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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 18(382) «18» սեպտեմբերի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
707-Ն որոշումը
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի նոյեմբերի 28-ի N 575 որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 731-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 740-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 741-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 742-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
748-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն և Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի
7-ի N 46-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 759-Ն որոշումը
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն
բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏ (տարեկան)
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պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 105-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 34-Ն
որոշումը
««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն
բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 107-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 35-Ն
որոշումը
««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏ-ոռոգված (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի
30-ի N 102-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
վիճակագրության պետական խորհրդի N 36-Ն որոշումը
««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների
տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և
միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀ-ոռոգված (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 103-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 37-Ն
որոշումը
««Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 111-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 38-Ն
որոշումը
««Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 110-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի N 39-Ն

որոշումը
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի N 70-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի N 194-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի N 71-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի N 195-Ն որոշումը

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
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«Նոտարական գրանցամատյանում գրանցումներ կատարելու
կարգը և նոտարական գրանցամատյանի ձևը սահմանելու մասին
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 201 հրամանն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ արդարադատության
նախարարի 109-Ն հրամանը
«Անհատ ձեռնարկատեր Նորայր Լալայանին բժշկական
օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա տալու
մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի 236-Ա հրամանը
««Դենտեքս դենտալ գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղին դեղատնային
գործունեության համար տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի 244-Ա
հրամանը
«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա և
լիցենզիայի ներդիր տրամադրելու և դրանց գործողությունները
դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի N 176 հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարության 2003 թվականի հուլիսի 21-ի N 87
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 251-Ն հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 15-Ն
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 252-Ն հրամանը
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 16-Ն
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ ֆինանսների
նախարարի N 253-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018
թվականի նոյեմբերի 5-ի N 3-Ն հրամանում փոփոխություններ և
լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ոստիկանության պետի N 2-Ն
հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 458-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 459-Ա հրամանը
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

417

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2806/02/18
որոշումը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 707-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը 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 2019 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1 և 3.3 աղյուսակներում կատարել
վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի
Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում
կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1 և 3.3
աղյուսակների ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 707-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

08
1
1
02
09
2
1
03

4
1
03

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՀԱՆԳԻՍՏ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ
ԵՎ ԿՐՈՆ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Մարզական միջոցառումներ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
Բարձրագույն կրթություն
Բարձրագույն մասնագիտական
կրթություն
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության
գծով ուսանողական նպաստների և
կրթաթոշակների տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

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

-

4 071,0

-

-

-

4 071,0

-

-

-

4 071,0
4 071,0
(4 071,0)

-

-

-

(55 331,0)

-

-

-

(55 331,0)

-

-

-

-

-

(55 331,0)
(4 071,0)
(51 260,0)
51 260,0

-

-

-

51 260,0

-

-

-

51 260,0

-

-

-

51 260,0

-

Աղյուսակ N 2
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-ՆՈՐՈՇՄԱՆ
N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բաժին

Խումբ

Դաս

(հազար ՀՀ դրամ)

09

2

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն»
ՊՈԱԿ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն»
ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

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

-

(4 071,0)

-

-

-

(4 071,0)
(51 260,0)

-

-

-

(51 260,0)
(55 331,0)

-

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
3 սեպտեմբերի 2019թ.

N 731-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 575 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

որոշում է.
1. «Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը վերանվանել «Ստեփանակերտի Յու.Պողոսյանի անվան
N 6 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի նոյեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական
հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
օրինակելի
կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 575 որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 6-րդ
կետում «Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» բառերը փոխարինել
«Ստեփանակերտի Յու.Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» բառերով:
3. Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել սույն որոշման 1-ին
կետից բխող համապատասխան փոփոխության կատարումը «Ստեփանակերտի Յու. Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կանոնադրության մեջ և դրա պետական
գրանցումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 սեպտեմբերի 2019թ.

N 740-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Շիրվանզադե փողոցի թիվ 1/2
հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,00432 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը՝ 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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 սեպտեմբերի 2019թ.

N 741-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 Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտի
քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային
սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,045 հեկտար արոտավայրը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝
հասարակական
կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 սեպտեմբերի 2019թ.

N 742-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 Քաշաթաղի շրջանի Որոտանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,105
հեկտար արոտավայրը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային
նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 սեպտեմբերի 2019թ.

N 748-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը 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 2019 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի
Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում
կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1
աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի
սեպտեմբերի 11-ի N 748-Ն որոշման
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3
1
01
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1
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04

Առաջին
կիսամյակ

10

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծերություն
Ծերություն
Սպայական անձնակազմի և
նրանց ընտանիքների
անդամների կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Աշխատանքային կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Հարազատին կորցրած անձինք
Հարազատին կորցրած անձինք
Կենսաթոշակառուի մահվան
դեպքում տրվող թաղման նպաստ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Պետական նպաստներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Պետական աջակցություն առանց
ծնողական խնամքի մնացած
երեխաներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ
նվազեցումները` փակագծերում)
Առաջին
եռամսյակ

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)
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(40000.0)

-

-

(40000.0)

(40000.0)

-

-

(40000.0)

(40000.0)

-

-

(95000.0)

(95000.0)

-

-

(95000.0)

(95000.0)

-

-

(20000.0)

(20000.0)

-

-

(20000.0)

(20000.0)

-

-

(12000.0)

(12000.0)

-

-

(12000.0)

(12000.0)

Տարի
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ԱՀ-ում ծնելիության խթանում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Ամուսնության միանվագ
նպաստների տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Սոցիալական հատուկ
արտոնություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ
արտոնություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական
օգնության տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն

-

-

7000.0

7000.0

-

-

7000.0

7000.0

-

-

(70000.0)

(70000.0)

-

-

(70000.0)

(70000.0)

-

-

(15000.0)

(15000.0)

-

-

(15000.0)

(15000.0)

-

-

(15000.0)

(15000.0)

-

-

(15000.0)

(15000.0)

-

-

307203.0

307203.0

-

-

307203.0

307203.0

-

-

307203.0

307203.0

-

-

307203.0

307203.0

-

-

307203.0

307203.0

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2019թ.

N 759-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 46-Ա
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 3-րդ, 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»
օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն
ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N
2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ`
համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
փետրվարի 7-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական
բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների
մասին» N 46-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
1) 11-րդ կետում «2 487 774,8» թիվը փոխարինել «2 391 774,8» թվով.
2) 11-րդ կետի 6-րդ տողում «1 200 000,0» թիվը փոխարինել «1 104 000,0»
թվով.
3) 14-րդ կետում «150 000,0» թիվը փոխարինել «110 000,0» թվով.
4) 16-րդ կետում «50 000,0» թիվը փոխարինել «79 000,0» թվով.
5) 17-րդ կետում «200 000,0» թիվը փոխարինել «267 000,0» թվով.
6) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «4 978 101,1» թիվը փոխարինել «4 938 101,1» թվով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 759-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ
N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և
որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետությունում
անասնապահության զարգացման
խթանման ծրագիր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Ջրամատակարարում
Ջրամատակարարում
Ջրամբարների, ջրանցքների,
ջրատարների վերանորոգում,
վերականգնում և պահպանում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային

Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)

Ինն ամիս

Տարի

-

-

-

-

-

-
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(107 000.0)

-

-
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-

-

(167 000.0)

(107 000.0)

-

-

(156 000.0)

(96 000.0)

-

-

(156 000.0)

(96 000.0)

-

-

(40 000.0)

(40 000.0)

-

-

(40 000.0)

(40 000.0)

-

-

29 000.0

29 000.0

29 000.0

29 000.0

-

-

67 000.0
67 000.0

67 000.0
67 000.0

-

-

67 000.0

67 000.0

-

-

67 000.0

67 000.0

-

-

100 000.0

40 000.0

-

-

100 000.0

40 000.0

-

-

100 000.0

40 000.0

-

-

100 000.0

40 000.0

ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն

-

-

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

100 000.0

40 000.0

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
ք.Ստեփանակերտ

N 34-Ն

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ
ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ
30-Ի N 105-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել
«Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա
տնկարկների
տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա
տնկարկների
տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2011
թվականի մայիսի 25-ի N 13-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
105-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2019 թվականի օգոստոսի 14
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 34-Ն որոշման
ՁԵՎ N 29-ԳՏ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
20 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

2

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

1

Բերք հավաքված,
ցենտներ

կրկնակի
ցանքերից

1
Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը (3+…+13)
Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է
մինչև գարնանացան մշակա-

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Տողի
N

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

6

3

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

3
4
5

2

կրկնակի
ցանքերից

1
բույսերի ցանքի ավարտը
Աշնանացան ցորեն
Աշնանացան տարեկան
Աշնանացան գարի
Այլ աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Գարնանացան ցորեն
Գարնանացան տարեկան
Գարնանացան գարի
Վարսակ
Հաճար
Եգիպտացորեն` լրիվ
հասունացած, հատիկի համար
Այլ գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Հատիկաընդեղենային
մշակաբույսեր, ընդամենը
(15+…+19)
Ոլոռ, հատիկի համար
Լոբի
Սիսեռ
Ոսպ
Այլ
Տեխնիկական մշակաբույսեր,
ընդամենը (21+…+25)
Ծխախոտ (հաշվարկային
քաշով)
Կտավատ
Արևածաղիկ (յուղատու և
հրուշակեղենի)
Շաքարի ճակնդեղ
Այլ
Կարտոֆիլ
Բոստանային մշակաբույսեր,
ընդամենը (28+…+31)
Ձմերուկ
Սեխ
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարանոցային
մշակաբույսեր,
ընդամենը (33+35+…+46)
Կաղամբ
որից՝ ծաղկակաղամբ
Վարունգ
Լոլիկ

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

4

5

6

X

X

X

X

47
48
49
50

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

43
44
45
46

2

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

42

Սմբուկ (բադրիջան)
Տաքդեղ (բիբար)
Սեղանի ճակնդեղ
Գազար
Սոխ
Սխտոր (ներառյալ աշնանը
ցանվածը)
Կանաչ ոլոռ
Կանաչ լոբի
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը (27+32)
Մշակաբույսեր ջերմատներում
և ջերմոցներում, ընդամենը
այդ թվում՝ ջերմատներում
ջերմոցներում

կրկնակի
ցանքերից

1
37
38
39
40
41

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

3

որից (տող 48-ից)՝
51 Բանջարեղեն ջերմատներում և
ջերմոցներում, ընդամենը
52 որից՝ ջերմատներում
Ծաղիկ ջերմատներում և
53
ջերմոցներում, ընդամենը (հատ)
54 որից՝ ջերմատներում (հատ)
Սունկ ջերմատներում և
55
ջերմոցներում, ընդամենը
56 որից՝ ջերմատներում
Սնկանոց առանց ջերմատան և
57
ջերմոցի, ընդամենը (մ²)
Ծաղիկ առանց ջերմատան և
58
ջերմոցի, ընդամենը (հատ)
Կերային մշակաբույսեր,
59 ընդամենը
(60+62+63+65+66+69+72)
Կերի արմատապտուղներ`
60 ներառյալ շաքարի ճակնդեղ
անասնակերի համար
որից՝ սերմադաշտեր
61
62
63
64
65

Բոստանային մշակաբույսեր
անասնակերի համար
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ
կերի և սենաժի համար (կանաչ
զանգված), ընդամենը
որից՝ սիլոսի համար
Սիլոսային մշակաբույսեր
(առանց եգիպտացորենի)

X

X

X
X
X

կրկնակի
ցանքերից

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

2
X

1
66 Միամյա խոտեր, ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
67
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
68 սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտերի ընթացիկ
69 տարվա ցանք (ներառյալ անցած
տարվա աշնան ցանածը)
որից՝ օգտագործված են խոտի
70
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
71 սենաժի և այլի համար
(կանաչ զանգված)
Բազմամյա խոտերի անցյալ
72
տարիների ցանք, ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
73
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
74 սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտեր սերմերի
75
համար, ընդամենը
76
որից՝ առվույտ
77 կորնգան

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

X
X

X
X

X
X

Ընդամենը ցանքային տարածու78 թյուն 20 թ. բերքի տակ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1+14+20+26+47+48+58+59)
որից՝ ցանված է այգիների և
79 խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում
80 Կատարվել է կրկնակի ցանք
Կատարվել է ենթացանք,
81
ներառյալ աշնանը կատարվածը
82 որից՝ բազմամյա խոտերի
Բնական խոտհարքներ,
83
ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
84
համար
Հավաքված է խոտ չօգտա85
գործված վարելահողերից
Ցելերի տարածությունը (նե86 րառյալ սիդերալ և կուլիսային,
ինչպես նաև սև ցելեր)

X

X

X

1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

3

Միջին բերքը մեկ
հեկտարից, ց/հա
(սյ 4/սյ 2)

որից`

պտղատու
հասակի տնկարկներից

ընդամենը

որից`

Բազմամյա տնկարկներ

տնկարկներ
պտղատու հասակի, հեկտար

Ընդամենը
տնկարկներ,
հեկտար

Տող
իN

Փաստացի հավաքված
բերքը, ցենտներ

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Պտուղ և հատապտուղ,
ընդամենը
(88+92+99+102+106+107+108)

այդ թվում՝
հնդավոր, ընդամենը

որից՝
խնձոր
տանձ
սերկևիլ
կորիզավոր, ընդամենը

որից՝
ծիրան
դեղձ
կեռաս
սալոր
բալ
հոն
ընկուզապտուղ, ընդամենը

որից՝

ընկույզ
101
տխիլ (պնդուկ)
102 մերձարևադարձային, ընդամենը
103

որից՝

թուզ
104
նուռ
105 արքայանարինջ (կարալյոկ)
106 այլ, ընդամենը
107 պտղի տնկարան
հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների միջշարքային
108
տարածություններում տնկվածը
և տնկարանները, ընդամենը

որից՝

109

թութ
այլ (գետնամորի, ելակ,
110
հաղարջ և այլ)
111
հատապտղի տնկարան
Խաղող (ներառյալ
112
տնկարանները), ընդամենը
113

որից՝

Ղեկավար

խաղողի տնկարան

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)
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թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 34-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն
բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1ի դրությամբ, աճողական՝ տարվա սկզբից:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված
ժամկետում:
5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
6. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն
իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. Հաշվետվության «Ցանքային տարածությունը» 1-ին սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ճշտված (ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ) տվյալները:
Ցուցանիշն իր մեջ ներառում է այգիների և խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում կատարված ցանքերի տարածությունները:
8. Հաշվետվության «Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը» 2-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի այն
տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ, որոնցից հաշվետու ժամանակահատվածում բերք է հավաքվել: Ցուցանիշն իր մեջ չի ներառում այգիների և խաղողանոցների
միջշարքային տարածություններում կատարված ցանքերի տարածությունները:
9. Հաշվետվության «Հավաքված է բերք, ընդամենը» 3-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են բերքահավաքի ամբողջ տարածությունից
հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): Ցուցանիշը չի ներառում
կրկնակի ցանքերից և այգիների ու խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից հավաքված բերքը:
10. Հաշվետվության «Բերք հավաքված կրկնակի ցանքերից» 4-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են կրկնակի ցանքերից (կրկնակի ցանքը
հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո միևնույն տարածության վրա մեկ այլ
մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն տարածությունից մեկից ավելի

անգամ ստանալ բերք), իսկ «Բերք հավաքված այգիների և խաղողանոցների
միջշարքային տարածություններից» 5-րդ սյունակում, համապատասխան տողերով,
լրացվում են այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից
հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ:
11. Հաշվետվության «Միջին բերքը մեկ հեկտարից»
6-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են մշակաբույսերի միջին բերքատվության
(ընդամենը հավաքված բերքը (սյունակ 3) հարաբերած բերքահավաքի տարածությանը
(սյունակ 2)) վերաբերյալ տվյալներ:
12. «Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և այլ) և
գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի, վարսակ,
հաճար, եգիպտացորեն հատիկի համար և այլ) վերաբերյալ տվյալներ:
13. «Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է մինչև գարնանացան մշակաբույսերի ցանքի
ավարտը» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է բոլոր տեսակի
աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և այլ) և այլ
աշնանացան մշակաբույսերի այն տարածությունների հանրագումարը, որոնց վրա
անցած աշնանը կատարված ցանքերը լրիվ ոչնչացել են:
14. «Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված հատիկաընդեղենային (ոլոռ հատիկի համար, լոբի, սիսեռ, ոսպ և այլ) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
15. «Տեխնիկական մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված տեխնիկական (ծխախոտ, կտավատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ) մշակաբույսերի վերաբերյալ
տվյալներ:
16. «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է
կարտոֆիլի վաղահաս, միջահաս և ուշահաս տեսակների վերաբերյալ տվյալներ:
17. «Բոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված բոստանային (ձմերուկ, սեխ, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
18. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, վարունգ, լոլիկ, սմբուկ (բադրիջան),
տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, սոխ, սխտոր, կանաչ ոլոռ, կանաչ լոբի,
այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
19. «Մշակաբույսեր ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի տողերում,
ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են ջերմատներում (ջերմատները
տարբեր չափերի կառույցներ են, որոնք հագեցած են ջերմատնային կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, ջեռուցվում են և հնարավորություն են տալիս ողջ
տարվա ընթացքում զբաղվել բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ (մշակել
բանջարանոցային մշակաբույսեր, աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ և այլն) և
ջերմոցներում (ջերմոցները փոքրածավալ կառույցներ են, որոնք ունեն շարժական
ծածկոցներ (շրջանակներ` ապակեպատ կամ թաղանթապատ): Դրանք տաքացվող
գրունտից և ջերմատներից տարբերվում են նրանով, որ չեն ջեռուցվում: Ջերմոցները
շահագործում են գարնանը, ամռանը և աշնանը, և այն հնարավորություն է տալիս
աճեցնել սածիլներ, ծաղիկներ և մշակել վաղահաս բանջարեղեն, սունկ)) աճեցված
բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի վերաբերյալ տվյալներ:
20. «Կերային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան
սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված կերային մշակաբույսերի
վերաբերյալ տվյալներ:

21. Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խառը ցանքն է:
22. Ցելեր բոլոր տեսակի (սև ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները,
որոնք հերկվել են նախորդ տարվա աշնանը և ցանքերի եզրափակիչ հաշվառում
կատարելու պահին զբաղեցրած չեն գարնանացան մշակաբույսերի ցանքերով: Մաքուր
ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնք հերկվել են գարնանը և
մինչև աշնանացան պահպանվել են մաքուր վիճակում: Սիդերալ ցելեր համարվում են
այն հողատարածությունները, որոնց վրա ցանվել է հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր,
որը կանաչ վիճակում հերկվում է, որպեսզի հողը հարստացվի օրգանական նյութերով:
Կուլիսային ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնց վրա կատարվել
է բարձրացողուն մշակաբույսերի ցանք` նպատակ ունենալով դաշտում ձմռանը ձյուն
կուտակել):
23. «Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան
սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված հնդավոր (խնձոր, տանձ,
սերկևիլ և այլ), կորիզավոր (ծիրան, դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ, հոն և այլ), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ և այլ), մերձարևադարձային (թուզ, նուռ, արքայանարինջ և այլ),
այլ (վերը նշված պտղաընտանիքներում չներառված պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, պտղի տնկարանների և հատապտուղների ու դրանց տնկարանների
վերաբերյալ տվյալներ:
24. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների,
լրացվում են հաշվետվությունում նշված խաղողի տեխնիկական, սեղանի, ունիվերսալ
սորտերի և խաղողի տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
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N 35-Ն

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ
30-Ի N 107-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
«Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա
տնկարկների
տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն
բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն
hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N107Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 35-Ն որոշման
ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
20 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

2

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

1

Բերք հավաքված,
ցենտներ

կրկնակի
ցանքերից

1
Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը (3+…+13)
Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է
մինչև գարնանացան մշակա-

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Տողի
N

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

6

3

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

3
4
5

2

կրկնակի
ցանքերից

1
բույսերի ցանքի ավարտը
Աշնանացան ցորեն
Աշնանացան տարեկան
Աշնանացան գարի
Այլ աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Գարնանացան ցորեն
Գարնանացան տարեկան
Գարնանացան գարի
Վարսակ
Հաճար
Եգիպտացորեն` լրիվ
հասունացած, հատիկի համար
Այլ գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Հատիկաընդեղենային
մշակաբույսեր, ընդամենը
(15+…+19)
Ոլոռ, հատիկի համար
Լոբի
Սիսեռ
Ոսպ
Այլ
Տեխնիկական մշակաբույսեր,
ընդամենը (21+…+25)
Ծխախոտ (հաշվարկային
քաշով)
Կտավատ
Արևածաղիկ (յուղատու և
հրուշակեղենի)
Շաքարի ճակնդեղ
Այլ
Կարտոֆիլ
Բոստանային մշակաբույսեր,
ընդամենը (28+…+31)
Ձմերուկ
Սեխ
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը (33+35+…+46)
Կաղամբ
որից՝ ծաղկակաղամբ
Վարունգ
Լոլիկ
Սմբուկ (բադրիջան)

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

4

5

6

X

X

X

X

47
48
49
50

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

43
44
45
46

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

42

2

Տաքդեղ (բիբար)
Սեղանի ճակնդեղ
Գազար
Սոխ
Սխտոր (ներառյալ աշնանը
ցանվածը)
Կանաչ ոլոռ
Կանաչ լոբի
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը (27+32)
Մշակաբույսեր ջերմատներում
և ջերմոցներում, ընդամենը
այդ թվում՝ ջերմատներում
ջերմոցներում

կրկնակի
ցանքերից

1
38
39
40
41

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

3

որից (տող 48-ից)՝
51 Բանջարեղեն ջերմատներում և
ջերմոցներում, ընդամենը
52 որից՝ ջերմատներում
Ծաղիկ ջերմատներում և
53
ջերմոցներում, ընդամենը (հատ)
54 որից՝ ջերմատներում (հատ)
Սունկ ջերմատներում և
55
ջերմոցներում, ընդամենը
56 որից՝ ջերմատներում
Սնկանոց առանց ջերմատան և
57
ջերմոցի, ընդամենը (մ²)
Ծաղիկ առանց ջերմատան և
58
ջերմոցի, ընդամենը (հատ)
Կերային մշակաբույսեր,
59 ընդամենը
(60+62+63+65+66+69+72)
Կերի արմատապտուղներ`
60 ներառյալ շաքարի ճակնդեղ
անասնակերի համար
որից՝ սերմադաշտեր
61
62
63
64
65
66

Բոստանային մշակաբույսեր
անասնակերի համար
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ
կերի և սենաժի համար (կանաչ
զանգված), ընդամենը
որից՝ սիլոսի համար
Սիլոսային մշակաբույսեր
(առանց եգիպտացորենի)
Միամյա խոտեր, ընդամենը

X

X
X
X

X

X

X

X

կրկնակի
ցանքերից

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

3

4

5

6

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտերի ընթացիկ
տարվա ցանք (ներառյալ անցած
տարվա աշնան ցանածը)
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար
(կանաչ զանգված)
Բազմամյա խոտերի անցյալ
տարիների ցանք, ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտեր սերմերի
համար, ընդամենը
որից՝ առվույտ
կորնգան

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

2

1

որից՝ օգտագործված են խոտի

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

X
X

X
X

X
X

Ընդամենը ցանքային տարածու78 թյուն 20 թ. բերքի տակ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1+14+20+26+47+48+58+59)
որից՝ ցանված է այգիների և
79 խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում
80 Կատարվել է կրկնակի ցանք
Կատարվել է ենթացանք,
81
ներառյալ աշնանը կատարվածը
82 որից՝ բազմամյա խոտերի
Բնական խոտհարքներ,
83
ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
84
համար
Հավաքված է խոտ չօգտա85
գործված վարելահողերից
Ցելերի տարածությունը (նե86 րառյալ սիդերալ և կուլիսային,
ինչպես նաև սև ցելեր)

X

X

X

1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

3

Միջին բերքը մեկ
հեկտարից, ց/հա
(սյ 4/սյ 2)

որից`

պտղատու
հասակի տնկարկներից

ընդամենը

որից`

Բազմամյա տնկարկներ

տնկարկներ
պտղատու հասակի, հեկտար

Ընդամենը
տնկարկներ,
հեկտար

Տողի
N

Փաստացի հավաքված
բերքը, ցենտներ

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Պտուղ և հատապտուղ,
ընդամենը
(88+92+99+102+106+107+108)

այդ թվում՝
հնդավոր, ընդամենը

որից՝
խնձոր
տանձ
սերկևիլ
կորիզավոր, ընդամենը

որից՝
ծիրան
դեղձ
կեռաս
սալոր
բալ
հոն
ընկուզապտուղ, ընդամենը

որից՝

ընկույզ
101
տխիլ (պնդուկ)
102 մերձարևադարձային, ընդամենը
103

որից՝

թուզ
104
նուռ
105
արքայանարինջ (կարալյոկ)
106 այլ, ընդամենը
107 պտղի տնկարան
հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների միջշարքային
108
տարածություններում տնկվածը
և տնկարանները, ընդամենը

որից՝

109

թութ
այլ (գետնամորի, ելակ,
110
հաղարջ և այլ)
111
հատապտղի տնկարան
Խաղող (ներառյալ տնկարան112
ները), ընդամենը
113

որից՝

Ղեկավար

խաղողի տնկարան

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20

(Ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 35-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1ի դրությամբ, աճողական՝ տարվա սկզբից:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գյուղապետարաններն ու քաղաքապետարանները, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում են Ազգային վիճակագրական ծառայության
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված
ժամկետում:
5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
6. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ
տրամադրողների,
ինչպես
նաև
պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. Հաշվետվության «Ցանքային տարածությունը» 1-ին սյունակում, համապատասխան
տողերով,
լրացվում
են
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների ճշտված (ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ)
տվյալները: Ցուցանիշն իր մեջ ներառում է այգիների և խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում կատարված ցանքերի տարածությունները:
8. Հաշվետվության «Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը» 2-րդ
սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի այն տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ, որոնցից հաշվետու
ժամանակահատվածում բերք է հավաքվել: Ցուցանիշն իր մեջ չի ներառում այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններում
կատարված
ցանքերի
տարածությունները:
9. Հաշվետվության «Հավաքված է բերք, ընդամենը» 3-րդ սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են բերքահավաքի ամբողջ տարածությունից հավաքված
բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): Ցուցանիշը չի ներառում կրկնակի
ցանքերից և այգիների ու խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից
հավաքված բերքը:
10. Հաշվետվության «Բերք հավաքված կրկնակի ցանքերից» 4-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են կրկնակի ցանքերից (կրկնակի ցանքը
հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո միևնույն տարածության վրա մեկ այլ

մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն տարածությունից մեկից ավելի
անգամ ստանալ բերք), իսկ «Բերք հավաքված այգիների և խաղողանոցների
միջշարքային տարածություններից» 5-րդ սյունակում, համապատասխան տողերով,
լրացվում են այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից
հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ:
11. Հաշվետվության «Միջին բերքը մեկ հեկտարից»
6-րդ
սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են մշակաբույսերի միջին բերքատվության
(ընդամենը հավաքված բերքը (սյունակ 3) հարաբերած բերքահավաքի տարածությանը
(սյունակ 2)) վերաբերյալ տվյալներ:
12. «Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և այլ) և
գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի, վարսակ,
հաճար, եգիպտացորեն հատիկի համար և այլ) վերաբերյալ տվյալներ:
13. «Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է մինչև գարնանացան մշակաբույսերի ցանքի
ավարտը» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է բոլոր տեսակի
աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և այլ) և այլ
աշնանացան մշակաբույսերի այն տարածությունների հանրագումարը, որոնց վրա
անցած աշնանը կատարված ցանքերը լրիվ ոչնչացել են:
14. «Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
հատիկաընդեղենային (ոլոռ հատիկի համար, լոբի, սիսեռ, ոսպ և այլ) մշակաբույսերի
վերաբերյալ տվյալներ:
15. «Տեխնիկական մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
տեխնիկական (ծխախոտ, կտավատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ)
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
16. «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է
կարտոֆիլի վաղահաս, միջահաս և ուշահաս տեսակների վերաբերյալ տվյալներ:
17. «Բոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
բոստանային (ձմերուկ, սեխ, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ
տվյալներ:
18. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված
բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, վարունգ, լոլիկ, սմբուկ (բադրիջան),
տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, սոխ, սխտոր, կանաչ ոլոռ, կանաչ լոբի,
այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
19. «Մշակաբույսեր ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի
տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են ջերմատներում
(ջերմատները տարբեր չափերի կառույցներ են, որոնք հագեցած են ջերմատնային
կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, ջեռուցվում են և հնարավորություն են
տալիս ողջ տարվա ընթացքում զբաղվել բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ
(մշակել բանջարանոցային մշակաբույսեր, աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ և
այլն)) և ջերմոցներում (ջերմոցները փոքրածավալ կառույցներ են, որոնք ունեն
շարժական ծածկոցներ (շրջանակներ` ապակեպատ կամ թաղանթապատ): Դրանք
տաքացվող գրունտից և ջերմատներից տարբերվում են նրանով, որ չեն ջեռուցվում:
Ջերմոցները շահագործում են գարնանը, ամռանը և աշնանը, և այն հնարավորություն է
տալիս աճեցնել սածիլներ, ծաղիկներ և մշակել վաղահաս բանջարեղեն, սունկ))
աճեցված բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի վերաբերյալ տվյալներ:

20. «Կերային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված կերային
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
21. Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խառը ցանքն է:
22. Ցելեր բոլոր տեսակի (սև ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները,
որոնք հերկվել են նախորդ տարվա աշնանը և ցանքերի եզրափակիչ հաշվառում
կատարելու պահին զբաղեցրած չեն գարնանացան մշակաբույսերի ցանքերով: Մաքուր
ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնք հերկվել են գարնանը և
մինչև աշնանացան պահպանվել են մաքուր վիճակում: Սիդերալ ցելեր համարվում են
այն հողատարածությունները, որոնց վրա ցանվել է հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր,
որը կանաչ վիճակում հերկվում է, որպեսզի հողը հարստացվի օրգանական նյութերով:
Կուլիսային ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնց վրա կատարվել
է բարձրացողուն մշակաբույսերի ցանք` նպատակ ունենալով դաշտում ձմռանը ձյուն
կուտակել):
23.
«Պտուղ
և
հատապտուղ,
ընդամենը»
բաժնի
տողերում,
ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված հնդավոր
(խնձոր, տանձ, սերկևիլ և այլ), կորիզավոր (ծիրան, դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ, հոն և
այլ), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ և այլ), մերձարևադարձային (թուզ, նուռ,
արքայանարինջ և այլ), այլ (վերը նշված պտղաընտանիքներում չներառված
պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, պտղի տնկարանների և հատապտուղների ու
դրանց տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:
24. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների,
լրացվում են հաշվետվությունում նշված խաղողի տեխնիկական, սեղանի, ունիվերսալ
սորտերի և խաղողի տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
ք.Ստեփանակերտ

N 36-Ն

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ»
ՁԵՎ N 29-ԳՏ-ՈՌՈԳՎԱԾ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 102-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները,
դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները,
դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
փաստացի
ոռոգված
ցանքային
տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից
ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏ-ոռոգված
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը
հաստատելու
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 25-ի N14-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 102-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2019 թվականի օգոստոսի 14
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 36-Ն որոշման
ՁԵՎ N 29-ԳՏ-ոռոգված
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
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թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

2

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

1

Բերք հավաքված,
ցենտներ

կրկնակի
ցանքերից

1
Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը (3+…+13)
Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է
մինչև գարնանացան մշակա-

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Տողի
N

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

6

3

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

3
4
5

2

կրկնակի
ցանքերից

1
բույսերի ցանքի ավարտը
Աշնանացան ցորեն
Աշնանացան տարեկան
Աշնանացան գարի
Այլ աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Գարնանացան ցորեն
Գարնանացան տարեկան
Գարնանացան գարի
Վարսակ
Հաճար
Եգիպտացորեն` լրիվ
հասունացած, հատիկի համար
Այլ գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Հատիկաընդեղենային
մշակաբույսեր, ընդամենը
(15+…+19)
Ոլոռ, հատիկի համար
Լոբի
Սիսեռ
Ոսպ
Այլ
Տեխնիկական մշակաբույսեր,
ընդամենը (21+…+25)
Ծխախոտ (հաշվարկային
քաշով)
Կտավատ
Արևածաղիկ (յուղատու և
հրուշակեղենի)
Շաքարի ճակնդեղ
Այլ
Կարտոֆիլ
Բոստանային մշակաբույսեր,
ընդամենը (28+…+31)
Ձմերուկ
Սեխ
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը (33+35+…+46)
Կաղամբ
որից՝ ծաղկակաղամբ
Վարունգ
Լոլիկ
Սմբուկ (բադրիջան)

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

4

5

6

X

X

X

X

47
48
49
50

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

43
44
45
46

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից
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2

Տաքդեղ (բիբար)
Սեղանի ճակնդեղ
Գազար
Սոխ
Սխտոր (ներառյալ աշնանը
ցանվածը)
Կանաչ ոլոռ
Կանաչ լոբի
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը (27+32)
Մշակաբույսեր ջերմատներում
և ջերմոցներում, ընդամենը
այդ թվում՝ ջերմատներում
ջերմոցներում

կրկնակի
ցանքերից

1
38
39
40
41

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

3

որից (տող 48-ից)՝
51 Բանջարեղեն ջերմատներում և
ջերմոցներում, ընդամենը
52 որից՝ ջերմատներում
Ծաղիկ ջերմատներում և
53
ջերմոցներում, ընդամենը (հատ)
54 որից՝ ջերմատներում (հատ)
Սունկ ջերմատներում և
55
ջերմոցներում, ընդամենը
56 որից՝ ջերմատներում
Սնկանոց առանց ջերմատան և
57
ջերմոցի, ընդամենը (մ²)
Ծաղիկ առանց ջերմատան և
58
ջերմոցի, ընդամենը (հատ)
Կերային մշակաբույսեր,
59 ընդամենը
(60+62+63+65+66+69+72)
Կերի արմատապտուղներ`
60 ներառյալ շաքարի ճակնդեղ
անասնակերի համար
որից՝ սերմադաշտեր
61
62
63
64
65
66

Բոստանային մշակաբույսեր
անասնակերի համար
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ
կերի և սենաժի համար (կանաչ
զանգված), ընդամենը
որից՝ սիլոսի համար
Սիլոսային մշակաբույսեր
(առանց եգիպտացորենի)
Միամյա խոտեր, ընդամենը

X

X
X
X

X

X

X

X

կրկնակի
ցանքերից

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

3

4

5

6

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտերի ընթացիկ
տարվա ցանք (ներառյալ անցած
տարվա աշնան ցանածը)
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար
(կանաչ զանգված)
Բազմամյա խոտերի անցյալ
տարիների ցանք, ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտեր սերմերի
համար, ընդամենը
որից՝ առվույտ
կորնգան

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

2

1

որից՝ օգտագործված են խոտի

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

X
X

X
X

X
X

Ընդամենը ցանքային տարածու78 թյուն 20 թ. բերքի տակ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1+14+20+26+47+48+58+59)
որից՝ ցանված է այգիների և
79 խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում
80 Կատարվել է կրկնակի ցանք
Կատարվել է ենթացանք,
81
ներառյալ աշնանը կատարվածը
82 որից՝ բազմամյա խոտերի
Բնական խոտհարքներ,
83
ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
84
համար
Հավաքված է խոտ չօգտա85
գործված վարելահողերից
Ցելերի տարածությունը (նե86 րառյալ սիդերալ և կուլիսային,
ինչպես նաև սև ցելեր)

X

X

X

1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

3

Միջին բերքը մեկ
հեկտարից, ց/հա
(սյ 4/սյ 2)

որից`

պտղատու
հասակի տնկարկներից

ընդամենը

որից`

Բազմամյա տնկարկներ

տնկարկներ
պտղատու հասակի, հեկտար

Ընդամենը
տնկարկներ,
հեկտար

Տողի
N

Փաստացի հավաքված
բերքը, ցենտներ

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Պտուղ և հատապտուղ,
ընդամենը
(88+92+99+102+106+107+108)

այդ թվում՝
հնդավոր, ընդամենը

որից՝
խնձոր
տանձ
սերկևիլ
կորիզավոր, ընդամենը

որից՝
ծիրան
դեղձ
կեռաս
սալոր
բալ
հոն
ընկուզապտուղ, ընդամենը

որից՝

ընկույզ
101
տխիլ (պնդուկ)
102 մերձարևադարձային, ընդամենը
103

որից՝

թուզ
104
նուռ
105
արքայանարինջ (կարալյոկ)
106 այլ, ընդամենը
107 պտղի տնկարան
հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների միջշարքային
108
տարածություններում տնկվածը
և տնկարանները, ընդամենը

որից՝

109

թութ
այլ (գետնամորի, ելակ,
110
հաղարջ և այլ)
111
հատապտղի տնկարան
Խաղող (ներառյալ տնկարան112
ները), ընդամենը
113

որից՝

Ղեկավար

խաղողի տնկարան

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20

(Ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 36-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ»
ՁԵՎ N 29–ԳՏ-ՈՌՈԳՎԱԾ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների
տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29–ԳՏ-ոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվության ցուցանիշները (միայն փաստացի ոռոգված ցանքատարա-

ծությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը) լրացվում են հաշվետու տարվա
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ, աճողական՝ տարվա սկզբից:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ
ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված
ժամկետում:
5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
6.
Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. Հաշվետվության «Ցանքային տարածությունը» 1-ին սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի
ոռոգված (փաստացի ոռոգված են համարվում այն տարածությունները, որոնք, անկախ
նրանից` համարվում են ոռոգվող, թե ոչ, ոռոգվել են ցանկացած աղբյուրից (ոռոգման
ցանցերից, արտեզյան ջրերով, տարածքին մոտ գտնվող գետերի, լճերի ջրերից և այլն)
ու եղանակով` արհեստական անձրևացման, կաթիլային, ակոսային և այլ: Միայն
բնական եղանակով` անձրևներով և այլ բնական տեղումներով ոռոգվող հողերը չեն
ընդգրկվում փաստացի ոռոգված հողերի մեջ) ցանքատարածությունների ճշտված
(ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ) տվյալները: Ցուցանիշն իր մեջ
ներառում է այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում
կատարված, փաստացի ոռոգված, ցանքերի տարածությունները:
8. Հաշվետվության «Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը» 2-րդ
սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի այն փաստացի ոռոգված տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ,
որոնցից հաշվետու ժամամանակահատվածում բերք է հավաքվել: Ցուցանիշն իր մեջ

չի ներառում այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում
կատարված, փաստացի ոռոգված, ցանքերի տարածությունները:
9. Հաշվետվության «Հավաքված է բերք, ընդամենը» 3-րդ սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են փաստացի ոռոգված բերքահավաքի տարածությունից
հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): Ցուցանիշը չի ներառում
կրկնակի ցանքերից և այգիների ու խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից հավաքված բերքը:
10. Հաշվետվության «Բերք հավաքված կրկնակի ցանքերից» 4-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են փաստացի ոռոգված կրկնակի ցանքերից
(Կրկնակի ցանքը հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո
միևնույն

տարածության վրա մեկ այլ մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն
տարածությունից մեկից ավելի անգամ ստանալ բերք), իսկ «Բերք հավաքված
այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից» 5-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են այգիների և խաղողանոցների փաստացի
ոռոգված միջշարքային տարածություններից հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ:
11. Հաշվետվության «Միջին բերքը մեկ հեկտարից»
6-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են մշակաբույսերի միջին բերքատվության
(ընդամենը հավաքված բերքը (սյունակ 3) հարաբերած բերքահավաքի տարածությանը
(սյունակ 2)) վերաբերյալ տվյալներ:
12. «Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և
այլ) և գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի,
վարսակ, հաճար, եգիպտացորեն հատիկի համար և այլ) վերաբերյալ տվյալներ:
13. «Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է մինչև գարնանացան մշակաբույսերի ցանքի
ավարտը» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է բոլոր տեսակի,
փաստացի ոռոգված, աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն,
տարեկան, գարի և այլ) և այլ աշնանացան մշակաբույսերի այն տարածությունների
հանրագումարը, որոնց վրա անցած աշնանը կատարված ցանքերը լրիվ ոչնչացել են:
14. «Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, հատիկաընդեղենային (ոլոռ հատիկի համար, լոբի, սիսեռ, ոսպ և այլ)
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
15. «Տեխնիկական մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, տեխնիկական (ծխախոտ, կտավատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ)
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
16. «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է
կարտոֆիլի փաստացի ոռոգված վաղահաս, միջահաս և ուշահաս տեսակների
վերաբերյալ տվյալներ:
17. «Բոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, բոստանային (ձմերուկ, սեխ, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի
վերաբերյալ տվյալներ:
18. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, վարունգ, լոլիկ, սմբուկ
(բադրիջան), տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, սոխ, սխտոր, կանաչ ոլոռ,
կանաչ լոբի, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
19. «Մշակաբույսեր ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի
տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են ջերմատներում
(ջերմատները տարբեր չափերի կառույցներ են, որոնք հագեցած են ջերմատնային

կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, ջեռուցվում են և հնարավորություն են
տալիս ողջ տարվա ընթացքում զբաղվել բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ
(մշակել բանջարանոցային մշակաբույսեր, աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ և
այլն) և ջերմոցներում (ջերմոցները փոքրածավալ կառույցներ են, որոնք ունեն
շարժական ծածկոցներ (շրջանակներ` ապակեպատ կամ թաղանթապատ): Դրանք
տաքացվող գրունտից և ջերմատներից տարբերվում են նրանով, որ չեն ջեռուցվում:
Ջերմոցները շահագործում են գարնանը, ամռանը և աշնանը, և այն հնարավորություն է
տալիս աճեցնել սածիլներ, ծաղիկներ և մշակել վաղահաս բանջարեղեն, սունկ:)
աճեցված բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի վերաբերյալ տվյալներ:
20.
«Կերային
մշակաբույսեր,
ընդամենը»
բաժնի
տողերում,
ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, կերային մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
21. Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խառը ցանքն է:
22. Ցելեր բոլոր տեսակի (սև ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները,
որոնք հերկվել են նախորդ տարվա աշնանը և ցանքերի եզրափակիչ հաշվառում
կատարելու պահին զբաղեցրած չեն գարնանացան մշակաբույսերի ցանքերով: Մաքուր
ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնք հերկվել են գարնանը և
մինչև աշնանացան պահպանվել են մաքուր վիճակում: Սիդերալ ցելեր համարվում են
այն հողատարածությունները, որոնց վրա ցանվել է հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր,
որը կանաչ վիճակում հերկվում է, որպեսզի հողը հարստացվի օրգանական նյութերով:
Կուլիսային ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնց վրա կատարվել
է բարձրացողուն մշակաբույսերի ցանք` նպատակ ունենալով դաշտում ձմռանը ձյուն
կուտակել):
23. «Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի ոռոգված,
հնդավոր (խնձոր, տանձ, սերկևիլ և այլ), կորիզավոր (ծիրան, դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ,
հոն և այլ), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ և այլ), մերձարևադարձային (թուզ, նուռ,
արքայանարինջ և այլ), այլ (վերը նշված պտղաընտանիքներում չներառված
պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, պտղի տնկարանների և հատապտուղների ու
դրանց տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:
24. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների,
լրացվում են հաշվետվությունում նշված խաղողի փաստացի ոռոգված տեխնիկական,
սեղանի, ունիվերսալ սորտերի և խաղողի տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
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N 37-Ն

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ»
ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ-ՈՌՈԳՎԱԾ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 103-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները,
դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները,
դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29-ԳՏՀոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
փաստացի
ոռոգված
ցանքային
տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից
ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ-ոռոգված
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» N 103-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2019 թվականի օգոստոսի 14
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 37-Ն որոշման
ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ-ոռոգված
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

20

թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

2

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

1

Բերք հավաքված,
ցենտներ

կրկնակի
ցանքերից

1
Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը (3+…+13)
Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է
մինչև գարնանացան մշակա-

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Տողի
N

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

6

3

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

3
4
5

2

կրկնակի
ցանքերից

1
բույսերի ցանքի ավարտը
Աշնանացան ցորեն
Աշնանացան տարեկան
Աշնանացան գարի
Այլ աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Գարնանացան ցորեն
Գարնանացան տարեկան
Գարնանացան գարի
Վարսակ
Հաճար
Եգիպտացորեն` լրիվ
հասունացած, հատիկի համար
Այլ գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր
Հատիկաընդեղենային
մշակաբույսեր, ընդամենը
(15+…+19)
Ոլոռ, հատիկի համար
Լոբի
Սիսեռ
Ոսպ
Այլ
Տեխնիկական մշակաբույսեր,
ընդամենը (21+…+25)
Ծխախոտ (հաշվարկային
քաշով)
Կտավատ
Արևածաղիկ (յուղատու և
հրուշակեղենի)
Շաքարի ճակնդեղ
Այլ
Կարտոֆիլ
Բոստանային մշակաբույսեր,
ընդամենը (28+…+31)
Ձմերուկ
Սեխ
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը (33+35+…+46)
Կաղամբ
որից՝ ծաղկակաղամբ
Վարունգ
Լոլիկ
Սմբուկ (բադրիջան)

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

4

5

6

X

X

X

X

47
48
49
50

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

43
44
45
46

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

42

2

Տաքդեղ (բիբար)
Սեղանի ճակնդեղ
Գազար
Սոխ
Սխտոր (ներառյալ աշնանը
ցանվածը)
Կանաչ ոլոռ
Կանաչ լոբի
Այլ
Սերմադաշտեր
Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը (27+32)
Մշակաբույսեր ջերմատներում
և ջերմոցներում, ընդամենը
այդ թվում՝ ջերմատներում
ջերմոցներում

կրկնակի
ցանքերից

1
38
39
40
41

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

3

որից (տող 48-ից)՝
51 Բանջարեղեն ջերմատներում և
ջերմոցներում, ընդամենը
52 որից՝ ջերմատներում
Ծաղիկ ջերմատներում և
53
ջերմոցներում, ընդամենը (հատ)
54 որից՝ ջերմատներում (հատ)
Սունկ ջերմատներում և
55
ջերմոցներում, ընդամենը
56 որից՝ ջերմատներում
Սնկանոց առանց ջերմատան և
57
ջերմոցի, ընդամենը (մ²)
Ծաղիկ առանց ջերմատան և
58
ջերմոցի, ընդամենը (հատ)
Կերային մշակաբույսեր,
59 ընդամենը
(60+62+63+65+66+69+72)
Կերի արմատապտուղներ`
60 ներառյալ շաքարի ճակնդեղ
անասնակերի համար
որից՝ սերմադաշտեր
61
62
63
64
65
66

Բոստանային մշակաբույսեր
անասնակերի համար
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ
կերի և սենաժի համար (կանաչ
զանգված), ընդամենը
որից՝ սիլոսի համար
Սիլոսային մշակաբույսեր
(առանց եգիպտացորենի)
Միամյա խոտեր, ընդամենը

X

X
X
X

X

X

X

X

կրկնակի
ցանքերից

այգիների և
խաղողանոցների
միջշարքային
տարածություններից

Միջին բերքը մեկ հեկտարից, ց/հա (սյ3/սյ2)

3

4

5

6

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտերի ընթացիկ
տարվա ցանք (ներառյալ անցած
տարվա աշնան ցանածը)
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար
(կանաչ զանգված)
Բազմամյա խոտերի անցյալ
տարիների ցանք, ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
համար
օգտագործված են կանաչ կերի,
սենաժի և այլի համար (կանաչ
զանգված)
Բազմամյա խոտեր սերմերի
համար, ընդամենը
որից՝ առվույտ
կորնգան

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Հավաքված է բերք,
ընդամենը, ցենտներ

2

1

որից՝ օգտագործված են խոտի

Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը,
հեկտար

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր

Ցանքային տարածությունը, հեկտար

Տողի
N

Բերք հավաքված,
ցենտներ

X
X

X
X

X
X

Ընդամենը ցանքային տարածու78 թյուն 20 թ. բերքի տակ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1+14+20+26+47+48+58+59)
որից՝ ցանված է այգիների և
79 խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններում
80 Կատարվել է կրկնակի ցանք
Կատարվել է ենթացանք,
81
ներառյալ աշնանը կատարվածը
82 որից՝ բազմամյա խոտերի
Բնական խոտհարքներ,
83
ընդամենը
որից՝ օգտագործված են խոտի
84
համար
Հավաքված է խոտ չօգտա85
գործված վարելահողերից
Ցելերի տարածությունը (նե86 րառյալ սիդերալ և կուլիսային,
ինչպես նաև սև ցելեր)

X

X

X

1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

3

Միջին բերքը մեկ
հեկտարից, ց/հա
(սյ 4/սյ 2)

որից`

պտղատու
հասակի տնկարկներից

ընդամենը

որից`

Բազմամյա տնկարկներ

տնկարկներ
պտղատու հասակի, հեկտար

Ընդամենը
տնկարկներ,
հեկտար

Տողի
N

Փաստացի հավաքված
բերքը, ցենտներ

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Պտուղ և հատապտուղ,
ընդամենը
(88+92+99+102+106+107+108)

այդ թվում՝
հնդավոր, ընդամենը

որից՝
խնձոր
տանձ
սերկևիլ
կորիզավոր, ընդամենը

որից՝
ծիրան
դեղձ
կեռաս
սալոր
բալ
հոն
ընկուզապտուղ, ընդամենը

որից՝

ընկույզ
101
տխիլ (պնդուկ)
102 մերձարևադարձային, ընդամենը
103

որից՝

թուզ
104
նուռ
105
արքայանարինջ (կարալյոկ)
106 այլ, ընդամենը
107 պտղի տնկարան
հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների միջշարքային
108
տարածություններում տնկվածը
և տնկարանները, ընդամենը

որից՝

109

թութ
այլ (գետնամորի, ելակ,
110
հաղարջ և այլ)
111
հատապտղի տնկարան
Խաղող (ներառյալ տնկարան112
ները), ընդամենը
113

որից՝

Ղեկավար

խաղողի տնկարան

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20

(Ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 37-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՈՌՈԳՎԱԾ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐԱՆՑԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ»
ՁԵՎ N 29–ԳՏՀ-ՈՌՈԳՎԱԾ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի
ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև N 29–ԳՏՀոռոգված (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվության ցուցանիշները (միայն փաստացի ոռոգված ցանքատարա-

ծությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը) լրացվում են հաշվետու տարվա
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ, աճողական՝ տարվա սկզբից:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գյուղապետարանները և քաղաքապետարանները, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության ազգային
վիճակագրական ծառայություն` սույն հաշվետվության ձևում նշված ժամկետում և
պարբերականությամբ:
5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
6.
Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. Հաշվետվության «Ցանքային տարածությունը» 1-ին սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի
ոռոգված (փաստացի ոռոգված են համարվում այն տարածությունները, որոնք, անկախ
նրանից` համարվում են ոռոգվող, թե ոչ, ոռոգվել են ցանկացած աղբյուրից (ոռոգման
ցանցերից, արտեզյան ջրերով, տարածքին մոտ գտնվող գետերի, լճերի ջրերից և այլն)
ու եղանակով` արհեստական անձրևացման, կաթիլային, ակոսային և այլ: Միայն
բնական եղանակով` անձրևներով և այլ բնական տեղումներով ոռոգվող հողերը չեն
ընդգրկվում փաստացի ոռոգված հողերի մեջ) ցանքատարածությունների ճշտված
(ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ) տվյալները: Ցուցանիշն իր մեջ
ներառում է այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում
կատարված, փաստացի ոռոգված, ցանքերի տարածությունները:
8. Հաշվետվության «Ընդհանուր բերքահավաքի տարածությունը» 2-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի այն
փաստացի ոռոգված տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ, որոնցից հաշվետու
ժամամանակահատվածում բերք է հավաքվել: Ցուցանիշն իր մեջ չի ներառում

այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում կատարված,
փաստացի ոռոգված, ցանքերի տարածությունները:
9. Հաշվետվության «Հավաքված է բերք, ընդամենը» 3-րդ սյունակում, համապատասխան տողերով, լրացվում են փաստացի ոռոգված բերքահավաքի տարածությունից հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): Ցուցանիշը չի
ներառում կրկնակի ցանքերից և այգիների ու խաղողանոցների միջշարքային
տարածություններից հավաքված բերքը:
10. Հաշվետվության «Բերք հավաքված կրկնակի ցանքերից» 4-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են փաստացի ոռոգված կրկնակի ցանքերից
(կրկնակի ցանքը հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո
միևնույն

տարածության վրա մեկ այլ մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն
տարածությունից մեկից ավելի անգամ ստանալ բերք), իսկ «Բերք հավաքված
այգիների և խաղողանոցների միջշարքային տարածություններից» 5-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են այգիների և խաղողանոցների փաստացի
ոռոգված միջշարքային տարածություններից հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ:
11. Հաշվետվության «Միջին բերքը մեկ հեկտարից»
6-րդ սյունակում,
համապատասխան տողերով, լրացվում են մշակաբույսերի միջին բերքատվության
(ընդամենը հավաքված բերքը (սյունակ 3) հարաբերած բերքահավաքի տարածությանը
(սյունակ 2)) վերաբերյալ տվյալներ:
12. «Հացահատիկային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի և
այլ) և գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, տարեկան, գարի,
վարսակ, հաճար, եգիպտացորեն հատիկի համար և այլ) վերաբերյալ տվյալներ:
13. «Աշնանացանից լրիվ ոչնչացել է մինչև գարնանացան մշակաբույսերի ցանքի
ավարտը» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է բոլոր տեսակի,
փաստացի ոռոգված, աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն,
տարեկան, գարի և այլ) և այլ աշնանացան մշակաբույսերի այն տարածությունների
հանրագումարը, որոնց վրա անցած աշնանը կատարված ցանքերը լրիվ ոչնչացել են:
14. «Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, հատիկաընդեղենային (ոլոռ հատիկի համար, լոբի, սիսեռ, ոսպ և այլ)
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
15. «Տեխնիկական մշակաբույսեր, ընդամենը»
բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, տեխնիկական (ծխախոտ, կտավհատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ)
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
16. «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում է
կարտոֆիլի փաստացի ոռոգված վաղահաս, միջահաս և ուշահաս տեսակների
վերաբերյալ տվյալներ:
17. «Բոստանային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, բոստանային (ձմերուկ, սեխ, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի
վերաբերյալ տվյալներ:
18. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ
համապատասխան սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի
ոռոգված, բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, վարունգ, լոլիկ, սմբուկ
(բադրիջան), տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, սոխ, սխտոր, կանաչ ոլոռ,
կանաչ լոբի, այլ և սերմադաշտեր) մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
19. «Մշակաբույսեր ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի տողերում,
ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են ջերմատներում (ջերմատները
տարբեր
չափերի
կառույցներ
են,
որոնք
հագեցած
են
ջերմատնային

կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, ջեռուցվում են և հնարավորություն են
տալիս ողջ տարվա ընթացքում զբաղվել բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ
(մշակել բանջարանոցային մշակաբույսեր, աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ և
այլն) և ջերմոցներում (ջերմոցները փոքրածավալ կառույցներ են, որոնք ունեն
շարժական ծածկոցներ (շրջանակներ` ապակեպատ կամ թաղանթապատ): Դրանք
տաքացվող գրունտից և ջերմատներից տարբերվում են նրանով, որ չեն ջեռուցվում:
Ջերմոցները շահագործում են գարնանը, ամռանը և աշնանը, և այն հնարավորություն է
տալիս աճեցնել սածիլներ, ծաղիկներ և մշակել վաղահաս բանջարեղեն, սունկ)
աճեցված բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի վերաբերյալ տվյալներ:
20. «Կերային մշակաբույսեր, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան
սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի ոռոգված, կերային
մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ:
21. Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խառը ցանքն է:
22. Ցելեր բոլոր տեսակի (սև ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները,
որոնք հերկվել են նախորդ տարվա աշնանը և ցանքերի եզրափակիչ հաշվառում
կատարելու պահին զբաղեցրած չեն գարնանացան մշակաբույսերի ցանքերով: Մաքուր
ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնք հերկվել են գարնանը և
մինչև աշնանացան պահպանվել են մաքուր վիճակում: Սիդերալ ցելեր համարվում են
այն հողատարածությունները, որոնց վրա ցանվել է հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր,
որը կանաչ վիճակում հերկվում է, որպեսզի հողը հարստացվի օրգանական նյութերով:
Կուլիսային ցելեր համարվում են այն հողատարածությունները, որոնց վրա կատարվել
է բարձրացողուն մշակաբույսերի ցանք` նպատակ ունենալով դաշտում ձմռանը ձյուն
կուտակել):
23. «Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան
սյունակների, լրացվում են հաշվետվությունում նշված, փաստացի ոռոգված, հնդավոր
(խնձոր, տանձ, սերկևիլ և այլ), կորիզավոր (ծիրան, դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ, հոն և
այլ), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ և այլ), մերձարևադարձային (թուզ, նուռ,
արքայանարինջ և այլ), այլ (վերը նշված պտղաընտանիքներում չներառված
պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, պտղի տնկարանների և հատապտուղների ու
դրանց տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:
24. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների,
լրացվում են հաշվետվությունում նշված խաղողի փաստացի ոռոգված տեխնիկական,
սեղանի, ունիվերսալ սորտերի և խաղողի տնկարանների վերաբերյալ տվյալներ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
ք.Ստեփանակերտ

N 38-Ն

«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 24-ԳՏՀ
(ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ
ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 111-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն
hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Անասնաբուծության
դրության մասին» Ձև թիվ 24-ԳՏՀ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» N 111-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2019 թվականի օգոստոսի 14
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 38-Ն որոշման
ՁԵՎ N 24-ԳՏՀ
(ամսական)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
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թ._______________
(ամիս)

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

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

Ցուցանիշների անվանումը
Ա

Տողի
համարը

Չափի
Հաշվետու
միավորը
ամիս

Բ

Գ

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը

100

գլուխ

x

որից` կովեր

- //-

x

- //-

x

Խոզեր

100.1
100.1.
1110

- //-

x

Ոչխարներ և այծեր

120

- //-

x

Թռչուններ բոլոր տեսակի
որից`ածան հավեր

130

- //-

x

130.1

- //-

x

այդ թվում՝ կթու կովեր

Իրացվել է սպանդի համար գյուղատնտեսական կենդանի և թռչուն (կենդանի քաշով)

200

ցենտներ

1

Աճողական՝
տարվա
սկզբից
2

որից` տավարի

200.1

- //-

խոզի

200.2

- //-

ոչխարի և այծի

200.3

- //-

թռչնի

200.4

- //-

Կթված է կաթ՝ կովի և մատակի

210

- //-

Կթված է ոչխարի և այծի կաթ

220

- //-

Ստացված է ձու՝ բոլոր տեսակի
թռչուններից

230

հազար
հատ

որից` հավի ձու
Խուզված է ոչխարի բուրդ (ֆիզիկական
քաշով)

230.1

Արտադրված է մեղր

250

Ղեկավար

240

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

- //կիլոգրամ
- //-

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20

(Ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 38-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 24-ԳՏՀ
(ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏՀ
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գյուղապետարաններն ու քաղաքապետարանները, որոնք այդ մասին նախօրոք տեղեկացվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված
ժամկետում:
4. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
5.
Պետական
վիճակագրության
մասին
օրենսդրության
խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Հաշվետվության, անասնաբուծական մթերքի արտադրության վերաբերյալ
տվյալները ցույց են տրվում ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով
և աճողական` տարվա սկզբից:
7. 100-130.1-րդ տողերում ցույց է տրվում հաշվետու ժամկետում տնտեսությունում
առկա բոլոր հասակի գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակը:
8. 200-200.4-րդ տողերում լրացվում է տնտեսությունից սպանդի համար իրացված,
ինչպես նաև տնտեսությունում մորթված և օգտագործված գյուղատնտեսական
կենդանու և թռչնի կենդանի քաշը:
9. 210-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող բոլոր կովերից, ծնած
երինջներից, ինչպես նաև գոմեշներից կթված կաթի քանակը: Այդ տվյալներում
ներառվում է նաև հորթերին խմեցնելու համար ծախսված կաթը և խեժը: Անմիջապես
կովերից հորթերի ծծած կաթը հաշվի չի առնվում:
10. 220-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող ոչխարներից և այծից
կթված ամբողջ կաթի քանակը:
11. 230-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող բոլոր տեսակի
թռչուններից ստացված ձուն, որից 230.1-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը
պատկանող հավերից ստացված ձուն:
12. 240-րդ տողում լրացվում է բնական խուզված բուրդը այսինքն, տարվա սկզբից
մինչև հաշվետու ժամկետը խուզից ստացված ոչխարի ամբողջ բուրդը ֆիզիկական
քաշով, ներառյալ ներտնտեսային կարիքների համար օգտագործածը:
13. 250-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող մեղվաընտանիքներից
արտադրված ամբողջ մեղրի քաշը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2019 թվականի օգոստոսի 14-ի
ք.Ստեփանակերտ

N 39-Ն

«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 24-ԳՏ
(ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ
ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 110-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն
hավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն hավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի
««Անասնաբուծության
դրության մասին» Ձև թիվ 24-ԳՏ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N
27-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2019 թվականի օգոստոսի 14
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 39-Ն որոշման
ՁԵՎ N 24-ԳՏ
(ամսական)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
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թ._______________
(ամիս)

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի
30-ի ՀՕ-205 օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)
(փոստային դասիչ)
Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ

___________________________________@_________________________

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

Ցուցանիշների անվանումը
Ա

Տողի
համարը

Չափի
Հաշվետու
միավորը
ամիս

Բ

Գ

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը

100

գլուխ

x

որից` կովեր

- //-

x

- //-

x

Խոզեր

100.1
100.1.
1110

- //-

x

Ոչխարներ և այծեր

120

- //-

x

Թռչուններ բոլոր տեսակի
որից`ածան հավեր

130

- //-

x

130.1

- //-

x

այդ թվում՝ կթու կովեր

Իրացվել է սպանդի համար գյուղատնտեսական կենդանի և թռչուն (կենդանի քաշով)

200

ցենտներ

1

Աճողական՝
տարվա
սկզբից
2

որից` տավարի

200.1

- //-

խոզի

200.2

- //-

ոչխարի և այծի

200.3

- //-

թռչնի

200.4

- //-

Կթված է կաթ՝ կովի և մատակի

210

- //-

Կթված է ոչխարի և այծի կաթ

220

- //-

Ստացված է ձու՝ բոլոր տեսակի
թռչուններից

230

հազար
հատ

որից` հավի ձու
Խուզված է ոչխարի բուրդ (ֆիզիկական
քաշով)

230.1

Արտադրված է մեղր

250

Ղեկավար

240

_________________________________
(Ազգանուն, անուն)

- //կիլոգրամ
- //-

___________________________
(Ստորագրություն)

Կ. Տ.
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ) _________________________ __________________________
(Ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20

(Ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 39-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 24-ԳՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև N 24-ԳՏ
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ
ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախօրոք տեղեկացվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված
ժամկետում:
4. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
5. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն
իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է
պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Հաշվետվության, անասնաբուծական մթերքի արտադրության վերաբերյալ
տվյալները ցույց են տրվում ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով
և աճողական` տարվա սկզբից:
7. 100-130.1-րդ տողերում ցույց է տրվում հաշվետու ժամկետում տնտեսությունում
առկա բոլոր հասակի գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակը:
8. 200-200.4-րդ տողերում լրացվում է տնտեսությունից սպանդի համար իրացված,
ինչպես նաև տնտեսությունում մորթված և օգտագործված գյուղատնտեսական
կենդանու և թռչնի կենդանի քաշը:
9. 210-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող բոլոր կովերից, ծնած
երինջներից, ինչպես նաև գոմեշներից կթված կաթի քանակը: Այդ տվյալներում
ներառվում է նաև հորթերին խմեցնելու համար ծախսված կաթը և խեժը: Անմիջապես
կովերից հորթերի ծծած կաթը հաշվի չի առնվում:
10. 220-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող ոչխարներից և այծից
կթված ամբողջ կաթի քանակը:
11. 230-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող բոլոր տեսակի
թռչուններից ստացված ձուն, որից 230.1-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը
պատկանող հավերից ստացված ձուն:
12. 240-րդ տողում լրացվում է բնական խուզված բուրդը այսինքն, տարվա սկզբից
մինչև հաշվետու ժամկետը խուզից ստացված ոչխարի ամբողջ բուրդը ֆիզիկական
քաշով, ներառյալ ներտնտեսային կարիքների համար օգտագործածը:
13. 250-րդ տողում լրացվում է տնտեսությանը պատկանող մեղվաընտանիքներից
արտադրված ամբողջ մեղրի քաշը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2019 թվականի սեպտեմբերի 04-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 70-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 194-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կանոնադրությունը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 01 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 70-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում 5րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«5. Խորհրդի գտնվելու վայրն է՝ 375000, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 59»:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

«04» սեպտեմբերի 2019թ.
ք.Ստեփանակերտ

Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2019 թվականի սեպտեմբերի 04-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 71-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 195-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի
կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ
140 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 71-Ն որոշմամբ
հաստատված հավելվածում 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«13. Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ 375000, քաղաք Ստեփանակերտ,
Թումանյան 59»:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

«04» սեպտեմբերի 2019թ.
ք.Ստեփանակերտ

Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ի
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԹԻՎ 201 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N109-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նոտարիատի մասին» oրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել`
1) նոտարական գրանցամատյանում գրանցումներ կատարելու կարգը՝
համաձայն հավելված N 1-ի,
2) նոտարական գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն հավելված N2-ի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ի
«Նոտարական գրանցամատյանի ձևը և գրանցամատյանում գրանցումների
կատարման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 201 հրամանը:
3.Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

Ա.Դանիելյան
2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ի
ք.Ստեփանակերտ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ի
N 109-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգը կարգավորում է «Նոտարիատի մասին» oրենքի 41-րդ հոդվածի
3-րդ մասին համապատասխան նոտարների կողմից նոտարական գրանցամատյաններում (այսուհետ՝ գրանցամատյան) գրանցումներ կատարելու կարգը և պայմանները:
2. Նոտարները նոտարական գործողությունները գրանցում են գրանցամատյանում:
3. Գրանցամատյանը պետք է լինի ամուր կազմված, թերթերը՝ համարակալված:
Թերթերի քանակը պետք է հաստատվի և կնքվի Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի կողմից: Գրանցամատյանի համարակալման
սխալներ հայտնաբերելիս, այդ մասին նշում է կատարվում գրանցամատյանի վերջում,
այնուհետև՝ ստորագրվում և կնքվում նոտարի կողմից: Գրանցամատյանի կազմի վրա
նշվում է նոտարական տարածքը, նոտարի անունը, ազգանունը և գրանցամատյանի
հերթական համարը:
4. Յուրաքանչյուր տարվա
սկզբից բացվում է նոր գրանցամատյան:
Գրանցամատյանի լրանալուց-ավարտվելուց հետո նոտարները ստանում են նոր
գրանցամատյան: Գրանցամատյանները նոտարները ստանում են արդարադատության
նախարարությունից:
5. Գրանցամատյանները պահվում են նոտարների մոտ մինչև այդ
գրանցամատյանում ամենավերջին գրանցման oրվանից սկսած յոթանասունհինգ
տարին լրանալը:
2. ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Գրանցամատյանում գրանցումները պետք է կատարվեն հայերենով:
Գրանցումները պետք է լինեն պարզ և ընթեռնելի: Գրանցամատյանում մատիտով
գրանցումներ, ինչպես նաև ջնջումներ կատարել չի թույլատրվում, իսկ ուղղումները
պետք է ծանոթագրված լինեն գրանցման վերջում` (որտեղ կատարվել է ուղղումը)
նոտարի ստորագրությունից առաջ: Գրանցամատյանում չլրացված սյունակները
պետք է ընդգծվեն: Եթե նոտարը գործարքի կողմերի տվյալները գրանցել է
գրանցամատյանում, սակայն նրանք նույն պահին հրաժարվել են գործարքից, ապա
նոտարը համապատասխան գրառում է կատարում գրանցամատյանի 8-րդ սյունակում,
որը հավաստում են նաև կողմերը՝ իրենց ստորագրությամբ: Նշված գրառումը
ծանոթագրվում, ստորագրվում և կնքվում է նոտարի կողմից գրանցամատյանի
վերջում՝ նշելով գործարքի հերթական համարը: Եթե նոտարը գործարքի կողմերի
տվյալները գրանցել է գրանցամատյանում, նրանք նույն պահին հրաժարվել են
գործարքից, սակայն հրաժարվում են դրա վերաբերյալ նոտարի կատարած գրառումը
հավաստել իրենց ստորագրություններով, ապա նոտարը գրառում է կատարում և
միաժամանակ նշում, որ կողմերը հրաժարվել են ստորագրել գրանցամատյանը: Նշված
գրառումը ծանոթագրվում, ստորագրվում և կնքվում է նոտարի կողմից
գրանցամատյանի վերջում՝ նշելով գործարքի հերթական համարը:

7. Գրանցամատյաններում գրանցման ենթակա են նոտարների կողմից կատարվող
բոլոր նոտարական գործողություններն ու գանձված պետական տուրքի և ծառայության
վճարները:
8. Յուրաքանչյուր նոտարական գործողություն կրում է առանձին հերթական
համար: Գրանցամատյանում գրանցված նոտարական գործողության հերթական
համարը ցույց է տրվում նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված
փաստաթղթի վավերացման մակագրությունում: Եթե նոտարական գործողությունները
կատարվում են նոտարական գրասենյակից դուրս, ապա գրանցամատյանում պետք է
նշվի նոտարական գործողության կատարման վայրը:
9. Գրանցամատյանում գրանցումները կատարվում են հետևյալ կերպ՝
1) 1-ին սյունակում ցույց է տրվում տարվա սկզբի նոտարական գործողության
հերթական համարըֈ Ընդ որում, հերթական համարները նշվում են հաջորդաբար՝
առանց բաց տողերի,
2) 2-րդ սյունակում ցույց է տրվում նոտարական գործողության կատարման
ամսաթիվը, որը պետք է համընկնի նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված
փաստաթղթի վրա եղած վավերացման մակագրության ամսաթվին,
3) 3-րդ սյունակում ցույց է տրվում այն ֆիզիկական անձանց ազգանունը, անունը,
հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության դեպքում) կամ
կազմակերպությունների լրիվ անվանումը և նրանց ներկայացուցիչների ազգանունը,
անունը, հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության դեպքում),
որոնց համար կամ որոնց դիմումով կատարվում է նոտարական գործողությունը.
ա. եթե նոտարական գործողություն կատարելու համար չի ներկայացել այն անձը
կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը, որի անունով տրված է փաստաթուղթը, այլ նրա
խնդրանքով ներկայացել է մեկ ուրիշ քաղաքացի, ապա նշվում է ներկայացող
քաղաքացու ազգանունը, անունը, հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա
առկայության դեպքում) և նրա բնակության վայրը: Այն դեպքում, երբ նոտարի կողմից
հաստատված կամ վավերացված փաստաթղթի մեկ oրինակը մնում է նոտարի
գործերում, ապա կողմերի գտնվելու կամ բնակության վայրը կարող է չնշվել,
բ. ստորագրել չկարողացող անձի անունից նոտարի կողմից վավերացվող կամ
հաստատվող փաստաթղթում՝ 3-րդ սյունակում նշվում է նաև ստորագրող անձի
անունը, ազգանունը, հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա
առկայության դեպքում) և նրա բնակության վայրը,
գ. եթե նոտարական գործողություն կատարելու համար դիմում է
կազմակերպություն, կամ նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, ինչպես նաև
պետական հիմնարկը, ապա 3-րդ սյունակում նշվում է նրանց լրիվ անվանումը և
ՀՎՀՀ-ը, գտնվելու վայրը, ներկայացուցիչների անունը, ազգանունը,
դ. եթե գործարքին մասնակցում է թարգմանիչ կամ վկա, ապա նշվում է նաև նրա
անունը, ազգանունը, հայրանունը և նրա բնակության վայրը: Նոտարի կողմից
վստահված թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելիս 3-րդ սյունակում
նշվում է նրա անունը, ազգանունը,
ե. նոտարական գործողության համար դիմած միևնույն անձանց միջև իրար
անմիջապես հաջորդող մի քանի գործարքներ կնքվելու դեպքում նոտարը կարող է
նրանց ամբողջական տվյալները գրանցել մեկ անգամ, այնուհետ նշել միայն անուն,
ազգանուն, հայրանունը՝ նշում կատարելով, որ տվյալները կարող են դիտվել նախորդ
համարում,
4) 4-րդ սյունակում նշվում է նոտարական գործողություն կատարելու համար
ներկայացողի անձնագրի կամ նրա ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի
համարը, տրման ժամանակը և ում կողմից է տրված, ինչպես նաև գործարքի
մասնակիցների գործունակությունը ստուգելու համար նրանց ծննդյան թվերը,
5) 5-րդ սյունակում նշվում է կատարվող նոտարական գործողության տեսակը,
իսկ գործարքների վավերացման ժամանակ նշվում է միայն այդ գործարքների տեսակը:

Փաստաթղթի պատճենի ճշտության վավերացման ժամանակ այս սյունակում նշվում է
փաստաթղթի անվանումը,
6) 6-րդ սյունակում նշվում է նոտարական գործողությունների համար գանձված
պետական տուրքի գումարը: Եթե օրենքով տվյալ նոտարական գործողության համար
պետական տուրք չի գանձվելու, ապա 6-րդ սյունակում նշվում է «Ազատված է ՊՏ», որը
հավաստվում է գրանցամատյանի 9-րդ սյունակում պետական տուրքից ազատված
անձի ստորագրությամբ,
7) 7-րդ սյունակում նշվում է նոտարի կողմից նոտարական գործողության
կատարման համար գանձված ծառայության գումարը,
8) 8-րդ սյունակում դրվում է այն անձանց ստորագրությունը, որոնց համար կամ
որոնց դիմումով կատարվել է նոտարական գործողությունը:

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ի
N 109-Ն հրամանի
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՆՈՏԱՐ __________________________________
_______________________ թվականի N ______
N Նոտարական
գործողության
կատարման ամսաթիվը,
ամիսը,
տարեթիվը

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Անձանց կամ նրանց
ներկայացուցիչների
ազգանունը, անունը,
հայրանունը և
բնակության վայրը,
որոնց համար
կատարված է
նոտարական
գործողությունը,
ինչպես նաև
թարգմանչի կամ
վկայի անունը,
ազգանունը,
հայրանունը և նրա
բնակության վայրը

Նոտարական
գործողությանը
ներկայացած անձի
ինքնությունը
հաստատող
փաստաթուղթը

Նոտարական
գործողության
տեսակը

3

4

5

Գանձված է
պետական
տուրք կամ
նշում
պետական
գույքի
վճարումից
ազատված
լինելու
մասին
(ՀՀ դրամ)

Նոտարական գործողության
կատարման համար գանձված ծառայության
գումարը
(ՀՀ դրամ)

Այն
անձանց
ստորագրությունը,
որոնց
համար
կամ որոնց
դիմումով
կատարվել
է նոտարական գործողությունը

6

7

8

Անձանց
ստորագրությունները՝ ի
հավաստումը
տվյալ նոտարական
գործողության համար
պետական
տուրքից
ազատված
լինելու
9

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«29» օգոստոսի 2019թ.

N 236-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՆՈՐԱՅՐ ԼԱԼԱՅԱՆԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի, 43-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի և 29-րդ հոդվածի 2րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Նորայր Լալայանին (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Մարտունի, Ստեփանյան 12/1) բժշկական
օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա տալու վերաբերյալ հայտը
բավարարել և տալ «ընտանեկան ստոմատոլոգիական» գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը`

արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«10» սեպտեմբերի 2019թ.

N 244-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ
հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ
ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի
մասնաճյուղի տնօրենի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ին
բժշկական օգնության և սպասարկման համար «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղին տրված թիվ Կ-XX-000325 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.
Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա
անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«16» սեպտեմբերի 2019թ.

N 176
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՈՎ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածի պահանջներով և հիմք
ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության տեսակի
լիցենզավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 339-ՏՆ
եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1.
Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Վարուժան Շմավոնի
Հովհաննիսյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
իրականացման ՏԾN00727 լիցենզիա և N00001 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝ անհատ ձեռնարկատեր Ռոբիկ Ռոմայի Հարությունյանի
Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման ՏԾN00126 լիցենզիայի և N00001
ներդիրի գործողությունները:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
«03» սեպտեմբերի 2019 թվական
ք. Ստեփանակերտ

N 251-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ
21-Ի N 87 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածով.
Հրամայում եմ ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2003 թվականի հուլիսի 21-ի «Մրցույթի հայտերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին» N 87 հրամանում
(այսուհետ՝ Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) Հրամանի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Հայտերի գրանցամատյանի ձևն ու վարման կարգը հաստատելու
մասին».
2) Հրամանի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ՝
«1) հայտերի գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-ի,
2) հայտերի գրանցամատյանի վարման կարգը՝ համաձայն հավելված N 2ի:».
3) Հրամանը լրացնել նոր՝ N 1 հավելվածով՝ համաձայն հավելված N 1-ի.
4) Հրամանը լրացնել նոր՝ N 2 հավելվածով՝ համաձայն հավելված N 2-ի.
5) ուժը կորցրած ճանաչել Հրամանով հաստատված մրցույթի հայտերի
գրանցամատյանի ձևը և մրցույթի հայտերի գրանցամատյանի վարման կարգը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար

«03» սեպտեմբերի 2019 թվական

Ա. Հարությունյան

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 251-Ն հրամանի
«Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության
2003 թվականի հուլիսի 21-ի N 87 հրամանի
Ձև

Հաստատված է
«___» «_________»20__ թ.-ին
Ընդամենը - - - - -էջ
Կ.Տ.
ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
Պատվիրատուի անվանումը՝ ___________________________________________________
Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝ _____________________________________________
Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ _________________________ ___________
(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Էջ N ____

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ

Հայտ
ներկայացրած
մասնակցի
հ/հ
անվանումը
(անուն,
ազգանուն)
1

2

Մասնակցի՝ այն գրության ելից և
պատվիրատուի նույն գրության
մտից համարները և ամսաթվերը,
որով ներկայացվել է հայտը (Հայտը
առձեռն ներկայացված լինելու
դեպքում` այն ներկայացնողի
անունը, ազգանունը, անձը
հաստատող փաստաթղթի
անվանումը և համարը)
3

Հայտերի
ստացման

ամիսը,
ամսա- ժամը
թիվը

4

5

Հայտը
գրանցողի
ստորագրությունը

Նշագրումներ

6

7

Էջ N ____ »

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 251-Ն հրամանի
«Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության
2003 թվականի հուլիսի 21-ի N 87 հրամանի
ԿԱՐԳ
ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ

1. Ընդհանուր դրույթներ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են հայտերի գրանցամատյանի վարման հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Հայտերի գրանցամատյանի վարման կարգը
2. Գնումներ կատարելու յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար, բացառությամբ
«Գնումների մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված հիմքերով
գնումներ կատարելու դեպքերի, պատվիրատուն վարում է հայտերի առանձին
գրանցամատյան (այսուհետև՝ գրանցամատյան):
3. Ներկայացված հայտերն ընդունում և գրանցամատյանում գրանցում է գնահատող
հանձնաժողովի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար):
4. Գրանցամատյանի էջերը համարակալվում, կարվում, ստորագրվում են
քարտուղարի կողմից: Նախաորակավորման հայտարարության կամ հրավերի
հաստատման օրը գրանցամատյանի առաջին էջի վրա դրվում է պատվիրատուի կնիքը
և քարտուղարի ստորագրությունը, գրվում է գրանցամատյանի էջերի քանակը:
5. Գրանցամատյանում գրառումները կատարվում են թանաքով, ջնջումներ և
քերվածքներ կատարել չի թույլատրվում, ուղղումները կատարվում են միայն
քարտուղարի կողմից: Գրանցամատյանում ուղղումներ կատարելու դեպքում՝
գրանցամատյանի
«Նշագրումներ»
սյունակում
դրվում
է
քարտուղարի
ստորագրությունը: Մինչև սահմանված կարգով գնահատող հանձնաժողովի
լուծարումը, գրանցամատյանի անվնաս պահպանման համար պատասխանատու է
քարտուղարը:
6. Հայտ պարունակող ծրարի վրա, գրանցամատյանի վարման պատասխանատուն
նշում է գրանցամատյանում տվյալ ծրարի գրանցման համարը, գրանցման օրը և ժամը՝
ստորագրում ծրարի վրա՝ իր կողմից կատարված գրառումների տակ:
7. Հայտ ներկայացրած անձի պահանջով՝ նման պահանջ ներկայացվելու օրվա
ընթացքում, պատվիարատուն վերջինիս տալիս է տեղեկանք՝ համաձայն N 1 ձևի (ձևը
կցվում է)՝ ներկայացված հայտի գրանցման մասին: Քարտուղարը տեղեկանքը
կազմում և ստորագրում է երկու օրինակից: Տեղեկանքի երկու օրինակները կնքվում են
պատվիրատուի կնիքով, մեկ օրինակը տրվում է տեղեկանք ստանալու պահանջ
ներկայացրած անձին, մյուս օրինակը կցվում է գրանցամատյանին, որպես դրա
անբաժանելի մաս:
8. Գրանցամատյանը, դրա անբաժանելի մաս հանդիսացող տեղեկանքները կցվում են
գնումների ընթացակարգի արձանագրությանը և հանդիսանում դրա անբաժանելի
մասը:

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք N____
ՀԱՅՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուի անվանումը՝ ___________________________________________________
Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝ _____________________________________________
Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ ______________________
(անուն, ազգանուն)

Տեղեկանքը տրվում է՝ ____________________________
(տեղեկանք ստանալու պահանջ ներկայացրած

_____________
(ստորագրություն)

__________________________
(տեղեկանքը առձեռն ստացողի անձը հաստատող

անձի անվանումը (անուն, ազգանուն)

փաստաթղթի անունը և համարը)

Սույնով հայտնվում է, որ վերը նշված ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով՝ __________________________________________________-ի անունից
մասնակցի անվանումը (անուն, ազգանուն)

ներկայացվել է հայտ պարունակող ծրար, որը գրանցվել է գրանցամատյանում:
Ընդունման և գրանցման՝

_________________________________________________
(ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը)

Հայտի գրանցման հերթական համարը՝ _________________________________________
Սույն տեղեկանքը կազմվել է երկու օրինակից՝ ____ ___________20__ թվականին:»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
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ք. Ստեփանակերտ

N 252-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 15-Ն
ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածով.
Հրամայում եմ ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 25-ի «Պատվիրատուների հաստատած
գնման առարկաների բնութագրերի և մասնակիցներին ներկայացվող
որակավորման պահանջների ընտրանքային գնահատման և գնումների
վերաբերյալ տվյալների վերլուծության և էլեկտրոնային տեղեկատուի
վարման կարգերը հաստատելու մասին» N 15-Ն հրամանում (այսուհետ՝
Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) Հրամանի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Գնումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության օրինակելի ձևը
հաստատելու, պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերի, մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների ընտրանքային գնահատման և գնումների վերաբերյալ տվյալների վերլուծության ու
էլեկտրոնային տեղեկատուի վարման կարգերը հաստատելու մասին».
2) Հրամանի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ ենթակետ՝
«1) պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերի,
մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների ընտրանքային
գնահատման կարգը՝ համաձայն հավելված N 1-ի,
2) գնումների վերաբերյալ տվյալների վերլուծության ու էլեկտրոնային
տեղեկատուի վարման կարգը՝ համաձայն հավելված N 2-ի,
3) գնումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության օրինակելի ձևը՝
համաձայն հավելված N 3-ի».
3) Հրամանի հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելված N 1-ի.
4) Հրամանի հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելված N 2-ի.
5) Հրամանը լրացնել նոր՝ N 3 հավելվածով՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար

«03» սեպտեմբերի 2019 թվական

Ա. Հարությունյան

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 252-Ն հրամանի
«Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության
2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 15-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԱԾ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ,
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
1. Պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերը և
մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջները ընտրանքային կարգով
գնահատում է «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը (այսուհետ` Կենտրոն):
2. Կենտրոնը գնահատում է պատվիրատուների կողմից հաստատված և գնումների
պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված հրավերներում և նախաորակավորման
ընթացակարգի հայտարարություններում պատվիրատուների հաստատած գնման
առարկաների բնութագրերը և մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման
պահանջները, հիմք ընդունելով հետևյալ սկզբունքները.
1) գնահատման ենթակա են պատվիրատուների կազմակերպած գնման
ընթացակարգերը՝ ըստ գնման յուրաքանչյուր ընթացակարգի, բացառությամբ առանց
գնումների
հայտարարությունը
նախապես
հրապարակելու
բանակցային
ընթացակարգերի,
ներառելով
ապրանքների
ձեռքբերումը,
աշխատանքների
կատարումը և ծառայությունների մատուցումը,
2) պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերը և
մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջները գնահատվում են
մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների
պահպանման տեսանկյունից, բացառությամբ հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ
պահանջող հարցերի:
3. Կենտրոնը պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերը
և մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների գնահատումն
իրականացնում է հաշվի առնելով, որ.
1)
գնահատվում
է
պատվիրատուների
կողմից
հայտարարված
բաց
ընթացակարգերը` դրանք գնումների էլեկտրոնային տեղեկատուում հրապարակվելու
օրվան հաջորդող օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում,
2) գնահատվում և ստուգվում է յուրաքանչյուր շրջանակային համաձայնագրերով
գնումներ կատարելու ընթացակարգերը` մինչև դրանք մասնակիցներին ուղարկելը,
3) գնահատվում է պատվիրատուների կողմից հայտարարված յուրաքանչյուր
պարզեցված և նախաորակավորման ընթացակարգերը` դրանք գնումների
էլեկտրոնային տեղեկատուում հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4. Սույն կարգի 3-րդ կետով նախատեսված գնահատման արդյունքները` գնումների
մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների
խախտման առկայության դեպքում ներկայացվում են պատվիրատուներին, իսկ ԱՀ
ֆինանսների նախարարություն ներկայացվում են ամսական կտրվածքով՝ ամփոփ
տեսքով:»

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 252-Ն հրամանի
«Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության
2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 15-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՈՒ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԻ ՎԱՐՄԱՆ
1. «Գնումների մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի պահանջների
կատարումն ապահովելու նպատակով «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Կենտրոն) վերլուծում է գնումների
վերաբերյալ տվյալները և ներկայացնում է եզրակացություններ:
2. Մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը գնումների
համակարգողները գնումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը ուղարկում են
Կենտրոն հետևյալ կերպ.
1) պետական կառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները հավաքագրում
և ուղարկում են Կենտրոն իրենց և իրենց ենթակայության տակ գտնվող
պատվիրատուների` գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
2) հանրային կազմակերպությունները հավաքագրում և ուղարկում են Կենտրոն
իրենց գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
3. Կենտրոնը վերլուծություններն իրականացնում է ըստ գնումների արժեքային և
(կամ) քանակական բնութագրիչների և դրանց տարբեր համակցությամբ հետևյալ
հիմնական ուղղություններով.
1) ըստ գնման նախահաշվային և կնքված պայմանագրերի արժեքների`
համեմատվում են պատվիրատուների համանման գնումների նախահաշվային և (կամ)
ձեռքբերման արժեքները,
2) ըստ տնտեսման` համեմատվում են համանման գնումների տնտեսման (գնման
նախահաշվային և ձեռքբերման գնի դրական և բացասական տարբերությունները)
ցուցանիշները,
3) ըստ գնման ընթացակարգերի քանակների և պատվիրատուների` համեմատվում
են գնումների ընթացակարգերի ընդհանուր քանակական ցուցանիշները և գնման
առանձին ընթացակարգերի տեսակարար կշիռները, այդ թվում` կայացած և չկայացած
գնման ընթացակարգերը,
4) ըստ ընթացակարգերի մասնակցության` համեմատվում են մասնակիցների
մասնակցության թիվն ըստ գնման տարբեր ընթացակարգերի:
4. Կատարված վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա Կենտրոնը կազմում
և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում
տարեկան ամփոփ հաշվետվություն մինչև ընթացիկ տարվա ապրիլի 1-ը սույն կարգով
հաստատված ձևին (ձևը կցվում է) համապատասխան` էլեկտրոնային եղանակով
(excel ֆայլով): Մինչև ընթացիկ տարվա ապրիլի 15-ը Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարությունը քննարկում է նախորդ տարվա վերաբերյալ
Կենտրոնի տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը, որը ներառում է գնումների
համակարգում առկա խնդիրները, հնարավոր ռիսկային հատվածները, դրանք
վերացնելու և համակարգը բարելավելու ուղղությամբ առաջարկությունները:»

5
6

1
Բաց ընթացակարգեր, այդ թվում`

ա
բ
գ
Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

2
Շրջանակային համաձայնագրեր,
այդ թվում`

ա
բ
գ
Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

3
Պարզեցված ընթացակարգեր,
այդ թվում`

8
9
10
11
12

Գնման գործընթացներին հետագա
մասնակցությունից
հրաժարվողների
թվաքանակը

7

Մերժված մասնակիցների
թվաքանակը

Միջին մասնակցությունը

4

Գնման ընթացակարգերի մասնակիցների
քանակը /մասնակից/

Կնքված պայմանագրերի արժեքները

3

Կայացած գնման ընթացակարգերի քանակը

Կայացած գնումների
նախահաշվային
արժեքները

2

Չկայացած գնման ընթացակարգերի քանակը

Չկայացած գնումների
նախահաշվային
արժեքները

1
Ընդհանուր կազմակերպված գնման ընթացակարգերի քանակը

Գնման ձևերի և առարկաների
անվանումները
Հաշվարկային
տնտեսումը

N
ը/կ
Ընդհանուր կազմակերպված գնումների
նախահաշվային
արժեքները

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 252-Ն հրամանի
2-րդ հավելվածով հաստատված կարգի
Ձև

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
20____ թվականի ընթացքում իրականացված պետական գնումների արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ դրամ

13
14

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

4

Սահմանափակ ընթացակարգեր,
այդ թվում`

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

5

Մրցակցային երկխոսություններ,
այդ թվում`

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

6

Բանակցային ընթացակարգեր
հայտարարելով, այդ թվում`

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

7

Բանակցային ընթացակարգեր
առանց հայտարարելով, այդ
թվում`

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

8

Ընդամենը, այդ թվում`

ա
բ
գ

Աշխատանքներ
Ապրանքներ
Ծառայություններ

Գնման առարկայի
անվանումը

Չափման միավորը

Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի քանակը
Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի նախահաշվային արժեքը
(ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի գումարը`
ընդհանուր (ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի գումարը`
տվյալ տարվա համար
(ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի համարը
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի ամսաթիվը
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի անվանումը
Գնման գործընթացի
մասնակիցների թիվը
Գնման ձևը (ԲԸ/ՍԸ/ՇՀ/ՊԸ/
ԲԸԱՀ/ՄԵ/ԲԸԱ/ՊՀ)*
Մերժված մասնակիցների
թվաքանակը (հատ)
Գնման գործընթացներին
հետագա մասնակցությունից հրաժարվողների
թվաքանակը

1
1
…
Տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածը

Հերթական համարը

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի
սեպտեմբերի 03-ի N 252-Ն հրամանի
Օրինակելի ձև

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
20____ թվականի ընթացքում իրականացված գնումների մասին

Պատվիրատուի անվանումը _____________________________________________
Պատվիրատուի կոդը _________
Գնումների համակարգող(ներ)ի անունը, ազգանունը _________________________
Գնումների համակարգող(ներ)ի պաշտոնը __________________________________

I Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Հերթական համարը
Տնտեսագիտական
դասակարգման
հոդվածը

Գնման առարկայի
անվանումը

Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի քանակը

Չափման միավորը
Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի նախահաշվային արժեքն
ընդհանուր (ՀՀ դրամ)
Գնման ընթացակարգի
ծածկագիրը

Գնման ընթացակարգը
չկայացած հայտարարելու
հիմքը
Գնման ընթացակարգը
չկայացած հայտարարելու
ամսաթիվը

Գնման գործընթացի
մասնակիցների թիվը
Գնման ընթացակարգը
վերահայտարարվելու
դեպքում վերահայտարարման ամսաթիվը
Վերանայված գնման
ընթացակարգի կայացման
դեպքում պայմանագրի
կնքման ամսաթիվը
Գնման ձևը
(ԲԸ/ՍԸ/ՇՀ/ՊԸ/ԲԸԱՀ/ՄԵ/Բ
ԸԱ/ՊՀ)*

Գնման առարկայի
անվանումը

Չափման միավորը

Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի քանակը
Գնման հայտով
նախատեսված գնման
առարկայի նախահաշվային արժեքը
(ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի գումարը`
ընդհանուր (ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի գումարը`
տվյալ տարվա համար
(ՀՀ դրամ)
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի համարը
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի հետ կնքված
պայմանագրի ամսաթիվը
Ընտրված (հաղթող)
մասնակցի անվանումը
Գնման գործընթացի
մասնակիցների թիվը
Գնման ձևը (ԲԸ/ՍԸ/ՇՀ/ՊԸ/
ԲԸԱՀ/ՄԵ/ԲԸԱ/ՊՀ)*
Մերժված մասնակիցների
թվաքանակը (հատ)
Գնման գործընթացներին
հետագա մասնակցությունից հրաժարվողների
թվաքանակը

1
1
…

Տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածը

Հերթական համարը

II Այլ միջոցների հաշվին

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

III Չկայացած ընթացակարգերի վերաբերյալ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

*ԲԸ

բաց ընթացակարգ

ՍԸ

սահմանափակ ընթացակարգ

ՇՀ

շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգ

ՊԸ

պարզեցված ընթացակարգ

ԲԸՀ

բանակցային ընթացակարգ` գնումների հայտարարությունը նախապես
հրապարակելու միջոցով

ԲԸԱՀ

բանակցային ընթացակարգ` առանց գնումների հայտարարությունը նախապես
հրապարակելու միջոցով

ՄԵ

մրցակցային երկխոսություն

ՊՀ

պայմանագրի համաձայնագիր

Պատվիրատուի ղեկավար

______________________________________
անուն, ազգանուն

_______________________
ստորագրություն
Կ. Տ.

Գնումների համակարգող

________________________________________
անուն, ազգանուն

______________________
ստորագրություն

«_____» _______________ 20 թ.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

«03» սեպտեմբերի 2019 թվական
ք. Ստեփանակերտ

N 253-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 16-Ն
ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ՝
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 25-ի
««Ֆինանսական միջոցներ» չափանիշի գնահատման համար անհրաժեշտ
փաստաթղթի և դրա գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 16-Ն
հրամանը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար

Ա. Հարությունյան

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
2019 թվականի սեպտեմբերի 06-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 2-Ն
Հ Ր Ա Մ Ա Ն

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018 թվականի
նոյեմբերի 5-ի «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի Թեմի,
Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
ժողովի
պատգամավորների,
հանրապետական գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման
մարմինների (այդ թվում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության
կազմակերպությունների և հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող` Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպությունների), պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ նրանց կողմից ստեղծված
կազմակերպությունների` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից), Արցախի
Հանրապետության դատախազության, Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ
պալատի, օրենքով ստեղծված պետական մարմինների, Արցախի Հանրապետության դատարանների, Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2013 թվականի մարտի 29ի N1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N3-Ն հրամանի`
1) հավելվածի 16-րդ կետում « 0 0 2 Օ Տ9 0 » և « 0 0 9 Օ Տ 9 0 » թվերից հետո « , »
կետադրական նշանները փոխարինել « - » կետադրական նշաններով.
2) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 25-րդ կետով.

« 25.

Արցախի Հանրապետության քննչական
կոմիտե

100QC01, 111QC01,
911QC01 – 960QC01

»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ,
ԳԵՆԵՐԱԼ-ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ

2019 թվականի սեպտեմբերի 06-ի

Լ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«02» օգոստոսի 2019թ.

N 458-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության
տեսակներով
լիցենզավորող
հանձնաժողովի 01.08.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով
«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ
պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ
տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:
N
1
2

Լիցենզավորվող անձի անվանումը
և գտնվելու վայրը
«ԼԵՎԵԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ԱՀ, Քաշաթաղի շրջան, գ. Ներքին Սուս
«ԷՆԵՐԳՈՑԱՆՑՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. փող. Նաբերեժնայա 5

Գործունեության տեսակը
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական
Որակի տեխնիկական հսկողություն, ըստ
հետևյալ ոլորտի` էներգետիկ

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

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«02» օգոստոսի 2019թ.

N 459-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզավորող
հանձնաժողովի
01.08.2019թ.
եզրակացությունը
և
ղեկավարվելով
«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ
ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրած լիցենզիաների գործունեությունը`
N

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի
համարը

Քաղաքաշինության բնագավառի
գործունեության տեսակը

1

«ԷՆԵՐԳՈՑԱՆՑՇԻՆ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ. փող. Նաբերեժնայա 5

ՇԻ-830

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

2

«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
Քաշաթաղի շրջան, գ. Ներքին
Սուս

ՇԻ-1070

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

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

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
ԸԻԴ/2806/02/18
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ /2806/02/18
Նախագահող դատավոր` Կ. Սաղյան
Դատավորներ`
Մ.Ավանեսյան
Ն.Գրիգորյան

Քաղաքացիական գործ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ք. Ստեփանակերտ
2019թ.
ԱՀ
Գերագույն
դատարանը
վճռաբեկության կարգով.

10-ին սեպտեմբերի

(այսուհետ`

նախագահությամբ`
մասնակցությամբ՝ դատավորներ

Գերագույն

դատարան)

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

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Տիգրան Ալյոշայի
Զաքարյանի ընդդեմ «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերության՝
վնասի հատուցման պահանջի մասին քաղաքացիական գործով Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հունիսի 12-ի
որոշման դեմ պատասխանող «Ջրաբերդշին» ՓԲԸ տնօրեն Գ. Հարությունյանի
կողմից բերած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2018թ. դեկտեմբերի 13-ին Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանը /այսուհետ, նաև՝
Հայցվոր/ հայց է ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարան /այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան կամ
Դատարան/ ընդդեմ «Ջրաբերդշին» ՓԲԸ /այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող/
1.668.000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունութ հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես
ոռոգման ջրի մատակարարման թիվ 21 պայմանագրի խախտմամբ
պատճառված վնասի փոխհատուցման գումար, ինչպես նաև 100.000 ՀՀ դրամ՝
որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումար բռնագանձելու
պահանջի մասին:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018թ. դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ
հայցադիմումը վերադարձվել է:

2019 թվականի հունվարի 16-ին Հայցվորը, վերացնելով Դատարանի 2018թ.
դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ արձանագրված թերությունը, նույն պահանջով
կրկին հայցադիմում է ներկայացրել Դատարան:
Դատարանի 2019 թվականի հունվարի 16-ի որոշմամբ հայցադիմումն
ընդունվել է վարույթ, հարուցվել քաղաքացիական գործ և նշանակվել
դատաքննության:
Դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 3-ի վճռով հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2019թ. մայիսի 3-ին վերաքննիչ բողոք են բերել Հայցվորը և
նրա ներկայացուցիչ Դ.Հովհաննիսյանը:
Քաղաքացիական գործն ԱՀ վերաքննիչ դատարան /այսուհետ, նաև՝
Վերաքննիչ դատարան/ է մուտք գործել 2019 թվականի մայիսի 13-ին ու նույն
օրը հանձնվել դատական կազմին:
Վերաքննիչ դատարանի 2019թ. մայիսի 14-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքն
ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Դատավոր Հ.Գրիգորյանի արձակուրդ մեկնելու կապակցությամբ նրա
փոխարեն Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմ է մտցվել դատավոր
Ն.Գրիգորյանը:
Վերաքննիչ դատարանի 12.06.19թ. որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը
բավարարվել է:
ԸԻԴ/2806/02/18 քաղաքացիական գործով ԱՀ ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի 2019թ. ապրիլի 3-ի վճիռը բեկանվել և
փոփոխվել է: Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանի հայցը բավարարվել է
մասնակիորեն:
«Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերությունից /պետական
գրանցման համար՝ 436.120.995392, ՀՎՀՀ՝ 90145323/ հօգուտ Տիգրան Ալյոշայի
Զաքարյանի բռնագանձվել է 1.281.100 /մեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ
հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ՝ որպես պատճառված վնասի հատուցում:
«Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Տիգրան
Ալյոշայի Զաքարյանի բռնագանձվել է 64.055 /վաթսունչորս հազար
հիսունհինգ/ ՀՀ դրամ՝որպես վճարված պետական տուրքի հատուցում:
«Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Տիգրան
Ալյոշայի Զաքարյանի բռնագանձվել է 77.000 /յոթանասունյոթ հազար/ ՀՀ
դրամ՝ որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումար:
Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանի հայցը՝ 386.900 /երեք հարյուր ութսունվեց
հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասով, մերժվել է:
Նշված որոշման դեմ 10.07.2019թ. վճռաբեկ բողոք է բերել պատասխանող
«Ջրաբերդշին»
փակ
բաժնետիրական
ընկերության
տնօրեն
Գ.Դ.Հարությունյանը, որը Գերագույն դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 26-ի
որոշմամբ վերադարձվել է:
Պատասխանող «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն
Գ.Դ.Հարությունյանը 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին կրկին ներկայացրել է
վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Ըստ բողոքի հեղինակի՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ, 44-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 77րդ հոդվածների պահանջները և ապացույցները բազմակողմանի, լրիվ և
օբյեկտիվ հետազոտությամբ չի գնահատել, ինչն էլ հանգեցրել է սխալ
եզրահանգման: Մասնավորապես, բողոքաբերը նշել է, որ, որպես
պատճառված վնասի չափը հավաստող հաշվարկի մասին ապացույց, հայցվոր
կողմի ներկայացրած փաստաթղթերն Առաջին ատյանի դատարանի վճռով
ճանաչվել են անօրինական, մինչդեռ Վերաքննիչ դատարանը հիմնավոր է
համարել ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալի կողմից Հայցվորի
ներկայացուցչին հասցեագրված 28.12.2018թ. թիվ 093/3285-18 գրության
համաձայն կատարված հաշվարկը, նշելով, որ Հայցվորի կողմից ներկայացվել
են բոլոր թույլատրելի և վերաբերելի ապացույցները՝ Պայմանագրով կրած
վնասի չափն ապացուցելու մասին, իսկ Առաջին ատյանի դատարանը որպես
հայցի մերժման հիմք համարել է այն հանգամանքը, որ հայցվոր կողմը,
կրելով պատճառված վնասի չափն ապացուցելու պարտականությունը, որևէ
թույլատրելի ու վերաբերելի ապացույց չի ներկայացրել տվյալ 9 հեկտարում
մշակված աշնանացան ցորենի ու դրա քանակի կամ յուրաքանչյուր մասով
մշակված հողատարածքի չափերի մասին, ինչպես նաև Հայցվորը
ներկայացրել է մասնագիտական եզրակացություն, համաձայն որի
պահպանված բերքի արժեքը 0 է, սակայն վերջինս չի կարող ապացույց
հանդիսանալ այն պատճառաբանությամբ, որ այդ փաստը պետք է
հաստատվեր համապատասխան ապրանքագիտական փորձաքննություն
նշանակելու միջոցով, ինչը ստորադաս դատարանը հաշվի չի առել:
Բողոքաբերը միաժամանակ նշել է նաև, որ իր կողմից դատական ակտն
ամբողջությամբ բողոքարկելը կայանում է նրանում, որ գործով պարզված ու
որոշված չէ հատուցման չափի վերաբերյալ հաշվարկը:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը, խնդրել է ամբողջությամբ բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի ԸԻԴ/2806/02/19 քաղաքացիական գործով 12.06.2019թ. կայացված
դատական ակտը և օրինական ուժ տալ նույն գործով Առաջին ատյանի
դատարանի 03.04.2019թ. վճռին:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ
փաստերը.
1. 2018 թվականի հունվարի 16-ին «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական
ընկերության և Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանի միջև կնքվել է ոռոգման ջրի
մատակարարման թիվ 21 պայմանագիրը /այսուհետ՝ Պայմանագիր/:
2. Համաձայն 2018 թվականի հունիսի 25-ին կազմված և Մարտակերտի
շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից հաստատված ակտի՝ շրջանի ՊՊ-ի
տարածքի վարձակալ Տիգրան Զաքարյանի կողմից 7 հա աշնանացան ցորենի
ցանքատարածությունը, որը նաև սնուցված է տերևային սնուցումով, ենթակա
չէ հնձման: Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ ամբողջ
ցանքատարածությունն ակոսահանված էր ջրման նպատակով, սակայն
դաշտն ընդհանրապես չէր ջրվել: Ըստ մասնագիտական եզրակացության՝
չնայած
աշնանացանի
համար
ոչ
բարենպաստ
բնակլիմայական

պայմաններին, ցանքսի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև չջրելու
հանգամանքը:
3. Համաձայն ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 2018
թվականի դեկտեմբերի 21-ին տրված թիվ 093/3242-18 գրության՝ 2018
թվականին ԱՀ Մարտակերտի շրջանում ցորենի միջին բերքատվությունը
կազմել է 14.4 ցենտներ մեկ հեկտարից:
4. Համաձայն ԱՀ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից 2018
թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 6-4/2051 գրության՝ 2018 թվականին ԱՀ
Մարտակերտի շրջանում ցորենի միջին բերքատվությունը կազմել է 15.6
ցենտներ մեկ հեկտարից:
5. Համաձայն ԱՀ «Ջրային տնտեսություն» ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն
Վ. Դանիելյանի թիվ 08 առ 08.02.2019թ. գրության՝ 2018 թվականի հունվարի 30ին «Ջրաբերդշին» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարումը Խաչենի ջրամբարից
դադարեցվել է Խաչենի ջրամբարում կուտակված ջուրը վերջանալու
պատճառով, և նույն օրը Խաչենի ջրամբարը փակվել է՝ ջրի կուտակում
կատարելու համար: 2018 թվականի ապրիլի 9-ին Խաչենի ջրամբարում
բավարար չափով ջուր էր կուտակվել, և «Ջրաբերդշին» ՓԲԸ-ի
ջրամատակարարումը Խաչենի ջրամբարից վերականգնվել է:
6. Պայմանագրի անքակտելի մասը կազմող հավելվածից /Հայտ N 23/
հետևում է, որ Պատասխանողը պարտավորվել է Հայցվորին մատակարարել 9
հա աշնանացան ցորենի ոռոգման համար 21,76 հազար խոր. մետր ոռոգման
ջուր /չնայած հայտի վրա նշված չէ ամսաթիվ, սակայն Հայցվորը պնդել, իսկ
Պատասխանողը չի ժխտել, որ այն կազմվել է Պայմանագրի կնքման օրը՝
16.01.2018թ./: Պատասխանողը Պայմանագրով սահմանված կարգով ոռոգման
ջուր ընդհանրապես Հայցվորին չի մատակարարել, ինչը հաստատել է
պատասխանող կողմը:
7.
Պատասխանողի կողմից Պայմանագրով ստանձնած՝ սահմանված
ծավալով ոռոգման ջուր Հայցվորին մատակարարելու պարտավորությունը
չկատարելու հետևանքով վերջինիս պատճառվել է իրական վնաս: 7 հա
աշնանացան ցորենը չջրելու հետևանքով Պայմանագրով սահմանված կարգով
Հայցվորին պատճառվել է հատուցման ենթակա վնաս:
8. Համաձայն ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարության անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պետ Մ.
Ալեքսանյանի N 19 առ 08.03.2018թ. գրության՝ Մարտակերտի շրջանի
ազատագրված տարածքում վարձակալության իրավունքով գրանցված
/վարձակալության իրավունքի գրանցման վկայական՝ 017732, առ 11.06.2015թ./
վարելահողի 1 հա զուտ եկամուտը կազմում է 19000 ՀՀ դրամ:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական
ակտը վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է օրենքի միատեսակ
կիրառության ապահովման գործառույթից և գտնում է, որ սույն գործով
արտահայտված իրավական դիրքորոշումները կարևոր նշանակություն ունեն
նմանատիպ գործերով միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու
համար:
Սույն գործով Հայցվորը խնդրել է Պատասխանողից հօգուտ իրեն
բռնագանձել 1.668.000 ՀՀ դրամ՝ որպես ոռոգման ջրի մատակարարման

պայմանագրի խախտմամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման գումար:
Ուստի, դատարանի առջև դրված է հետևյալ հարցը. արդյո՞ք Հայցվորը կրել է
վնաս և ի՞նչ պարտավորություն է կրում Պատասխանողը վկայակոչված
վնասը հատուցելու հարցում:
Վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն դատարանը
պետք է պարզի հետևյալ հարցերը.
1. Վերաքննիչ դատարանը խախտե՞լ է արդյոք ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 44-րդ և 49-րդ հոդվածների պահանջները և
գործով ապացույցները բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտությամբ չի
գնահատել:
2. Որքա՞ն է կազմում Հայցվորին պատճառված կոնկրետ վնասի չափը, և
Պատասխանողը կրու՞մ է արդյոք պատասխանատվություն այդ վնասի
համար:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Քաղաքացիական իրավունքների և
պարտականությունների
ծագումը:
Քաղաքացիական
իրավունքների
իրականացումը» և «Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը»
վերտառությամբ համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ գլուխները սահմանում
են քաղաքացիական իրավունքների ծագման հիմքերը և քաղաքացիական
իրավունքների պաշտպանության եղանակները, վնասի հասկացությունը և
այլն:
Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ քաղաքացիական իրավունքները և պարտականությունները
ծագում են օրենքով ու այլ իրավական ակտերով նախատեսված հիմքերից,
ինչպես
նաև
քաղաքացիների
և
իրավաբանական
անձանց
այն
գործողություններից, որոնք թեև օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով
նախատեսված չեն, սակայն, ըստ քաղաքացիական օրենսդրության
սկզբունքների՝ առաջացնում են քաղաքացիական իրավունքներ և
պարտականություններ:
Դրան
համապատասխան,
քաղաքացիական
իրավունքները և պարտականությունները ծագում են օրենքով նախատեսված
պայմանագրերից ...:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է իր կողմից կարգավորվող
հարաբերությունների մասնակիցների հավասարության, կամքի ինքնավարության և գույքային ինքնուրույնության, սեփականության անձեռնմխելիության, պայմանագրի ազատության, մասնավոր գործերին որևէ մեկի
կամայական միջամտության անթույլատրելիության, քաղաքացիական
իրավունքների անարգել իրականացման անհրաժեշտության, խախտված
իրավունքների
վերականգնման
ապահովման,
դրանց
դատական
պաշտպանության սկզբունքների վրա: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք քաղաքացիական իրավունքները
ձեռք են բերում ու իրականացնում իրենց կամքով և ի շահ իրենց…:
Պարտավորության հասկացությունը և ծագման հիմքերը սահմանված են
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասով: Նշված նորմի
համաձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը /պարտապանը/ պարտավոր է
մեկ այլ անձի /պարտատիրոջ/ օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն
է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել
ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն

կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել
կատարելու իր պարտականությունը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից, վնաս պատճառելու
հետևանքով և նույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի
համաձայն՝
պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ՝ պարտավորության
պայմաններին, օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին
համապատասխան, իսկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության
դեպքում՝ գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար
ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում
է, որ պայմանագրից ծագող պարտավորությունների նկատմամբ կիրառվում
են պարտավորությունների մասին ընդհանուր դրույթները, եթե այլ բան
նախատեսված չէ նույն գլխի /Պայմանագրերի հասկացությունը և
պայմանները/ և պայմանագրերի առանձին տեսակների մասին նույն
օրենսգրքի կանոններով:
Միաժամանակ, օրենսդիրը սահմանում է, որ պայմանագիրը պետք է
համապատասխանի այն կնքելու պահին գործող օրենքով կամ այլ իրավական
ակտերով սահմանված՝ կողմերի համար պարտադիր կանոններին
/իմպերատիվ նորմերին/:
Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ
պայմանագրի կողմերը՝ քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք ազատ
են պայմանագիր կնքելիս: Պայմանագրի պայմանները որոշվում են կողմերի
հայեցողությամբ, բացի այն դեպքերից, երբ համապատասխան պայմանի
բովանդակությունը սահմանված է օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով
/ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդված/:
Ինչպես հետևում է սույն գործով կողմերի միջև կնքված պայմանագրի
բովանդակությունից, դրա նկատմամբ կիրառելի են էներգամատակարարման
պայմանագրի կարգավորմանը վերաբերող իրավական նորմերը, ինչը բխում է
կողմերի միջև իրավահարաբերության ծագման պահին գործող ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի /նաև ներկայումս գործող քաղաքացիական
օրենսգրքի /560-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներից, համաձայն որոնց՝
միացված ցանցի միջոցով գազի,..., ջրի ...մատակարարման հետ կապված
հարաբերությունների նկատմամբ էներգամատակարարման պայմանագրի
մասին կանոնները /550-559-րդ հոդվածներով/ կիրառվում են, եթե այլ բան
սահմանված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ չի բխում այդ
պարտավորության էությունից: Իսկ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝
«Էներգամատակարարման
պայմանագրով
պատասխանատվությունը»
վերտառությամբ
559-րդ
հոդվածի
1-ին
մասի
համաձայն՝
էներգամատակարարման
պայմանագրով
պարտավորությունները
չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում պարտավորությունը
խախտած կողմը պարտավոր է մյուս կողմին հատուցել պատճառված
իրական վնասը /17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս/:
ԼՂՀ
քաղաքացիական
օրենսգրքի՝
«Վնասների
հատուցում»
վերտառությամբ 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անձը, ում իրավունքը
խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ
հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ

օրենքով կամ պայմանագրով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վնասներ
են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է
կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի
կորուստը կամ վնասվածքը /իրական վնաս/, չստացված եկամուտները, որոնք
այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական
պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր /բաց թողնված օգուտ/,
ինչպես նաև ոչ նյութական վնասը:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի վերլուծությունից
հետևում է, որ քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության սկզբունքն է
վնասների լրիվ հատուցումը: Վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ
կարող է նախատեսվել օրենքով կամ պայմանագրով: Նույն մոտեցումը
սահմանված է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Պարտավորության
խախտմամբ առաջացած վնասները հատուցելը» վերտառությամբ 409-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով, համաձայն որի՝ վնասները որոշելիս նկատի են
առնվում
...
այն
վայրում
գոյություն
ունեցող
գները,
որտեղ
պարտավորությունը պետք է կատարվեր ..., եթե այլ բան նախատեսված չէ
օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պայմանագրով:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ վնասների
առկայության և դրանց չափի ապացուցման պարտականությունը դրված է
տուժողի վրա, և վնասների չափը պետք է հիմնավորվի ճշգրիտ տվյալներով:
Օրենսդիրը սահմանել է պարտավորությունների համար պատասխանատվության չափը սահմանափակելու վերաբերյալ նորմ: Այսպես, ԼՂՀ
քաղաքացիական
օրենսգրքի՝
«Պարտավորությունների
համար
պատասխանատվության չափը սահմանափակելը» վերտառությամբ 416-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պարտավորությունների առանձին
տեսակների և գործունեության որոշ տեսակների հետ կապված
պարտավորությունների համար օրենքով կարող է սահմանվել վնասները ոչ
լրիվ հատուցելու իրավունք /սահմանափակ պատասխանատվություն/:
Ինչպես հետևում է վերը նշված իրավանորմերի մեկնաբանությունից,
ջրամատակարարման
պայմանագրից
բխող
պարտավորությունների
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունն
առանձնահատուկ է նրանով, որ պարտականությունը խախտող կողմը
պարտավոր է մյուս կողմին փոխհատուցել միայն իրական վնասները:
Այսինքն՝ բաց թողնված օգուտը հատուցման ենթակա չէ:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ վերը նշված իրավական նորմերի
մեկնաբանությունից հետևում է նաև, որ պարտավորությունների չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվության չափը կարող է
նախատեսվել պայմանագրով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ պարտապանն ազատվում է
պատասխանատվությունից, եթե բացակայում է օրենքով նախատեսված այն
հիմքերից որևէ մեկը, որն անհրաժեշտ է պարտավորությունը չկատարած կամ
ոչ պատշաճ կատարած պարտապանին պատասխանատվության ենթարկելու
համար: Բացի դրանից, կոնկրետ պարտավորությունների խախտման համար
պատասխանատվությունից ազատելու հիմքեր կարող են նախատեսվել
օրենքով կամ պայմանագրով:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ դատարանի դատական ակտն
անփոփոխ, իսկ վճռաբեկ բողոքն առանց բավարարման է թողնվում այն

դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը օրինական,
հիմնավորված և պատճառաբանված է, իսկ վճռաբեկ բողոքում նշված
փաստարկներն էական չեն գործի համար, այսինքն՝ դատարանը ճիշտ է
մեկնաբանել և կիրառել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերը:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
պահանջում է, որ դատարանի վճիռը լինի օրինական, հիմնավորված և
պատճառաբանված:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական է, եթե այն
կայացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության,
նույն օրենսգրքի, այլ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների
պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ գործը քննելիս: Առաջին
ատյանի դատարանի վճիռը պատճառաբանված է, եթե դրանում երևում են
փաստերի հաստատման, ապացույցների գնահատման և իրավունքի
կիրառման գործընթացի կապակցությամբ դատարանի դատողությունների
ընթացքը և դրանից բխող եզրահանգումները /ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 3-րդ մաս/:
Վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող որոշմանը վերաբերող ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքներով
վերաքննիչ դատարանը կայացնում է որոշում, որը պետք է բավարարի նույն
օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածով սահմանված պահանջները:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին և
2-րդ մասերի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է
ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը: Գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է
դատարանը՝ գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների
հիման վրա:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1.Դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած
բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա
հիմնված ներքին համոզմամբ: 2. Դատարանի համար որևէ ապացույց
նախապես հաստատվածի ուժ չունի, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 48-րդ
հոդվածով
նախատեսված
դեպքերի:»:
Իսկ
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
նախկինում քննված՝ քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ մտած
դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց միջև
դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում:
Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ
դատարանի առջև բոլոր դեպքերում խնդիր է դրված առավելագույնս պարզել
գործի
իրական
հանգամանքները,
կողմերի
իրավունքներն
ու
պարտականությունները, փաստերի և իրավունքների՝ իրականությանը
համընկնելը և կայացնել դատարանում պարզված հանգամանքներին
համապատասխան դատական ակտ: Գերագույն դատարանը փաստում է, որ
այդ խնդիրը լուծելու համար դատարանները պետք է անհրաժեշտ պայմաններ
ստեղծեն գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

հետազոտության
համար,
որպեսզի
ապահովվի,
պաշտպանվի
քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, պետության իրավունքները և
ազատությունները: Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ
դատարանները պետք է նկատի ունենան, որ յուրաքանչյուր գործ իր բնույթով,
փաստական հանգամանքներով եզակի է, հետևաբար դատարանի
պարտականությունների մեջ է մտնում որոշելը, թե տվյալ գործով ինչ
օրենքներ և այլ իրավական ակտեր են ենթակա կիրառման և ինչպես պետք է
դրանք կիրառվեն:
Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը, հայցը մերժելով, արձանագրել
է. «Ինչ վերաբերում է պատասխանողի կողմից ներկայացված ֆորսմաժորային պայմանների առկայության պատճառահետևանքային կապին
տվյալ իրադրությունում, ապա Դատարանը գտնում է, որ սույն գործի
հանգամանքներն ուսումնասիրելուց հետո այն բացառվել է, որը հիմք է
հայցադիմումի պատասխանում վկայակոչած՝ ֆորս-մաժորային պայմանների
առկայության դեպքում պարտավորությունների չկատարման համար
նախատեսված պատասխանատվությունից ազատված լինելու մասին
փաստարկն անհիմն համարելու համար:»:
«/.../ 9 հա աշնանացան ցորենի ոռոգման համար Տիգրան Ալյոշայի
Զաքարյանը «Ջրաբերդշին» ՓԲ ընկերությունից պահանջել է 21.76 հազար
խոր. մետր ոռոգման ջուր, սակայն չի ստացել, որը միանշանակ
պայմանագրով սահմանված հատուկ կարգով պահանջված ջրի քանակի 50
տոկոսից պակաս է:
/.../ 7 հա աշնանացան ցորենի ջրամատակարարման բացակայության
հետևանքով Պայմանագրով սահմանված կարգով հայցվորին պատճառվել է
հատուցման ենթակա վնաս:»:
«Հայցվոր կողմը նաև, կրելով պատճառված վնասի չափն ապացուցելու
պարտականությունը, որևէ թույլատրելի և վերաբերելի ապացույց չի
ներկայացրել 9 հա մշակված աշնանացան ցորենի ու դրա քանակի կամ
յուրաքանչյուրի մասով մշակված հողատարածքի չափերի մասին, որը թույլ
կտար կատարել համապատասխան հաշվարկ, ինչպես նաև չի ներկայացրել
պահպանված բերքի արժեքը հանած՝ հողային կադաստրով նախատեսված
գյուղատնտեսական հողատեսքի զուտ եկամտի և կատարված հաշվարկային
ծախսի չափով վնասի մասին հստակ հաշվարկ:»:
Վերաքննիչ դատարանը, հայցը մասնակիորեն բավարարելով, փաստել է,
որ Հայցվորի կողմից ներկայացվել են թույլատրելի և վերաբերելի
ապացույցներ Պայմանագրով կրած վնասի չափն ապացուցելու մասին, այն է՝
կատարված հաշվարկի ծախսի չափի, ընդհանրապես բերք պահպանված
չլինելու,
հայտով
նախատեսված
ջուրը
Պատասխանողի
կողմից
չմատակարարվելու, ինչպես նաև հողային կադաստրով նախատեսված
գյուղատնտեսական հողատեսքի զուտ եկամտի մասին և արձանագրել, որ
Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված հաշվարկով՝ 1 հեկտարի հաշվով՝
հողային կադաստրով նախատեսված գյուղատնտեսական հողատեսքերի
զուտ եկամտի և կատարված հաշվարկային ծախսի չափով, հանած
պահպանված բերքի արժեքը, որը կազմում է 1.281.100 ՀՀ դրամ, իսկ 386.900 ՀՀ
դրամ բռնագանձելու մասով հայցը մերժվել է:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Հայցվորի կողմից հայցադիմումում մանրամասն ներկայացվել է 1 հա վարելահողի վրա աշնանացան

ցորեն մշակաբույսի համար կատարվելիք ծախսերի հաշվարկը, համաձայն
որի՝ բոլոր միջոցառումները կատարելու դիմաց այն ընդհանուր կազմում է
117.300 ՀՀ դրամ, և բացի այդ, նաև ներկայացրել է 7 հա վարելահողի
սերմացուի, պարարտանյութի և թունաքիմիկատի բեռնափոխադրման համար
ընդհանուր 40.000 ՀՀ դրամ կատարված ծախսի մասին հաշվարկ:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Հայցվորի կողմից ներկայացվել են
բոլոր թույլատրելի և վերաբերելի ապացույցները Պայմանագրով կրած վնասի
չափն ապացուցելու մասին, այն է՝ կատարված հաշվարկի ծախսի չափի,
ընդհանրապես բերք պահպանված չլինելու, հայտով նախատեսված ջուրը
Պատասխանողի կողմից չմատակարարվելու, ինչպես նաև հողային
կադաստրով նախատեսված գյուղատնտեսական հողատեսքի զուտ եկամտի
մասին, հետևաբար Պատասխանողի վճռաբեկ բողոքի փաստարկներն այդ
կապակցությամբ անհիմն են:
Վերոնշյալ մեկնաբանությունների լույսի ներքո Գերագույն դատարանը
գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվորեն
չի հետազոտել և գնահատել գործով ձեռք բերված ապացույցները,
մասնավորապես՝ ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարության անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պետ Մ.
Ալեքսանյանի թիվ 19 առ 08.03.2019թ. գրությունը, համաձայն որի՝
Մարտակերտի շրջանի ազատագրված տարածքում վարձակալության
իրավունքով գրանցված վարելահողի 1 հա զուտ եկամուտը կազմում է 19.000
ՀՀ դրամ /վարձակալության իրավունքի գրանցման վկայական՝ 017732 առ
11.06.2018թ./ և նշված գրության ոչ ճիշտ գնահատման արդյունքում
Վերաքննիչ դատարանը որպես 1 հա զուտ եկամուտ է հաշվարկել 60.000 ՀՀ
դրամը, ինչի հետևանքով հայցն անհիմն կերպով բավարարել է 1.281.100 ՀՀ
դրամի չափով /(117.300x7+40.000)+(60.000 x 7)-0/:
Վերոնշյալների հաշվառմամբ՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ հայցը
ենթակա է մասնակիորեն բավարարման՝ 994.100 ՀՀ դրամի չափով
/(117.300x7+40.000)+(19.000x7)-0/, իսկ 673.900 ՀՀ դրամի բռնագանձման մասով
հայցը ենթակա է մերժման:
Վերոգրյալ պատճառաբանությամբ Գերագույն դատարանը հիմնավոր է
համարում Վերաքննիչ դատարանի կողմից ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածը խախտելու մասին վճռաբեկ
բողոքի փաստարկները, քանի որ վերոնշյալ դատավարական իրավունքի
նորմի խախտումը հանգեցրել է գործի սխալ լուծման:
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի 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:
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով 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
արդյունավետության շահերից:
Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում
սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության
անհրաժեշտության բացակայությունը:
5.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 66-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին և 7-րդ կետերի համաձայն՝ պետական տուրքը վճարվում է՝
հայցադիմումների, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և
վճռաբեկ բողոքների համար:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև
բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն, իսկ
3-րդ կետի համաձայն՝ վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված
դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են նույն
հոդվածի կանոններին համապատասխան:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ «Ջրաբերդշին» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը վճռաբեկ բողոքի համար վճարել է 42.665 ՀՀ
դրամ պետական տուրքի գումար: Նկատի ունենալով, որ «Ջրաբերդշին» փակ
բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Գ.Դ.Հարությունյանի վճռաբեկ բողոքը
ենթակա է բավարարման մասնակիորեն, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանից հօգուտ «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական
ընկերության ենթակա է բռնագանձման 8610 ՀՀ դրամ /287.000*3%/՝ որպես
վճռաբեկ բողոքի համար նախապես վճարված պետական տուրքի հատուցման
գումար:
Անդրադառնալով Հայցվորի կողմից հայցադիմում և վերաքննիչ բողոք
ներկայացնելու համար մուծված պետական տուրքի գումարին և նկատի
ունենալով, որ հայցը բավարարվել է մասնակիորեն՝ 994.100 ՀՀ դրամի չափով,
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի
ենթակա է բռնագանձման 49705 ՀՀ դրամ /19882 ՀՀ դրամ՝ հայցադիմումի
համար + 29823 ՀՀ դրամ՝ վերաքննիչ բողոքի համար/: Բռնագանձման ենթակա
պետական տուրքի գումարները հաշվանցելով /49705 ՀՀ դրամ-8610 ՀՀ դրամ/՝
Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի ենթակա է բռնագանձման 41095 ՀՀ դրամ՝
որպես պետական տուրքի հատուցման գումար:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը ճիշտ
գնահատական է տվել դատական ծախսերի բաշխման հարցին՝ փաստաբանի
վարձատրության մասով, ուստի Վերաքննիչ դատարանի որոշումն այդ մասով
պետք է թողնել օրինական ուժի մեջ:

Ելնելով
վերոգրյալից
և
դատավարության օրենսգրքի
դատարանը

ղեկավարվելով
ԼՂՀ
քաղաքացիական
253-256-րդ հոդվածներով ` Գերագույն

Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Պատասխանող «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերության
տնօրեն Գ.Դ. Հարությունյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հունիսի 12-ի որոշումը
մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել:
Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանի հայցը բավարարել մասնակիորեն.
«Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերությունից /պետական գրանցման
համար՝ 436.120.995392, ՀՎՀՀ՝ 90145323/ հօգուտ Տիգրան Ալյոշայի Զաքարյանի
բռնագանձել 994.100 /ինը հարյուր իննսունչորս հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ՝
որպես պատճառված վնասի հատուցում, իսկ 673.900 /վեց հարյուր
յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման
մասով՝ մերժել:
2. «Ջրաբերդշին» փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Տիգրան
Ալյոշայի Զաքարյանի բռնագանձել 41095 /քառասունմեկ հազար իննսունհինգ/
ՀՀ դրամ՝ որպես վճարված պետական տուրքի հատուցման գումար:
3. Որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ:
4. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման
պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

