտահարումների և ֆունկցիաների խանգարումների, վնասվածքների այնպիսի
հեռավոր հետևանքները, որոնց ժամանակ նկատվում են միայն առանձին ցրված
օրգանական նշաններ՝ առանց ԿՆՀ-ի ֆունկցիաների խանգարման և ասթենիզացիայի
աննշան երևույթներով:
Վնասվածքային արախնոիդիտ տարած (առանց ներգանգային ճնշման
բարձրացման նշանների) անձինք ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար», «Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:
«դ» կետին են վերաբերում սուր վնասվածքից հետո առաջացած վիճակները,
որոնք ուղեկցվում են շուտ հոգնելով, վեգետատիվ-անոթային անկայունությամբ,
բարձր գրգռվողականությամբ, կլինիկական արտահայտված դրսևորումներով
սալջարդը և այլն:
Արտաքին գործոնների (պայթունային ալիք, ճառագայթում և այլն) ազդեցության
հետևանքով առաջացած կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարման
դեպքերը փորձաքննվում են ըստ կենտրոնական նյարդային համակարգի
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ֆունկցիաների խանգարման աստիճանի: Գանգոսկրի կամ ողնաշարի վնասվածքների
և արատների դեպքում կիրառվում են համապատասխան հոդվածների կետերը:
Վնասվածքի, ինչպես նաև դրա հետևանքների բուժումը իրականացնում են
բուժհիմնարկները, իսկ վնասվածքի հետևանքով ժամանակավոր անաշխատունակության կամ զինվորական ծառայությանը պիտանիության հարցը որոշելու համար
անհրաժեշտ են բնութագրեր` աշխատանքի, ուսման, զինծառայության վայրերից:
Հոդված 14. Ներառում է գանգոսկրերի, գլխուղեղի և ողնուղեղի ուռուցքները
(բարորակ, չարորակ), այլ ծավալային գոյացություններ, ինչպիսիք են կիստաները
(հետվնասվածքային, հետբորբոքային, պարազիտար և այլն), դրանք հեռացնելուց
հետո մնացած հետևանքները, առաջնային և երկրորդային զարգացող մկանային
ատրոֆիաները (միոպաթիա, ողնուղեղային և նյարդային ամիոտրոֆիա), նյարդային
համակարգի դեգեներատիվ բնույթ կրող համակարգային հիվանդությունները
(սիրինգոմիելիա, կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ, Շտրյումպելի հիվանդություն,
ցրված սկլերոզ և այլն), նյարդային համակարգի բոլոր ժառանգական
հիվանդությունները և մանկական ցերեբրալ կաթվածըֈ
«ա» կետին են վերաբերում ծանր բնույթի բնածին շեղումները և ԿՆՀ-ի
հիվանդությունները, արագ զարգացող կամ ֆունկցիաների կտրուկ խանգարումներով
զուգակցվող
հիվանդությունները
(գլխուղեղի
և
ողնուղեղի
ուռուցքներ,
սիրինգոմիելիա՝ սուր արտահայտված տրոֆիկ խանգարումներով, կողմնային
ամիոտրոֆիկ սկլերոզ, միասթենիա, Ֆրիդրեյխի ողնուղեղային ատաքսիա և այլն)ֈ
«բ» կետին են վերաբերում այն հիվանդությունները, որոնց ժամանակ
ֆունկցիաների խանգարումն արտահայտված է չափավոր կամ թեթև, ընթացքը
դանդաղ է, երկարատև, ախտանշաններն ունեն հետագա զարգացման միտումֈ
Գլխուղեղի մեծ ծոծրակային ցիստեռնայի առկայությունը՝ առանց կիստայի
ձևավորման, ինչպես նաև կոնվեկսիտալ արախնոիդալ կիստաները մինչև 1,0սմ
չափերի, առանց օրգանական փոփոխությունների, ԷԷԳ-նեգատիվ դեպքերում
փորձաքննվողները ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական
ծառայության համար»՝ ըստ 11-րդ հոդվածի «գ» կետիֈ
Հոդված 15. Ներառում
է
գանգուղեղային
և
ողնուղեղային
նյարդերի
վնասվածքների և վիրավորման հետևանքները:
«ա» կետին են վերաբերում նյարդերի ծանր վնասվածքների կամ վիրավորման
հետևանքները՝ շարժիչ, զգացողության կամ սնուցման խիստ արտահայտված և
կայուն խանգարումներով (մկանների խիստ արտահայտված ապաճում (ատրոֆիա),
բազուկը՝ ավելի քան 4սմ, նախաբազուկը՝ 3սմ, ազդրերը՝ 8սմ, սրունքները՝ 6սմ,
կոնտրակտուրաներ, քրոնիկական տրոֆիկ խոցեր, զգացողության խանգարումներ և
այլն), ինչպես նաև վնասվածքների հետևանքները, որոնց ժամանակ պարեզի դեպքում
խիստ խանգարվում է նաև վերջույթի հիմնական ֆունկցիան:
«բ» կետին են վերաբերում ծայրամասային նյարդերի վնասվածքների
հետևանքները՝ վերջույթի ֆունկցիայի չափավոր խանգարումով:
«գ» կետին են վերաբերում նյարդերի ախտահարման այն հետևանքները, երբ
դրանց ֆունկցիան գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվում է, իսկ գոյություն ունեցող
մնացորդային երևույթները, որպես զգացողության աննշան արտահայտված
խանգարումներ և մկանների ուժի ոչ մեծ թուլություն, գործնականում չեն
սահմանափակում վերջույթի ֆունկցիան:
Զինծառայողների հյուսակների և ծայրամասային մագիստրալ նյարդերի
(միջնակ, ծղիկային, ճաճանչային, մեծ ոլոքային և նրբոլոքային) լրիվ վնասման
դեպքում (հաստատված ԷՆՄԳ-ով), փորձաքննությունը կատարվում է «բ» կետով, իսկ
ոչ լրիվ վնասման դեպքում (բուժման ավարտից հետո), կախված ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանից՝ «բ» կամ «գ» կետով:
«դ» կետին են վերաբերում այն վիճակները, երբ աշխատունակության լրիվ
վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն 1-2 ամիս: Զորակոչիկներին տրվում
է տարկետում` մինչև 6 ամիս:
Հոդված 16. Ներառում է գանգուղեղի և ողնուղեղի նյարդերի բորբոքային
հիվանդությունները, ինչպես նաև ողնաշարում, փափուկ հյուսվածքներում դրանց
երկրորդային բնույթի ախտահարումները (ընթացող փոփոխությունների պատճառով,
թունավորումների ժամանակ և այլն): Այս կետին են վերաբերում նաև միջողնային
սկավառակների ճողվածքները, որոնք ուղեկցվում են ողնուղեղի և արմատիկի ճնշման
նշաններով:
«ա» կետին վերաբերում են նևրիտների և նեյրոպաթիաների բորբոքային և
թունավոր ծագման պլեքսիտների հետևանքները, որոնք ուղեկցվում են շարժումների,

47

զգացողության և սնուցման սուր արտահայտված խանգարումներով (15-րդ հոդվածի
«ա» կետի պարզաբանումը):
«բ» կետին են վերաբերում ծայրամասային նյարդերի ու նյարդային խրձերի
հիվանդությունները, երբ դրանց հիմնական ֆունկցիան կայուն չափավոր
խանգարված է:
Այս կետին են վերաբերում նաև միջողնային սկավառակների 5մմ-ից ավելի
չափեր ունեցող ճողվածքները՝ անգամ ֆունկցիայի աննշան խանգարումով, ինչպես
նաև 4մմ-ից ավելի չափեր ունեցող հետին կողմնային ճողվածքները ողնաշարի
գոտկասրբանային հատվածում, եթե առկա է նյարդարմատիկային համախտանիշ
(հաստատված էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի տվյալներով) և ֆորամենալ կոմպոնենտով,
նաև միջողնային սկավառակների 4մմ-ից ավելի չափեր ունեցող ճողվածքները՝
անգամ ֆունկցիայի աննշան խանգարումով ողնաշարի կրծքային հատվածում և 3մմից ավելի չափեր ունեցող ճողվածքները՝ անգամ ֆունկցիայի աննշան խանգարումով
ողնաշարի պարանոցային հատվածում, եթե առկա է նյարդարմատիկային
համախտանիշ (հաստատված` ԷՆՄԳ տվյալներով) և ֆորամենալ կոմպոնենտովֈ
«գ» կետին են վերաբերում ծայրամասային նյարդերի ու հյուսակների այն
հիվանդությունները, որոնց դեպքում շարժումների, զգացողության ու սնուցման
խանգարումներն աննշան են և չեն սահմանափակում այս կամ այն վերջույթի
ֆունկցիան:
«դ» կետին են վերաբերում ծայրամասային նյարդերի սուր հիվանդություններից
հետո առաջացած այն վիճակները, երբ աշխատունակության լիակատար
վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն 1-2 ամիս:
Ոսկրամկանային համակարգի վնասվածքների հետևանքների և ողնաշարում
դրա շարժունությանը խանգարող ու ծայրամասային նյարդային համակարգի կողմից
երկրորդային
խանգարումներ
առաջացնող
ոսկրային
փոփոխությունների
առկայության դեպքում, բացի 16-րդ հոդվածը, կիրառվում են նաև սույն ցանկի
համապատասխան հոդվածները:
Միջողնաշարային սկավառակի տեղաշարժման պատճառով կատարված
վիրահատությունից հետո փորձաքննությունն անցկացվում է նաև համաձայն 36-րդ
հոդվածի:
ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 17. Փորձաքննվողի ֆիզիկական զարգացման մակարդակի մասին
եզրակացությունը տրվում է խիստ անհատական՝ ըստ մկանային համակարգի
զարգացման աստիճանի, հասակի ու մարմնի քաշի, կրծքավանդակի շրջագծի
չափերի: Մկանային համակարգի զարգացվածությունը որոշելիս նկատի են առնվում
ենթամաշկային հյուսվածքի զարգացման չափը, ինչպես նաև թույլ արտահայտված
մկաններով
բարձրահասակ
անձանց
կմախքային
մկանների
առանձնահատկությունները: Թույլ զարգացած մկանային համակարգին բնորոշ է
մկանների թուլությունը, ուռուցիկ ուրվագծերի բացակայությունը և մկանային
զանգվածի անբավարարությունը, փորի կախընկածությունը (հատկապես` ստորին
մասի), թիակների, անրակների ու վերին ելուստի, ինչպես նաև՝ մկանները լարելիս՝
աճուկի մասում, որովայնի պատի ցցվածությունը, թիակների ստորին անկյունների
բացվածությունը և կրծքավանդակից դրանց անջատվածությունը, մկանների
կծկումների ժամանակ դրանց տրամագծի աննշան ավելացումը:
Երեք անգամ մեկ տարով տարկետում ստանալուց հետո ֆիզիկական նորմային
չհասած զորակոչիկները փորձաքննվում են 20-րդ հոդվածի «բ» կետով, եթե նրանց
հասակը 150սմ-ից ցածր է, իսկ քաշը՝ 43կգ-ից պակաս:
Առանց պսիխոսոմատիկ, էնդոկրին, մալաբսորբցիայի և սնուցման իջեցմանը
բերող այլ օրգան համակարգերի խանգարումների փորձաքննվողները, ում ոսկրային
տարիքը համապատասխանում է կենսաբանական տարիքին, առկա է բավարար
զարգացած մկանային համակարգ և քաշը 43-45կգ է, հասակը՝ 150սմ և ավելի է, 17-րդ
հոդվածի «բ» կետով ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական
ծառայության համար» (ծառայություն հեշտացված օրվա կարգացուցակով)ֈ
«գ» կետին են վերաբերում 45կգ-ից ավելի քաշ և 150սմ-ից բարձր հասակ ու
բավարար ֆիզիկական զարգացվածություն ունեցող անձինքֈ
Հոդված 18. Ներառում
է
վարակիչ,
մակաբույծ
հիվանդություններից,
տոքսիկոինֆեկցիաներից և սննդային թունավորումներից հետո առաջացած այն
վիճակները, երբ առկա են ժամանակավոր ֆունկցիոնալ խանգարումներ և
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ստացիոնար բուժման ավարտից հետո հիվանդի մոտ պահպանվում են ընդհանուր
ասթենիան և սնուցման խանգարումը:
Հիվանդության
պատճառով
արձակուրդի
անհրաժեշտության
մասին
եզրակացություն կարող է ընդունվել միայն հիվանդության ծանր ու բարդ ընթացքի,
ինչպես նաև միջին ծանրությամբ ընթացող առանձին դեպքերում, երբ փորձաքննվողի
մոտ
մնացորդային
երևույթների
կայունության
գնահատականի
և
աշխատունակության լիակատար վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն
մեկ ամիս: Վարակիչ հիվանդության (վիրուսային հեպատիտի A, որովայնային տիֆ և
այլն) թեթև ձևեր տարած զինծառայողներին հիվանդության պատճառով արձակուրդ
չի տրվում, եթե առկա չէ աշխատունակության ակնհայտ անկում:
Հեպատիտ A-ի, հեպատիտ B-ի բուժման ավարտից հետո տրամադրվում է
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական): Առանց ֆունկցիոնալ խանգարման
HBS-անտիգենակրությունը խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համարֈ
Փորձաքննվողները պետք է հետազոտվեն լյարդի գաղտնի ընթացող քրոնիկական
հիվանդությունը բացառելու համար: Այդպիսի դեպքերում զինակոչիկներին առաջին
անգամ փորձաքննվելիս տրվում է տարկետում` 6 ամիս, այնուհետև որոշվում է
պիտանիության աստիճանըֈ Զինծառայողների համար սահմանել բ/ծ հսկողություն՝
կատարելով դինամիկ հետազոտություններ 3-6 ամիսը մեկ անգամ: Հեպատիտ B
տարած զինծառայողներին անհրաժեշտ է կատարել հսկողական հետազոտություններ` լավացումից 3 ամիս անց: Վերջնական փորձաքննությունն իրականացվում
է՝ հաշվի առնելով ֆունկցիոնալ խանգարման աստիճանները՝ համապատասխան
հոդվածներովֈ
Բուժմանը դժվար ենթարկվող սուր վարակիչ հիվանդությունների առկայության
դեպքում զորակոչիկների փորձաքննությունն իրականացվում է «ա» կետով`
տրամադրելով տարկետում մինչև 1 տարի, հետագա բուժման և հետազոտման
նպատակով: Խրոնիզացիայի ենթարկված բացիլակրություն ունեցող անձինք
փորձաքննվում են 19-րդ հոդվածով:
«բ» կետով են փորձաքննվում մակաբուծական և վարակիչ հիվանդություններ
տարած անձինք, եթե չկան ֆունկցիոնալ խանգարում և լաբորատոր շեղումներ:
Սուր վարակիչ հիվանդություններ տարած զինծառայողներին, ինչպես նաև
հիվանդության բարդությունների զարգացման դեպքերում (անկախ սուր շրջանի
արտահայտվածությունից), ստացիոնար բուժման ավարտից հետո տրվում է
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)ֈ
Վիրուսային հեպատիտով, որովայնային տիֆով, պարատիֆերով և ինֆեկցիոն
մոնոնուկլեոզով հիվանդացած զորակոչիկներին տվյալ հոդվածով տրվում է
տարկետում (եթե բուժումից հետո 6 ամիս չի անցել), այնուհետև բուժման դրական
արդյունքի դեպքում փորձաքննվում են՝ համաձայն 22-րդ հոդվածի «դ» կետի:
Հոդված 19. Ներառում է դժվար բուժելի վարակիչ հիվանդությունների
քրոնիկական ձևերը:
Քրոնիկական աղիքային վարակներով տառապող անձինք ենթակա են
ստացիոնար բուժման: Բուժումից հետո, ավելի քան երեք ամսվա ընթացքում կայուն
մանրէակրության դեպքում ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության
համար»:
Որովայնային տիֆի և պարատիֆերի հարուցիչների կայուն մանրէակրության
ժամանակ (ավելի քան 3 ամիս) զորակոչիկներին տրվում է մինչև 6 ամիս տարկետում,
ընթացքում ուղեգրելով բուժման՝ երեք ամիսը մեկ լաբորատոր քննությունների
կրկնությամբ: Տարկետումից հետո կայուն մանրէակրության պարագայում
փորձաքննությունն իրականացվում է ըստ «ա» կետի: Առաջին անգամ հայտնաբերված
քրոնիկական բրուցելյոզի դեպքում, եթե տիտրը կազմում է 1:100-ից ավելի,
զինակոչիկներին տրվում է տարկետում մինչև մեկ տարի` համաձայն «բ» կետի: I և II
սյունակներով փորձաքննվողները ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար» և «Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»: Տիֆպարատիֆային հիվանդությունների հարուցիչների քրոնիկական արտազատում
ունեցող սպաների, ենթասպաների և զինծառայող կանանց, ավարտական կուրսերի
կուրսանտների և ունկնդիրների պիտանիությունը զինվորական ծառայության համար
որոշվում է անհատապես:
Մակաբուծական հիվանդությունների (ասկարիդոզ և այլն), բկանցքի վարակային
պրոցեսների ժամանակ զինակոչիկները պետք է ուղեգրվեն բուժման` ոչ ուշ, քան
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զորակոչի ավարտից 40 օր առաջ, այնուհետև կրկնակի լաբորատոր ցուցանիշներով
ներկայացվեն փորձաքննության: Շեղումների պահպանման դեպքում «բ» կետով
տրվում է տարկետում մինչև 1 տարի ժամկետով՝ հետագա բուժման նպատակով:
Տարկետումից հետո զորակոչիկները փորձաքննվում են՝ հաշվի առնելով վարակված
օրգանների ֆունկցիոնալ վիճակը և վարակվածության աստիճանը: Խանգարումների
բացակայության պարագայում փորձաքննվում են 18-րդ հոդվածի «բ» կետով:
Դիսբակտերիոզի I և II աստիճանի առկայության դեպքում, եթե այն չի
ուղեկցվում աղիքային այլ վարակներով, փորձաքննությունն իրականացվում է 18-րդ
հոդվածի «բ» կետովֈ
Եթե դիսբակտերիոզն ուղեկցվում է աղիքային այլ վարակներով, ապա
զորակոչիկները, մինչ փորձաքննությունը, պետք է ուղեգրվեն բուժման (ոչ ուշ, քան
զորակոչի ավարտից 40 օր առաջ), այնուհետև լաբորատոր նոր տվյալներով
ներկայացվեն փորձաքննության: Լաբորատոր շեղումներ ունեցող զինակոչիկներին
տրվում է տարկետում մինչև մեկ տարի ժամկետով` 19-րդ հոդվածի «բ» կետով
(ուղեգրելով հետագա ստացիոնար բուժման և հետազոտության): Տարկետման
ավարտից հետո փորձաքննությունն իրականացվում է` նկատի ունենալով
լաբորատոր շեղումները և ֆունկցիայի խանգարման աստիճանը:
Հեպատիտ C-ով հիվանդ անձինք փորձաքննվում են «ա» կետով:
Վարակիչ ու մակաբույծներով պայմանավորված մյուս հիվանդությունների
դեպքում զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է բուժման
ավարտից հետո՝ ըստ ախտահարված օրգան-համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի:
Բրուցելյոզի
կլինիկական
դրսևորումների
բացակայությունը,
դրական
շճաբանական (տիտրը 1:100՝ ըստ Ռայտ-Հեդելսոնի) ռեակցիայի առկայությամբ՝
խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար: Այդ դեպքում փորձաքննությունն
իրականացվում է ըստ 22-րդ հոդվածի «դ» կետի:
Հոդված 20. «ա» կետին են վերաբերում կայուն, զգալիորեն արտահայտված
խանգարումները, որոնք պայմանավորված են հանգուցավոր և դիֆուզ թունավոր
խպիպի ծանր (սկզբնական քաշի կորուստ մինչև 50%-ը, առկա է ադինամիա, խիստ
արտահայտված էկզօֆթալմ, հանգիստ ժամանակ հևոց, զարկերակի հաճախությունը՝
120 զարկ և ավելի` 1 րոպեում, հորմոնների մակարդակը զգալիորեն բարձրացած է,
նկատվում են տարբեր վիսցերալ փոփոխություններ), ինչպես նաև շաքարային
դիաբետի (քաղցած ժամանակ գլիկեմիան 13,7մմոլ/լ է, ածխաջրատային
փոխանակության կարգավորման համար պահանջվում է օրական 60 և ավելի միավոր
ինսուլին, նկատվում է ացետոնուրիա, կետոզ, կայուն ռետինոպաթիա, անգիոպաթիա,
գլոմերուլոսկլերոզ) ծանր ձևերը: Այս կետին են վերաբերում նաև ներզատիչ գեղձերի
(հիպոֆիզ, մակերիկամներ, հարվահանագեղձ և սեռական գեղձեր) բոլոր
հիվանդությունները՝ օրգանների ու համակարգերի անվերադարձ փոփոխություններով, ներզատիչ գեղձերի ֆունկցիայի խիստ արտահայտված խանգարումներով և
փոխարինող բուժման արդյունքի բացակայությամբ, ինչպես նաև նյութափոխանակության գենետիկ խանգարումները (ախտորոշումը հաստատված է գենետիկ
քննությամբ, փորձաքննությունն իրականացվում է 20-րդ հոդվածի «ա» և «բ» կետերով):
«բ» կետին են վերաբերում կայուն, չափավոր արտահայտված խանգարումները,
որոնք պայմանավորված են ներզատիչ գեղձերի միջին ծանրության հիվանդություններով: Միջին ծանրության թիրեոտոքսիկոզին բնորոշ են մարմնի ելակետային քաշի
20%-ով նվազումը, 100-ից 120 զարկ/րոպեում անոթազարկի հաճախությունը,
հորմոնների մակարդակի միջին չափի բարձրացումը: Միջին ծանրության շաքարային
դիաբետին բնորոշ են հիպերգլիկեմիան՝ ոչ ավելի, քան 13,7մմոլ/լ (250 միլիգրամտոկոս), գլյուկոզուրիան՝ մինչև 30գ (օրական), ածխաջրատային փոխանակության
կարգավորումը կատարվում է արյան մեջ գլյուկոզան նվազեցնող պատրաստուկների
ընդունման կամ օրական մինչև 60 միավոր ինսուլինի ներարկման միջոցով`
մշտական դիետոթերապիայի ֆոնի վրա և ացետոնուրիա, կետոզը բացակայում են:
«բ» կետին են վերաբերում նաև դիֆուզ թունավոր խպիպի ապաքինվող (թույլ
նևրոզանման համախտանիշ, թույլ արտահատված ասթենիա, անոթազարկը մինչև
100/1 րոպեում, հորմոնների մակարդակի աննշան ավելացում) ձևերը, շաքարային
դիաբետը, երբ գլիկեմիան օրվա ընթացքում չի անցնում 8,9մմոլ/լից (160 միլիգրամտոկոսից) և հեշտությամբ կարգավորվում է դիետայով:
Այս կետով են փորձաքննվում նաև հորմոնալ շեղումներով աուտոիմուն
թիրեոիդիտը, հիպոթալամիկ սինդրոմը:
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Հիպոթալամիկ
ճարպակալումով
կամ
հիպոթալամիկ
երևույթներով
(բազոֆիլիզմ և այլն) ալիմենտար ճարպակալումներով զորակոչիկներն ուղեգրվում են
ստացիոնար հետազոտման:
Մետաբոլիկ համախտանիշի հայտնաբերման ժամանակ զորակոչիկների
փորձաքննությունն իրականացվում է «դ» կետով, իսկ ժամկետային պարտադիր
ծառայության շարքային կազմի զինծառայողներինը` կախված ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանից:
Առանց էնդոկրին փոփոխությունների կամ հորմոնալ շեղումների պատանեկան
բազոֆիլիզմի մնացորդային երևույթներ ունեցող անձինք I սյունակով փորձաքննվում
են` ըստ ճարպակալման կամ հիմնական հիվանդության աստիճանի:
Բազմահանգույց (երեք և ավելի հանգույցով, ինչպես նաև կիստոզ-դեգեներատիվ
փոփոխություններով) խպիպ ունեցող անձինք փորձաքննվում են 20-րդ հոդվածի «բ»
կամ «դ» կետով՝ կախված վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից:
Ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի զինծառայողները
նմանատիպ դեպքերում փորձաքննվում են «բ» կետով՝ անկախ վահանաձև գեղձի
ֆունկցիայի խանգարման աստիճանիցֈ
«գ» կետին են վերաբերում III աստիճանի ալիմենտար ճարպակալումներ ունեցող
անձինք, ում մոտ առկա են նախկինում տարած էնդոկրին խանգարումների նշաններ,
սակայն ներկայումս հորմոնալ շեղումներ չեն հայտնաբերվել:
Իսկական գինեկոմաստիայով I սյունակով փորձաքննվողների համար պետք է
հաշվի առնել հիվանդության առաջնայնությունը, ծագումնաբանությունը, դրսևորման
աստիճանը:
Զգալի արտահայտված գինեկոմաստիայով անձինք փորձաքննվում են «բ»
կետով:
Չափավոր գինեկոմաստիա ունեցող անձինք փորձաքննվում են 20-րդ հոդվածի
«գ» կետով, եթե նրանց մոտ բացակայում են էնդոկրին խանգարումները՝ հաստատված
լաբորատոր գործիքային տվյալներովֈ
Աննշան ոչ կանացի տիպի (պուբերտատ) գինեկոմաստիայով փորձաքննվողները, ում մոտ չկա հորմոնալ խանգարում, ճանաչվում են պիտանի զինվորական
ծառայության համար:
Ակնհայտ արտահայտված կանացի տիպի կեղծ գինեկոմաստիա ունեցողներին
անհրաժեշտ է փորձաքննել «դ» կետով` հատկացնելով տարկետում մինչև մեկ տարի,
վիրահատական բուժման նպատակով: Ապաքինվելուց հետո նրանք ճանաչվում են
պիտանի զինվորական ծառայության համար:
Վահանագեղձի հիվանդություններ հայտնաբերելիս անհրաժեշտ է ստուգել նաև
հորմոնների նկատմամբ հակամարմինները:
Սուր թիրեոիդիտով անձինք փորձաքննվում են «դ» կետով: Տարկետումից հետո
(հորմոնների և հակամարմինների մակարդակի կարգավորման դեպքում, երբ բուժման
կուրսի ավարտից հետո անցել է առնվազն 3 ամիս) զորակոչիկները «գ» կետով
ճանաչվում են սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար`
զորամասում գտնվելով դիսպանսեր հսկողության տակ:
Ենթասուր թիրեոիդիտով փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է
հորմոնների և հակամարմինների մակարդակի նորմալացման դեպքում, երբ բուժման
կուրսի ավարտից անցել է առնվազն 6 ամիս: Թիրեոիդիտների ժամանակ անհրաժեշտ
է իրականացնել նաև թիրախ օրգանների հետազոտություն:
Ներզատիչ գեղձերի մասնահատումներից, հեռացումից հետո I և II սյունակներով փորձաքննությունն իրականացվում է «ա» կետով: Հիվանդության պատճառով
ստացած արձակուրդից հետո III սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունը
զինվորական ծառայության համար որոշվում է ըստ «բ» կետի:
Էնդոկրին հիվանդությունների առկայության դեպքում անհրաժեշտ հորմոնալ
թեսթերը պետք է իրականացվեն դեղադադարից հետո` նկատի ունենալով
փոխարինող դեղորայքի օրգանիզմից դուրս գալու ժամկետը:
էնդոկրին գեղձերի ատրոֆիաներով և հիպոտրոֆիաներով անձինք փորձաքննվում են համապատասխանաբար «ա» կամ «բ» կետով՝ կախված ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանից:
Հիպոգոնադիզմի հաստատման համար, բացի հորմոնալ թեստերը, կարևոր են
նաև ֆիզիկալ տվյալները` արական սեռին բնորոշ հատվածներում թերի կամ կանացի
տիպի մազածածկույթը, դրա բացակայությունը, ամորձիների հիպոտրոֆիան,
միկրոպենիան, ձայնի մուտացիան և այլն:
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Արական տիպի մարմնակազմությամբ, ալիմենտար ճարպակալմամբ և
բավարար զարգացած մկանախմբերով անձինք, ում ֆիզիկական զարգացման ինդեքսը
(ՖԶԻ) կազմում է 39.9-ից 42.0-ը ներառյալ, իսկ հասակը չի գերազանցում 200սմ-ը,
ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության
համար» (ծառայություն հեշտացված օրվա կարգացուցակով)՝ համաձայն սույն
հոդվածի «ե» կետիֈ
Այլ հիվանդությունների հետևանքով առաջացած ճարպակալման կամ
ֆիզիկական թերքաշության դեպքում պիտանիությունը զինվորական ծառայության և
զինվորական մասնագիտությամբ ծառայության համար, որոշվում է ըստ հիմնական
հիվանդության ծանրության աստիճանի և ընթացքի` սույն ցանկի համապատասխան
հոդվածներով:
Սնուցման վիճակի գնահատման համար օգտագործվում է ֆիզիկական
զարգացման ինդեքսը (ՖԶԻ), որը որոշվում է ՖԶԻ = m:h2 բանաձևով, որտեղ` m-ը
մարմնի քաշն է (կգ), h-ը՝ մարդու հասակըֈ
Արտահայտված սնուցման իջեցման դեպքում, երբ առկա է սնուցման իջեցում
կախեկտիկ տիպի, ՖԶԻ-ը 15,0 և ցածր, փորձաքննվողների համար կիրառվում է 20-րդ
հոդվածի «բ» կետը:
Հոդված 21. Ներառում է արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունները:
«ա» կետին են վերաբերում սուր և քրոնիկական լեյկոզները, լիմֆոմաները, արյան
և արյունաստեղծ օրգանների արագ զարգացող այլ հիվանդությունները, երբ
փորձաքննվողի աշխատունակությունը խիստ նվազած է, իսկ ստացած բուժումից
նկատելի արդյունք չկա: Հիվանդության դանդաղ ընթացքի, ստացած բուժման լավ,
բայց անկայուն արդյունքի, աշխատունակության ոչ լրիվ կորստի դեպքում, III
սյունակի փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է «ա» կամ «բ» կետով՝
կախված կլինիկական ընթացքից:
Դանդաղ ընթացքով հիվանդությունների բուժումից հետո ստացված տևական
դրական արդյունքի, ինչպես նաև տարին մեկ անգամից ոչ ավելի սրացումների
դեպքում, երբ աշխատունակության կորուստ չի նկատվում, III սյունակի
փորձաքննությունն իրականացվում է «գ» կետով:
Լիմֆադենոպաթիաներով անձինք պետք է հետազոտվեն վարակիչ, սեռավարակային, արյունաստեղծման համակարգի, վահանագեղձի հիվանդությունների և
տուբերկուլյոզի ժխտման նպատակովֈ
Գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիայի դեպքում, հարակից հիվանդությունների
բացակայության պայմաններում, զորակոչիկներին տրվում է տարկետում մինչև մեկ
տարի, ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի զինծառայողները՝
«Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Երեք տարբեր տեղամասերում եզակի, աննշան, առանց կլինիկական
նշանակության լիմֆոհանգույցներ ունեցող անձինք ճանաչվում են «Պիտանի է
զինվորական ծառայության համար», եթե մոտակա տեղակայված օրգանների
հիվանդություններ
չեն
հայտնաբերվում:
Ախտաբանական
շեղումների
հայտնաբերման դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է համապատասխան
հիվանդություններովֈ
Չափավոր արտահայտված սակավարյունության (անեմիայի), լեյկոպենիայի և
տարբեր պատճառներից առաջացած թրոմբոցիտոպենիայի դեպքում, որոնք արյան
համակարգային հիվանդությամբ պայմանավորված չեն, բայց ուղեկցվում են սնուցման
անկումով և աշխատունակության նվազմամբ, եզրակացությունն ընդունվում է նաև
համապատասխան հիվանդության հոդվածի համաձայն:
Ապլաստիկ, հեմոլիտիկ, հիպոպլաստիկ և գենետիկ անեմիաներով, մակարդման
գործոնների գենետիկ պակասորդով անձինք փորձաքննվում են «ա» կետով: Նույն
կետով են փորձաքննվում ժառանգական թրոմբոցիտոպաթիաներով (ինչպես նաև
երկարատև պահպանվող (6-12 ամիս) թրոմբոցիտոպենիաներով) անձինք:
Ձեռքբերովի թրոմբոցիտոպաթիաների և մակարդման գործոնների գենետիկ
պակասորդի դեպքում ցուցված է ստացիոնար բուժում` հետագա փորձաքննությամբ`
ըստ արյան պատկերի և հիմնական հիվանդության:
Թրոմբոցիտոպենիայի կապակցությամբ բուժված անձինք «գ» կետով կարող են
ճանաչվել «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար», եթե նրանց մոտ առկա է
կլինիկալաբորատոր լավացում և հիվանդությունը վերջին երեք տարվա ընթացքում չի
կրկնվել:
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Հեմոռագիկ վասկուլիտի թեթև և միջին ծանրության ձևեր տարած
զորակոչիկները փորձաքննվում են «գ» կետով, եթե վերջին 3 տարվա ընթացքում
հիվանդության կրկնություն չի գրանցվել:
Հեմոռագիկ վասկուլիտի ծանր ձևեր տարած անձինք փորձաքննվում են «ա»
կետով` անկախ վաղեմության ժամկետից:
Հեմոռագիկ վասկուլիտով ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային
կազմի զինծառայողները փորձաքննվում են «ա» կետով` անկախ ծանրության
աստիճանից:
B-12 դեֆիցիտային անեմիայով անձինք I սյունակով փորձաքննվում են «ա»
կետով: Կայուն՝ 3 և ավելի տարի, ռեմիսիա ունեցող զորակոչիկները փորձաքննվում
են «գ» կետով:
Արյան համակարգի հիվանդություններ տարած անձանց վերջնական
փորձաքննությունը պետք է իրականացվի միայն նեղ մասնագիտական
բաժանմունքների կողմից տրված ախտորոշումների հիման վրա:
Ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տրամադրելու անհրաժեշտության
մասին եզրակացությունն ընդունվում է միայն այն դեպքում, երբ աշխատունակության
լիակատար վերականգնման և արյունաբանական ցուցանիշների նորմալացման
համար պահանջվում է առնվազն մեկ ամիս: Նույն կետն է կիրառվում նաև III
սյունակի փորձաքննվողների համար, ում առողջությունը ժամանակավորապես
քայքայված է՝ պայմանավորված սկզբնական շրջանում արյան համակարգային
հիվանդության դեմ ստացած ճառագայթային և ցիտոստատիկ բուժումով:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍԸ ՆՈՐՄԱՅՈՒՄ
ԵՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
ա) 18-25 տարեկան անձանց մոտ
Ֆիզիկական զարԹերսնուՍնուցման
Սնուցման գացման ինդեքսը
ցում
բարձրա(ՖԶԻ
19,5-22,9)
իջեցում
ՖԶԻ
ցում
ՖԶԻ 18,5- հասակը մարմնի
I0
18,5-ից
ՖԶԻ
2
19,4
զանգՍմ
մ
ՖԶԻ
ցածր
23,0-27,4
վածը, կգ
27,5-29,9
1
2
3
4
5
6
7

Ճարպակալում
II0
ՖԶԻ
30,0-34,9
8

III0
ՖԶԻ
35,0-39,9
9

IV0
ՖԶԻ
>40,0
10

41,6

41,7-43,7

150

2,25

43,8-51,7

51,8-61,7

61,8-67,4

67,5-78,7

78,8-89,9

90,0

42,1

42,2-44,4

151

2,28

44,5-52,3

52,4-62,6

62,7-68,3

68,4-79,7

79,8-91,1

91,2

42,7

42,8-44,9

152

2,31

45,0-53,0

53,1-63,4

63,5-69,2

69,3-80,8

80,9-92,3

92,4

43,3

43,4-45,5

153

2,34

45,6-53,7

53,8-64,2

64,3-70,1

70,2-81,8

81,9-93,5

93,6

43,8

43,9-46,1

154

2,37

46,2-54,4

54,5-65,1

65,2-71,0

71,1-82,9

83,0-94,7

94,8

44,4

44,5-46,7

155

2,40

46,8-55,1

55,2-65,9

66,0-71,9

72,0-83,9

84,0-95,9

96,0

44,9

45,0-47,3

156

2,43

47,4-55,8

55,9-66,7

66,8-72,8

72,9-84,9

85,0-97,1

97,2

45,5

45,6-47,9

157

2,46

48,0-56,5

56,6-67,6

67,7-73,7

73,8-86,0

86,1-98,3

98,4

46,1

46,2-48,4

158

2,49

48,5-57,2

57,3-68,4

68,5-74,6

74,7-87,1

87,2-99,5

99,6

46,6

46,7-49,0

159

2,52

49,1-57,9

58,0-69,2

69,3-75,5

75,6-88,1

88,2-100,7

100,8

47,3

47,4-49,8

160

2,56

49,9-58,8

58,9-70,3

70,4-76,7

76,8-89,5

89,6-102,3

102,4

47,9

48,0-50,4

161

2,59

50,5-59,5

59,6-71,1

71,2-77,6

77,7-90,6

90,7-103,5

103,6

48,5

48,6-51,0

162

2,62

51,1-60,2

60,3-72,0

72,1-78,5

78,6-91,6

91,7-104,7

104,8

49,0

49,1-51,5

163

2,65

51,6-60,9

61,0-72,8

72,9-79,4

79,5-92,7

92,8-105,9

106,0

49,6

49,7-52,2

164

2,68

52,3-61,5

61,6-73,6

73,7-80,3

80,4-93,7

93,8-107,1

107,2

50,3

50,4-52,9

165

2,72

53,0-62,5

62,6-74,7

74,8-81,5

81,6-95,1

95,2-108,7

108,8

50,8

50,9-53,5

166

2,75

53,6-6,3,2

63,3-75,5

75,6-82,4

82,5-96,2

96,3-109,9

110,0

51,6

51,7-54,1

167

2,78

54,2-63,8

63,9-76,4

76,5-83,3

83,4-97,2

97,3-111,1

111,2

52,2

52,3-54,9

168

2,82

55,0-64,8

64,9-77,5

77,6-84,5

84,6-98,6

98,7-112,7

112,8

52,7

52,8-55,5

169

2,85

55,6-65,5

65,6-78,3

78,4-85,4

85,5-99,7

99,8-113,9

114,0

53,4

53,5-56,2

170

2,89

56,3-66,4

66,5-79,4

79,5-86,6

86,7-101,1

101,2-115,5

115,6

54,0

54,6-56,8

171

2,92

56,9-67,1

67,2-80,2

80,3-87,5

87,6-102,1

102,2-116,7

116,8

54,5

54,6-57,4

172

2,95

57,5-67,7

67,8-81,0

81,1-88,4

88,5-103,2

103,3-117,9

118,0

55,3

55,4-58,2

173

2,99

58,3-68,7

68,8-82,1

82,2-89,6

89,7-104,6

104,7-119,5

119,6

55,8

55,9-58,8

174

3,02

58,9-69,4

69,5-83,0

83,1-90,5

90,6-105,6

105,7-120,7

120,8

56,6

56,7-59,6

175

3,06

59,7-70,3

70,4-84,1

84,2-91,7

91,8-107,0

107,1-122,3

122,4

53

57,1

57,2-60,1

176

3,09

60,2-71,0

71,1-84,9

85,0-92,6

92,7-108,1

108,2-123,5

123,6

57,9

58,0-60,9

177

3,13

61,0-71,9

72,0-86,0

86,1-93,8

93,9-109,5

109,6-125,1

125,2

58,4

58,5-61,5

178

3,16

61,6-72,6

72,7-86,8

86,9-94,7

94,8-110,5

110,6-126,3

126,4

59,9

60,0-63,1

180

3,24

63,2-74,4

74,5-89,0

89,1-97,1

97,2-113,3

113,4-129,5

129,6

60,5

60,6-63,6

181

3,27

93,7-75,1

75,2-89,8

89,9-98,0

98,1-114,4

144,5-130,7

130,8

61,2

61,3-64,4

182

3,31

64,5-76,0

76,1-90,9

91,0-99,2

99,3-115,8

115,9-132,3

132,4

61,8

61,9-65,0

183

3,34

65,1-76,7

76,8-91,8

91,9-100,1

100,2-116,8

116,9-133,5

133,6

62,5

62,6-65,8

184

3,38

65,9-77,6

77,7-92,9

93,0-101,3

101,4-118,2

118,3-135,1

135,2

63,3

63,4-67,2

185

3,42

67,3-78,6

78,7-94,0

94,1-102,5

102,6-119,6

119,7-136,7

136,8

63,8

63,9-67,6

186

3,45

67,7-79,3

79,4-94,8

94,9-103,4

103,5-120,7

120,8-137,9

138,0

64,5

64,6-67,9

187

3,49

68,0-80,2

80,3-95,9

96,0-104,6

104,7-122,1

122,2-139,5

139,6

65,3

65,4-68,7

188

3,53

68,8-81,1

81,2-97,0

97,1-105,8

105,9-123,5

123,6-151,1

141,2

66,0

66,1-69,5

189

3,57

69,6-82,0

82,1-98,1

98,2-107,0

107,1-124,9

125,0-142,7

142,8

66,8

66,9-70,3

190

3,61

70,4-82,9

83,0-99,2

99,3-108,2

108,3-126,3

126,4-144,3

144,4

67,3

67,4-70,9

191

3,64

71,0-83,6

83,7-100,0

100,1-109,1

109,2-127,3

127,4-145,5

145,6

68,1

68,2-71,7

192

3,68

71,8-84,5

84,6-101,1

101,2-110,3

110,4-128,7

128,8-147,1

147,2

68,8

68,9-72,4

193

3,72

72,5-85,5

85,6-102,2

102,3-111,5

111,6-130,1

130,2-148,7

148,8

68,5

69,6-73,2

194

3,76

73,3-86,4

86,5-103,3

103,4-112,7

112,8-131,5

131,6-150,3

150,4

70,3

70,4-74,0

195

3,80

74,1-87,3

87,4-104,4

104,5-113,9

114,0-132,9

133,0-151,9

152,0

71,0

71,1-74,8

196

3,84

74,9-88,2

88,3-105,5

105,6-115,1

115,2-134,3

134,4-153,5

153,6

71,8

71,9-75,5

197

3,88

75,6-89,2

89,3-106,6

106,7-116,3

116,4-135,7

135,8-155,7

155,2

72,5

72,6-76,3

198

3,92

76,4-90,1

90,2-107,7

107,8-117,5

117,6-137,1

137,2-156,7

156,8

73,2

73,3-77,1

199

3,96

77,2-91,0

91,1-108,8

108,9-118,7

118,8-138,5

138,6-158,3

158,4

74,0

74,1-77,9

200

4,00

78,0-91,9

92,0-109,9

110,0-119,9

120,0-139,9

140,0-159,9

160,0

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍԸ ՆՈՐՄԱՅՈՒՄ ԵՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
ա) 26-45 տարեկան անձանց մոտ
ԹերՍնուցսնուման
ցում
իջեցում
ՖԶԻ
ՖԶԻ
18,5-ից
18,5-19,4
ցածր

Ֆիզիկական
զարգացման ինդեքսը
(ՖԶԻ 19,5-22,9)

Սնուցման
բարձրացում
ՖԶԻ
23,0-27,4

Ճարպակալում

1

2

3

4

5

6

I0
ՖԶԻ
27,5-29,9
7

42,7

42,8-44,9

150

2,25

45,0-58,4

58,5-62,9

63,0-69,7

69,8-80,8

80,9-92,1

92,2

43,3

43,4-45,5

151

2,28

45,6-59,0

59,1-63,6

63,7-70,5

70,6-81,9

82,0-93,4

93,5

43,9

44,0-46,1

152

2,31

46,2-60,0

60,1-64,6

64,7-71,5

71,6-82,9

83,0-94,6

94,7

44,4

44,5-46,7

153

2,34

46,8-60,7

60,8-65,4

65,5-72,4

72,5-84,1

84,2-95,8

95,9

45,0

45,1-47,3

154

2,37

47,4-61,5

61,6-66,3

66,4-73,4

73,5-85,2

85,3-97,1

97,2

45,6

45,7-47,9

155

2,40

48,0-62,3

62,4-67,1

67,2-74,3

74,4-86,3

86,4-98,3

98,4

46,2

46,3-48,5

156

2,43

48,6-63,1

63,2-67,9

68,0-75,2

75,3-87,4

87,5-99,5

99,6

46,7

46,8-49,1

157

2,46

49,2-63,9

64,0-68-8

68,9-76,2

76,3-88,5

88,6-100,8

100,9

47,3

47,4-49,7

158

2,49

49,8-64,6

64,7-69,6

69,7-77,1

77,2-89,5

89,6-102,0

102,1

47,9

48,0-50,3

159

2,52

50,4-65,4

65,5-70,5

70,6-78,0

78,1-90,6

90,7-103,2

103,3

48,6

48,7-51,1

160

2,56

51,2-66,5

66,6-71,6

71,7-79,3

79,4-92,1

92,2-104,9

105,0

49,2

49,3-51,7

161

2,59

51,8-67,2

67,3-72,4

72,5-80,2

80,3-93,1

93,2-106,1

106,2

49,8

49,9-52,3

162

2,62

52,4-68,0

68,1-73,3

73,4-81,1

81,2-94,2

94,3-107,3

107,4

50,3

50,4-52,9

163

2,65

53,0-68,8

68,9-74,1

74,2-82,0

82,1-95,3

95,4-108,5

108,6

50,9

51,0-53,5

164

2,68

53,6-69,6

69,7-74,9

75,0-83,0

83,1-96,4

96,5-109,8

109,9

51,7

51,8-54,3

165

2,72

54,4-70,6

70,7-76,1

76,2-84,2

84,3-97,8

97,9-111,4

111,5

52,2

52,3-54,9

166

2,75

55,0-71,4

71,5-76,9

77,0-85,1

85,2-98,9

99,0-112,7

112,8

52,8

52,9-55,5

167

2,78

55,6-72,2

72,3-77,7

77,8-86,1

86,2-100,0

100,1-113,9

114,0

53,6

53,7-56,3

168

2,82

56,4-73,2

73,3-78,9

79,0-87,3

87,4-101,4

101,5-115,5

115,6

54,1

54,2-56,9

169

2,85

57,0-74,0

74,1-79,7

79,8-88,2

88,3-102,5

102,6-116,7

116,8

54,9

55,0-57,7

170

2,89

57,8-75,0

75,1-80,8

80,9-89,5

89,6-103,9

104,0-118,4

118,5

55,5

55,6-58,3

171

2,92

58,4-75,8

75,9-81,7

81,8-90,4

90,5-105,0

105,1-119,6

119,7

56,0

56,1-58,9

172

2,95

59,0-76,0

76,1-82,5

82,5-91,4

91,5-106,1

106,2-120,8

120,9

56,8

56,9-56,7

173

2,99

59,8-77,6

77,7-83,6

83,7-92,6

92,7-107,5

107,6-122,5

122,6

57,4

57,5-60,3

174

3,02

60,4-78,4

78,5-84,5

84,6-93,5

93,6-108,6

108,7-123,7

123,8

58,1

58,2-61,1

175

3,06

61,2-79,5

79,6-85,6

85,7-94,6

94,7-110,1

110,2-125,3

125,4

հասակը
սմ
մ2

մարմնի
զանգվածը, կգ

54

II0
ՖԶԻ
30,0-34,9
8

III0
ՖԶԻ
35,0-39,9
9

IV0
ՖԶԻ
>40,0
10

58,7

58,8-61,7

176

3,09

61,8-80,2

80,3-86,4

86,5-95,7

95,8-111,1

111,2-126,6

126,7

59,5

59,6-62,5

177

3,13

62,6-81,4

81,5-87,5

87,6-96,9

97,0-112,6

112,7-128,2

128,3

60,8

60,9-63,9

179

3,20

64,0-83,1

83,2-89,5

89,6-99,1

99,2-115,1

115,2-131,1

131,2

61,5

61,6-64,7

180

3,24

64,8-84,1

84,2-90,6

90,7-100,3

100,4-116,5

116,6-132,7

132,8

62,1

62,2-65,3

181

3,27

65,4-84,9

85,0-91,5

91,6-101,2

101,2-117,6

117,7-134,0

134,1

62,9

63,0-66,1

182

3,31

66,2-86,0

86,1-92,6

92,7-102,5

102,6-119,1

119,2-135,6

135,7

63,4

63,5-66,7

183

3,34

66,8-86,7

86,8-93,4

93,5-103,4

103,5-120,1

120,2-136,8

136,9

64,2

64,3-67,5

184

3,38

67,6-87,8

87,9-94,5

94,6-104,7

104,8-121,6

121,7-138,5

138,6

65,0

65,1-68,3

185

3,42

68,4-88,8

88,9-95,7

95,8-105,9

106,0-123,0

123,1-140,1

140,2

65,5

65,6-68,9

186

3,45

69,0-89,6

89,7-96,5

96,6-106,9

107,0-124,1

124,2-141,4

141,5

66,3

66,4-69,7

187

3,49

69,8-90,6

90,7-97,6

97,7-108,1

108,2-125,5

125,6-143,0

143,1

67,1

67,2-70,5

188

3,53

70,6-91,7

91,8-98,7

98,8-109,3

109,4-127,0

127,1-144,6

144,7

67,8

67,9-71,3

189

3,57

71,4-92,7

92,8-99,9

100,0-110,6

110,7-128,4

128,5-146,3

146,4

68,6

68,7-72,1

190

3,61

72,2-93,8

93,9-101,0

101,1-111,8

111,9-129,8

129,9-147,9

148,0

69,1

69,2-72,7

191

3,64

72,8-94,5

94,6-101,8

101,9-112,7

112,8-130,9

131,0-149,1

149,2

69,9

70,0-73,5

192

3,68

73,6-95,6

95,7-102,9

103,0-114,0

114,1-132,4

132,5-150,8

150,9

70,6

70,7-74,3

193

3,72

74,4-96,6

96,7-104,1

104,2-115,2

115,3-133,8

133,9-152,4

152,5

71,4

71,5-75,1

194

3,76

75,2-97,7

97,8-105,2

105,3-116,6

116,7-135,3

135,4-154,1

154,2

72,2

72,3-75,9

195

3,80

76,0-98,7

98,8-106,3

106,4-117,7

117,8-136,7

136,8-155,7

155,8

72,9

73,0-76,7

196

3,84

76,8-99,7

99,8-107,4

107,5-118,9

119,0-138,1

138,2-157,3

157,4

73,7

73,8-77,5

197

3,88

77,6-100,8

100,9-108,5

108,6-120,2

120,3-139,6

139,7-159,0

159,1

74,5

74,6-78,3

198

3,92

78,4-101,8

101,9-109,7

109,8-121,4

121,5-141,0

141,1-160,6

160,7

75,2

75,3-79,1

199

3,96

79,2-102,9

103,0-110,8

110,9-122,7

122,8-142,5

142,6-162,3

162,4

76,0

76,1-79,9

200

4,00

80,0-103,9

104,0-111,9

112,0-123,9

124,0-143,9

144,0-163,9

164,0

Հոդված 22. Ներառում է հրթիռային վառելիքի բաղադրամասերով և այլ
թունանյութերով թունավորումների, ԷՄԴ-ի սուր կամ քրոնիկական ներգործության
հետևանքները,
ճառագայթային
հիվանդությունը,
ինչպես
նաև
ալերգիկ
հիվանդությունները, որոնք հաստատվել են ստացիոնար պայմաններում: ՌՆ, ԻՃ այլ
աղբյուրների հետ աշխատող և տարեկան թույլատրելի չափը 5 անգամ գերազանցող
ճառագայթային չափաքանակ ստացած զինծառայողներն ուղեգրվում են ստացիոնար
հետազոտման: Փորձաքննությունն իրականացվում է ստացիոնար բուժումից հետո:
Ճառագայթային հիվանդություն տարած անձանց փորձաքննության ժամանակ նկատի
են առնվում ոչ միայն պերիֆերիկ արյան բաղադրության փոփոխությունները, այլև
հիվանդության կլինիկական մյուս դրսևորումները: I աստիճանի ճառագայթային
հիվանդություն տարած ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի
զինծառայողների և II աստիճանի սուր ճառագայթային հիվանդություն տարած և
աննշան մնացորդային երևույթների առկայության դեպքում III սյունակով
փորձաքննվողների համար կիրառվում է «գ» կետը:
Էլեկտրամագնիսական դաշտի II-III աստիճանի քրոնիկական ներգործության
համախտանիշի կրկնության դեպքում (նույնիսկ հիվանդության բարենպաստ ելքի
պայմաններում) զինծառայողները ճանաչվում են ոչ պիտանի՝ էլեկտրամագնիսական
դաշտեր ստեղծող աղբյուրների հետ աշխատելու համար:
Այս հոդվածով են փորձաքննվում նաև անաֆիլակտիկ շոկի ձևով թունավոր,
ալերգիկ բնույթի տարբեր նյութերի, շիճուկային հիվանդության և այլ դեղորայքային,
քիմիական ալերգենների ներգործության հետևանքները` ուղեկցվող կվինկեի
այտուցով կամ օրգանիզմի համակարգված ռեակցիաներով՝ բացի ակտերը,
հաստատված նաև այլ բժշկական փաստաթղթերով (բժշկական անձնագիր,
էպիկրիզներ):
Սուր
հիվանդության
պատճառով
արձակուրդ
տրամադրելու
անհրաժեշտության մասին եզրակացություն է կայացվում այն դեպքում, երբ
խանգարված օրգանների ֆունկցիաների և աշխատունակության լիակատար
վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն 1 ամիս: Հիվանդության պատճառով
տրամադրված
արձակուրդից
հետո
զինվորական
ծառայության
համար
պիտանիությունը (այդ թվում՝ ըստ IV սյունակի) որոշվում է «դ» կետի համաձայն՝
պայմանավորված օրգանների ու համակարգերի ֆունկցիաների, մասնագիտական
աշխատունակության վերականգնման աստիճանով:
Թունավոր և ալերգիկ ներգործություններից հետո անբարենպաստ ելքերի
դեպքում պիտանիությունը զինվորական ծառայության համար որոշվում է սույն
ցանկի համաձայն՝ պայմանավորված ախտահարված օրգանի կամ համակարգի
ֆունկցիաներով:
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Ըստ «դ» կետի` փորձաքննվում են նաև բարեհաջող ելքով ավարտված
հիվանդության կապակցությամբ տրամադրված վերականգնողական արձակուրդից
վերադարձած զինծառայողները:
Վիրուսային հեպատիտով, որովայնային տիֆով և պարատիֆերով
հիվանդացած ժամկետային պարտադիր ծառայության զինծառայողները բարեհաջող
բուժումից հետո փորձաքննվելիս IV սյունակով ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է ՌՆ, ԻՃ
այլ աղբյուրների հետ աշխատելու համար»: III սյունակով փորձաքննվողների
պիտանիությունը ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների հետ աշխատելու հարցը որոշվում է ըստ
օրգան համակարգերի ախտահարման աստիճանի:
I և II սյունակներով փորձաքննվողները «դ» կետով ճանաչվում են «Պիտանի է
զինվորական ծառայության համար», եթե սուր ալերգիկ վիճակն ի հայտ է եկել
առաջին անգամ, բուժումից հետո այն անցել է և չի ուղեկցվել Կվինկեի այտուցով,
անաֆիլակտիկ շոկով կամ համակարգային այլ ռեակցիաներով:
«դ» կետով են փորձաքննվում նաև այն անձինք, ում մոտ անհայտ
պատճառներից սուր ալերգիկ երևույթները մեկ տարվա ընթացքում ի հայտ են եկել 2-3
անգամից ոչ ավելի, հեշտությամբ անցել են բուժման կուրսից հետո և չեն ուղեկցվել
բարդություններով:
Հաճախակի՝ 1 ամսում 3 և ավելի անգամ կրկնվող կամ 1 անգամ Կվինկեի
այտուցով կամ համակարգված ռեակցիայով ուղեկցվող բուժմանը դժվարությամբ
ենթարկվող, քրոնիկական վիճակի անցնող դեպքերը փորձաքննվում է «բ» կետով:
Զինծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է «բ» կետով նաև այն
ժամանակ, երբ հայտնի է ալերգենը, որը կարող է ծառայության ընթացքում հանգեցնել
լուրջ բարդությունների՝
1) սննդային, եթե այդ սնունդը մշտապես կիրառվում է ԱՀ ԶՈՒ-ի սննդային
ռացիոնում (միս, մսամթերք, ձու, բանջարեղեն, հաց, հացամթերք և այլն).
2) դեղորայքային, եթե այն մշտապես կիրառվում է բանակում կատարվող
բուժական միջոցառումների ժամանակ և ԱՀ ԶՈՒ-ում չի կարող փոխարինվել այլ
դեղորայքով:
Դեղորայքային ալերգիա ունեցողները, ում մոտ հայտնաբերվել է ընդամենը 1
կամ 2 դեղորայքի նկատմամբ ռեակցիա, որոնք խիստ անհրաժեշտ չեն զինված
ուժերում բուժում իրականացնելու համար կամ հնարավոր է փոխարինել համարժեք
դեղորայքով, փորձաքննվում են «դ» կետով: Նմանատիպ դեպքերում բժշկական
գրքույկում պարտադիր կատարվում է համապատասխան գրառում, այնուհետև
զինծառայողը զորամասում վերցվում է դիսպանսեր հսկողության:
Առանց բարդությունների, սակայն համակցված ալերգիա ունեցողները
(դեղորայքային, սննդային և ինսեկտային) փորձաքննվում են «գ» կետով:
Անձնական գործում պետք է կցել փորձաքննությանը ներկայացվող ալերգիկ
եղնջացան ունեցող կամ Կվինկեի այտուցի արտաքին դրսևորումներով անձանց
հիվանդությունը
հաստատող
լուսանկարները`
կատարված
հետազոտման
ընթացքում:
Եթե նախկինում տարած Կվինկեի այտուցի վերաբերյալ տվյալները հավաստի
չեն, բացակայում են հիվանդության վերաբերյալ փաստերը, կամ տարած Կվինկեի
այտուցի վաղեմության ժամկետը 3 տարի և ավելի է, բացակայում են տվյալներ
ռեցիդիվների և ստացված բուժման վերաբերյալ, փորձաքննությունն իրականացվում է
22-րդ հոդվածի «դ» կետով:
Ցանկացած ալերգենի նկատմամբ թույլ դրական ռեակցիա ունեցողները
փորձաքննվում են «դ» կետով: Հետազոտման ժամանակ զինակոչիկի ակտում
ալերգոլոգիական կլինիկայի կողմից պետք է նշվի պրոֆպատվաստումների
նկատմամբ հակացուցումների առկայությունը կամ բացակայությունը:
Հոդված 23. Ներառում է շնչառական օրգանների, պլևրայի, ոսկրամկանային
համակարգի, պերիֆերիկ ավշահանգույցների, որովայնի խոռոչի օրգանների,
միզասեռային համակարգի, մաշկի և այլ օրգանների տուբերկուլյոզըֈ
Ախտորոշումը պետք է հաստատվի ախտահարված օրգանի բջջաբանական
հետազոտությամբ, որովայնադիտումով (լապարասկոպիա) և այլ մեթոդներով:
Բուժումը պետք է լինի համալիր, անընդհատ, տևական (առնվազն 6 ամիս):
«ա» կետին են վերաբերում տուբերկուլյոզի բոլոր ակտիվ և մարող ձևերը,
ուղեկցվող բացիլազատությամբ կամ առանց դրա, հաստատված ստացիոնար
հետազոտությամբ և կլինիկալաբորատոր եղանակներովֈ
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Այս կետին են վերաբերում նաև տուբերկուլյոզի կապակցությամբ
արմատական վիրահատությունների հետևանքները, ինչպես նաև անցյալում տարած
տուբերկուլյոզի հետևանքները՝ ֆունկցիայի զգալի խանգարումով:
Հաջող հակամանրէային բուժումից հետո թոքերի կայուն մնացորդային
ռենտգենաբանական փոփոխություններով III սյունակով փորձաքննվողները,
դիսպանսեր հաշվառումից հանելուց 3 տարի անց կլինիկական դրսևորումների
բացակայությամբ՝ փորձաքննվում են «բ» կետովֈ Նույն կետով են փորձաքննվում նաև
անցյալում տարած ողնաշարի, ոսկրերի ու հոդերի բուժված տուբերկուլյոզի դեպքերը,
դրանց հետևանքներն՝ ավելի քան 5 տարվա ակտիվության բացակայությամբ, խոշոր
հոդերից մեկում ձևախեղող օստեոարթրոզի սկզբնական երևույթներով՝ առանց
ցավային համախտանիշի, ինչպես նաև այլ օրգան-համակարգերի բուժված
տուբերկուլյոզը՝ ֆունկցիայի աննշան խանգարումովֈ
Թոքերում կամ ներկրծքային ավշահանգույցներում ռենտգենաբանորեն
հաստատված մինչև 3 փոքր պետրիֆիկատների առկայությունը (որոնցից
յուրաքանչյուրի չափերը չեն գերազանցում 0,8սմ-ը) խոչընդոտ չէ զինվորական
ծառայությանը, ՌՈՒՀ-եր ընդունվելուն: Սակայն անհրաժեշտ է ռենտգենաբանորեն
հաստատված պետրիֆիկատների առկայության դեպքում (որը պետք է կատարվի մինչ
զորակոչը) պարտադիր կատարել Մանթուի փորձ, ըստ անհրաժեշտության՝ լրացուցիչ
հետազոտություններ, և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել փորձաքննող
մարմնին տեղեկանք` զինակոչիկի և նրա հետ նույն բնակտարածքում բնակվող
ընտանիքի անդամների վերաբերյալ (գտնվում են արդյո՞ք դիսպանսեր հսկողության
մեջ, ստանում են կամ ստացել են արդյո՞ք ամբուլատոր կամ ստացիոնար բուժում):
Այն
զորակոչիկները,
ում
ընտանիքներում
(նույն
բնակարանում)
համապատասխան առողջապահական հաստատությունները հայտնաբերել են
տուբերկուլյոզով տառապող հիվանդի, ստանում են տարկետում՝ 6 ամիս ժամկետով:
Դեղորայքակայուն ձևերով հիվանդների հետ կոնտակտավորները ստանում են
տարկետում` մեկ տարի ժամկետով (դիտարկման ավարտից հետո իրականացնել
կրծքավանդակի օրգանների համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն)ֈ
Մանթուի գերդրական` 21մմ և ավելի կամ հիպերերգիկ ռեակցիայով ուղեկցվող
զորակոչիկներին անհրաժեշտ է պարտադիր հետազոտել հակատուբերկուլյոզային
դիսպանսերում:
Տուբերկուլյոզով վարակվածներին հատկացվում է տարկետում 6 ամիս
ժամկետով` հսկողության նպատակով (դիտարկման ավարտից հետո իրականացնել
կրծքավանդակի օրգանների համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն)ֈ
Մանթուի փորձը, թոքերի ռենտգեն հետազոտությունը, ինչպես նաև տարած
տուբերկուլյոզը ժխտող տեղեկանքը պարտադիր են նաև պայմանագրային
ծառայության անցնողների համար:
Առանց մնացորդային երևույթների կամ մնացորդային երևույթներով լավացած
տուբերկուլյոզը պետք է հաստատված լինի համապատասխան բուժհիմնարկների
կողմից` նախքան զորակոչվելը:
Ոսկրերի
և
հոդերի
տուբերկուլյոզային
ախտահարման
ժամանակ
ախտորոշումը պետք է հաստատվի արտազատուկի, մսամոլման (գրանուլյացիայի),
ախտահարված
հոդի,
սառը
թարախակույտերի
բջջաբանական
ու
հյուսվածքաբանական
հետազոտություններով,
տրեպանոբիոպսիայով,
կենսաբանական փորձով և այլ մեթոդներով:
Ոսկրահոդային տուբերկուլյոզ տարած III սյունակով փորձաքննվողների
բժշկական և մասնագիտական վերականգնման նպատակով վերափորձաքննությունը
կատարվում է «գ» կետով, բուժման կուրսի ավարտից 5 տարի հետո:
Ավշահանգույցների, թոքերի և միզատար ուղիների ակտիվ տուբերկուլյոզ
տարած III սյունակով փորձաքննությունն իրականացվում է «գ» կետով`
տուբերկուլյոզային ստացիոնարի պայմաններում ամբողջական հետազոտումից
հետո` առանց ֆունկցիայի խանգարման և պրոցեսի ակտիվության, դիսպանսեր
հաշվառումից հանելուց հետո, ոչ շուտ, քան 3 տարի անց:
Ստացիոնար բուժում ստացած I սյունակով փորձաքննվողները կարող են
ճանաչվել «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»` «գ»
կետի համաձայն, ստացիոնար պայմաններում ամբողջական հետազոտությունից
հետո, եթե բուժման ընդհանուր կուրսի ավարտից անցել է 5 տարի և ավելի, չկան
կայուն մնացորդային երևույթներ, Մանթուի փորձը փոքր է 21մմ-ից:
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Հոդված 24. Ներառում է բրոնխոթոքային համակարգի և պլևրայի ոչ
տուբերկուլյոզային բնույթի հիվանդությունները, զարգացման արատները, գենետիկ
հիվանդությունները (հաստատված` գենետիկ քննությամբ):
«ա» կետին են վերաբերում բրոնխաթոքային համակարգի և պլևրայի քրոնիկ ոչ
տուբերկուլյոզային հիվանդությունները, բուժման դժվար ենթարկվող բորբոքայինթարախային հիվանդություններն` ուղեկցվող շնչական ֆունկցիայի խիստ
արտահայտված խանգարումով և աշխատունակության նկատելի կորստով:
Այս կետին են վերաբերում նաև 3-րդ աստիճանի սարկոիդոզը, ալվեոլյար
պրոտեինոզը, թոքային ալվեոլյար միկրոլիթիազը, իդեոպաթիկ ֆիբրոզող ալվեոլիտն`
անկախ շնչական անբավարարության աստիճանից, հաստատված` ԿՏ կամ
հիստոլոգիական քննությամբ:
«բ» կետին են վերաբերում՝
1) թոքերի առաջնային էմֆիզեման, մուկովիսցիդոզը, բրոնխոէկտատիկ
հիվանդությունը, քրոնիկ օբլիտերացնող բրոնխիոլիտն` անկախ շնչական
անբավարարության աստիճանից, հաստատված` համակարգչային տոմոգրաֆիկ
հետազոտությամբ.
2) բրոնխոթոքային ապարատի և պլևրայի քրոնիկական հիվանդությունները`
ԱՇՖ չափավոր խանգարումով.
3) սարկոիդոզի 1-ին և 2-րդ շրջանները՝ հաստատված հիստոլոգիական և ԿՏ
քննությամբ: Այս կետի III սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է
ըստ բուժման ընթացքի, կլինիկական ծանրության աստիճանիֈ
«բ» կետով են փորձաքննվում նաև բրոնխոթոքային ապարատի կայուն
մնացորդային փոփոխությունները՝ ԱՇՖ չափավոր աստիճանի խանգարումով:
Թոքերում առկա նմանատիպ փոփոխությունների ժամանակ անհրաժեշտ է
փորձաքննությունն իրականացնել սպեցիֆիկ պրոցեսի ժխտումից հետո: Աննշան
կպումների առկայությունը խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար:
Տարածուն պնևմոսկլերոզի դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է ըստ «ա»
կամ «բ» կետի՝ կախված ԱՇՖ խանգարման աստիճանից:
«գ» կետով են փորձաքննվում բրոնխոթոքային համակարգի և պլևրայի ոչ
տուբերկուլյոզային բնույթի քրոնիկ հիվանդությունները` ԱՇՖ-ի աննշան
խանգարումով: Քրոնիկ թարախային օբստրուկտիվ բրոնխիտներով անձանց
պիտանիությունը որոշվում է ռեմիսիայի փուլում` ըստ ԱՇՖ խանգարման:
Հիվանդության սրացումները պետք է փաստարկված լինեն` բացի ակտերը,
նաև այլ բժշկական փաստաթղթերով: Եթե թոքերի քրոնիկ հիվանդությունը
զուգակցվում է բրոնխոսպաստիկ համախտանիշով, ապա փորձաքննությունը
կատարվում է նաև 25-րդ հոդվածի «գ» կետով:
Փորձագիտական եզրակացության համար անհրաժեշտ է ԱՇՖ քննությունը
կատարել ֆիզիկական բեռնվածությունից առաջ և հետո, ինչպես նաև
բրոնխոդիլատատորներով և առանց դրանց (ըստ անհրաժեշտության)ֈ
«դ» կետով են փորձաքննվում ստացիոնար բուժում չպահանջող սուր
հիվանդությունների, քրոնիկ հիվանդությունների սրացումների, ինչպես նաև
ժամանակավոր ֆունկցիոնալ մնացորդային երևույթները (հաստատված բժշկական
փաստաթղթերով):
Զորակոչվելուն խոչընդոտ չի կարող լինել շնչառական համակարգի տարած ոչ
սպեցիֆիկ սուր հիվանդությունը, եթե կլինիկալաբորատոր առողջացումից հետո
անցել է 1 ամսից ավելի: Սուր թոքաբորբի դեպքում զինծառայողների արձակուրդի
վերաբերյալ եզրակացությունը կայացվում է ըստ «դ» կետի: Ստացիոնար բուժում
չպահանջող և առանց արտաքին շնչառական ֆունկցիայի խանգարման, թոքերի սուր
հիվանդությունների ոչ բարդ ընթացքի, քրոնիկական հիվանդությունների սրացման,
մնացորդային երևույթների ժամանակ զինծառայողների համար եզրակացություն է
կայացվում ծառայողական պարտականություններից ազատելու անհրաժեշտության
մասին:
Թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդությունների հազվադեպ հանդիպող բարդ
ընթացքով դեպքերը փորձաքննվում են «ա» կամ «բ» կետով` ըստ այլ օրգանների
ֆունկցիայի խանգարման կայունության ու արտահայտվածության: Շնչառական
համակարգի գործունեության ցուցանիշները ներկայացված են 3-րդ աղյուսակում:
Հոդված 25. Ներառում է բրոնխիալ ասթմայի բոլոր ձևերըֈ
Ախտորոշումը պետք է հաստատվի ստացիոնար պայմաններում համալիր
հետազոտությունից հետո, հաստատված լինի նաև այլ բժշկական փաստաթղթերով
(էպիկրիզներ և այլն):
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«ա» կետին է վերաբերում կրկնակի ստացիոնար բուժում պահանջող,
շնչարգելության ծանր ու հաճախակի նոպաներով ուղեկցվող, II-III աստիճանի
թոքային անբավարարությամբ բրոնխիալ ասթման:
«բ» կետին է վերաբերում բրոնխիալ ասթմայի միջին ծանրության ձևը, որը
բնորոշվում է ամիսը մեկ և ավելի անգամ կրկնվող ու բրոնխալայնիչ տարբեր
միջոցներով հեշտությամբ վերացվող շնչարգելության նոպաներով: Նոպաների միջև
ընկած շրջանում կարող է պահպանվել արտաքին շնչառական ֆունկցիայի I
աստիճանի խանգարումը:
«գ» կետին են վերաբերում հիվանդության թեթև ձևերը, որոնց ժամանակ
շնչարգելության նոպաները տևական չեն, տարեկան լինում են 2-3 անգամից ոչ ավելի,
հեշտությամբ վերացվում են բրոնխալայնիչ միջոցներով: Նոպայից դուրս կարող է
լինել ԱՇՖ-ի աննշան (0-I աստիճանի) խանգարում:
Առանց բրոնխոլայնիչների (3 և ավելի տարիներ) նոպաների փաստարկված
բացակայությամբ անձինք փորձաքննվում են «դ» կետով:
Եթե բրոնխոսպազմային համախտանիշը ոչ բրոնխոթոքային համակարգի
հիվանդությունների ախտանշան է կամ որևէ սուր թոքային պաթոլոգիայի դրսևորման
ձև, որը չի կրել շարունակական բնույթ (հաստատված` բժշկական փաստաթղթերով),
ապա զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է
հիվանդությունների ցանկի համապատասխան հոդվածներով՝ ըստ հիմնական
հիվանդության ընթացքի:
Հոդված 26. «ա» կետին են վերաբերում սիրտանոթային համակարգի այն բոլոր
հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են արյան շրջանառության III-IV աստիճանի
խանգարումներով: Այս կետին են վերաբերում նաև`
1) սրտապարկի համընդգրկուն խցանումը.
2) սրտի կամ աորտայի անևրիզման.
3) սրտի ռիթմի կամ հաղորդականության խանգարման առանձին կայուն,
դժվար բուժվող ձևերը.
4) սրտի կամ սրտապարկի նորագոյացությունները.
5) դիլատացիոն և ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիաները, ինչպես նաև
հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիան, եթե առկա է ձախ փորոքի արտամղիչ տրակտի
օբստրուկցիա:
«բ» կետին են վերաբերում սիրտանոթային համակարգի այն բոլոր
հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են արյան շրջանառության II աստիճանի
խանգարումներով: Այս կետին են վերաբերում նաև`
1) սրտի բնածին և ձեռքբերովի արատները՝ անկախ հեմոդինամիկայի
խանգարման աստիճանից.
2) սրտի փականային ապարատի վիրահատական միջամտությունների
հետևանքները, ինչպես նաև սրտի ռիթմի արհեստական կարգավորիչի (փեյսմեյքեր)
իմպլանտացիաները և սրտի հաղորդականության հավելյալ ուղիների կրկնակի
աբլյացիաները.
3) առանց սրտի ֆունկցիոնալ խանգարման դեքստրակարդիաները և ներքին
օրգանների լրիվ ինվերսիաները (Dextrocardia Situs Inversus Totalis).
4) պսակաձև անոթների հիվանդությունները:
Առանձին դեպքերում պարտադիր զինծառայության մեջ գտնվող սահմանային
տարիքի չհասած սպաները, ովքեր սրտի ռիթմի արհեստական կարգավորիչի
իմպլանտացիայից (փոխպատվաստումից), սրտի հաղորդականության հավելյալ
ուղիների կրկնակի աբլյացիայից, աորտապսակաձև շունտավորումից, պսակաձև
անոթների ստենտավորումից, ինչպես նաև սրտի ռիթմի և հաղորդականության
անցողիկ խանգարումով սրտամկանի սահմանափակ ինֆարկտից հետո պահպանել
են աշխատունակությունը, կարող են ճանաչվել «Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար»:
Սրտի, սրտապարկի վերքերի, խոշոր անոթների շրջանում միջնորմից օտար
մարմինների վիրահատական հեռացման դեպքում I սյունակի փորձաքննվողների
պիտանիությունը զինվորական ծառայության համար որոշվում է համաձայն «ա», «բ»
կամ «գ» կետի՝ ըստ հեմոդինամիկայի և արտաքին շնչառական ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանի:
«գ» կետին են վերաբերում սիրտանոթային համակարգի այն բոլոր
հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են արյան շրջանառության I աստիճանի
խանգարումներով: Այս կետին են վերաբերում նաև`
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1) միտրալ փականի արտանկումները (պրոլապս) II աստիճանի (6մմ և ավելի)`
II աստիճանի հետհոսքով.
2) աորտալ հետհոսք I աստիճան և ավելի, ինչպես նաև երկու և ավելի
փականների համակցված հետհոսքերը, եթե դրանցից մեկը II աստիճանի է.
3) ակտիվ սուր ռևմատիկ տենդը, որի ստացիոնար հետազոտումից ու
բուժումից հետո, առնվազն 45 օր պահպանվում են սրտի կամ այլ օրգանների
ախտահարման օբյեկտիվ նշանները (սրտի արատ և այլն):
Արյան
շրջանառության
(հեմոդինամիկայի)
խանգարումը
պետք
է
առարկայացվի էխոկարդիոգրաֆիկ (ձախ փորոքի և նախասրտի սիստոլիկ ու
դիաստոլիկ չափսերի մեծացում, արտամղման ֆրակցիայի իջեցում) և չափորոշված,
դոզավորված
ֆիզիկական
ծանրաբեռնվածության
փորձի
(տրեդմիլ-թեստ,
վելոէրգոմետրիա) ցուցանիշներով` համադրված հիվանդության կլինիկական
տվյալների հետ: Պետք է նկատի ունենալ, որ ծանրաբեռնվածության փորձի
արդյունքում առողջ անձանց մոտ հնարավոր է բացահայտվի արյան շրջանառության
կեղծ անբավարարություն, որը պայմանավորված է ոչ թե սիրտանոթային համակարգի
հիվանդությամբ, այլ անբավարար ֆիզիկական մարզվածությամբ և դրա հետևանքով`
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ ցածր դիմացկունությամբ:
«գ» կետին են վերաբերում նաև սրտի ռիթմի և հաղորդականության մշտական,
կայուն բնույթի խանգարումները` WPW-համախտանիշը, AV I-II աստիճանի
պաշարումները (PQ՝ կայուն 0,22 վրկ-ից ավելի է), սինուսային հանգույցի թուլության
համախտանիշը, SA պաշարումները` կլինիկական դրսևորումներով (ֆունկցիոնալ
բնույթի և անցողիկ եզակի AV և SA պաշարումները փորձաքննվում են «դ» կետով),
փորոքային և վերփորոքային պարոքսիզմալ տախիկարդիայի էպիզոդները,
փորոքային և վերփորոքային վազանցների (3 կոմպլեքս (և ավելի) 5 էպիզոդ (և ավելի),
հաճախակի
պոլիտոպ
և
պոլիմորֆ
էքստրասիստոլիաները,
հաճախակի
ալոռիթմիաները, հաճախակի փորոքային (ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի` ժամում 50 և
ավելի, 24 ժամում` 2000 և ավելի) և վերփորոքային (ժամում 80 և ավելի, 24 ժամում`
4000 և ավելի) էքստրասիստոլիաները, մշտական ոչ սինուսային ռիթմը, Հիսի խրձի աջ
կամ ձախ ոտիկի լրիվ պաշարումները:
Երկճյուղանի – բիֆասցիկուլյար ոչ լրիվ պաշարումները (առկա է Հիսի խրձի
աջ ոտիկի և ձախ ոտիկի որևէ ճյուղի զուգակցված ոչ լրիվ պաշարում), եթե չկան
հեմոդինամիկ և ռիթմի արտահայտված խանգարումներ փորձաքննվում են «դ» կետով:
Սինուսային (շնչառական) առիթմիա, Հիսի խրձի աջ ոտիկի մասնակի
պաշարում ունեցող անձինք ճանաչվում են պիտանի զինվորական ծառայության, եթե
ԷՍԳ-ով չկան ռիթմի և հաղորդականության խանգարման այլ («գ» կետով
նախատեսված) դրսևորումներ: Հիսի խրձի ձախ ոտիկի որևէ ճյուղի մասնակի
պաշարման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել ԷխոՍԳ և, պաթոլոգիկ
փոփոխությունների (ձախ կամ աջ փորոքի հիպերտրոֆիա) ժխտման պարագայում` I
սյունակով փորձաքննվողները ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական ծառայության
համար»:
Սրտի հաղորդականության հավելյալ ուղիների աբլյացիայից հետո առաջին
անգամ փորձաքննությունն իրականացվում է «գ» կետովֈ Դինամիկ հսկողության
պայմաններում, երեք տարի անց, եթե բացակայում են հեմոդինամիկայի, ռիթմի և
հաղորդականության խանգարման նշանները, փորձաքննությունն իրականացվում է
«դ» կետովֈ
CLC–համախտանիշի (PQ ինտերվալի կայուն կարճացում մինչև 0.11վրկ)
առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել Հոլտեր-մոնիթորինգ: Եթե PQ
ինտերվալի կարճացումը չի գերազանցում 0.11վրկ-ը և ուղեկցվում է PQ սեգմենտի
բացակայությամբ, ռիթմի ու հաղորդականության այլ կայուն խանգարումներով, ապա
I սյունակով փորձաքննվում են «գ» կետով: Եթե PQ ինտերվալի կարճացումը չի
ուղեկցվում ռիթմի կամ հաղորդականության այլ խանգարումներով («գ» կետով
նախատեսված), առկա է PQ սեգմենտը, բացակայում են կլինիկական ախտանիշները,
ապա տվյալ վիճակը գնահատվում է որպես էլեկտրոկարդիոգրաֆիկ CLC-ֆենոմեն և I
սյունակով փորձաքննվողները ճանաչվում են պիտանի զինվորական ծառայության:
Նույն պարագայում CLC-ֆենոմենը խոչընդոտ չէ ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու և ուսումը
շարունակելու համար:
Եթե առկա է ռիթմավարի միգրացիայի էպիզոդներ, որոնք չեն ուղեկցվում
ռիթմի կամ հաղորդականության այլ կայուն («գ» կետով նախատեսված)
խանգարումներով, ապա I սյունակով փորձաքննվողները ճանաչվում են
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»` ըստ «դ» կետի:
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Սրտի ռիթմավարի մշտական կամ երկարատև միգրացիա ունեցող անձինք
փորձաքննվում են «ե» կետով, և զորակոչիկներին տրամադրվում է տարկետում`
մինչև մեկ տարի ժամկետով: Եթե տարկետումից հետո հետազոտման արդյունքում չեն
բացահայտվում ռիթմի և հաղորդականության այլ կայուն («գ» կետով նախատեսված)
խանգարումներ, ապա զորակոչիկները ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի
է զինվորական ծառայության համար»` ըստ «դ» կետի:
Սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում ունեցող անձինք պետք է
հետազոտվեն պարտադիր 24-ժամյա Հոլտեր-մոնիթորինգի կատարումով՝ անձնական
գործին կցելով նաև ախտաբանական փոփոխություններն արտացոլող ծավալուն
Հոլտեր տպվածքը:
«դ»
կետին
են
վերաբերում
սիրտանոթային
համակարգի
այն
հիվանդությունները, որոնք ունեն բարեհաջող ելք և չեն ուղեկցվում հեմոդինամիկ
խանգարումներով: Առանց միոկարդիոսկլերոզի, սրտային անբավարարության և
սրտի ռիթմի խանգարման միոկարդիտները (եթե բուժումից հետո անցել է առնվազն 12
ամիս) խոչընդոտ չեն զինվորական ծառայության անցնելու և ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու
համար:
«դ» կետին են վերաբերում նաև սրտի փականների մեկուսացված, ոչ մեծ
չափսերի (մինչև առաջին աստիճանը ներառյալ) արտանկումները` աննշան
հետհոսքով (մինչև առաջին աստիճանը ներառյալ): Մինչև առաջին աստիճանի
կարճատև, ոչ մշտական, աննշան, առանց հեմոդինամիկ խանգարման աորտալ
հետհոսքի պարագայում զորակոչիկները և ժամկետային պարտադիր ծառայության
շարքային կազմի զինծառայողներն առաջին անգամ փորձաքննվում են «ե» կետով:
Տարկետումից (արձակուրդից) հետո բարդությունների («գ» կետով նախատեսված)
բացակայության դեպքում նրանք ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական ծառայության համար»:
Տրիկուսպիդալ, միտրալ, թոքային զարկերակի համակցված առաջին
աստիճանի հետհոսքերը (երեքը միասին) փորձաքննվում են «ե» կետով: Մինչև 3 մմ
ներառյալ միտրալ փականի պրոլապս ունեցող անձինք ճանաչվում են պիտանի
զինվորական ծառայության, 3 մմ-ից մինչև 6 մմ ներառյալ միտրալ փականի պրոլապս
ունեցող անձինք փորձաքննվում են «դ» կետովֈ
«դ» կետին են վերաբերում նաև ոչ հաճախակի մոնոմորֆ փորոքային (ժամում`
30-ից պակաս, 24 ժամում` 400-ից պակաս) և վերփորոքային (ժամում` 60-ից պակաս,
24 ժամում` 800-ից պակաս) էքստրա-սիստոլիաները:
Եթե ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի առկա է հաճախակի մոնոմորֆ փորոքային
(ժամում` 30 և ավելի, 50-ից պակաս, 24 ժամում` 400-ից ավելի, 2000-ից պակաս) և
վերփորոքային (ժամում` 60 և ավելի, 80-ից պակաս, 24 ժամում` 800 և ավելի 4000-ից
պակաս) էքստրասիստոլիա, ապա զորակոչիկներին տրվում է տարկետում մինչև 12
ամիս` ըստ «ե» կետի, որի ընթացքում հետազոտվում է նաև վահանաձև գեղձը,
էլեկտրոլիտները:
ԷՍԳ քննությամբ ի հայտ եկած ռեպոլյարիզացիայի մշտական խանգարումներ
ունեցող զորակոչիկներին տրվում է տարկետում` մինչև 12 ամիս, որի ընթացքում
կատարվում է պարտադիր Հոլտեր-մոնիթորինգ (ցուցումների պարագայում` նաև
տրեդմիլ-թեստ)ֈ
«ե» կետին է վերաբերում նաև ակտիվ հոդաբորբից (սուր ռևմատիկ տենդից),
թունավարակիչ, վարակիչ սեպտիկ կամ վարակիչ ալերգիկ միոկարդիտից
(սրտամկանի բորբոքումներից), սրտի իշեմիկ հիվանդության սուր ձևերից հետո
նկատվող վիճակները: Ժամկետային զինծառայողներին հիվանդության պատճառով
մեկամսյա արձակուրդ տալու մասին եզրակացություն է կայացվում՝ հաշվի առնելով
հիվանդության ծանրության աստիճանը, երբ հոդաբորբի, ոչ ռևմատիկ բնույթի
միոկարդիտների ստացիոնար բուժման ավարտից հետո առնվազն 45 օրում չեն
առաջացել սրտի ախտահարման կայուն և օբյեկտիվ նշաններ:
Զորակոչվելուց առաջ մեկ տարվա ընթացքում ակտիվ ռևմատիկ տենդով
հիվանդացած զորակոչիկներին տրվում է տարկետում՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով,
որը լրանալուց հետո զինծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է
համաձայն 26-րդ հոդվածի «բ», «գ» կամ «դ» կետի՝ ըստ հիվանդության ելքի:
III սյունակով փորձաքննվողների համար հիվանդության պատճառով
արձակուրդի անհրաժեշտության մասին եզրակացություն է կայացվում ակտիվ
հոդաբորբ, ոչ հոդաբորբային բնույթի միոկարդիտներ, ինչպես նաև սրտամկանի
ինֆարկտ տանելուց հետո, երբ վերականգնողական բուժումն ավարտելու և
աշխատունակությունը լրիվ վերականգնելու համար պահանջվում են 1 ամիսը
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գերազանցող ժամկետ: Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը և զարկերակային
հիպերտենզիան կարգավորելու, սրտի ռիթմի խանգարումները վերացնելու,
աշխատունակությունը
լիարժեքորեն
վերականգնելու
նպատակով`
էլեկտրաիմպուլսային բուժման անցկացումից հետո III սյունակով նախատեսված
փորձաքննվողների վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվում՝ «ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)»:
III սյունակով փորձաքննվողների սրտամկանի տարածուն ինֆարկտից հետո
«ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)» եզրակացություն չի կայացվում:
Նրանց վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվում` ըստ 26-րդ հոդվածի «ա» կամ «բ»
կետի:
Սուր ռևմատիկ տենդով, այլ ծագման միոկարդիտով հիվանդացած
զորակոչիկներին ստացիոնար հետազոտումից ու բուժումից հետո տրվում է
տարկետում՝ մինչև մեկ տարի, որից հետո փորձաքննությունն իրականացվում է «բ»,
«գ» կամ «դ» կետի՝ ըստ հիվանդության ելքի:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ
Ֆունկցիաների անբավարարության ցուցանիշներ
I աստիճան
II աստիճան
III աստիճան
(աննշան)
(չափավոր)
(արտահայտված)
ա)
Հևոց
չկա
Նախկինում անսովոր Սովորական ծաՄտավոր
ծանրաբեռնվածության նրաբեռնվածուհանգստի
ժամանակ
թյան ժամանակ պայմաններում
բ) Շնչական ակտերի մինչև 20
մինչև 24
25-28
29 և ավելի
թվաքանակը 1
րոպեում
գ)
Ցիանոզ
չկա
արտահայտված է
արտահայտված է տարածուն է,
թույլ չափով
միջին չափով
խիստ
արտահայտված
1.

դ)

Կլինիկական
ցուցանիշներ

Անոթազարկը 1
րոպե

Նորմա

մինչև 80

85-90

95-100

105 և ավելի

90-80

79-60

59-ից ցածր

բ) Թոքերի կենսատա- 90-85
րողությունը %`
համեմատած
անհրաժեշտ
մեծության հետ
գ)
Թոքերի
85-75
առավելագույն
օդափոխությունը %`
համեմատած
անհրաժեշտ
մեծության հետ
դ)
Արագացված
80-ից
արտաշնչական
բարձր
ծավալը 1վրկ %`
համեմատած
անհրաժեշտ
մեծության հետ

84-70

69-50

49-ից ցածր

74-55

54-35

34-ից ցածր

75-65

64-50

49-ից ցածր

ե)

69-55

54-40

39-ից ցածր

2.

Գործիքային
տվյալներ
ա) Արյան հագեցվա94-ից
ծությունը թթվածնով ավելի
(%)

Տիֆնոյի ինդեքս

70-ից
բարձր

Հոդված 27. «ա» կետին են վերաբերում երրորդ փուլի զարկերակային
հիպերտենզիայի դանդաղ զարգացող, ինչպես նաև արագընթաց (չարորակ) ձևերը:
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Ախտանշանային
հիպերտենզիայով
տառապող
զինծառայողների
փորձաքննության համար անհրաժեշտ է ղեկավարվել սույն ցանկի հոդվածներով՝
հիմք ընդունելով հիմնական հիվանդությունը, իսկ անարդյունք բուժման կամ բարդ
ձևերի արմատական բուժման անհնարինության դեպքում՝ նաև սույն կետովֈ
Զարկերակային հիպերտենզիայի երրորդ փուլը բնութագրվում է զարկերակային
ճնշման կայուն, բարձր մակարդակով (նվազագույնը՝ սնդիկի սյան 110 մմ և ավելի,
առավելագույնը՝ սնդիկի սյան 180 մմ և ավելի): Այս ցուցանիշները կարող են նվազել
սրտամկանի ինֆարկտ տարած անձանց մոտ: Կլինիկական պատկերում գերակշռում
են անոթային ծանր խանգարումները՝ պայմանավորված սրտի, ուղեղի, երիկամների և
աչքի հատակի ախտահարումով, որոնք հանգեցնում են օրգանների ու համակարգերի
ֆունկցիայի չափավոր խանգարման, սակայն բարեհաջող բուժման դեպքում
հնարավոր է լրիվ կամ մասնակի վերականգնել աշխատունակությունը:
«բ» կետին է վերաբերում երկրորդ փուլի զարկերակային հիպերտենզիան, որը
բնորոշվում է զարկերակային ճնշման կայուն, բարձր մակարդակով (նվազագույնը՝
սնդիկի սյան 100-109 մմ, առավելագույնը՝ սնդիկի սյան 160-179 մմ) և առանց
ախտածագումնաբանորեն հիմնավորված բուժման չի կարգավորվում: Զարկերակային
հիպերտենզիայի
երկրորդ
փուլին
հատուկ
է
սրտամկանի
գերաճը՝
գերբեռնվածության, հիպոքսիայի կամ իշեմիայի նշաններով: Այն հաստատվում է
ինչպես կլինիկական, այնպես էլ գործիքային հետազոտությունների ու չափավոր
ծանրաբեռնվածության փորձերի միջոցով:
Զարկերակային հիպերտենզիայի երկրորդ փուլին բնորոշ են նաև ուղեղի արյան
շրջանառության, դինամիկ խանգարումներն անցողիկ (շարժողական, զգացողական,
խոսքի, ուղեղիկային, լսողական և այլ բնույթի) դրսևորումներով: Օրգանների ու
համակարգերի ֆունկցիան չափավոր խանգարված է, աշխատունակությունը նվազած,
սակայն հաջող բուժման դեպքում կարող է լրիվ կամ մասնակի վերականգնվել:
III սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունն որոշվում է՝ նկատի
ունենալով հիվանդության արտահայտվածությունը, տարիքը, ծառայության բնույթը,
ծառայողական և բժշկական բնութագրերի տվյալները:
«գ» կետին է վերաբերում ստացիոնար հետազոտման ժամանակ բացահայտված
զարկերակային հիպերտենզիայի առաջին փուլը, որը բնորոշվում է որևէ գրգռիչի
ազդեցությամբ զարկերակային ճնշման կայուն բարձրացումով (նվազագույնը՝ սնդիկի
սյան 90-ից 99 մմ, առավելագույնը՝ սնդիկի սյան 140-ից 159 մմ): Կլինիկական
պատկերում սովորաբար բացակայում են գլխուղեղի, երիկամների օրգանական
փոփոխությունները, առկա է աչքերի հատակի զարկերակների չափավոր նեղացում և
երակների լայնացում, սրտամկանի գերաճի նշաններֈ
I սյունակով փորձաքննվողների զարկերակային հիպերտենզիայի դեպքում
կատարվում է տարբերակված ախտորոշում՝ ախտանշանային հիպերտենզիան
ժխտելու համար: Ախտանշանային հիպերտենզիայով տառապող անձինք
փորձաքննվում են ըստ հիմնական հիվանդության:
«դ» կետին են վերաբերում ստացիոնար հետազոտման ժամանակ ի հայտ եկած
զարկերակային ճնշման ժամանակավոր բարձրացումը (դիաստոլիկը՝ սնդիկի սյան
մինչև 90 մմ, սիստոլիկը` սնդիկի սյան կայուն մինչև 140 մմ կամ եզակի, ոչ կայուն
սիստոլիկ ճնշման տատանումները մինչև 150 մմ): Կլինիկական պատկերում
բացակայում են սրտի, գլխուղեղի, երիկամների օրգանական փոփոխությունները,
ինչպես նաև աչքի հատակի փոփոխությունները:
Սահմանային զարկերակային հիպերտենզիայի ժամանակ զինակոչիկները
փորձաքննվում են 28-րդ հոդվածի «ա» կետով, ժամկետային զինծառայողները` 27-րդ
հոդվածի «դ» կամ «գ» կետով` հաշվի առնելով բուժման արդյունքները և բնութագրերը`
ծառայության վայրից:
Հոդված 28. Ներառում է սիրտանոթային դրսևորումների գերակշռումով
նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան: Հիպոտենզիվային տիպի նեյրոցիրկուլյատոր
ասթենիան պետք է տարբերել առողջ մարդկանց ֆիզիոլոգիական հիպոտոնիայից, որի
դեպքում գանգատներ չկան, աշխատունակությունը պահպանվում է ԶՃ սնդիկի սյան
90/50-100/60մմ ցուցանիշների դեպքում: Նման անձինք ճանաչվում են պիտանի
զինվորական ծառայության համար: Պետք է բացառել ախտանշանային հիպոտոնիան,
որը կարող է պայմանավորված լինել ներզատիչ գեղձերի, աղեստամոքսային
համակարգի, թոքերի և այլ հիվանդություններով:
Զորակոչիկների, ժամկետային զինծառայողների նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիայի
ախտորոշումը պետք է հաստատվի ստացիոնար հետազոտման ժամանակ՝
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նյարդաբանի, ակնաբույժի, անհրաժեշտության դեպքում` այլ մասնագետների
խորհրդատվությամբ:
Նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիայի հիպերտենզիվ ձևի տարբերակիչ ախտորոշման
համար անհրաժեշտ է հետազոտել վահանաձև գեղձը, երիկամները և այլ օրգանները:
«ա» կետին են վերաբերում`
1) հիպոտենզիվ տիպի նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան. ԶՃ-ն սնդիկի սյան 90/50
մմ ցուցանիշից կայուն ցածր է, առկա են մշտական գանգատներ, հաճախակի
ուշագնացություն, սրտի ռիթմը կայուն խանգարված է, աշխատունակությունը
նկատելիորեն
նվազած,
վեգետոանոթային
խանգարումները
ցայտուն
են
արտահայտված.
2) հիպերտենզիվ տիպի նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա. ԶՃ-ն անկայուն է
(սիստոլիկը տատանվում է 140-ից 180 մմ սս), առկա են մշտական գանգատներ,
աշխատունակությունը
նկատելիորեն
ցածր
է,
վեգետոանոթային
բնույթի
դրսևորումները ցայտուն են և կայուն.
3) սրտային (տախիկարդիտիկ) տիպի նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան. սրտի
ռիթմը կայուն միտված է հաճախսրտության (120 զարկից ավելի՝ ըստ ԷՍԳ-ի և 180-ից
ավելի՝ ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի) և առկա է կայուն կարդիալգիա՝ վեգետոանոթային
խանգարումների ֆոնի վրա.
4) սրտային (բրադիկարդիտիկ) տիպի նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան. սրտի
ռիթմը կայուն միտված է հազվասրտության (50 զարկից պակաս՝ ըստ ԷՍԳ-ի և 36-ից
պակաս՝ ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի)ֈ
Ոչ
արդյունավետ
ստացիոնար
բուժման
դեպքում
I
սյունակով
փորձաքննվողները, համապատասխանաբար` ըստ 26-րդ և 27-րդ հոդվածների «գ»
կետերի, ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
«բ» կետին են վերաբերում ուղեղի ժամանակավոր սակավարյունությամբ
ուղեկցվող (ֆունկցիոնալ ուշագնացություն) վեգետատիվ-անոթային ճգնաժամերը,
ինչպես նաև առանց ԿՆՀ-ի օրգանական ախտահարման նշանների՝ արմատական
վիրահատությունից հետո առաջացած վիճակները: Վեգետատիվ-անոթային
ասթենիան ախտորոշվում է միայն այն դեպքում, երբ նպատակաուղղված
հետազոտությամբ
նյարդային
համակարգի
վեգետատիվ
խանգարումներով
զուգորդվող այլ հիվանդություններ չեն հայտնաբերվումֈ
1) հիպոտենզիվ տիպի չափավոր նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան. ԶՃ-ն սնդիկի
սյան 90/50 մմ ցուցանիշից ոչ կայուն ցածր է, հազվադեպ ուշագնացություն, սրտի
ռիթմը աննշան խանգարված է, վեգետոանոթային խանգարումները արտահայտված
են աննշան.
2) հիպերտենզիվ տիպի չափավոր նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա. ԶՃ-ն անկայուն
է (սիստոլիկը տատանվում է 130-ից 160 մմ սս), առկա են վեգետոանոթային բնույթի
աննշան, ոչ կայուն դրսևորումներ.
3) սրտային (տախիկարդիտիկ) տիպի չափավոր նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան.
սրտի ռիթմը միտված է անցողիկ հաճախսրտության (մինչև 120 զարկ՝ ըստ ԷՍԳ-ի և
մինչև 180՝ ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի).
4) սրտային (բրադիկարդիտիկ) տիպի չափավոր նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիան.
սրտի ռիթմը միտված անցողիկ հազվասրտության (60-50 զարկ՝ ըստ ԷՍԳ-ի և 36-ից
ավելի՝ ըստ Հոլտեր-մոնիթորինգի)ֈ
«գ» կետին են վերաբերում 60-100 սրտի ռիթմի հաճախականությամբ և ԶՃ
տատանումներով ուղեկցվող (սիստոլիկը՝ մինչև 140 և դիաստոլիկը՝ մինչև 90 մմ սս)
վիճակներն առանց սրտանոթային համակարգի օրգանական ախտահարման
նշանների:
Զորակոչիկների մոտ սոմատիկ և վարակիչ հիվանդությունների բացակայության
դեպքում շարունակվող երկարատև (2 ամիս և ավելի) սուբֆեբրիլիտետի (37,2-37,60C)
դեպքում նրանց տրվում է տարկետում` 6 ամիս ժամկետով: Զորակոչիկը պարտավոր
է զինկոմիսարիատ ներկայացնել ամբուլատոր քարտը՝ դինամիկ ջերմաչափման
տվյալներով: Ոչ մշտական սուբֆեբրիլիտետով ուղեկցվող նեյրոցիրկուլյատոր
ասթենիայով անձինք փորձաքննվում են ըստ 28-րդ հոդվածի «բ» կետի:
Անհրաժեշտության դեպքում նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիայով զինծառայողների
լիարժեք բուժման և վերականգնման նպատակով կարող է հատկացվել ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)` կիրառելով 26-րդ հոդվածի «ե» կետը:
Հոդված 29. Ներառում
է
պարբերական
հիվանդության
բոլոր
ձևերը
(որովայնային, կրծքային, խառը) և դրանց բարդությունները: Այդ ձևերը կարող են
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ուղեկցվել հոդային համախտանիշով՝ խոշոր հոդերի ցավերով: I սյունակով
փորձաքննվողները
կցագրվելիս
ուղարկվում
են
բուժհաստատություններ՝
հետազոտման և դինամիկ հսկողության համար, հաշվի առնելով ստորև թվարկվող
կետերը`
1. գանգատները և անամնեստիկ տվյալները (որովայնի, կրծքավանդակի
շրջանում պարբերաբար առաջացող՝ 24-48 ժամ տևողությամբ, դողէրոցքով,
ջերմության բարձրացմամբ ուղեկցվող նոպայաձև ցավերը, պարբերաբար կրկնվող
հոդաբորբերը), բուժկանխարգելիչ հիմնարկների, ամբուլատոր հիմնարկների
փաստաթղթերը (զորակոչվելուց առաջ առնվազն մինչև 2 տարվա վաղեմության),
2. ժառանգական գործոնը (ներկայացվում են մերձավոր հարազատների
հիվանդությունը հաստատող բժշկական փաստաթղթեր),
3. ստացիոնար հետազոտման տվյալներ,
1) ստացիոնար պայմաններում նոպայի արձանագրում.
2) առնվազն 3 անգամ լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների
արդյունքներ.
3) արյան գենետիկ հետազոտություն MEFV գենի մուտացիաների վերաբերյալ:
Ախտորոշման հաստատման համար առավել կարևոր է բուժհիմնարկների
կողմից նոպայի հաստատված արձանագրությունը:
Հիվանդությունը հաստատող լրացուցիչ վկայություն է որովայնի պատի
հետվիրահատական սպիների (ապենդեկտոմիայի, խոլեցիստէկտոմիայի, կպումային
հիվանդության և այլ պատճառներով) առկայությունը:
«ա» կետին են վերաբերում պարբերական հիվանդության հաճախակի
նոպաները՝ ներքին օրգանների արտահայտված օրգանական փոփոխություններով
(երիկամների ամիլոիդոզ, լյարդի, փայծաղի դիստրոֆիկ փոփոխություններ և այլն):
«բ» կետին են վերաբերում պարբերական հիվանդության հազվադեպ նոպաները՝
առանց ներքին օրգանների ֆունկցիաների խանգարման:
Առանց արձանագրված կլինիկական դրսևորումների` ընդամենը մեկ
հետերոզիգոտ վիճակում գտնվող գենետիկ մուտացիաներ ունեցող անձինք, ինչպես
նաև վերջին երեք և ավելի տարիների ընթացքում նոպաների բացակայությամբ կամ
ներքին օրգանների ախտահարման բացակայությամբ, ընդամենը մեկ հետերոզիգոտ
մուտացիայով փորձաքննվողները «գ» կետով ճանաչվում են պիտանի զինվորական
ծառայության համար:
Ըստ III սյունակի փորձաքննվողները, ովքեր ներքին օրգանների ֆունկցիայի
խանգարում չունեն, ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Ներքին օրգանների ախտահարման և ֆունկցիայի զգալի կամ չափավոր խանգարման
դեպքում նրանք փորձաքննվում են ըստ «ա» կամ «բ» կետի:
Հոդված 30. Ներառում է կերակրափողի, ստամոքսի, աղիների, որովայնամզի,
լյարդի,
լեղապարկի,
լեղուղիների,
ենթաստամոքսային
գեղձի,
փայծաղի
հիվանդությունները և զարգացման անոմալիաները:
«ա» կետին են վերաբերում ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու խոցային
հիվանդությունը՝ բարդացած պենետրացիայով կամ ստամոքսաելքի նեղացմանը
հանգեցնող (վիրահատության վերաբերյալ ցուցումների բացակայության կամ դրանից
հրաժարվելու
դեպքում),
ստամոքսի
մասնահատման,
աղեստամոքսային
անաստամոզի հետևանքները՝ մարսողության ֆունկցիայի խիստ արտահայտված
խանգարումով և սնուցման անկումով, լյարդի ցիռոզը, քրոնիկական, ակտիվ
հեպատիտների և քրոնիկական պանկրեատիտների ծանր ձևերը՝ ֆունկցիաների
խիստ արտահայտված խանգարումով, քրոնիկական, ոչ սպեցիֆիկ խոցային
կոլիտների և էնտերիտների ծանր ձևերը՝ մարսողության խիստ արտահայտված
խանգարումով և սնուցման անկումով:
«բ» կետին են վերաբերում մարսողության չափավոր խանգարումով, սնուցման
անկումով և հաճախակի, տևական սրացումներով (տարին երկու և ավելի անգամ)
ուղեկցվող աղեստամոքսային համակարգի քրոնիկական հիվանդությունները՝
հեպատիտները, պանկրեատիտները, քարային և ոչ քարային խոլեցիստիտները,
տարածուն էրոզիվ գաստրոդուոդենիտները՝ արտազատման, թթվագոյացման
ֆունկցիաների զգալի խանգարմամբ, սնուցման անկումով և հաճախակի
սրացումներով (տարին երկու և ավելի անգամ), որոնք պահանջում են կրկնակի և
տևական հոսպիտալացում, քրոնիկական կրկնվող ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտները
և էնտերիտները, խոցային էզոֆագիտները, քարային խոլեցիստիտները, եթե քարի
չափը 0.6 սմ-ից ավելի է, կամ եթե առկա են 0,4 սմ-ից ավելի չափի 2 և ավելի քար,
անգամ ֆունկցիայի աննշան խանգարմամբ:
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Խոցային հիվանդության ախտորոշումը պետք է հաստատվի ստացիոնար
պայմաններում,
գործիքային
հետազոտություններով:
Գաստրոդուոդենալ
ախտահարման ռենտգենաբանական հետազոտությունը կատարվում է հիվանդի
ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքով՝ բնական կոնտրաստով պիլորոդուոդենալ
գոտու լիարժեք լցումով բազմառանցքային նշանոցային լուսանկարներ ստանալու
համար (ռենտգեն ժապավենները ներկայացվում են փորձաքննական մարմնին):
Այս կետով են փորձաքննվում բուժմանը դժվար ենթարկվող ստամոքսի քրոնիկ
խոցերը:
«բ» կետին են վերաբերում նաև տասներկումատնյա աղու կոճղեզի
արտահայտված ձևախախտումները և հեպատոսպլենոմեգալիաները, երբ լյարդը
մեծացած է 2 սմ-ից ավելի և փայծաղը սահմանվածից մեծ է 1 սմ և ավելի:
Եթե լյարդի չափերը նորմալ են, ապա փորձաքննությունը կատարվում է ըստ
ֆունկցիաների խանգարման աստիճանի:
Անկախ ախտածնային հիվանդությունների առկայությունից` կայուն 2 սմ-ից
ավելի հեպատոմեգալիայով անձինք փորձաքննվում են «դ» կամ «բ» կետով` ըստ
ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի:
Սպլենոմեգալիայի
և
հեպատոմեգալիայի
ժամանակ
անհրաժեշտ
է
փորձաքննվողին հետազոտել ինֆեկցիոն, արյան համակարգի, տուբերկուլյոզային,
օնկոլոգիական, պարբերական հիվանդության, սիֆիլիսի և համակարգային
հիվանդությունները ժխտելու նպատակով: Վերոհիշյալ խմբի հիվանդությունների
հաստատման
ժամանակ
փորձաքննությունն
իրականացվում
է
ըստ
հիվանդությունների ցանկի համապատասխան հոդվածի:
Առանց կլինիկական նշանակության փայծաղի չափերի մեծացման ժամանակ
որոշումը կայացվում է` նկատի ունենալով փայծաղի սահմանված անհատական
նորման հետևյալ բանաձևով՝ փայծաղը = առողջ ձախ երիկամ + ձախ երիկամի 1/3
(սակայն ոչ ավելի, քան 16 սմ):
Ախտածնային
հիվանդությունների
բացակայության
պայմաններում,
սպլենոմեգալիայի առկայության դեպքում (սահմանվածից` ավելի, քան 1 սմ),
զորակոչիկին տրվում է տարկետում մինչև մեկ տարի՝ «դ» կետով:
Չափավոր սպլենոմեգալիա (կայուն 16սմ և ավելի) ունեցող անձինք
փորձաքննվում են «բ» կետով:
Բարորակ հիպերբիլիռուբինեմիայով անձինք, եթե նրանց արյան մեջ անուղղակի
բիլիռուբինը մինչև 30 մկմոլ/լ է՝ փորձաքննվում են «գ» կետովֈ
«գ»
կետին
են
վերաբերում
որովայնի
խոռոչի
օրգանների
սուր
հիվանդությունների հետևանքները, լեղապարկի «համր» եզակի քարի առկայությունը,
առանց լեղապարկի բորբոքման նշանների, ինչպես նաև դոլիխոսիգմայի
առկայությունը, երբ աղիների դատարկումը տևում է մինչև 96 ժամֈ Այս կետով են
փորձաքննվում նաև տասներկումատնյա աղու խոցային հիվանդությունը, այն
դեպքում, երբ բուժման կուրսի ավարտից անցել է մեկ ամիս և ավելի և առկա է
կլինիկալաբորատոր ռեմիսիաֈ
III, IV սյունակներով փորձաքննվողներին խոցային հիվանդության պատճառով
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տալու անհրաժեշտության մասին
եզրակացություն է կայացվում այն դեպքերում, երբ աշխատունակության
վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն մեկ ամիս:
«դ» կետին է վերաբերում ստամոքս-աղիքային համակարգի խոցերի
առաջացումով սուր հիվանդությունները, որոնց բուժման կուրսի ավարտից չի անցել
մեկ ամիսը: Բիլիռուբինեմիայի այն դեպքերում, երբ արյան մեջ անուղղակի
բիլիռուբինը կայուն 40 մկմոլ/լ-ից ավելի է, զորակոչիկները փորձաքննվում են «դ»
կետով, իսկ շարքային կազմի ժամկետային պարտադիր զինծառայողները
փորձաքննվում են «բ» կետովֈ
Տասներկումատնյա աղու ոչ բարդ ախտանշաններով խոցերի դեպքում
զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է` ըստ հիմնական
հիվանդության ծանրության ու ընթացքի: Բարդ խոցերի դեպքում` ըստ I սյունակի
փորձաքննվողները զինծառայության համար ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության համար», իսկ ըստ III սյունակի փորձաքննվողների
պիտանիությունը որոշվում է անհատապես:
I սյունակով փորձաքննվողների համար կիրառվում է «ե» կետը, եթե արյան մեջ
անուղղակի բիլիռուբինը կայուն 30-ից մինչև 40 մկմոլ/լ էֈ Նույն կետով են
փորձաքննվում նաև մոտոր-էվակուատոր ֆունկցիայի 96-ից մինչև 120 ժամ
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դանդաղման դեպքերը, եթե այն չի ուղեկցում ինտոքսիկացիայի երևույթներովֈ Տվյալ
դեպքում փորձաքննվողները ճանաչվում են «Սահմանափակումով պիտանի է
զինվորական
ծառայության
համար» (ծառայություն
հեշտացված
օրվա
կարգացուցակով)ֈ
Հոդված 31. Երիկամների հիվանդություններ ունեցող անձանց փորձաքննությունը կատարվում է միայն ստացիոնար հետազոտումից ու բուժումից հետո:
«ա» կետին են վերաբերում երիկամների այն հիվանդությունները, որոնք
բարդացած են երկրորդ և երրորդ աստիճանի երիկամային քրոնիկական
անբավարարությամբ:
Առաջին աստիճանի երիկամային քրոնիկական անբավարարությամբ (կամ
առանց
դրա)
երիկամների
քրոնիկական
հիվանդությունների
դեպքում
փորձաքննությունը կատարվում է ըստ «բ» կետի:
Երիկամային քրոնիկական անբավարարության առաջին փուլը բնորոշվում է
ազոտային փոխանակության նորմալ ցուցանիշներով կամ արյան մեջ մնացորդային
ազոտի անցողիկ բարձրացումով մինչև 0,62 գ/լ, արյան պլազմայում կրեատենինի՝
մինչև 176,8 մկմոլ/լ բարձրացումով, կծիկային զտման անհրաժեշտ ծավալի 50% (և
բարձր) չափով, մեզի՝ 1018-ից ոչ ավելի հարաբերական խտության տատանումով:
Երիկամային քրոնիկական անբավարարության երկրորդ (ազոտեմիական) փուլը
բնորոշվում է ազոտեմիայով` 0,6-0,9 գ/լ, կրեատենինեմիայով՝ 176,9-884 մկմոլ/լ և
կծիկային զտման անհրաժեշտ ծավալի՝ 49-20 տոկոսի չափով, մեզի՝ 1011-1017
հարաբերական խտության տատանումներով:
Երիկամային քրոնիկական անբավարարության երրորդ փուլը բնորոշվում է 1,0
գ/լ-ը գերազանցող ազոտեմիայով, 884 մկմոլ/լ-ը գերազանցող կրեատենինեմիայով, 2010 տոկոսից ցածր կծիկային զտման մակարդակով և կայուն իզոստենուրիայով (մեզի
հարաբերական խտության տատանումները՝ 1005-1010):
Սպաների, ենթասպաների և պայմանագրային շարքայինների համար սուր
պիելոնեֆրիտի, թունավոր կամ օջախային նեֆրիտի բարենպաստ ընթացքի դեպքում
եզրակացություն է կայացվում ՝ ծառայողական պարտականություններից ազատելու և
պարտադիր բժշկական հսկողություն ապահովելու անհրաժեշտության մասին: Սուր
գլոմերուլոնեֆրիտով
հիվանդացած
զինծառայողները,
մեզի
մեջ
կայուն
ախտաբանական փոփոխությունների առկայության դեպքում, որոնք պահպանվում են
երիկամների սուր հիվանդությունից հետո 2 և ավելի ամիսների ընթացքում, անկախ
երիկամների ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից, ըստ «բ» կետի ճանաչվում են «Ոչ
պիտանի է զինվորական ծառայության համար»: Զորակոչիկները նույն կետով
ճանաչվում են ժամանակավորապես ոչ պիտանի: Երիկամների սուր հիվանդություններով հիվանդացած ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի
զինծառայողները փորձաքննվում են «բ» կետով նաև այն դեպքում, եթե նրանց մոտ
միզային փոփոխությունները պահպանվում են երեք և ավելի ամիսներ:
Սուր երիկամային անբավարարությամբ կամ առանց դրա ընթացող սուր
նեֆրիտի ծանր ձևեր տարած` անկախ միզային համախտանիշի պահպանման
աստիճանից, I սյունակով փորձաքննվող ժամկետային զինծառայողները «բ» կետով
ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Նախկինում սուր գլոմերուլոնեֆրիտ կամ սուր երիկամային անբավարարություն
տարած զինակոչիկները «դ» կետի կիրառումով կարող են ճանաչվել
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար» հիվանդության
ապաքինումից որոշակի ժամանակ անց, եթե չկան կլինիկալաբորատոր շեղումներ.
1) սուր նեֆրիտի թեթև և միջին ծանրության ձևեր տարածները` ապաքինվելուց 3
տարի անց.
2) սուրնեֆրիտիծանր (բարդություններով) ձևերտարածները` ապաքինվելուց 5
տարիանց.
3) սուր երիկամային անբավարարություն տարածները` ապաքինվելուց 5 տարի
անց:
Սուր
երիկամային
անբավարարություն
տարած
այն
I
սյունակով
փորձաքննվողները, ում բուժման համար կիրառվել է հեմոդիալիզի առնվազն մեկ
սեանս, անկախ ապաքինման վաղեմությունից և աստիճանից, փորձաքննվում են «բ»
կետով:
Սուր ոչ օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտ տարած զինակոչիկները, ում մոտ վերջին 3
ամսվա ընթացքում չեն գրանցվել միզային փոփոխություններ, «դ» կետի կիրառմամբ
ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»: Պիելոնեֆրիտի
հաճախակի (տարին 3 և ավելի անգամ) սրացումներով, ոչ կայուն ռեմիսիայով, I և II
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սյունակներով փորձաքննվողները, ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար»՝ «բ» կետով: Սրացումները պետք է ուղեկցվեն ջերմության
բարձրացմամբ,
կայուն
միզային
համախտանիշով,
սոնոգրաֆիկ
բնորոշ
փոփոխություններով:
Ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի զինծառայողները, ում
մոտ սուր պիելոնեֆրիտով հիվանդանալուց 3 և ավելի ամիսներ հետո պահպանվում
են պիելոնեֆրիտին բնորոշ կլինիկալաբորատոր և գործիքային փոփոխությունները,
«բ» կետով ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»: Սուր
պիելոնեֆրիտի բարենպաստ ընթացքի դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է
«դ» կետով:
Առանց կլինիկական դրսևորումների մեզում ախտաբանական շեղումների
առկայության դեպքում պետք է ժխտել երիկամների թաքնված հիվանդությունները`
լատենտ պիելոնեֆրիտը կամ գլոմերուլոնեֆրիտը, երիկամների կամ միզուղիների
տուբերկուլյոզը, ինչպես նաև օրգանական և ֆիզիոլոգիական պատճառները: Վերջին 2
ամսում կատարված քննություններով միզային համախտանիշի բացակայության
դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է «դ» կետովֈ
Երիկամաքարային հիվանդության, երիկամների և միզուղիների տուբերկուլյոզի,
այլ հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև վնասվածքների ու վիրահատության
հետևանքով առաջացած երիկամների ախտահարումների համախտանիշների
դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է սույն ցանկի համապատասխան
հոդվածներով:
Հոդված 32. Ներառում է շարակցական հյուսվածքի համակարգային, հոդերի,
մկանների և ջլերի վարակաբորբոքային և դիստրոֆիկ ծագման հիվանդությունները,
այդ թվում` ռևմատոիդ հոդաբորբը, ներառյալ` դրա հոդային և ներհոդային ձևերը,
անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտը (Բեխտերևի հիվանդությունը):
«ա» կետին են վերաբերում հոդերի ֆունկցիան նկատելիորեն սահմանափակող,
կայուն և անշրջելի փոփոխությունները՝ աշխատունակության կորստով ծանր և միջին
ծանրության ձևերը, ինչպես նաև շարակցական հյուսվածքի զարգացող
համակարգային հիվանդությունները (կարմիր գայլախտ, դերմատոմիոզիտ,
համակարգային սկլերոդերմիա, համակարգային վասկուլիտ):
«բ» կետին են վերաբերում ռևմատոիդ հոդաբորբի թեթև ձևերը, Բեխչետի և
Մարֆանի
համախտանիշները,
հոդերի
քրոնիկական
համակարգային
դրսևորումներով հիվանդությունների դանդաղ զարգացող ձևերը, հոդերի չափավոր
արտահայտված էքսուդատիվ-պրոլիֆերատիվ փոփոխություններով և ֆունկցիոնալ
անբավարարությամբ՝ առանց այլ օրգանների ու համակարգերի ախտահարման և
տարվա մեջ մեկ անգամից ոչ ավելի սրացումներով, սակայն մասնակի
աշխատունակության պահպանմամբ: Այս հոդվածին են վերաբերում խոշոր հոդերի
քրոնիկական, հաճախակի (տարվա մեջ երկու և ավելի անգամ) սրացումներով ոչ
սպեցիֆիկ սինովիտներն ու համակարգային հիվանդությունները՝ անկախ ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանից:
«գ» կետին են վերաբերում հոդերի սուր վարակիչ, վարակաալերգիկ
հիվանդությունների հետևանքները՝ հոդերի ֆունկցիայի աննշան խանգարումով և
առանց աշխատունակության կորստի խոշոր հոդերի քրոնիկական, հազվադեպ
(տարվա մեջ մեկ անգամ) սրացումներով ոչ սպեցիֆիկ սինովիտները բուժումից հետո:
Միակողմանի սակրոիլեիտը առանց կլինիկալաբորատոր ակտիվության խոչընդոտ չէ
զինվորական ծառայության համարֈ
Ֆունկցիայի աննշան խանգարում է դիտվում հոդերի ախտահարման օբյեկտիվ
նշանների բացակայության դեպքում` ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ
չափավոր, արագ անցնող ցավի առկայությունը:
Հոդերի սուր բորբոքային հիվանդություններ ունեցող զորակոչիկներին «դ» կետով
տրամադրվում է տարկետում:
Ծառայողական
պարտականություններից
մասնակի
ազատման
կամ
արձակուրդի հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) անհրաժեշտության
մասին եզրակացություն է կայացվում այն դեպքերում, երբ ստացիոնար բուժման
ավարտից հետո պահպանվում է հոդերի ֆունկցիոնալ անբավարարությունը և դրա
վերականգնման համար պահանջվում է առնվազն մեկ ամիս:
Հոդերի ախտահարումներն այլ հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև
դեղորայքային, շիճուկային կամ սննդային անտանելիության հետևանքով,
գնահատվում են հիվանդի բուժումից հետո՝ ըստ ֆունկցիայի խանգարման
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աստիճանի: Այլ օրգանների ու համակարգերի զուգակցված ախտահարման դեպքում
կիրառվում են սույն ցանկի համապատասխան հոդվածները:
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 33. «ա» կետին են վերաբերում պարանոցի, իրանի և վերջույթների
շրջանում ուռուցքանման, մեծ, գերաճած կելոիդային սպիները, որոնք սերտորեն
միացած են հյուսվածքներին, խոցոտված կամ հեշտ վերքոտվող են ու առաջացնում են
անշարժություն կամ զգալի սահմանափակում են շարժումները՝ վիրահատական
բուժման անբավարար արդյունքների կամ դրանից հրաժարվելու դեպքում:
«բ» կետին են վերաբերում հազվադեպ խոցոտվող կամ չխոցոտվող,
ուռուցքանման, գերաճած և ապաճած սպիները` վիրահատական բուժման ոչ
բավարար արդյունքների կամ դրանից հրաժարվելու դեպքում:
«գ» կետին են վերաբերում այն առաձգական սպիները, որոնք երկար քայլելիս և
ֆիզիկական այլ ծանրաբեռնվածությունների ժամանակ չեն խոցոտվում:
Անհաջող վիրահատությունից հետո կաուզալգիայի կամ դեմքն այլանդակող
սպիների առկայության դեպքում եզրակացություն է կայացվում ` ըստ 15-րդ հոդվածի
«բ» կամ 70-րդ հոդվածի «ա» կետի:
Վերջույթների հոդերի շարժումների ծավալը որոշվում է` ըստ սույն ցանկի 4-րդ
աղյուսակի:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
ՀՈԴԵՐՈՒՄ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Հոդի անվանումը

Շարժումների ձևը

Նորմայի
սահմանները

Ուսային ուսագոտու
հետ

ծալում
տարածում
զատում

180
40
180

115
30
115

100
20
100

80
15
80

Արմնկային

ծալում
տարածում
վարհակում

40
180
180

80
150
135

90
140
90

100
120
60

Դաստակային

ծալում
տարածում
ճաճանչային զատում
ծղիկային զատում

75
60
20
40

35
30
10
25

20-25
20-25
5
15

15
15
2-3
10

Կոնքազդրային

ծալում
տարածում
արտուղղում

75
180
50

100
170
25

110
160
20

120
150
15

Ծնկային

ծալում
տարածում
ներբանային ծալում
թիկնային ծալում

40
180
130
70

60
175
120
80

90
170
110
85

110
160
100
90

Սրունք-թաթային

Շարժումների
սահմանափակման աստիճանը
աննշան չափավոր
զգալի

Վիրաբուժական հիվանդությունների կամ վնասվածքների ոչ բարդ
վիրահատություններից հետո չապաքինված սպիներ ունեցող զորակոչիկներին
բուժհիմնարկից դուրս գրելուց հետո, «դ» կետի համաձայն տրվում է տարկետում՝
մինչև 6 ամիս, իսկ զինծառայողներին՝ ծառայողական պարտականություններից
մասնակի
ազատում
կամ
արձակուրդ
հիվանդության
պատճառով
(վերականգնողական): Սույն կետում նշված հիվանդությունների (վերքերի կամ
վնասվածքների) վիրահատությունից հետո բարդացումների դեպքում, երբ
աշխատունակության լիակատար վերականգնման համար անհրաժեշտ է երկու
ամսից ավելի, փորձաքննությունը կատարվում է ըստ 33-րդ հոդվածի «դ» կետի:
Հոդված 34. Ներառում է կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի և
արտաորովայնային շրջանի օրգանների վիրաբուժական հիվանդությունների,
վիրավորման, վնասվածքների կամ վիրահատությունների հետևանքները:
«ա» կետին են վերաբերում`
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1) թոքերի, թոքամզի (պլևրայի), շնչափողի, բրոնխների և միջնորմի
վիրավորումները, վնասվածքները կամ վիրահատությունների հետևանքները՝
արտաքին շնչառական ֆունկցիայի զգալի խանգարումով.
2) կերակրափողի, ստամոքսի, լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, բարակ
(առնվազն 1,5 մ) կամ հաստ (առնվազն 30 սմ) աղիների մասնահատումները, բնային
կամ սելեկտիվ վագոտոմիան սնուցման խիստ արտահայտված անկումով կամ
մարսողության խանգարումով (չբուժվող դեմպինգ համախտանիշ, տևական լուծ և
այլն), աղեստամոքսային բերանակցումը (անաստոմոզը).
3) աղեստամոքսային համակարգի զանգվածային կրկնակի արյունահոսությունները (2-3լ արյան կորստով).
4) կերակրափողի պարբերական բուժավորում պահանջող սպիական
նեղացումները.
5) ստոծանու ճողվածքները հաճախակի (տարեկան երկու և ավելի անգամ)
ճմլումներով. վիրահատական անբավարար արդյունքների կամ դրանից
հրաժարվելու դեպքում.
6) թոքի արմատի, սրտի կամ մեծ անոթների մոտակայքում գտնվող խոշոր (1
սմ և ավելի տրամագծով), ինչպես նաև երկու և ավելի մանր օտար մարմինների
առկայությունը՝
անկախ
բարդության
աստիճանից
կամ
ֆունկցիոնալ
խանգարումներից:
III սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է ըստ «բ» կետի:
«բ» կետին են վերաբերում կրծքավանդակի օրգանների հիվանդությունների,
վնասվածքների, վերքերի, վիրահատական միջամտությունների հետևանքները կամ
դրանց
բարդությունները՝
արտաքին
շնչառական
ֆունկցիայի
չափավոր
խանգարումով, ստամոքսի կամ տասներկումատնյա աղու խոցային հիվանդությունը՝
բարդացած թափածակմամբ կամ արյունահոսությամբ, կերակրափողի, ստամոքսի,
լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, բարակ (առնվազն 1մ) կամ հաստ (առնվազն
20սմ) աղիների մասնահատումից, կրկնակի լապարատոմիաները և ընդհանուր կամ
սելեկտիվ վագոտոմիայից հետո առաջացած վիճակները, ստոծանիական և
պարաէզոֆագիալ ճողվածքները, որովայնի խոռոչի կպումների երևույթները՝
աղիների անանցանելիությամբ, փայծաղի և լեղապարկի հեռացումը, թոքի ցանկացած հատվածի հեռացումը՝ անկախ ֆունկցիայի խանգարման առկայությունից,
լյարդի և փայծաղի ոչ պարազիտար կիստաները, հեմանգիոմաները` 3,0 սմ և ավելի:
Կպումային հիվանդությունը պետք է հաստատվի ռենտգենաբանական
հետազոտության և վիրահատական բուժման տվյալներով:
Որովայնի,
կրծքավանդակի,
արտաորովայնամզային
տարածության
հրազենային թափանցող վիրավորումների դեպքում, որոնք ընթանում են ներքին
օրգանների վնասումով` անկախ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից, ինչպես նաև
պարազիտար կիստաները (էխինոկոկ, ալվեոլոկոկ) և դրանց հետվիրահատական
վիճակները փորձաքննվում են «բ» կետով: Պարազիտար կիստաների հետազոտության ժամանակ կատարվում է լատեքս ագլյուտինացիա, անհրաժեշտության
դեպքում` ԿՏ, իմունոֆերմենտային հետազոտություններ:
Աղեստամոքսային տրակտի արյունահոսություն տարած զինակոչիկները
փորձաքննվում են
34-րդ հոդվածի «գ» կետով, եթե վաղեմությունը 3 տարի և ավելի
է, բացակայում են տվյալներ ռեցիդիվների և ստացված բուժման վերաբերյալ:
«գ» կետին են վերաբերում կրծքավանդակի և որովայնի խոռոչի օրգանների
վիրաբուժական
հիվանդությունների,
վիրահատությունների,
վնասվածքների
հետևանքներն՝ արտաքին շնչառական կամ մարսողության ֆունկցիայի աննշան
խանգարումով: Լյարդի ոչ պարազիտար կիստաներ ունեցող զորակոչիկներին
անհրաժեշտության դեպքում առաջարկվում է վիրահատություն, այնուհետև
փորձաքննվում են` ըստ ֆունկցիայի խանգարման և չափերի փոփոխության:
Լեղապարկի խոլեստերոզ ախտորոշումով I սյունակով փորձաքննվողը «Պիտանի է
զինվորական ծառայության համար»:
«դ» կետին են վերաբերում կրծքավանդակի կամ որովայնի խոռոչի օրգանների,
փոքր կոնքի և արտաորովայնային շրջանի վիրաբուժական հիվանդություններից,
վիրահատություններից, վնասվածքներից հետո առաջացած վիճակները՝ ֆունկցիայի
ժամանակավոր խանգարումով, երբ աշխատունակության վերականգնման համար
պահանջվում է 1-2 ամիս (աղեստամոքսային տրակտի մոտոր-էվակուատոր
ֆունկցիա-նորմա մինչև 30, աննշան խանգարում` 31-ից մինչև 96, չափավոր
խանգարում` 96-ից մինչև 120, զգալի խանգարում` 120 և ավելի): Զորակոչիկներին
տրվում է տարկետում` մինչև 1 տարի:
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Հոդված 35. «ա» կետին են վերաբերում գանգի կամարի թափանցող վերքերից
կամ վնասվածքներից հետո առաջացած տարբեր մեծության արատները՝
ուղեղանյութի մեջ օտար մարմնի առկայությամբ: Գանգոսկրի (եթե այն
փոխարինված չէ պլաստիկ նյութով)՝ ավելի, քան 8 սմ2 կամ (եթե այն փոխարինված է
պլաստիկ նյութով) ավելի, քան 20 սմ2 մակերեսով արատի և ուղեղանյութի մեջ օտար
մարմնի առկայության դեպքում (առանց կլինիկական դրսևորումների)` III սյունակի
փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է ըստ «բ» կետիֈ
«բ» կետին, բացի թափանցող վերքերից ու վնասվածքներից հետո գանգի
կամարում առաջացած արատները և գանգոսկրի արատները, վերաբերում են նաև
զարգացման արատներն ու անկանոնությունները (կռանիոստենոզ, պլատիբազիա,
բազիլյար իքպրեսիա, մակրո- կամ միկրոցեֆալիա և այլն)՝ արտահայտված կլինիկական դրսևորումներով (մշտական գլխացավ, ներգանգային ճնշման բարձրացում,
տվյալ հիվանդության պատճառով կրկնակի հոսպիտալացում և այլն), առանց
կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարման նշանների:
«բ» կետին են վերաբերում նաև գանգի կամարի ոսկրերի զարգացման
արատներն ու անկանոնությունները՝ չափավոր կլինիկական դրսևորումներով
(կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարման նշանների
բացակայության և բուժման բավարար արդյունքների դեպքում):
Գանգի ծանր վնասվածքներից և վիրահատություններից հետո գանգոսկրի
արատ ունեցող հիվանդների վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվում բուժման
ավարտից հետո՝ կախված անկանոնության չափերից ու դրա փոխարինման համար
պլաստիկ վիրահատության արդյունքներից: Գանգի թափանցող և չթափանցող
վնասվածքներից հետո կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարման
երևույթների ժամանակ եզրակացություն է կայացվում` համաձայն 13-րդ հոդվածի:
Հոդված 36. Սկոլիոզի համար կիրառվում է հետևյալ դասակարգումը`
1) 1-ին աստիճան՝ ողնաշարի ծռվածության անկյունը կազմում է 10-23
աստիճան.
2) 2-րդ աստիճան՝ ողնաշարի ծռվածության անկյունը կազմում է 24-40
աստիճան.
3) 3-րդ աստիճան՝ ողնաշարի ծռվածության անկյունը կազմում է 41-60
աստիճան.
4) 4-րդ աստիճան՝ ողնաշարի ծռվածության անկյունը կազմում է 61 և ավելի
աստիճան:
Կիֆոզի համար կիրառվում է հետևյալ դասակարգումը`
1) 1-ին աստիճան՝ ողնաշարի կիֆոզի ծռվածության անկյունը կազմում է 36-45
աստիճան.
2) 2-րդ աստիճան՝ ողնաշարի կիֆոզի ծռվածության անկյունը կազմում է 46-60
աստիճան.
3) 3-րդ աստիճան՝ ողնաշարի կիֆոզի ծռվածության անկյունը կազմում է 61-80
աստիճան.
4) 4-րդ աստիճան՝ ողնաշարի կիֆոզի ծռվածության անկյունը կազմում է 81 և
ավելի աստիճան:
Սկոլիոզի և կիֆոզի դեպքում ռենտգեն նկարահանումը կատարվում է
կանգնած դիրքում (կիֆոզի համար` նաև ձեռքերը վերև ձգած):
«ա» կետին են վերաբերում ողնաշարի բնածին և ձեռքբերովի սևեռակված,
վերջնական ծռվածությունները (4-րդ աստիճան կիֆոզ, երբ ծռվածության անկյունը
կազմում է 80 աստիճանից ավելի), 3-4-րդ աստիճանի սկոլիոզ (ողնաշարի
թեքվածության անկյունը կազմում է 41 աստիճան և ավելի)՝ կրծքավանդակի խիստ
արտահայտված ձևափոխումով (սապատ, ողնուղեղային խողովակի ամբողջականության խախտումը լամինէկտոմիայից և հեմիլամինէկտոմիայից հետո և այլն)՝
անկախ ԱՇՖ-ի խանգարումից (կիֆոսկոլիոզի կամ սկոլիոզի պատճառով
վիրահատված անձինք՝ անկախ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանը), հաճախակի
(տարեկան 2-3 անգամ) սրացումներով վարակիչ սպոնդիլիտը, երրորդ աստիճանի
սպոնդիլոլիզը
և
սպոնդիլոլիստեզը,
օտար
մարմինների
առկայությունը
ողնուղեղային խողովակում, ողերի մարմինների բազմաթիվ կոտրվածքների
հետևանքները՝ ողնաշարի խիստ արտահայտված ձևափոխումով և ցավային
համախտանիշով, ձևախեղող սպոնդիլոզը և ողնաշարի բոլոր հատվածների
միջողնային
օստեոխոնդրոզը
(վերտեբրոբազիլյար
անբավարարության
երևույթներով) միակցող սկավառակների մակարդակ դուրս եկող բազմաթիվ
օստեոֆիտներով՝ միջողնային հոդավորման շրջանում և ողերի մարմինների եզրերին
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ու մշտական ցավային համախտանիշով, որը հաստատված է վերջին 2-3 տարվա
ընթացքում` առանց կայուն կլինիկական արդյունքի կրկնակի ստացիոնար
բուժումով, աշխատունակության իջեցումով (տարեկան` ավելի, քան 60 օր):
«ա» կետին են վերաբերում նաև ողերի մարմինների կոտրվածքների,
հոդախախտումների դեպքում և սպոնդիլո-կորպորոդեզի կիրառումով վիրահատության հետևանքները, երկու և ավելի ողերի մարմինների կոտրվածքի հետևանքները`
սեպաձև ձևափոխումով, միջողնային սկավառակների, ջլերի և հոդակապերի
վնասումով ու ցավային համախտանիշով: Նման դեպքերում ըստ III սյունակի
փորձաքննվողների պիտանիությունը զինվորական ծառայության համար որոշվում է
«բ» կետի համաձայն:
Ախտորոշումը պետք է հաստատվի վերտեբրոբազիլյար համակարգի
դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությամբ, ժամանակակից հետազոտման մեթոդներով, իսկ
միջողնային սկավառակների, ջլերի ու հոդակապերի վնասվածքը` սպոնդիլոգրերով,
ուղղահայաց առանցքից կողմնային ուղղություններով, դեպի առաջ և հետ,
ողնաշարի կորացման աստիճանի որոշումով՝ պարտադիր ծանրաբեռնվածության
դեպքում:
II աստիճանի սկոլիոզը (ողնաշարի կողմնային թեքվածության անկյունը
կազմում է 24-40 աստիճան), III աստիճանի կիֆոզը (ծռվածության անկյունը կազմում
է 68-80 աստիճան կամ 61-67 աստիճան, առնվազն 3 սեպաձև ողերի առկայությամբ)`
կրծքավանդակի աննշան արտահայտված ձևախեղումով (կուզ և այլն)՝ անկախ ԱՇՖի խանգարման աստիճանից, հազվադեպ սրացումներով վարակիչ սպոնդիլիտը (III
սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունն որոշվում է «գ» կետով), տարածված
ձևախեղող սպոնդիլոզն ու միջողնային օստեոխոնդրոզը` բազմաթիվ, խոշոր
կտցանման ոսկրային աճով միջողնային շրջանում ու ցավային համախտանիշով,
սակայն
առանց
վերտեբրոբազիլյար
անբավարարության
երևույթների
(ախտորոշումը պետք է հաստատված լինի ռենտգեն հետազոտությամբ, ԿՏ,
մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ), I-II0 սպոնդիլոզը և
սպոնդիլոլիստեզը, երբ շեղված ողի մարմնի հետին եզրը շեղված է ստորին
տեղակայված ողի մարմնի ¼-ից ավելի, ինչպես նաև միջողնային սկավառակի
ճողվածքի և հեռացման հետևանքները՝ I սյունակով փորձաքննվողների համար, իսկ
III սյունակով փորձաքննվողների համար՝ II0 սպոնդիլոզը և սպոնդիլոլիստեզը, երբ
առկա է ողի մարմնի թարմ կոտրվածք, ողի հին կոտրվածքներ սեպաձև
ձևախեղումով՝ անկախ ողնաշարի ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից: Այս
կետին են վերաբերում նաև կրծքավանդակի առաջնային պատի զգալի
արտահայտված ձևախախտումները՝ անկախ ԱՇՖ խանգարման աստիճանից:
«գ» կետին են վերաբերում ողնաշարի բնածին և ձեռքբերովի սևեռակված,
վերջնական ծռվածությունները, II աստիճանի կիֆոզը (երբ ծռվածության անկյունը
կազմում է 46-60 աստիճան), նաև` երրորդ աստիճանի կիֆոզը, երբ ծռվածության
անկյունը 61-67 աստիճան է, մինչև 3 սեպաձև ողերի առկայությամբ, I աստիճանի
սկոլիոզը (ողնաշարի թեքվածության անկյունը կազմում է 10-23 աստիճան):
III սյունակով փորձաքննվողների համար ողերի մարմինների թարմ
կոտրվածքների, միջողնային սկավառակների հեռացման դեպքում ստացիոնար
բուժումից հետո արձակուրդի անհրաժեշտության մասին եզրակացություն է
կայացվում ըստ 38-րդ հոդվածի «դ» կետի, հերթական փորձաքննությունը
կատարվում է «բ» կետի համաձայն:
Ողի մարմնի կոտրվածքից 2 տարի հետո ողնաշարի ֆունկցիան աննշան
խախտող
փոփոխությունների
դեպքում
զորակոչիկները
ճանաչվում
են
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Ողի մարմնի թարմ կոտրվածքի դեպքում, եթե անատոմիական խախտում չկա,
զորակոչիկներին տրվում է տարկետում մեկ անգամ` մեկ տարով, այնուհետև`
փորձաքննվում են «բ», «գ» կամ «դ» կետով՝ ըստ ֆունկցիայի խանգարման
աստիճանի:
Առաջին աստիճանի սկոլիոզի դեպքում, երբ ողնաշարի ծռվածության
անկյունը 21-23 աստիճան է, զորակոչիկներին` 18-21 տարեկանում, առաջին անգամ
փորձաքննվելիս, «ե» կետի համաձայն (դինամիկ հսկողության նպատակով) տրվում է
տարկետում` մեկ անգամ, մեկ տարի ժամկետով, որից հետո փորձաքննվում են ըստ
«բ» կամ «գ» կետի:
«դ» կետին են վերաբերում ողնաշարի չսևեռակված ծռվածությունը, ներառյալ`
պատանեկան կիֆոզը (երբ ծռվածության անկյունը կազմում է 36-45 աստիճան),
ողնաշարի բնածին կամ ձեռքբերովի սևեռակված վերջնական ծռվածությունները,
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սկոլիոզը (ողնաշարի թեքվածության անկյունը կազմում է մինչև 10 աստիճան)
ձևախեղող սպոնդիլոզի և միջողնային օստեոխոնդրոզի մեկուսացած երևույթները՝
առանց ֆունկցիայի խանգարման:
Վերտեբրոբազիլիար անբավարարության երևույթների դեպքում միաժամանակ կիրառվում է նաև 11-րդ հոդվածը, իսկ ձևախեղող սպոնդիլոզն ու արմատիկային
համախտանիշով միջողնային օստեոխոնդրոզի դեպքում՝ 16-րդ հոդվածը:
Պարանոցային օստեոխոնդրոզին բնորոշ են որոշակի ցավոտ կետերը
պարանոցային ողերի հարվերտեբրալ և քիստավոր ելուստների, Էրբի վերին
(անրակի արտաքին եզրից 2-3 սմ բարձր), ողնաշարային զարկերակի ելքի կետերը:
Ուստի ողնաշարի պարանոցային հատվածն ուսումնասիրելիս առանձնակի
ուշադրություն է դարձվում առաջ հակած վիճակում գլուխը պտտելուն: Զինվորական
ծառայությանը և ՌՈՒՀ-եր ընդունվելուն խոչընդոտ չեն քիստավոր և լայնակի
ելունների կոտրվածքների հետևանքները, գոտկային 5-րդ ողի սակրալիզացումը կամ
սրբոսկրային ողի լյումբալացումը, նշված ողերի աղեղների սերտաճած չլինելը,
միջողնային օստեոխոնդրոզի առանց ախտանիշների ընթացքը, ինչպես նաև` I
աստիճանի կիֆոզը (36-45 աստիճան ծռվածության անկյուն) և սկոլիոզը (մինչև 10
աստիճան ծռվածության անկյուն):
Հոդված 37. «ա» կետին են վերաբերում կոնքի ոսկրերի զարգացման
անոմալիաները կամ հիվանդությունների հետևանքները՝ կոնքային օղի խիստ
արտահայտված ձևափոխումով և կազմվածքի ու քայլքի խանգարումով, կոնքի
ոսկրերի կոտրվածքի հետևանքները՝ վիրահատական անբավարար արդյունքների
հետևանքով, ներքին օրգանների վնասումով կոնքի ոսկրերի սխալ սերտաճած
բազմաթիվ ուղղահայաց կոտրվածքները՝ կոնքային օղի միասնականության
խախտումով, ազդրոսկրի գլխիկի խոռոչի շրջանում կոնքի ոսկրերի կոտրվածքի
հետևանքները՝
ազդրոսկրի
գլխիկի
կենտրոնական
հոդախախտումով,
կոնքազդրային հոդում անկիլոզի կամ ձևախեղող օստեարթրոզի երևույթներով՝
ֆունկցիայի զգալի խանգարումով:
«բ» կետին են վերաբերում կոնքի ոսկրերի զարգացման անոմալիաները,
կոնքազդրային հոդերում կամ ողնաշարում հիվանդությունների ու վնասվածքների
հետևանքով առաջացած ձևախախտումները՝ ֆունկցիայի չափավոր խանգարումով:
«գ» կետին են վերաբերում կոնքազդրային հոդերում կամ ողնաշարում
շարժումներն աննշան չափով սահմանափակող, աշխատունակությանը չազդող
դեպքերը:
Եթե կոնքի ձևախեղումների ժամանակ առաջանում է ստորին վերջույթների
կարճացում (քայլվածքի և կազմվածքի խանգարումով), ապա կիրառվում է
համապատասխան հոդվածը:
Առանց կոնքային օղի ձևախեղման` կոնքի առանձին ոսկրերի մեկուսացած
կոտրվածքներից հետո, փորձաքննվողների պիտանիությունը զինվորական
ծառայությանը չի սահմանափակվում: Կոնքազդրային հոդում շարժումների ծավալն
որոշելիս կիրառվում է 4-րդ աղյուսակը:
Հոդված 38. Ներառում է ոսկրերի աճառների, մկանների, ջլերի ու հոդերի
բնածին արատները, վնասվածքների հետևանքները, քրոնիկական հիվանդությունները: Նշված փոփոխությունների և արատների դեպքում զինվորական ծառայության
համար պիտանիությունը որոշվում է ըստ հենաշարժական ապարատի անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումների արտահայտվածության աստիճանի:
«ա» կետին են վերաբերում խոշոր հոդի անկիլոզը, շարժումների զգալի
սահմանափակումը կամ ախտաբանական անշարժությունը, որոնք զարգացել են
հիվանդության կամ վնասվածքի հետևանքով:
III սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է «բ» կետի
համաձայն, երբ խոշոր հոդերի շարժումների սահմանափակման ու անկիլոզի
դեպքում առկա է ֆունկցիոնալ փոխհատուցում:
«բ»
կետին
են
վերաբերում
դիստրոֆիկ
պրոցեսով
ավարտված
օստեոխոնդրոպաթիաները,
ոսկրերի
տարած
օստեոմիելիտները,
որոնք
հիմնավորված և հաստատված են համապատասխան փաստաթղթերով, երբ առկա
են մնացորդային երևույթներ կամ ոսկրային հյուսվածքի փոփոխություն` անկախ
տարած սրացումների քանակից, հաճախությունից և ժամկետից, ինչպես նաև
չավարտված պրոցեսով օստեոխոնդրոպաթիաները:
«գ» կետին են վերաբերում քրոնիկ հիվանդությունները` երկարատև մեկ և
ավելի տարի ռեմիսիայի դեպքում, ավարտված օստեոմիելիտները (ավարտված են
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համարվում այն օստեոմիելիտները, որոնք չունեն մնացորդային երևույթներ կամ
ոսկրային հյուսվածքի փոփոխություններ):
«դ» կետի համաձայն` զորակոչիկներին տրվում է տարկետում, իսկ
զինծառայողներին՝ ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում
կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական): Զինվորական
ծառայության համար պիտանիության մասին եզրակացություն է կայացվում բուժման
ավարտից հետո` ըստ ֆունկցիայի խանգարման:
«ե» կետի դեպքում առկա են օբյեկտիվ տվյալներ, սակայն բացակայում է
վերջույթի ֆունկցիայի խանգարումը:
Խոշոր հոդում խոնդրոմատոզի առկայությունը հիմք է վիրահատական
բուժման համար, հատկապես, երբ «ներհոդային մկնիկը» զարգացել է հոդի
պաշարման համախտանիշի առաջացումից հետո: Զինվորական ծառայության
համար պիտանիության մասին եզրակացություն է կայացվում վիրահատությունից
հետո` կախված վիրահատության ելքից և փորձաքննության պահին հոդի
ֆունկցիայից: Օսգուտ-Շլյատերի հիվանդությունը, որն ընթանում է առանց ոտքի
ֆունկցիայի խանգարման, խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար:
Ոսկրերի ու հոդերի հիվանդությունների դեպքում զինվորական ծառայության
պիտանիության մասին եզրակացությունը, որպես կանոն, ընդունվում է ստացիոնար
հետազոտությունից և բուժումից հետո: Ընդսմին, պետք է նկատի ունենալ
սրացումների նկատմամբ հիվանդության հակումը, ապաքինման կայունությունը և
զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները:
«Ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ
արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)»՝ ըստ «դ» կետի,
եզրակացություն է կայացվում նաև ոսկրերի ու հոդերի վիրահատությունից հետո,
հենաշարժական ապարատի շարժումների ժամանակավոր սահմանափակման
դեպքում, ջլերի պլաստիկ վիրահատությունից կամ տենոլիզից (մատների, դաստակի
և ներբանի) հետո, երկար խողովակաձև և այլ ոսկրերի կոտրվածքներից հետո`
չամրապնդված ոսկրային կոշտուկների դեպքում:
Երկար խողովակավոր ոսկրերի կեղծ հոդերի առկայության դեպքում
առաջարկվում է բուժում: Զինվորական ծառայության համար պիտանիության մասին
եզրակացություն է կայացվում բուժման ավարտից հետո` կախված դրա
արդյունքներից: Վիրահատությունից հրաժարվելու կամ բուժման անբավարար
արդյունքների դեպքում կիրառվում է «ա» կամ «բ» կետը:
Երկար, խողովակաձև ոսկրերի թարմ կոտրվածքներից հետո զինվորական
ծառայության համար պիտանիության մասին եզրակացություն է կայացվում բուժման
ավարտից հետո: Մանր ոսկրերի հոդախախտումների, անրակի կամ կողոսկրերի
կոտրվածքների դեպքում (առանց ներքին օրգանների վնասման) բուժումից հետո
եզրակացություն է կայացվում «ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)»:
Ներբանի կամ ձեռքի ու ոտքի մատների վնասվածքների, ինչպես նաև կոճերի
կոտրվածքների հետևանքների առկայության դեպքում` I սյունակով փորձաքննվողներին հիվանդության պատճառով արձակուրդ չի տրվում, որովհետև հաճախ
վնասված վերջույթը հանգիստ պահելու պատճառով կարող է առաջանալ
շարժունակության սահմանափակում: Նման դեպքերում ստացիոնար բուժումն
ավարտելուց հետո եզրակացություն է կայացվում «ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)»:
Երկար, խողովակաձև ոսկրերի կոտրվածքների բուժումից հետո, եթե մնացել է
մետաղական կոնստրուկցիա, զորակոչիկին տրվում է տարկետում` կոնստրուկցիան
հեռացնելու նպատակով, այնուհետև պիտանիությունն որոշվում է ըստ վերջույթի
ֆունկցիայի: Մետաղական կոնստրուկցիան չհեռացնելու դեպքում որոշում է
ընդունվում նկատի առնելով կոնստրուկցիայի շրջանում ոսկրային հյուսվածքի
վիճակը և վերջույթի ֆունկցիան: Զինծառայողների երկար, խողովակաձև ոսկրերի
կոտրվածքների հետևանքների բուժման անբավարար արդյունքների դեպքում
հիվանդության պատճառով տրվում է արձակուրդ, այնուհետև զինվորական
ծառայության համար պիտանիության հարցը որոշվում է ըստ «ա», «բ» կամ «գ» կետի:
Պլանային
վիրահատության
ցուցումը
խոչընդոտ
չէ
զինվորական
ծառայության համար:
Փոքր չափերի մետաղական կոնստրուկցիաների և պտուտակների
առկայությունը սերտաճած կոտրվածքի պայմաններում, եթե զորակոչիկը
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հրաժարվում է դրանց հեռացումից, ապա եզրակացություն է կայացվում ըստ
ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի: Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացման
ցանկության դեպքում տրամադրվում է տարկետում` մինչև 1 տարի ժամկետով,
պիտանիությունը որոշվում է բուժումից հետո` ըստ ֆունկցիայի խանգարման
աստիճանի:
Մանր ոսկրերի ստացիոնար բուժում չպահանջող, ոչ բարդ, փակ
կոտրվածքների դեպքում III սյունակով փորձաքննվորղները կարող են բժշկական
հետազոտման ենթարկվել ամբուլատոր պայմաններում, այնուհետև եզրակացություն
է կայացվում հիվանդության պատճառով արձակուրդ տրամադրելու կամ
ծառայողական պարտականություններից ազատելու մասին: Երկար, խողովակաձև
կամ այլ ոսկրերի ոչ բարդ, փակ կոտրվածքների դեպքում, երբ դրանք անշարժացնում
են միայն գիպսով, ոսկրային կոշտուկի նշանների երևան գալուց հետո, ըստ III
սյունակի փորձաքննվողներն անհրաժեշտության դեպքում կարող են դուրս գրվել
բուժհիմնարկից և, մինչև գիպսը հանելը ստանալ ամբուլատոր բուժում:
Միաժամանակ եզրակացություն է կայացվում հիվանդության պատճառով նրանց
արձակուրդ տրամադրելու կամ ծառայողական պարտականություններից ազատելու
մասին: Հոդերի շարժման ծավալի սահմանափակումը գնահատելիս պետք է
առաջնորդվել 4-րդ աղյուսակի ցուցանիշներով:
Հոդախախտումներից և կոտրվածքներից հետո` շարժումների սահմանափակման երևույթների առկայության դեպքում զորակոչիկներին բուժման համար տրվում է
տարկետում: Վերին վերջույթի ոսկրերի աննշան անկյունային ձևափոխումը
(ֆունկցիայի պահպանումով) խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայությանը:
Հոդված 39. «բ» կետին են վերաբերում նաև ազդրոսկրերի ներքին կողմերի
ելունդների միջև 20 սմ և ավելի հեռավորության 0-աձև կամ սրունքների ներքին
կոճերի միջև 15 սմ և ավելի հեռավորության X-աձև կորացումները, վերջույթների
զգալի արտահայտված վալգուսային և վարուսային ձևախեղումները` առանց
ֆունկցիայի խանգարման:
«գ» կետին են վերաբերում ոտքերի ազդրոսկրերի ներքին կողմերի ելունդների
միջև 12-20 սմ հեռավորության 0-աձև կամ սրունքների ներքին կոճերի միջև 12-15 սմ
հեռավորության X-աձև կորացումները:
Ստորին վերջույթների մինչև 1.5 սմ կարճությունը խոչընդոտ չէ ՌՈՒՀ-եր
ընդունվելու համար:
Հոդված 40. «ա» կետին են վերաբերում խոշոր հոդերում աննշան ֆիզիկական
ծանրաբեռնումից, հոդի անկայունությամբ և բարդացած վերջույթի մկանների
արտահայտված հիպոտրոֆիայով ուղեկցվող հոդախախտումները կամ ինքնակամ,
առանց կողմնակի ուժի հանձնաժողովի առաջ հոդախախտ առաջացնելը, խոշոր
հոդերի արտահայտված գերշարժունությունը, հոդամակերեսների առնվազն 50% և
ավելի անհամապատասխանությամբ ենթահոդախախտի առկայությամբ՝ փաստացի
օբյեկտիվ,
առնվազն
երեք
էպիզոդի
հաստատում
(ռենտգենոգրաֆիա):
Հոդախախտման փաստը պետք է հավաստի բուժհիմնարկը՝ այն ուղղելուց առաջ և
հետո կատարած պարտադիր ռենտգեն հետազոտությամբ:
Կրկնվող հոդախախտման դեպքում առաջարկվում է վիրահատություն: Հաջող
բուժումից հետո զորակոչիկներին տրվում է տարկետում, իսկ զինծառայողների
համար եզրակացություն է կայացվում՝ ըստ 38-րդ հոդվածի «դ» կետի: Բուժման
անբավարար արդյունքների կամ դրանից հրաժարվելու դեպքում վերջնական
եզրակացություն է կայացվում 38-րդ հոդվածի համաձայն, ըստ ֆունկցիայի
խանգարման աստիճանի:
«բ» կետին են վերաբերում ֆիզիկական զգալի ծանրաբեռնվածության
(ծանրության բարձրացում, ըմբշամարտ և այլն) կամ կրկնվող վնասվածքի դեպքում
առաջացող հոդախախտերը և խոշոր հոդերի աննշան արտահայտված
գերշարժունությունը:
Հոդված 41. Ներառում է դաստակի մատների վնասվածքները և
հիվանդությունները, դրանց հետևանքները: Ջլերի կամ մատների նյարդերի այն
վնասվածքները կամ հիվանդությունները, որոնք առաջացնում են մատի լիակատար
կծկում կամ լիակատար անշարժություն, արատային ծայրատները համարվում են
մատի բացակայություն: Մատների լրիվ մաշկային սինդակտիլիաների դեպքում
առաջարկվում է վիրահատական բուժում և տրվում է տարկետում` ըստ 38-րդ
հոդվածի «դ» կետի: Երեք և ավելի մատների լրիվ մաշկային սինդակտիլիաներով,
չվիրահատվելու դեպքում, ինչպես նաև ոսկրային սինդակտիլիաները փորձաքննվում
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են «ա» կետով: Երկու մատների լրիվ մաշկային սինդակտիլիան փորձաքննվում է «բ»
կետով:
Մատների կառուցվածքային վնասվածքները, որոնք նշված չեն սույն
հոդվածում, խոչընդոտ չէ I, III, IV սյունակների փորձաքննվողների զինվորական
ծառայության համար:
Հոդված 42. «ա» կետին են վերաբերում նաև վիրավորման, վնասվածքների,
ոսկրապլաստիկ վիրահատությունների հետևանքով ոտնաթաթի որևէ հատվածի
բացակայությունը, երկու ոտքի բոլոր մատների բացակայությունը, կծկումը կամ
անշարժությունը: Այս դեպքում, III սյունակով փորձաքննվողների համար կիրառվում
է «բ» կետը:
«բ» կետին է վերաբերում մի ոտքի առաջին, մեկ կամ երկու ոտքի բոլոր
մատների դիստալ ֆալանգների մակարդակով բացակայությունը, կծկումը կամ
անշարժությունը:
Մատի լրիվ կծկվածությունը կամ անշարժությունը համարվում է դրա
բացակայություն:
Ոսկրային սինդակտիլիաների դեպքում կիրառվում է «ա» կետը: Ֆիքսված
Hallux-valgus ունեցող զորակոչիկներին անհրաժեշտության դեպքում առաջարկվում է
վիրահատական բուժում և տրվում է տարկետում: Երրորդ աստիճանի hallux-valgus-ի,
ինչպես նաև առաջարկված վիրահատական բուժումից հրաժարվելու դեպքում, երբ
առաջին մատի առանցքի թեքվածությունն առաջին նախագարշապարային ոսկրի
նկատմամբ 40 աստիճանից ավելի է, կիրառվում է «բ» կետը: «գ» կետով է
փորձաքննվում երկրորդ աստիճանի hallux-valgus-ը, երբ առաջին մատի առանցքի
թեքվածությունն առաջին նախագարշապարային ոսկրի նկատմամբ 30-39 է: Առաջին
աստիճանի hallux-valgus-ը, երբ առաջին մատի առանցքի թեքվածությունն առաջին
գարշապարային ոսկրի նկատմամբ 20-29 է, կիրառվում է 43-րդ «դ» կետը: Ոտքի
մատների մաշկային սինդակտիլիան խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության
համար:
Հոդված 43. Ներառում է ոտնաթաթի բնածին և ձեռքբերովի ձևախեղումները
(նորմալ է համարվում ոտնաթաթի կամարի 26-30 մմ բարձրությունը և 125-134
աստիճանի անկյունը):
Զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշելիս պետք է
նկատի ունենալ, որ բարձր, երկայնակի կամարով թաթերը հաճախ նորմայի
տարբերակ են: Ոտնաթաթի կամարի 31-35 մմ բարձրությունը համարվում է բարձր
կամարով ոտնաթաթ: Սնամեջ է համարվում (կամարի բարձրությունը` 36 մմ-ից
բարձր) այնպիսի ձևախեղումը, որն ուղեկցվում է հետնամասի սուպինացիայով և
առաջամասի պրոնացիայով՝ ներքին և արտաքին բարձր կամարի առկայությամբ
(այսպես կոչված շեշտակի ոլորված թաթ), ոտնաթաթի առջևի մասը տարածված է,
լայն և քիչ դարձված: Հարթաթաթության ժամանակ կամարի կարծրացումը հաճախ
ոչ մի սուբյեկտիվ խանգարում չի առաջացնում, ուստի և չի կարող հիմք լինել սույն
հոդվածի կիրառման համար: Այս հոդվածը նախատեսում է ֆիքսված
հարթաթաթություն, որն առաջանում է վալգուսային ոտնաթաթի դեկոմպենսացիայի
հետևանքով կամ մանկական ու պատանեկան հարթաթաթության հետևանք է, որը
զուտ մկանային ձևից վերածվել է ջլահոդային ամրապնդված ձևափոխման:
«ա» կետին են վերաբերում գարշապարային, վարուսային թաթեր, սնամեջ
ոտնաթաթ և ներբանների այլ խիստ արտահայտված կամ ձեռքբերովի կորացումներ
ունեցող անձինք, երբ խախտված է թաթերի ֆունկցիան և անհնար է ստանդարտ
կոշիկ կրելը:
«բ» կետին է վերաբերում ցայտուն արտահայտված III աստիճանի
հարթաթաթությունը (ոտնաթաթի կամարի բարձրությունը` մինչև 7 մմ, անկյունը
կազմում է 170 աստիճան և ավելի), կամ 8-14 մմ կամարի բարձրության դեպքում
(անկյունը կազմում է 160-170 աստիճան), երբ այն զուգորդվում է վեգնավակաձև
համակցության դեֆարթրոզով կամ ոտնաթաթի զգալի արտահայտված վալգուսային
դիրքավորմամբ (ըստ III սյունակի փորձաքննվողների համար այս դեպքում
կիրառվում է «գ» կետը), սնամեջ ոտնաթաթերը (երբ կամարի բարձրությունը 36 մմ
ավելի է և սրունք-թաթային հոդում թիկնային ծալումը 90 աստիճան է):
«գ» կետին են վերաբերում չափավոր արտահայտված բնածին կամ
ձեռքբերովի ձևախեղումները, III աստիճանի հարթաթաթությունը՝ ոտնաթաթի
կամարի բարձրությունը 8-14 մմ է (անկյունը կազմում է 160-170 աստիճան), կամ
սնամեջ ոտնաթաթերը (կամարի բարձրությունը 36 մմ և ավելի)՝ և սրունք-թաթային
հոդում թիկնային ծալումը 80-ից մինչև 90 աստիճան է:
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«դ» կետին են վերաբերում II աստիճանի՝ ոտնաթաթի կամարի բարձրությունը՝
15-20 մմ (անկյունը կազմում է 145-160 աստիճան) և I աստիճանի՝ կամարի
բարձրությունը
21-25
մմ
(անկյունը
կազմում
է
135-144
աստիճան)
հարթաթաթությունները կամ սնամեջ ոտնաթաթերը (կամարի բարձրությունը` 36 մմ
և ավելի)` և սրունք-թաթային հոդում թիկնային ծալումը մինչև 80 աստիճան է:
Փորձաքննական եզրակացությունն ընդունվում է առավել արտահայտված
անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումով ոտնաթաթի նկատմամբ:
I, II աստիճանի հարթաթաթությունը խոչընդոտ չէ ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու և
զինվորական ծառայության համար:
I, II աստիճանի հարթաթաթությունը չի սահմանափակում զորակոչիկների և
ժամկետային զինծառայողների պիտանիությունը զինվորական ծառայության
համար: Հարթաթաթության ժամանակ ոտնաթաթի կողմնային ռենտգեն նկարը պետք
է կատարել խիստ կողմնային պրոյեկցիայով կանգնած վիճակում՝ հենվելով մեկ
ոտքի վրա, ոտնաթաթին տալով թիկնային ծալում: Ռենտգեն նկարում
գարշապարային և նախագարշապարային ոսկորները պետք է պրոյեկցվեն մեկը
մյուսի վրա: Սնամեջ ոտնաթաթի դեպքում ռենտգեն նկարը պետք է կատարել առանց
վերջույթի ծանրաբեռնման՝ պառկած վիճակում:
Հոդված 44. Վերին կամ ստորին վերջույթի (որևէ մակարդակով) բացակայության դեպքում` ըստ I սյունակի փորձաքննվողները ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է
զինվորական ծառայության համար»:
Ըստ III սյունակի փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է՝ նկատի
ունենալով առողջ վերջույթի ֆունկցիայի պահպանման պայմանը:
Չարորակ նորագոյացությունների կամ անոթների հիվանդությունների
ժամանակ որևէ մակարդակի անդամահատված վերջույթներ ունեցողների
վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվում` ըստ հիմնական հիվանդությունը
նախատեսող հոդվածների:
Հոդված 45. Ոչ թունավոր խպիպով երրորդ և ավելի աստիճանի դեպքում I
սյունակով փորձաքննվողներին առաջարկվում է վիրահատական բուժում: Բուժման
անբավարար
արդյունքների,
վիրահատությունից
հրաժարվելու
դեպքում
փորձաքննությունն իրականացվում է ըստ «ա» կամ «բ» կետի:
Վիրահատությունից հետո ստացված արդյունքներին ու վիրահատության
բնույթին համապատասխան, 33-րդ հոդվածի «դ» կետի համաձայն զինծառայողներնին տրվում է ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ
արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական), իսկ զորակոչիկներին
տրվում է տարկետում՝ մինչև 6 ամիս:
Առաջին և երկրորդ աստիճանի խպիպի` ներզատիչ համակարգի
խանգարումների բացակայության դեպքում, I կամ III սյունակով փորձաքննվողների
համար խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայությանֈ
Ներզատիչ համակարգի խանգարումների դեպքում կիրառվում Է 20-րդ
հոդվածը:
Հոդված 46. «ա» կետը կիրառվում է մաշկի, ոսկրերի, հոդերի (անկախ`
ախտահարման տարածվածությունից ու փուլից), ներքին օրգանների ու
համակարգերի չարորակ նորագոյացությունների տեղային կամ հեռավոր
մետաստազների առկայության, ինչպես նաև անարդյունավետ վիրահատական
բուժման կամ բուժումից հրաժարվելու դեպքում:
«բ» կետին են վերաբերում ներքին օրգանների, ոսկրերի, հոդերի, ստորին
շրթունքի կամ մաշկի չարորակ նորագոյացությունները՝ արմատական վիրահատման
կամ կոնսերվատիվ բուժումից հետո, առանց հեռավոր և տեղային մետաստազների ու
ֆունկցիայի
խանգարման:
Հետագա
ստացիոնար
բուժում
չպահանջող
ժամանակավոր
բնույթի
վիրահատությունների
դեպքում,
III
սյունակով
փորձաքննվողներին տրվում է ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)՝ 34-րդ
հոդվածի «դ» կետի համաձայն:
Հոդված 47. Ներառում է մաշկի, ոսկրերի, ներքին օրգանների բարորակ
նորագոյացությունները:
Վիրահատական բուժման ենթակա բարորակ նորագոյացությունների
առկայության դեպքում փորձաքննվողներին առաջարկվում է վիրահատություն:
«բ» կետը կիրառվում է վիրահատական բուժման անբավարար արդյունքների
կամ դրանից հրաժարվելու դեպքում: Այս կետով են փորձաքննվում բազմաթիվ
ոսկրային էկզոստոզներ ունեցող անձինք, մեծ և միջին չափերի հասնող էկզոստոզը,
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որի բարձրությունն ավելի է ոսկրի տրամագծից, ինչպես նաև ոսկրային կիստաներն
ու դրանց վիրահատությունից հետո խոռոչների առկայությունը, եթե մեծ է
ախտաբանական կոտրվածքի վտանգը, եթե առկա է էկզոստոզի աճի հակում կամ
մոտակա հոդի ֆունկցիայի չափավոր խանգարում:
«գ» կետը կիրառվում է վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքում (բացի`
ոսկրային ուռուցքները), եթե հնարավորության սահմաններում կարելի է կրել
զինվորական կոշիկ, հագուստ կամ հանդերձանք, ինչպես նաև հագուստ կրելուն
չխոչընդոտող և օրգանների ֆունկցիաներին չխանգարող եզակի, փոքր և միջին
չափերի էկզոստոզը, որոնց չափսերը փոքր են ոսկրի տրամագծից, լեղապարկի
պոլիպները` 1,5սմ-ից պակաս: Այս կետով են փորձաքննվում նաև մաշկի բարորակ
նորագոյացությունների, խալերի վիրահատական հեռացումից հետո վիճակները, եթե
բուժումից անցել է 3 տարի և բացակայում է ռեցիդիվըֈ
Զինվորական կոշիկ, հագուստ կամ հանդերձանք կրելուն չխոչընդոտող,
ներքին օրգանների գործունեությանը չխանգարող բարորակ նորագոյացությունները
խոչընդոտ չեն զինվորական ծառայության համար: Ոսկրային տեղակայման
ուռուցքանման գոյացությունները փորձաքննվում են` ըստ անատոմիական և
ֆունկցիոնալ փոփոխությունների: Լեղապարկի պոլիպի 1,5 սմ և ավելի չափսերի
դեպքում կիրառվում է 47-րդ հոդվածի «բ» կետը, անկախ ֆունկցիայի խանգարումից:
Հոդված 48. «ա» կետին են վերաբերում կենտրոնական զարկերակային
անևրիզման, քրոնիկական զարկերակային անբավարարության III-IV աստիճանի
(կրիտիկական
իշեմիա)
աթերոսկլերոզը,
աորտոարտերիիտը,
խցանող
թրոմբանգիտը՝ վիրահատության ոչ բավարար արդյունքի կամ վիրահատությունից
հրաժարվելու դեպքում, անոթների ֆունկցիոնալ հիվանդությունները՝ տրոֆիկ
խանգարումների փուլում, պրոթեզների և շունտերի կիրառմամբ խոշոր անոթների
վերականգնողական վիրահատությունից հետո առաջացած վիճակները, սուր
ֆլեբոթրոմբոզները՝ երակային արյան շրջանառության դեկոմպենսացիայի փուլում,
IV աստիճանի երակային անբավարարությամբ հետթրոմբոտիկ և վարիկոզ
հիվանդությունը, IV աստիճանի լիմֆեդեմանֈ
«բ» կետին են վերաբերում քրոնիկական զարկերակային անբավարարությամբ
II աստիճանի աթերոսկլերոզը, աորտոարտերիիտը, խցանող թրոմբանգիտը, խոշոր
անոթների վերականգնողական վիրահատությունց հետո առաջացած վիճակները՝
անկախ արյան շրջանառության խանգարումից, ֆլեբոթրոմբոզները՝ ենթասուր
շրջանում և երակային արյան շրջանառության սուբկոմպենսացիայով, III աստիճանի
երակային անբավարարությամբ հետթրոմբոտիկ և վարիկոզ հիվանդությունը, այդ
կապակցությամբ ցողունային երակահատումներից հետո առաջացած վիճակները, III
աստիճանի
լիմֆեդեման,
սպաստիկ
փուլում
գտնվող
էնդարտերիիտը,
անգիոտրոֆոնևրոզները ուղեկցվող ֆունկցիայի զգալի խանգարումովֈ
«գ» կետին են վերաբերում քրոնիկական զարկերակային անբավարարությամբ
1-2 Ա աստիճանի աթերոսկլերոզը, աորտոարտերիիտը, խցանող թրոմբանգիտը, I
կամ II աստիճանի երակային անբավարարությամբ վարիկոզ հիվանդությունը՝
բարդացած թրոբոֆլեբիտով, II աստիճանի լիմֆեդեման, անգիոտրոֆոնևրոզները
ուղեկցվող ֆունկցիայի չափավոր խանգարումով:
«դ» I աստիճանի լիմֆեդեման, I աստիճանի երակային անբավարարությամբ
վարիկոզ հիվանդությունը, ինչպես նաև լոկալ վարիկոզ լայնացած երակների
հեռացումից հետո առաջացած վիճակներըֈ
Խոշոր անոթների հրազենային և այլ վնասվածքներից հետո, երբ վերականգնվում են արյան շրջանառությունը և ֆունկցիաները՝ I սյունակով փորձաքննվողների
համար կիրառվում է «բ» կետը, իսկ III սյունակով փորձաքննվողների համար
կիրառվում է «գ» կամ «դ» կետը:
Անոթների հիվանդությունների և վնասվածքների հետևանքների ախտորոշումը կատարվում է արյան շրջանառության խանգարման աստիճանի
գնահատմամբ: Փորձաքննության եզրակացությունն ընդունվում է կլինիկական
պատկերի, գործիքային հետազոտությունների արդյունքում՝ զարկերակների,
խորանիստ և ենթամաշկային երակների փականային անբավարարության և
անցանելիության աստիճանի որոշմամբ:
Անգիոտրոֆոնևրոզները
հետազոտվում
են
կատարելով
մատնային
զարկերակների դոպլեր հետազոտություն` ցրտային փորձով (մատնային
զարկերակների դոպլեր հետազոտություն` ցրտային փորձով աննշան խանգարման
ժամանակ՝ վերականգնման ժամանակը 4-ից մինչև 6 րոպե, չափավոր խանգարման
ժամանակ` 6-ից մինչև 8 րոպե, զգալի` 8 և ավել):
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Ստորին վերջույթների առանձին հատվածներում առանց երակային
անբավարարության նշանների երակների լայնացումը (այդ կապացությամբ
հետվիրահատական վիճակները)` գլանային կամ գալարային առաձգական
ցցվածքների տեսքով, խոչընդոտ չէ ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու համար:
Հոդված 49. Ճողվածքներ ունեցող զորակոչիկներին առաջարկվում է վիրահատություն, հրաժարվելու դեպքում նրանք փորձաքննվում են «գ» կետի համաձայն:
Հաջող բուժումից հետո նրանք պիտանի են զինվորական ծառայության համար:
Վիրահատական բուժման հակացուցման դեպքում կիրառվում է սույն ցանկի
համապատասխան հոդվածը:
«ա» կետին են վերաբերում կրկնվող, մեծ չափերի հասնող, քայլելը
դժվարացնող կամ բազմակի վիրահատական բուժումից հետո ներքին օրգանների
ֆունկցիան խախտող ճողվածքները: Այս կետով են փորձաքննվում նաև բազմաթիվ
հետվիրահատական ճողվածքների վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքերը:
Վիրահատությունից հետո ճողվածքի երկուսից ավելի անգամ կրկնվելը հիմք է
«ա» կետը կիրառելու համար: Քայլելը չդժվարացնող, չափավոր մեծության
ճողվածքների՝ մեկանգամյա կրկնվելու դեպքում կիրառվում է «գ» կետը:
Պլանային վիրահատության ցուցումը խոչընդոտ չէ պարտադիր զինվորական
ծառայության համար:
Հոդված 50. «ա» կետին է վերաբերում ուղիղ աղիքի III աստիճանի
արտանկումը, երբ արտանկած աղիքն ինքնուրույն տեղը չի ընկնում և ձեռքով տեղը
գցելը սակավ արդյունավետ է, հետանցքը խոր բացված է, սեղմամկանը (սֆինկտեր)
թուլացած, կղանքն ու գազերը չեն պահվում, այսինքն՝ առկա է հետանցքի
սեղմամկանի III աստիճանի անբավարարություն:
«բ» կետին է վերաբերում ուղիղ աղիքի II աստիճանի արտանկումը, երբ
արտանկած աղիքը տեղն է ընկնում ինքնուրույն կամ ձեռքի օգնությամբ, հետանցքը
ներքաշված է կամ մի քիչ կարծրացած, հեղուկ կղանքը չեն պահվում, այսինքն՝ առկա
է սեղմամկանի I կամ II աստիճանի անբավարարություն:
Ուղիղ աղիքի I և II աստիճանի արտանկման դեպքում առաջարկվում է
վիրահատություն: Հետանցքի շրջանում ուղիղ աղիքի վիրահատությունից հետո,
համաձայն 34-րդ հոդվածի «դ» կետի` զինծառայողներին տրվում է ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական), զորակոչիկներին՝ տարկետում մինչև 6 ամիս:
Զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է ըստ բուժման
արդյունքների: Հաջող վիրահատությունից հետո խոչընդոտ չէ զինվորական
ծառայության համար: Հիվանդությունը կրկնվելու դեպքում եզրակացություն է
կայացվում «բ» կետի համաձայն:
Հոդված 51. Ներառում է վիրահատական միջամտությունից հետո անբնական
հետանցքի առկայության դեպքերը:
Հետանցքի նեղացման և սեղմամկանի անբավարարության դեպքում
առաջարկվում է վիրահատություն: Վիրահատությունից հետո զինծառայողներին
հիվանդության պատճառով (34-րդ հոդվածի «դ» կետ) տրվում է ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական), իսկ զորակոչիկներին՝ տարկետում մինչև 6 ամիս:
Զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է ըստ բուժման
արդյունքների: Հիվանդությունը կրկնվելու դեպքում եզրակացություն է կայացվում
ըստ 34-րդ հոդվածի «ա» կամ «բ» կետի: Վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքում`
I սյունակի համաձայն փորձաքննվողները զինվորական ծառայության համար
ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Հոդված 52. Քրոնիկական պարապրոկտիտ ունեցող զորակոչիկներին ու
զինծառայողներին առաջարկվում է վիրահատություն: Հաջող բուժումից հետո այն
խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար:
Բուժման ոչ բավարար արդյունքների կամ վիրահատությունից հրաժարվելու
դեպքում զինծառայության համար պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն է
կայացվում ըստ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի:
«ա» կետին են վերաբերում այն դեպքերը, երբ հետանցքը պարբերաբար
թարախահոսում է, հետանցքի շրջանում նկատվում է մացերացիա, մաշկի բորբոքում
կամ թաց էկզեմա, և հիվանդությունը պարբերաբար (տարին 3-4 անգամ) բարդանում
է` թարախակույտի առաջացումով:
«բ» կետին է վերաբերում տարեկան 2 անգամ սրացող քրոնիկական պարապրոկտիտը, երբ վիրահատության արդյունքները բավարար չեն կամ փորձաքննվողը
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հրաժարվում է վիրահատությունից: Ըստ այս կետի` նաև փորձաքննվում են պոչուկի
էպիթելային բշտերի բարդություններով հիվանդ զորակոչիկները:
«գ» կետին է վերաբերում պարբերաբար սուր բորբոքվող, առանց
թարախակույտի առաջացման, վիրահատական ոչ բավարար ելքով քրոնիկական
պարապրոկտիտը՝ մեկ անգամ վիրահատվելուց հետո:
Հոդված 53. Ներառում է թութքի բոլոր ձևերը:
Ցուցումների առկայության դեպքում առաջարկվում է վիրահատություն կամ
կոնսերվատիվ բուժում: Բուժման ոչ բավարար արդյունքների կամ բուժումից
հրաժարվելու դեպքում կիրառվում է «ա» կամ «բ» կետը՝ կախված սակավարյունության արտահայտվածությունից, սրացումների հաճախականությունից և
հեմորոիդալ հանգույցների արտանկման աստիճանից:
«ա» կետին են վերաբերում թութքի հաճախակի սրացումները, երբ
փորձաքննվողը տարեկան 3 և ավելի անգամ տևականորեն (1-2 ամիս) բուժվում է
ստացիոնար պայմաններում՝ թրոմբոզից, հեմորոիդալ հանգույցների բորբոքումից
կամ արտանկումից, ինչպես նաև, երբ հիվանդությունը բարդանում է վիրախծուծում
(տամպոնադա) պահանջող, կրկնվող արյունահոսությամբ:
«բ» կետին են վերաբերում այն դեպքերը, երբ ստացիոնար պայմաններում
վիրահատությունը կամ կոնսերվատիվ բուժումը լավ արդյունք են տալիս:
«գ» կետին են վերաբերում հազվադեպ սրացումներով թութքը, ինչպես նաև
հաջող բուժումից հետո բոլոր դեպքերը:
Հանգույցների արտանկումով ուղեկցվող թութք ունեցող դիմորդները՝ «Ոչ
պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:
Հոդված 54. «ա» կետին են վերաբերում զույգ երիկամների ախտահարումով
միզաքարային հիվանդությունը՝ բուժման ոչ բավարար արդյունքի դեպքում
(վարակված քարեր, հիդրոնեֆրոզ, բուժվող երկրորդային պիելոնեֆրիտ),
երիկամների կոնքային դիստոպիան, երիկամների պոլիկիստոզը, շագանակագեղձի
III-IV փուլի ադենոման, երիկամների անոթների անոմալիաները՝ վազոռենալ
զարկերակային հիպերտենզիայի երևույթներով և երիկամային արյունահոսություններով: Վերոհիշյալ հիվանդությունները պետք է ուղեկցվեն II-III փուլի քրոնիկական
երիկամային անբավարարությամբ կամ երիկամների արտազատիչ ֆունկցիայի
զգալի խանգարումով:
Նույն կետին են վերաբերում հիվանդությունների կամ վնասվածքների
պատճառով մեկ երիկամի հեռացումը կամ բնածին բացակայությունը, ինչպես նաև
առնանդամի բացակայությունը:
«բ» կետին են վերաբերում երիկամների պոլիկիստոզը, կոնտրաստ
համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ կամ սցինտիգրաֆիայով
հաստատված պարենքիմատոզ կամրջակ ունեցող պայտաձև երիկամը, երիկամների
կոնքային դիստոպիան, երիկամի զստային դիստոպիան, զույգ երիկամների լրիվ
երկատումը, երիկամի սոլիտար կիստան` 3,0 սմ և ավելի չափսերի դեպքում,
պիելէկտազիան 3,0 սմ-ից ավելի, միզուկի անոմալիաները (փոշտային կամ շեքային
հիպոսպադիա, միզուկի խուղակն առնանդամի արմատից մինչև մեջտեղը), երիկամի
քարը՝ 0,7 սմ և ավելի, կամ 0,5 սմ և ավելի չափի երկու և ավելի քարեր մեկ
երիկամում, երիկամի հիպոպլազիան մինչև 9 սմ, ինչպես նաև միզածորանների
ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունից հետո առաջացած վիճակները, III աստիճանի
նեֆրոպտոզը` անկախ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից:
Այս կետին են վերաբերում նաև քարերի դուրս գալու հետևանքով երիկամային
խիթի հաճախակի նոպաները (տարեկան` 5-6 անգամ), մեկ երիկամի լրիվ
երկատումը, միզածորանների և միզապարկի անոմալիաները, որոնք պետք է
ուղեկցվեն II փուլի երիկամային անբավարարությամբ կամ երիկամների
արտազատիչ ֆունկցիայի չափավոր խանգարումով:
«գ» կետին են վերաբերում երիկամների, միզածորանների մանր, առանձին
քարերը, երիկամների մասնակի երկատումը, II աստիճանի նեֆրոպտոզը,
միզասեռական
համակարգի
հազվադեպ
սրացումներով
քրոնիկական
հիվանդությունները (երկրորդային պիելոնեֆրիտ, պրոստատիտ, ցիստիտ)՝
հիվանդանոցային արդյունավետ բուժմամբ, միզասեռական համակարգի օրգանների
վերքերի կամ վնասվածքների հետևանքները:
Նույն կետին են վերաբերում երիկամների գոտկային, գոտկազստային
դիստոպիան` առանց արտազատիչ ֆունկցիայի խանգարման, ինչպես նաև միզուկի
խուղակն առնանդամի մեջտեղից մինչև պսակաձև ակոսը, երիկամի սոլիտար
կիստան` մինչև 3,0 սմ չափսերի դեպքում, շագանակագեղձի կիստան` 1,5 սմ չափսի
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դեպքում: 1,5 սմ-ից ավելիի դեպքում անհրաժեշտ է տրամադրել տարկետում` մինչև
մեկ տարի, որից հետո փորձաքննվում է` ըստ ֆունկցիայի խանգարման և չափերի
փոփոխության:
«դ» կետին են վերաբերում միզատար ուղիներից (ավազան, միզածորան,
միզապարկ) գործիքով առանձին քարերի հեռացումից հետո առաջացած վիճակը՝
առանց ֆունկցիայի խանգարման, հետագա քարագոյացման, միակ քարի դուրս գալն
առանց ցավային համախտանիշի, I աստիճանի նեֆրոպտոզը, երիկամների
սալջարդից հետո կարճատև արյունամիզությունը: I սյունակով փորձաքննվողների
համար միզասեռական համակարգի վիրահատություններից հետո կիրառել 56-րդ
հոդվածի «գ» կետը:
Քրոնիկական երիկամային անբավարարության շրջանների բնութագիրը
տրված է 31-րդ հոդվածի բացատրություններում:
Պսակաձև ակոսում հիպոսպադիայի առկայությունը խոչընդոտ չէ ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու կամ զինվորական ծառայության համար:
Էքսկրետոր ուռոգրաֆիա՝ աննշան խանգարման ժամանակ կոնտրաստ նյութի
միզուղիներից դուրս գալու ժամանակը 120-ից մինչև 150 րոպե է, չափավորի
դեպքում` 150-ից մինչև 180 րոպե, զգալի` 180-ից ավելի:
Հոդված 55. Գիշերամիզությամբ «ա» կետով փորձաքննվողներն ուղեգրվում են
ստացիոնար հետազոտման: Նրանց հետազոտումը պետք է լինի լիակատար և
համալիր` ուրոլոգի, հոգեբույժի և նյարդաբանի մասնակցությամբ: Հետազոտման
ընթացքում առանձնակի ուշադրություն է դարձվում կմախքի (թուրքական թամբ,
ողնաշարի գոտկային հատված), արտաքին սեռական օրգանների վիճակին (ֆիմոզ,
խուղակներ, միզատար խողովակի զարգացման արատներ), միզասեռական
համակարգի զարգացման անոմալիաներին: Բացի դրանից` անհրաժեշտության
դեպքում հետազոտվում է միզապարկի ծավալն ու ձևը (ցիստոսկոպիա,
խրոմոցիստոսկոպիա, ցիստոգրաֆիա), կատարվում է այլ հետազոտություն: Եթե
գիշերամիզությունը նյարդային կամ միզասեռական համակարգի հիվանդությունների ախտանշաններից է, ապա որոշումն ընդունվում է ըստ հիմնական
հիվանդության:
Եթե հսկողությունն ու կրկնակի հետազոտությունները, ինչպես նաև
զինկոմիսարիատից ստացված տվյալները հաստատում են հիվանդության
առկայությունը, սակայն չկան նյարդային կամ միզասեռական համակարգի
հիվանդությունների ախտանշաններ, ապա գիշերամիզության հաճախակի
դրսևորումներով
«ա»
կետով
փորձաքննվողները
ճանաչվում
են
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար» (ծառայություն
հեշտացված օրվա կարգացուցակով)ֈ
«բ» կետով փորձաքննվում են այն զորակոչիկները, որոնց գիշերամիզության
մասին նշված է միայն անամնեզում և վերջին երեք տարվա ընթացքում նրանց մոտ չի
արձանագրվել գիշերամիզություն:
Հոդված 56. Սերմնալարերի երակների III աստիճանի վարիկոզ լայնացում
ունեցող անձանց առաջարկվում է վիրահատություն: Բուժման բավարար արդյունքը
խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար:
«ա» կետին է վերաբերում ոչ արդյունավետ բուժման կամ բուժումից
հրաժարվելու դեպքում սերմնալարերի երակների III աստիճանի վարիկոզ
լայնացումը՝
ուղեկցվող
սերմնալարի
երակի
թրոմբոզով
սպիտաև
արյունամիզության առկայությամբ, սերմնարտադրության խանգարումով):
«բ» կետին է վերաբերում բուժման ոչ բավարար արդյունքի կամ բուժումից
հրաժարվելու դեպքում սերմնալարի երակների վարիկոզ լայնացումը (լարն ամորձու
վերին բևեռի մակարդակից ցածր է, չկա ամորձու ապաճում)՝ անկախ ֆունկցիայի
խանգարումից: Ներզատիչ համակարգի խանգարումների դեպքում կիրառվում է 20րդ հոդվածը:
Պլանային
վիրահատության
ցուցումը
խոչընդոտ
չէ
զինվորական
ծառայության համար:
Հոդված 57. Ամորձու կամ սերմնալարի թաղանթի ջրգողությամբ անձանց
առաջարկվում է վիրահատություն:
Բուժման բավարար արդյունքը խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության և
ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար:
Բուժումից հրաժարվելու դեպքում I սյունակով փորձաքննվողները, ըստ
ամորձու կամ սերմնալարի թաղանթի ջրգողության արտահայտվածության,
փորձաքննվում են` համաձայն սույն հոդվածի «ա» կամ «բ» կետի:
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Հոդված 58. «ա» կետին են վերաբերում բոլոր այն դեպքերը, երբ մեկ ամորձին
բնածին կամ հետվիրահատական բացակայում է կամ չի գտնվում փոշտի խոռոչում և
առկա է միակ (մյուս) ամորձում ախտահարում (օրգանական փոփոխություններ,
քրոնիկական
փոփոխություններ,
քրոնիկական
օրխիտ,
էպիդիդիմիտ,
սպերմատոգենեզ) կամ ֆունկցիայի II-III խանգարումով: Հաջող բուժումից հետո
խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության կամ ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար:
Վիրահատությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև մեկ ամորձու փոշտում
տեղակայման դեպքում, իսկ մյուսի՝ աճուկային խողովակում կամ դրա արտաքին
անցքում տեղակայման դեպքում ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական
ծառայության համար» կամ «Պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»՝ «բ» կետով,
եթե փոշտում տեղակայված ամորձին ֆունկցիոնալ կամ օրգանական այլ շեղումներ
չունի:
Ներզատիչ համակարգի խանգարումների առկայության դեպքում կիրառվում
է 20-րդ հոդվածը:
ԱԿԱՆՋԻ, ՎԵՐԻՆ ՇՆՉՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված
59. Ներառում
է
քրոնիկական
թարախային
մեզոև
էպիտիմպանիտները, այդ պատճառով կատարված վիրահատությունից հետո
վիրահատական խոռոչի մասնակի էպիթելիզացիան՝ թարախի, մսամոլման
(գրանուլյացիա) կամ խոլեստեատոմակերպ զանգվածի առկայությամբ: Քրոնիկական
էպիտիմպանիտների ժամանակ առաջարկվում է վիրահատական բուժում:
Միջին
ականջում
բավարար
արդյունքներով
արմատական
կամ
վերականգնողական վիրահատությունից հետո զորակոչիկներին 69-րդ հոդվածի I
սյունակի համաձայն տրվում է 6-ամսյա տարկետում, ժամկետային պարտադիր
զինվորական ծառայության շարքային կազմին՝ ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով
(վերականգնողական)ֈ Թմբկաթաղանթի էպիտիմպանալ հատվածի կայուն, չոր
թափածակումների, ինչպես նաև հետվիրահատական խոռոչի լրիվ էպիթելիզացիայի
դեպքում եզրակացություն է կայացվում` համաձայն 60-րդ հոդվածի:
Հոդված 60. Ներառում է լսողության վատացմամբ և ականջի բարոֆունկցիայի
խանգարմամբ, վերականգնողական վիրահատությունից հետո պրոցեսի լիակատար
դադարեցումով և վիրահատական խոռոչների կայուն էպիթելիզացիայով ուղեկցվող և
չոր միջին ականջաբորբերին (կամ միջին ականջի քրոնիկական կատառին), բացի
այն դեպքերից, երբ նախկին թափածակումների տեղում սպիներ են առաջացել,
թմբկաթաղանթը կրակալվել է, բայց շարժունությունը լավ է պահպանվել, ականջի
բարոֆունկցիան չի խանգարվել:
Հոդված 61. «ա» կետին են վերաբերում խիստ արտահայտված մենյերանման
հիվանդությունները, ինչպես նաև օրգանական կամ ֆունկցիոնալ բնույթի
վեստիբուլյար խանգարումների այլ ծանր ձևերը, որոնք դիտվել են ստացիոնար
հետազոտության ընթացքում կամ հաստատվել են մասնագիտական բժշկական կամ
ռազմաբժշկական հաստատությունների կողմից:
«բ» կետին են վերաբերում մենյերանման հիվանդությունների այն դեպքերը,
որոնց նոպաները կարճատև են և ընթանում են չափավոր արտահայտված
վեստիբուլյար-վեգետատիվ խանգարումներով:
«գ» կետին է վերաբերում վեստիբուլյար գրգռիչների նկատմամբ կայուն և
խիստ արտահայտված զգայունությունը:
Հոդված 62 և 63. Ներառում է մասնագիտացաված բուժհիմնարկներում կամ
բաժանմուքներում հաստատված խուլհամրությունը:
Բացի սովորական շշուկային խոսքի հետազոտությունը, լսողության իջեցման
աստիճանն որոշվում է կրկնակի հատուկ հետազոտություններով. խոսակցական
կամ շշուկային խոսքի, կամերտոնի և տոնալ սահմանային և համակարգչային
դրդված լսողական պոտենցիալներով (ԿՍՎՊ) աուդիոմետրիայի կիրառմամբ՝
ականջների բարոֆունկցիայի պարտադիր որոշմամբ:
Լսողության իջեցման կապակցությամբ փորձաքննվողների ակտերին և
էպիկրիզներին պարտադիր կցվում է աուդիոգրամմայի պատճենը:
Լսողությունը լավացնող վերականգնողական վիրահատություններից հետո III
սյունակով փորձաքննվողներին առանձին դեպքերում տրվում է ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)՝ ըստ 69-րդ հոդվածի: Արձակուրդից հետո
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զինվորական ծառայության համար նրանց պիտանիությունն որոշվում է համաձայն
սույն հոդվածի «բ» կամ «գ» կետի՝ կախված բուժման արդյունքներից: Միակողմանի
մինչև 80db ներառյալ լսողության կորուստ ունեցողները փորձաքննվում են 63 «գ»
կետով, իսկ 81db և բարձր լսողության կորուստ ունեցողները փորձաքննվում են 62 «բ»
կետով: Լսողության փորձաքննության համար հիմք է օբյեկտիվ աուդիոմետրիան:
Հոդված 64. Ներառում է ականջի բարոֆունկցիայի կայուն և կտրուկ
խանգարումները,
ինչն
որոշվում
է
ականջի
ճնշաչափական
կրկնակի
հետազոտությունների տվյալների հիման վրա:
Կասկածելի դեպքերում ականջի ճնշումը պետք է չափել ականջի փչման կամ
բարոխցիկում անցկացված ֆունկցիոնալ հետազոտությունների միջոցով:
Հարքթային խոռոչների բարոֆունկցիայի խանգարումները հաստատվում են
փորձաքննվողի գանգատների, քթի խոռոչի վիճակի, բարոխցիկում ճնշման
տատանումների նկատմամբ նրա զգայունության որոշմամբ, հարքթային խոռոչների
մինչև հետփորձային ռենտգեն հետազոտությունների, բժշկական և ծառայողական
բնութագրերի հիման վրա:
Հոդված 65. Ներառում է հարքթային խոռոչների քրոնիկական թարախային
հիվանդությունները, որոնց ախտորոշումը պետք է հաստատվի ռինոսկոպիկ
(թարախային արտադրություն) և խոռոչների ռենտգենաբանական հետազոտության
տվյալներով (երկու պրոյեկցիայով), իսկ վերծնոտային խոռոչի դեպքում՝ նաև
բուժհիմնարկում փորձնական ծակում կատարելով:
Հարքթային խոռոչների վիրահատությունից հետո մնացորդային երևույթները
(նախաբերանի անցումային ծալքի գծային սպի, վիրահատված խոռոչից դեպի քթի
խոռոչ ելանցքի առկայությամբ) խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության համար:
«ա» կետին են վերաբերում լորձաթաղանթի սնուցման ատրոֆիկ կամ
հիպերտրոֆիկ խանգարումներով ուղեկցվող թարախային կամ պոլիպոզ
սինուսիտները, թարախային քրոնիկական ու պոլիպոզ սինուսիտները՝ առանց
ակներև բարդությունների, սակայն հաճախակի (տարեկան` առնվազն 2 անգամ)
սրացումներով և անաշխատունակությամբ, հարքթային խոռոչների մուկոցելեն,
հիմային ծոցերի կիստաները, ինչպես նաև քրոնիկական դեկոմպենսացված
տոնզիլիտով ուղեկցվող թարախային սինուսիտները:
«բ» կետին են վերաբերում հարքթային խոռոչների քրոնիկական, ոչ
թարախային հիվանդությունները (սինուսիտների կատառային, շիճուկային,
վազոմոտոր և այլ ոչ թարախային ձևերը)՝ առանց վերին շնչուղիների դիստրոֆիայի
նշանների և առանց հաճախակի սրացումների ու աշխատունակության կորստի:
Նշված հիվանդություններն ունեցող զորակոչիկներին կցագրելիս առաջարկվում է
բուժում: Վերին շնչուղիների լորձաթաղանթի դիստրոֆիկ պրոցեսները քթի
շնչառական ֆունկցիայի երկկողմանի կտրուկ խանգարմամբ անձը «Ոչ պիտանի է
ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:
Քթի միջնապատի ծռվածությունը՝ թեկուզ և միակողմանի ազատ
շնչառությամբ, վերին շնչուղիների լորձաթաղանթի սուբատրոֆիկ երևույթները,
ինչպես նաև վերին ծնոտային խոռոչի լորձաթաղանթի հարպատային հաստացումը,
եթե ախտորոշիչ պունկցիայի ժամանակ թարախ կամ ընդմիջածորք (տրանսուդատ)
չկա և պահպանված է վերին ծնոտային խոռոչի անցանելիությունը՝ «Պիտանի է
ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:
Հոդված 67. Ներառում է քրոնիկական դեկոմպենսացված տոնզիլիտը՝
հաճախակի սրացումներով (տարին` առնվազն երկու անգամ), տոնզիլոգեն
թունավորման առկայությամբ (սուբֆեբրիլիտետ, շուտ հոգնելու երևույթներ,
թուլություն, տկարություն), բորբոքային պրոցեսի մեջ մերձնշիկային հյուսվածքի,
ռեգիոնար ավշահանգույցների ներառմամբ (պարատոնզիլյար թարախակույտ,
ռեգիոնար լիմֆադենիտ): Քրոնիկական դեկոմպենսացված տոնզիլիտի օբյեկտիվ
նշաններն են` նշիկի վրա բահիկով ճնշում գործադրելիս փոսորակներից թարախի
կամ կազեոզ խցանների արտահոսքը, քմային նշիկների վրա կոպիտ սպիների
առկայությունը, քիմքի աղեղների շրջանում հիպերեմիան և այտուցվածությունը և
դրանց` սերտաճվածությունը նշագեղձերի հետ, ենթաէպիթելային շերտում
թարախակալած գեղձաբշտիկի առկայությունը, կրծքաանրակապտկային մկանների
առջևի եզրագծով ավշագեղձերի մեծացումը:
Զորակոչիկներին կցագրելիս քրոնիկական տոնզիլիտի յուրաքանչյուր
տարատեսակի առկայության դեպքում առաջարկվում է բուժում (կոնսերվատիվ,
անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև վիրաբուժական):
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Հոդված 68. «բ» կետին են վերաբերում կայուն, երկարատև, կանոնավոր
բուժման դժվար ենթարկվող աֆոնիաները, ֆունկցիայի կայուն խանգարումներով
քրոնիկական հիպերտրոֆիկ և մուտացիոն լարինգիտը, ձայնալարերի պարեզները և
պարալիչը, ձայնալարերի նախաքաղցկեղային հիվանդությունները և բարորակ
նորագոյացությունները, խոսքը ոչ լրիվ հասկանալի դարձնող չափավոր
կակազությունը կամ թլվատությունըֈ
Կակազության դեպքում փորձաքննվողը ենթարկվում է հիմնավոր
հետազոտության` ներառելով նյարդաբանի, հոգեբույժի և քիթկոկորդականջաբանի
(նաև լոգոպեդի) խորհրդատվությունըֈ Կակազության արտահայտվածության
աստիճանն որոշվում է տարբեր պայմաններում խոսելու ֆունկցիայի վիճակի
դինամիկ հսկողությամբ և գնահատվում է հիվանդության դրսևորման ամենացայտուն պահերով: Փորձաքննական եզրակացության համար նշանակություն ունի
հրամանատարության բնութագիրը, նշելով, թե կակազությունն որքանով է անդրադառնում փորձաքննվողի ծառայողական պարտականությունների կատարման վրա:
«գ» կետին են վերաբերում ֆունկցիոնալ ծագման դիսֆոնիաները (միոգեն,
նեյրոգեն, սպաստիկ) ինչպես նաև ֆունկցիոնալ աֆոնիաները: Թեթև կակազություն և
թլվատություն ունեցող I սյունակով փորձաքննվողները ճանաչվում են
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»
Հոդված 69. Վիրահատական բուժում պահանջող հիվանդություններով
զորակոչիկներին վիրահատական բուժումն իրականացնել զինկոմիսարիատների
ուղեգրով` զորակոչի ավարտից առնվազն 40 օր առաջ: Այն դեպքերում, երբ
անցկացված բուժումից հետո ֆունկցիան լիարժեք վերականգնված է, զորակոչիկը
ճանաչվում է «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Հիվանդություններից,
կոտրվածքներից,
վիրահատություններից
հետո
զինծառայողներին մասնակի ազատման՝ մինչև 15 օր ժամկետով կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տալու անհրաժեշտության
վերաբերյալ եզրակացությունը կարող է կայացվել ստացիոնար բուժման ավարտից
հետո՝ կախված նրանց ընդհանուր վիճակիցֈ
ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 70. «ա» կետին են վերաբերում դիմածնոտային շրջանի բնածին կամ
ձեռքբերովի արատները («գայլի երախ» և այլն) և ձևախեղումները, ինչպես նաև
ծնոտների, թքագեղձերի, քունքաստործնոտային հոդերի քրոնիկական, հաճախ
սրացող հիվանդությունները՝ բուժման (այդ թվում` վիրահատության) դրական
արդյունքի բացակայության դեպքում, ծնոտների բարորակ նորագոյացությունների
լրիվ կամ մասնակի հեռացումից և հյուսվածքապատվաստումից հետո ծնոտի 4 սմ և
ավելի դեֆեկտները: Այս կետին են վերաբերում ծնոտների կենտրոնական
փոխհարաբերության դիրքում, վերին և ստորին ատամնաշարերի միջև, կտրիչ
ատամների շրջանում 9 մմ և ավելի կամ ծամիչ ատամների շրջանում 2 մմ-ից ավելի
սագիտալ կամ վերտիկալ ճեղքի առկայությունն ըստ Ագապովի ծամողական
ֆունկցիայի 50%-ից պակաս արդյունավետության դեպքում, քունքաստործնոտային
հոդերի անկիլոզները, ստորին ծնոտի կոնտրակտուրաները, բերանը բացելու` մինչև
2 սմ սահմանափակման դեպքում, կեղծ հոդերը, դիմաշարժիչ մկանների կաթվածը՝
դիմային նյարդի հիմնաբնի կամ խոշոր ճյուղավորումների վնասվելու հետևանքով,
հաճախակի սրացումներով քրոնիկական սիալոադենիտները, դիմածնոտային
շրջանի ակտինոմիկոզը, ծնոտների սեկվեստրալ խոռոչներով և սեկվեստրներով
ուղեկցվող քրոնիկական օստեոմիելիտը:
«բ» կետին են վերաբերում ծնոտների կենտրոնական փոխհարաբերության
դիրքում, վերին և ստորին ատամնաշարերի միջև, կտրիչ ատամների շրջանում մինչև
9 մմ կամ ծամիչ ատամների շրջանում 2 մմ սագիտալ կամ վերտիկալ ճեղքի
առկայությունը` ըստ Ագապովի ծամողական ֆունկցիայի 50%-ից պակաս
արդյունավետության դեպքում, կամ կտրիչ ատամների շրջանում 9 մմ ավելի կամ
ծամիչ ատամների շրջանում 2 մմ-ից ավելի սագիտալ կամ վերտիկալ ճեղքի
առկայությունը` ըստ Ագապովի 50% և ավելի` ծամողական ֆունկցիայի
արդյունավետության դեպքում:
«գ» կետին են վերաբերում ծնոտների կենտրոնական փոխհարաբերության
դիրքում, վերին և ստորին ատամնաշարերի միջև, կտրիչ ատամների շրջանում մինչև
9 մմ կամ ծամիչ ատամների շրջանում մինչև 2 մմ սագիտալ կամ վերտիկալ ճեղքի
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առկայությունը` ըստ Ագապովի ծամողական ֆունկցիայի 50% և ավելի
արդյունավետության դեպքում:
Նման հիվանդություն ունեցող զորակոչիկներին զորակոչային տեղամասերին
կցագրելիս առաջարկվում է համապարփակ օրթոդոնտիկ կամ վիրաբուժական
բուժում, իսկ զորակոչվելու ժամանակ վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքում՝
ճանաչվում է «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»: Բուժումից հետո
փորձաքննությունը կատարվում է ըստ բուժման կիրառված մեթոդի և արդյունքների
(6-12 ամիս անց), ինչպես նաև` շնչառական, ծամելու և թքարտադրության
ֆունկցիաների խանգարման աստիճանի:
Այս կետով են փորձաքննվում նաև արտաքին քթի դեֆորմացիաներով և
միջնապատի ծռվածությամբ զորակոչիկները, ում մոտ դիտվում է քթային
շնչառության խանգարում, ինչպես նաև հոտառական բոլոր տիպի խանգարումներ
ունեցող անձինք:
Հոդված 71. Ատամների ընդհանուր թվաքանակը հաշվելիս իմաստության
ատամները հաշվի չեն առնվում: Ատամների այն արմատները, որոնք պիտանի չեն
պրոթեզավորման համար, համարվում են բացակայող ատամներ: Այն ատամները,
որոնք փոխարինված են անշարժ պրոթեզներով, այդ թվում իմպլանտներով,
բացակայող չեն համարվում:
Հոդված 72. «ա» կետին է վերաբերում 5մմ և ավելի խորությամբ պարոդոնտալ
գրպանով, ատամնաբնի ոսկրահյուսվածքի արմատի 2/3 չափով ներծծումով
(ռեզոբցիա),
ատամի
II-III
աստիճանի
շարժունակությամբ
տարածուն
պարոդոնտիտը (հաստատված ռենտգենաբանական հետազոտությամբ), երբ
ախտահարված ատամների գումարային ծամողական ֆունկցիան, ըստ Ագապովի
կազմում է ընդհանուր ծամողական ֆունկցիայի 50% և ավելի:
Զորակոչիկներին կցագրելիս պարոդոնտիտի առկայության դեպքում
առաջարկվում է բուժում:
Այս կետին են վերաբերում նաև բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի՝ բուժման
չենթարկվող
հիվանդությունները:
Ստոմատիտի
(բերանաբորբ),
խեյլիտի,
գինգիվիտի,
լեյկոպլակիայի
և
այլ
հիվանդությունների,
ներառյալ`
նախաքաղցկեղները, առկայության դեպքում նշանակվում է բուժում: Լեյկոպլակիայի
և օբլիգատ նախաքաղցկեղների (Մանգոտիի խեյլիտ, Բոուենի հիվանդություն և այլն)
դեպքերում ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների հետ աշխատանքը հակացուցված է:
«գ» կետին է վերաբերում ատամների կարիեսը, երբ ոսկրափուտի (կարիեսի)
ենթարկված և հեռացված ատամների թվաքանակը 9-ից ավելի է, ընդ որում,
առնվազն 4-ն ունեն ատամնախոռոչի կամ պերիոդոնտի ախտահարում:
Զորակոչիկներին տրվում է տարկետում մեկ անգամ` մինչև մեկ տարի, բուժման
համարֈ Զինծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է բուժման ավարտից
հետո՝ սույն հոդվածի մյուս կետերի համաձայն: Տարկետումից հետո, եթե
զորակոչիկը ներկայանում է փորձաքննության նույն վիճակով, զորակոչվում է`
հաշվի առնելով ծամողական ֆունկցիայի էֆեկտիվությունը (50% և ավելի):
Հոդված
73.
Հիվանդություններից,
վիրահատություններից
հետո
զինծառայողների համար ծառայողական պարտականություններից մասնակի
ազատումը կամ արձակուրդը հիվանդության պատճառով (վերականգնողական)
որոշվում է ստացիոնար բուժման ավարտից հետո՝ ելնելով ընդհանուր վիճակից:
Ծնոտների ու դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների դեպքում
արձակուրդի անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացություն կայացնելու հիմք են
կոտրվածքների վերականգնման դանդաղումը, կոպիտ սպիները կամ բարդ
վիրաբուժական և օրթոպեդիկ բուժում պահանջող, ինչպես նաև ոսկրաբորբով
(օստեոմիելիտ) ուղեկցվող կոտրվածքները:
ԱՉՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 74. Կոպերի դիրքային տարբեր թերությունների (սերտաճում,
ներանկում, արտաշրջում, իսկական պտոզ, լագօֆթալմ) առկայության դեպքում
հաշվի է առնվում նաև տեսողական ու շարժողական ֆունկցիաների խանգարման
աստիճանը: Մինչև փորձաքննական եզրակացություն կայացնելն առաջարկվում է
վիրահատական շտկում:
«բ» կետին է վերաբերում բնածին կամ ձեռքբերովի իսկական պտոզը, երբ
ճակատային մկանների լարվածության բացակայության պայմաններում մեկ աչքի
վերին կոպը ծածկում է բբի կեսից ավելին կամ 1/3-ից ավելին` երկու աչքում:
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Այդպիսի պտոզ ունեցող անձանց առաջարկվում է վիրահատություն:
Վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքում եզրակացություն է կայացվում`
համաձայն «բ» կետի:
Հոդված 75. «ա» կետին են վերաբերում խիստ արտահայտված խոցային
բլեֆարիտը` սպիավոր վերասերումով և կոպեզրի զգալի մազաթափությամբ,
շաղկապենու քրոնիկական կոնյուկտիվիտները` գերաճով և ենթալորձային
հյուսվածքի զգալիորեն արտահայտված ինֆիլտրացիայով (ստացիոնար բուժման
անբավարար արդյունքի դեպքում` մեկ տարում երկու անգամից ավելի
բարդացումներով` հաստատված բժշկական փաստաթղթերով), ինչպես նաև`
շաղկապենու տրախոմատոզ ախտահարմամբ: Աչքի ֆունկցիայի կայուն
խանգարումներով տրախոմայի տարբեր բարդացումների դեպքում եզրակացություն
է կայացվում` այդ խանգարումները նախատեսող սույն Կարգի հոդվածների հիման
վրա (կոպերինը` ըստ 74-րդ, արցունքատար խողովակներինը՝ ըստ 76-րդ, եղջերաթաղանթինը՝ ըստ 78-րդ, տեսողության թուլությունը՝ ըստ 85-րդ հոդվածների):
«բ» կետին են վերաբերում չափավոր կամ աննշան արտահայտված
քրոնիկական բլեֆարիտները և հաջող բուժման դեպքում՝ հազվադեպ սրացումներով
կոնյուկտիվիտները:
Զորակոչիկներին կցագրելիս առաջարկվում է բուժում: Տարկետում տրվում է
միայն այն դեպքում, եթե ստացիոնար բուժման համար պահանջվում է առնվազն մեկ
ամիս ժամանակ, համաձայն 88-րդ հոդվածի:
Առանձին թեփուկներով և կոպեզրերի աննշան տեղական գերարյունությամբ
(հիպերեմիա) հասարակ բլեֆարիտը, հատուկենտ ֆոլիկուլներով ֆոլիկուլյար
կոնյուկտիվիտը, շաղկապենու թավշայնությունը կոպերի անկյուններում և
շաղկապենու կամարի շրջանում շաղկապենու տրախոմատոզ ծագում չունեցող
մասնակի մանր մակերեսային սպիները, ինչպես նաև` շաղկապենու տրախոմատոզ
ծագում ունեցող հարթ սպիները, առանց շաղկապենու և եղջերաթաղանթի այլ
փոփոխությունների և մեկ տարվա ընթացքում առանց տրախոմատոզ պրոցեսի
սրացման, ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու համար խոչընդոտ չեն:
Գարնանային կատարի պատճառով II և IV սյունակներով փորձաքննվողները
«Ոչ պիտանի են զինվորական ծառայության համար», իսկ I և III սյունակներով
փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է` կախված հիվանդության
արտահայտվածությունից, դրա ընթացքի ծանրության աստիճանից և բուժման
արդյունավետությունից:
Հետագա զարգացման միտումներ չունեցող կեղծ կամ իսկական մսամոլը
խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայության և ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու համար:
Զարգացող իսկական մսամոլ ունեցող անձը «Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-ում
ուսանելու համար», ինչպես նաև` ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների և ՀՎԲՄ հետ աշխատելու
համար: Թևակերպ թաղանթի կրկնակի ստացիոնար անհաջող բուժումից հետո
եզրակացություն է կայացվում` համաձայն սույն հոդվածի «ա» կետի:
Հոդված 76. «ա» կետին են վերաբերում արցունքատար ապարատի հիվանդությունները, որոնց բազմակի բուժման (վիրահատության) անարդյունավետությունը
հաստատված է բժշկական փաստաթղթերով: Հիմնավոր բժշկական փաստաթղթերի
բացակայության դեպքում զորակոչիկներին առաջին զորակոչի ժամանակ բուժման
համար տրվում է տարկետում` սույն ցանկի 88-րդ հոդվածով: Տարկետումից հետո,
կախված բուժման արդյունքներից, եզրակացություն է կայացվում ըստ սույն հոդվածի
«ա» կամ «բ» կետի:
«բ» կետին են վերաբերում մեկ կամ երկու աչքի արցունքատար ապարատի
բուժվող հիվանդությունները:
Վիրահատությունից հրաժարվելու դեպքում զորակոչիկները ճանաչվում են
«Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար», իսկ III
սյունակով փորձաքննվողները` «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»ֈ
Դակրիոցիստիտի դեպքում կատարվում է ոչ թե արցունքապարկի
արմատահանում (էքստիրպացիա), այլ դակրիոցիստորինոստոմիա:
Հոդված 77. «ա» կետին է վերաբերում ակնագունդը շարժող մկանների կայուն
կաթվածը (մկաններում կամ նյարդերում առաջացած ավարտուն և անվերադարձ
փոփոխությունները, որոնք բուժման ենթակա չեն)` անկախ երկտեսությունիցֈ
«ա» կետին է վերաբերում նաև աչքի մկանների վնասումով ակնակապճի
վնասվածքից հետո առաջացած կայուն դիպլոպիան: Այլ դեպքերում դիպլոպիան
հաշվի է առնվում միայն այն ժամանակ, երբ այն առկա է ուղիղ և ներքև նայելիս: Այլ
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դիրքերում առաջացած ոչ կայուն դիպլոպիան խոչընդոտ չէ զինվորական
ծառայության համար:
Եթե նիստագմը նյարդային համակարգի կամ վեստիբուլյար ապարատի
ախտահարման նշաններից մեկն է, ապա եզրակացություն է կայացվում ըստ
հիմնական
հիվանդության:
Տեսողության
զգալի
թուլացման
դեպքում
եզրակացություն է կայացվում համաձայն 85-րդ հոդվածի:
Եզրային դիրքում աչքի նիստագմոիդ շարժումը խոչընդոտ չէ զինվորական
ծառայության, ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու համար: 15 աստիճանից ցածր համակցված
շլության ժամանակ ախտորոշումը հաստատվում է բինօկուլյար տեսողության
ստուգման միջոցով: Եթե առկա է բինօկուլյար տեսողություն, ուրեմն` համակցված
շլություն չկա:
Շլության անկյան աստիճանն որոշվում է Հիրշբերգի եղանակով,
անհրաժեշտության դեպքում (շլության ոչ կայուն աստիճան)` հապլոսկոպիկ
սարքերով (սինօպտոֆոր):
Հոդված 78. Ներառում է եղջերաթաղանթի, շաղկապենու, անոթաթաղանթի,
ցանցենու տուբերկուլյոզային, սիֆիլիտիկ, դեգեներատիվ, դիստրոֆիկ և այլ
քրոնիկական, դժվար բուժվող կամ չբուժվող հիվանդությունները:
Սիֆիլիտիկ ծագում ունեցող պարենխիմատոզ կերատիտը վերաբերում է 94րդ հոդվածին: Զորակոչիկներին տրվում է տարկետում, իսկ զինծառայողներին
առաջարկվում է բուժում:
«ա» կետին են վերաբերում տեսողական ֆունկցիաների զարգացող
վատացման և կոնսերվատիվ ու վիրահատական բուժման տեսակետից անհեռանկար
հիվանդությունները: Այն դեպքերում, երբ պրոցեսն ավարտված է կամ հիվանդությունը չի խորանում և սրացումները հազվադեպ են, ինչպես նաև հյուսվածքների
պատվաստումից հետո I սյունակով փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է
կախված աչքի ֆունկցիաների խանգարումից: Հաճախակի են համարվում տարին
երկու անգամ և դրանից ավելի կրկնված սրացումները:
Ցանցենու
պիգմենտային
կամ
ոչ
պիգմենտային
դեգեներացիայի
ախտորոշումը դրվում է ստացիոնար պայմաններում և պետք է հիմնավորված լինի
ադապտոմետրիայի, պերիմետրիայի, էլեկտրառետինագրաֆիայի տվյալներով:
Ցանցենու պիգմենտային և ոչ պիգմենտային դեգեներացիան, որն ուղեկցվում
է մթնշաղային տեսողության խանգարմամբ (հիմնավորված` ադապտոմետրիայով և
էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություններով) և տեսադաշտերի կայուն
նեղացմամբ, երկու աչքերում, երբ ստորին և դրսային հատվածներում տեսադաշտը
պահպանված է ֆիքսացիայի կետից մինչև 30 աստիճան, վերաբերում է «ա» կետին:
Տեսադաշտի նույնպիսի նեղացում մեկ աչքում վերաբերում է «բ» կետին:
«բ» կետին վերաբերում են նաև մեկ կամ երկու աչքերում տեսադաշտերի
նեղացումը ստորին և դրսային հատվածներում, երբ տեսադաշտը պահպանված է
ֆիքսացիոն կետից 30-45 աստիճանֈ
«գ» կետին վերաբերում են հիվանդության թեթև արտահայտված ձևերը, որոնց
դեպքում տեսադաշտը նեղացած է ներքևից և դրսից մինչև 45 աստիճան երկու
աչքերում, կամ տեսադաշտը պահպանված է ֆիքսացիոն կետից 45 աստիճան
ստորին և դրսային հատվածներում:
Երկկողմանի քրոնիկական ուվեիտները, որոնք ուղեկցվում են ներակնային
ճնշման բարձրացմամբ (այդ թվում` գլաուկոմացիկլիկ կրիզները) և ախտորոշված են
ստացիոնար պայմաններում, վերաբերում են «ա» կետին:
«բ» կետին են վերաբերում ներակնային ճնշման բարձրացմամբ ուղեկցվող
ուվեիտը` մեկ աչքում կամ ներակնային ճնշման բարձրացմամբ չուղեկցվող, սակայն
հաճախակի սրացումներով (տարին 2 և ավելի անգամ) քրոնիկական ուվեիտները:
Կարճատեսության, հեռատեսության բոլոր տեսակի աստիգմատիզմների
դեպքում եղջերաթաղանթի վրա էքսիմեռլազեռային օպտիկավերականգնողական
վիրահատություններից հետո վիճակը գնահատվում է առնվազն 6 ամիս անց` նկատի
ունենալով տեսողական ֆունկցիաները, ինչպես նաև եղջերաթաղանթի, ապակենման
մարմնի և ցանցա- ու անոթաթաղանթների ախտաբանական փոփոխությունների
(հետվիրահատական
եղջերաթաղանթի
մթեցումներ,
կարճատեսության
արտահայտություններ` վիտրեիտներ, խորեոռետինիտներ) առկայությունն ու դրանց
արտահայտվածության աստիճանը կարճատեսության և խառն աստիգմատիզմի
դեպքում կիրառում են սույն հոդվածի «ա», «բ» կամ «գ» կետը:
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Կերատոպրոթեզավորումից հետո փորձաքննվողները բոլոր սյունակներով
ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»՝ անկախ աչքերի
ֆունկցիաներից:
Առաջնային կերատոտոմիայի տիպի վիրապատություն տարած անձինք «Ոչ
պիտանի են ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»: Առանձին դեպքերում ՌՈՒՀ-եր
ընդունվելու համար պիտանիությունն որոշվում է վիրահատությունից առնվազն մեկ
տարի անց, աչքի հատակում հետվիրահատական բարդությունների և դեգեներատիվ
փոփոխությունների բացակայության պարագայում:
Աչքի և դրա հավելումների նորագոյացությունների առկայության դեպքում,
կախված դրանց բնույթից, կիրառվում են 46-րդ կամ 47-րդ հոդվածները: Աչքի
ֆունկցիային խանգարող բարորակ նորագոյացությունների դեպքում վիրահատման
համար զորակոչիկներին 88-րդ հոդվածի համաձայն տրվում է տարկետում, իսկ
զինծառայողներին առաջարկվում է բուժում: Աչքի ֆունկցիային չխանգարող
բարորակ նորագոյացությունները խոչընդոտ չեն զինվորական ծառայության, ՌՈՒՀեր ընդունվելու, ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ և ԷՍԴ ստեղծող աղբյուրների հետ
աշխատելու համար:
Կեռատոկոնուսի ախտորոշումը և դրա աստիճանը որոշվում է
սկիասկոպիայի, բիոմիկրոսկոպիայի, օֆթալմոսկոպիայի և կեռատոմետրիայի
միջոցով:
Երկկողմանի երրորդ և չորրորդ աստիճանի կեռատոկոնուսները վերաբերում
են «ա» կետին:
Միակողմանի երրորդ և չորրորդ աստիճանների կեռատոկոնուսները
վերաբերում են «բ» կետին:
Առաջին և երկրորդ աստիճանի կեռատոկոնուսի դեպքում փորձագիտական
եզրակացություն է կայացվում` նկատի ունենալով տեսողական ֆունկցիաները՝ ըստ
85-րդ հոդվածի «բ» կամ «գ» կետի, բացառելով 85-րդ հոդվածի «ա» կետըֈ
Հաշվի առնելով հիվանդության հարաճուն բնույթը, մեկ կամ զույգ աչքում
երկրորդ աստիճանի կեռատոկոնուսի առկայության դեպքում զորակոչիկին առաջին
զորակոչի ժամանակ տրվում է տարկետում: Երկրորդ զորակոչի ժամանակ
զորակոչիկը ճանաչվում է զինծառայության պիտանի` սահմանափակումով: Սույն
հոդվածի «գ» կետով I սյունակով փորձաքննվողներ, ովքեր ենթարկվել են
վիրահատության աչքի ծակող-թափանցող վնասվածքների կապակցությամբ,
լիարժեք բուժումից և վերականգնումից հետո ճանաչվում են «Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական ծառայության համար», անկախ տեսողության սրությունից՝
կիրառելով 85 հոդվածի «գ» կետը:
Հոդված 79. Աչքի ակոմոդացիայի սպազմի կամ կաթվածի դեպքում
հետազոտությունն անհրաժեշտ է կատարել նյարդաբանի և այլ մասնագետբժիշկների մասնակցությամբ: Փորձաքննական եզրակացություն է կայացվում` ըստ
հիմնական հիվանդության:
Աչքի ակոմոդացիայի վիճակի գնահատման համար դիմում են բացարձակ և
հարաբերական ակոմոդացիայի հետազոտման մեթոդներին:
«ա» կետին է վերաբերում ախտորոշված և նախկինում բուժված
ակոմոդացիայի սպազմը, եթե հետազոտման ընթացքում ստատիկ ռեֆրակցիան
ցիկլոպլեգիկ լուծույթով (1 կաթիլից` օրը 2 անգամ) կաթեցման ավարտից 14-21 օր
հետո հետցիկլոպլեգիկ ռեֆրակցիան նորից բարձրանում է` հասնելով մինչ
ցիկլոպլեգիկ ռեֆրակցիայի մակարդակին կամ դրանից պակաս` 1,0 D-ից ոչ ավելի:
Ընդ որում, տեսողության սրությունը հեռվի համար բինօկուլյար տանելի
կորեկցիայով (որը չպետք է գերազանցի ստատիկ ռեֆրակցիայի չափը) պետք է
համապատասխանի 85-րդ հոդվածի «բ» կետում նշված տեսողության սրությանը: Եթե
հետազոտման ընթացքում ստատիկ ռեֆրակցիան ցիկլոպլեգիկ լուծույթով (1
կաթիլից` օրը 2 անգամ) 5-7-օրյա ցիկլոպլեգիայի բարձրության ֆոնի վրա պակասում
է սկզբնական տվյալներից 5,0 D, տրվում է տարկետում բուժման համար` մինչև մեկ
տարի:
Ախտորոշված և նախկինում բուժված, կայուն կաթվածի բուժման
անարդյունավետությունից հետո, ինչպես նաև ակոմոդացիան և կիսակաթվածը
(պարեզ), եթե պրոքսիմետրիկ մեթոդով հետազոտման ընթացքում պիլոկարպինի
հիդրոքլորիդի 1%-անոց լուծույթի 3-օրյա կաթեցումից հետո (1 կաթիլից` օրը 2
անգամ) տեսողության մոտակա պարզ կետը շարունակում է մնալ աչքից 60 սմ ավելի
հեռու՝ փորձաքննվողները ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության
համար»: Ընդ որում, տեսողության սրությունը հեռվի համար բինօկուլյար տանելի
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կորեկցիայով (որը չպետք է գերազանցի հայտնաբերված ռեֆրակցիայի չափը) պետք
է համապատասխանի 85-րդ «բ» հոդվածում նշված տեսողության սրությանը կամ
բինօկուլյար տեսողության սրությունը մոտիկի համար առանց կորեկցիայի
չգերազանցի 0,4-ը:
«բ» կետին են վերաբերում նախկինում հաջող բուժված ակոմոդացիայի (ոչ
կայուն) սպազմը, կաթվածը և կիսակաթվածը, ինչպես նաև` կայուն սպազմի այն
դեպքերը, որոնք չեն համապատասխանում սույն հոդվածի «ա» կետին:
Ակոմոդոպաթիայով անձանց փորձաքննությունը կատարվում է վերջին 6
ամսվա ընթացքում ստացած ստացիոնար բուժումից հետո: Ստացիոնար բուժումից
հրաժարվելու դեպքում եզրակացություն է կայացվում սույն հոդվածի «բ» կետով:
Ակոմոդացիայի
սպազմը,
կաթվածը
և
կիսակաթվածը,
անկախ
արտահայտվածության աստիճանից՝ «Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:
Հոդված 80. Ներառում է երկկողմանի ու միակողմանի աֆակիան և
արտիֆակիան, անկախ տեսողության սրությունից, ինչպես նաև` ոսպնյակի
երկկողմանի և միակողմանի հոդախախտերը և կիսահոդախախտերը, անկախ
տեսողության սրությունից:
Մեկ աչքի աֆակիան համարվում է երկկողմանի, եթե երկրորդ աչքի
ոսպնյակը մթագնած է, որն այդ աչքի տեսողության սրությունն իջեցնում է մինչև 0,4 և
ավելի ցածր:
Զույգ աչքի ինտրաօկուլյար կորեկցիայի դեպքում III սյունակով
փորձաքննվողների պիտանիությունը որոշվում է` կախված աչքերի ֆունկցիայից:
Ինտրաօկուլյար կորեկցիա ունեցող անձինք «Ոչ պիտանի են ՌՈՒՀ-ում ուսանելու
համար»:
Հոդված 81. Ստացիոնար բուժումից հետո զինծառայողների «ծառայողական
պարտականություններից մասնակի ազատման կամ արձակուրդի հիվանդության
պատճառով (վերականգնողական)» անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվում ըստ 88-րդ հոդվածի:
Բոլոր դեպքերում, աչքի մեջ օտար մարմնի առկայության դեպքում
զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը որոշվում է վնասվածք
ստանալուց ոչ շուտ, քան երեք ամիս անց:
Հոդված 82. Ներառում է գլաուկոման, որի ախտորոշումը պետք է հաստատվի
ստացիոնար պայմաններում: Զինվորական ծառայության պիտանիությունը որոշվում
է միայն դեղերի միջոցով կամ վիրահատական բուժումից հետո՝ հաշվի առնելով
ֆունկցիաների կայունացման աստիճանը: Այս հոդվածին է վերաբերում նաև
երկրորդային գլաուկոման:
Հոդված 83. Ներառում է զույգ աչքերի ցանցենու ոչ վնասվածքային բնույթի
շերտազատման հետևանքները՝ անկախ տեսողության սրությունից, զույգ աչքերի
ցանցենու որևէ պատճառով առաջացած շերտազատումները, ինչպես նաև ցանցենու
երկկողմանի շերտազատման պատճառով կատարված վիրահատություններից հետո
ստեղծվող վիճակները, անկախ տեսողության սրության աստիճանից, ցանցենու ոչ
վնասվածքային բնույթի շերտազատումից հետո, մեկ աչքի ցանցենու որևէ բնույթի
շերտազատման հետևանքները: III սյունակով փորձաքննվողներին, ովքեր դրական
ելքով վիրահատվել են մեկ աչքի ցանցենու որևէ բնույթի շերտազատման, այդ թվում`
ցանցենու վնասվածքային բնույթի շերտազատման կրկնվելու պատճառով,
վիրահատությունից հետո, համաձայն 88-րդ հոդվածի, տրվում է մինչև 60 օր
արձակուրդ, այնուհետև զինվորական ծառայության համար պիտանիության հարցը
որոշվում է` ըստ աչքերի ֆունկցիաների վիճակի:
Հոդված 84. Ներառում է տեսողական նյարդի` որևէ պատճառով առաջացած
սուբատրոֆիան և ատրոֆիան:
Տեսողական նյարդի սուբատրոֆիայի դեպքում զինվորական ծառայության
համար պիտանիությունը որոշվում է` կախված աչքի ֆունկցիայից (տեսողության
սրություն, տեսողական դաշտ և այլն): Տեսադաշտերի կայուն նեղացումը երկու
աչքերում, երբ ստորին և դրսային հատվածներում տեսադաշտը պահպանված է
ֆիքսացիայի կետից միջև 30 աստիճան, վերաբերում է «ա» կետին: Տեսադաշտի
նույնպիսի նեղացում մեկ աչքում վերաբերում է «բ» կետին:
«բ» կետին է վերաբերում նաև մեկ կամ երկու աչքում տեսադաշտերի
նեղացումը ստորին և դրսային հատվածներում, երբ տեսադաշտը պահպանված է
ֆիկսացիոն կետից 30-45 աստիճան:
«գ» կետին են վերաբերում հիվանդության թեթև արտահայտված ձևերը, որոնց
դեպքում տեսադաշտը պահպանված է ֆիքսացիոն կետից 45 աստիճան ստորին և
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դրսային հատվածներում: Հաշվի առնելով հիվանդության հարաճուն բնույթը` ըստ
«գ» կետի զորակոչիկին առաջին զորակոչի ժամանակ տրվում է տարկետում:
Երկրորդ զորակոչի ժամանակ զորակոչիկը ճանաչվում է «Սահմանափակումով
պիտանի է զինվորական ծառայության համար», եթե տեսադաշտի սահմանները չեն
փոփոխվելֈ
Զույգ աչքի տեսողական ֆունկցիան խանգարող կայուն հեմիանոպտիկ
սկոտոմայի
առկայության
դեպքում
III
սյունակով
փորձաքննվողների
պիտանիությունը
որոշվում
է
անհատապես,
իսկ
այլ
սյունակներով
փորձաքննվողները` «Ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար»:
Մասնագիտական գործունեությունը դժվարացնող կայուն համակենտրոն
սկատոմաների առկայության դեպքում III սյունակով փորձաքննվողների
պիտանիությունը որոշվում է՝ հաշվի առնելով զինվորական մասնագիտությունը և
տեսողական օրգանի ֆունկցիաները:
Հոդված 85. Զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը պահանջում
է, որ կորեկցիայի ենթարկված տեսողության սրությունը լինի` մեկ աչքինը` առնվազն
0,4, մյուս աչքինը` առնվազն 0,1: Կասկածելի դեպքերում տեսողության սրությունը
գնահատվում է հետազոտության ստուգիչ մեթոդներով:
I և III սյունակներով փորձաքննվողների` զինվորական ծառայության համար
պիտանիությունը որոշելիս յուրաքանչյուր աչքի տեսողության սրությունը գնահատվում է տանելի` ակնոցային կորեկցիայի տվյալների հիման վրա: Փորձաքննվողների
մոտ սովորական գնդաձև կամ կոնաձև ապակիներով տեսողության կորեկցիայի,
ինչպես նաև կորեկցիայի չենթարկվող անիզոմետրոպիայի առկայության դեպքում
բոլոր սյունակներով նախատեսվում է տեսողության սրություն գործնականում
տանելի բինօկուլյար կորեկցիայով, այսինքն` լավ և վատ տեսնող աչքերի համար
ապակիների ուժգնության տարբերությունը կամ աստիգմատիզմը գլանաձև
(համատեղված) ապակիներով կորեկցիայի ենթարկելու ժամանակ լավ տեսնող աչքի
երկու գլխավոր առանցքներում ոսպնյակի բեկման ուժի տարբերությունը պետք է
լինի 2,0 D-ից ոչ ավելի: Կոնտակտային տեսապակիներ օգտագործող անձինք պետք է
ունենան սովորական ակնոց, որի միջոցով տեսողության սրությունը կապահովի
ծառայողական պարտականությունների կատարումը:
ՌՈՒՀ-եր ընդունվողների մոտ ստորև նշվող ռեֆրակցիայի սահմանը
չգերազանցող տեսողության սրության կորեկցիան որոշվում է միայն կարճատեսության կամ կարճատես աստիգմատիզմի (հասարակ կամ բարդ) առկայության
դեպքում, իսկ տեսողության թուլացման այլ պատճառների առկայության (այդ թվում`
հեռատեսության, հեռատեսային կամ խառը աստիգմատիզմի) դեպքում՝ առանց
կորեկցիայի:
Հրամանատարական և նման տիպի այլ ՌՈՒՀ-եր ու հրամանատարական
ֆակուլտետներ (բաժիններ) ընդունվողների յուրաքանչյուր աչքի տեսողության
սրությունն առանց կորեկցիայի պետք է լինի` հեռուն` առնվազն 0,8, մոտիկը` 1,0:
Տանկային և օդադեսանտային հրամանատարական ուսումնարաններ
ընդունվողների յուրաքանչյուր աչքի տեսողության սրությունն առանց կորեկցիայի
պետք է լինի, հեռուն` առնվազն 0,6 և մոտիկը` 0,8: Նրանց համար թույլատրվում են
առավելագույն ամետրոպիայի միջօրեագծում լավ տեսնող աչքի 2,0 D-ից ոչ ավելի
կարճատեսություն կամ հեռատեսություն, ցանկացած տիպի աստիգմատիզմ երկու
գլխավոր միջօրեագծերում` ռեֆրակցիայի 1,0 D-ից ոչ ավելի տարբերությամբ:
Ինժեներահրամանատարական կամ հրթիռային զորքերի ինժեներական
ուսումնարաններ, ինչպես նաև ավտոմոբիլային, հրթիռազենիթային, քիմիական
պաշտպանության,
տեղագրական
ուսումնարանների
հրամանատարական
ֆակուլտետներ (բաժիններ) ընդունվողների յուրաքանչյուր աչքի տեսողության
սրությունն առանց կորեկցիայի պետք է լինի` հեռուն` առնվազն 0,5, մոտիկը` 0,8:
Նրանց համար թույլատրվում են. առավելագույն ամետրոպիայի միջօրեագծում լավ
տեսնող աչքի 3,0 D-ից ոչ ավելի կարճատեսություն կամ հեռատեսություն, ցանկացած
տիպի աստիգմատիզմ երկու գլխավոր միջօրեագծերում ռեֆրակցիայի 1,0 D-ից ոչ
ավելի տարբերությամբ:
Մնացած
բոլոր
ուսումնական
հաստատություններ
ընդունվողների
տեսողության սրությունը պետք է լինի` հեռվի համար` կորեկցիայով, իսկ մոտիկի
համար` առանց կորեկցիայի. մեկ աչքինը` 0,8-ից ոչ ցածր, մյուսինը` 0,5-ից ոչ ցածր:
Նրանց համար թույլատրվում են. առավելագույն ամետրոպիայի միջօրեագծում լավ
տեսնող աչքի 4,0 D-ից ոչ ավելի կարճատեսություն կամ հեռատեսություն, ցանկացած
տիպի աստիգմատիզմ երկու գլխավոր միջօրեագծերում` ռեֆրակցիայի 2,0 D-ից ոչ
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ավելի տարբերությամբ: Եթե վերջին երկու տարիների փաստաթղթերով
հաստատվում է, որ կարճատեսության խորացում չկա, ապա թույլատրվում է
դիմորդներին ՌՈՒՀ-եր ընդունվել լավ տեսնող աչքի 5,0 D կարճատեսությամբ:
Ռեֆրակցիայի ուժեղացումը 0,5 D-ով ընդունվում է որպես դրա խորացում:
Ռադիոտեղորոշիչ կայանների օպերատորների մասնագիտական ծառայողական պիտանիությունը, երբ տեսողության սրությունը` հեռուն կորեկցիայով կամ
մոտիկը առանց կորեկցիայի 1,0-ից պակաս է, որոշվում է անհատապես:
Որևէ պատճառով աչքի ոսպնյակի պղտորվածության դեպքում, որը
հայտնաբերվում է ոչ միայն ճեղքավոր լամպի միջոցով, այլև անցնող լույսի մեջ
կատարվող հետազոտությամբ և կողմնային լուսավորության դեպքում (լայնացած
բբերի պարագայում), IV սյունակով փորձաքննվողները «Ոչ պիտանի են
զինվորական ծառայության համար»` անկախ պղտորվածության չափերից,
քանակից, տեղայնացումից ու աչքերի ֆունկցիաների վիճակից: Այսպես կոչված
երփներանգությունը, բազմագունությունը, բեկորիկները, հատիկները և վակուոլները,
որոնք աչքի ոսպնյակում հայտնաբերվել են միայն ճեղքավոր լամպի օգնությամբ, IV
սյունակով փորձաքննվողների համար հակացուցում չեն ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների
հետ աշխատելու համար: Եթե ոսպնյակում այդ երևույթների հետագա զարգացման
համոզիչ նշաններ կան, ապա դրանք ՌՆ և ԻՃ այլ աղբյուրների հետ աշխատելու
համար ոչ պիտանի են:
Աչքի ոսպնյակի առաջնային պատիճում տեսողության սրության վրա չազդող
բնածին պիգմենտի առկայությունը խոչընդոտ չէ ՌՆ և ԻՃ այլ աղբյուրների հետ
աշխատելու և ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու համար:
Հոդված 86. Ռեֆրակցիայի անոմալիաների տեսակն ու աստիճանը որոշվում է
սկիասկոպիայի միջոցով` դեղորայքային ցիկլոպլեգիայի պայմաններում: Առանձին
դեպքերում, որպես լրացուցիչ մեթոդ, կարող է կիրառվել նաև ռեֆրակտոմետրիան:
Ցանկացած աստիճանի կարճատեսության դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև
տեսողության սրությունը` տանելի կորեկցիայով, աչքը բեկող միջավայրերի
թափանցիկությունը և ակնահատակի վիճակը: Դրանցում փոփոխություններ լինելու
դեպքում եզրակացություն է կայացվում նաև ըստ 78-րդ և 85-րդ հոդվածների «բ» կամ
85-րդ հոդվածի «գ» կետը, բացառելով 85-րդ հոդվածի «ա» կետը:
Հաշվի առնելով հիվանդության հարաճուն բնույթը, ըստ «ե» կետի` զորակոչիկին առաջին զորակոչի ժամանակ տրվում է տարկետում: Երկրորդ զորակոչի
ժամանակ եզրակացություն է կայացվում զորակոչիկի պիտանիության մասին:
Այն դեպքերում, երբ սույն հոդվածում ռեֆրակցիայի նշված անոմալիաների
դեպքում III և IV սյունակներով նախատեսվում է պիտանիության անհատական
գնահատում, իսկ տեսողության սրությունը կորեկցիայով չի խոչընդոտում զինվորական ծառայությանը, որոշիչ նշանակություն է տրվում տեսողության սրությանը:
Հոդված 87. Գունազգացողության թուլացման աստիճաններն ու տեսակներն
ախտորոշելիս պետք է առաջնորդվել Ռաբկինի բազմագույն (պոլիխրոմատիկ)
աղյուսակին կից մեթոդական ցուցումների ութերորդ և ավելի ուշ հրատարակություններով: Դիխրոմազիայի և «A» ու «B» տիպի անոմալ տրիխրոմազիայի
առկայության դեպքում, բոլոր տիպի ավտոմեքենաների, տանկերի ու այլ ռազմական
մեքենաների վարորդները, ղեկորդները, ազդանշորդ-հսկիչները, հեռաչափորդները
ճանաչվում են ոչ պիտանի` ըստ մասնագիտության զինվորական ծառայության
համար:
«C» տիպի անոմալ տրիխրոմազիային է վերաբերում այն վիճակը, երբ
փորձաքննվողները Ռաբկինի աղյուսակում տարբերում են 12 աղյուսակ` XVIII
աղյուսակի պարտադիր տարբերակմամբ:
«C» տիպի անոմալ տրիխրոմազիան չի հակացուցված զինվորական
ծառայության, բոլոր տիպի ռազմական մասնագիտությունների գծով, ներառյալ`
որպես փոխադրամիջոցների վարորդների (բացի` երկաթուղին) ծառայելու, ինչպես
նաև ՌՈՒՀ-եր ընդունվելու (բացի` քիմիական պաշտպանության մասնագետներ,
օդաչուներ, շտուրմաններ և երկաթուղային տրանսպորտի վարորդներ պատրաստող
ՌՈՒՀ-երը) համար:
Հոդված 88. Ներառում է եղջերաթաղանթի, ծիածանաթաղանթի և աչքի այլ
թաղանթների սուր հիվանդություններից, ինչպես նաև վնասվածքներից ու
վիրահատություններից հետո տեսողության ժամանակավոր խանգարումը:
Երկարատև ստացիոնար բուժում չպահանջող և աչքի ֆունկցիային
չխանգարող հիվանդությունների դեպքում զորակոչիկները պիտանի են ճանաչվում
զինվորական ծառայության համար:
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ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Մաշկային հիվանդությունների փորձաքննությունն իրականացվում է
հետևյալ սկզբունքներով: Մեկ ափի մակերեսը, ներառյալ` մատերը կազմում են
մարմնի մակերեսի 1%-ը: Ըստ դրա` մարմնի մակերեսը բաժանվում է մակերեսային
դաշտերի` վերին վերջույթ 9%, ստորին վերջույթ` 18% և այլն (ըստ Ադասկևիչի): Ըստ
տարածվածության մաշկային հիվանդությունները բաժանվում են`
1) միակի օջախ.
2) սահմանափակ ձև՝ որևէ անատոմիական գոտում մանր օջախների
առկայություն.
3) տարածուն ձև՝ երեք և ավելի անատոմիական գոտում երկու կողմից`
առջևից և հետևից, տարբեր ձևաբանական տարրերով (թեփ, բշտիկ, թարախաբշտիկ
և այլն) օջախների առկայությունը կամ մեկ անատոմիական գոտում 1% գերազանցող
օջախի առկայությունը:
2. Կորյակային հիվանդություն`
1) թեթև աստիճան կամ կոմեդոնային` դեմքի մաշկին և (կամ) իրանին
բազմաթիվ ոչ բորբոքային (բաց և փակ կոմեդոններ) և եզակի բորբոքային
(հանգուցիկաթարախաբշտիկային` ֆոլիկուլային հանգույցիկներ, թարախաբշտիկներ, ինդուրատիվ հանգույցներ, դրենավորող սինուսներ) ձևաբանական տարրերի
առկայությամբ.
2) միջին աստիճան կամ հանգուցիկաթարախաբշտիկային` դեմքի մաշկին և
(կամ)
իրանին
բազմաթիվ
բորբոքային
(հանգուցիկաթարախաբշտիկային`
ֆոլիկուլային հանգույցիկներ, թարախաբշտիկներ, ինդուրատիվ հանգույցներ,
դրենավորող սինուսներ) և եզակի հետբորբոքային չզարգացած հանգույցների, եթե
առկա է մեկից ավելի զարգացած, հանգուցակիստային կամ տարր, ինչպես նաև
փոքրիկ սպիների և գունակային բծերի առկայությամբ.
3) ծանր աստիճան` դեմքի մաշկին և (կամ) իրանին բազմաթիվ
թարախակալվող ֆլեգմոնային (հանգուցակիստային) և գնդաձև (կոնգլոբատ)
հանգույցների, ինչպես նաև հետբորբոքային տարրերի (կիստաներ, ատրոֆիկ,
հիպերտրոֆիկ և կելոիդային սպիներ) առկայությամբ:
Վիտիլիգո, մաշկի ոչ բորբոքային (ոչ մնացորդային) պիգմենտացիան
տարածուն է համարվում փակ տեղամասերում 7% և ավելի օջախները, իսկ բաց
տեղամասերում (դեմք) 1% և ավելի: Մազաթափության խոշոր օջախ է համարվում
գլխի մազածածկ մասում 1%-ից ավելի օջախի առկայությունը:
Հոդված 89. «գ» կետով է փորձաքննվում սեբորեային մաշկաբորբը` բաց
տեղամասեր` 1% և ավելի, փակ տեղամասեր` 4% և ավելի, մազաթափության երեք և
ավելի օջախների առկայությունը գլխի մազածածկ մասում (յուրաքանչյուր օջախի
տրամագիծը 5սմ և ավելի):
Զինծառայողների
հետագա
ծառայության
համար
պիտանիության
եզրակացությունը կայացվում է ըստ բուժման արդյունքների:
«դ» կետով փորձաքննելիս հաշվի է առնվում`
1) հիվանդության փուլը (ստացիոնար, ռեգրես, նվազում).
2) ախտանիշների (ինֆիլտրացիա, լիխենիֆիկացիա, էքսուդացիա, թեփոտում)
արտահայտվածությունը (թույլ կամ չափավոր).
3) օջախների չափը:
Այս կետին են վերաբերում նաև նեյրոֆիբրոմատոզ բծային ձևը`
բարդությունների բացակայության դեպքում:
Շարակցական հյուսվածքի, էնդոկրին և այլ համակարգերի, ալերգիաների հետ
զուգակցվող մաշկային հիվանդությունները պարտադիր պետք է հետազոտվեն
համապատասխան բուժհաստատություններում և փորձաքննվեն համապատասխանաբար սույն ցանկի 20-րդ կամ 22-րդ կամ 32-րդ հոդվածներովֈ Գունափոփոխ
որքինը խոչընդոտ չէ զինվորական ծառայությանը:
Հոդված 90. Մելանովտանգավոր են համարվում`
1) մանր և խոշոր գունակավոր, մազակալված, անոթային, մելանոմային
խալերը (բաց տեղամաս 1% և ավելի, փակ տեղամասերում 7% և ավելի), մանր և
խոշոր գերաճական և պապիլոմային խալերը (բաց տեղամասերում 4 սմ2 և ավելի,
փակ տեղամասերում 8 սմ2 և ավելի).
2) սահմանային պիգմենտային խալերը՝ տեղակայված ափերի և ներբանների
մաշկին և գերազանցում են 1սմ տրամագիծը.
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3) կապույտ նևուսը.
4) բնածին հսկա նևուսը՝ 10սմ և ավելի տրամագծով և պապիլոմատոզ
գերաճով մակերեսին.
5) Օտայի, Իտոյի և Բեքքերի նևուսները:
Դաստակի մեկ-երկու մատի անօնիխիան խոչընդոտ չէ զինվորական
ծառայությանը:
Հոդված 91. Նշված հոդվածով փորձաքննվողները ուղեգրվում են բուժման, ոչ
ուշ, քան զորակոչի ավարտից 40 օր առաջ: Քոսի և ոջլոտոտության դեպքում
ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ արձակուրդ
հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) չի տրամադրվումֈ
ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 93 և 94. Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններով (սեռավարակներ) տառապող զորակոչիկներին բուժման նպատակով
տրվում է տարկետում: Սիֆիլիսով հիվանդ բոլոր զորակոչիկներն ուղարկվում են
բուժման: Թաքնված սիֆիլիսով հիվանդների բուժումից (բուժման հատուկ կուրսի
լրիվ ընդունումից) և կլինիկաշճաբանական եռակի հետազոտությամբ հիվանդության
չհայտնաբերվելուց հետո կամ առաջնային և երկրորդային թարմ և կրկնվող
սիֆիլիսով հիվանդ զինծառայողները բուժման կուրսն ամբողջությամբ հաջող
ավարտելուց հետո ճանաչվում են «Պիտանի է զինվորական ծառայության համար»ֈ
Հոդված 95. Արյունաստեղծ համակարգի, այլ օրգանների ախտաբանական
փոփոխություններով ուղեկցվող բնածին կամ ձեռքբերովի իմունոդեֆիցիտային
վիճակների դեպքում փորձաքննվողները ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է զինվորական
ծառայության համար»: Իմունադեֆիցիտային վիճակները պետք է հաստատվեն
արյան
շիճուկի
իմունոգլոբուլինների
լաբորատոր
հետազոտությունների
արդյունքներով:
ԿԱՆԱՆՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված 96. Ֆիզիկական զարգացման հետամնացության կամ օվարիալմենստրուացիոն ֆունկցիաների խանգարման հետ զուգակցվող սեռական ոլորտի
մանկայնության (ինֆանտիլիզմ) դեպքում փորձաքննությունը կատարվում է ըստ
սույն ցանկի 20-րդ կամ 105-րդ հոդվածների:
Հոդված 98. Արգանդի արտանկում է համարվում այն վիճակը, երբ կանգնած
(կամ կծկված վիճակով պառկած) դիրքում արգանդն ամբողջությամբ դուրս է գալիս
սեռական ճեղքից` իր հետևից դուրս գցելով նաև հեշտոցի պատերը: Շեքի լրիվ (III
աստիճանի) պատռվածք է համարվում այն պատռվածքը, որի դեպքում շեքի
մկանների ամբողջականությունն իսպառ խախտված է, դրանք փոխարինվել են ուղիղ
աղիքի պատին անցնող սպիական հյուսվածքով, հետանցքը խորաբացված է, չունի
կանոնավոր ուրվագծեր:
Հոդված 99. Արգանդի և հեշտոցի իջեցում է համարվում այն վիճակը, երբ
պրկումից սեռական ճեղքը խորը բացվում է և այնտեղից երևում են արգանդի վզիկը,
հեշտոցի առջևի և հետևի պատերը, որոնք, սակայն, նրա սահմաններից դուրս չեն
գալիս:
Այս հոդվածով է փորձաքննվում նաև սեռական ֆունկցիայի խանգարումով
ուղեկցվող արգանդի ոչ ճիշտ դիրքը:
Հոդված 100. Արգանդի ոչ ճիշտ դիրքն առանց ֆունկցիայի խանգարման հիմք
չէ սահմանափակելու զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը: «Ոչ
պիտանի է զինվորական ծառայության համար» եզրակացություն է կայացվում այն
դեպքերում, երբ արգանդի ոչ ճիշտ դիրքը զուգորդվում է մենոռագիայի,
փորկապության, սրբոսկրի և փորատակի շրջանում ցավերի հետ:
Հոդված 101. Նախատեսում է հաճախ սրացող, մեծամասամբ` դժվար բուժվող,
երբեմն` վիրաբուժական միջամտություն պահանջող բորբոքային պրոցեսները
(բորբոքային ուռուցքներ, թարախի պարկավորված օջախներ և այլն):
Հոդված 102. Նախատեսում է հատկապես ստացիոնար պայմաններում
բուժման ենթակա սուր հիվանդությունները: Բուժումից հետո, ըստ ցուցումների,
կարող է եզրակացություն կայացվել՝ ծառայողական պարտականություններից
մասնակի ազատում կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնո-
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ղական): Հաճախակի կրկնվելու դեպքում փորձաքննությունը կատարվում է ըստ 103րդ հոդվածի:
Հոդված 103. Դաշտանային ցիկլի խանգարման դեպքում պետք է նկատի
ունենալ`
1) յուվենիլ արյունահոսությունները (մինչև 20 տարեկան), այսինքն՝ դաշտանի
երկարաձգվելը մինչև 8 օր, կամ դաշտանից անկախ` անընդհատ կրկնվող
արյունահոսությունները, կամ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետևանքով
առաջացող արյունահոսությունները.
2) ալգոդիսմենորեան կամ սեռական և հարակից օրգանների ֆունկցիաների
արտահայտված խանգարումները, որոնք պայմանավորված են սեռական օրգանների
խիստ արտահայտված թերզարգացածությամբ (հեշտոցի ատրեզիա, արգանդի խիստ
արտահայտված թերզարգացածություն և այլն).
3) սեռական օրգանների զարգացման անոմալիաները, եթե դրանք
առաջացնում են մշտական ցավեր և ուղեկցվում են հեշտոցում կամ արգանդում
արյունալի ուռուցքների գոյացմամբ: Այդ դեպքերում անհրաժեշտ է հետազոտվել
բժշկական (ռազմաբժշկական) հիմնարկներում: Ամենորեայի երևույթների դեպքում
պարզվում են դրա պատճառները:
Հղիների բժշկական փորձաքննությունը կատարվում է խիստ անհատապես՝
գինեկոլոգի, թերապևտի, նյարդաբանի, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ բժիշկ
մասնագետների մասնակցությամբ: Թունավոր հղիության դեպքում, կախված
ախտաբանական երևույթների ուժգնությունից` ուղեգրվում են ստացիոնար բուժման
կամ կայացվում ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում կամ
արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տրամադրելու:
Ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման կամ հիվանդության
պատճառով արձակուրդի (վերականգնողական) անհրաժեշտության մասին
եզրակացությունը հիմնվում է որևէ օրգանի կամ համակարգի առավելագույն
ախտահարման վրա և ընդունվում է ըստ համապատասխան հոդվածների: Հղիները,
անկախ հղիության ժամկետից, զինվորական ծառայության չեն զորակոչվում և
ճանաչվում են «Ոչ պիտանի է ՌՈՒՀ-ում ուսանելու համար»:

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

94

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ՀավելվածN 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 312-Ն որոշման
ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ`
ԸՍՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 1-ԻՆ ՍՅՈՒՆԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՎՈՂՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Հոդված

1
2բ

Առաջնագծում մարտական
հերթապահությանը, հրետանու
կրակային, ՀՕՊ-ի
մեկնարկային դիրքերում ու
կապի հանգույցներում
մարտական հերթափոխի և
պահակային ծառայությանը
չեն ընդգրկվում
2

Ֆիզիկական
պատրաստությունը
կազմակերպվում է՝
հիմք ընդունելով
չթույլատրվող
ֆիզիկական
վարժությունները

Հակացուցված է
ծովի մակերևույթից
2500մ և բարձր
գոտիներում
ծառայության

3

4

Հակացուցված է
ծառայությունը
խոնավ և ցուրտ
եղանակային
պայմաններում
անընդմեջ երկու
ամիս և ավելի
ժամկետով
5

Արգելվում է
Անձնակազմի Ծառայություն Ծանովարել տրանս- ղեկավարման հեշտացված թություն
պորտային
սահմանա- օրվա կարգամիջոցներ և
փակում
ցուցակով
տեխնիկա

6

7

8

9

4բ
5գ
6բ
7գ
9գ
10գ
11գ
17բ
20գ
20ե
21գ
23գ
24գ
25դ
26դ
27դ
28բ
30գ

*

30ե
31դ
32գ
33գ
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34գ

*

36գ
37գ
38գ
39գ

*
*

40բ
41բ
42գ

*
*

43գ
47գ
48ե
49գ

*

52բ
53բ
54գ

*
*

55ա
60
61գ
63գ
68գ
70բ
77բ

*

84գ
85գ
86դ
86ե
89դ

*

1. Սույն սահմանափակումները չեն կարող ընդգրկել ծառայողական պարտականությունների, առօրյա գործունեության հետ կապված բոլոր
իրավիճակներում այս կամ այն սահմանափակումները, ուստի անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր զինծառայողին ցուցաբերել անհատական մոտեցում և
ծառայության առաջին իսկ օրվանից անմիջական հրամանատարության և բուժծառայության մշտական ուսումնասիրության արդյունքում ստեղծել
այնպիսի պայմաններ, որն ուղղված կլինի զինծառայողի առողջության ամրապնդմանը, և որտեղ առավելագույնս կդրսևորվի նրա
հարմարվողականությունը ծառայության պայմաններին:
2.
գույնով նշված են հակացուցումները:
3. Աստղանիշն ունի հետևյալ նշանակությունն` ախտահարման անատոմիական տեղակայումից և բարդությունից ելնելով զորամասի բժշկի
կողմից սահմանվում են չթույլատրվող ֆիզիկական վարժություններ կամ սահմանափակում ծառայության որոշակի խնդիրներ կատարելու առումով
(չի հանդիսանում ծառայողական պարտականություններից մասնակի կամ լրիվ ազատում):
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4. «Ծառայություն հեշտացված օրվա կարգացուցակով» բնութագիրը ենթադրում է օրվա կրճատ պարապմունքներ և հանգստի ավելի երկար
ժամկետ, չի արգելվում պահակային ծառայությունը, ծառայության ընթացքում փորձաքննություն՝ յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկֈ
5. «Հակացուցված է ծառայությունը խոնավ և ցուրտ եղանակային պայմաններում անընդմեջ երկու ամիս և ավելի ժամկետով» բնութագիրը
վերաբերում է զորանոցային պայմաններից դուրս (ճամբարային հավաքներ, զորավարժություններ, մարտական հերթապահություն և այլն) գտնվելու
ժամանակահատվածինֈ

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ`
ԸՍՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 1-ԻՆ ՍՅՈՒՆԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՎՈՂՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ՉԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդված

1
2բ

Ուժային վարժություններ`
վարժություններ պտտաձողի և
զուգափայտի վրա, կշռաքարերի
բարձրացում
2

Արագության
վարժություններ`
վազք 100մ,
60մ,10x10մ
3

Վազք
1000մ, 400մ,
4x100մ
4

Դիմացկունության
Ճարպկություն`
վարժություններ` 3000մ և
ցատկ նժույգի կամ
ավելի վազք ներառող
այծի վրայով
վարժություններ
5
7

10գ
11գ
17բ
20գ
20ե
24գ
25դ
26դ
27դ
28բ
30ե
31դ
32գ
33գ
36գ
37գ
38գ
39գ
40բ
41բ
42գ
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Արգելագոտու հաղթահարում
8

Սահմանափակումները սահմանվում են
զորամասի բժշկի
որոշմամբ
9

43գ
47գ
48ե
49գ
55ա
61գ
84գ
85գ
86դ
86ե

1.

գույնով նշված են չթույլատրվող վարժությունները:

2. Առավոտյան մարզանքին մասնակցում են բոլոր զինծառայողները, բացառությամբ բուժական ֆիզկուլտուրայի խմբում ընդգրկվածների:
3. Սահմանափակումները սահմանվում են բժշկի կողմից՝ նկատի ունենալով հիվանդության անատոմիական տեղակայումը:
4. Բուժական ֆիզկուլտուրայի խմբում ընդգրկվում են`
ա) բուժկետում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող հիվանդները.
բ) ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատված զինծառայողները` բժշկական փաստաթղթերում համապատասխան
գրառումների առկայության դեպքում.
գ) զորամասի բժշկի եզրակացությամբ ֆիզիկական (շարային) պատրաստության պարապմունքներից ժամանակավորապես ազատված
զինծառայողները.
դ) հեշտացված օրվա կարգացուցակով ծառայություն իրականացնող զինծառայողներըֈ
5. Ցանկում չնշված ֆիզիկական վարժությունները թույլատրվում են միայն պրակտիկ առողջ զինծառայողներին:
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ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ`
ԸՍՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 3-ՐԴ ՍՅՈՒՆԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՎՈՂՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Առաջնագծում մարտական
հերթապահությանը, հրետանու կրակային ՀՕՊ-ի
մեկնարկային դիրքերում ու
Հոդված
կապի հանգույցներում
մարտական հերթափոխին
և պահակային
ծառայությանը չեն
ընդգրկվում
1
2բ
4բ

2

Զենքի կրմամբ
ներքին
վերակարգում չեն
ընդգրկվում

Ֆիզիկական
պատրաստությունը
կազմակերպվում է՝
հիմք ընդունելով
չթույլատրվող
ֆիզիկական
վարժությունները

3

4

Հակացուցված է
Շարային
ծովի մապատրաստուկերևույթից
թյան
2500մ և բարձր
սահմանափագոտիներում
կում
ծառայությունը
5

6

Հակացուցված է
ծառայությունը
խոնավ և ցուրտ Անձնակազմի
եղանակային ղեկավարման
պայմաններում սահմանաանընդմեջ երկու
փակում
ամիս և ավելի
ժամկետով
7

8

Ծանոթություն

9

5գ
6բ
7բ
9գ
10բ
11բ
12բ
13բ
14բ
15բ
16բ

*

19ա
19բ
20բ

**
**
**

22բ
24բ
25բ

**

25գ
26բ
26գ
27բ

*
**

**

27գ
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28ա
29բ
30բ
30ե
31բ

**
*
*
**

32բ
33բ
34բ

**
*

35բ
36բ
37բ
38բ

*

39բ
40ա
41ա

*

42բ
43բ
44

*
*

45ա
45բ
46բ
47բ

**
**
**
*

48գ
49ա
49բ
52ա
54բ
56ա
58ա

*

59
61բ
62բ
63բ
63գ
65ա
68բ
70ա
70բ
70գ

100

73ա

*

74բ
77ա
78բ
80
81
82բ
83
84բ
84գ
85գ
86բ
86գ
89բ
89դ

*

90
97
98

*

99
100
103

1. Սույն սահմանափակումները հիմք ընդունելով հրամանատարները և կադրային մարմինները պետք է ապահովեն ծառայության այնպիսի
պայմաններ, որոնք, չնայած զինծառայողի առողջական սահմանափակումներին, հնարավորություն կընձեռնեն վերջինիս շարունակել ծառայությունն
իր պաշտոնում և միայն եզակի դեպքերում միջնորդել այլ պաշտոնի նշանակման: Միևնույն ժամանակ դրանք հստակեցնում են զորամասի տեսչական
և ամփոփիչ ստուգումների ընթացքում ֆիզիկական և շարային պատրաստության ստուգողական պարապմունքների սահմանափակումները:
2. Զինծառայողներին առողջական սահմանափակումով պաշտոնների նշանակման կադրային առաջարկներ ներկայացնելիս հաշվի են առնվում
հավելված 4-ի` 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ սյունակներում ներառված և 9-րդ սյունակի ** -ով նշված սահմանափակումները:
3.
գույնով նշված են հակացուցումները:
4. «Հակացուցված է ծառայությունը խոնավ և ցուրտ եղանակային պայմաններում անընդմեջ երկու ամիս և ավելի ժամկետով» վերաբերում է
զորանոցային պայմաններից դուրս (ճամբարային հավաքներ, զորավարժություններ, մարտական հերթապահություն և այլն) գտնվելու
ժամանակահատվածինֈ
5. Աստղանիշներն ունեն հետևյալ նշանակությունը`
ախտահարման անատոմիական տեղակայումը և բարդությունը նկատի ունենալով` զորամասի բժշկի կողմից սահմանվում են չթույլատրվող
* ֆիզիկական վարժություններ կամ սահմանափակում ծառայության որոշակի խնդիրներ կատարելու առումով (չի հանդիսանում
ծառայողական պարտականություններից մասնակի կամ լրիվ ազատում),
** մշտապես գտնվելու է զորամասի բժշկի մասնագիտացված հսկողության ներքո:
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ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ`
ԸՍՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 3-ՐԴ ՍՅՈՒՆԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՎՈՂՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ՉԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1
10բ
11բ

Վարժություններ պտտաձողի և զուգափայտի
վրա, կշռաքարերի
բարձրացում

Համալիր
ուժային
վարժություն

Վազք
100մ,
10x10մ
(N10)

Վազք
1000մ, 400մ,
4x100մ
(N1, 5)

դիմացկունություն` վազք
3000մ
(N2, 3, 4, 23)

ձեռնամարտ

ճարպկություն`
ցատկ նժույգի կամ
այծի վրայով (N11,
12, 17, 18)

4

5

6

7

8

9

10

12բ
13բ
14բ
15բ
16բ
19ա
19բ
20բ
21բ
22բ
24բ
25բ
25գ
26բ
26գ
27բ
27գ
28ա
31բ
32բ
33բ
34բ
35բ
36բ
37բ
38բ
39բ
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Արգելագոտու հաղթահարում
11

Սահմանափակումները սահմանվում են զորամասի
բժշկի որոշմամբ
12

40ա
41ա
42բ
43բ
44
45ա
45բ
46բ
47բ
48գ
49ա
49բ
52ա
54բ
56ա
59
61բ
62բ
63բ
63գ
65ա
68բ
70ա
70բ
70գ
73ա
74բ
77ա
78բ
80
81
82բ
83
84բ
84գ
85գ
89բ
90
97

103

98
99
100
103

1.

գույնով նշված են չթույլատրվող վարժություններըֈ

2. Առավոտյան մարզանքին մասնակցում են բոլոր զինծառայողները, բացառությամբ բուժական ֆիզկուլտուրայի խմբում ընդգրկվածներիֈ
3. Սահմանափակումները սահմանվում են բժշկի կողմից՝ նկատի ունենալով հիվանդության անատոմիական տեղակայումըֈ
4. Բուժական ֆիզկուլտուրայի խմբում ընդգրկվում են`
1) բուժկետում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող հիվանդները.
2) ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատված զինծառայողները` բժշկական փաստաթղթերում համապատասխան
գրառումների առկայության դեպքում.
3) զորամասի բժշկի եզրակացությամբ ֆիզիկական (շարային) պատրաստության պարապմունքներից ժամանակավորապես ազատված
զինծառայողներըֈ
5. Ցանկում չնշված ֆիզիկական վարժությունները թույլատրվում են միայն պրակտիկ առողջ զինծառայողներին:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 ապրիլի 2020թ.

N 313-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.3-րդ հոդվածի 2-րդ
մասը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և
ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
պլանների
բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թափոնների
կառավարման
և
ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
միջոցառումները` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 313-Ն որոշման
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ նաև՝ թափոններ) կառավարումը
և վերամշակումն իրականացվում են դրանց կառավարման և վերամշակման
պլաններին համապատասխան:
2. Թափոնների կառավարման պլանը պետք է պարունակի՝
1) թափոնների բնութագրումը.
2) թափոնների առաջացման աղբյուրների (տեխնոլոգիական գործընթացներ)
նկարագիրը.
3) տեղեկատվություն առաջացող թափոնների հնարավոր ծավալների մասին.
4) առաջացած թափոնների վերամշակման կամ վնասազերծման եղանակները.
5) տեղեկատվություն թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության
դասակարգման և կառավարման վերաբերյալ.
6) տվյալներ թափոնների օբյեկտների տեղադիրքի, կանխատեսումներ դրանց
ծավալների ավելացման հաճախականության կամ պարբերականության վերաբերյալ.
7) թափոնների փոխադրման, տեղադրման եղանակի և պահեստավորման
նկարագրությունը.
8) տեղեկություններ թափոնների վերջնական տեղադրման վայրի մասին.
9) արտակարգ իրավիճակների առաջացման հնարավորության, դրանց
հետևանքների տեղայնացման և վերացման միջոցառումների մասին տեղեկություններ.
10) արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլանը.
11) անվտանգության կառավարման համակարգերի տեղակայվածությունը.
12) թափոնների հետ վարվելու և դրանց գոյացման ծավալների ու
վտանգավորության աստիճանի նվազեցման մեթոդական ցուցումներ.
13) թափոնների հնարավոր բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի
(մթնոլորտային օդ, հող, ջրային ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն) և մարդկանց
առողջության վրա, ինչպես նաև դրանց կանխարգելման և մեղմման միջոցառումները,
այդ թվում՝ նաև թափոնների օբյեկտների փակման ընթացքում կամ փակումից հետո.
14) թափոնների օբյեկտների և հարակից տարածքների շրջակա միջավայրի
դիտանցման, պահպանման և հսկողության ընթացակարգերը, այդ թվում՝ թափոնների
օբյեկտների վերջնական փակման և փակումից հետո.
15) թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և
տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկություններ:
3. Թափոնների վերամշակման պլանը պետք է պարունակի՝
1) թափոնները դրանց վերամշակման օբյեկտ փոխադրման համակարգի
նկարագիրը.
2) տվյալներ վերամշակման օբյեկտի տեղադիրքի, կանխատեսումներ դրա
ծավալի ավելացման հաճախականության կամ պարբերականության վերաբերյալ.
3) թափոնների վերամշակման օբյեկտում պահեստավորվող թափոնների
բնութագրումը՝ ըստ դրանց տեսակների, վտանգավորության դասի և ծավալների.
4) թափոնների վերամշակման և վնասազերծման եղանակները, որոնց
այլընտրանքային տարբերակների գնահատումը կատարվում է՝ հաշվի առնելով
լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաները, որպեսզի՝
ա.
առավելագույնս
օգտագործել
ընդերքօգտագործման
թափոնների
այլընտրանքային օգտագործման հնարավորությունները (օրինակ` օգտագործումը
որպես լցանյութ, օգտագործումն այլ հանքահորերի տեղամասերի վերակառուցման
ընթացքում, օգտագործումը հորատանցքերի ետլիցքի ընթացքում),
բ. ապահովել ընդերքօգտագործման թափոնների մշակման ընթացքում
պահանջվող տեխնիկական պայմանները՝ նպատակ ունենալով նվազագույնի
հասցնելու ցանկացած վտանգ` շրջակա միջավայրի անվտանգության տեսանկյունից
(օրինակ` պիրիտազրկում և բուֆերային նյութի ավելացում).
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5) ռիսկերի գնահատումը՝ հավանական բացասական ազդեցությունը շրջակա
միջավայրի (մթնոլորտային օդ, հող, ջրային ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն),
հարակից և (կամ) ազդակիր համայնքների, պատմական, մշակութային և բնության
հուշարձանների վրա.
6) թափոնների վերամշակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և
տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկություններ.
7) թափոնների վերամշակման օբյեկտի և հարակից տարածքների դիտանցման և
հսկողության ընթացակարգերի նկարագիրը և իրականացումը, այդ թվում՝ թափոնների
օբյեկտի վերջնական փակման և փակումից հետո` ներառյալ նմուշառման վայրերը,
հաճախականությունը, համապատասխանության ցուցանիշները, ինչպիսիք են
պատվարի կատարի նվազագույն տարողությունը, ճնշումը ծակոտիներում,
գրունտային ջրերի մակարդակը, դրենաժային և ջրի շրջանառու համակարգերի
գործառումը, մակերևութային ջրերի հեռացումը, պատվարի տեղաշարժը, շեպի
կայունությունը.
8) չափանիշներ, որոնք սահմանում են օբյեկտի շահագործման ավարտը,
շահագործման ավարտից հետո հողերի նախատեսվող օգտագործումը և ֆիզիկական,
երկրատեխնիկական
ու
կենսաբանական
պարամետրերի
երկարաժամկետ
կայունության
ապահովումը,
ինչպես
նաև,
անհրաժեշտության
դեպքում,
էկոհամակարգի վերականգնումը.
9) օբյեկտի փակման, ռեկուլտիվացման և փակումից հետո ընթացակարգերի
մշակումը.
10) արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլանը:
4. Թափոնների կառավարման և թափոնների վերամշակման միջոցառումները
ներառում են՝
1) միջոցառման համառոտ նկարագրությունը՝ աշխատանքներին ներկայացվող
պահանջները, աշխատանքների իրականացման ժամկետը, նպատակը, ձևը և
բովանդակությունը, իրականացման կարգը, աշխատանքների կատարման վերաբերյալ
հաշվետվությունների ներկայացումը.
2) թափոնների օբյեկտների և թափոնների վերամշակման օբյեկտների
տեխնիկական առանձնահատկությունները, աշխարհագրական դիրքը և էկոլոգիական
պայմանները.
3) թափոնների օբյեկտում և ազդակիր տարածքներում նրա նախագծման,
շահագործման, փակման փուլերում և փակումից հետո շրջակա միջավայրի հիմնական
բաղադրիչների (օդ, հող, ջուր) մոնիթորինգի իրականացումը, օբյեկտի պահպանումը և
հսկողությունը.
4) մնացորդային թափոնների և արտադրական մնացորդների անվտանգ
պահեստավորումը և ապահով հեռացումը.
5) խախտված կամ զբաղեցված հողերի վերականգնումը՝ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.
6) ընդերքօգտագործման թափոնների բնութագրի գնահատումը` ներառյալ
երկրաբանական հատկությունները.
7) ցածր տնտեսական նշանակություն ունեցող հանքաքարի վերամշակում
գործարանային պայմաններում՝ թթվային ապարների դրենաժի առաջացումը
կանխարգելելու նպատակով.
8) օքսիդային նյութերի մշակում գործարանային պայմաններում՝ ավելի ռեակտիվ
թափոնների վրա անվնաս շերտ կամ ծածկույթ ստեղծելու համար.
9) թափոններում օքսիդային ռեակցիաները դադարեցնելու համար ուժեղ
ռեակտիվ սուլֆիդային նյութերի տեղադրումը խորը փոսերում մի քանի մետր գետնի
տակ.
10) թափոնների պատրաստման և հեռացման արդյունավետ մեթոդների
ներդրումը, ինչը կապահովի պոչանքներում ավելորդ ջրի հեռացումը՝ նախքան
թափոնների տեղափոխումը և հետևաբար նվազագույնի կհասցնի ջրի և աղտոտիչների
բեռնաթափումը դեպի պոչամբար:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 ապրիլի 2020թ.

N 314-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ
ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.3-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի օրինակելի
ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի
ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 314-Ն որոշման

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ

1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) կառավարման
պլանը կազմվում և ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով և
ներառում է՝
1) տիտղոսաթերթը.
2) տվյալներ թափոններ առաջացնող կազմակերպության վերաբերյալ.
3) թափոնների օբյեկտի տեղադիրքի և սահմանների նկարագրությունը.
4) թափոնների բնութագրման համար ներկայացվող տեղեկատվությունը՝
ա. իներտ թափոնների համար՝ թափոնների ֆիզիկական հատկությունների
նկարագրությունը,
բ. ոչ վտանգավոր, ոչ իներտ թափոնների և վտանգավոր թափոնների համար՝
թափոնների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ֆիզիկական և քիմիական
բնութագրիչների, մասնավորապես, վերգետնյա մթնոլորտային պայմաններում
վերջիններիս կայունության նկարագրությունը: Պետք է ներկայացվի օգտակար
հանածոների տեսակը և ցանկացած հեռացվող մակաշերտի բնույթը.
5) թափոնների բնութագրումն ըստ հետևյալ բաժինների՝
ա. ընդհանուր տեղեկություններ (թափոնների բաղադրությունը, ագրեգատային
վիճակը, թափոնի տեսակը, վտանգավորության դասը, ջրում լուծելիությունը, պինդ
մասնիկների չափերը, տեղադրման պահին միջին խտությունը և այլն),
բ. շահագործվող հանքավայրի և օգտակար հանածոների երկրաբանական
բնութագիրը,
գ. առաջացող թափոնների բնույթը և նախատեսված մշակումը,
դ. թափոնների երկրաքիմիական հատկությունները և վարքագիծը.
6) թափոններ առաջացնող գործունեության ներկայացումը՝ նկարագրելով, թե
որտեղ և ինչպես են առաջանում թափոնները: Կարող են ներկայացվել մեկ կամ մի
քանի տեղամասեր, օրինակ՝ առկա ռեսուրսի գնահատման համար մակաշերտի
հեռացումը և օգտակար հանածոների վերամշակման ընթացքում թափոնների
առաջացումը.
7) առաջացող թափոնների ծավալների մասին բաժինը, որում ներկայացվում է
տեղեկատվություն բոլոր տեղամասերի և առկա թափոնների տեսակների մասին, և
նշվում են տեղադրվող թափոնների տարեկան ծավալները.
8) առաջացած թափոնների վերամշակման կամ վնասազերծման եղանակները.
9) տեղեկատվություն թափոնների օբյեկտի դասակարգման վերաբերյալ.
10) թափոնների փոխադրման, տեղադրման եղանակի և պահեստավորման
նկարագրությունը, այդ թվում՝ տեղեկություններ՝
ա. որտեղ և ինչպես են տեղափոխվում թափոններն ընդերքօգտագործման
աշխատանքների ընթացքում, օրինակ՝ բեռնատարով կամ հոսքագծով, և թափոնների
վերջնական տեղադրման վայրի մասին,
բ. որտեղ և ինչպես են պահեստավորվում թափոնները, օրինակ՝ լցակույտերում
կամ կուտակիչներում,
գ. թափոնների օբյեկտի տարողության մասին (թափոնների ընդունման
կարողություն): Այստեղ ներկայացվում է թափոնների օբյեկտի սկզբնական
(նախագծային) և մնացորդային տարողության գնահատականը,
դ. թափոնների օբյեկտում ցանկապատի, դարպասների և անվտանգության այլ
միջոցների առկայության մասին,
ե. դեպի թափոնների օբյեկտ տանող հիմնական և երկրորդական ճանապարհների
մասին.
11) թափոնների հետ կապված աշխատանքների կառուցվածքային սխեման, ինչին
կից ներկայացվում են տարածքների հատակագծերը և թափոնների կառավարման
տեղամասի կառուցվածքը ներկայացնող տեղեկանքը.
12) արտակարգ իրավիճակների առաջացման հնարավորության, դրանց
հետևանքների տեղայնացման և վերացման միջոցառումների մասին տեղեկություններ.
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13) արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլանը.
14) անվտանգության կառավարման համակարգերի տեղակայվածությունը.
15) թափոնների հետ վարվելու և դրանց գոյացման ծավալների ու
վտանգավորության աստիճանի նվազեցման մեթոդական ցուցումներ.
16) թափոնների հնարավոր բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի
(մթնոլորտային օդ, հող, ջրային ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն) և մարդկանց
առողջության վրա, ինչպես նաև դրանց կանխարգելման և մեղմման միջոցառումները,
այդ թվում՝ նաև թափոնների օբյեկտների փակման ընթացքում կամ փակումից հետո.
17) թափոնների օբյեկտում և հարակից տարածքներում շրջակա միջավայրի
մոնիթորինգի ծրագիրը, մոնիթորինգի տվյալների վերլուծությունը, օբյեկտի
պահպանումը և հսկողությունը.
18) թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և
տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկություններ:

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

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 314-Ն որոշման
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՊԼԱՆԻ
1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) վերամշակման
պլանը կազմվում և ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով և
ներառում է՝
1) տիտղոսաթերթը.
2) տվյալներ թափոններ վերամշակող կազմակերպության վերաբերյալ.
3) թափոնների վերամշակման օբյեկտի տեղադիրքի և սահմանների
նկարագրությունը՝ հստակ նշելով, թե արդյոք տվյալ վայրում կարող են վերամշակվել
թափոններ.
4) թափոնները դրանց վերամշակման օբյեկտ փոխադրման համակարգի
նկարագիրը.
5) թափոնների վերամշակման օբյեկտում պահեստավորվող թափոնների
բնութագրումն ըստ դրանց տեսակների, վտանգավորության դասի և ծավալների.
6) տեղեկություններ թափոնների վերամշակման օբյեկտի տարողության և
վերամշակվող թափոնների ընդհանուր ծավալի վերաբերյալ.
7) թափոնների վերամշակման և վնասազերծման նկարագրությունը, այդ թվում՝
տեղեկություններ՝
ա. թափոնների վերամշակման ժամանակ կիրառվող բոլոր քիմիական նյութերի
և դրանց կայունության մասին,
բ. որտեղ և ինչպես են վերամշակվում թափոնները, օրինակ՝ փշրում
(մանրացում), սորտավորում, լվացում և այլն: Օգտագործվող սարքավորումների
մասին տվյալներ (չափերը, թողունակությունը, օգտագործման հաճախականությունը և
այլն) և որտեղ են ընթանում այդ աշխատանքները,
գ. թափոնների վերամշակման օբյեկտում ցանկապատի, դարպասների և
անվտանգության այլ միջոցների առկայության մասին,
դ. դեպի թափոնների վերամշակման օբյեկտ տանող հիմնական և երկրորդական
ճանապարհների մասին.
8) ռիսկերի գնահատումը՝ հավանական բացասական ազդեցությունը շրջակա
միջավայրի (մթնոլորտային օդ, հող, ջրային ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն),
հարակից և (կամ) ազդակիր համայնքների, պատմական, մշակութային և բնության
հուշարձանների վրա.
9) թափոնների վերամշակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և
տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների վերաբերյալ տեղեկություններ.
10) թափոնների վերամշակման օբյեկտի դիտանցի ընթացակարգերի
նկարագիրը
և
իրականացումը՝
ներառյալ
նմուշառման
վայրերը,
հաճախականությունը, համապատասխանության ցուցանիշները, ինչպիսիք են
պատվարի կատարի նվազագույն տարողությունը, ճնշումը ծակոտիներում,
գրունտային
ջրերի
մակարդակը,
դրենաժային
համակարգի
գործառումը,
մակերևութային ջրերի հեռացումը, պատվարի տեղաշարժը, շեպի կայունությունը.
11) շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա բացասական ազդեցության
նվազեցմանն ուղղված աշխատանքների նկարագրությունը.
12) բնապահպանական հսկման միջոցառումները.
13) օբյեկտի փակման, ռեկուլտիվացման և փակումից հետո ծրագիրը, որում
նշվում են օբյեկտի շահագործման ավարտը, շահագործման ավարտից հետո հողերի
նախատեսվող օգտագործումը և ֆիզիկական, երկրատեխնիկական ու կենսաբանական
պարամետրերի երկարաժամկետ կայունության ապահովումը, ինչպես նաև,
անհրաժեշտության դեպքում, էկոհամակարգի վերականգնումը.
14) արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլանը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 ապրիլի 2020թ.

N 315-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 966-Ն, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 331-Ն, ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի
N 38-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Տոհմային անասնաբուծության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի
«է» կետի և 7-րդ հոդվածի դրույթները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 3-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային
կենդանիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը` համաձայն
հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը՝
տնտեսական տարին ավարտելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում Արցախի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարած
աշխատանքների և իրականացրած միջոցառումների մասին:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել՝
1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք
տոհմային ցուլերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը հաստատելու
մասին» N 966-Ն որոշումը.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
հունիսի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք
տոհմային ցածր մթերատու կովերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը
հաստատելու մասին» N 331-Ն որոշումը.
3) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի
10-ի «Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային հորթերի,
տոհմային մատղաշների և տոհմային երինջների արժեքի մասնակի
սուբսիդավորման կարգը հաստատելու մասին» N 38-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 315-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են տեղական նախրի բարելավման և
մթերատվության բարձրացման նպատակով Արցախի Հանրապետությունում
ձեռքբերվելիք տոհմային ցուլերի, տոհմային կովերի, տոհմային հորթերի, տոհմային
մատղաշների և տոհմային երինջների (միասին այսուհետ՝ տոհմային կենդանի)
արժեքի մասնակի սուբսիդավորմանն ուղղված միջոցառումների (այսուհետ՝
միջոցառում) իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգի իմաստով օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`
1) հայտատու՝ տոհմային կենդանի ձեռք բերելու նպատակով համայնքն
սպասարկող անասնաբույժներին դիմած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ,
անհատ ձեռնարկատեր.
2) տոհմային ցուլ՝ փաստաթղթով ծագումը վավերացված, բոնիտավորման
արդյունքում վերարտադրության համար պիտանի և սահմանված կարգով գրանցված
խոշոր եղջերավոր կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների
բարձրարժեք արու առանձնյակ, ընդ որում ջերսեյ ցեղատեսակինը՝ ոչ պակաս, քան 230
կիլոգրամ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակներինը՝ ոչ պակաս, քան 280 կիլոգրամ
կենդանի քաշով.
3) տոհմային կովեր՝ բոնիտավորման արդյունքում 100 բալային սանդղակով 64 և
ցածր բալ ստացած, պարտադիր հղի (3-5 ամսական հղիություն` ստուգված
լաբորատոր հետազոտությամբ), 3-8 տարեկան ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ
ցեղատեսակների կովերը, որոնք մթերատու հատկություններով գերազանցում են
տեղական կովերին.
4) տոհմային երինջ` սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր
կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակներին պատկանող տավարի
ընդհանրապես չծննդաբերած հղի (3-5 ամսական հղիություն` ստուգված լաբորատոր
հետազոտությամբ) էգ առանձնյակ.
5) տոհմային հորթ` սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր
կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների կովերից ստացված
մաքրացեղ էգ և արու առանձնյակներ՝ մեկից հինգ ամսական.
6) տոհմային մատղաշ` կաթնային կերակրման շրջանը վերջացրած հինգ
ամսականից բարձր տարիքի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և
այլ ցեղատեսակների էգ և արու առանձնյակներ.
7) տոհմային կենդանու արժեք` տոհմային կենդանու կենդանի քաշի 97 տոկոսը (3
տոկոսը չի հաշվարկվում` հաշվի առնելով կենդանու աղեստամոքսային ուղու
պարունակությունը) բազմապատկած շուկայական գնով.
8) տոհմային կենդանու արժեքի մասնակի սուբսիդավորում՝ տոհմային
կենդանիների արժեքի մասնակի փոխհատուցում.
9) փակ պահվածք՝ անասնապահական մթերքների արտադրության շահավետ
կազմակերպման,
արտադրության
ծավալի
ավելացման,
կենդանիների
մթերատվության բարձրացման, նրանց անկորուստ վերարտադրությունն ապահովելու
նպատակով
խոշոր
եղջերավոր
կենդանին
ամբողջ
տարվա
ընթացքում
անասնաշենքերում և կից մեկուսացված տարածքում պահելը՝ բացառելով կենդանու
տեղափոխումը հեռավոր արոտներ, բացառությամբ աբերդին անգուս և հոլովեյ
ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային կենդանիների:
II. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
3. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը
(այսուհետ` նախարարություն) համակարգում և վերահսկողություն է իրականացնում
միջոցառման իրականացման գործընթացի նկատմամբ:
4. Հայտատուները նախարարության կողմից նշված ժամկետում տվյալ համայնքը
սպասարկող անասնաբույժներին են ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 1 ձևի՝ նշելով
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գործունեության իրականացման վայրի, պայմանների ու տոհմային կենդանիների
պահանջարկի մասին տեղեկությունները:
5. Արցախի Հանրապետության անասնաբուժական սպասարկման կայանները
(այսուհետ՝ կայաններ), համայնքային անասնաբույժներին ներկայացրած հայտերի
հիման վրա՝ նախարարության կողմից սահմանած ժամկետում նախարարություն են
ներկայացնում տեղեկություններ՝ համաձայն N 2 ձևի` նշելով գործունեության վայրը
(համայնքը, գյուղը), հայտատուների տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը,
անվանումը, անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամարը), տնօրինող գլխաքանակը
և ձեռքբերման ենթակա տոհմային կենդանու ցեղը և քանակը:
6. Արցախի Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբուծություն
իրականացնող ընկերությունները յուրաքանչյուր եռամսյակ, մինչև տվյալ եռամսյակին
հաջորդող ամսվա 10-ը նախարարություն են ներկայացնում սույն կարգի պահանջները
բավարորող իրացման ենթակա տոհմային կենդանիների մասին տեղեկությունները՝
համաձայն N 3 ձևի:
7. Մասնակի սուբսիդավորման ենթակա է ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանու
արժեքի 35 տոկոսը: Տոհմային կենդանու արժեքի 22,75 տոկոսը իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձանց կողմից վճարվում է որպես կանխավճար, իսկ մնացած 42,25
տոկոսը տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի (այսուհետ՝ հիմնադրամ) միջոցով,
անտոկոս փոխառության տեսքով`
1) երեք տարի մարման ժամկետով և տոհմային ցուլը երեք տարի փակ
պահվածքով (բացառությամբ աբերդին անգուս և հոլովեյ ցեղատեսակներին
պատկանող տոհմային ցուլերի) պարտադիր պահելու պայմանով.
2) երեք տարի մարման ժամկետով, տոհմային կովը երկու տարի փակ
պահվածքով (բացառությամբ աբերդին անգուս և հոլովեյ ցեղատեսակներին
պատկանող տոհմային կովերի) պահելու և տոհմային կովերից սերունդ ստանալու
պարտադիր պայմանով.
3) տոհմային հորթ, տոհմային մատղաշ և (կամ) տոհմային երինջ ձեռք բերելու
դեպքում՝ երեք տարի մարման ժամկետով և տոհմային հորթը, տոհմային մատղաշը
և տոհմային երինջը երեք տարի փակ պահվածքով (բացառությամբ աբերդին անգուս և
հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային հորթերի, մատղաշների, երինջների)
պարտադիր պահելու պայմանով:
8. Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից կանխավճարն վճարվում է
հիմնադրամին՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրերը կնքելու պահին:
9. Նախարարությունը, սույն կարգի 5-րդ կետում նշված տեղեկությունները
ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և դրանց հիման վրա
հիմնադրամ է ներկայացնում տեղեկություններ՝ տոհմային ցուլերի ձեռքբերման
պահանջարկի մասին:
10. Տոհմային կենդանուն սույն կարգի 7-րդ կետում նշված ժամկետներում փակ
պահվածքով չպահելու, տոհմային կովի դեպքում նաև սերունդ չստանալու կամ
անփույթ պահելու հետևանքով տոհմային կենդանու անկման դեպքում հայտատուների
կողմից տոհմային կենդանու ձեռքբերման համար տրամադրված փոխառության
գումարը՝ հաշվանցած մինչև այդ մարված փոխառության գումարը, ինչպես նաև
տոհմային կենդանու արժեքի սուբսիդավորված մասը ենթակա են վերադարձման
պետական բյուջե՝ երեք ամսվա ընթացքում:
Փակ պահվածքի դրույթը չի տարածվում աբերդին անգուս և հոլովեյ
ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային կենդանիների վրա:
Տոհմային կենդանու հարկադիր սպանդը կամ հիվանդության պատճառով
խոտանումը պետք է հիմնավորված լինի համայնքն սպասարկող անասնաբույժի
ակտով:
Տոհմային կենդանու անկումից և (կամ) սանիտարական սպանդից, կամ
օտարումից հետո ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում հայտատուն տեղեկացնում է
համայնքն սպասարկող անասնաբույժին, վերջինս էլ 24 ժամվա ընթացքում տվյալ
շրջանի անասնաբուժական սպասարկման կայանին, որն էլ 48 ժամվա ընթացքում
նախարարություն է ներկայացնում տեղեկատվություն՝ դրան կցելով համայնքն
սպասարկող անասնաբույժի կողմից տրվող տեղեկանքը մինչև անկումն
իրականացված բուժկանխարգելիչ միջոցառումների և ակտ ու այլ անհրաժեշտ
փաստաթղթեր տոհմային կենդանու անկման և (կամ) սանիտարական սպանդի կամ
օտարման վերաբերյալ:
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11. Սույն կարգի շրջանակներում հայտատուներին տոհմային ցուլերը
տրամադրվում են 10 գլուխ կովին և (կամ) երինջին 1 գլուխ տոհմային ցուլ
հարաբերակցությամբ, իսկ տոհմային արու հորթերը և (կամ) արու մատղաշները՝ 10
գլուխ կովին և (կամ) երինջին և (կամ) էգ հորթին և (կամ) էգ մատղաշին 3 գլուխ
տոհմային արու հորթ և (կամ) արու մատղաշ հարաբերակցությամբ:
12. Հիմնադրամը՝
1) Արցախ Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբուծություն
իրականացնող ընկերությունների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների ձեռքբերման
պայմանագրեր.
2) հիմք ընդունելով սույն կարգի 9-րդ կետում նշված տեղեկությունները՝
հայտատուների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար անտոկոս
փոխառության պայմանագրեր՝ նախատեսելով սույն կարգի 7-րդ կետից բխող
պայմանների կատարումն սահմանող դրույթներ.
3) յուրաքանչյուր խմբաքանակի տրամադրումից հետո, տասնօրյա ժամկետում
նախարարություն
է
ներկայացնում
տեղեկություններ տոհմային կենդանիների
ձեռքբերման և անտոկոս փոխառությունների տրամադրման ուղղությամբ կատարած
աշխատանքների մասին:
13. Նախարարությունը՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 12-րդ կետի 3-րդ
ենթակետում նշված տեղեկությունները, իրականացնում է սույն կարգի 7-րդ կետում
նշված սուբսիդավորումը՝ հիմնադրամին տրամադրելով անհրաժեշտ ֆինանսական
միջոցներ
յուրաքանչյուր
տարվա
պետական
բյուջեում
նախատեսված
համապատասխան միջոցներից:
14.
Գործունեության
իրականացման
վայրի
փոփոխության
դեպքում
հայտատուները պարտավոր են գրավոր տեղեկացնել համայնքն սպասարկող
անասնաբույժներին, իսկ համայնքն սպասարկող անասնաբույժները՝ կայաններին:
15. Կայանները՝ յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվանը հաջորդող ամսվա
տասը, նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ անասնաբուծության
զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով տրամադրված տոհմային
կենդանիների և ստացված խառնածինների մասին՝ համաձայն N 4 ձևի:
III. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ
16. Սույն կարգի շրջանակներում մշտադիտարկումն իրականացնում է
նախարարությունը՝ նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական ծրագրերի
մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի (այսուհետ՝ բաժին) միջոցով:
17. Արցախի Հանրապետությունում արժեքի մասնակի սուբսիդավորմամբ
տոհմային
կենդանիների
ձեռքբերման
հայտերի ամփոփման
արդյունքում
նախարարությունում ձևավորվում է վիճակագրական տվյալների բազա, որը ներառում
է ծրագրի իրականացման հետ կապված տեղեկատվությունը, արձանագրված
խնդիրները և իրագործման դժվարությունները:
18. Հիմնադրամի կողմից սույն կարգի շրջանակներում մշտադիտարկումն
իրականացվում է համաձայն վերջինիս իրավական ակտերի (ընթացակարգերի), ընդ
որում, առաջին մշտադիտարկումն իրականացվում է անտոկոս փոխառությունը
տրամադրելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում, այնուհետև կիսամյակը մեկ անգամ:
19. Նախարարությունը, բաժնի կողմից իրականացված մշտադիտարկման
արդյունքում հայտատուի կողմից սույն կարգի պահանջների չիրագործման կամ
ներկայացված կեղծ տեղեկատվության ի հայտ գալու դեպքում, տոհմային կենդանիների արժեքի սուբսիդավորված մասը պետական բյուջե վերադարձման գործընթացն
կազմակերպելու նպատակով տեղեկություններ է ներակայացնում հիմնադրամ:
20. Հիմնադրամի կողմից իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում
հայտատուի կողմից անտոկոս փոխառությամբ տրամադրված ֆինանսական
միջոցների
ոչ
նպատակային
օգտագործման
կամ
ներկայացված
կեղծ
տեղեկատվության ի հայտ գալու դեպքում տոհմային կենդանու ձեռքբերման համար
տրամադրված փոխառության գումարը՝ հաշվանցած մինչև այդ մարված
փոխառության գումարը, ինչպես նաև տոհմային կենդանու արժեքի սուբսիդավորված
մասը ենթակա են վերադարձման պետական բյուջե՝ խախտումը հայտնաբերելուց երեք
ամսվա ընթացքում:
21. Հիմնադրամը յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո, մինչև տվյալ
կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը նախարարություն է ներկայացնում
հաշվետվություն:
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22. Սույն կարգի 21-րդ կետում նշված հաշվետվությունը ներառում է մանրամասն
տեղեկատվություն միջոցառման իրականացման գործընթացի մասին, այդ թվում`
1) անտոկոս փոխառությունների մասին տեղեկատվություն` ըստ շրջանների և
համայնքների՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրերի քանակը, գումարը,
տոհմային կենդանիների արժեքի սուբսիդավորման գումարը.
2) տեղեկատվություն հիմնադրամի կողմից իրականացված մշտադիտարկման
արդյունքների և հայտնաբերված խախտումների մասին:
IV. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
23. Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանիների
արժեքի մասնակի սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումից ակնկալվող
արդյունքներն են`
1) կենդանիների մթերատվության մակարդակի բարձրացում.
2) բարելավված և տոհմային բարձր մթերատու հատկանիշներով օժտված
տնտեսությունների ցանցի ձևավորում.
3) անասնաբուծության վարման ինտենսիվ տեխնոլոգիաների ներդրման
հնարավորություն.
4) գյուղական վայրերում վերամշակման նոր ձեռնարկությունների ստեղծման
համար նպաստավոր պայմանների ապահովում.
5) անասնաբուծության մասնագիտացման շնորհիվ բնական կերահանդակների
առավել արդյունավետ օգտագործում.
6) գյուղական վայրերում նոր աշխատատեղերի ստեղծում.
7) անասնաբուծական մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում:

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

Ձև N 1
ՀԱՅՏ
Դիմող ________________________________________________________________________
(ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր)

______________________________________________________________________________
Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը)
հեռախոսահամարը_____________________________________________________________
Անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի
կամ սոցիալական քարտի համարը ______________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը___________________________________________
Դիմում եմ Ձեզ Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանիների
արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգի համաձայն
_______________________________________________________________________________
(տոհմային ցուլի, տոհմային կովի, տոհմային հորթի (տոհմային մատղաշի, տոհմային երինջի) ցեղը և քանակը)

ձեռք բերելու նպատակով:
Հայտին կից ներկայացվում են`
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________

_______________________________
(անուն, ազգանուն (անվանում))

___________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ.
«____» ______________ 20___ թ.
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Ձև N 2
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տոհմային կենդանի ձեռք բերելու համար դիմած հայտատուների մասին

Հ/Հ

Հայտատուի
Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության
վայրը՝ համայնք,
գյուղ

ԱնձնաՏնօրինվող
Հեռախոսագրային
խ.ե.կ. քանակը
համարը
տվյալները
(գլուխ)

որից՝ կով,
երինջ (գլուխ)

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

Անհրաժեշտ
տոհմային
կենդանու ցեղը

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Անհրաժեշտ տոհմային կենդանիների
քանակը (գլուխ)

Ծանոթություն

Ձև N 3
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
_________________________________________________________________-ի կողմից
(Արցախի Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբուծություն իրականացնող ընկերության անվանումը)

իրացման ենթակա տոհմային կենդանիների վերաբերյալ
Հ/Հ

Տոհմային
կենդանու
համարը

Տոհմային
կենդանու
ցեղատեսակը

Տոհմային
կովի
տարիքը

Տոհմային կովի
բոնիտավորման բալը,
100 բալային
սանդղակով

Տոհմային կովի
սերմնավորման
ամսաթիվը

Տոհմային կովի
սպասվող ծնի
ամսաթիվը

Տոհմային կենդանու
սեռատարիքային
տարբերակումը (արու
կամ էգ հորթ, արու կամ
էգ մատղաշ, երինջ)

1
2
3
…

Ընկերության տնօրեն ___________________________________
(ԱԱՀ)

Կ.Տ.
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Տոհմային
կենդանու
ծննդյան
ամսաթիվը

Տոհմային
կենդանու
կենդանի
քաշը (կգ)

Ձև N 4
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տրամադրված տոհմային կենդանիների և դրանց պահվածքի գնահատականի մասին
Հ/Հ

Հայտատուի
Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության
վայրը՝
համայնք, գյուղ

Հեռախոսահամարը

Տրամադրված
տոհմային
կենդանու
համարը

Տրամադրված
տոհմային
կենդանու
ցեղը

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

Տրամադրման
ամիսը,
ամսաթիվը

Տվյալ կովից
ծնված
մատղաշների
քանակը
(գլուխ)

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Պահվածքի
գնահատականը

Ծանոթություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 ապրիլի 2020թ.

N 316-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 29-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
փետրվարի 6-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի
գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 29-Ն որոշման
հավելվածի 12-րդ և 13-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
29 ապրիլի 2020թ.

N 317-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` նախկինում Խնածախ գյուղում գտնվող, քաղաքացու
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,65
հեկտար վարելահողը` համաձայն հավելվածի,
փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային
արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային
նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր
է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
29 ապրիլի 2020թ.

N 318-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Մեհրաբյան փողոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող, «Պրոգրես»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականությունը
հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության 0,28
հեկտար վարելահողը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային
արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային
նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր
է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
29 ապրիլի 2020թ.

N 321-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող՝
Ն. Ստեփանյանի անվան զբոսայգու տարածքից, հատուկ պահպանվող
նպատակային նշանակության 0,0095 հեկտար և 0,011153 հեկտար հանգստի
համար նախատեսված հողերը՝ 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
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 մայիսի 2020թ.

N 325-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 817-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման
մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» և «ժբ» կետերի և «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հոկտեմբերի 2-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային
միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական
հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման
համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային
միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար
պարտադիր
ներկայացվող
փաստաթղթերի
ցանկը,
միաժամանակ
տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում
և պետական հաշվառում իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող
փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության
իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի
պետական հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը,
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի ձևը և
նկարագիրը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ
ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային
հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր
ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության
ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր)
ուղևորային
մաքսային
հայտարարագրի
օգտագործմամբ
Արցախի
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման
կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման և
հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
ժողովի
նախագահի,
Արցախի
Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
այլ
մարմինների
ղեկավարների, օրենքով ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների,
Ստեփանակերտի քաղաքապետի և Արցախի Հանրապետության շրջանների
վարչակազմերի ղեկավարների ծառայողական տրանսպորտային միջոցների
հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի
28-ի N
897-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշման
(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումները`
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1) որոշման 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հանել «` տրանսպորտային
միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի
հիման վրա» բառերը.
2) որոշման N 1 հավելվածի՝
ա. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «տրանսպորտային միջոցները» բառերը
փոխարինել «, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների առևտրային
գործունեություն
իրականացնող
տնտեսավարող
սուբյեկտի
կողմից
առևտրային նպատակներով ձեռքբերված (ներմուծված) տրանսպորտային
միջոցները՝ մինչև դրանց օտարումը կամ որպես հիմնական միջոց տվյալ
տնտեսավարող
սուբյեկտի
սեփականություն
ընդունելու
մասին
փաստաթուղթ կազմելը» բառերով,
բ. 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «ինչպես նաև» բառերից առաջ լրացնել
«ապակոմպլեկտավորված վիճակում գտնվող (այսինքն արգելակային
համակարգը և (կամ) ղեկային կառավարման համակարգը և (կամ) արտաքին
լուսային սարքերը և (կամ) շարժիչը և (կամ) տրանսպորտային միջոցի
կառուցվածքով նախատեսված թափքի կամ խցիկի դուռը և (կամ) շարժիչի
ծածկոցն ապամոնտաժված կամ հանված),» բառերը.
3) որոշման N 2 հավելվածի՝
ա. 4-րդ կետից հանել «սեփականության իրավունքի պետական
գրանցման վկայականում նշված» բառերը,
բ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5. Ֆիզիկական անձի անվամբ տրանսպորտային միջոցը հաշվառվում է
ըստ նրա՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա հաշվառման վայրի:
Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված չլինելու դեպքում
տրանսպորտային միջոցը չի հաշվառվում, բացառությամբ ժամկետային
ծառայության զինծառայողների, որոնց դեպքում տրանսպորտային միջոցը
հաշվառվում է ըստ նրանց՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա
վերջին հաշվառման վայրի:»,
գ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժվում է, եթե`
1) տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքը
գրանցված չէ (բացառությամբ հաշվառումից հանելու դեպքերի).
2) տրանսպորտային միջոցն առանց իրավասու մարմնի տված
թույլտվության վերասարքավորված է, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջոցի
կառուցվածքային տարրեր հանելով կամ տեղադրելով՝ առանց թափքի
տեսակը փոփոխելու տրանսպորտային միջոցի տեսակի փոփոխության կամ
հենասարքի, թափքի կամ կոնստրուկցիայի փոփոխման հետևանքով
արտադրող գործարանի կողմից դրված նույնացման համարի կորստի (եթե
հնարավոր չէ նույնականացնել տրանսպորտային միջոցը) կամ ամբողջական
մասի, ագրեգատի կամ հանգույցի փոխարեն ոչ գործարանային միացման,
կցման, զոդման եղանակով հավաքված մաս, ագրեգատ կամ հանգույց
օգտագործված լինելու դեպքերում.
3) փաստաթղթերի բնօրինակների փոխարեն ներկայացված են դրանց`
նոտարի կամ դրանք տված մարմնի կողմից չհաստատված պատճենները.
4) ներկայացված չեն տրանսպորտային միջոցը կամ Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 817-Ն
որոշման N 3 կամ N 5 հավելվածով նախատեսված փաստաթղթերը կամ
անձը, ում անվամբ պետք է հաշվառվի տրանսպորտային միջոցը, հաշվառված
չէ բնակչության պետական ռեգիստրում և (կամ) չի հատկացվել հանրային
ծառայությունների
համարանիշ
կամ
չի
տրամադրվել
հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք.
5) առկա է տրանսպորտային միջոցի իրական և փաստաթղթային
տվյալների անհամապատասխանություն կամ առկա են տրանսպորտային
միջոցի կամ համարակիր ագրեգատների կամ հանգույցների (թափքի,
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հենասարքի, խցիկի, շարժիչի) նույնականացնող համարները թաքցնելու,
կեղծելու, փոխարինելու կամ ոչնչացնելու հատկանիշներ, բացառությամբ
շահագործման ընթացքում տրանսպորտային միջոցի մակնիշավորման կամ
համարակիր ագրեգատների կամ հանգույցների բնական մաշվածության,
ժանգոտման, վերանորոգման կամ գողացված տրանսպորտային միջոցի
վերադարձման
փաստերի՝
նույնականացումն
ապահովված
լինելու
դեպքերում.
6) տրանսպորտային միջոցը կամ դրա համարակիր մասերից մեկը կամ
դրա սեփականատերը գտնվում է հետախուզման մեջ.
7) եթե oրենքով սահմանված կարգով տրանսպորտային միջոցի
նկատմամբ կիրառված է արգելադրում.
8) մեկից ավելի սեփականատերերի առկայության դեպքում
բացակայում է նրանց համաձայնությունը տրանսպորտային միջոցը նրանցից
մեկի անվամբ հաշվառելու համար:»,
դ. 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին կետ.
«10.1.
Եթե
հաշվառման
ստորաբաժանում
ներկայացված
փաստաթղթերի վրա առկա են առերևույթ կեղծման հատկանիշներ կամ
տեղեկություններ կան, որ ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են, ապա
հաշվառման գործողության կատարումը կասեցվում և վերսկսվում է
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով
սահմանված կարգովֈ»,
ե. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունը ճանաչել ուժը
կորցրած,
զ. 12-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «ե» պարբերությունից հանել «,
տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
վկայականը (եթե այն ներկայացվել է)» բառերը,
է. 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«13. Տրանսպորտային միջոցը վերահաշվառվում է տրանսպորտային
միջոցի
հաշվառման
տվյալների
(սեփականատիրոջ
անձնագրային
տվյալներից անվան, ազգանվան, ֆիզիկական անձանց հաշվառման վայրի
կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի կամ անվանման (առանց ՀՎՀՀ-ի
փոփոխման), տրանսպորտային միջոցի թափքի կամ այլ համարակիր մասերի
համարների), ինչպես նաև թափքի (խցիկի) գույնի կամ հաշվառման
համարանիշերի
փոփոխության
կամ
տրանսպորտային
միջոցի
վերասարքավորման դեպքում:»,
ը. 14-րդ կետում «հաշվառման վայրի կամ կազմակերպության գտնվելու
վայրի» բառերը փոխարինել «անձնագրային տվյալների կամ հաշվառման
վայրի կամ կազմակերպության անվանման (առանց ՀՎՀՀ-ի փոփոխման) կամ
գտնվելու վայրի» բառերով,
թ. 15-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունը ճանաչել ուժը
կորցրած,
ժ. 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «դ» պարբերությունը «տպագրվում»
բառից առաջ լրացնել «անձի ցանկությամբ» բառերը,
ժա. 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «զ» պարբերությունից հանել
«, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական
գրանցման վկայականը (եթե այն վերահաշվառման արդյունքում չի
փոփոխվել)» բառերը,
ժբ. 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության մեջ «վկայականը
(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործարքը չի կատարվել ճանապարհային
ոստիկանությունում)» բառերը փոխարինել «փաստը» բառով,
ժգ. 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունը «մասերի» բառից
հետո լրացնել «, ինչպես նաև սեփականատիրոջ տվյալների առկայությունը
հետախուզման մեջ գտնվող անձանց» բառերը,
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ժդ. 17-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «զ» պարբերությունը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«զ. վերադարձվում են անձը հաստատող փաստաթուղթը և վճարման
անդորրագրերը («ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառով դրոշմակնքումից հետո), իսկ
տրանսպորտային միջոցն Արցախի Հանրապետության տարածքից մշտապես
արտահանելու դեպքում՝ նաև հաշվառման վկայագիրը (դիմերեսի կողմից
ներքևի ձախ և վերևի աջ անկյունները կտրված վիճակում սքանավորելուց և
տրանսպորտային միջոցների սեփականության իրավունքի պետական
գրանցման և պետական հաշվառման (վերահաշվառման) համակարգչային
շտեմարան մուտքագրելուց հետո):»,
ժե. 21-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«21. Տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից ժամանակավոր հանելու
համար հաշվառման վկայագիրն ու հաշվառման համարանիշերը չեն
ներկայացվում, եթե`
1) դատարանի որոշմամբ տրանսպորտային միջոցի օգտագործումն
արգելված
լինելու
կամ
իրավասու
պետական
մարմնի
կողմից
տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նկատմամբ արգելանք կիրառված
լինելու կամ տրանսպորտային միջոցի կալանքի տակ գտնվելու պատճառով
տրանսպորտային միջոցը դուրս է սեփականատիրոջ (ներկայացուցչի) կամ
շահագրգիռ անձի տիրապետումից.
2) հաշվառման վկայագիրը կամ հաշվառման համարանիշերը կորել են
և այդ մասին առկա է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման կողմից տրված՝ դրանց
կորստյան փաստի վերաբերյալ հայտարարություն տալը հավաստող
փաստաթուղթ:»,
ժզ. 22-րդ կետը «սեփականատիրոջը (ներկայացուցչին)» բառերից հետո
լրացնել «նրա ցանկությամբ» բառերը,
ժէ. 23-րդ կետը «տեղեկանքը» բառից հետո լրացնել «(եթե առկա է) և
անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթը» բառերը,
ժը. 24-րդ կետը «հաշվառման համարանիշերը» բառերից հետո լրացնել
«(եթե դրանք հանձնվել են)» բառերը, ինչպես նաև նոր նախադասությամբ՝
հետևյալ բովանդակությամբ.
«Եթե հաշվառման վկայագիրը և (կամ) հաշվառման համարանիշերը չեն
հանձնվել սույն կարգի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված
պատճառով, ապա հաշվառումից ժամանակավոր հանված տրանսպորտային
միջոցի հաշվառումը վերականգնելու ժամանակ սույն կարգով սահմանված
կարգով հատկացվում են նոր հաշվառման վկայագիր և (կամ) հաշվառման
համարանիշեր:»,
ժթ. 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«27. Սեփականության իրավունքով մինչև 18 տարեկան կամ
անգործունակ ճանաչված անձանց պատկանող տրանսպորտային միջոցները
հաշվառվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքով սահմանված՝ նրանց օրինական ներկայացուցիչներից որևէ մեկի
դիմումի հիման վրա:»,
ի. 29-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 29.1-ին և
29.2-րդ կետեր.
«29.1.
Տրանսպորտային
միջոցի
փոխարեն
ճանապարհային
ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման կողմից տրված`
տրանսպորտային միջոցի տվյալների մասին տեղեկանքի հիման վրա այլ
երկրից գրանցումից (հաշվառումից) հանված տրանսպորտային միջոցն
Արցախի
Հանրապետությունում
գրանցելիս
(հաշվառելիս),
որպես
ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ, հիմք են
ընդունվում արտահանման երկրի իրավասու մարմինների կողմից տրված
փաստաթղթերը:
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29.2. Առանց նախապես Արցախի Հանրապետությունում գրանցումից
(հաշվառումից) հանելու տրանսպորտային միջոցն այլ երկրում գրանցելու
(հաշվառելու)
հիմքով
տրանսպորտային
միջոցն
Արցախի
Հանրապետությունում գրանցումից (հաշվառումից) հանելու համար
տրանսպորտային միջոցը չի ներկայացվում հաշվառման ստորաբաժանում, և
հիմք են ընդունվում՝
1) այլ երկրի իրավասու մարմնի կողմից տրված տրանսպորտային
միջոցն այնտեղ գրանցված (հաշվառված) լինելու մասին փաստաթուղթ.
2) Արցախի Հանրապետության հաշվառման վկայագիրը և հաշվառման
համարանիշերը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հաշվառման
վկայագիրը և (կամ) հաշվառման համարանիշերը հանձնված լինելու մասին
փաստաթուղթ, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ հայտարարություն,
որ դրանք հանձնվել են՝ նախազգուշացումով, որ այդ դեպքում դրանց
ապօրինի
օգտագործմամբ
կատարված
արարքների
համար
պատասխանատվությունը
կրելու
է
տրանսպորտային
միջոցի
սեփականատերը (լիազորված անձը, ներկայացուցիչը):»,
իա. 31-րդ կետից հանել «, դրանց նկատմամբ հետախուզում
հայտարարվելու դեպքում,» բառերը, իսկ «կամ հետախուզում հայտարարելու
մասին փաստաթղթի» բառերը փոխարինել «և այդ փաստի առթիվ
քրեադատավարական վարույթ հարուցելու մասին փաստաթղթի» բառերով,
իբ. 36-րդ կետից հանել «տրանսպորտային միջոցի սեփականության
իրավունքի պետական գրանցման վկայականը,» բառերը, և «որոշումները»
բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի գրանցման
կամ հաշվառման համար ներկայացված այլ փաստաթղթերը» բառերը.
4) որոշման N 3 հավելվածի՝
ա. 1-ին կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) անձը հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ կարգով՝
ա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիր
կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` ժամկետային
պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար,
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես
տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր
վկայական,
բ. օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության
կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ
ճամփորդական փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված) և Արցախի
Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ`
մշտական կացության քարտ կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ
Արցախի Հանրապետության հատուկ անձնագիր,
գ. քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա
պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ և Արցախի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի
կացության վկայական կամ Արցախի Հանրապետությունում օրինական
բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` մշտական կացության քարտ կամ
ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի Հանրապետության հատուկ
անձնագիր,
դ. փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի
իրավունք ստացած անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթուղթ,
ե. ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող
վկայական,
զ. ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար`
ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
(ժամանակավոր ապաստանի վկայական).»,
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բ. 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետից հանել «(ժամանակավոր հաշվառման
կամ փաստացի բնակության)» բառերը,
գ.
3-րդ
կետը
լրացնել
նոր՝ 4-րդ
ենթակետով
հետևյալ
բովանդակությամբ.
«4) եթե տրանսպորտային միջոցն արդեն իսկ գրանցված է
Ճանապարհային
ոստիկանությունում
և
տրանսպորտային
միջոցի
համարակիր ագրեգատների կամ թափքի (խցիկի) գույնի փոփոխություն չի
կատարվել (տրանսպորտային միջոցի համարակիր ագրեգատների և թափքի
(խցիկի) գույնի փոփոխություն կատարված չլինելու մասին որպես հիմք
ընդունվում է սեփականատիրոջ հայտարարությունը):».
5) որոշման N 4 հավելվածի՝
ա. 1-ին կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) անձը հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ կարգով՝
ա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիր
կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` ժամկետային
պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար,
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես
տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր
վկայական, իսկ մինչև 16 տարեկան երեխաների համար` անձնագիր կամ
ծննդյան վկայական,
բ. օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության
կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ
ճամփորդական փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված) և Արցախի
Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ`
մշտական կացության քարտ կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ
Արցախի Հանրապետության հատուկ անձնագիր,
գ. քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա
պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ և Արցախի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի
կացության վկայական կամ Արցախի Հանրապետությունում օրինական
բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` մշտական կացության քարտ կամ
ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի Հանրապետության հատուկ
անձնագիր,
դ. փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի
իրավունք ստացած անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթուղթ,
ե. ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող
վկայական,
զ. ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար`
ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
(ժամանակավոր ապաստանի վկայական).»,
բ. 1-ին կետի 5-րդ ենթակետը «համարակիր մասերի համարները»
բառերից հետո լրացնել «կամ պարզել արտադրման տարեթիվը կամ շարժիչի
հզորությունը» բառերը.
6) որոշման N 5 հավելվածի՝
ա. 1-ին կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) անձը հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ կարգով՝
ա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիր
կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` ժամկետային
պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար,
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես
տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր
վկայական, իսկ մինչև 16 տարեկան երեխաների համար` անձնագիր կամ
ծննդյան վկայական,
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բ. օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության
կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ
ճամփորդական փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված) և Արցախի
Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ`
մշտական կացության քարտ կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ
Արցախի Հանրապետության հատուկ անձնագիր,
գ. քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա
պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ և Արցախի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի
կացության վկայական կամ Արցախի Հանրապետությունում օրինական
բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` մշտական կացության քարտ կամ
ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի Հանրապետության հատուկ
անձնագիր,
դ. փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի
իրավունք ստացած անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթուղթ,
ե. ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող
վկայական,
զ. ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար`
ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
(ժամանակավոր ապաստանի վկայական).»,
բ. 1-ին կետի 5-րդ ենթակետը «համարակիր մասերի համարները»
բառերից հետո լրացնել «կամ պարզել արտադրման տարեթիվը կամ շարժիչի
հզորությունը» բառերը,
գ. 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) անձը հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ կարգով՝
ա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիր
կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` ժամկետային
պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար,
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես
տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր
վկայական, իսկ մինչև 16 տարեկան երեխաների համար` անձնագիր կամ
ծննդյան վկայական,
բ. օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության
կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ
ճամփորդական փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված) և Արցախի
Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ`
մշտական կացության քարտ կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ
Արցախի Հանրապետության հատուկ անձնագիր,
գ. քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա
պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ և Արցախի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի
կացության վկայական կամ Արցախի Հանրապետությունում օրինական
բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` մշտական կացության քարտ կամ
ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի Հանրապետության հատուկ
անձնագիր,
դ. փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի
իրավունք ստացած անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթուղթ,
ե. ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող
վկայական,
զ. ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար`
ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
(ժամանակավոր ապաստանի վկայական).»,
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դ. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ (եթե
գործարքը Արցախի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային
ոստիկանություն»
ծառայությունում
(այսուհետ՝
ճանապարհային
ոստիկանություն) չի կատարվել).»,
ե.
3-րդ
կետը
լրացնել
նոր՝ 3-րդ
ենթակետով
հետևյալ
բովանդակությամբ.
«3) եթե տրանսպորտային միջոցն արդեն իսկ գրանցված է
Ճանապարհային
ոստիկանությունում
և
տրանսպորտային
միջոցի
համարակիր ագրեգատների կամ թափքի (խցիկի) գույնի փոփոխություն չի
կատարվել (տրանսպորտային միջոցի համարակիր ագրեգատների և թափքի
(խցիկի) գույնի փոփոխություն կատարված չլինելու մասին որպես հիմք
ընդունվում է սեփականատիրոջ հայտարարությունը):».
7) որոշման N 6 հավելվածով սահմանված տրանսպորտային միջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևից հանել
«բնակության,» բառը.
8) որոշման N 7 հավելվածում՝
ա. տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«Ձ Ե Վ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ
Դիմերես

Դարձերես

»,
բ. տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի
նկարագրի 1-ին կետում «պլաստիկ քարտ» բառերը փոխարինել
«պոլիկորբոնատե նյութից պատրաստված քարտ» բառերով,
գ. տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի
նկարագրի 5-րդ կետի առաջին նախադասությունը ««ԳՈՒՅՆԸ»-«COLOUR»»
բառերից հետո լրացնել ««ՇԱՐԺԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ»-«TYPE OF ENGINE»» բառերը,
դ. տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի
նկարագրի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետը «է» պարբերությունից հետո լրացնել
նոր՝ «է1» պարբերությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.
«է1. «ՇԱՐԺԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ»-«TYPE OF ENGINE»՝ առավելագույնը 25 նիշ,».
9) որոշման N 8 հավելվածում տրանսպորտային միջոցի հաշվառման
միջազգային վկայագրի նկարագրի 5-րդ կետի 8-րդ ենթակետից հանել
«կառավարությանն առընթեր» բառերը.
10) որոշման N 9 հավելվածով սահմանված «Ժամանակավոր
ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից
(ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ
Արցախի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի
հաշվառման վկայագրի ձևից հանել «(ժամանակավոր հաշվառման կամ
փաստացի բնակության)» բառերը.
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11) որոշման N 10 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` ֆիզիկական
անձանց համար հաշվառման վայրի նշումով տեղեկանքի հետ միասին, եթե
անձը հաստատող փաստաթղթում բացակայում է հաշվառման (բնակության)
վայրի մասին տեղեկությունը.».
12) որոշման N 11 հավելվածի՝
ա. 6-րդ կետում «աշխատողներից կազմված հանձնաժողովի» բառերը
փոխարինել «աշխատողների» բառով,
բ. 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «(ժամանակավոր հաշվառման
կամ փաստացի բնակության)» բառերը,
գ. 18-րդ կետի «16-րդ» բառը փոխարինել «17-րդ» բառով,
դ. 21-րդ կետի «19-րդ» բառը փոխարինել «20-րդ» բառով,
ե. 31-րդ կետի «24-րդ կամ 29-րդ» բառերը փոխարինել «25-րդ կամ 30րդ» բառերով,
զ. 34-րդ, 35-րդ և 37-րդ կետերը «առանց աճուրդի հատկացումը»
բառերից հետո լրացնել «կամ որպես ցանկալի համարանիշ» բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրը՝ բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ
ենթակետի «բ» և «գ» (միայն անձի՝ բնակչության պետական ռեգիստրում
հաշվառված չլինելու և (կամ) հանրային ծառայությունների համարանիշ
հատկացված չլինելու կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ
չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրված չլինելու հիմքով
հաշվառման
գործողությունների
կատարումը
մերժելու
մասով)
պարբերությունների, 4-րդ ենթակետի «ա» և «գ» պարբերությունների, 5-րդ
ենթակետի
«ա»
պարբերության,
6-րդ
ենթակետի
«ա»
և
«դ»
պարբերությունների, 7-րդ և 10-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում
2020 թվականի հուլիսի 1-ինֈ

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 մայիսի 2020թ.

N 326-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 168-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 17-ի «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների,
թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության
կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 733
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 168-Ն որոշմամբ հաստատված
N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 8-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունն ուժը կորցրած
ճանաչել.
2) 9-րդ կետի 6-րդ ենթակետի՝
ա. «ա» պարբերության «իրականացում կամ» և «փորձաքննության
իրականացում, փորձաքննական եզրակացության կազմում ու տրամադրում,»
բառերը հանել,
բ. «բ» պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել,
գ. «գ» պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«գ. գործունեության իրականացման նախաձեռնության մասին
ազդակիր համայնքի ղեկավարներին և հասարակայնությանն իրազեկման
ապահովում.»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 մայիսի 2020թ.

N 328-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 453 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ավետարանոցի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,15 հեկտար
թփուտը
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
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 մայիսի 2020թ.

N 329-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 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,13 հեկտար
թփուտը
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
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
4 մայիսի 2020թ.

N 330-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 0,097 հեկտար
թփուտը
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

138

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 մայիսի 2020թ.

N 333-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 437 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի նոյեմբերի 16-ի «Ջրային
ռեսուրսների
վրա
տնտեսական
գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը
հաստատելու մասին» N 437 որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Սույն կարգով սահմանվում է ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական
գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը:».
2) 2-րդ կետում «սահմանային թույլատրելի» բառերը փոխարինել
«թույլատրելի
սահմանային
արտահոսքի»
բառերով,
իսկ
«ժամանակահատվածից» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսի
օգտագործման ծավալից» բառերը.
3) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Սույն կարգի իմաստով՝
ա. աղտոտող նյութերի քանակությունը` ջրային ռեսուրս աղտոտող
նյութերի արտահոսքի քանակությունն է,
բ. վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի
մակարդակը` Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների
նախարարության
կողմից
հաստատված՝
արտահոսքում
վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային քանակությունն է,
գ. ջրային ռեսուրսի օգտագործման ծավալը (ջրառի ծավալը)՝ առանց
ջրօգտագործման թույլտվության և (կամ) ջրօգտագործման թույլտվությունից
ավելի և (կամ) անտնտեսվար և (կամ) ոչ նպատակային ջրառի ծավալն է,
դ. ջրի անտնտեսվար օգտագործումը ջրային ռեսուրսների հյուծում կամ
ջրապահպան ռեժիմի խախտում առաջացնող, ջրերի ստանդարտների և (կամ)
ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների խախտմամբ (կատարումը
չապահովող) ջրառի իրականացումն է,
ե. ազդեցության ժամանակահատվածը՝ աղտոտող նյութերի քանակի,
վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի մակարդակի կամ
ջրային ռեսուրսի օգտագործման ծավալի սկզբից մինչև ավարտն ընկած
ազդեցության ժամանակահատվածն էֈ».
4) 4-րդ կետը «անմիջապես արտահոսքով» բառերից հետո լրացնել «կամ
ջրային ռեսուրսի օգտագործման ծավալով» բառերը.
5) 5-րդ և 6-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5. Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով
առաջացած ազդեցության գնահատման հիմքում ընկած են աղտոտող նյութերի
ուղղակի կամ անուղղակի ներգործությունը, աղտոտող նյութերի քանակությունը,
վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի մակարդակը,
ազդեցության ժամանակահատվածը, վնասակար նյութերի ազդեցության
կանխարգելման և վերացման ծախսերը, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսի
օգտագործման ծավալըֈ
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6. Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով
առաջացած ազդեցության գնահատումը ներառում է շրջակա միջավայրի
աղտոտվածության հետևանքով արտադրանքի քանակական ու որակական
կորուստների փոխհատուցման, ջրային ռեսուրսի օգտագործված ծավալով
պայմանավորված՝ աղտոտված և (կամ) հյուծված ջրային ռեսուրսի
վերականգնման համար պահանջվող լրացուցիչ ծառայությունների, աղտոտման
հետևանքով բնակչության առողջության վերականգնման և աշխատանքի
արտադրողականության նվազեցման հետևանքով (այդ թվում` աշխատանքից
բացակայության) աշխատանքի վերականգնման, հիմնական ֆոնդերի վրա
աղտոտման ազդեցության հետևանքով արդյունաբերական արտադրանքի
կորստի վերականգնման փոխհատուցման ծախսերը:».
6) 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«19. Ջրի անտնտեսվար և (կամ) ոչ նպատակային և (կամ) առանց
ջրօգտագործման թույլտվության և (կամ) ջրօգտագործման թույլտվությունից
ավելի ջրային ռեսուրսների ջրառի իրականացման հետևանքով ջրային
ռեսուրսների վրա տնտեսական ազդեցության գնահատման հաշվարկներում 1
խորանարդ մետր ստորերկրյա ջրի արժեքն է 9 դրամ, իսկ 1 խորանարդ մետր
մակերևութային ջրի արժեքը` 2 դրամ:».
7) 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-ին
կետով.
«19.1. Ջրի անտնտեսվար, ոչ նպատակային, առանց ջրօգտագործման
թույլտվության կամ ջրօգտագործման թույլտվությունից ավելի ջրային
ռեսուրսների ջրառի իրականացման հետևանքով ջրային ռեսուրսների վրա
տնտեսական ազդեցության գնահատման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ
բանաձևով՝
ՎՋԾ = Ծ x ԱԳ, որտեղ՝
«ՎՋԾ»-ն ջրի անտնտեսվար, ոչ նպատակային, առանց ջրօգտագործման
թույլտվության կամ ջրօգտագործման թույլտվությունից ավելի ջրային
ռեսուրսների ջրառի իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրին
(պետությանը) պատճառված վնասն է,
«Ծ»-ն ջրի անտնտեսվար, ոչ նպատակային, առանց ջրօգտագործման
թույլտվության կամ ջրօգտագործման թույլտվությունից ավելի ջրային
ռեսուրսների ջրառի իրականացման հետևանքով օգտագործված ջրի ծավալն է՝
արտահայտված խորանարդ մետրով,
«ԱԳ»-ն ջրի անտնտեսվար, ոչ նպատակային, առանց ջրօգտագործման
թույլտվության կամ ջրօգտագործման թույլտվությունից ավելի ջրային
ռեսուրսների ջրառի իրականացման հետևանքով ջրային ռեսուրսների վրա
տնտեսական ազդեցության գնահատման հաշվարկներում կիրառվող 1
խորանարդ մետր ստորերկրյա կամ մակերևութային ջրի 1 խորանարդ մետրի
համար սույն կարգի 19-րդ կետով սահմանված արժեքն է:».
8) 20-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«20. Սույն կարգը կիրառվում է`
ա.
Արցախի
Հանրապետության
ջրային
օրենսդրության
իրավախախտումների հետևանքով ջրային ռեսուրսներին պատճառված
վնասները հաշվարկելու համար,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախագծերի
տեխնիկատնտեսական հաշվարկների նպատակով:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 մայիսի 2020թ.

N 335-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ
ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետով`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացվելիք 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության
մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու անընդհատ և
ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերի ցանկին՝ համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարությանը՝ սույն որոշումը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մայիսի 6-ի N 335-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ(ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ
Պետության
Բուհի կողմից
կողմից
ուսման վարուսանողական
ձի մասնակի
նպաստների
զեղչի
ձևով ուսման
կիրառման
վարձի լրիվ
իրավունքփոխհատուցներով
մամբ (անվճար)
(վճարովի)
տեղերը
տեղերը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
022801.00.6
Արևելագիտություն
022801.01.6 Արաբագիտություն
1
022801.02.6 Թյուրքագիտություն
1
022801.03.6 Իրանագիտություն
2
031801.00.6
Միջազգային հարաբերություններ
031801.01.6 Միջազգային
2
հարաբերություններ
031101.00.6
Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
3
042101.00.6
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
1
2
061101.00.6
Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական
2
3
մաթեմատիկա
061901.00.6
Տեղեկատվական անվտանգություն
061901.01.6 Տեղեկատվական
1
1
անվտանգություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
10
9
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
021201.00.6
Դիզայն
021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա
1
071301.00.6
Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա
1
071401.00.6
Էլեկտրոնիկա
071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և
1
միկրոէլեկտրոնիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Դասիչը

021201.00.6

073101.00.6
073102.00.6

073201.00.6

Բուհը, մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Դիզայն
021201.01.6 Դիզայն
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն
Ճարտարապետություն
073101.01.6 Ճարտարապետություն
Քաղաքային տնտեսություն
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և
օդափոխություն
Շինարարություն
073201.08.6 Շենքերի նախագծում
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1
1
1
1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
5
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
041101.00.6
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և
1
3
հարկում (ըստ ոլորտի)
041401.00.6
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ
041401.01.6 Շուկայագիտություն
1
3
(մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)
052201.00.6
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.01.6 Բնապահպանություն և
1
բնօգտագործում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
6
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
011302.00.6
Հատուկ մանկավարժություն
011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն
1
031401.00.6
Սոցիոլոգիա
031401.01.6 Սոցիոլոգիա
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2
ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
023201.00.6
Լեզվաբանություն
023201.01.6 Թարգմանչական գործ
1
իտալերեն և հայերեն լեզուներ
023201.01.6 Թարգմանչական գործ չինարեն
1
և հայերեն լեզուներ
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակ1
ցություն (ըստ լեզուների) անգլերեն լեզու
023201.04.6 Անգլերեն լեզու
1
2
023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
5
2
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ
021502.00.6
Կատարողական արվեստ
021502.01.6 Գործիքային
կատարողականություն
-դաշնամուր
3
- ջութակ
1
ժողովրդական գործիքներ
-քանոն
1
021502.04.6 Վոկալ արվեստ
-ակադեմիական
1
-ժողովրդական
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
7
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
021201.00.6
Դիզայն
021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա
2
021201.06.6 Ինտերիերի դիզայն
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
021103.00.6
Կինոարվեստ
021103.01.6 Կինոարվեստ
2
021502.00.6
Կատարողական արվեստ
021502.03.6 Պարարվեստ
1
021503.00.6
Թատերական արվեստ
021503.01.6 Դերասանական արվեստ
1
2
021503.02.6 Ռեժիսուրա
2
021801.00.6
Արվեստի տեսություն և պատմություն
021801.01.6 Արվեստի տեսություն,
1
պատմություն և կառավարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
7
2
ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
091201.00.7
Բուժական գործ
091201.01.7 Բուժական գործ
4
10
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
4
10
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
031802.00.6
Ագրոէկոնոմիկա
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072101.00.6

072301.00.6

06.05.01
41.03.01
41.03.05
42.03.01
43.03.02
55.05.01

031802.02.6 Ագրարային
1
քաղաքականություն, խորհրդատվություն և
տեղեկատվություն
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.02.6 Խմորման արտադրության
1
տեխնոլոգիա և գինեգործություն
Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության
նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա
072101.03.6 Գյուղատնտեսության և
1
պարենային ապրանքի փաթեթավորման
տեխնոլոգիա և դիզայն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ռուսական բաժանմունք
Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա
1
(դիպլ. մասնագետ)
Արտասահմանյան տարածաշրջա1
նագիտություն (ռեգիոնագիտություն)
Միջազգային հարաբրություններ
1
Գովազդ և հասարակության հետ կապեր
1
Զբոսաշրջություն
1
Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
6
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ
2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
60

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 մայիսի 2020թ.

N 336-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասն
ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»
օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա
ընդունելության`
ըստ
մասնագիտությունների
պետության
կողմից
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից
ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի)
բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա
ուսուցման վճարովի տեղերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում
ուսման վարձի չափը որոշում են Արցախի Հանրապետության պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները` համաձայնեցնելով
Արցախի
Հանրապետության
կրթության,
գիտության
և
սպորտի
նախարարության հետ:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի փետրվարի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և
պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու մասին» N 81 որոշմամբ
հաստատված կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական
խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Արցախի Հանրապետության 2020
թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին:
4. Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի
(պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ)
տասը
տոկոսը
(առնվազն
մեկ
տեղ)
ըստ
մասնագիտությունների
հատկացնել
պարտադիր
զինվորական
ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին:
5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մայիսի 6-ի N 336-Ն որոշման

Ց Ա ՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

011301.00.6

011401.00.6

023201.00.6

031201.00.6
031301.00.6
032101.00.6
041201.00.6

041301.00.6

042101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.02.6 Քիմիա
011401.03.6 Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.09.6 Ֆիզիկական
դաստիարակություն և սպորտային
մարզումներ
011401.11.6 Կերպարվեստ
011401.16.6 Նախնական
զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն
Լեզվաբանություն
023201.01.6 Թարգմանչական գործ
/ըստ լեզուների/
Քաղաքագիտություն
031201.01.6 Քաղաքագիտություն
Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն
Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն
Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ
/ըստ ոլորտի/
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում
/ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
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Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

10

20

10
10
10

15
10
10

10
10
3

10
10
17

2
3

8
17

10
10

15
30

10

15

10

20

5

20

-

15

5

15

5

15

7

23

5

20

5

20

061101.00.6

061105.00.6

101501.00.6

Ինֆորմատիկա
/համակարգչային գիտություն/
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

20

5

20

10
160

15
15
395

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

011301.00.6
011401.00.6

041101.00.6

042101.00.6
053101.00.6
061105.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.03.6 Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
/ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

25
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
265

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

041801.00.6
061105.00.6

071601.00.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և
ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում
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Պետության
կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի
լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի մասնակի
զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

12

10

13

10

5

15

071602.00.6

072101.00.6

073101.00.6
073201.00.6

081101.00.6

084101.00.6

Գյուղատնտեսական արտադրության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.01.6 Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
Ճարտարապետություն
073101․01.6 Ճարտարապետություն
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
073201.03.6 Ջրային համակարգերի
շինարարություն և շահագործում
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և
գենետիկա
Անասնաբուժություն
084101.01.6 Անասնաբուժություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

10

10

15

5

10

5

10

5

15

10

10

10
85

10
115

2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

041801.00.6
061105.00.6

071301.00.6
071601.00.6

071602.00.6

072101.00.6
073101.00.6
073201.00.6

081101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա
Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և
ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում
Գյուղատնտեսական արտադրության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Ճարտարապետություն
073101․01.6 Ճարտարապետություն
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
073201.03.6 Ջրային համակարգերի
շինարարություն և շահագործում
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և
գենետիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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Բուհի կողմից ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը
20
15

15
20

15

15
15
15
15

15
160

2.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

0601
2202

2401
2916
3102
3104
3106

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10

Մասնագիտությունը

Էկոնոմիկա, հաշվապահական
հաշվառում
Տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր
Փոխադրումների կազմակերպում
և կառավարում տրանսպորտում
Քաղաքաշինական կադաստր
Գյուղատնտեսագիտություն
Անասնաբուժություն
Գյուղատնտեսության
մեքենայացում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

10

10

10

10
15
15
10

10
15
15
10

80

80

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 մայիսի 2020թ.

N 337-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
(ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
2020-2021
ուսումնական
տարվա
ընդունելության`
ըստ
մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով
ուսման
վարձի
լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)
և
ուսումնական
հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման
իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման
վճարովի տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական)
և
միջին
մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վճարի չափը
որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը՝ համաձայնեցնելով Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ:
3. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի
նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ
հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններին տրամադրված տեղերի շրջանակում:
4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
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Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մայիսի 6-ի N 337-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
Դասիչը

0402
0406
0418

Մասնագիտության
անվանումը

Մանկաբարձական
գործ
Քույրական գործ
Բուժական գործ
զինված ուժերում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պետության կողմից
ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
Միջնակարգ
կրթությամբ
կրթությամբ
8
-

Քոլեջի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
22

Միջնակարգ
կրթությամբ
-

8
8

6
-

22
22

24
-

24

6

66

24

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
Դասիչը

0501

0502
0503
0504
0505

Մասնագիտության
անվանումը

Գործիքային կատարողական
արվեստ այդ թվում՝
դաշնամուր
լարային գործիքներ
/ջութակ/
փողային գործիքներ
ժողովրդական գործիքներ

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
18

Երգեցողություն
Երգչախմբավարություն
Երաժշտության տեսություն
Էստրադային
երաժշտարվեստ
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

151

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
(վճարովի) տեղերը
9

6
2

4
-

4
6

3
2

3
2
1
1

6
1
1
3

5
30

20

3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ
3.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

0514
0515

Դիզայն ըստ ճյուղերի
Զարդարային-կիրառական արվեստ և
ժողովրդական արհեստներ ըստ ճյուղերի
Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2014
2808

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10
10

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
(վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
5
5

5

10

10
5
40

5
25

3.2. ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

2302

Քոլեջի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի) տեղերը
(միջնակարգ կրթությամբ)

Սպասարկման կազմակերպում
հյուրանոցներում և
զբոսաշրջային համալիրներում

15

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15
4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ

Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

0319
0506

Պարի ուսուցում (Միջնակարգ կրթությամբ)
Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած)
Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած)

Պետության կողմից
ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
10
10
10

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

30

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ

Դասիչը

2014
2304
2311
2401
2603

2809

Մասնագիտության անվանումը

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային
դիմահարդարում
Հասարակական սնունդ
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և
նորոգում (ըստ տեսակների)
Փայտամշակման արտադրությունների
սարքավորումների շահագործում և
տեխնոլոգիա
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

152

Անվճար
տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15

Վճարովի
տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
-

20

15

20
25

15
-

15

-

15
10

15
-

120

45

6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
Դասիչը

2304
2401
2704
2809
2905

Մասնագիտության անվանումը

Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում /ըստ
տեսակների/
Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Ճանապարհաշինարարական և բարելավման
աշխատանքների տեխնիկական ապահովում
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Անվճար տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15
15
15
15
15
5

80

7. ՇՈՒՇԻԻ «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1002
1006

1210
2009
2311
2902
2907
2908

Մասնագիտության անվանումը

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական
շահագործում
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և
ջերմային ցանցերի տեխնիկական
շահագործում
Մետաղների մեխանիկական մշակում
հաստոցների և գծերի վրա
Կապի միջոցների շահագործում
Հասարակական սնունդ
Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում
Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ
Հարդարման շինարարական աշխատանքների
իրականացում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Անվճար
տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15

Անվճար
տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
15

15

15

15

-

15
15
15

15

15

-

15

-

5
125

45

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 մայիսի 2020թ.

N 338-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ,
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասն
ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»
օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի պետական համալսարանի 2020-2021 ուսումնական տարվա
ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների, անվճար և
վճարովի ուսուցման տեղերի ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության՝
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով
տեղերն՝ ըստ մասնագիտությունների` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ
հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին տրամադրված
տեղերի շրջանակում:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մայիսի 6-ի N 338-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ
Դասիչը

Ը.00.02
Ը.00.03
Ժ.01.06
Ժ.02.01
Ժ.02.07
ԺԲ.00.02
ԺԲ.00.05
ԺԳ.00.01
ԺԹ.00.05

Մասնագիտության անվանումը

Տնտեսության, նրա ճյուղերի
տնտեսագիտություն և կառավարում
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ժուռնալիստիկա
Հայոց լեզու
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Հանրային իրավունք
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա,
քրեակատարողական իրավունք
Մանկավարժության տեսություն և
պատմություն
Զարգացման և կրթության հոգեբանություն
(տարիքային)

Անվճար
ուսուցման
տեղերը
1

Վճարովի
ուսուցման
տեղերը
-

1
1
1
1
1
2

-

1

-

1

-

10

-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

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

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մայիսի 6-ի N 338-Ն որոշման
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ՝
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ՏԵՂԵՐՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Առկա

Դասիչը

011301.00.7

011401.00.7

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.7 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.04.7 Ֆիզիկա
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Պետության
կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի
լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

3

10

2

8

022201.00.7
023101.00.7

023102.00.7

031201.00.7
031301.00.7
032101.00.7
041201.00.7

041301.00.7
042101.00.7

051101.00.7

054201.00.7
061104.00.7

Դասիչը

011401.05.7 Մաթեմատիկա
011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
011401.11.7 Կերպարվեստ
Պատմություն
022201.02.7 Հայոց պատմություն
Հայոց լեզու և գրականություն
023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն
023101.04.7 Հայ գրականության
պատմություն
Օտար լեզու և գրականություն
023102.01.7 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
023102.09.7 Անգլերեն լեզու
Քաղաքագիտություն
031201.00.7 Քաղաքագիտություն
Հոգեբանություն
031301.01.7 Հոգեբանություն
Լրագրություն
032101.01.7 Լրագրություն
Ֆինանսներ
041201.01.7 Ֆինանսներ,
դրամաշրջանառություն և վարկ
Կառավարում
041301.01.7 Կառավարում
Իրավագիտություն
042101.04.7 Քրեական իրավունք և
դատավարություն
Կենսաբանություն
051101.01.7 Կենսաբանություն
051101.05.7 Մարդու և կենդանիների
ֆիզիոլոգիա
Աշխարհագրություն
054201.01.7 Աշխարհագրություն
Տեղեկատվական համակարգեր
061104.03.7 Կառավարման
տեղեկատվական համակարգեր
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3
2

7
8

2

4

3

7

3

7

3

7

3

7

3

10

3

7

3

7

3

7

5

12

3

12

4

12

3
3

7
7

3

7

3

12

10
70

5
170

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Առկա
Մասնագիտությունը,
Պետության Բուհի կողմից
կրթական ծրագիրը
կողմից ուսաուսման
նողական
նպաստների
ձևով ուսման
վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)
տեղերը

վարձի
մասնակի
զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

Հեռակա
Բուհի
կողմից
ուսման
վարձի
մասնակի
զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

021201.00.7

Դիզայն
021201.01.7 Դիզայն

2

10

041801.00.7

Ագրոբիզնես
041801.01.7 Ագրոբիզնես

2

13

10

061105.00.7

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
061105.01.7 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.7
Էլեկտրաէներգետիկա

2

10

10

2

10

-

071301.00.7
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071601.00.7

071602.00.7

072101.00.7

073101.00.7

073102.00.7

073201.00.7

081101.00.7
084101.00.7

Տրանսպորտային
համակարգեր
071601.03.7 Փոխադրումների
և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և
կառավարում
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և
սարքավորումներ
071602.01.7 Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
072101.01.7 Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
Ճարտարապետություն
073101.01.7
Ճարտարապետություն
Քաղաքային տնտեսություն
073102.01.7 Քաղաքային
տնտեսություն
Շինարարություն
073201.01.7 Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
073201.03.7 Ջրային համակարգերի շինարարություն և
շահագործում
073201.09.7 Տրանսպորտային
ուղիների շինարարություն և
շահագործում
Ագրոնոմիա
081101.01.7 Ագրոնոմիա
Անասնաբուժություն
084101.01.7
Անասնաբուժություն
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

10

10

2

10

10

2

10

10

2

10

-

2

10

10

2

10

10

2

10

10

2

10

-

2

10

10

2

10

-

5

-

-

33

143

90

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 մայիսի 2020թ.

N 345-Ն
ք. Ստեփանակերտ

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

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն
որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի 3-րդ և 5-րդ կետերում «100 000»
թվերը փոխարինել «300 000» թվերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 մայիսի 2020թ.

N 346-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻԻ 14-Ի N 61 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի փետրվարի 14-ի «Սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին
նյութական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 61
որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման վերնագրում, նախաբանում «Սոցիալապես» բառը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության սոցիալապես» բառերով.
2) որոշման 1-2-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի
վերնագրում,
1-ին կետում «սոցիալապես» բառից առաջ լրացնել «Արցախի
Հանրապետության» բառերը.
3) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
ա. 2-րդ կետում, 6-րդ կետի «ա» ենթակետում, 9-րդ կետում «դիմում»
բառը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «դիմում, բողոք, հանրագիր» բառերով
և դրանց հոլովաձևերով,
բ. 2-րդ կետում «դիմումատուի» բառը փոխարինել «քաղաքացու» բառով,
գ. 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Դիմումը, բողոքը, հանրագիրը քննարկվում են «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» կամ «Հանրագրերի մասին»
օրենքներով սահմանված կարգով և ժամկետներում:»,
դ. 6-րդ կետի «ա» ենթակետում «ԼՂՀ» հապավումը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության» բառերով, իսկ «բ» ենթակետում «դիմումները»
բառից հետո լրացնել «բողոքները, հանրագրերը» բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«29» ապրիլի 2020 թվականի

N 22-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ»
կետը, 17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի ապրիլի 15-ի հայտը՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի
Որոտան համայնքում՝ Վանանդ գյուղի հարակից հատվածում՝ Որոտան գետի
վրա (բնական ջրահոսք)՝ «Զանգեզուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում,
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2038
թվականի ապրիլի 3-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման
ժամանակահատվածը՝ մինչև 2023 թվականի ապրիլի 3-ը:
2. Հաստատել «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Զանգեզուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝
համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2020 թվականի ապրիլի 29,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի ապրիլի 29-ի N 22-Ա որոշման
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
«Զանգեզուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0006 լիցենզիայի
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2)
Լիցենզավորված
անձ՝
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ
ԷՑՇ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4)
Շուկայի
կանոններ՝
Հանձնաժողովի
կողմից
հաստատված
էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով
կանոնակարգվում
են
էլեկտրաէներգետիկական
մանրածախ
շուկայի
մասնակիցների առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և
բաշխման ցանցերի զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և
այդ ցանցեր մուտքի ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)
2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 30-ից:
3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2038 թվականի ապրիլի 3-ը, որից՝
1) մինչև 2023 թվականի ապրիլի 3-ը ՝ կառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2038 թվականի ապրիլի 3-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածը:
4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամանակահատվածի
(ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան
հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական
տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի
Որոտան համայնքի Վանանդ գյուղի հարակից հատվածն է:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն
լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) կառուցել 3800 կՎտ
տեղակայվող հզորությամբ «Զանգեզուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը (այսուհետ՝
Կայան), ինչպես նաև իրավունք է տրվում արտադրել էլեկտրական էներգիա ու
այն վաճառել Շուկայի կանոններով:
7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև
սեփական կարիքների համարֈ
8. Կայանի կառուցման ավարտից հետո կայանի փաստացի տեղակայված
(դրվածքային) հզորությունը կամրագրվի սույն լիցենզիայումֈ
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9. Օրենքով
գնման
երաշխիք
ունեցող
էլեկտրակայանից
առաքվող
էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանվում և վերանայվում է Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված մեթոդիկայի համաձայնֈ
10. Օրենքով գնման երաշխիք չունեցող կամ գնման երաշխիքի ժամկետը
լրացած Էլեկտրակայանից
առաքվող
էլետրական
էներգիայի
(հզորության)
սակագներ չեն սահմանվում, եթե կայանը Շուկայի կանոններով սահմանված
դեպքերում և կարգով էլեկտրական էներգիան (հզորությունը) վաճառում է
մրցակցային պայմաններով՝ չկարգավորվող գներովֈ
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
11. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ
օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի
կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի
պահանջներին:
12. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն
իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով
նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերիֈ
13. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 15ը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի
կառուցման՝ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով:
14. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար
դիմել Հանձնաժողով:
15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով
սահմանված կառուցման
ժամանակահատվածի
ավարտը
Հանձնաժողով
ներկայացնել
Կայանի
կառուցման
ավարտը
հավաստող՝ Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով պահանջվող փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի
վաճառքի մտադրության
դեպքում՝ նաև
Էլեկտրական
էներգիայի
սակագնի
սահմանման հայտ՝ համաձայն
Հանձնաժողովի
սահմանած
կարգի: Այն
դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը տեղադրվել է մասնակի, սույն
կետով նախատեսված դրույթները կիրառվում են էլեկտրակայանի փաստացի
տեղակայված հզորության մասովֈ
16. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու
պահից:
17. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոններիֈ
18. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել
կամ գրավադրվել,
իսկ
դրանով
ամրագրված
էլեկտրական էներգիայի
արտադրության գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ
օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
19. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի
հետ համատեղ, այդ
թվում` համատեղ
գործունեության
պայմանագրով
գործունեություն իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի
մասնակցությամբ հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ
ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համարֈ
21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և
նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը
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Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և
Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
23. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ
կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
25. Լիցենզավորված
անձի կողմից
իրականացվող
տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի
պայմանների պատշաճ
կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը
պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
27. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է
Հանձնաժողովի պահանջով
ներկայացնել
լիցենզավորված
գործունեության
վերաբերյալ
սպառիչ
տեղեկատվություն,
ինչպես
նաև
պատասխանել
Հանձնաժողովի
գրավոր
հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի
կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
28. Լիցենզավորված
անձը
պատասխանատվություն
է
կրում
Հանձնաժողով ներկայացրած
լիցենզավորված
գործունեության մասին
հաշվետվությունների և այլ տեղեկատվության հավաստիության համար:
29.
Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից
չի համարվում
գաղտնի և
նշված
չի
որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի
ներկայացրած
գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են
«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերովֈ
30. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես
հայտնել այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի
պայմանների խախտումների կամ
կարող
են դառնալ սույն լիցենզիայի
պայմանների խախտումների անմիջական պատճառֈ
31. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով
սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
32. Լիցենզավորված
գործունեության
վերահսկումն իրականացնում
է
Հանձնաժողովը:
33. Լիցենզավորված
գործունեության
վերահսկումն
ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք
Լիցենզավորված անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
34. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք
է աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության
դեպքում
տրամադրելով
համապատասխան փաստաթղթերֈ
6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
35. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները,
Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է
տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է
կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`
1) նախազգուշացում.
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2) օրենքով սահմանված տուգանքներ.
3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
36. Լիցենզավորված անձի
կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն
լիցենզիայի գործողությունը
դադարեցնելու դեպքում
Հանձնաժողովը
և
Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
37. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 35-րդ կետում
նշված խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք
հետևանք են ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է
համարվում ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է
(հանգեցնում կամ
կարող
է
հանգեցնել)
Լիցենզավորված
անձի
պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ
բավարարում է հետևյալ պայմաններին՝
1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո.
2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և
ջանքերը (այդ
թվում՝
նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ
նախատեսված) նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու,
մեղմելու կամ դրանցից խուսափելու համար.
3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո
հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
38. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝
1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի
արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ,
պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր,
սողանքներ),
ատոմային,
քիմիական
կամ
կենսաբանական
աղտոտում,
գործադուլները, հասարակական անկարգությունները․
2)
ապստամբությունները,
ահաբեկչությունները,
պատերազմները,
ներխուժումները,
զինված
հակամարտությունները,
արտաքին
թշնամու
գործողությունները կամ շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում
Արցախի Հանրապետության տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի
ունեցել կամ չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսվել.
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու
կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ
դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված
պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ
իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ
Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության:
39. Սույն լիցենզիայի պայմանների 38-րդ կետը չի սահմանափակում
Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և
անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել
Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս
մաժոր ճանաչելու համարֈ
7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
40. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված
անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:
41. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի
Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ
կատարումն ապահովելու համար:
42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում
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սույն
լիցենզիայի
վերաձևակերպման
հայտ
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ

ներկայացնել

Հանձնաժողով,

Ի վկայություն սույնի՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն
Լիցենզիան տրամադրել է՝

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԷՑՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը.
(ընկերության անվանումը)

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, փ. Նոր Կյանք (Շ) 25
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը՝
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանն է:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի ապրիլի 29
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի
ԹԻՎ 4 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 97-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2004 թվականի հունվարի 27-ի
«Կազմակերպությունների տարեկան (ամբողջական փաթեթով միջանկյալ)
ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» թիվ 4 հրամանը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2476/02/19
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2476/02/19
Նախագահող դատավոր` Լ.Ավանեսյան
Դատավորներ`
Ն.Գրիգորյան
Ռ.Ջհանգիրյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ
ԱՀ Գերագույն դատարանը
վճռաբեկության կարգով.

21-ին ապրիլի 2020 թվականի
(այսուհետ`

նախագահությամբ`
մասնակցությամբ՝ դատավորներ

Գերագույն

դատարան)`

Ն.Նարիմանյանի
Ա.Աբրահամյանի
Հ.Աբրահամյանի
Հ.Խաչատրյանի
Ի.Կարապետյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Սիրվարդ Սերոբի
Գրիգորյանի ընդդեմ Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի և Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանի՝ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու, ըստ
Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանի հակընդդեմ հայցի ընդդեմ Սեդա
Սերոբի Մոհրաբյանի և Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանի՝ ժառանգությունն
ընդունած ժառանգ ճանաչելու, ըստ Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի հակընդդեմ
հայցի ընդդեմ Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանի և Սիրվարդ Սերոբի
Գրիգորյանի՝
Սիրվարդ
Սերոբի
Գրիգորյանին
ժառանգությունից
մեկուսացնելու և իրեն ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու
պահանջների մասին ԸԻԴ/2476/02/19 քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ
դատարանի 2020 թվականի հունվարի 29-ի որոշման դեմ հայցվոր
/հակընդդեմ պատասխանող/ Ս.Գրիգորյանի և նրա ներկայացուցիչ
Ա.Մադաթյանի վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2019 թվականի հունվարի 18-ին Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանն ընդդեմ
Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի և Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանի
հայցադիմում է ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարան /այսուհետ՝ Դատարան/` խնդրելով իրեն ճանաչել ժառանգատու՝
իր մայր Էլլա Մեհրաբյանի մահից հետո որպես ժառանգական գույք մնացած՝
Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա առանձնատան
և նրան կից տնամերձ հողամասի նկատմամբ ժառանգությունն ընդունած
ժառանգ:
Դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 10-ի որոշմամբ հայցադիմումն
ընդունվել է վարույթ, հարուցվել քաղաքացիական գործ և 2019 թվականի
սեպտեմբերի 10-ին հրավիրվել նախնական դատական նիստ:
2019 թվականի օգոստոսի 28-ին պատասխանող Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանն ընդդեմ Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի և Սիրվարդ Սերոբի
Գրիգորյանի հակընդդեմ հայցադիմում է ներկայացրել Դատարան՝ խնդրելով
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իրեն ճանաչել Ստեփանակերտ քաղաքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա
հասցեում գտնվող տան նկատմամբ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ:
2019 թվականի օգոստոսի 28-ին պատասխանող Սեդա Սերոբի
Մոհրաբյանն ընդդեմ Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանի և Սիրվարդ
Սերոբի Գրիգորյանի հակընդդեմ հայցադիմում է ներկայացրել Դատարան՝
խնդրելով ժառանգությունից մեկուսացնել Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանին և
իրեն ճանաչել Ստեփանակերտ քաղաքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա
հասցեում գտնվող տան նկատմամբ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ:
Դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 29-ի որոշումներով Սուսաննա
Սերոբի Համբարձումյանի և Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի հակընդդեմ
հայցադիմումներն ընդունվել են վարույթ՝ սկզբնական հայցի հետ համատեղ
քննելու համար:
Դատարանի
2019
թվականի
սեպտեմբերի
11-ի
որոշմամբ
քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատական քննության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 8-ին:
Դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ի վճռով սկզբնական հայցը
բավարարվել է, իսկ հակընդդեմ հայցերը մերժվել են:
Նշված վճռի դեմ 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ին վերաքննիչ բողոքներ
են ներկայացրել պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/ Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանը և պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/ Սեդա Սերոբի
Մոհրաբյանն ու նրա ներկայացուցիչ Իզաբելլա Սաղյանը:
Քաղաքացիական գործը և վերաքննիչ բողոքը՝ կից փաստաթղթերով, ԱՀ
վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ, նաև՝ Վերաքննիչ դատարան/ դատական
կազմին են հանձնվել 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ին:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքներն ընդունվել են վարույթ և նշանակվել դատաքննության
2020 թվականի հունվարի 17-ին:
Վերաքննիչ բողոքներին գրավոր պատասխաններ է ներկայացրել
հայցվոր /հակընդդեմ պատասխանող/ Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանը:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունվարի 29-ի որոշմամբ
վերաքննիչ
բողոքները
բավարարվել
են
մասնակի:
Արցախի
Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
ԸԻԴ/2476/02/19 քաղաքացիական գործով 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ի վճիռը
մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է.
Հայցը և հակընդդեմ հայցերը բավարարվել են մասնակի:
Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանը, Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանը և
Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանը ճանաչվել են Ստեփանակերտ քաղաքի
Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա բնակելի տան ու նրան կից 0,031517 հա
տնամերձ հողամասի 1/3-ական բաժնեմասերով ժառանգությունն ընդունած
ժառանգներ:
Վերաքննիչ դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ 2020 թվականի
փետրվարի
25-ին վճռաբեկ բողոք են բերել սկզբնական հայցվոր
Ս.Գրիգորյանը և նրա ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը՝ խնդրելով բեկանել
Վերաքննիչ դատարանի 29.01.2020թ.
ԸԻԴ/2476/02/19 քաղաքացիական
գործով կայացրած որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ՝ առաջին
ատյանի դատարանի վճռին օրինական ուժ տալու կամ գործը Դատարան`
նոր քննության վերադարձնելու մասին:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան է ներկայացրել հակընդդեմ հայցվոր
Սեդա Մոհրաբյանը:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում՝
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
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Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի
նորմերի առերևույթ խախտման հիմքերով, որն ազդել է գործի ելքի վրա:
Ըստ բողոքի հեղինակների՝ ստորադաս դատարանը խախտել է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 5-րդ, 6-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 47-րդ
հոդվածների 1-ին մասի, 49-րդ հոդվածի, 229-րդ հոդվածի, 230-րդ հոդվածի 5րդ մասի, 231-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերի, 239-րդ և 240-րդ
հոդվածների պահանջները, սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 1234-րդ, 1235-րդ և 1236-րդ հոդվածները, հակընդդեմ հայցվորների
պահանջների
նկատմամբ
չի
կիրառել
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջները, չի ղեկավարվել
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետով վերապահված իրավունքից, որի արդյունքում չի մերժել
վերաքննիչ բողոքը և ուժի մեջ չի թողել նույն օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի պահանջներին համահունչ վճիռը:
Վերաքննիչ դատարանի կողմից վերոհիշյալ խախտումների արդյունքում
ոչ միայն սկզբնական հայցվորի համար առաջացել են ծանր հետևանքներ,
այլև խաթարվել է արդարադատության բուն էությունը:
Բողոքաբերները գտնում են, որ Վերաքննիչ դատարանը բազմակողմանի,
լրիվ և օբյեկտիվ չի գնահատել գործում առկա բոլոր ապացույցները, այսինքն՝
թույլ է տվել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի խախտում, հակառակ նույն օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
պահանջների, գիտակցելով, որ Վերաքննիչ դատարանն իրավունք չունի նոր
ապացույց ընդունելու և բողոքը քննելիս հիմնվում է միայն այն ապացույցների
վրա, որոնք ներկայացվել են առաջին ատյանի դատարանին, որպես բողոքի
քննության համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստ, որն իբր
հաստատվել է Վերաքննիչ դատարանի կողմից, նշել է, որ ժառանգատուի
թողած ժառանգությունը, վեցամսյա ժամկետում, Սիրվարդ Գրիգորյանից
բացի, փաստացի տիրապետել և տնօրինել են նաև նրա առաջին հերթի
ժառանգներ Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանը և Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանը:
Բողոքաբերները գտնում են նաև, որ Վերաքննիչ դատարանը դրա հետ
մեկտեղ չի հիմնավորել ու չի մատնանշել որևէ կոնկրետ ապացույց, որով
կապացուցվեր, որ, իրոք, Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանը և Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանը փաստացի տիրապետման և տնօրինման ճանապարհով
ընդունել են ժառանգությունը, ունեցել են ժառանգությունն ընդունելու
նպատակ և կոնկրետ գործողություններ են կատարել ժառանգության
բացումից վեցամսյա ժամկետում:
Ըստ բողոքի հեղինակների՝ Վերաքննիչ դատարանը բողոքարկվող
որոշումը կայացնելիս պետք է միայն ու միայն հիմնվեր այն ապացույցների
վրա, որոնք ներկայացվել են առաջին ատյանի դատարանին, սակայն, ինչպես
պարզվում է գործի նյութերից և դատաքննության արձանագրությունից,
առաջին ատյանի դատարանում երկու հակընդդեմ հայցվորները դատարանին
որևէ ապացույց չեն ներկայացրել իրենց մոր մահից հետո ժառանգությունն
ընդունելու նպատակ ունենալու և այդ ուղղությամբ կոնկրետ գործողություն
կատարելու վերաբերյալ, բացի այն հիմնավորումներից, որ հակընդդեմ
հայցվոր Սուսաննա Համբարձումյանը մոր մահից հետո վերցրել է մոր
գիշերանոցը, որն իբր գտնվում էր իրենց տանը, այլ ոչ թե՝ ժառանգատուի,
ինչպես նաև սկզբնական հայցվորից Է.Մեհրաբյանի մահվան տարելիցից
հետո խնդրել ու ստացել է մոր ճնշման չափման սարքը՝ որպես հիշատակ, իսկ
Սեդա Մոհրաբյանը, մոր թաղումից հետո տասը օր մնալով Ստեփանակերտ
քաղաքում՝ նրա տանը, կարգի է բերել տունն ու տնամերձը, լվացել մոր
անկողինը, այնտեղ թողել իր կողմից նախկինում գնված կենցաղային
տեխնիկան և իբր վերցրել մորը պատկանող երկու վերնաշապիկները:
Առաջին ատյանի դատարանում դատաքննության ընթացքում հակընդդեմ
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հայցվորները ժառանգատուի անձնական իրերը վերցնելու փաստի մասին
որևէ ապացույց չեն ներկայացրել և նույնիսկ հերքել են մեկը մյուսին,
չհաստատելով փաստարկներն այն մասին, որ երկու քույրերը, իրոք, վերցրել
են որոշակի իրեր:
Չնայած դրան, Վերաքննիչ դատարանը, գիտակցելով, որ գործում առկա
չէ որևէ ապացույց այդ մասով, և որ կողմերը չեն ցանկանում հաշտության
համաձայնություն կնքել, օգտագործել է միակ հնարավոր պայմանը. իբր
սկզբնական հայցվորը չի առարկել, որ հակընդդեմ հայցվորները վեցամսյա
ժամկետում, ժառանգությունն ընդունելու նպատակով, վերցրել են իրենց մորը
պատկանող անձնական իրերը, ինչպես նաև հակընդդեմ հայցվորներն
ընդունել են, որ Սիրվարդ Գրիգորյանը ևս ընդունել է ժառանգությունը,
որոշման մեջ նշելով, որ «նշված փաստերը չի հերքել նաև սկզբնական
հայցվոր կողմը»:
Ինչպես երևում է Վերաքննիչ դատարանում գործի
քննության արձանագրության ձայնասկավառակի բովանդակությունից՝
սկզբնական հայցվորը ոչ միայն չի ընդունել երկու հակընդդեմ հայցվորների
կողմից մորը պատկանող որոշակի անձնական իրեր վերցնելու փաստը, այլև
միանշանակ հերքել է ՝ ստույգ նշելով դրանք նրանց տալու ժամանակը,
հանգամանքներն ու նպատակը:
Ըստ բողոքաբերների՝ եթե հակընդդեմ հայցվորներն, ի հաստատումն
իրենց փաստարկների, որևէ ապացույց առաջին ատյանի դատարանին չեն
ներկայացրել, իսկ երեք քույրերից և ոչ մեկը չի ընդունել մյուս քույրերի
կողմից ժառանգության ընդունման փաստը, ապա ինչ փաստական և
իրավական հանգամանքների հիման վրա է Վերաքննիչ դատարանը
հաստատված համարել, որ ժառանգությունն ընդունել են երեք քույրերը և որ
ամենագլխավորն է՝ ինչն է հիմք ընդունել համոզվելու համար, որ
ժառանգությունը վեցամսյա ժամկետում միայն Սիրվարդ Գրիգորյանի կողմից
տիրապետելու և տնօրինելու հարցում ստորադաս դատարանը թույլ է տվել
մասնակի սխալ:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերները խնդրել են մասնակի բեկանել
Վերաքննիչ դատարանի 29.01.2020թ. ԸԻԴ/2476/02/19 քաղաքացիական գործով
կայացրած որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ՝ առաջին ատյանի
դատարանի վճռին օրինական ուժ տալու կամ գործը առաջին ատյանի
դատարան նոր քննության վերադարձնելու մասին:
3. Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները
Ըստ պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/ Սեդա Մոհրաբյանի՝
Վերաքննիչ դատարանը, մանրամասն շարադրելով և անդրադառնալով
ժառանգների կողմից ժառանգությունը փաստացի ընդունելու ուղղությամբ
ձեռնարկված գործողություններին, իրավացիորեն գտել է, որ ինքը կոնկրետ
գործողություններով փաստացի ընդունել է ժառանգությունը և սույն գործով
ապացուցելու նոր բան այլևս չկա. նույն փաստերը և ցուցմունքները բազմիցս
հետազոտվել են ու նոր փաստ ի հայտ գալ չի կարող, ուստի Գերագույն
դատարանին մնում է միայն բոլոր փաստերի համադրումից կատարել ճիշտ
եզրահանգումներ, քանի որ դատական տարբեր ատյաններ եկել են
իրարամերժ հետևությունների և եզրաhանգման: Գտնելով, որ Վերաքննիչ
դատարանը հանգել է ճիշտ հետևության ու կայացրել հիմնավորված և
օրինական որոշում՝ Ս.Մոհրաբյանը խնդրել է վճռաբեկ բողոքը մերժել:
4.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեն հետևյալ
փաստերը.
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1. Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա բնակելի
տունն ու դրան կից 0,031517 հա տնամերձ հողամասը սեփականության
իրավունքով պատկանում է Էլլա Համբարձումի Մեհրաբյանին:
2.
Էլլա Համբարձումի Մեհրաբյանը մահացել է 2017 թվականի
հոկտեմբերի 18-ին:
3. Էլլա Համբարձումի Մեհրաբյանի առաջին հերթի ժառանգներ են
հանդիսանում սույն գործով կողմերը՝ Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանը, Սեդա
Սերոբի Մոհրաբյանը և Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանը:
4. Գործի նյութերով հաստատված է, որ ժառանգատու Էլլա Մեհրաբյանը
2017 թվականի մայիսի 23-ին վիճելի տան 1-ին հարկը կտակել էր իր դուստր
Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանին, իսկ 2-րդ հարկը՝ իր դուստր Սիրվարդ Սերոբի
Գրիգորյանի որդի Մհեր Գրիգորյանին, ինչը նոտարի կողմից կազմված
տեքստից բացի արձանագրել է նաև կտակարար Էլլա Համբարձումի
Մեհրաբյանը՝ իր ձեռքով կատարված գրառմամբ:
5. Նոտարական գործողությունների կատարումը մերժելու մասին 2018
թվականի դեկտեմբերի 18-ի որոշմամբ նոտարը, օրենքով սահմանված
վեցամսյա ժամկետը բաց թողնելու հիմքով, Սեդա Մոհրաբյանին և Մհեր
Գրիգորյանին մերժել է ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր
տալը:
6. Թիվ 29 թաղամասի թաղային կոմիտեի նախագահի կողմից տրված
տեղեկանքի համաձայն՝ մոր՝ Էլլա Համբարձումի Մեհրաբյանի մահից հետո՝
2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ից, 6 ամսվա ընթացքում և մինչև այսօր
Սիրվարդ Գրիգորյանն օգտագործում և տիրապետում է Ստեփանակերտի
քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 14ա հասցեի տան 1-ին և 2-րդ
հարկերը և տնամերձ հողամասը:
7. Թիվ 29 թաղամասի թաղային կոմիտեի նախագահի կողմից 2019
թվականի հուլիսի 24-ին տրված տեղեկանքի համաձայն՝ ամուսնալուծվելուց
հետո Սեդա Մոհրաբյանն իր երեխաների հետ երկար տարիներ ապրել է
հայրական տանը: Գործի բերումով տեղափոխվել է ՌԴ աշխատելու:
Պարբերաբար վերադարձել է հայրական տուն, խնամել մորը, կարգի բերել
հայրական տունը և տնամերձը: Երբ 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ին մայրը
մահացել է՝ նա եկել ու մասնակցել է մոր թաղման արարողությանը, մնացել 10
օր և կրկին վերադարձել ՌԴ: ՌԴ-ից վերադարձել է մոր մահվան մեկ տարվա
կապակցությամբ և որոշ ժամանակ մնացել հայրական տանը:
8. Սուսաննա Համբարձումյանը մոր մահից հետո նրա գիշերազգեստն իր
տնից բերել է հանգուցյալի տուն, սակայն նորից հետ է տարել իր տուն՝ որպես
հիշատակ, բացի դրանից, նա խնդրել և սկզբնական հայցվորից ստացել է մոր
ճնշման չափման սարքը:
9. Սեդա Մոհրաբյանը, հիմք ընդունելով մոր՝ ժառանգատու Էլլա
Մեհրաբյանի հավաստացումները՝ վիճելի տունն իրեն պատկանելու մասին և
համարելով, որ այն իրեն է պատկանում, ունենալով տան բանալիները, մոր
մահից հետո տասը օր մնացել ու կարգի է բերել ժառանգական գույք
հանդիսացող հայրական տունը, լվացել մոր անկողինը, մոր տնից վերցրել
որոշակի քանակությամբ թթի օղի և մեղր, և իր միջոցներով ձեռք բերված
գույքը՝ կենցաղային տեխնիկան, թողնելով հայրական տանը, գնացել է ՌԴ՝
այն համոզմամբ, որ տունն իր սեփականությունն է:
10. Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ ժառանգատու Էլլա Համբարձումի
Մեհրաբյանի
թողած
ժառանգությունը՝
Ստեփանակերտ
քաղաքի
Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա առանձնատունն ու դրան կից տնամերձ
հողամասը, վեցամսյա ժամկետում, Սիրվարդ Գրիգորյանից բացի, փաստացի
տիրապետել և տնօրինել են նաև նրա առաջին հերթի ժառանգներ Սեդա
Սերոբի Մոհրաբյանն ու Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանը:
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5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական
ակտը վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է Գերագույն դատարանի՝
օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման գործառույթից և գտնում, որ
սույն գործով արտահայտած իրավական դիրքորոշումները կարևոր
նշանակություն ունեն փաստացի տիրապետման կամ կառավարման
եղանակով ժառանգության ընդունման գործերով միասնական դատական
պրակտիկա ձևավորելու համար:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1235-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն՝ եթե այլ բան ապացուցված չէ, ապա ժառանգությունը ժառանգի
կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա սկսում է փաստացի տիրապետել
կամ կառավարել ժառանգական գույքը՝ ներառյալ, երբ ժառանգը՝ 1) միջոցներ
է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից
կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար, 2) իր հաշվին կատարել է
գույքը պահպանելու ծախսեր, 3) իր հաշվից վճարել է ժառանգատուի
պարտքերը կամ երրորդ անձանցից ստացել է ժառանգատուին հասանելիք
գումարները:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերոնշված հոդվածի
բովանդակային վերլուծությունից հետևում է, որ՝
1. Ժառանգի կողմից ժառանգության փաստացի ընդունմանն ուղղված
գործողությունների /կոնկլյուդենտ գործողությունների/ տակ պետք է
հասկանալ ինչպես վերոնշված հոդվածում նշված, այպես էլ այն
գործողությունները, որոնք վկայում են ժառանգական գույքի փաստացի
տիրապետմանը կամ կառավարմանն անցնելու մասին:
2. Նշված գործողությունները կատարելը ստեղծում է ժառանգության
ընդունման պրեզումպցիա /ապացուցողական կանխավարկած կամ
ենթադրություն/, որը կարող է վիճարկվել, և եթե հաստատվի, որ ժառանգն
այդ գործողությունները կատարել է առանց ժառանգությունն ընդունելու
/ժառանգական գույքի սեփականատեր դառնալու/ կամքի և ցանկության,
ապա ժառանգությունն ընդունված չի համարվի:
3.Ժառանգության փաստացի ընդունմանն ուղղված գործողությունների
կատարման և /կամ չկատարման/, ժառանգության ընդունման կամքի և
ցանկության առկայության և /կամ բացակայության/ փաստերը կարող են
ապացուցվել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ
հոդվածով նախատեսված ապացույցների տեսակներով:
Հարկ է արձանագրել, որ Գերագույն դատարանը նախկինում կայացրած
իր որոշումներով ընդհանուր ձևով անդրադարձել է փաստացի տիրապետման
եղանակով ժառանգության ընդունման հարցին՝ նշելով, որ ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 1126-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիմքով ժառանգի
կողմից ժառանգությունն ընդունած կամ չընդունած լինելու փաստի
գնահատման հարցում էական նշանակություն ունի հանգամանքը՝ արդյոք
առկա է ժառանգի կամքը և ցանկությունը՝ ընդունելու ժառանգությունը, թե՝ ոչ,
և արդյոք ժառանգությունն ընդունելու համար ժառանգը միջոցներ /ակտիվ
գործողություններ/ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց
ոտնձգություններից ու հավակնություններից պահպանելու համար /տե´ս,
օրինակ, ըստ հայցի Վեներա Գրիգորյանի ու Դոնարա Գալստյանի ընդդեմ
Ռայա Գրիգորյանի՝ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու մասին
ԸԻԴ/0413/0519/02/2012թ. Գերագույն դատարանի 25.01.2013թ. որոշումը/:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի
իր վկայակոչած փաստերը, 2-րդ մասի համաձայն՝ գործի լուծման համար
էական նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է
դատարանը՝ գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների
հիման վրա: Նույն հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ եթե բոլոր ապացույցների
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հետազոտումից հետո վիճելի է մնում փաստի առկայությունը կամ
բացակայությունը, ապա դրա բացասական հետևանքները կրում է այդ
փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը:
Համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի 1-ին մասի՝ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է
գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1235-րդ հոդվածի 1-ին կետի
համաձայն՝ ժառանգությունն ընդունվում է ժառանգությունն ընդունելու կամ
ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին ժառանգի դիմումը
ժառանգության բացման վայրի նոտարին հանձնելով:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1236-րդ հոդվածի 1-ին կետի
համաձայն՝ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման
օրվանից վեց ամսվա ընթացքում:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1193-րդ հոդվածի 1-ին կետի
համաձայն՝ ժառանգության դեպքում մահացածի գույքը /ժառանգությունը/
անփոփոխ վիճակում, որպես միասնական ամբողջություն, անցնում է այլ
անձանց /համապարփակ իրավահաջորդություն/, եթե այլ բան նախատեսված
չէ սույն օրենսգրքի կանոններով:
Համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1194-րդ հոդվածի 1-ին
կետի՝ ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի և ըստ կտակի:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1194-րդ հոդվածի 2-րդ կետի
համաձայն՝ ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ, կամ
դրանում սահմանված չէ ամբողջ ժառանգության ճակատագիրը, ինչպես նաև
սույն օրենսգրքով սահմանված այլ դեպքերի:
Հիմք
ընդունելով
վերոգրյալը
և
ելնելով
ժառանգական
իրավահարաբերությունների
բնույթից՝
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում է, որ ժառանգության ընդունումը ժառանգի կողմից
իրականացվող կանխամտածված, ակտիվ գործողությունների համակցություն
է, որն ուղղված է ժառանգական գույքն իր սեփականությունը դարձնելուն:
Այսինքն, թե՛ ըստ օրենքի, թե՛ ըստ կտակի ժառանգության ընդունման
դեպքում ժառանգը պետք է գիտակցի և նրա գործողությունները պետք է
նպատակաուղղված լինեն համապատասխան ժառանգության ընդունմանը:
Հետևաբար, ըստ օրենքի ժառանգության ընդունման դեպքում ժառանգի
կողմից պետք է ձեռնարկվեն ակտիվ քայլեր, որոնք պետք է ուղղված լինեն
հենց
ըստ
օրենքի
ժառանգությունն
ընդունելուն:
Ժառանգի
գործողություններից պետք է բխի, որ դրանք միտված են
կոնկրետ
ժառանգությունն ընդունելուն և առկա լինի նրա կամքն ու ցանկությունը:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Ստեփանակերտ քաղաքի
Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա բնակելի տունն և դրան կից 0,031517 հա
տնամերձ հողամասը սեփականության իրավունքով պատկանում էր
ժառանգատու Էլլա Համբարձումի Մեհրաբյանին: Վերջինս 2017 թվականի
մայիսի 23-ին նշված տան 1-ին հարկը կտակել էր իր դուստր Սեդա Սերոբի
Մոհրաբյանին, իսկ 2-րդ հարկը՝ իր դուստր Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանի
որդուն՝ Մհեր Գրիգորյանին, ինչը նոտարի կողմից կազմված տեքստից բացի
արձանագրել է նաև կտակարար Էլլա Մեհրաբյանը՝ իր ձեռքով կատարված
գրառմամբ:
Ժառանգատու Է.Հ.Մեհրաբյանը մահացել է 2017 թվականի հոկտեմբերի
18-ին, և վերը նշված անշարժ գույքի նկատմամբ բացվել է ըստ կտակի
ժառանգություն: Օրենքով սահմանված վեց ամսվա ընթացքում ըստ կտակի
ժառանգները, ժառանգական գույք հանդիսացող բնակելի տան նկատմամբ
բացված ըստ կտակի ժառանգությունն ընդունելու պահանջով, նոտարական
գրասենյակ չեն դիմել և կորցրել են ըստ կտակի ժառանգություն ընդունելու
իրավունքը, ուստի և ժառանգական գույքի նկատմամբ բացվել է ըստ օրենքի
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ժառանգություն: Ժառանգներից Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանը հայցով, իսկ
Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանը և Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանը՝
հակընդդեմ հայցերով դիմել են դատարան՝ իրենց ժառանգությունը
փաստացի ընդունած ժառանգներ ճանաչելու համար:
Դատարանը սկզբնական հայցը բավարարելով, իսկ հակընդդեմ հայցերը
մերժելով՝ պատճառաբանել է, որ ժառանգատու Էլլա Մեհրաբյանի մահից
հետո նրան պատկանող ժառանգական զանգվածը, որն իր մեջ ներառում է
Ստեփանակերտ քաղաքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա տունը և դրան
կից տնամերձ հողամասը, տիրապետել և օգտագործել է ժառանգներից
Սիրվարդ Գրիգորյանը՝ մասնավորապես իրականացրել է դրա պահպանման,
այլ անձանց ոտնձգություններից պաշտպանման և որոշակի վերանորոգման
աշխատանքներ, ինչպես նաև կատարել է ժառանգատու Էլլա Մեհրաբյանի
մահվան և հուղարկավորության հետ կապված ծախսերը, երրորդ անձանցից
ստացել է ժառանգատուին հասանելիք պարտքերը, որի արդյունքում
իրականացրել է գիտակցված, ակտիվ և կամային գործողություններ, որոնք
ուղղված են եղել ժառանգատու Էլլա Մեհրաբյանի մահից հետո նրա թողած
ժառանգության փաստացի ընդունմանը և տիրապետմանը, իսկ հակընդդեմ
հայցվորներ Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանը և Սուսաննա Սերոբի
Համբարձումյանը Դատարանին չեն ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին,
որ ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում փաստացի
տիրապետման եղանակով ընդունել են իրենց մոր թողած ժառանգությունը
կամ դրա մի մասը:
Վերաքննիչ
դատարանը,
հակընդդեմ
հայցվորների
վերաքննիչ
բողոքների հիման վրա, մասնակիորեն բեկանելով և փոփոխելով Դատարանի
վճիռը, հայցը և հակընդդեմ հայցերը բավարարելով մասնակի, Սիրվարդ
Գրիգորյանին, Սուսաննա Համբարձումյանին և Սեդա Մոհրաբյանին ճանաչել
է վիճելի բնակելի տան ու դրան կից տնամերձ հողամասի 1/3-ական
բաժնեմասերով ժառանգությունն ընդունած ժառանգներ, պատճառաբանելով,
որ Սիրվարդ Գրիգորյանը, մոր մահից հետո վեցամսյա ժամկետում
ժառանգության ընդունմանն ուղղված գործողություններ է կատարել ինչպես
անձամբ, այնպես էլ իր որդու՝ Մհեր Գրիգորյանի միջոցով, ժառանգական
գույք հանդիսացող կահույքը տեղափոխել է իր տուն, երրորդ անձանցից
ստացել է ժառանգատուին հասանելիք գումարները և այլն, այսինքն՝
փաստացի
տիրապետման
եղանակով
ընդունել
է
մոր
թողած
ժառանգությունը:
Վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է նաև, որ ժառանգներից Սեդա
Մոհրաբյանը՝ հիմք ընդունելով մոր հավաստիացումներն՝ վիճելի տունն
իրենը լինելու մասին, որպես այլ բնակտարածք չունեցող ու երեխաներին
միայնակ պահող, և համարելով, որ տունն իրեն է պատկանում, իր ձեռքի տակ
ունենալով տան բանալիները, մոր մահից հետո 10 օր մնացել ու կարգի է բերել
տունը, լվացել մոր անկողինը և իր միջոցներով ձեռք բերված գույքը՝
կենցաղային տեխնիկան, թողնելով հայրական տանը, գնացել է Ռուսաստանի
Դաշնություն՝ այն համոզմամբ, որ տունն իր սեփականությունն է, որպիսիք
Վերաքննիչ դատարանը համարել է ժառանգությունն ընդունելուն ուղղված
գործողություններ:
Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ ժառանգներից
Սուսաննա Համբարձումյանը մոր մահից հետո նրա գիշերանոցն իր տնից
բերել, սակայն նորից հետ է տարել իր տուն՝ որպես հիշատակ: Այնուհետև,
խնդրել և Սիրվարդ Գրիգորյանից ստացել է մոր ճնշման չափման սարքը,
որոնք Վերաքննիչ դատարանը գնահատել է որպես կամային, գիտակցված
գործողություններ՝ ուղղված ժառանգությունն ընդունելուն:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով սկզբնական հայցվոր
Սիրվարդ Գրիգորյանի և հակընդդեմ հայցվոր Սեդա Մոհրաբյանի
գործողություններով ու ներկայացված ապացույցներով հաստատվում է մոր

174

մահից հետո մնացած ժառանգությունն ընդունելու նրանց կամքն ու
ցանկությունը, իսկ նրանց կողմից այդ ուղղությամբ ձեռնարկված փաստացի
գործողությունները, որոնք մանրամասնորեն շարադրված են Վերաքննիչ
դատարանի որոշման մեջ, վկայում են, որ նրանք, իրոք, որպես
ժառանգություն փաստացի ընդունել են ժառանգատու Էլլա Մեհրաբյանի
մահից հետո մնացած ժառանգական գույքը: Հետևաբար, Վերաքննիչ
դատարանի որոշումը՝ նրանց կողմից ժառանգությունը փաստացի ընդունելու
մասով հիմնավորված և օրինական է, իսկ ինչ վերաբերում է հակընդդեմ
հայցվոր Սուսաննա Համբարձումյանին և նրա կողմից այդ ուղղությամբ
ձեռնարկած գործողություններին, ապա Գերագույն դատարանը հարկ է
համարում ընդգծել, որ նա չի ապացուցել, որ այդ ուղղությամբ ձեռնարկված
իր գործողություններով, մասնավորապես՝ իր բնորոշմամբ «որպես հիշատակ
իր մորը պատկանող գիշերանոցը և ճնշման ապարատը վերցնելու
ընթացքում», դրսևորել է ժառանգությունն ընդունելուն ուղղված կամք և
ցանկություն: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ այդ մասով Վերաքննիչ
դատարանի որոշումն անհիմն է, քանի որ կայացվել է նյութական և
դատավարական նորմերի խախտումներով, ուստի վճռաբեկ բողոքը ենթակա
է մասնակի բավարարման, իսկ Ս.Համբարձումյանի հակընդդեմ հայցը՝
մերժման:
Քանի որ սույն գործի նյութերով հաստատված է, որ ժառանգությունը
փաստացի ընդունել են ժառանգներից միայն երկուսը՝ Սիրվարդ Գրիգորյանը
և Սեդա Մոհրաբյանը, ուստի Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ արձանագրված 1/3-ական բաժնեմասերը
ենթակա է փոփոխման՝ 1/2-ական բաժնեմասերի, հետևաբար այդ մասով
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը ենթակա է մասնակի բեկանման և
փոփոխման:
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Գերագույն
դատարանը համարում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի
որոշումը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու համար:
Գերագույն դատարանը գտնում է նաև, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է
կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի
1-ին կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված՝ ստորադաս դատարանի դատական
ակտը փոփոխելու լիազորությունը, քանի որ գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելը հանդիսանում է ԱՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված անձի արդար
դատաքննության իրավունքի տարր, և գործի անհարկի ձգձգումները վտանգ
են պարունակում նշված իրավունքի խախտման տեսանկյունից: Տվյալ
դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի դատական
ակտը փոփոխելը բխում է արդարադատության շահերից:
Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում
սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության
անհրաժեշտության բացակայությունը:
6.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64րդ հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական
տուրքից և փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու
վայրում զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի
քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա
գումարներից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև
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բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: …
3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական
ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն հոդվածի
կանոններին համապատասխան»:
Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
ենթակա է մասնակի բավարարման, իսկ բողոքաբերը պետական տուրքի
գանձման պահանջ չի ներկայացրել, գտնում է, որ դատական ծախսերի հարցը
պետք է համարել լուծված:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը
Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Հայցվոր Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանի և նրա ներկայացուցիչ
Ա.Մադաթյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունվարի 29-ի որոշումը
մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել:
Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանի հայցը և Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանի
հակընդդեմ հայցը բավարարել մասնակի:
Սիրվարդ Սերոբի Գրիգորյանին և Սեդա Սերոբի Մոհրաբյանին ճանաչել
Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Համբարձումյան փողոցի թիվ 14ա բնակելի տան
ու նրան կից 0,031517 հա տնամերձ հողամասի 1/2-ական բաժնեմասերով
ժառանգությունն ընդունած ժառանգներ:
Սուսաննա Սերոբի Համբարձումյանի հակընդդեմ հայցը մերժել:
Որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ:
2. Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված:
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից,
վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ

ստորագրություն

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ստորագրություն

Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՆՅԱՆ

ստորագրություն

Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ստորագրություն

Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2660/02/19
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2660/02/19
Նախագահող դատավոր` Ն.Գրիգորյան
Դատավորներ`
Լ.Ավանեսյան
Ռ.Ջհանգիրյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք. Ստեփանակերտ

20-ին ապրիլի 2020 թվականի

ԱՀ Գերագույն դատարանը
վճռաբեկության կարգով.

/այսուհետ`

նախագահությամբ`
մասնակցությամբ՝ դատավորներ

Գերագույն

դատարան/

Հ. Աբրահամյանի
Հ. Խաչատրյանի
Գ. Գրիգորյանի
Ի. Կարապետյանի
Կ. Ղարայանի

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Նաիրուհի Դորիկի
Բաղդասարովայի ընդդեմ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի՝ գրավի
իրավունքը դադարեցված ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/2660/02/19
քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի
փետրվարի 13-ի որոշման դեմ հայցվոր Նաիրուհի Բաղդասարովայի
ներկայացուցիչ Արկադի Իսրայելյանի վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2019 թվականի հուլիսի 22-ին Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովան
(այսուհետ, նաև՝ Հայցվոր) իր ներկայացուցիչ Ա.Իսրայելյանի միջոցով
հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև` Դատարան)
ընդդեմ
Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամի
(այսուհետ,
նաև`
Պատասխանող կամ Հիմնադրամ)՝ խնդրելով դադարեցված ճանաչել
Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30/14 հասցեով
անշարժ գույքի նկատմամբ 03.02.2010թ. կնքված 07/044 գրավի պայմանագրով
Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գրավի իրավունքը (գրավի իրավունքի
վկայագիր 005227, տրված՝ 04.02.2010թ.):
Դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 25-ի որոշմամբ հայցադիմումն
ընդունվել է վարույթ:
Դատարանի
2019
թվականի
օգոստոսի
20-ի
որոշմամբ
քաղաքացիական գործով հրավիրվել է նախնական դատական նիստ:
Դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 04-ի որոշմամբ «Կանանցից
հեռու» ՍՊ ընկերությունը ներգրավվել է որպես վեճի առարկայի նկատմամբ
ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ՝ Հայցվոր կողմում: Նույն օրը
կայացրած մեկ այլ որոշմամբ գործը նշանակվել է դատական քննության:
Դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի վճռով հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2020 թվականի հունվարի 13-ին վերաքննիչ բողոք է
ներկայացրել Հայցվորի ներկայացուցիչ Արկադի Իսրայելյանը:
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Քաղաքացիական գործը և վերաքննիչ բողոքը՝ կից փաստաթղթերով,
դատական կազմին են հանձնվել 2020 թվականի հունվարի 15-ին:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև`
Վերաքննիչ դատարան) 2020 թվականի հունվարի 15-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի փետրվարի 13-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ դատական ակտը թողնվել օրինական ուժի մեջ:
Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2020 թվականի մարտի 13ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Հայցվորի ներկայացուցիչ Ա.Իսրայելյանը:
2020 թվականի մարտի 27-ին վճռաբեկ բողոքի պատասխան է
ներկայացրել Հիմնադրամը:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 08-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է
նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներով, որոնք
ազդել են գործի ելքի վրա:
Վերաքննիչ
դատարանը
խախտել
է
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ, 230-րդ, 230.2-րդ, 230.3-րդ, 230.4-րդ, 231րդ հոդվածների, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 226-րդ, 229-րդ, 233-րդ, 247րդ, 345-րդ, 368-րդ, 432-րդ հոդվածների պահանջները:
Շարադրելով վկայակոչված նորմերի օրենսդրական ձևակերպումները,
բողոքաբերը նշում է, որ Վերաքննիչ դատարանը թեև բողոքի մերժման
հիմքում դրել է ԸԻԴ/0177/02/18 քաղաքացիական գործով ԱՀ Գերագույն
դատարանի որոշման
պատճառաբանությունը՝ գրավի իրավունքի
գոյությունը մերկ իրավունքի ձևով գրավառուի կողմից պահպանված լինելու
մասին, սակայն չի նշել, թե ինչի հիման վրա է պահպանվում գրավառուի
գրավի իրավունքն այն դեպքում, երբ նա կորցրել է պարտավորության
կատարման պահանջը: Բողոքաբերը գտնում է, որ քանի որ Հիմնադրամը՝
պարտատեր գրավառուն, կորցրել է գրավատուի՝ պարտապանի նկատմամբ
պարտավորության կատարման պահանջի իրավունքը, հետևաբար,
Գրավատու պարտապանի նկատմամբ
դադարել է պարտավորության
կատարումը՝ ինչը նաև
ենթադրում է
գրավի առարկայի նկատմամբ
գրավատուի
իրավունքի
դադարեցման
հիմք,
քանի
որ
գրավը
պարտավորության կատարման ապահովման միջոց է, հետևաբար, եթե չկա
պարտավորություն, բնականաբար, չի կարող լինել նաև գրավ, հաշվի
առնելով դրանց իրար հետ փոխկապակցված լինելը:
Ստորադաս դատարանների այն եզրահանգումը, թե իբր գրավի
իրավունքը դադարում է հիմնական պարտավորությունը կատարելով և որ
նշանակություն չունի, թե գրավի իրավունքի գրանցման վկայականում գրավի
գործողության ժամկետը նշվել է մինչև 03.02.2015թ.-ը, բողոքաբերը գտնում է
սխալ, քանի որ գրավի իրավունքը գրավառուի համար ծագում է այն
գրանցվելուց հետո, և հաշվի առնելով, որ այն գրանցվել է համապատասխան
ժամկետով, հետևաբար, այն գործում է այդ ժամանակաընթացքում,
հատկապես, որ այդ գրանցումը չի բողոքարկվել գրավառուի կողմից: Բացի
այդ, գույքը գրավի տակ թողնելու ստորադաս դատարանների որոշումն
ամբողջությամբ հակասում է ԱՀ Սահմանադրության 10-րդ, 61-րդ
հոդվածներով նախատեսված՝ Հայցվորի սեփականության իրավունքի
պաշտպանության երաշխիքներին: Այսինքն, գույքը գրավի տակ թողնելու
հանգամանքը
Հայցվորին
զրկում
է
լիարժեք
տնօրինել
որպես
սեփականություն բարեխղճորեն ձեռք բերված գույքը:
Բողոքաբերի կարծիքով՝ ստորադաս դատարանը ճիշտ չի գնահատել
գործում առկա ապացույցներն ու Հայցվորի փաստարկները, չի իրականացրել
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գործի լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն, խախտել է նյութական և
դատավարական իրավունքի նորմեր, ինչի հետևանքով հանգել է ոչ ճիշտ
եզրահանգման:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1ին և 3-րդ կետերով:
Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է բեկանել և փոփոխել
Վերաքննիչ դատարանի վիճարկվող որոշումը և հայցն ամբողջությամբ
բավարարել:
3.Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները
Վճռաբեկ բողոքի պատճառաբանություններն անհիմն են, քանի որ
գրավի իրավունքը կարող է հանգեցնել պահանջի իրավունքի դադարման,
սակայն պահանջի իրավունքի դադարումը չի ենթադրում նաև գրավի
իրավունքի դադարում, հետևաբար
դատարանները եկել են ճիշտ
եզրահանգման:
Ըստ պատասխան բերողի` ստորադաս դատարանի վճիռն օրինական և
հիմնավորված է, այն կայացվել է առանց նյութական և դատավարական
իրավունքի նորմերի խախտման, ուստի բացակայում են դատական ակտի
բեկանման հիմքերը:
Խնդրում է վճռաբեկ բողոքը մերժել՝ որպես ակնհայտ անհիմն, և
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի փետրվարի 13-ին կայացրած
որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ:
4.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն
հետևյալ փաստերը.
1. Հիմնադրամի, Էլմիրա Աղայանի և «Կանանցից հեռու» ՍՊԸ միջև
03.02.2010թ. կնքված թիվ 07/044 գրավի պայմանագրով Էլմիրա Աղայանն՝ ի
ապահովումն Հիմնադրամի և «Կանանցից հեռու» ՍՊԸ միջև 03.02.2010թ.
կնքված թիվ 01/086 նպատակային փոխառության պայմանագրով
տրամադրված 9.000.000 ՀՀ դրամ փոխառության գումարի, գրավադրել է
Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30 շենքի թիվ 14
հասցեում գտնվող բնակարանը (այսուհետ, նաև՝ Բնակարան):
2. Ըստ օրենքի ժաառանգության իրավունքի վկայագրի՝ Բնակարանի
նկատմամբ Էլմիրա Ալեքսանդրի Աղայանի ժառանգ է ճանաչվել դուստրը՝
Հայցվորը:
3. ԸԻԴ/0177/02/18 քաղաքացիական գործով ԱՀ Գերագույն դատարանը
19.12.2018թ. որոշմամբ մերժել է Հիմնադրամի հայցը՝ բռնագանձումը
գրավադրված Բնակարանի վրա տարածելու պահանջի մասով:
5.Գերագույն
դատարանի
պատճառաբանությունները
և
եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական
ակտը վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է ինչպես օրենքի միատեսակ
կիրառության ապահովման, այնպես էլ իրավունքի զարգացման Գերագույն
դատարանի գործառույթներից:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հայցվորը դիմել է դատարան՝
պահանջելով
դադարեցված
ճանաչել
Ստեփանակերտ
քաղաքի
Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30/14 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի
նկատմամբ /այսուհետ, նաև՝ գույք/
Հիմնադրամի գրավի իրավունքը:
Դատարանը մերժել է հայցն այն պատճառաբանությամբ, որ ԸԻԴ/0177/02/18
քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի 18.07.2018թ. վճռով
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«Կանանցից հեռու» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հիմնադրամի գանձվել է
35.615.790,2 ՀՀ դրամ, հետևաբար, բացակայում է ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված գրավը
դադարելու հիմքը՝ պայմանավորված Հիմնադրամի և «Կանանցից հեռու» ՍՊԸ
միջև 03.02.2010թ. կնքված թիվ 01/086 փոխառության պայմանագրով
առաջացած պարտավորությունը մարված չլինելու փաստով: Վերաքննիչ
դատարանը Դատարանի վճիռը թողել է օրինական ուժի մեջ նույն
պատճառաբանությամբ: Դատարանները վկայակոչել են նաև ԱՀ Գերագույն
դատարանի ԸԻԴ 0177/02/18 քաղաքացիական գործով կայացրած որոշման
պատճառաբանությունն այն մասին, որ. «օրենսդրությամբ նախատեսված
վեցամսյա ժամկետը հանգեցնում է ոչ թե սուբյեկտիվ իրավունքի
առկայության կամ այն պահանջատիրոջը (գրավառուին) պատկանելու
ենթադրության հերքման, այլ այդ իրավունքն իրացնելու, և հետևաբար՝ այն
դատական կարգով պաշտպանելու անհնարինության: Ընդ որում՝ այդ
ժամկետը վիճելի սուբյեկտիվ իրավունքի համար ինքնին չունի
իրավադադարեցնող նշանակություն: Այդ դեպքում, սակայն, խախտված
իրավունքը շարունակում է պահպանել իր գոյությունը՝ jus nudum (մերկ
իրավունք)-ի ձևով»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված որոշմամբ
Գերագույն դատարանը համակարգային վերլուծության ենթարկելով ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի /այսուհետ, նաև՝ Օրենսգիրք/ ժառանգությանը
վերաբերող մի շարք իրավանորմեր՝ արձանագրել էր նաև, որ ժառանգության
իրավունքի վկայագիր ստանալուց հետո ժառանգը ժառանգատուի
պարտքերով պարտատերերի առջև իրեն անցած գույքի սահմաններում
կարող է կրել պարտավորություններ, եթե ժառանգության բացումից
վեցամսյա ժամկետում պարտատերերի կողմից իրեն պահանջ է ներկայացվելֈ
Պահանջների ներկայացման համար սահմանված վեցամսյա ժամկետի
ավարտից հետո ներկայացված պահանջները ենթակա չեն բավարարման,
քանի որ մինչև ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալը պահանջի
ներկայացման դեպքում միայն ժառանգը կարող էր որոշել ժառանգությունն
ընդունելու
նպատակահարմարությունը:
Ընդ
որում,
օրենսդիրը
հնարավորություն է ընձեռել ժառանգատուի պարտատերերին ժառանգության
բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում, մինչև ժառանգների կողմից
ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալը, իրենց պահանջները
ներկայացնել նախ հետևյալ անձանց՝ ժառանգությունն ընդունած ժառանգին
կամ կտակակատարին, ապա միայն նշված անձանց բացակայության
դեպքում` ժառանգության բացման վայրի նոտարին:
Նշվածների համատեքստում, Գերագույն դատարանը սույն որոշմամբ
անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ հետևյալ հարցադրմանը. արդյո՞ք
ժառանգության ընդունման համար օրենքով նախատեսված վեցամսյա
ժամկետում գրավով ապահովված պարտատիրոջ՝ Հիմնադրամի կողմից
ժառանգությունն ընդունած ժառանգին՝ Հայցվորին, կամ նոտարին պահանջ
չներկայացնելու փաստը /ինչը հաստատված է օրինական ուժի մեջ մտած
դատական ակտով/ հանգեցնում է Հիմնադրամի ունեցած գրավի իրավունքի
դադարեցմանը, թե՝ ոչ:
Օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գրավի իրավունքը
/այսուհետ՝ գրավը/ գրավատուի գույքի նկատմամբ գրավառուի գույքային
իրավունքն է, որը միաժամանակ միջոց է
գրավառուի հանդեպ
պարտապանի ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության կատարման
ապահովման համար:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գրավը լրացուցիչ /ակցեսոր/
պարտավորություն է գրավառուի /պարտատիրոջ/ հանդեպ գրավատուի
/պարտապանի/ հիմնական պարտավորության կատարման ապահովման
համար:
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Վկայակոչված նորմի բովանդակությունից հետևում է, որ գրավ է
համարվում հիմնական պարտավորության կատարումն ապահովող այն
լրացուցիչ պարտավորությունը, որը գրավառուին իրավունք է վերապահում
հիմնական
պարտավորության չկատարման դեպքում գրավատուի
պարտատերերի հանդեպ բավարարում ստանալ գրավի առարկայի արժեքից:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գրավը որպես իրային իրավունք
էապես տարբերվում է
սեփականության, սերվիտուտի և այլ իրային
իրավունքներից, քանի որ, ի տարբերություն իրային իրավունքի այլ
սուբյեկտների, գրավառուն գրավի առարկայի նկատմամբ երկարատև,
համաչափ, անմիջականորեն և սեփական հայեցողությամբ ներգործելու
իրավասությունից չի օգտվում:
Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի համաձայն՝ գույքի գրավատու կարող է
լինել միայն դրա սեփականատերը:
Օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գրավ դրված գույքը
հատուցմամբ կամ
անհատույց օտարելիս
կամ համապարփակ
իրավահաջորդության կարգով
այդ գույքի նկատմամբ
գրավատուի
սեփականության իրավունքն այլ անձի
անցնելիս
գրավի իրավունքը
պահպանում է իր ուժը: Գրավատուի իրավահաջորդը
զբաղեցնում է
գրավատուի տեղը և կրում նրա բոլոր պարտականությունները, եթե այլ բան
նախատեսված չէ գրավառուի հետ համաձայնությամբ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ էլմիրա Ալեքսանդրի
Աղայանի մահից հետո /մահացել է 2016 թվականի մայիսին/ գրավադրված
բնակարանը ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա
անցել է Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովային, որի հետևանքով Հիմնադրամի
և Էլմիրա Աղայանի միջև առկա իրավահարաբերությունը կրել է կազմի
փոփոխություն, և Էլմիրա Աղայանի մահից հետո որպես գրավատու է
հանդիսացել
ժառանգությունն
ընդունած
ժառանգ
Նաիրուհի
Բաղդասարովան: Սակայն Հիմնադրամը, վերջինիս կամ ժառանգության
բացման վայրի նոտարին օրենքով նախատեսված վեցամսյա ժամկետում որևէ
պարտավորության կատարման վերաբերյալ պահանջ չներկայացնելով,
զրկվել է պարտավորության հարկադիր կատարում պահանջելու իրավունքից,
ինչպիսի պարագայում ժառանգության կարգով Նաիրուհի Բաղդասարովային
անցած բնակարանի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասով
Հիմնադրամի հայցադիմումը
մերժվել է
Գերագույն դատարանի ԸԻԴ
/0177/02/18 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ: Նշված փաստերը
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի կարգավորման համատեքստում ունեն նախադատելի ուժ:
Օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, գրավը դադարում
է` 1) գրավով ապահովված պարտավորությունը դադարելով, 2) գրավատուի
պահանջով՝ սույն օրենսգրքի 237-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
հիմքերով, 3) գրավ դրված գույքի ոչնչացման կամ գրավ դրված իրավունքը
դադարելու դեպքում, եթե գրավատուն չի օգտվել սույն օրենսգրքի 240-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված իրավունքից,
4) գրավ դրված գույքը
սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով իրացվելու /վաճառվելու/ դեպքում:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վկայակոչված նորմով
օրենքը որևէ հիմք չի նախատեսել այն դեպքերի համար, երբ թեկուզև առկա
են հիմնական պարտավորությունները, բայց պարտատերն ըստ էության
զրկված է պարտավորության հարկադիր կատարում պահանջելու
իրավունքից:
Գերագույն դատարանը՝ գրավի իրավունքին վերաբերվող նորմերի
վերը վկայակոչված վերլուծության համատեքստում, փաստում է, որ գրավի
իրավունքն իր հերթին ենթադրում է, որ հիմնական պարտավորության
պարտատերը դրանից կարող է օգտվել միայն այն պարագայում, երբ

181

պարտապանը պատշաճ կարգով չի կատարում կամ հրաժարվում է կատարել
ստանձնած պարտավորությունը:
Սույն գործի բոլոր փաստերի համադրության արդյունքում Գերագույն
դատարանը փաստում է, որ առկա է մի իրավիճակ, երբ քննարկվող գործով
Հայցվորը որևէ կերպ պարտավորությունը հարկադիր կարգով կատարելու
պարտավորվածություն չունի, սակայն ժառանգության կարգով նրան անցած
գույքը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ գրավով, որի արդյունքում էլ
վերջինիս սեփականության սահմանադրական իրավունքը ենթարկվում է
սահմանափակումների:
Գերագույն դատարանը փաստելով հանդերձ, որ չնայած գրավի
իրավունքն ինքնին սեփականության իրավունքն
իրավաչափորեն
սահմանափակող ինստիտուտ է, գտնում է, որ այնուամենայնիվ քննարկվող
գործի շրջանակներում այն չի կարող այդպիսին համարվել, քանի որ չի բխում
իր օրենսդրական նպատակներից:
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության
մասին
եվրոպական
կոնվենցիայի»
(այսուհետ`
Կոնվենցիա) 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն` յուրաքանչյուր
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու
իրավունք: Ոչ ոքի չի կարելի զրկել իր գույքից, բացառությամբ՝ ի շահ
հանրության և այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով ու
միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներով:
Վկայակոչված Կոնվենցիոն նորմից բխում է, որ սեփականության
իրավունքը մարդու կարևորագույն և գերակա իրավունքներից մեկն է, որը
պաշտպանվում է նաև Կոնվենցիայով:
ԱՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերված սեփականությունն իր
հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սահմանադրական
նորմերը գործում են
անմիջականորեն, և մարդու իրավունքներն ու
ազատությունները գերակա են նաև օրենքից, հետևաբար, սույն գործի
շրջանակներում՝ գործի ողջ փաստակազմով, գրավի ինստիտուտը պետք է
կիրառվի այնպես, որպեսզի որևէ հակադրություն չառաջացնի Հայցվորի
սեփականության իրավունքի հետ:
Անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքի պատասխանին, Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ վերոգրյալ վերլուծության արդյունքում
հերքվում են վճռաբեկ բողոքի պատասխանի փաստարկները:
Վերոգրյալների արդյունքում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
Հիմնադրամի գրավի իրավունքը, որը պահպանվել է մերկ իրավունքի
տեսքով, պետք է համարել դադարեցված, ինչը չանելով ստորադաս
դատարանները խախտել են նյութական նորմը՝ Սահմանադրության 60-րդ
հոդվածը, որն էլ հիմք է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով Վերաքննիչ դատարանի
բողոքարկված որոշումը բեկանելու համար:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ գրավադրված գույքի
վրա բռնագանձում տարածելու գրավառուի պահանջը դատական կարգով
մերժված լինելու պայմաններում, ըստ էության, գրավ դրված բնակարանի
նկատմամբ սույն գործով գրավառուն այլ իրավունքներ չունի, հետևաբար այս
հիմքով ևս քննարկվող գործով հայցը ենթակա է բավարարման:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված Գերագույն դատարանի
լիազորությունը
և
բավարարել Հայցվորի հայցադիմումը՝ Արցախի
ներդրումային հիմնադրամի գրավի իրավունքը դադարեցված ճանաչելու
պահանջի վերաբերյալ, հետևյալ հիմնավորմամբ.
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Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի
ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության իրավունքֈ Սույն քաղաքացիական
գործով վեճի լուծումն էական նշանակություն ունի գործին մասնակցող
անձանց համարֈ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ
ժամկետում քննելը հանդիսանում է Կոնվենցիայի վերոգրյալ հոդվածով
ամրագրված` անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարրֈ Հետևաբար,
գործի անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի
խախտման տեսանկյունիցֈ Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից
ստորադաս
դատարանի
դատական ակտը
փոփոխելը բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով
վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք
հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում էֈ
ԱՀ Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ որպես
բարձրագույն դատական ատյան՝ Գերագույն դատարանը դատական ակտերն
օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու
միջոցով՝
1/ ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի
միատեսակ կիրառությունը,
2/ վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար
խախտումները:
Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է
ընդունում սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր
քննության անհրաժեշտության բացակայությունըֈ
6.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի
համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և
փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում
զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ
կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1ին, 2-րդ, 3-րդ մասերի համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող
անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին
համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի
բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում
դրան համապատասխան, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ
կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում
են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը
ենթակա է բավարարման՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
հայցադիմումի համար 4000 ՀՀ դրամ, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ բերելու
համար /համապատասխանաբար՝ 10.000 և 20.000 ՀՀ դրամ/ Նաիրուհի Դորիկի
Բաղդասարովայի կողմից վճարված պետական տուրքի գումարները՝
ընդամենը 34.000 /երեսունչորս հազար/ ՀՀ դրամ, պետք է բռնագանձել
Հիմնադրամից՝ հօգուտ Հայցվորի:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 256-րդ
հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարելֈ Մասնակիորեն բեկանել ԱՀ
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական
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ուժի մեջ թողնելու մասին ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի
փետրվարի 13-ի որոշումը և այն փոփոխել:
2. Նաիրուհի Բաղդասարովայի հայցը բավարարել. Արցախի
ներդրումային հիմնադրամի գրավի իրավունքը՝ Ստեփանակերտ քաղաքի
Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30/14 հասցեում գտնվող գույքի նկատմամբ
ճանաչել դադարեցված:
3. Արցախի ներդրումային հիմնադրամից հօգուտ Նաիրուհի Դորիկի
Բաղդասարովայի բռնագանձել 34.000 (երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ` որպես
վճարված պետական տուրքի գումարֈ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ

ստորագրություն

Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՆՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն

Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ստորագրություն

Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ստորագրություն

Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ստորագրություն

Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ
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