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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 25 (445) «30» սեպտեմբերի 2021թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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541
542

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
հուլիսի 28-ի N 821-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1020-Ն որոշումը…….

3

««Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը
լուծարելու,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի մայիսի 6-ի N 96 և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 22-ի N 236 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 1024-Ն որոշումը……………………

4

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
մարտի 12-ի N 214-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1026-Ն որոշումը…….

6

«2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության
դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող
ճանաչված անձանց ընտանիքների, 1-ին խմբի անժամկետ
հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց
բնակարանային ապահովման ծրագրի ազդեցության տարածքներում գույքի օտարման և (կամ) գույքային իրավունքների
դադարման դիմաց փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին»
ԱՀ կառավարության N 1028-Ն որոշումը…………………………

7

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի N 84 որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1029-Ն որոշումը……

10

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1032-Ն որոշումը………………………………….

11

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1033-Ն որոշումը………………………………….

12

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1034-Ն որոշումը…………………………………

13

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման մեջ փոփոխություններ և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
1037-Ն որոշումը…………………......................................................

14

1

543

544

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում
և Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1046-Ն որոշումը………………….........................

18

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
մարտի 17-ի N 222-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1047-Ն որոշումը…….

24

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
545

546

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 58-Ն
որոշումը…………………………………………………………………...

26

«Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
լիցենզավորված անձանց ֆինանսական հաշվետվությունների
ներկայացման կարգը և ձևերը սահմանելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 44Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N 59-Ն որոշումը……………………………………..

28

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
547

548

««Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական
ընկերությանը
բժշկական
օգնության
և
սպասարկման
իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ առողջապահության
նախարարի N 212-Ա հրամանը………………………………………..

90

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր
տրամադրելու,
լիցենզիայի
ներդիրի
գործողությունը
դադարեցնելու մասին» ԱՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարի ՆՀ-10-Ա հրամանը…………

91
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
21 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1020-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28-Ի N 821-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի
28-ի «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք
ունեցող բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի և հիվանդությունների
ցանկերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 555 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 821-Ն որոշմամբ սահմանված N 2
հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները՝
1) 15-րդ կետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական
նշանով.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 16-րդ և 17-րդ կետեր՝
«16. Բրոնխիալ ասթմա (հակաասթմատիկ դեղեր).
17. Զարկերակային հիպերտենզիա 2-րդ փուլ, համակցված սրտի
իշեմիկ հիվանդության հետ, արյան շրջանառության 1-ին աստիճանի
անբավարարություն (հակահեղձուկային և հակագերճնշումային դեղեր):»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
օգոստոսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
22 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1024-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի N 96 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի N 236 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածը,
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի «զ» ենթակետը և 25-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով լուծարել «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝
կազմակերպություն):
2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարին`
1) կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն իրականացնելու
նպատակով սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում
ստեղծել լուծարման հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով)` կազմում
ընդգրկելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության (երկու անդամ` հանձնաժողովի նախագահ և անդամքարտուղար), Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության
(մեկ
անդամ),
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարության (մեկ անդամ), Արցախի Հանրապետության կադաստրի և
պետական գույքի կառավարման կոմիտեի (մեկ անդամ) և Արցախի
Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (մեկ անդամ)
ներկայացուցիչներին.
2) մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ն ապահովել կազմակերպության
համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի, այդ թվում՝ դրամական
միջոցների և գույքային իրավունքների հանձնումը հանձնաժողովին.
3) հաստատել
հանձնաժողովի
կողմից
կազմված
լուծարման
հաշվեկշիռը.
4) կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն ավարտելուց հետո
մեկամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ապահովել կազմակերպության գործունեության
դադարեցման պետական գրանցման աշխատանքները:
3. Սահմանել, որ կազմակերպության լուծարումից հետո՝
1) պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած՝
ա. դրամական միջոցներն ուղղվելու են Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջե,
բ. անշարժ գույքն ամրացվելու է Արցախի Հանրապետության
կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեին,
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գ. շարժական գույքն ամրացվելու է Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությանը.
2) կազմակերպության լուծարման հաշվեկշիռը կազմելու օրվա
դրությամբ կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի ստացման և այլ
պահանջների իրավունքները փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությանը:
4. Ուժը կորցրած ճանաչել՝
1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002
թվականի
մայիսի
6-ի
««Ստանդարտացման,
չափագիտության,
սերտիֆիկացման
Լեռնային
Ղարաբաղի
կենտրոն»
պետական
ձեռնարկությունը
ԼՂՀ
«Ստանդարտացման,
չափագիտության
և
սերտիֆիկացման
կենտրոն»
փակ
բաժնետիրական
ընկերության
վերակազմավորելու մասին» N 96 որոշումը.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի հունիսի 22-ի ««Ստանդարտացման, չափագիտության և
սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը
վերակազմակերպելու
և
«Ստանդարտացման,
չափագիտության
և
սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կանոնադրությունը, գույքի կազմն ու չափը հաստատելու մասին» N 236
որոշումը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ կազմակերպության
գործունեության դադարեցման պետական գրանցման պահից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
22 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1026-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 214-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի
12-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց
մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու կարգը
սահմանելու, հանրապետական հանձնաժողով ստեղծելու և հանրապետական
հանձնաժողովին լիազորություններ վերապահելու մասին» N 214-Ն որոշման
(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում «, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ
ԵՎ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ» բառերը փոխարինել «ԵՎ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ» բառերով.
2) որոշման 2.1-ին կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր
խմբագրությամբ.
«2.1. Սահմանել, որ Հանրապետական հանձնաժողովի գործունեության
կազմակերպական-տեխնիկական
աշխատանքների
իրականացումն
ապահովում է աշխատանքային խումբը, որի անհատական կազմը
հաստատում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը:».
3) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի 7-րդ կետում «Արցախի
Հանրապետության
Անվտանգության
խորհրդի
գրասենյակը,
որի
ներկայացուցիչը հանդիսանում է նաև Հանրապետական հանձնաժողովի
քարտուղարը, ով հանձնաժողովի անդամ չէ» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը» բառերով.
4) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 5-րդ պարբերությունը
շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.
«Գագիկ Ռազմիկի Նազլուխանյան - Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի տեղակալ»:
2. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ սույն
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռօրյա ժամկետում հաստատել
Հանրապետական հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպականտեխնիկական
աշխատանքների
իրականացումն
ապահովող
աշխատանքային խմբի անհատական կազմը՝ աշխատանքային խմբի
ղեկավար նշանակելով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության սոցիալական պաշտպանության բաժնի պետին:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
22 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1028-Ն
ք. Ստեփանակերտ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՅՏ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ
ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, 1-ԻՆ ԽՄԲԻ ԱՆԺԱՄԿԵՏ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 101րդ հոդվածի 3-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված
կարգի
3-րդ
կետով՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց
ընտանիքների, 1-ին խմբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և
(կամ) անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի
ազդեցության տարածքներում գույքի օտարման և (կամ) գույքային
իրավունքների դադարման դիմաց փոխհատուցման կարգը՝ համաձայն
հավելվածի։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1028-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՅՏ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, 1-ԻՆ ԽՄԲԻ ԱՆԺԱՄԿԵՏ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ)
ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց
ընտանիքների, 1-ին խմբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան
մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի ազդեցության տարածքներում
գույքի օտարման և գույքային իրավունքների դադարման դիմաց փոխհատուցման
շրջանակը և սկզբունքները:
Գույքի օտարումը և (կամ) գույքային իրավունքների դադարումը ենթադրում է
գործընթաց, որի միջոցով առաջարկվում է անձին փոխհատուցման արժեքի դիմաց
պետական կարիքների համար օտարել պետությանն իր ունեցած գույքը կամ գույքի մի
մասը կամ հրաժարվել գույքի նկատմամբ իր գույքային իրավունքներից:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.
1)
փոխհատուցում - օտարված գույքի և (կամ) գույքային իրավունքների
դադարման դիմաց սույն կարգով հաշվարկված արժեքի վճարում.
2)
փոխհատուցման արժեք – գույքի օտարման և (կամ) գույքային
իրավունքների դադարման դիմաց սույն կարգով հաշվարկված արժեք.
3)
գույք – շենքեր, շինություններ, հողամասեր և դրանց վրա առկա բերք,
ծառեր.
4)
գույքային իրավունքներ – պետական և համայնքային սեփականություն
հանդիսացող
գույքի
նկատմամբ
վարձակալության
(օգտագործման)
և
կառուցապատման իրավունքներ.
5)
ազդեցության տարածք – Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի հուլիսի 2-ի N 705-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրով (այսուհետ՝
Ծրագիր) նախատեսված բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի թաղամասերի
կառուցման համար նախանշված տարածք.
6)
ազդեցության ենթարկված անձ – սույն կարգի 4-րդ կետով նշված
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ով Ծրագրի իրականացման հետևանքով
կրում է գույքի և (կամ) գույքային իրավունքների կորուստ:
2. ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
3. Գույքի օտարման և (կամ) գույքային իրավունքների դադարման դիմաց
փոխհատուցման շրջանակը ներառում է ազդեցության տարածքի սահմաններում
ազդեցության ենթարկված անձանց կրած գույքային կորուստների փոխհատուցման
հետ կապված իրավահարաբերությունները:
4. Փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող ազդեցության ենթակա անձինք
են (այսուհետ՝ անձինք).
1) հողամասերի (դրանց վրա առկա շենքերի, շինությունների, բերքի, ծառերի)
նկատմամբ գրանցված սեփականության իրավունք ունեցողները.
2) պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի
(դրանց վրա առկա շենքերի, շինությունների, բերքի, ծառերի) նկատմամբ գրանցված
գույքային իրավունքներ ունեցողները:
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5. Փոխհատուցում ստանալու իրավունքը չի ծագում սույն որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց հետո Ծրագրի ազդեցության տարածքներում բարելավումներ կատարած
անձանց համար՝ այդ բարելավումների մասով:
3. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆ՝
ԸՍՏ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
6. Գույքի օտարման և գույքային իրավունքների դադարման դիմաց
փոխհատուցման արժեքի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում գույքի շուկայական
արժեքը, իսկ այն դեպքերում, երբ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է
շուկայական արժեքը` ապա հիմք է ընդունվում կադաստրային արժեքը։
7. Փոխհատուցման արժեքի հաշվարկման կարգը՝ ըստ իրավունքի ու գույքի
տեսակների, ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակում՝
Աղյուսակ
Գույքի
տեսակը

Իրավունքի
տեսակը

Փոխհատուցման արժեքը

Գույքի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի
բարձր է) գումարած 15%-ին համարժեք հավելում
Գույքի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն
ավելի բարձր է) և դրա 15%-ին համարժեք հավելման
հանրագումարի հետևյալ մասնաբաժինները՝ ելնելով
վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից՝
1) մինչև 5 տարի` 10%,
Վարձակալություն
2) 5-ից 10 տարի` 20%,
(օգտագործում)
3) 10-ից 15 տարի` 30%,
1. Հողամասեր,
4) 15-ից 20 տարի` 40%,
շենքեր,
5) 20-ից 25 տարի` 50%,
շինություններ
6) 25-ից 50 տարի` 70%,
7) 50-ից ավելի տարի` 90%
Սեփականություն

2. Բերք
3. Ծառեր

Գույքի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն
ավելի բարձր է) և դրա 15%-ին համարժեք հավելման
հանրագումարի հետևյալ մասնաբաժինները՝ ելնելով
կառուցապատման մնացած տարիների հաշվարկից՝
1) մինչև 5 տարի` 10%,
Կառուցապատում 2) 5-ից 10 տարի` 20%,
3) 10-ից 15 տարի` 30%,
4) 15-ից 20 տարի` 40%,
5) 20-ից 25 տարի` 50%,
6) 25-ից 50 տարի` 70%,
7) 50-ից ավելի տարի` 90%
Բերքի փոխհատուցում՝ հաշվարկված շուկայական գներով՝
Սեփականություն հիմք ընդունելով նախորդ բերքահավաքից ստացված
համախառն բերքի միջին ցուցանիշները
Սեփականություն

Շուկայական գներով հաշվարկված` յուրաքանչյուր ծառի
արժեքի չափով

4. ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
8. Սույն կարգով որոշված փոխհատուցման արժեքները կիրառելի են
ազդեցության ենթարկված անձանց գույքի օտարման և (կամ) գույքային իրավունքների
դադարման դիմաց փոխհատուցման համար բանակցությունների արդյունքում
համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում
փոխհատուցման գործընթացն իրականացվում է «Հասարակության և պետության
կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» օրենքով սահմանված
կարգով:
9. Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատումն իրականացվում է
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենքով սահմանված կարգով
որակավորման վկայական ստացած անշարժ գույքի գնահատողների կողմից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

9

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1029-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 84 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական
հիմնարկ
ստեղծելու,
Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի
նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը հաստատելու մասին» N 84 որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 7-րդ կետի 13-րդ, 10-րդ
կետի 6-րդ, 10-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել.
2) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածից հանել «Բնակարանային
հարցերի վարչություն» և «Բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժին»
տողերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1032-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 1,92 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1033-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,066 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1034-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 599 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնածախի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող՝
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,4 հեկտար, 0,1 հեկտար արոտավայրերը և պետական
սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության
0,4
հեկտար
անտառը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝ խառը կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1037-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 467 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Բարեգործական ծրագրերի մասին» N 467
որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 31-ին կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությանը» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝
ա. 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը» և «Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի
նախարարը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական
նախարարը» բառերով,
բ. 6-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի» բառերով.
3) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N
44-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.
1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի՝
ա. 13-րդ կետում 5.1-ին ենթակետից հետո լրացնել նոր 5.2-րդ ենթակետ.
«5.2) ապահովում է բնակարանային հարցերի կառավարման բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության
իրականացումը.»,
բ. 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել
«.» կետադրական նշանով,
գ. 15-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5-րդ
ենթակետով.
«5) մարդասիրական և զարգացման ծրագրերի համակարգման
ոլորտում`
ա. կազմակերպում է Արցախի Հանրապետությունում մարդասիրական
ծրագրերի համակարգման աշխատանքները,
բ.
իրականացնում
է
Արցախի
Հանրապետության
հասցեով
մարդասիրական օգնության կարգով ստացված ապրանքների մաքսային
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ձևակերպումները,
կազմակերպում
տեղափոխման
և
պահպանման
աշխատանքները,
գ. վերահսկում է ծրագրերի իրագործման ընթացքը` ապահովելով
թափանցիկություն և հաշվետվողականություն, վերլուծության ենթարկում
ստացված տեղեկատվությունը, ամփոփում արդյունքները,
դ. իր իրավասությունների շրջանակներում մարդասիրական օգնության,
վերականգնման և զարգացման ոլորտներում նախապատրաստում է
նախագծեր և ապահովում դրանց իրականացումը, ինչպես նաև նպաստում է
պետական այլ մարմիններից ներկայացված աջակցության ծրագրերի
կատարմանը,
ե. իր լիազորությունների կատարման նպատակով համագործակցում է
Հայաստանի Հանրապետության գործընկեր մարմինների, մարդասիրական և
զարգացման ծրագրերով զբաղվող հայկական, միջազգային ու օտարերկրյա
կազմակերպությունների և մասնագիտական խմբերի հետ, ապահովում է
տեղեկատվության
փոխանակման
և
ռեսուրսների
ներգրավման
աշխատանքները,
զ. կազմակերպում է բարեգործական ծրագրերի համակարգման
աշխատանքները:».
2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի
սեպտեմբերի 23-ի N 1037-Ն որոշման
«Հավելված թիվ 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման
ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար (հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական (հանձնաժողովի
նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի
նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության
նախարարի տեղակալ

կրթության,

գիտության,

մշակույթի

և

սպորտի

Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի առաջին տեղակալ
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ
Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին
տեղակալ
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի մարդասիրական և զարգացման ծրագրերի համակարգման բաժնի վարիչ (հանձնաժողովի
քարտուղար)»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի
սեպտեմբերի 23-ի N 1037-Ն որոշման
«Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Սոցիալ - տնտեսական վարչություն
Ընդհանուր բաժին
Իրավաբանական բաժին
Մարդասիրական և զարգացման ծրագրերի համակարգման բաժին
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Ֆինանսատնտեսական բաժին»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1046-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 3.1, 3.2, 3.6 աղյուսակներում և N 3
հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության
կառավարության
2021
թվականի
փետրվարի
26-ի
«Արցախի
Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն
ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ սահմանված N 2
հավելվածի NN 1, 3.1, 3.2, 3.6 աղյուսակների և N 3 հավելվածի
ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2
հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
սեպտեմբերի 7-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1046-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-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 դրամ)

01

010
0
1

011
0

1 011
1
03

04

040
0
1

1

05

2

042
0
1

0
01

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Օրենսդիր և գործադիր
մարմիններ, պետական
կառավարում, ֆինանսական և
հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին
հարաբերություններ
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում
Գործադիր իշխանության,
պետական կառավարման
հանրապետական և
տարածքային կառավարման
մարմինների պահպանում
ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի
տնտեսական, առևտրային և
աշխատանքի գծով
հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի
տնտեսական և առևտրային
հարաբերություններ
Աջակցություն Արցախի
ներդրումային հիմնադրամին
ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
Գյուղատնտեսություն,
անտառային տնտեսություն,
ձկնորսություն և որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Գործադիր իշխանության,
պետական կառավարման
հանրապետական և
տարածքային կառավարման
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Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

-

-

(1 004,6)

(5 220,1)

-

-

(1 004,6)

(5 220,1)

-

-

(1 004,6)

(5 220,1)

-

-

(1 004,6)

(5 220,1)

-

-

(1 004,6)

(5 220,1)

-

-

698 264,7

(8 664,3)

-

-

700 000,0

-

-

-

700 000,0

-

-

-

700 000,0

-

-

-

700 000,0

-

-

-

(1 735,3)

(8 664,3)

-

-

(1 735,3)

(8 664,3)

-

-

(1 735,3)

(8 664,3)

9

1

04

07
1

07
071
0
3 071
3
01

09
1
1

2

00
0
0
01

092
0
1 092
1
01

5

095
0
1 095
1
02

10

100
0
4
1
06

12

մարմինների պահպանում
ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն
Տնտեսական
հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Տնտեսական
հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Ընթացիկ նորոգման,
բարեկարգման և կոմունալ
տնտեսության գծով ԱՀ
շրջանների կարողությունների
զարգացման ծախսեր
Հադրութի շրջանի վարչակազմ
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Բժշկական ապրանքներ,
սարքեր և սարքավորումներ
Բժշկական սարքեր և
սարքավորումներ
Կենտրոնացված կարգով
բժշկական սարքավորումների
և պարագաների ձեռքբերում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական կրթություն
Պետական աջակցություն
մանկապարտեզներին
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ
պետական հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություններին
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն
Արտադպրոցական
դաստիարակություն
Պետական աջակցություն
արվեստի դպրոցներին
Հադրութի շրջանի վարչակազմ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
ԱՀ-ում ծնելիության խթանում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
և միգրացիայի հարցերի
նախարարություն
Ամուսնությունների
խրախուսում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
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-

-

(1 735,3)

(8 664,3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8 000,0)

-

-

-

8 000,0

-

-

-

(96 183,5)

(200 000,0)

-

-

(96 183,5)

(200 000,0)

-

-

(96 183,5)

(200 000,0)

-

-

(96 183,5)

(200 000,0)

-

-

(96 183,5)

(200 000,0)

-

-

215,5
-

2 790,3
1 890,0
1 890,0

-

-

-

1 890,0

-

-

-

1 890,0

-

-

-

684,8

-

-

-

684,8

-

-

-

684,8

-

-

-

684,8

-

-

215,5

215,5

-

-

215,5

215,5

-

-

215,5

215,5

-

-

215,5

215,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25 000,0)

(100 000,0)

-

-

(25 000,0)

(100 000,0)

-

-

25 000,0

100 000,0

-

-

25 000,0

100 000,0

(1 457 472,4)

(14 555,3)

7

1

04

05

9

109
0
1 109
1
01

11

110
0
111
0

1

1 111
1
01

2
1
02

04

և միգրացիայի հարցերի
նախարարություն
Սոցիալական հատուկ
արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ
արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Բնակարան վարձելու կամ
ժամանակավոր կացարանով
ապահովման նպատակով
իրականացվող միջոցառումներ
ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն
2020 թվականի պատերազմական գործողությունների
հետևանքով ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակում
հայտնված ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց
վարկային պարտավորությունների կատարման և կրած
վնասների պետական
աջակցություն
ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
Սոցիալական
պաշտպանություն (այլ
դասերին չպատկանող)
Սոցիալական
պաշտպանություն (այլ
դասերին չպատկանող)
Գործադիր իշխանության,
պետական կառավարման
հանրապետական և
տարածքային կառավարման
մարմինների պահպանում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
և միգրացիայի հարցերի
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և
համայնքների պահուստային
ֆոնդեր
Պետական բյուջեի
պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի
պահուստային ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
Շուշիի շրջանի վարչակազմ
Հատուկ նպատակների ծախսեր
ԱՀ կառավարություն

-

-

(1 457 395,3)

(2 790,3)

-

-

(1 457 395,3)

(2 790,3)

-

-

18 800,0

-

-

-

18 800,0

-

-

-

(1 476 195,3)

(2 790,3)

-

-

(1 476 195,3)

(2 790,3)

-

-

(77,1)

(11 765,0)

-

-

(77,1)

(11 765,0)

-

-

(77,1)

(11 765,0)

-

-

(77,1)

(11 765,0)

-

-

856 180,3

225 649,4

-

-

759 996,8

25 649,4

-

-

759 996,8

25 649,4

-

-

759 996,8

25 649,4

-

-

759 996,8
96 183,5
96 183,5
-

25 649,4
200 000,0
200 000,0
-

-

-

(2 770,0)

(2 770,0)

-

-

2 770,0
96 183,5
96 183,5

2 770,0
200 000,0
200 000,0

Աղյուսակ N 2
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
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Բաժին

Խումբ

Դաս

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)

09

1

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
1 890,0

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի
անվան թիվ 2 պետական
մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

-

-

-

747,5

«Գիշու պետական
մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

-

-

1 142,5
1 890,0

Աղյուսակ N 3

Բաժին

Խումբ

Դաս

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)

09

2

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

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

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի
անվան N 1 միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

-

-

684,8

-

-

-

684,8
684,8

Բաժին

Խումբ

Դաս

Աղյուսակ N 4
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

09

5

1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

22

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
215,5
215,5
215,5
215,5
215,5
215,5

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1046-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի
N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազար դրամ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ
1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում
2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների
մարում

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Առաջին
եռամսյակ
-

Առաջին
կիսամյակ
-

-

-

Ինն ամիս

Տարի

-

-

550 000,0

-

(550 000,0)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 սեպտեմբերի 2021թ.

N 1047-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
մարտի 17-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության
դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով
դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական
ֆինանսական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» N 222-Ն
որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և
փոփոխությունները՝
1) 2-րդ կետի՝
ա. 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «լքած անձի կամ նրա
ամուսնու» բառերից հետո լրացնել «:» կետադրական նշանը և «Սույն
պարբերության բացառությունը չի տարածվում Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ
հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ
հատուկ առաջադրանք կատարելու կամ հակառակորդի նախահարձակ
գործողության հետևանքով զոհված, մահացած, անհայտ բացակայող
համարվող կամ հաշմանդամություն ձեռքբերած զավակ ունեցող ծնողների
վրա» բառերը,
բ. 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում «լքած անձինք չեն» բառերից
հետո լրացնել «, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ
շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք
կատարելու կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողության հետևանքով
զոհված, մահացած, անհայտ բացակայող համարվող կամ հաշմանդամություն
ձեռքբերած զավակ ունեցող ծնողների» բառերը.
2) 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«3) պատերազմական գործողությունների հետևանքով բռնազավթված
համայնքներում հաշվառված (ամուսիններից առնվազն մեկը) և մինչև 2020
թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջին 3 ամիսներին փաստացի
բնակված ֆիզիկական անձ (կամ նրա ամուսին) կամ փաստացի բնակված
ֆիզիկական անձ, ում (ամուսիններից առնվազն մեկի) աշխատանքի վայրը
գտնվում էր սույն ենթակետում նշված համայնքներում: Սույն ենթակետով
սահմանված`
բռնազավթված
համայնքներում
փաստացի
բնակված
ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկությունները Արցախի ներդրումային
հիմնադրամին է տրամադրում Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը.».
3) 8-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«8. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո հիփոթեքային վարկի
(փոխառության) մայր գումարների, տոկոսագումարների և սպասարկման
վճարների գծով փաստացի վճարված (մարված) գումարները, պարտատիրոջ
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կողմից տրամադրված տեղեկանքի հիման վրա վերադարձվում են շահառուին
մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ը` նրա բանկային հաշվեհամարին
փոխանցելու միջոցով: Վերադարձվող գումարի նկատմամբ կիրառվում են
ծրագրի 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված պայմանները, ինչպես նաև
հաշվանցվում է «Եկամտային հարկի» մասին օրենքի 9.1-ին հոդվածին
համապատասխան` շահառուի կողմից վճարված եկամտային հարկի
գումարից նրա հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված
տոկոսագումարը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019
թվականի փետրվարի 1-ի N 24-Ն որոշման համաձայն տրամադրված
հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման գումարը:».
4) 9-րդ կետում «ծրագրի շրջանակում» բառերը փոխարինել «սույն
ենթաբաժնով սահմանված աջակցությունը չի տրամադրվում, իսկ» բառերով.
5) 14-րդ կետում «շահառուին» բառից հետո լրացնել «մինչև 2023
թվականի հոկտեմբերի 1-ը» բառերը և հանել «Ժամանակացույցով փաստացի
վճարված գումարները վերադարձվում են մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի
1-ը, իսկ վաղաժամկետ կատարված վճարումները` ժամանակացույցին
համապատասխան, բացառությամբ ծրագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա»
պարբերությունում և 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված շահառուների
կողմից կատարված վաղաժամկետ վճարումների, որոնք վերադարձվում են
մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը:» նախադասությունը.
6) 15-րդ կետում «2020 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների»
բառերը փոխարինել «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021 թվականի
ապրիլի 1-ը» բառերով.
7) 21.2-րդ կետի առաջին նախադասությունում «կողմից» բառից հետո
լրացնել «, բացառությամբ գյուղատնտեսական վարկային պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց կորստի և դրա
չափի հաստատումը կատարվում է Արցախի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության
աջակցության
հիմնադրամի
համապատասխան
հանձնաժողովի կողմից» բառերը.
8) 22-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«22. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո ծրագրի 16-րդ կետի 1-ին
ենթակետում նշված շահառուի բիզնես վարկի տոկոսագումարների, ծրագրի
16-րդ կետի 2-րդ ենթակետում, ինչպես նաև ծրագրի 18-րդ կետում նշված
շահառուի վարկի (փոխառության) մայր գումարների, տոկոսագումարների և
սպասարկման վճարների գծով փաստացի վճարված (մարված) գումարները
մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, պարտատիրոջ կողմից տրամադրված
տեղեկանքի հիման վրա, վերադարձվում են շահառուին` բանկային
հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով: Վերադարձվող գումարի նկատմամբ
կիրառվում են ծրագրի 16-րդ և 18-րդ կետերով սահմանված պայմանները,
ինչպես նաև հաշվանցվում է վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ձևով
տրամադրված պետական ֆինանսական աջակցության գումարը:».
9) 34-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «տրվում է հիմնադրամների» բառերը
փոխարինել «տրվում է ֆինանսավարկային կազմակերպությունների»
բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 73-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 58-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2021 թվականի օգոստոսի 16-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.0960/L/MM և
սեպտեմբերի 9-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.1056/L/MM գրությունները՝ Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019
թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական
ընկերության
կողմից
Արցախի
Հանրապետությունում
մատուցվող
ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մի շարք
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշման 1-ին կետի՝
1) 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածում՝
ա. 1.4-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
1.4

Բաժանորդի հեռախոսագծի վերականգնում՝
նախքան պայմանագրի խզումը

դրամ

1

1

1

»,
բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.8-րդ և 1.9-րդ տողեր.
«
1.8
1.9

Բաժանորդի անվանափոխություն
Հեռախոսահամարի (սովորական) փոփոխություն՝ բաժանորդի նախաձեռնությամբ

դրամ

500

700

700

դրամ

500

1200

1200

».
2) 2-րդ ենթակետով սահմանված N 2 հավելվածում՝
ա. 1.5 - 1.8-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2

Հեռախոսահամարի (սովորական) փոփոխություն՝
բաժանորդի նախաձեռնությամբ
Բաժանորդի անվանափոխություն
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
Անջատված հեռախոսահամարի վերամիացում
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
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դրամ

500

դրամ
դրամ

500
700

դրամ
դրամ

1
1

1.8

Խափանված SIM քարտի փոխարինում

դրամ

500

»,
բ. 1.10-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
1.10

Բաժանորդի հեռախոսահամարի հասցեի փոփոխություն

դրամ

1500

».
3) 3-րդ ենթակետով սահմանված N 3 հավելվածում 1.1.2-1.1.5-րդ տողերը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5

Հեռախոսահամարի (սովորական) փոփոխություն՝
բաժանորդի նախաձեռնությամբ
Բաժանորդի անվանափոխություն
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
Անջատված հեռախոսահամարի վերամիացում
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
Խափանված SIM քարտի փոխարինում

դրամ

500

դրամ
դրամ

500
700

դրամ
դրամ
դրամ

1
1
500
».

4) 6-րդ ենթակետով սահմանված N 6 հավելվածում 3.2-3.4-րդ տողերը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

Համացանցի վերամիացում
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
Բաժանորդի անվանափոխություն
Ֆիզիկական անձանց համար
Իրավաբանական անձանց համար
Բաժանորդի հասցեի փոփոխություն

դրամ
դրամ

1
1

դրամ
դրամ
դրամ

500
1000
1500
»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
հոկտեմբերի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի սեպտեմբերի 28
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 44Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 59-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածը և
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել՝
1)
Արցախի
Հանրապետության
էներգետիկայի
բնագավառում
լիցենզավորված անձանց ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման
կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա ունեցող
անձանց կողմից՝ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայան (ներառյալ՝
էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության կայան)
կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում, ջերմային էներգիայի
արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ ջերմային էներգիա
արտադրող կայան կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում,
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձանց
կողմից՝ էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու) փուլում, բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձանց
կողմից՝ բնական գազի փոխադրման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու) փուլում, ջերմային էներգիայի փոխադրման լիցենզիա ունեցող
անձանց կողմից՝ ջերմային էներգիայի փոխադրման ցանց կառուցելու
(վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում, էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցանց
կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում, բնական գազի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ բնական գազի բաշխման ցանց կառուցելու
(վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում, ջերմային էներգիայի բաշխման լիցենզիա
ունեցող անձանց կողմից՝ ջերմային էներգիայի բաշխման ցանց կառուցելու
(վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների NN Ֆկ1, Ֆկ2, Ֆկ3, Ֆկ4, Ֆկ5 ձևերը՝ համաձայն N2 հավելվածի.
3) ջերմային էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝
ջերմային էներգիա արտադրելու փուլում, ջերմային էներգիայի փոխադրման
լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ ջերմային էներգիա փոխադրելու փուլում,
ջերմային էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ ջերմային
էներգիա բաշխելու փուլում ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների NN
Ֆջ1, Ֆջ2, Ֆջ3, Ֆջ4, Ֆջ5, Ֆջ6, Ֆջ7, Ֆջ8 ձևերը՝ համաձայն N3 հավելվածի.
4) մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական էներգիայի
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արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ էլեկտրական էներգիայի
արտադրության փուլում ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների NN
Ֆ1, Ֆ2, Ֆ3, Ֆ4, Ֆ5, Ֆ6, Ֆ7, Ֆ8 ձևերը՝ համաձայն N4 հավելվածի.
5) բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ բնական
գազ փոխադրելու փուլում, բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց
կողմից՝ բնական գազ բաշխելու փուլում, գազամատակարարման համակարգի
օպերատորի ծառայության մատուցման, բնական գազի ներկրման լիցենզիա
ունեցող անձանց կողմից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների NN
ֆգ1, ֆգ2, ֆգ3, ֆգ4, ֆգ5, ֆգ6, ֆգ7, ֆգ8 ձևերը՝ համաձայն N5 հավելվածի.
6) 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական
էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ էլեկտրական
էներգիայի արտադրության փուլում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից՝ էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) հաղորդման փուլում, էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա
ունեցող անձանց կողմից՝ էլեկտրական էներգիա (հզորություն) բաշխելու փուլում,
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման,
էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայությունների
մատուցման ու էլեկտրական էներգիայի մատակարարման (ներկրման) լիցենզիա
ունեցող անձանց կողմից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների NN 11, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 ձևերը՝ համաձայն N6 հավելվածի:
2. Սահմանել, որ՝
1) 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական
էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձինք՝ էլեկտրական էներգիայի
արտադրության փուլում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման
լիցենզիա ունեցող անձինք՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման
փուլում, էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
էլեկտրական
էներգիա
(հզորություն)
բաշխելու
փուլում,
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի, էլեկտրաէներգետիկական
շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայությունների մատուցման լիցենզիա
ունեցող անձինք, բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձինք՝ բնական
գազ փոխադրելու փուլում, բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
բնական գազ բաշխելու փուլում, գազամատակարարման համակարգի
օպերատորի ծառայության մատուցման, բնական գազի ներկրման լիցենզիա
ունեցող անձինք Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով են
ներկայացնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի հունվարի 22ի N 3-Ն հրամանի 1-ի կետով հաստատված ձևով ներկայացվող շահութահարկի
հաշվարկը՝ տարեկան արդյունքներով՝ հարկային մարմին ներկայացնելու օրվան
հաջորդող
հինգ
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում,
ինչպես
նաև
հաշվապահական հաշվառման հաշիվների շրջանառության տեղեկագիրը՝
կիսամյակային
արդյունքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի կողմից սույն որոշման 1-ին կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով
սահմանված
ձևերին
համապատասխան
ներկայացվող
կիսամյակային
ֆինանսական հաշվետվությունների հետ մեկտեղ.
2) 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական
էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձինք՝ էլեկտրական էներգիա
արտադրող կայան (ներառյալ՝ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված
արտադրության կայան) կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու) փուլում,
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու) փուլում, բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
բնական գազի փոխադրման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու)
փուլում, էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու) փուլում, բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք՝
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բնական գազի բաշխման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու)
փուլում, ինչպես նաև էլեկտրական էներգիայի մատակարարման, ջերմային
էներգիայի արտադրության, հաղորդման և բաշխման լիցենզիա ունեցող անձինք
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով են ներկայացնում նաև
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային
պետական ծառայության պետի 2014 թվականի հունվարի 22-ի N 3-Ն հրամանի 1-ի
կետով հաստատված ձևով ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկը՝ տարեկան
արդյունքներով՝ հարկային մարմին ներկայացնելու օրվան հաջորդող հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում լիցենզավորված անձանց ֆինանսական հաշվետվության ձևերը և
դրանց ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» Թիվ 44Ն որոշումը։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի սեպտեմբերի 28
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ
1. Սույն կարգը սահմանում է էներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորված
անձանց (այսուհետ՝ լիցենզավորված անձ) կողմից Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով) ֆինանսական հաշվետվությունների
(այսուհետ` հաշվետվություններ) ներկայացման ընթացակարգը:
2. Լիցենզավորված անձը հաշվետվությունները հանձնաժողով է ներկայացնում
առձեռն կամ փոստային եղանակով՝ հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և
հաշվետվությունների ձևերում նշված ժամկետներում:
3.
Առձեռն
եղանակով
ներկայացման
դեպքում
հաշվետվությունների
ներկայացման օր է համարվում հանձնաժողովում հաշվետվությունների և ուղեկցող
գրության փաստացի մուտքագրման օրը, փոստային եղանակով ներկայացման
դեպքում՝ հաշվետվությունների և ուղեկցող գրության փոստային բաժանմունքում
ընդունվելու օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպում նշված օրը։
4. Լիցենզավորված անձը, բացառությամբ մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորություն ունեցող էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող լիցենզավորված անձի, հաշվետվությունները միաժամանակ հանձնաժողով է ներկայացնում
էլեկտրոնային տարբերակով` «Մայքրոսոֆթ Օֆիս Էքսել» (Microsoft Office Excel)
ծրագրային ձևաչափով` հանձնաժողովի kargavorum@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։
5. Հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվություններում սահմանված ձևերին
անհամապատասխանությունների, անճշտությունների կամ բացթողումների առկայության դեպքում լիցենզավորված անձը հանձնաժողովի կողմից տեղեկացվում է այդ
մասին և օրենքով սահմանված կարգով իրազեկվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողով է ներկայացնում ճշգրտված հաշվետվություններ կամ հաշվետվություններին առնչվող լրացուցիչ պարզաբանումներ:
6. Հաշվետվությունների կազմման համար անհրաժեշտ սկզբնական հաշվառման
փաստաթղթերում անորոշությունների, անճշտությունների և այլ վիճահարույց
տվյալների առկայության, կամ տարբեր պատճառներով այդ փաստաթղթերի
վավերացված չլինելու դեպքում լիցենզավորված անձը սկզբնական հաշվառման առկա
փաստաթղթերի կամ իր կողմից առավել արժանահավատ համարվող ցուցանիշների
հիման վրա լրացնում և հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետներում
հաշվետվությունները ներկայացնում է հանձնաժողով, իսկ հետագայում նոր հիմնավոր
փաստերի առկայության կամ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում
փոփոխությունների կատարման դեպքում հաշվետվություններում կատարում է
փոփոխություններ և հանձնաժողով է ներկայացնում ճշգրտված հաշվետվություններ:
7. Հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվություններում լիցենզավորված անձի
կողմից սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում ևս վերջինս կարող է
ներկայացնել ճշգրտված հաշվետվություններ: Սույն կարգի կիրառության իմաստով՝
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
համար
ներկայացված
մեկից
ավելի
հաշվետվություններից առաջինը համարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
ներկայացված, իսկ մյուսները` ճշգրտված հաշվետվություններ:
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
Ձև N Ֆկ1
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
առ 1 ________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.5.1
8.1.6
8.2
8.2.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
(2+3+4)
Հասույթ (հիմնական գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված՝ դրան անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված հասույթ
Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը հիմնական գործունեության ծախսեր (6+7+8)
Ընդամենը ուղղակի արտադրական ծախսեր ( 6.1+6.2+6.3)
Արդյունաբերաարտադրական աշխատակազմի աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ
Նյութածախս
Մաշվածության գումար
Ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման ծախսեր (7.1 + 7.2), որից՝
Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և
ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք
Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող
նորոգման աշխատանքների արժեք (7.2.1+7.2.2+ 7.2.3+7.2.4), այդ
թվում`
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Նյութեր
Մաշվածության գումար
Այլ ծախսեր
Ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր
(8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6+8.7+8.8+8.9+8.10+8.11+8.12+8.13+8.14+8.15+
8.16+8.17+8.18+8.19+8.20+8.21+8.22), որից՝
Վարչակառավարչական ծախսեր (8.1.1 + 8.1.2 +8.1.3 +8.1.4 + 8.1.5 +
8.1.6), այդ թվում՝
-հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
- գործուղման ծախսեր
- գրասենյակային ծախսեր և գույք
-ներկայացուցչական ծախսեր
-նյութեր (ոչ արտադրական), այդ թվում`
վառելիք
-մաշվածության գումար
Մարքետինգային ծախսեր, այդ թվում՝
գովազդային ծախսեր
Վարձակալական ծախսեր
Տրանսպորտային ծառայությունների ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր
Կապի ծառայությունների ծախսեր
Աուդիտորական ծառայությունների ծախսեր
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(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջան
3

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.22.1
8.22.2
9
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
11
12
13
14
15
16

Ապահովագրական ծախսեր
Դատական ծախսեր
Վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր արտանետելու համար
վճարներ
Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման հետ կապված
ծախսեր
Կարգավորման պարտադիր վճարներ
Այլ ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկեր
Տուրքեր
Մաքսավճար
Տույժեր
Տուգանքներ
Դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված՝ դրան
անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված
ծախսեր
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման
ծախսեր՝ (8․22.1+8.22.2)*, այդ թվում՝
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Հիմնական գործունեությունից արդյունք
(1- 5)
Ոչ հիմնական գործունեության արդյունք (շահույթ կամ վնաս)
(10.1 - 10.2 )
Ոչ հիմնական գործունեության հասույթ (10.1.1+10.1.2+10.1.3), որից՝
ֆինանսական գործունեությունից հասույթ
Ներդրումային գործունեությունից հասույթ
Ոչ հիմնական այլ գործունեության հասույթ
Ոչ հիմնական գործունեության ծախսեր (10․2.1+10․2.2+10․2.3),
որից՝
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման
ծախսեր
Ներդրումային գործունեությունից ծախսեր
Ոչ հիմնական այլ գործունեության ծախսեր
Շահույթ (վնաս) (9+10)
Նախորդ ժամանակաշրջանի վնաս
Զուտ շահույթ մինչև հարկումը (11 -12)
Հարկվող շահույթ (հաշվի առած հարկի հաշվարկի ժամանակ
վերականգնվող ծախսերը)
Շահութահարկի ծախս
Զուտ շահույթ հարկումից հետո (13- 15)

*կապված հիմնական գործունեության հետ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Ձև N Ֆկ2
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _________________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը
Աղյուսակ N 1
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ. դրամ)

Ձեռք
բերման
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Կարգավիճակը

Օգտակար
գործունեության

ժամանակը
1

2

3

4

(ծառայության)
ժամկետը (տարի)
6

5

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ N 2
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ.
դրամ)

Վարձակալման
ժամանակը

1

2

3

4

Վարձակալման
ժամանակահատվածը
5

Վարձավճարը
(հազ.
դրամ)
6

Վարձակալման
տեսակը
7

1. Սույն ձևի N1 աղյուսակի «Կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է ձեռք բերված
հիմնական միջոցի կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստավորված, տրված
երկարաժամկետ վարձակալության, տրված վարձակալության՝ բացի երկարաժամկետ
վարձակալությունից):
2. Սույն ձևի N 2 աղյուսակի «Վարձակալման տեսակը» սյունակում լրացվում է
հիմնական միջոցի վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ
գործառնական վարձակալություն):
_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Ձև N Ֆկ3
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ (ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
1

Դասի անվանումը

2
Անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվներ,
այդ թվում՝

Հաշվետու
տարվա (ժամա- Ավենակաշրջանի) լացում
սկզբի մնացորդը
3

4
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Նվազեցում

Հաշվետու
տարվա (ժամանակաշրջանի)
վերջի մնացորդը

5

6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

կառուցման ընթացքում
գտնվող հիմնական
միջոցներ
------------------------տեղակայման ենթակա
սարքավորումներ
------------------------հիմնական միջոցների
վրա կապիտալացվող
հետագա ծախսումներ
------------------------կապալառուի կողմից
կառուցվող հիմնական
միջոցներ
------------------------անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվներ,
չլիցենզավորված
գործունեություն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆկ4
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 __________________ 20 __ թ.

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

36

Հետաձգված է

Վճարված է

Հետաձգված է

Հիմնական գումարի
մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին (հազ. դրամ)

Վճարված է

Նախատեսված
հիմնական գումարի
վճարը (հազ. դրամ)
այդ թվում՝
Ընդամենը

Հաշվեգրված
տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)
այդ թվում՝
Ընդամենը

Տարեկան
տոկոսադրույքը (%)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս,
տարի), գումարը
(հազ. դրամ)

Գումարը
(հազ. դրամ)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս, տարի)

Վարկի
նպատակը

Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)

Հ/Հ

Վարկային
պայմանագրի N-ը*

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

* սույն ձևով հաշվետվության հետ ներկայացվում է նաև վարկային պայմանագրի պատճենը:
_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆկ5
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ___________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը

Դասի անվանումը
1
Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող
հիմնական միջոցներ
Շենքեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Կառուցվածքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Փոխանցող հարմարանքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Մեքենաներ և սարքավորումներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբի
մնացորդը
2

Արտադրական գույք, տնտեսական
գույք, գործիքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Այլ հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ գտնվող
մաշվող հիմնական միջոցներ
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Ավելացում
3

(հազ. դրամ)
Հաշվետու
Նվա- ժամանակազեցում շրջանի վերջի
մնացորդը
4
5

Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Շահագործման չհանձնված հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ժամանակավորապես շահագործումից
հանված հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործումից հանված և օտարման
նպատակով պահվող հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Հողամասեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

39

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
Ձև N Ֆջ1
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջան

Հ/Հ
1
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
(2+3+4)
Հասույթ (հիմնական գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված՝ դրան անմիջապես
նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված հասույթ
Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը հիմնական գործունեության ծախսեր (6+10)
Շահագործման և պահպանման ծախսեր ( 7.2+8+9)
Գնված ջերմային էներգիայի արժեքը ( 7.1+7.2 ), որից՝
Ծախսերին չդասվող (գերնորմատիվային կորուստ)
Ծախսերին դասվող (7.2.1+7.2.2+7.2.3), այդ թվում՝
Օգտագործվել է սեփական կարիքների համար
Նորմատիվի սահմաններում փաստացի կորուստ
Օգտակար առաքում
Ընդամենը ուղղակի արտադրական ծախսեր ( 8.1+8.2+8.3+8.4 )
Արդյունաբերաարտադրական աշխատակազմի աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ
Նյութածախս
Մաշվածության գումար
- արտադրական նպատակով օգտագործված էլեկտրական էներգիա
- արտադրական նպատակով օգտագործված բնական գազ
- արտադրական նպատակով օգտագործված մազութ
- արտադրական նպատակով գնված ջուր
- այլ արտադրական և օժանդակ նյութեր
Մաշվածության գումար
Ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման ծախսեր ( 9.1+9.2 ), որից՝
Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և ընթացիկ
ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք
Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող
նորոգման աշխատանքների արժեք (9.2.1 + 9.2.2 + 9.2.3 +9.2.4), այդ
թվում՝
-հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
-նյութեր
-մաշվածության գումար
-այլ ծախսեր

40

3

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.5.1
10.1.6
10.2
10.2.1
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.22.1
10.22.2
11
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
13
14
15

Ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր
(10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10+10.11+10.12+10.13+
10.14+10.15+10.16+10.17+10.18+10.19+10.20+10.21+10.22), որից՝
Վարչակառավարչական ծախսեր (10.1.1+10.1.2.+10.1.3+10.1.4+10.1.5+
10.1.6), այդ թվում՝
-հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
- գործուղման ծախսեր
- գրասենյակային ծախսեր և գույք
- ներկայացուցչական ծախսեր
- նյութեր (ոչ արտադրական), այդ թվում`
վառելիք
-մաշվածության գումար
Մարքետինգային ծախսեր, այդ թվում՝
- գովազդային ծախսեր
Վարձակալական ծախսեր
Տրանսպորտային ծառայությունների ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր
Կապի ծառայությունների ծախսեր
Աուդիտորական ծառայությունների ծախսեր
Ապահովագրական ծախսեր
Դատական ծախսեր
Վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր արտանետելու համար
վճարներ
Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման հետ կապված
ծախսեր
Կարգավորման պարտադիր վճարներ
Այլ ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկեր
Տուրքեր
Մաքսավճար
Տույժեր
Տուգանքներ
Դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված` դրան անմիջապես
նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված ծախսեր
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման ծախսեր
(10.22.1+10.22.2)*, այդ թվում
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Հիմնական գործունեությունից արդյունք
(1-5)
Ոչ հիմնական գործունեության արդյունք (շահույթ կամ վնաս)
(12.1-12.2)
Ոչ հիմնական գործունեության հասույթ (12.1.1+12.1.2+12.1.3.), որից՝
Ֆինանսական գործունեությունից հասույթ
Ներդրումային գործունեությունից հասույթ
Ոչ հիմնական այլ գործունեության հասույթ
Ոչ հիմնական գործունեության ծախսեր (12.2.1+12.2.2+12.2.3), որից՝
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման ծախսեր
Ներդրումային գործունեությունից ծախսեր
Ոչ հիմնական այլ գործունեության ծախսեր
Շահույթ (վնաս) (11+12)
Նախորդ ժամանակաշրջանի վնաս
Զուտ շահույթ մինչև հարկումը (13 -14)
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16
17
18

Հարկվող շահույթ (հաշվի առած հարկի հաշվարկի ժամանակ
վերականգնվող ծախսերը)
Շահութահարկի ծախս
Զուտ շահույթ հարկումից հետո (15-17)

* կապված հիմնական գործունեության հետ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Ձև N Ֆջ2
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ,
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

Ըստ ընկերության
աշխատակազմի
խմբերի

Աշխատակիցների
թվաքանակը

Ընդամենը
աշխատակիցների
աշխատավարձ

Պարգևատրումներ և
այլ հավելավճարներ

Կապիտալ
ներդրումներում
ընդգրկված
աշխատավարձ

(հազ. դրամ)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և
այլ վճարումներ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
ընթացքում (4+5+6)

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

Արդյունաբերաարտադրական
անձնակազմ
Նորոգման
անձնակազմ
Ընդհանուր և
կառավարչական
անձնակազմ
Ոչ ցուցակային
անձնակազմ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4)

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆջ3
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ.
դրամ)

Ձեռք բերման
ժամանակը
(հազ. դրամ)

Կարգավիճակը

1

2

3

4

5

Աղյուսակ N 1
Օգտակար
գործունեության
(ծառայության)
ժամկետը (տարի)
6

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ N 2
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ.
դրամ)

Վարձակալման
ժամանակը

Վարձակալման ժամանակահատվածը

1

2

3

4

5

Վարձավճարը
(հազ. դրամ)

Վարձակալման
տեսակը

6

7

1. Սույն ձևի N1 աղյուսակի «Կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է ձեռք բերված հիմնական
միջոցի կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստավորված, տրված երկարաժամկետ
վարձակալության, տրված վարձակալության՝ բացի երկարաժամկետ վարձակալությունից):
2. Սույն ձևի N2 աղյուսակի «Վարձակալման տեսակը» սյունակում լրացվում է հիմնական
միջոցի վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ գործառնական
վարձակալություն):

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆջ4
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 –ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Նյութական արժեքների
անվանումը

2
Նյութեր, այդ թվում՝
Հումք և նյութեր

Նյութական արժեքների ելքի ուղղությունը

Հաշվետու
տարվա
սկզբի
մնացորդը,
անվանումը

Մուտքի
ընդհանուր
գումարը

Ելքի
ընդհանուր
գումարը

3

4

5

Գնովի կիսապատրաստուքներ,
համալրող շինվածքներ և
դետալներ
Վառելիք
Տարա և տարանյութեր
Պահեստամասեր
Շինանյութեր
Գյուղատնտեսական
նշանակության նյութեր
Վերամշակման հանձնված
նյութեր

44

Ընդգրկված է
հիմնական
գործունեության
ծախսերում
6

Օտարված է

Ընդգրկված է
կապիտալ
ներդրումներում

Այլ

7

8

9

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի
մնացորդը
10

1.9
2

Այլ նյութեր
Արագամաշ առարկաներ
Ընդամենը (1+2)

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

45

Ձև N Ֆջ5
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

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

Հիմնական
միջոցի
անվանումը

Նորոգվող
հիմնական միջոցի
սկզբնական
արժեքը
(տարեսկզբին)

2

3

(հազ. դրամ)
Փաստացի կատարված նորոգումներ
այդ թվում՝
Ընդամենը

4

Ընդգրկված
ընթացիկ
ծախսերի մեջ

Հետագա
ծախսումներին
դասվող

5

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆջ6
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Դասի անվանումը

Նախորդ
տարվա
վերջի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

3

4

5

2
Անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվները, այդ
թվում՝
կառուցման ընթացքում
գտնվող հիմնական միջոցներ
տեղակայման ենթակա
սարքավորումներ

Հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի)
վերջի մնացորդը

հիմնական միջոցների վրա
կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
կապալառուի կողմից կառուցվող հիմնական միջոցներ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, չլիցենզավորված գործունեություն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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6

Ձև N Ֆջ7
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _________________ 20___ թ.

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ
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այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Նախատեսված
հիմնական գումարի
վճարը (հազ. դրամ)
Ընդամենը

Հաշվեգրված
տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)
Ընդամենը

Տարեկան
տոկոսադրույքը (%)

Հիմնական գումարի
մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբին (հազ. դրամ)

Գումարը
(հազ. դրամ)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս,
տարի)

Վարկի նպատակը

Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)

Հ/Հ

Վարկային
պայմանագրի N-ը*

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Հիմնական
գումարի
մնացորդը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին
(հազ. դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
* ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճեն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆջ8
(տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 __________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 25-ը

Դասի անվանումը

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

1

2

3

4

Շահագործման մեջ գտնվող
մաշվող հիմնական միջոցներ
Շենքեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Կառուցվածքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Փոխանցող հարմարանքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Մեքենաներ և
սարքավորումներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Արտադրական գույք,
տնտեսական գույք, գործիքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Այլ հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
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(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի
մնացորդը
5

Ընդամենը շահագործման մեջ
գտնվող մաշվող հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Շահագործման չհանձնված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ժամանակավորապես
շահագործումից հանված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործումից հանված և
օտարման նպատակով պահվող
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
չգտնվող հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Հողամասեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
Ձև N Ֆ1
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
առ 1 _________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը` կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ
1
1
2
3

4
5
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
7
7.1
7.2

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8

8.1
8.1.1

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
(2+3+4)
Հասույթ (հիմնական գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված՝ դրան
անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված
հասույթ
Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը հիմնական գործունեության ծախսեր (6+7+8)
Ընդամենը ուղղակի արտադրական ծախսեր (6.1+6.2+6.3)
Արդյունաբերաարտադրական աշխատակազմի աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ
Նյութածախս, որից՝
- արտադրական նպատակով օգտագործված էլեկտրական էներգիա
- արտադրական նպատակով օգտագործված բնական գազ
- արտադրական նպատակով օգտագործված մազութ
- արտադրական նպատակով գնված ջուր
- այլ արտադրական և օժանդակ նյութեր
Մաշվածության գումար
Ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման ծախսեր ( 7.1+7.2), որից՝
Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և
ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք
Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող
նորոգման աշխատանքների արժեք (7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4), այդ
թվում`
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Նյութեր
Մաշվածության գումար
Այլ ծախսեր
Ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր
(8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6+8.7+8.8+8.9+8.10+8.11+8.12+8.13+8.14+8.15+
8.16+8.17+8.18+8.19+8.20+8.21 +8.22 ), որից՝
Վարչակառավարչական ծախսեր (8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4+8.1.5+
8.1.6), այդ թվում՝
-հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
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(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջան
3

8.1.2

- գործուղման ծախսեր

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.5.1
8.1.6
8.2
8.2.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

- գրասենյակային ծախսեր և գույք
- ներկայացուցչական ծախսեր
- նյութեր (ոչ արտադրական), այդ թվում`
-վառելիք
-մաշվածության գումար
Մարքետինգային ծախսեր, այդ թվում՝
գովազդային ծախսեր
Վարձակալական ծախսեր
Տրանսպորտային ծառայությունների ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր
Կապի ծառայությունների ծախսեր
Աուդիտորական ծառայությունների ծախսեր
Ապահովագրական ծախսեր
Դատական ծախսեր
Վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր արտանետելու համար
վճարներ
Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման հետ կապված
ծախսեր
Կարգավորման պարտադիր վճարներ
Այլ ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկեր
Տուրքեր
Մաքսավճար
Տույժեր
Տուգանքներ
Դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր
Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված՝ դրան
անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տրված
ծախսեր
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման
ծախսեր, (8.22.1.+8.22.2) այդ թվում՝
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների
սպասարկում
Հիմնական գործունեությունից արդյունք
(1- 5)
Ոչ հիմնական գործունեության արդյունք (շահույթ կամ վնաս)
(10.1-10.2)
Ոչ հիմնական գործունեության հասույթ (10.1.1.+10.1.2+10.1.3) որից՝
ֆինանսական գործունեությունից հասույթ
Ներդրումային գործունեությունից հասույթ
Ոչ հիմնական այլ գործունեության հասույթ
Ոչ հիմնական գործունեության ծախսեր (10.2.1+10.2.2+10.2.3) որից՝
Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման
ծախսեր
Ներդրումային գործունեությունից ծախսեր
Ոչ հիմնական այլ գործունեության ծախսեր
Շահույթ (վնաս) (9+10)
Նախորդ ժամանակաշրջանի վնաս
Զուտ շահույթ մինչև հարկումը (11 -12)
Հարկվող շահույթ (հաշվի առած հարկի հաշվարկի ժամանակ
վերականգնվող ծախսերը)
Շահութահարկի ծախս
Զուտ շահույթ հարկումից հետո (13-15)

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.22.1
8.22.2
9
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
11
12
13
14
15
16
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_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Ձև N Ֆ2
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ,
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ________________ 20 __ թ.

2
3
4

4

_________________________________

Կապիտալ ներդրումներում
ընդգրկված աշխատավարձ

3

2
Արդյունաբերաարտադրական
անձնակազմ
Նորոգման անձնակազմ
Ընդհանուր և կառավարչական
անձնակազմ
Ոչ ցուցակային անձնակազմ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4)

Պարգևատրումներ և այլ
հավելավճարներ

1
1

Ըստ ընկերության
աշխատակազմի խմբերի

Ընդամենը աշխատակիցների
աշխատավարձ

Հ/Հ

Աշխատակիցների
թվաքանակը

Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

5

6

(հազ. դրամ)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ
վճարումներ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
ընթացքում
(4+5+6)
7

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ3
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ______________ 20___թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ. դրամ)

Ձեռք բերման
ժամանակը

Կարգավիճակը

1

2

3

4

5

Աղյուսակ N 1
Օգտակար
գործունեության
(ծառայության)
ժամկետը (տարի)
6

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ N 2
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ. դրամ)

Վարձակալման
ժամանակը

Վարձակալման
ժամանակահատվածը

Վարձավճարը
(հազ. դրամ)

Վարձակալման
տեսակը

1

2

3

4

5

6

7

1. Սույն ձևի N1 աղյուսակի «Կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է ձեռք
բերված հիմնական միջոցի կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստավորված,
տրված երկարաժամկետ վարձակալության, տրված վարձակալության՝ բացի
երկարաժամկետ վարձակալությունից):
2. Սույն ձևի N 2 աղյուսակի «Վարձակալման տեսակը» սյունակում լրացվում է
հիմնական միջոցի վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ
գործառնական վարձակալություն):

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ4
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Նյութական արժեքների
անվանումը

2
Նյութեր, այդ թվում՝
Հումք և նյութեր
Գնովի կիսապատրաստուքներ,
համալրող շինվածքներ և
դետալներ
Վառելիք
Տարա և տարանյութեր
Պահեստամասեր
Շինանյութեր
Գյուղատնտեսական
նշանակության նյութեր
Վերամշակման հանձնված
նյութեր
Այլ նյութեր

Նյութական արժեքների ելքի ուղղությունը

Հաշվետու
տարվա
սկզբի
մնացորդը,
անվանումը

Մուտքի
ընդհանուր
գումարը

Ելքի
ընդհանուր
գումարը

3

4

5

56

Ընդգրկված է
հիմնական
գործունեության
ծախսերում
6

Օտարված է

Ընդգրկված է
կապիտալ
ներդրումներում

Այլ

7

8

9

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի
մնացորդը
10

2

Արագամաշ առարկաներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2)

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ5
(կիսամյակ, տարի)
__________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

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

Հիմնական
միջոցի
անվանումը

Նորոգվող
հիմնական միջոցի
սկզբնական
արժեքը
(տարեսկզբին)

2

3

(հազ. դրամ)
Փաստացի կատարված նորոգումներ
այդ թվում՝
Ընդգրկված
Հետագա
Ընդամենը
ընթացիկ
ծախսումներին
ծախսերի մեջ
դասվող
4
5
6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ6
(կիսամյակ, տարի)
____________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

Դասի անվանումը

1
1

2
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվները, այդ թվում`
կառուցման ընթացքում գտնվող
հիմնական միջոցներ
տեղակայման ենթակա
սարքավորումներ
հիմնական միջոցների վրա
կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
կապալառուի կողմից կառուցվող
հիմնական միջոցներ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, չլիցենզավորված գործունեություն

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Նախորդ
տարվա
վերջի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու
տարվա
(ժամանակաշրջանի) վերջի
մնացորդ

3

4

5

6

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ7
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

60

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Նախատեսված հիմնական
գումարի վճարը
(հազ. դրամ)
Ընդամենը

Հաշվեգրված տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)

Ընդամենը

Տարեկան
տոկոսադրույքը (%)

Հիմնական գումարի
մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբին (հազ. դրամ)

Գումարը (հազ. դրամ)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս,
տարի)

Վարկի նպատակը

Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)

Հ/Հ

Վարկային
պայմանագրի N-ը*

Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Հիմնական
գումարի
մնացորդը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին (հազ.
դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

* ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճեն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆ8
(կիսամյակ, տարի)
______________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Դասի անվանումը

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջի մնացորդը

1

2

3

4

5

Շահագործման մեջ գտնվող
մաշվող հիմնական միջոցներ
Շենքեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Կառուցվածքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Փոխանցող հարմարանքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Մեքենաներ և
սարքավորումներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Արտադրական գույք,
տնտեսական գույք, գործիքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
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Այլ հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
գտնվող մաշվող հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Շահագործման չհանձնված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ժամանակավորապես
շահագործումից հանված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործումից հանված և
օտարման նպատակով պահվող
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
չգտնվող հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Հողամասեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Հավելված N 5
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
Ձև N Ֆգ1
(կիսամյակ, տարի)
_________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
առ 1 __________________ 20 __ թ.

Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջան

Հ/Հ
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2
Հասույթ (լիցենզավորված գործունեությունից)
(1.1+1.2+1.3+1.4 )
Բնական գազի վաճառքից
Բնական գազի փոխադրումից
Համակարգի օպերատորի ծառայությունից
Էլեկտրաէներգիայի վաճառքից
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք
(լիցենզավորված գործունեություն) (3+4)
Վաճառված գնովի բնական գազի ինքնարժեք
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)
Վաճառված բնական գազի արժեք
Փոխադրման ծառայության արժեք
Փոխադրման համակարգում օգտագործվող
հիմնական միջոցների մաշվածություն
Բնական գազի լաբորատոր հետազոտման ծախսեր
Կորուստների հաշվարկման ծախսեր
Մաքսային ձևակերպումների և սերտիֆիկացման
ծախսեր
Այլ ծախսեր
Բնական գազի փոխադրման տեխնոլոգիական
կորուստներ
Բնական գազի փոխադրման ծառայության և
գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
ծառայության ինքնարժեք (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)
Հումք և նյութեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից
մատուցված ծառայություններ կամ աշխատանքներ
Սեփական և տնտեսական կարիքների համար
գնված բնական գազ
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3

Նախորդ
տարվա նույն
ժամանակաշրջան
4

4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
8
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.3

8.2.4

Այլ ծախսեր
Իրացման ծախսեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Հիմնական միջոցների նորոգման գծով ծախսեր՝
Հումք և նյութեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Մաշվածություն
Օգտագործված բնական գազ՝ նորոգման
աշխատանքներ կատարելու համար
Նորոգման այլ ծախսեր
Հիմնական միջոցների սպասարկման գծով ծախսեր
Հումք և նյութեր
Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից
մատուցված ծառայություններ կամ աշխատանքներ
Սեփական և տնտեսական կարիքների համար
օգտագործված բնական գազ
Բնական գազի բաշխման տեխնոլոգիական
կորուստներ
Արտադրանքի, ապրանքների իրացման
տրանսպորտային և ապահովագրության ծախսեր
Մարքեթինգի և գովազդի ծախսեր
Իրացման այլ ծախսեր
Վարչական ծախսեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Հիմնական միջոցների նորոգում
Հիմնական միջոցների սպասարկում
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Գործուղման ծախսեր
Ներկայացուցչական ծախսեր
Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր
Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր
Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Ապահովագրության ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկեր
Վարձակալական ծախսեր
Կարգավորման պարտադիր վճարներ
Այլ ծախսեր
Հիմնական գործունեության արդյունք (1 -(2+5+6))
Գործառնական այլ գործունեության արդյունք
(8.1-8.2)
Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝
Հավատարմագրային կառավարման տրված գույքից
եկամուտ
Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում՝
Դեբիտորական պարտքերի կորուստների
(հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով ծախսեր
(լիցենզավորված գործունեություն)
Ծախսեր տույժերից, տուգանքներից, դատական
ծախսեր
Արտադրական ծախսումների սովորական (նորմալ)
մակարդակը գերազանցող բնական գազի
կորուստներ
Ժամանակավորապես շահագործումից հանված
հիմնական միջոցների պահպանման ծախսեր
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8.2.5
8.2.6
9
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
10
11

12
13
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
20
20.1
20.2
21

Վնասակար գազային արտանետումների դիմաց
վճարներ
Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր
Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք
(9.1-9.2)
Ոչ գործառնական եկամուտներ, այդ թվում՝
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից եկամուտներ (լիցենզավորված գործունեություն)
Ոչ գործառնական ծախսեր, այդ թվում`
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից ծախսեր (լիցենզավորված գործունեություն)
Վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր
(9.2.2.1+9.2.2.2)
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների
գծով ծախսեր
Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների
գծով ծախսեր
Հասույթ (չլիցենզավորված գործունեություն)
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք
(չլիցենզավորված գործունեություն)
Իրացման ծախսեր (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Վարչական ծախսեր (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Գործառնական այլ գործունեության արդյունք
(չլիցենզավորված գործունեություն) (14.1-14.2)
Գործառնական այլ եկամուտներ (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Գործառնական այլ ծախսեր (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք
(չլիցենզավորված գործունեություն) (15.1-15.2)
Ոչ գործառնական եկամուտներ (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Ոչ գործառնական ծախսեր (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Չլիցենզավորված գործունեության արդյունք
(10-(11+12+13)+14+15)
Արտասովոր գործունեության արդյունք ( 17.1-17.2 )
Արտասովոր գործունեության եկամուտ
Արտասովոր գործունեության ծախսեր
Նախորդ տարիների գործունեության արդյունք
(18.1-18.2)
Նախորդ տարիների եկամուտներ
Նախորդ տարիների ծախսեր
Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումը (7+8+9+16+17+18)
Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), այդ
թվում`
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Շահույթ (վնաս) (19-20)
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_____________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

_____________________________________

___________________

(ընկերության գլխ.հաշվապահի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Ձև N Ֆգ2
(կիսամյակ, տարի)
______________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ,
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

1
2
3
4

Պարգևատրումներ և
այլ հավելավճարներ

Կապիտալ ներդրումներում ընդգրկված
աշխատավարձ

1

Ըստ ընկերության
աշխատակազմի խմբերի

Ընդամենը
աշխատակիցների
աշխատավարձ

Հ/Հ

Աշխատակիցների
թվաքանակը

(հազ. դրամ)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ
վճարումներ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթացքում
(4+5+6)

3

4

5

6

7

2
Արդյունաբերաարտադրական
անձնակազմ
Նորոգման անձնակազմ
Ընդհանուր և կառավարչական
անձնակազմ
Ոչ ցուցակային անձնակազմ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4)

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆգ3
(կիսամյակ, տարի)
_______________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ. դրամ)

Ձեռք բերման
ժամանակը
(հազ. դրամ)

Կարգավիճակը

1

2

3

4

5

Աղյուսակ N 1
Օգտակար
գործունեության
(ծառայության)
ժամկետը (տարի)
6

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ N 2
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ.
դրամ)

Վարձակալման
ժամանակը

Վարձակալման
ժամանակահատվածը

1

2

3

4

5

Վարձավճարը
(հազ.
դրամ)
6

Վարձակալման
տեսակը
7

1. Սույն ձևի N1 աղյուսակի «Կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է ձեռք
բերված հիմնական միջոցի կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստավորված,
տրված երկարաժամկետ վարձակալության, տրված վարձակալության՝ բացի
երկարաժամկետ վարձակալությունից):
2. Սույն ձևի N2 աղյուսակի «Վարձակալման տեսակը» սյունակում լրացվում է
հիմնական միջոցի վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ
գործառնական վարձակալություն):
_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆգ4
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _________________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
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Այլ

5

Ընդգրկված է
կապիտալ
ներդրումներում

4

Օտարված է

3

Ընդգրկված է
հիմնական
գործունեության
ծախսերում

2
Նյութեր, այդ թվում՝
Հումք և նյութեր, այդ թվում`
քսայուղեր
օդորանտ
այլ հումք և նյութեր
հումք և նյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Գնովի կիսապատրաստուքներ, համալրող շինվածքներ և
դետալներ
Վառելիք, այդ թվում`
բենզին
դիզելային վառելիք

Ելքի ընդհանուր
գումարը

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Մուտքի ընդհանուր
գումարը

Հ/Հ

Նյութական արժեքների
անվանումը

Հաշվետու տարվա
սկզբի մնացորդը,
անվանումը

(հազ. դրամ)
Նյութական արժեքների ելքի
ուղղությունը

6

7

8

9

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի
մնացորդը

10

1.3.3
1.3.4
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
2
2.1
2.2
2.3

այլ վառելիք
վառելիք չլիցենզավորված գործունեության համար
Տարա և տարանյութեր
Պահեստամասեր
Պահեստամասեր լիցենզավորված գործունեության համար
Պահեստամասեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Շինանյութեր
շինանյութեր լիցենզավորված գործունեության համար
խողովակներ
այլ շինանյութեր
շինանյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
Վերամշակման հանձնված նյութեր
Այլ նյութեր
այլ նյութեր լիցենզավորված գործունեության համար
այլ նյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Արագամաշ առարկաներ
արագամաշ առարկաներ պահեստում
ժամանակավոր` ոչ տիտղոսային կառույցներ
արագամաշ առարկաներ չլիցենզավորված գործունեության
համար

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆգ5
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _______________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

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

Հիմնական
միջոցի
անվանումը

Նորոգվող
հիմնական միջոցի
սկզբնական
արժեքը
(տարեսկզբին)

2

3

հազ. դրամ
Փաստացի կատարված նորոգումներ
այդ թվում՝
Ընդգրկված
Հետագա
Ընդամենը
ընթացիկ
ծախսումներին
ծախսերի մեջ
դասվող
4
5
6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆգ6
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 __________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

Դասի անվանումը

1
1

2
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվները, այդ թվում`
կառուցման ընթացքում գտնվող
հիմնական միջոցներ
տեղակայման ենթակա
սարքավորումներ
հիմնական միջոցների վրա
կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
կապալառուի կողմից կառուցվող
հիմնական միջոցներ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, չլիցենզավորված գործունեություն

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Նախորդ
տարվա
վերջի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու
տարվա
(ժամանակաշրջանի) վերջի
մնացորդ

3

4

5

6

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N Ֆգ7
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

73

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Նախատեսված հիմնական
գումարի վճարը
(հազ. դրամ)
Ընդամենը

Հաշվեգրված տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)

Ընդամենը

Տարեկան
տոկոսադրույքը (%)

Հիմնական գումարի
մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբին (հազ. դրամ)

Գումարը (հազ. դրամ)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս,
տարի)

Վարկի նպատակը

Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)

Հ/Հ

Վարկային
պայմանագրի N-ը*

(հազ. դրամ)

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Հիմնական
գումարի
մնացորդը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին
(հազ. դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

* ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճեն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

74

Ձև N Ֆգ8
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)
Դասի անվանումը

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջի մնացորդը

1

2

3

4

5

Շահագործման մեջ գտնվող
մաշվող հիմնական միջոցներ
Շենքեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Կառուցվածքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Փոխանցող հարմարանքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Մեքենաներ և
սարքավորումներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Արտադրական գույք,
տնտեսական գույք, գործիքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

75

Այլ հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
գտնվող մաշվող հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Շահագործման չհանձնված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ժամանակավորապես
շահագործումից հանված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործումից հանված և
օտարման նպատակով պահվող
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
չգտնվող հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Հողամասեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

76

Հավելված N 6
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 59-Ն որոշման
Ձև N 1-1
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ
1
1
1.1
1.2
2

3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
14
14.1
14.2

2
Հասույթ (լիցենզավորված գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի
(1.1+1.2 )
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների իրացումից հասույթ
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների հետ վերադարձումից և
գների իջեցումից հասույթի ճշգրտում
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների ինքնարժեք (լիցենզավորված գործունեություն)
(3+4+5+6+7+8+9)
Վաճառված գնովի էլեկտրաէներգիա
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար օգտագործվող
վառելիք/ Հիդրոէլեկտրակայանների կողմից օգտագործվող ջուր
Ջերմային էներգիայի արտադրության համար օգտագործվող
վառելիք
Գնված էլեկտրաէներգիա
Էլեկտրաէներգիայի նորմատիվային կորուստներ
Ընդամենը շահագործման ծախսեր
(10.1+11.1+12.1+13+14.1+15.1+16.1+16.3+16.4+17.5 )
Ընդամենը նորոգման ծախսեր (10.2+11.2+12.2+14.2+15.2+16.2)
Հումք և նյութեր, այդ թվում`
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Մաշվածություն, այդ թվում`
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված
ծառայություններ կամ աշխատանքներ
Սեփական և տնտեսական կարիքների համար գնված
էլեկտրաէներգիա, այդ թվում՝
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
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(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջան
3

15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17
17.1
17.1.1
17.2
17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.1.1
18.2

18.2.1
18.2.1.1
18.2.1.2
18.2.1.3
18.2.2
18.3
18.3.1
18.3.2
18.4
18.5
18.6
18.7
18.7.1
18.7.2
18.8
18.8.1
18.8.2
18.8.3
18.8.4
19
20
20.1
20.1.1
20.2

Բաշխիչ ընկերությունից գնված էլեկտրաէներգիա, այդ թվում`
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Այլ ծախսեր, այդ թվում`
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Ատոմային էլեկտրակայանը շահագործումից հանելու ֆոնդ
Օգտագործված միջուկային վառելիքի պահպանման ֆոնդ
Ապահովագրական ֆոնդ
Իրացման ծախսեր
Աշխատանքի վճարման ծախսեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Հիմնական միջոցների մաշվածություն, դրանց նորոգման և
սպասարկման գծով ծախսեր,այդ թվում`
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Հիմնական միջոցների նորոգման գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների սպասարկման գծով ծախսեր
Պահեստում գտնվող արտադրանքի, ապրանքների փաթեթավորման, տարայի, տեսակավորման, պահպանման ծախսեր
Արտադրանքի, ապրանքների իրացման տրանսպորտային և
ապահովագրության ծախսեր
Կոմիսիոն և կոնսիգնացիոն վարձատրություն
Մարկետիգի և գովազդի ծախսեր
Իրացման այլ ծախսեր
Վարչական ծախսեր
Աշխատանքի վճարման ծախսեր
Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության
(ամորտիզացիայի), դրանց նորոգման և սպասարկման ծախսեր,
այդ թվում`
Հիմնական միջոցների մաշվածություն, նորոգում և սպասարկում
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Հիմնական միջոցների նորոգում
Հիմնական միջոցների սպասարկում
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր, այդ թվում`
Գործուղման ծախսեր
Ներկայացուցչական ծախսեր
Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր
Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր
Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր, ապահովագրության
ծախսեր, այդ թվում`
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Ապահովագրության ծախսեր
Վարչական այլ ծախսեր, այդ թվում`
Չփոխհատուցվող հարկեր
Վարձակալական ծախսեր
Այլ ծախսեր
Կարգավորման պարտադիր վճարներ
Հիմնական գործունեությունից արդյունք (1-(2+17+18))
Գործառնական այլ գործունեության արդյունք (20.1-20.2)
Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝
Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքերից եկամուտ
Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`
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20.2.1
20.2.2
20.2.2.1
20.2.3

20.2.4
20.2.5
21
21.1
21.2
21.2.1
21.2.1.1
21.2.1.2
22
23
24
25
26
27
27.1
27.2
28
29
29.1
29.2
30
30.1
30.2
31
32
32.1
32.2
32.3
33

Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների
պահուստի) գծով ծախսեր (լիցենզավորված գործունեություն)
Տույժեր, տուգանքներ, դատական ծախսեր, այդ թվում`
Դատական ծախսեր
Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ, արտադրական ծախսումների սովորական (նորմալ) մակարդակը գերազանցող ծախսեր, խոտանված արտադրանքի հետ կապված ծախսեր
Վնասակար գազային արտանետումների դիմաց վճարներ
Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր
Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք (21.1-21.2)
Ոչ գործառնական եկամուտներ
Ոչ գործառնական ծախսեր, այդ թվում`
Վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր*
Երկարաժամկետ
Կարճաժամկետ
Հասույթ (չլիցենզավորված գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների ինքնարժեք (չլիցենզավորված գործունեություն)
Իրացման ծախսեր (չլիցենզավորված գործունեություն)
Վարչական ծախսեր (չլիցենզավորված գործունեություն)
Գործառնական այլ ծախսեր (չլիցենզավորված գործունեություն)
Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք (չլիցենզավորված
գործունեություն) (27.1-27.2)
Ոչ գործառնական եկամուտներ (չլիցենզավորված
գործունեություն)
Ոչ գործառնական ծախսեր (չլիցենզավորված գործունեություն)
Չլիցենզավորված գործունեությունից արդյունք
(22-(23+24+25+26)+27)
Արտասովոր գործունեության արդյունք (29.1-29.2)
Արտասովոր գործունեության եկամուտ
Արտասովոր գործունեության ծախսեր
Նախորդ տարիների գործունեության արդյունք (30.1-30.2)
Նախորդ տարիների գործունեության եկամուտ
Նախորդ տարիների գործունեության ծախսեր
Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի
նվազեցումը (19+20+21+28+29+30)
Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում) , այդ թվում`
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), չլիցենզավորված
գործունեություն
Շահույթ (վնաս) (31-32)

* կապված հիմնական գործունեության հետ

_____________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

_____________________________________

___________________

(ընկերության գլխ.հաշվապահի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-2
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ,
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.

1
2
3
4

Պարգևատրումներ և
այլ հավելավճարներ

Կապիտալ ներդրումներում ընդգրկված
աշխատավարձ

1

Ըստ ընկերության
աշխատակազմի խմբերի

Ընդամենը
աշխատակիցների
աշխատավարձ

Հ/Հ

Աշխատակիցների
թվաքանակը

Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
աշխատավարձ,
պարգևատրումներ և այլ
վճարումներ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթացքում
(4+5+6)

3

4

5

6

7

2
Արդյունաբերաարտադրական
անձնակազմ
Նորոգման անձնակազմ
Ընդհանուր և կառավարչական
անձնակազմ
Ոչ ցուցակային անձնակազմ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4)

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-3
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ. դրամ)

Ձեռք բերման
ժամանակը
(հազ. դրամ)

Կարգավիճակը

1

2

3

4

5

Աղյուսակ N 1
Օգտակար
գործունեության
(ծառայության)
ժամկետը (տարի)
6

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ N 2
Հ/Հ

Անվանումը

Արժեքը
(հազ.
դրամ)

Վարձակալման
ժամանակը

Վարձակալման
ժամանակահատվածը

1

2

3

4

5

Վարձավճարը
(հազ.
դրամ)
6

Վարձակալման
տեսակը
7

1. Սույն ձևի N1 աղյուսակի «Կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է ձեռք
բերված հիմնական միջոցի կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստավորված,
տրված երկարաժամկետ վարձակալության, տրված վարձակալության՝ բացի
երկարաժամկետ վարձակալությունից):
2. Սույն ձևի N2 աղյուսակի «Վարձակալման տեսակը» սյունակում լրացվում է
հիմնական միջոցի վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ
գործառնական վարձակալություն):
_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-4
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 ___ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

5

6

82

7

Այլ

4

Ընդգրկված է
կապիտալ
ներդրումներում

Ընդգրկված է
հիմնական
գործունեության
ծախսերում

3

Օտարված է

Ելքի ընդհանուր
գումարը

2
Նյութեր, այդ թվում՝
Հումք և նյութեր, այդ թվում`
քսայուղեր
տեխնոլոգիական ջուր
քիմիկատներ
այլ հումքեր և նյութեր
Հումքեր և նյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Գնովի կիսապատրաստուկներ, համալրող շինվածքներ և
դետալներ
Վառելիք, այդ թվում`
բնական գազ
սինթեզ գազ
մազութ

Մուտքի ընդհանուր գումարը

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Նյութական արժեքների
անվանումը

Հաշվետու տարվա
սկզբի մնացորդը,
անվանումը

Հ/Հ

Նյութական արժեքների ելքի ուղղությունը
Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջի
մնացորդը

8

9

10

1.3.4
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
2
2.1
2.2
2.3

միջուկային վառելիք
այլ վառելիք, այդ թվում`
բենզին
դիզելային վառելիք
վառելիք չլիցենզավորված գործունեության համար
Տարա և տարանյութեր
Պահեստամասեր
պահեստամասեր լիցենզավորված գործունեության համար
պահեստամասեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Շինանյութեր
շինանյութեր լիցենզավորված գործունեության համար
շինանյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
Վերամշակման հանձնված նյութեր
Այլ նյութեր
այլ նյութեր լիցենզավորված գործունեության համար
այլ նյութեր չլիցենզավորված գործունեության համար
Արագամաշ առարկաներ
արագամաշ առարկաներ պահեստում
ժամանակավոր` ոչ տիտղոսային կառույցներ
արագամաշ առարկաներ չլիցենզավորված գործունեության
համար

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-5
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Հ/Հ

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

Հիմնական
միջոցի
անվանումը

Նորոգվող
հիմնական միջոցի
սկզբնական
արժեքը
(տարեսկզբին)

2

3

(հազ. դրամ)
Փաստացի կատարված նորոգումներ
այդ թվում՝
Ընդգրկված
Հետագա
Ընդամենը
ընթացիկ
ծախսումներին
ծախսերի մեջ
դասվող
4
5
6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-6
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

Դասի անվանումը

1
1

2
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվները, այդ թվում`
կառուցման ընթացքում գտնվող
հիմնական միջոցներ
տեղակայման ենթակա
սարքավորումներ
հիմնական միջոցների վրա
կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
կապալառուի կողմից կառուցվող
հիմնական միջոցներ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, չլիցենզավորված գործունեություն

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Նախորդ
տարվա
վերջի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու
տարվա
(ժամանակաշրջանի) վերջի
մնացորդ

3

4

5

6

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-7
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

86

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Նախատեսված հիմնական
գումարի վճարը
(հազ. դրամ)
Ընդամենը

Հաշվեգրված տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)

Ընդամենը

Տարեկան
տոկոսադրույքը (%)

Հիմնական գումարի
մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
սկզբին (հազ. դրամ)

Գումարը (հազ. դրամ)

Վարկի մարման
ժամկետը (ամիս,
տարի)

Վարկի նպատակը

Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)

Հ/Հ

Վարկային
պայմանագրի N-ը*

Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

այդ թվում՝
Վճարված է

Հետաձգված է

Հիմնական
գումարի
մնացորդը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին
(հազ. դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

* ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճեն

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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Ձև N 1-8
(կիսամյակ, տարի)
______________________________________
(ընկերության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 __ թ.
Ներկայացման ժամկետը՝ կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին
հաջորդող ամսվա 25-ը
տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

Դասի անվանումը

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբի
մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

(հազ. դրամ)
Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջի մնացորդը

1

2

3

4

5

Շահագործման մեջ գտնվող
մաշվող հիմնական միջոցներ
Շենքեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Կառուցվածքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Փոխանցող հարմարանքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Մեքենաներ և
սարքավորումներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Արտադրական գույք,
տնտեսական գույք, գործիքներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Այլ հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
գտնվող մաշվող հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք

88

Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործման մեջ չգտնվող
հիմնական միջոցներ
Շահագործման չհանձնված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ժամանակավորապես
շահագործումից հանված
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Շահագործումից հանված և
օտարման նպատակով պահվող
հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը շահագործման մեջ
չգտնվող հիմնական միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Հողամասեր
Սկզբնական արժեք
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք
Ընդամենը հիմնական
միջոցներ
Սկզբնական արժեք
Կուտակված մաշվածություն
Կուտակված արժեզրկում
Հաշվեկշռային արժեք

_________________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«20» սեպտեմբերի 2021թ.

N 212-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ՀՈԳԵԹՄՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ
հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի
պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. «Հոգեթմրաբանակ դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության
(հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Բաղրամյան
11բ) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա տրամադրելու
վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել դատահոգեբուժական
փորձաքննություն գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական
օգնության և սպասարկման ձևը` հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.
Հովհաննիսյանին` ապահովել
1)
տրված
լիցենզիայի
մասին
տեղեկության
գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» սեպտեմբերի 2021թ.

ՆՀ-10-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2021
թվականի սեպտեմբերի 21-ի N 380-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Բախշի Դանիելի Մովսեսյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00780
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) անհատ ձեռնարկատեր Պողոս Իվանի Կարապետյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00262
լիցենզիայի N00003 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝ անհատ ձեռնարկատեր Պողոս Իվանի Կարապետյանի
Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՏԾN00262 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Հայկ Խանումյան

91

92

