ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 06 (170) «06» հունիսի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Վերականգնվող
էներգետիկ
ռեսուրսներ
օգտագործող
ինքնավար էներգաարտադրողի և էլեկտրական էներգիայի
բաշխման լիցենզիա
ունեցող
անձի
մատակարարած
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցում տրամադրելու
կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N 14-Ն որոշումը
«Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման
(ինքնավար
էներգաարտադրող-բաշխող)
պայմանագրի
օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 15-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի մարտի 4-ի թիվ 21Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 20-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
թիվ 53Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 24-Ն
որոշումը
ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

38

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրության
ծառայության
աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական հիմնարկը վերանվանելու և Լեռնային

Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական
խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի N 12 որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի N 8-Ն որոշումը

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
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««Արցախի Հանրապետությունում կարմրուկի, կարմրախտի և
բնածին կարմրախտային համախտանիշի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-015-19 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին»
ԱՀ առողջապահության նախարարի N 104-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 90-Ն հրամանում
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N 46-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետության տարածքում որսի կենդանիների
2019-2020
թվականների
սիրողական
որսի
համար
թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները
սահմանելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի N 65-Ն հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 2010 թվականի մայիսի 4-ի N 31-Ն
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 111-Ն հրամանը
«Չափման միջոցի ստուգաչափման կազմակերպման և
իրականացման կարգը, ստուգաչափման դրոշմի արտատիպի
պատկերները սահմանելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 5-Ն հրամանը
«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 6-Ն
հրամանը

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից լիցենզիաներ տրամադրելու մասին
որոշումների պատճենները
ԱՀ առողջապահության նախարարի կողմից լիցենզիաներ
տրամադրելու և լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին
հրամանների պատճենները
ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից ապրիլ
ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի մայիսի 16-ին
պետական գրանցման համարը 3031934
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«26» ապրիլի 2019 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 14-Ն

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ
ԻՆՔՆԱՎԱՐ ԷՆԵՐԳԱԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈԻՑՈԻՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«էներգախնայողության
և
վերականգնվող
էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
հավելվածի վերջին պարբերությունը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող
ինքնավար էներգաարտադրողի և էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձի մատակարարած էլեկտրական էներգիայի դիմաց
հատուցում տրամադրելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 14-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ԻՆՔՆԱՎԱՐ
ԷՆԵՐԳԱԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴԻՄԱՑ
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ
1. Սույն կարգը սահմանում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողի
և էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի միջև իրականացվող
էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի շրջանակում մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի դիմաց հատուցում տրամադրելու ընթացակարգը:
2. Սույն կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ՝ հողմային, արևային, ջրային,
երկրաջերմային և կենսաբանական զանգվածի վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրներից ստացվող էներգակիրների համախումբ, որոնք կարող են օգտագործվել
սպառման նպատակով.
3) Ինքնավար էներգաարտադրող՝ սեփական կարիքների բավարարման համար
էլեկտրական էներգիա արտադրող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի
էլեկտրատեղակայանքների դրվածքային հզորությունը չի գերազանցում էլեկտրական
էներգիայի սպառիչների տեղակայված ընդհանուր հզորությունը, բայց ոչ ավելի, քան
150 կիլովատտը, իսկ արևային էներգիայի կիրառմամբ արտադրողների դեպքում մինչև
2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ մինչև 500 կիլովատտը.
4) Բաշխող՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզիա ունեցող
իրավաբանական անձ.
5) Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր՝ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող Ինքնավար էներգաարտադրողի էլեկտրասպառման համակարգի
անխափան աշխատանքը և գործունեության իրականացման անհրաժեշտ պայմաններն
ապահովելու նպատակով Բաշխողի կողմից ապահովվող էլեկտրական էներգիայի
փոխհոսքեր.
6) Հաշվարկային ամիս՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է հաշվարկային
տարվա յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և
ավարտվում նույն ամսվա վերջին օրվա ժամը 24:00-ին.
7) Հաշվարկային տարի՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է յուրաքանչյուր
օրացուցային տարվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և ավարտվում նույն տարվա
վերջին օրվա ժամը 24:00-ին:
3. Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարման ենթակա գումարների հաշվարկը և
Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին վճարումը կատարվում է
ամսական: Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարման ենթակա գումարների հաշվարկը
կատարվում է ամսական, իսկ վերջնահաշվարկը և Բաշխողի կողմից Ինքնավար
էներգաարտադրողին վճարումը՝ տարեկան արդյունքներով:
4. Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի շրջանակում Հաշվարկային ամսվա
ընթացքում մատակարարված (հանձնված) էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցում

չի տրամադրվում այն ծավալի չափով, որը հավասար է տվյալ ամսվա ընթացքում մյուս
կողմից ստացված (հանձնված) էլեկտրական էներգիայի ծավալին (այսուհետ՝
հատուցման ոչ ենթակա ծավալ):
5. Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր իրականացնելու նպատակով Ինքնավար
էներգաարտադրողների մոտ պետք է տեղակայված լինեն դարձափոխիչային
(ռեվերսային) բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչներ, որոնց ձեռքբերման և
սպասարկման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Հանձնաժողովի կողմից
հաստատված էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոններով (այսուհետ՝ Կանոններ):
6.
Էլեկտրական
էներգիայի
փոխհոսքերի
շրջանակում
Ինքնավար
էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը
և դրա դիմաց հատուցումը կատարվում է Ինքնավար էներգաարտադրողի և Բաշխողի
միջև Հանձնաժողովի սահմանած օրինակելի ձևին համապատասխան կնքված՝
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման պայմանագրի հիման վրա:
7. Ինքնավար էներգաարտադրողի էլեկտրական ցանցին նոր միացման հետ
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Կանոններով սահմանված կարգով:
8. Բաշխողի կամ Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի ծավալը
հաշվարկվում է հետևյալ հաշվարկային բանաձևով.
Էփտ = Էփց + Էփգ,
որտեղ՝
Էփտ -ն Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև Հաշվարկային ամսվա
արդյունքներով Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի տարբերությունն է, որը
ենթակա է հատուցման,
Էփց -ն Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև Հաշվարկային ամսվա
արդյունքներով ցերեկային սակագնով Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի
տարբերությունն է,
Էփգ -ն Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև Հաշվարկային ամսվա
արդյունքներով գիշերային սակագնով Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի
տարբերությունն է:
9. Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված «Էփց» և «Էփգ» մեծությունները հաշվարկվում են
հետևյալ բանաձևերով.
Էփց = (Բցա - Իցա),
Էփգ = (Բգա - Իգա),
որտեղ՝
Բցա-ն Հաշվարկային ամսվա ընթացքում Բաշխողի կողմից Ինքնավար
էներգաարտադրողին ցերեկային սակագնով մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալն է,
Իցա-ն Հաշվարկային ամսվա ընթացքում Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից
ցերեկային սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալն է,
Բգա-ն Հաշվարկային ամսվա ընթացքում Բաշխողի կողմից Ինքնավար
էներգաարտադրողին գիշերային սակագնով մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալն է,
Իգա-ն Հաշվարկային ամսվա ընթացքում Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից
գիշերային սակագնի համար նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալն է:
10. Եթե Հաշվարկային ամսվա համար սույն կարգի 8-րդ կետի բանաձևով
հաշվարկված «Էփտ» մեծությունը դրական է, ապա այդ ծավալով էլեկտրական
էներգիան համարվում է Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին (որպես
սպառող) մատակարարված էլեկտրական էներգիա, և դրա հետ կապված
հաշվարկային փաստաթղթի ներկայացման և վճարման ժամկետները կարգավորվում

են կողմերի միջև կնքված էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագրով և
Կանոններով:
11. Եթե Հաշվարկային ամսվա համար սույն կարգի 8-րդ կետի բանաձևով
հաշվարկված «Էփտ» մեծությունը դրական է և, միևնույն ժամանակ, սույն կարգի 9-րդ
կետի բանաձևերով հաշվարկված «Էփց» և «Էփգ» մեծությունները նույնպես դրական են,
ապա
Բաշխողի
կողմից
Ինքնավար
էներգաարտադրողին
հաշվարկային
փաստաթուղթ ներկայացնելիս մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալ է
համարվում «Էփց» և «Էփգ» մեծությունների գումարը (Էփց+Էփգ), և «Էփց» մեծության համար
կիրառվում է Հանձնաժողովի կողմից տվյալ սպառողական խմբի համար սահմանված
ցերեկային սակագինը, իսկ «Էփգ» մեծության համար՝ գիշերային սակագինը:
12. Եթե Հաշվարկային ամսվա համար սույն կարգի 8-րդ կետի բանաձևով
հաշվարկված «Էփտ» մեծությունը դրական է և, միևնույն ժամանակ, սույն կարգի 9-րդ
կետի բանաձևերով հաշվարկված «Էփց» մեծությունը նույնպես դրական է, իսկ «Էփգ»
մեծությունը՝ բացասական, ապա Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին
հաշվարկային փաստաթուղթ ներկայացնելիս մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալ է համարվում «Էփց» դրական և «Էփգ» բացասական մեծությունների
գումարը (Էփց+Էփգ), որի համար կիրառվում է Հանձնաժողովի կողմից տվյալ
սպառողական խմբի համար սահմանված ցերեկային սակագինը:
13. Եթե Հաշվարկային ամսվա համար սույն կարգի 8-րդ կետի բանաձևով
հաշվարկված «Էփտ» մեծությունը դրական է և, միևնույն ժամանակ, սույն կարգի 9-րդ
կետի բանաձևերով հաշվարկված «Էփց» մեծությունը բացասական է, իսկ «Էփգ»
մեծությունը՝ դրական, ապա Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին
հաշվարկային փաստաթուղթ ներկայացնելիս մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալ է համարվում «Էփգ» դրական և «Էփց» բացասական մեծությունների
գումարը (Էփգ+Էփց), որի համար կիրառվում է Հանձնաժողովի կողմից տվյալ
սպառողական խմբի համար սահմանված գիշերային սակագինը:
14. Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին մատակարարված
հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի ծավալի հաշվարկը կատարվում է
ամսական, իսկ վերջնահաշվարկը՝ տարեկան արդյունքներով:
15. Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման գումարը տարեկան արդյունքներով
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.
12
ՓԳ = ∑ Էփտ ∗ Ս
=1
որտեղ՝
ՓԳ -ն հատուցվող գումարի չափն է,
Էփտ -ն հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի ծավալն է,
Ս -ն հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի ծավալի համար կիրառվող
սակագնի չափն է (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը),
i -ն Հաշվարկային տարվա Հաշվարկային ամիսներն են:
16. Եթե Հաշվարկային ամսվա համար սույն կարգի 8-րդ կետի բանաձևով
հաշվարկված «Էփտ» մեծությունը բացասական է, ապա այդ ծավալի չափով
էլեկտրական էներգիան Բաշխողի կողմից ենթակա է հատուցման Հաշվարկային
տարվա արդյունքներով: Հաշվարկային տարվա արդյունքներով հատուցման ենթակա
էլեկտրական էներգիայի ծավալը որոշվում է Հաշվարկային տարվա յուրաքանչյուր
Հաշվարկային ամսվա արդյունքներով՝ բացասական «Էփտ» մեծությունների
հանրագումարով:
17. Հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի ծավալի նկատմամբ որպես
սակագին կիրառվում է տվյալ սպառողական խմբի համար յուրաքանչյուր ամսվա
համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ցերեկային սակագների 50 տոկոսի չափը,
իսկ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների դեպքում՝ Հանձնաժողովի կողմից տվյալ խմբի

(բնական ջրահոսք, ոռոգման համակարգ, խմելու ջրատար) համար սահմանված
գործող սակագինը:
18. Այն Հաշվարկային ամիսներին, երբ «Էփտ» մեծությունը բացասական է, այդ
ամիսների համար Բաշխողը Ինքնավար էներգաարտադրողին որևէ հաշվարկային
փաստաթուղթ չի ներկայացնում, և Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալը զրոյական է:
19. Հաշվարկային տարվա ավարտից հետո՝ մինչև Հաշվարկային տարվան
հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը, Բաշխողից հատուցում ստանալու համար
Ինքնավար
էներգաարտադրողը
և
Բաշխողը
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում են հաշվարկային փաստաթուղթ:
Բաշխողը հաշվարկային փաստաթղթի հիման վրա հատուցվող գումարը փոխանցում է
Ինքնավար էներգաարտադրողի բանկային հաշվեհամարին՝ Հաշվարկային տարվա
ավարտից հետո՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի մայիսի 16-ին
պետական գրանցման համարը 3031935
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«26» ապրիլի 2019 թվականի

N 15-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
(ԻՆՔՆԱՎԱՐ ԷՆԵՐԳԱԱՐՏԱԴՐՈՂ-ԲԱՇԽՈՂ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «ը» կետը և «էներգախնայողության
և
վերականգնվող
էներգետիկայի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի հավելվածի վերջին պարբերությունը՝ Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման
(ինքնավար էներգաարտադրող-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ն որոշման
Օրինակելի ձև
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման
(ինքնավար էներգաարտադրող-բաշխող)
«____» ________________ 20__ թվական

ք. _________________

______________________________________________________________________________,
(իրավաբանական (ֆիզիկական) անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

այսուհետ՝ Ինքնավար էներգաարտադրող, ի դեմս _______________________________
______________________________________________________________________________,
(իրավաբանական անձի դեպքում՝ ներկայացուցչի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

______________________________________________________________________________,
(սպառման համակարգի միացման հասցեն)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, Արցախի
Հանրապետության
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով մի կողմից, և ____________________________
______________________________________________________________________________,
(ընկերության անվանումը)

այսուհետ՝ Բաշխող, ի դեմս _____________________________________________________,
(ներկայացուցչի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով,
Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից,
այսուհետ՝ Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի
մասին.
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Պայմանագրում կիրառվող հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) Հատուցման կարգ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ վերականգնվող
էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողի և էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից մատակարարած
էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցում տրամադրելու կարգ.
3) Ինքնավար էներգաարտադրող՝ սեփական կարիքների բավարարման համար
էլեկտրական էներգիա արտադրող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի
տեղակայանքների դրվածքային հզորությունը չի գերազանցում էլեկտրական
էներգիայի իր սպառիչների տեղակայված ընդհանուր հզորությունը, բայց ոչ ավելի,
քան 150 կիլովատտը, իսկ արևային էներգիայի կիրառմամբ արտադրողների դեպքում
մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ մինչև 500 կիլովատտը.
4) Բաշխող՝ էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա
ունեցող
իրավաբանական անձ.
5) Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր՝ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող Ինքնավար էներգաարտադրողի էլեկտրասպառման համակարգի
անխափան աշխատանքը և գործունեության իրականացման անհրաժեշտ պայմաններն

ապահովելու նպատակով Բաշխողի կողմից ապահովվող էլեկտրական էներգիայի
փոխհոսքեր.
6) Կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրական էներգիայի
մատակարարման և օգտագործման կանոններ.
7) Հաշվարկային ամիս՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է Հաշվարկային
տարվա յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և
ավարտվում նույն ամսվա վերջին օրվա ժամը 24:00-ին.
8) Հաշվարկային տարի՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է յուրաքանչյուր
օրացուցային տարվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և ավարտվում նույն տարվա
վերջին օրվա ժամը 24:00-ին:
2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
2. Պայմանագրի համաձայն Ինքնավար էներգաարտադրողն իրավասու է
Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի շրջանակում Բաշխողին մատակարարել
էլեկտրական էներգիա, իսկ Բաշխողը պարտավոր է հատուցել մատակարարված
էլեկտրական էներգիայի դիմաց:
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3. Կողմերը պարտավորվում են ղեկավարվել «Էներգետիկայի մասին» և
«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով, Պայմանագրով, Հատուցման կարգով,
Կանոններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով և Հատուցման կարգով,
ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով:
4. Ինքնավար էներգաարտադրողը պարտավոր է.
1) Բաշխողին մատակարարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 537-Ն որոշմամբ հաստատված
էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված որակի էլեկտրական էներգիա.
2) մասնակցել մատակարարված և հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի
ծավալի հաշվարկին՝ ամսական և վերջնահաշվարկին՝ տարեկան արդյունքներով:
5. Ինքնավար էներգաարտադրողն իրավունք ունի ստանալու հատուցում
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց:
6. Բաշխողը պարտավոր է.
1) Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում հատուցել Ինքնավար
էներգաարտադրողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց.
2) կատարել մատակարարված և հատուցման ենթակա էլեկտրական էներգիայի
ծավալի հաշվարկ՝ ամսական և վերջնահաշվարկ՝ տարեկան արդյունքներով.
3) Ինքնավար էներգաարտադրողի մոտ տեղակայել դարձափոխիչային
(ռեվերսային) բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչ (հավելված N 1): Հաշվիչի
ձեռքբերման և սպասարկման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Կանոններով:
4. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին վճարման ենթակա և
Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին հատուցման ենթակա էլեկտրական
էներգիայի ծավալների հաշվարկը կատարվում է համաձայն Հատուցման կարգի և
հատուցման (վճարման) ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտի
(հավելված N 2):
8. Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալը և մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց հատուցման
գումարը տարեկան արդյունքներով հաշվարկվում են համաձայն Հատուցման կարգի:
9. Առևտրային հաշվիչի ցուցմունքները գրանցում է Բաշխողը՝ տվյալ
Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին երեք օրերի ընթացքում:

10. Հաշվարկային տարվա ավարտից հետո՝ մինչև Հաշվարկային տարվան
հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը, Բաշխողից հատուցում ստանալու համար
Ինքնավար
էներգաարտադրողը
և
Բաշխողը
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում են հաշվարկային փաստաթուղթ:
Հատուցման դեպքում կիրառվող սակագինը որոշվում է համաձայն Հատուցման
կարգի:
11. Բաշխողը Պայմանագրի 10-րդ կետում նշված հաշվարկային փաստաթղթի
հիման վրա հատուցվող գումարը փոխանցում է Ինքնավար էներգաարտադրողի
բանկային հաշվեհամարին՝ Հաշվարկային տարվա ավարտից հետո՝ մինչև
Հաշվարկային տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը:
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
12. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով և
Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:
13. Բաշխողի կողմից Պայմանագրի 11-րդ կետում նշված ժամկետի խախտման
պարագայում Ինքնավար էներգաարտադրողն իրավունք ունի Բաշխողից պահանջելու
վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0,1 տոկոսի
չափով:
6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԸ (ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐ)
14. Կողմերը Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման
համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է անհաղթահարելի
ուժի (ֆորս մաժորի): Պայմանագրի իմաստով անհաղթահարելի ուժ են համարվում
արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են
Կողմերի կամքից անկախ և միևնույն ժամանակ, անկախ վերջիններիս գործադրած
ջանքերից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի
գործողություններին: Պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և
հանգամանքներ են բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր
դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր,
կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, սողանքներ),
գործադուլները,
հասարակական
անկարգությունները,
ահաբեկչությունները,
պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի
իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և
հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր
ճանաչելու համար:
15. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ
տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր
ժամկետները:
7. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
16. Պայմանագրի հետ կապված Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են
բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի առկայության
դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ՝ նրա կողմից սահմանված կարգով: Սույն
պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական
կարգով:
17. Եթե վեճի առարկան Ինքնավար էներգաարտադրողին Բաշխողի կողմից
հատուցվող գումարի չափն է, ապա Բաշխողը պարտավոր է վճարել հատուցվող
գումարը, որից հետո միայն Կողմերը կարող են լուծել վեճը:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
18. Սույն գլխում Կողմերի կողմից սահմանվող այլ պայմանները չեն կարող
հակասել Պայմանագրին, Հատուցման կարգին, Կանոններին և այլ իրավական
ակտերին:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
19. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է
անորոշ ժամկետով:
20. Պայմանագիրը կազմված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու
օրինակից՝ մեկական յուրաքանչյուր Կողմի համար:
21. Հանձնաժողովի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողի և Բաշխողի միջև
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման պայմանագրի նոր
օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ
լրացումներ կատարելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած
ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ
լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում: Հանձնաժողովի սահմանած
ժամկետում էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և հատուցման նոր
պայմանագիր
չկնքելու
կամ
գործող
պայմանագրում
համապատասխան
փոփոխություններ կամ լրացումներ չկատարելու դեպքում գործում են Հանձնաժողովի
կողմից հաստատված պայմանագրի նոր օրինակելի ձևի դրույթները կամ գործող
օրինակելի ձևում կատարված փոփոխությունները կամ լրացումները:
22. Պայմանագիրը կարող է լուծվել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
23. Պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը Կողմերին չի ազատում մինչ այդ
Պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:
24. Պայմանագրի լուծման դեպքում Կողմերը պարտավոր են մեկ ամսվա
ընթացքում իրականացնել վերջնահաշվարկ:
10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
25. Պայմանագրի անբաժանելի մաս են կազմում՝
1) առևտրային հաշվառքի սարքի վերաբերյալ N 1 հավելվածը,
2) հատուցման (վճարման) ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտի
մասին N 2 հավելվածը:
11. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ
Ինքնավար էներգաարտադրող՝
բնակության (գտնվելու) վայրը
Հ/հ
Հեռախոս
Էլեկտրոնային փոստ
Պաշտոն (իրավաբանական անձի դեպքում)
____________________________________
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Բաշխող՝
գտնվելու վայրը
Հ/հ
Հեռախոս
Էլեկտրոնային փոստ
Պաշտոն
_________________________
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ն
որոշմամբ սահմանված պայմանագրի օրինակելի ձևի

Առավելագույն թույլատրելի հզորություն /կՎտ/

Էլեկտրամատակարարման սխեմայի
հուսալիության մակարդակը

9

տրանսֆորմացիայի գործակիցը

8

տեսակը, գործարանային համարը,
Ինքնավար էներգաարտադրողի
կնիքի տեսակը, համարը

7

12

13

14

Լարման չափիչ
տրանսֆորմատորի

ճշտության դասը

6

տրանսֆորմացիայի գործակիցը

5

տեսակը, գործարանային համարը,
Ինքնավար էներգաարտադրողի
կնիքի տեսակը, համարը

4

հաջորդ պլանային ստուգաչափման
ամիսը և տարեթիվը

3

Առևտրային հաշվառքի սարք
Հոսանքի չափիչ
տրանսֆորմատորի

ճշտության դասը

2

անվանական լարումը (Վ)

1

թույլատրելի հոսանքը (Ա)

տեսակը, գործարանային համարը,
Ինքնավար էներգաարտադրողի
կնիքի տեսակը, համարը

Հաշվիչի

Սահմանազատման կետը

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ՄԱՍԻՆ
Հաշվառքի
սարքի տեղադրման
վայրը

10

11

1. Սույն աղյուսակի 6-12-րդ սյունակները չեն լրացվում 0,22 կիլովոլտ միաֆազ
Ինքնավար էներգաարտադրողների համար:
2.Սույն աղյուսակի 13-րդ սյունակը լրացվում է համաձայն Ինքնավար էներգաարտադրողին տրված տեխնիկական պայմանների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում.
1) 0,22 կիլովոլտ լարման Ինքնավար էներգաարտադրողների համար՝ հաշվիչի
թույլատրելի հոսանքի և անվանական լարման արտադրյալով.
2) 0,4 կիլովոլտ լարման Ինքնավար էներգաարտադրողների համար՝ հաշվիչի
թույլատրելի հոսանքի, անվանական լարման և հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորի
տրանսֆորմացիայի գործակցի արտադրյալով.
3) 6(10) կիլովոլտ և բարձր լարման Ինքնավար էներգաարտադրողների համար՝
հաշվիչի թույլատրելի հոսանքի, անվանական լարման, հոսանքի չափիչ
տրանսֆորմատորի
տրանսֆորմացիայի
գործակցի
և
լարման
չափիչ
տրանսֆորմատորի տրանսֆորմացիայի գործակցի արտադրյալով:
3. Սույն աղյուսակի 14-րդ սյունակը լրացվում է.
1) մեկ թվանշանով, եթե Ինքնավար էներգաարտադրողների էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է 6(10) կիլովոլտ և բարձր լարման մեկից ավելի առանձին
օդային կամ մալուխային գծերով կայանի կամ ենթակայանի երկու հոծանային
համակարգերից կամ սեկցիաներից.
2) երկու թվանշանով, եթե Ինքնավար էներգաարտադրողների էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է այլ կերպ:
Ինքնավար էներգաարտադրող՝
_____________________________________________
(ստորագրություն,անուն,ազգանուն,իրավաբանական անձի դեպքում՝ պաշտոն)

_____ ______________ 20____ թվական
Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Բաշխող՝
________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն,ազգանուն)

_____ ______________ 20____ թվական
Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ն
որոշմամբ սահմանված պայմանագրի օրինակելի ձևի
ԱԿՏ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՎՃԱՐՄԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ինքնավար էներգաարտադրող __________________________________________________
Բաշխող ______________________________________________________________________
Հաշվարկային ամիս __ ________20__ թ. մինչև __ ________ 20__ թ.
Հաշվարկային ամսվա ընթացքում՝
■ Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին ցերեկային սակագնով
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալը (Բցա)՝ _____կիլովատտ ժամ,
■
Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից ցերեկային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալը (Իցա)՝ ______ կիլովատտ ժամ,
■ Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին գիշերային սակագնով
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի ծավալը (Բգա)՝ ______կիլովատտ ժամ,
■ Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից գիշերային սակագնի համար
նախատեսված ժամանակահատվածում Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի ծավալը (Իգա)՝ ______ կիլովատտ ժամ,
■ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև ցերեկային սակագնի էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի տարբերությունը (Բցա-Իցա)՝ ______կիլովատտ ժամ.
■ էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռային հաշվարկի արդյունքը (Էփց(-1))
կիլովատտ ժամ,
■ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև գիշերային սակագնի էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի տարբերությունը (Բգա-Իգա)՝ _______կիլովատտ ժամ.
■ Բաշխողի և Ինքնավար էներգաարտադրողի միջև հատուցման ենթակա
էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի տարբերությունը (Էփտ),՝ (Էփտ=(Բցա-Իցա)+(ԲգաԻգա))՝ _____ կիլովատտ ժամ:
Հիմքը՝ _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ինքնավար էներգաարտադրող՝
______________________________________________
(ստորագրություն,անուն,ազգանուն,իրավաբանական անձի դեպքում՝ պաշտոն)

_____ _______________ 20____ թվական

Բաշխող՝
______________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն )

_____ _______________ 20____ թվական

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի մայիսի 16-ին
պետական գրանցման համարը 3031936
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«26» ապրիլի 2019 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 20-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ
4-Ի ԹԻՎ 21Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի մարտի 4-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից վարչական
վարույթի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 21Ն որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի հունիսի 04-ին
պետական գրանցման համարը 3031941
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«14» մայիսի 2019 թվականի

N 24-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 53Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Էլեկտրական էներգիա արտադրող
ընկերությունների կողմից առաքված էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
սակագների հաշվարկման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» թիվ
53Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում և 1-ին կետում «մեթոդաբանությունը» բառերը
փոխարինել «մեթոդիկան» բառերով.
2) որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի մայիսի 14-ի N 24-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2008 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 53Ն որոշման
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ)
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Սույն մեթոդիկան սահմանում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի
էլեկտրական էներգիա (հզորություն) արտադրող խոշոր` 30 մեգավատտ և ավելի
տեղակայված հզորություն ունեցող հիդրոէլեկտրակայանների (կասկադների)
(այսուհետ` ընկերություններ) կողմից Արցախի Հանրապետության էլեկտրական
էներգիայի մեծածախ շուկայում վաճառվող էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
սակագների ձևավորման սկզբունքները:
Սույն մեթոդիկայի 2.1-ին և 2.1.1-ին գլուխները չեն տարածվում Արցախի
Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ իրականացվող ծրագրերի
(մասնավորեցում, նոր արտադրական հզորությունների կառուցում) շրջանակում
ստեղծված այն ընկերությունների վրա, որոնց համար նախատեսվել են սակագնային
կարգավորման այլ մեխանիզմներ:
Սակագների մշակման գործընթացն իրականացվում է երկու փուլով.
1) Ընկերությունների տարեկան անհրաժեշտ հասույթի մեծության հաշվարկ.
2) Ծախսերի վերլուծություն, դասակարգում, սակագների կառուցվածքի
ընտրություն և սակագնային դրույքների հաշվարկ:
2. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
Ընդհանուր հասույթը, որը ընկերություններին թույլատրվում է ստանալ
սակագների միջոցով, կոչվում է անհրաժեշտ հասույթ: Այն պետք է բավարար լինի
ընկերությունների հուսալի, անվտանգ և շարունակական գործունեության համար
պահանջվող բոլոր ծախսերը կատարելու և ներգրավված կապիտալի դիմաց ողջամիտ
շահույթ ստանալու համար:
Անհրաժեշտ հասույթը (ԱՀ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
ԱՀ = ԹԾ + Մ + ԹՇ
որտեղ`
ԹԾ-ն թույլատրելի տարեկան ծախսերն են,
Մ-ն հիմնական միջոցների տարեկան մաշվածությունն է,
ԹՇ-ն թույլատրելի շահույթն է:
2.1 ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԾԱԽՍԵՐ
Թույլատրելի ծախսերում պետք է ներառվեն հաշվարկային տարվա ընթացքում
կատարվող
ծախսերը,
որոնք
անհրաժեշտ
են
ընկերության
բնականոն
գործունեությունը ապահովելու համար, այդ թվում`
1) շահագործման և պահպանման ծախսերը,

2) հարկերը (բացի շահութահարկից և ավելացված արժեքի հարկից) և Արցախի
Հանրապետության օրենքներով սահմանված տուրքերն ու պարտադիր այլ վճարները.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հիմնավորված և
անհրաժեշտ այլ ծախսեր:
Թույլատրելի ծախսերում չեն ընդգրկվում լիցենզավորված գործունեությանը
չառնչվող ծախսերը, որոնց համար ընկերությունն իրականացնում է առանձնացված
հաշվառում:
Սակագնի սահմանման (վերանայման) հայտ ներկայացնելիս ընկերությունը պետք
է ներկայացնի աուդիտորի կողմից ստուգված նախորդ տարվա ծախսերը, ընթացիկ
տարվա փաստացի (կանխատեսվող) ծախսերը և հաշվարկային տարվա նախատեսվող
ծախսերը:
2.1.1 ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Շահագործման և պահպանման ծախսերը ընդգրկում են ընկերությունների
ծախսերի հետևյալ խմբերը`
1) արտադրական անձնակազմի աշխատավարձը.
2) շահագործման համար անհրաժեշտ օժանդակ նյութերի ծախսերը.
3) նորոգման ծախսերը, որոնք ընդգրկում են ինչպես սեփական ուժերով, այնպես էլ
կապալառու
կազմակերպությունների
կողմից
իրականացվող
նորոգման
աշխատանքների արժեքը.
4) այլ գործառնական ծախսեր:
2.2 ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական միջոցների տարեկան մաշվածության (Մ) գումարները հաշվարկվում են
գծային մեթոդով` ելնելով ծառայությունների մատուցման համար Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) կողմից
օգտակար և օգտագործվող ճանաչված հիմնական միջոցների սկզբնական
(ձեռքբերման) արժեքից կամ ֆինանսական հաշվետվություններում դրան փոխարինող
այլ գումարից և օգտակար ծառայության ժամանակահատվածից:
2.3 ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՇԱՀՈՒՅԹ
Թույլատրելի շահույթը հաշվարկվում է որպես շահույթի հաշվարկման բազայի
(ՇԲ) և թույլատրելի շահույթի նորմայի (ՇՆ) արտադրյալ`
ԹՇ = ՇԲ * ՇՆ
Շահույթի հաշվարկման բազա է հանդիսանում ընկերության զուտ ակտիվների
արժեքը: Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
ՇԲ = ՕՕՈԸԱ - ԿՄ + ՇԿ
որտեղ`
ՕՕՈԸԱ-ն
լիցենզավորված
գործունեություն
իրականացնելու
համար
հանձնաժողովի կողմից օգտակար և օգտագործվող ճանաչված ոչ ընթացիկ
ակտիվների արժեքն է,
ԿՄ-ն կուտակված մաշվածությունն է,
ՇԿ-ն հանձնաժողովի կողմից թույլատրված շրջանառու կապիտալի մեծությունն է:
Շահույթի հաշվարկման բազան ժամանակ առ ժամանակ (բայց ոչ հաճախ, քան
տարին մեկ անգամ) վերահաշվարկվում է հաշվի առնելու համար`
1) օգտակար և օգտագործվող ճանաչված ակտիվներում կատարված ներդրումները.
2) կուտակված մաշվածության փոփոխությունը.
3) շրջանառու կապիտալի թույլատրված մեծության փոփոխությունը.

4) արժույթային փոխարժեքների փոփոխությունները այն դեպքերի համար, երբ
ակտիվները ձեռք են բերված արտարժույթով:
Շահույթի թույլատրելի նորման սահմանվում է ընկերության կապիտալի միջին
կշռված արժեքին հավասար, որն իրենից ներկայացնում է փոխառու և սեփական
կապիտալի միջին արժեքը՝ հաշվարկված կապիտալի կառուցվածքում նրանց
բաժնեմասերի կշիռներին համապատասխան:
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որտեղ`
ՍԿ-ն և rë-Ý – համապատասխանաբար սեփական կապիտալի մեծությունն է
հաշվարկային տարվա սկզբում և նրա թույլատրելի (ողջամիտ) շահույթի նորման
(մինչև հարկումը),
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-ն ¨ rцi -ն համապատասխանաբար i-րդ փոխառության չմարված մնացորդն է

հաշվարկային տարվա սկզբում և նրա սպասարկման արժեքը:
Կարող են կիրառվել շահույթի կամ շահույթի նորմայի որոշման այլ մեթոդներ, եթե
այդպիսիք նախատեսված են բաժնետոմսերի կամ գույքի վաճառքի միջպետական կամ
մասնավորեցման պայմանագրերով:
2.3.1 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ
Ընկերության ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուրներից, պայմաններից և
հնարավորություններից ելնելով` սույն մեթոդիկայի 2.2-րդ և 2.3-րդ գլուխներով
նախատեսված մաշվածության և թույլատրելի շահույթի փոխարեն կարող է կիրառվել
անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի հատուցման սկզբունքը: Այս սկզբունքը
կիրառվում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունից կամ Արցախի
Հանրապետության կառավարության երաշխիքով ստացված արտոնյալ վարկերի
հաշվին իրականացվող ծրագրերի դեպքում: Այդ ծրագրերի շրջանակում ստեղծվող ոչ
ընթացիկ ակտիվների մասով մաշվածության (ամորտիզացիայի) և շահույթի փոխարեն
անհրաժեշտ հասույթի հաշվարկում ընդգրկվում են հանձնաժողովի հետ նախապես
համաձայնեցված փոխառու միջոցների սպասարկման (տոկոսավճարներ) և մարման
ծախսերը, որոնք որոշվում են ընկերության առկա պարտքերի սպասարկման և
մարման ժամանակացույցից:
2.4 ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ
Հաշվարկային տարվա ծախսերի որոշման հիմք են հանդիսանում հաշվարկային
տարվան ամենամոտ տասներկուամսյա ժամանակահատվածը (փորձնական տարի),
որի համար գոյություն ունի ծախսերի վերաբերյալ սպառիչ և ստուգված
տեղեկատվություն:
Ծախսերը վերահաշվարկվում են կիրառելով հետևյալ մոտեցումները.
1) ծախսերի նորմալացում, որի դեպքում փորձնական տարվա ընթացքում
կատարված ծախսերը համապատասխանեցվում են սովորական տարվա ընթացքում
կատարվող ծախսերին, արտասովոր հանգամանքների և ոչ կրկնվող ծախսերի
բացառության միջոցով.
2) հայտնի և չափարկելի փոփոխությունները, որոնց միջոցով կանխատեսելի
փոփոխությունները հաշվի են առնվում համապատասխանեցնելով փորձնական
տարվա ծախսերը հաշվարկային տարվա իրողություններին:

3. ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սակագների մշակման գործընթացի հաջորդ փուլում իրականացվում է
ընկերությունների ծախսերի վերլուծությունն ու բաշխումը՝ ըստ լիցենզավորված
գործունեությունների, ծախսերի տեսակների և մատուցվող ծառայությունների:
Ծախսերի վերլուծությունը կատարվում է ծախսերի դասակարգումով:
3.1 ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
Ծախսերը դասակարգվում են երկու խմբի` հաստատուն և փոփոխական:
Հաստատուն ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք ընկերությունները կատարում են
անկախ առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակից: Դա հիմնականում հիմնական
միջոցների սպասարկման և պահպանման հետ կապված ծախսերն են և այլ ծախսերը,
որոնք պետք է հատուցվեն անկախ առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակից:
Փոփոխական ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք փոփոխվում են կախված
առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակից և այդ փոփոխությունները
պայմանականորեն կարելի է համարել ուղիղ համեմատական այդ քանակին: Այդ
ծախսերը ընդգրկում են հիմնական սարքավորումների նորոգման ծախսերի մի մասը,
որը կարելի է կախվածության մեջ դնել նրանց աշխատաժամերի քանակից: Որոշ
դեպքերում, եթե ընկերությունները կիրառում են աշխատանքի վարձատրության
պարգևատրային համակարգ, աշխատավարձի մի մասը նույնպես կարող է դասվել
փոփոխական ծախսերին:
Հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսերը մասամբ կարող են ընդգրկվել
փոփոխական ծախսերի մեջ` հաշվի առնելով նրանց ծառայության ժամկետի
(աշխատանքի ներուժի) կախվածությունն աշխատաժամերի քանակից և հետևաբար
նաև էլեկտրական էներգիայի արտադրությունից:
Ընկերութունների թույլատրելի շահույթի այն մասը, որն անհրաժեշտ է փոխառու
կապիտալի սպասարկման համար, պետք է դասվի հաստատուն ծախսերին, իսկ
սեփական կապիտալի շահութաբերության ապահովման և շահութահարկի մասով
կարող է մասնակի կամ ամբողջությամբ դասվել փոփոխական ծախսերին:
Բոլոր ընկերությունները պարտավոր են ծախսերի դասակարգման իրենց
սկզբունքները համապատասխան հիմնավորումներով ներկայացնել հանձնաժողովի
համաձայնեցմանը:
4. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
4.1 ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Էլեկտրաէներգիա արտադրող տարբեր ընկերությունների համար սակագների
կառուցվածքը կարող է լինել տարբեր: Կառուցվածքի ընտրությունը կախված է
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի պահանջներից և այդ պահանջները
բավարարելու համար տվյալ ընկերության կողմից անհրաժեշտ ծառայություններ
մատուցելու հնարավորություններից, որոնք կարող են ներառել էլեկտրական
էներգիայի արտադրությունը, պահուստային հզորությունների ապահովումը, սինխրոն
կոմպենսատորի ռեժիմում աշխատանքը, հաճախականության կարգավորումը և այլն:
Ընկերությունների կողմից էլեկտրաէներգետիկական համակարգին մատուցվող
ծառայությունների տեսակից, դրանց հաշվառման հնարավորություններից և
նպատակահարմարությունից կախված նրանց համար կարող են կիրառվել միադրույք
կամ բազմադրույք սակագներ: Սակագնային դրույքների հաշվարկի հիմք են
հանդիսանում դասակարգված` հաստատուն (Ծհ) և փոփոխական (Ծփ) ծախսերի
տարբեր ծառայությունների միջև բաշխված մեծությունները:

Սակագների կառուցվածքը, սակագնային դրույքների միջոցով վճարման ենթակա
ծառայությունների տեսակները և դրանց միջև ծախսերի բաշխման սկզբունքները
ընկերությունների ներկայացմամբ հաստատում է հանձնաժողովը:
4.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
Ծառայությունների քանակի միավորներն իրենցից ներկայացնում են ֆիզիկական
մեծություններ, որոնց նկատմամբ կիրառվում են վճարման դրույքները:
Դրանք են`
1) առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակի միավոր (կիլովատտ/ժամ).
2) պայմանագրային պատրաստական հզորության միավոր (կիլովատտ).
3) սինխրոն կոմպենսատորի ռեժիմում ռեակտիվ էներգիայի արտադրության
միավոր (կՎար).
4) հաճախականության ավտոմատ կարգավորման միավոր (կիլովատտ):
Համակարգային այլ ծառայությունների մատուցման դեպքում կարող են կիրառվել
նաև այդ ծառայությունները բնորոշող և չափող միավորներ:
4.3 ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
4.3.1 ՄԻԱԴՐՈՒՅՔ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Միադրույք սակագները սահմանվում են այն արտադրող ընկերությունների
համար, որոնց աշխատանքի ռեժիմները չեն կարգավորվում համակարգի օպերատորի
կողմից: Դրանք են` օրական կարգավորում չունեցող հիդրոէլեկտրակայանները,
հողմային կայանները և վերականգնվող էներգետիկական ռեսուրսներ օգտագործող
այլ կայաններ, որոնք բացի էլեկտրական էներգիայի արտադրությունից
համակարգային այլ ծառայություններ չեն մատուցում:
Միադրույք սակագներում ծառայությունների քանակի միավոր, որպես կանոն,
հանդիսանում է էլեկտրական էներգիայի քանակի միավորը (կիլովատտ/ժամ):
Միադրույք սակագնի կիրառման դեպքում ծախսերի դասակարգում չի կատարվում
և սակագինը հաշվարկվում է որպես ընկերության անհրաժեշտ հասույթի (ԱՀ) և
գնորդին
տարվա
ընթացքում
առաքվող
էլեկտրական
էներգիայի
(W³é)
հարաբերություն`

к

ІР
Wі й

Տարվա ընթացքում առաքվող էլեկտրական էներգիայի հաշվարկային մեծությունը
որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

որտեղ`
-ը էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրանքի հաշվարկային մեծությունն է (կիլովատտ/ժամ),
–ն կայանի տարրերում տեղի ունեցող կորուստների և սեփական կարիքների
վրա ծախսվող էլեկտրական էներգիայի քանակն է (կիլովատտ/ժամ):
Տարեկան արտադրանքի հաշվարկային մեծությունը ընդունվում է կայանի
նախագծային միջին բազմամյա արտադրանքին հավասար: Եթե շահագործման
ընթացքում օբյեկտիվ պատճառներով տեղի են ունեցել նախագծային ցուցանիշներից
շեղումներ, ապա ընկերությունը հանձնաժողով է ներկայացնում միջին բազմամյա
արտադրանքի վերաբերյալ լիցենզավորված մասնագիտական կազմակերպության
կողմից կատարված նոր հաշվարկ:
Կայանի տարրերում տեղի ունեցող կորուստների և սեփական կարիքների վրա
ծախսվող էլեկտրական էներգիայի քանակի հաշվարկը կատարվում է ընկերությունների կողմից մշակված և հանձնաժողովի կողմից հաստատված մեթոդիկայով:

4.3.2 ԵՐԿԴՐՈՒՅՔ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Երկդրույք սակագնային համակարգում ընկերությունների` վճարման ենթակա
ծառայություններ են հանդիսանում էլեկտրական էներգիայի առաքումը, որի քանակի
չափման միավոր է հանդիսանում կիլովատտ/ժամը և պայմանագրային
պատրաստական հզորությունը, որի քանակի չափման միավոր է հանդիսանում
կիլովատտը:
Երկդրույք սակագներ կիրառվում են այն ընկերությունների համար, որոնց
մասնակցությունը էլեկտրական էներգիայի և հզորության հաշվեկշռում ամեն պահի
հրահանգվում է համակարգի օպերատորի կողմից: Դրանց շարքին են դասվում
օրական կարգավորում ունեցող հիդրոէլեկտրակայանները և հիդրոէլեկտրակայանների կասկադները:
Երկդրույք սակագների էլեկտրական էներգիայի դրույքը (ՍԴw) որոշվում է հետևյալ
բանաձևով`

к ё

w

Мц
Wі й

(ՀՀ դրամ/կիլովատտ/ժամ),

որտեղ`
Ծփ-ն ծախսերի դասակարգման արդյունքում հաշվարկված ընկերության
փոփոխական ծախսերն են,
Wառ-ը հաշվարկային տարվա ընթացքում առաքվող էլեկտրական էներգիայի
քանակն է:
Առաքվող էլեկտրական էներգիայի քանակը (Wառ) կախված է հաշվարկային
տարվա էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշռում ընկերության մասնակցությունից և
հաշվարկվում է համակարգի օպերատորի կողմից համակարգի տարեկան ռեժիմների
պլանավորման ժամանակ:
Երկդրույք սակագների հզորության դրույքը (ՍԴN) որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

к ё

МС
N

12

(ՀՀ դրամ/կիլովատտ/ամիս),

N еt

t 1

որտեղ`
Ծհ-ն ծախսերի դասակարգման արդյունքում հաշվարկված ընկերության
հաստատուն ծախսերն են,
Nպt-ն ընկերության պայմանագրային պատրաստական հզորության մեծությունն է
հաշվարկային տարվա t-րդ ամսում:
Պայմանագրային պատրաստական հզորությունների մեծությունը որոշվում է
հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
4.3.3 ԲԱԶՄԱԴՐՈՒՅՔ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Այն ընկերությունները, որոնք բացի էլեկտրական էներգիայից և հզորությունից
մատուցում են համակարգի կայուն աշխատանքը և էլեկտրական էներգիայի որակն
ապահովող այլ ծառայություններ, կարող են հաշվառման և առանձին սակագնային
դրույքներով վճարման ենթակա դարձնել այդ ծառայությունները:
Այդ դեպքում սակագնային դրույքների հաշվարկի համար անհրաժեշտություն է
առաջանում
հանձնաժողովի
հետ
համաձայնեցված
մեթոդիկայով
բաշխել
դասակարգված հաստատուն և փոփոխական ծախսերը մատուցվող բոլոր
ծառայությունների միջև որոշելով յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման համար
ընկերության կողմից կատարվող տարեկան ծախսերը:

Յուրաքանչյուր ծառայության սակագնային դրույքը կորոշվի որպես նրա համար
կատարվող
տարեկան
ծախսերի
և
ծառայության
տարեկան
քանակի
հարաբերություն:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի մայիսի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 3011939
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 մայիսի 2019 թվական

N 8-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N12 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը Արցախի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը
վերանվանել «Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N12 որոշման
(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման
վերնագրում
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ»
բառերը
փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով.
2) որոշման 1-ին և 2-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված թիվ 2 և թիվ
3 հավելվածների վերնագրերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել
«Արցախի» բառով.
3) որոշմամբ հաստատված հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2019 թվականի մայիսի 3-ի N 8-Ն որոշման
«Հավելված թիվ 1
ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
2004թ. մարտի 1-ի թիվ 12 որոշման
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը
(հետայսու՝ Ծառայություն) հանրային շահին ուղղված գործառույթներ իրականացնող
մարմին է, որն իր խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է Արցախի Հանրապետության
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից:
2. Պետական վիճակագրությունն իրականացվում է Ծառայության և նրա
տարածքային բաժինների ու գործառնական ստորաբաժանումների կողմից:
3. Ծառայությունն իրականացնում է պետական վիճակագրական աշխատանքը և
համակարգում է այն Արցախի Հանրապետության տարածքում:
4. Ծառայությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և գործունեությունը
դադարեցնում է օրենքով: Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում
ղեկավարվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, «Պետական վիճակագրության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով ու
իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:
5. Ծառայությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
Ծառայության անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանշան և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Ծառայությունը կազմված է Նախագահից և Ծառայության աշխատակազմից:
Ծառայության ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններ:
7. Ծառայության կառավարման բարձրագույն մարմինը Արցախի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդն է (հետայսու՝ Խորհուրդ):
8. Ծառայության խորհրդանշանը հետևյալն է՝

Խորհրդանշանն իրենից ներկայացնում է ձախից բաց երկնագույն աջից
երկնագույն ֆոնով ուղղանկյուն պատկեր: Խորհրդանշանի ձախ մասի վերևում և
ներքևում սև տառերով արտացոլված են հայերեն «ԱՎ» և անգլերեն «SA» տառերը՝
«Արցախի վիճակագրություն» «Statistics of Artsakh» բառերի հապավումները:
Խորհրդանշանի ձախ մասում սև գծապատկերով պատկերված են Արարատ լեռը, իսկ
աջ մասում եռանկյան մեջ՝ «Մենք ենք մեր սարերը» հուշահամալիրը:
9. Ծառայության կրճատ անվանումն է՝
հայերենª²ðò²ÊìÆÖ ¨(Ï³Ù) ²ìÌ(ԱÐ ²ìÌ)
ռուսերենªАРЦСХСТАТ ¨(Ï³Ù) НСС (НСС РА)
անգլերենªARTSAKHSTAT ¨(Ï³Ù) NSS (NSS AR)
10. Ծառայության խնդիրներն են՝

1) տնտեսական և հասարակական գործընթացների ու դրանց արդյունքների
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպումը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական
անձանց, հիմնարկներին ու միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև
հանրությանը սահմանված կարգով տեղեկատվությամբ ապահովումը.
2) միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված չափանիշներին
համապատասխան վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության ապահովումը.
3) պետական վիճակագրական ռեգիստրի վարումը.
4) վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների վարումը.
5) վիճակագրական տեղեկատվական աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերի
ձևերի մշակման համակարգումը.
6) միջգերատեսչական տեղեկատվական ռեսուրսների համադրելիության
նպատակով, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում նշված կազմակերպություններին վիճակագրական տեղեկատվության սեփական բազաներ ստեղծելուն աջակցելը.
7) պետական ամփոփ վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության
ապահովումը.
8) Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների պատշաճ պահպանման և առանց դրանք ներկայացնողի
համաձայնության չտարածելու մեխանիզմի աշխատանքի ապահովումը.
9) միջգերատեսչական տեղեկատվական ռեսուրսների համադրելիության
նպատակով վարչական ռեգիստրների ստեղծմանն աջակցությունը.
10) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով մարդահամարների,
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումների անցկացումը:
11. Ծառայության գործառույթները
1) Ծառայությունն իր խնդիրներին համապատասխան՝
ա. կատարում է պետական վիճակագրական աշխատանքներ՝ Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրերին (հետայսու՝ Ծրագիր) համապատասխան.
բ. համատարած հաշվառմամբ, ընտրանքային հետազոտությունների միջոցով,
ինչպես նաև հավաքագրված (այդ թվում՝ վարչական ռեգիստրներից ստացված)
տվյալների օգտագործմամբ, Խորհրդի կողմից սահմանված մեթոդների, ընտրանքի և
անցկացման կարգին համապատասխան իրականացնում է վիճակագրական
դիտարկումներ.
գ. Խորհրդի կողմից սահմանված ձևի փաստաթղթերի միջոցով հավաքագրում է
վիճակագրական տեղեկատվություն.
դ. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է
մարդահամարներ, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումներ.
ե.
վարում
է
վիճակագրական
տեղեկություններ
տրամադրողների
վիճակագրական ռեգիստրներ.
զ. ստեղծում և վարում է բիզնես (ձեռնարկատիրական)-ռեգիստր.
է. ստանում, մշակում, ամփոփում և հրապարակում է Ծրագրին
համապատասխան հավաքագրված վարչական տեղեկատվությունը.
ը. ստանում է հավաստի վիճակագրական տվյալներ վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներից օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով.
թ.
պայմանագրային
հիմունքներով
վիճակագրական
տեղեկություններ
տրամադրողներից ստանում է անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ, այդ թվում
քաղաքացիներից՝ նրանց սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի, ինչպես նաև տնային
տնտեսությունների վերաբերյալ.
ժ. կարող է պատրաստել և ներկայացնել համապատասխան եզրակացություններ
և առաջարկություններ սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական գործընթացների
վերլուծության հիման վրա.

ժա. կարող է պարզաբանել վիճակագրական տեղեկատվության և տվյալների ոչ
ճիշտ օգտագործման և մեկնաբանման դեպքերը.
ժբ. ներդնում է վիճակագրական տեղեկություններ ստանալու համար Խորհրդի
կողմից հաստատված վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը.
ժբ. իրականացնում է ստուգումներ, խախտումների հայտնաբերման դեպքում
դրանց վերացման նպատակով տալիս անհրաժեշտ հրահանգներ և կատարում
համապատասխան ուղղումներ սկզբնական և ամփոփ վիճակագրական տվյալներում.
ժդ. Ծրագրից դուրս պայմանագրային հիմունքներով մատուցում է
վիճակագրական, վերլուծական, տեղեկատվական, հրատարակչական և Ծառայության
խնդիրներից բխող այլ ծառայություններ՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով
սահմանված կարգով.
ժե. կնքում է համագործակցության պայմանագրեր այլ պետությունների վիճակագրություն իրականացնող մարմինների և միջազգային վիճակագրական կազմակերպությունների հետ՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով.
ժզ. այլ մարմինների հետ համատեղ աշխատանքներ է կատարում
հանրապետությունում միջազգային չափանիշներին համապատասխան ազգային
հաշիվների համակարգի ցուցանիշների մշակման և ներդրման ուղղությամբ՝ վիճակագրական արժեմեծությունների համապատասխանությունն ու համադրելիությունն
ապահովելու նպատակով.
ժէ. իրավաբանական անձի, հիմնարկի և ֆիզիկական անձի դիմումով
տրամադրում է տվյալների բանկում գտնվող նրանց վերաբերյալ տեղեկություններ.
ժը. անվճար ապահովում է պետական վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողներին վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և դրանց լրացման
հրահանգներով, նրանց տեղյակ պահում վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների պարբերականության և ներկայացվող պահանջների մասին:
ժթ. կազմակերպում և իրականացնում է Ծառայության տեղեկատվական
քաղաքականության և հասարակայնության հետ կապերի աշխատանքները:
2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
12. Ծառայությունը կառավարում է նախագահը, որին պաշտոնի է նշանակում և
ազատում Արցախի Հանրապետության Նախագահը «Պետական վիճակագրության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով: Նախագահն ունի տեղակալ, որը պաշտոնի է նշանակվում և ազատվում
Խորհրդի կողմից` Ծառայության նախագահի ներկայացմամբ:
Նախագահն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով, «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, սույն
կանոնադրությամբ:
13. Ծառայության նախագահը՝
1) ղեկավարում է Ծառայության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
Ծառայության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) կազմակերպում է պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի
կատարումը.
3) ներկայացնում է Ծառայությունը ներքին և արտաքին հարաբերություններում.
4) օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի
նշանակում և ազատում է
Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին, նշանակումներ է կատարում
Ծառայության քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն, ինչպես նաև գլխավոր
պաշտոնների 1-ին ենթախմբի պաշտոններում.
5) պաշտոնի նշանակում և ազատում է խորհրդականներին, մամուլի քարտուղարին և օգնականներին, սահմանում է նրանց միջև պարտականությունների բաշխումը.

6) օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է խրախուսման միջոցներ և
նշանակում է կարգապահական տույժեր.
7) օրենքով և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային և գործառնական ստորաբաժանումների
իրավասության սահմանները.
8) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության կառուցվածքային և
գործառնական ստորաբաժանումների կանոնադրությունն ու կառուցվածքը.
9) ստեղծում է ժամանակավոր կամ մշտական գործող աշխատանքային խմբեր,
հանձնաժողովներ սահմանելով դրանց գործառույթները.
10)
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
հաստատմանն
է
ներկայացնում Ծառայության աշխատողների թվաքանակը.
11) օրենքով սահմանված կարգով շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան.
12) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության և
Ծառայության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության և
Ծառայության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում վերալիազորման
իրավունքով լիազորագրեր.
13) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում աշխատակազմի
ղեկավարի, Ծառայության աշխատակազմի տարածքային բաժինների պետերի, ինչպես
նաև Ծառայության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրություններն ու
ցուցումները.
14) վերահսկողություն է իրականացնում Ծառայության աշխատակազմին
ամրացված պետական սեփականության պահպանության և օտարման նկատմամբ.
15) հաստատում է Ծառայության աշխատակազմի տարեկան պահպանման
ծախսերի նախահաշիվը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Ծառայության նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է
Ծառայության նախագահի տեղակալը:
15. Ծառայության նախագահի տեղակալը՝
1) Խորհրդի որոշումներով և նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է
Ծառայության աշխատանքները.
2)
Ծառայության
խնդիրներին
համապատասխան
իրականացնում
է
վիճակագրական հաշվետվությունների հաշվառման, վերահսկման, ստուգման, ինչպես
նաև խախտումների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան ներգործության
միջոցներ կիրառելու աշխատանքների համակարգումը.
3) իրականացնում է Ծառայության նախագահի մոտ քննարկվելիք հարցերի
նախնական քննարկումները.
4)
նախագահին
և
աշխատակազմի
ղեկավարին
է
ներկայացնում
առաջարկություններ նրա իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին.
5) Խորհրդի որոշումներով և նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է
զարգացման և այլ համապատասխան ծրագրերի մշակումը, համատարած
հաշվառումների,
ընտրանքային
հետազոտությունների
կազմակերպման
աշխատանքները.
6) Խորհրդի որոշումներով և նախագահի հանձնարարությամբ համագործակցում
է պետական և այլ մարմինների հետ.

7) Խորհրդի որոշումներով և նախագահի հանձնարարությամբ կազմակերպում է
Ծառայությունում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների ճշգրիտ
կատարման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը.
8) Խորհրդի որոշումներով և նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է
Ծառայության աշխատակազմի աշխատանքների կատարման համար նորմատիվտեխնիկական ապահովման կազմակերպումը.
9) կատարում է նախագահի այլ հանձնարարականներ:
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
16. Ծառայության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը Ծառայության (այդ
թվում` նրա կազմում գործող բաժինների) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և
սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ
իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին
Ծառայության մասնակցության ապահովումն է:
17. Ծառայության աշխատակազմն` իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն օրենքով սահմանված կարգով
ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց պետական գրանցում
իրականացնող մարմնի կողմից:
18. Ծառայության աշխատակազմը գործում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերի, «Պետական վիճակագրության մասին», «Պետական
կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքների, այլ օրենքների և իրավական ակտերի, սույն կանոնադրության հիման վրա:
19. Ծառայության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում, Արցախի
Հանրապետության անունից, կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
20. Ծառայության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով և իր անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, անհատականացման այլ
միջոցներ: Օգտագործում է Ծառայության խորհրդանշանը:
21. Ծառայության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
22. Ծառայության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Հիմնարկի պահպանման
կարիքների համար, ինչպես նաև ծառայության լիազորությանը վերապահված
բյուջետային ծրագրերի շրջանակում գնումները կատարվում են «Գնումների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
23.
Ծառայության
աշխատակազմի
պարտականությունների
համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
24. Ծառայության աշխատակազմի անվանումն է Արցախի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ:
25.
Ծառայության
աշխատակազմի
գտնվելու
վայրն
է
Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 5ա փողոց:
4. Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²î²Î²¼ ØÆ ¶àôÚøÀ
26. Ծառայության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի
որոշմամբ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած
գործարքներով ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու
օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները),
որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության

պետական խորհրդի որոշմամբ Ծառայության աշխատակազմին կարող են վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման
իրավասություն:
27. Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը
իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ վերցնել աշխատակազմի գույքը:
28. Աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր գործունեության
նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան օգտագործել,
տիրապետել և տնօրինել իր գույքը:
5. Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²î²Î²¼ ØÆ Î²èàôòì²ÌøÀ
29. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա
կառուցվածքային ստորաբաժանումները (բաժինները) և տարածքային բաժինները:
30. Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումները գործում են
Նախագահի կողմից հաստատված կանոնակարգերին համապատասխան:
31.
Աշխատակազմի
տարածքային
բաժինների
կանոնադրությունները
հաստատում է Խորհուրդը` Ծառայության Նախագահի ներկայացմամբ:
32. Աշխատակազմի տարածքային բաժիններն օրենքով սահմանված կարգով
շրջանի տարածքում իրականացնում են պետական վիճակագրական աշխատանքները:
33. Աշխատակազմի տարածքային բաժիններն ունեն Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով ու իր անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, և
անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²î²Î²¼ ØÆ Î²è²ì²ðàôØÀ
34. Ծառայության աշխատակազմի կառավարման բարձրագույն մարմինը
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդն է (հետայսու՝
Խորհուրդ), որն իրականացնում է պետական վիճակագրության բնագավառում
քաղաքականության մշակումը, երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծումը,
կարգավորումը, կազմակերպումը, պետական վիճակագրական աշխատանքների
ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև Արցախի
Հանրապետությունում պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով
նախատեսված վարչական վիճակագրության համակարգումը:
35. Խորհուրդը բաղկացած է 5 անդամից: Խորհրդի անդամները պաշտոնի
նշանակվում և ազատվում են «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
36. Խորհրդի նախագահը միաժամանակ հանդիսանում է Ծառայության
Նախագահը:
37. Խորհուրդը՝
1) հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի
նախագիծը.
2) հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան
ծրագիրը Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի հաստատումից հետո
մեկամսյա ժամկետում.
3) վերահսկում է պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի
կատարումը և հաստատում տարեկան ծրագրի կատարման հաշվետվությունը.
4) հաստատում է Ծառայության, նրա տարածքային բաժինների և գործառնական
ստորաբաժանումների կանոնադրությունն ու կառուցվածքը.
5) սահմանում է Ծրագրի հիման վրա իրականացվող դիտարկումների մեթոդները,
ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը, ընտրանքը և անցկացման կարգը.

6) սահմանում է Ծրագրով նախատեսված դիտարկումների անցկացման համար
տեղեկությունների հավաքագրման ներկայացման կարգը.
7) սահմանում է Ծրագրով նախատեսված վարչական տեղեկատվության
հավաքագրման մեթոդաբանությունը և փաստաթղթերի ձևերը.
8) հաստատում է դիտարկումների վերաբերյալ այլ փաստաթղթերի և
տեղեկանքների տեսակներ.
9) սահմանում է բիզնես-ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ այլ լրացուցիչ
ցուցանիշների ցանկը.
10) հաստատում է Խորհրդի աշխատակարգը.
11)
հաստատում
է
Ծառայության
աշխատակազմի
տարեկան
հաշվետվությունները և տարեկան հաշվեկշիռը.
12) Ծառայության նախագահի ներկայացմամբ նշանակում և ազատում է
նախագահի տեղակալին.
13) հաստատում է վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների
պահպանման կարգը.
14) սահմանում է վիճակագրական տեղեկատվության հրապարակման ձևերը.
15) սահմանում է Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար
պետական վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման (տրամադրման)
վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման հրահանգները, ինչպես
նաև ընդունում վիճակագրության բնագավառի այլ իրավական ակտեր՝ օրենքով
նախատեսված դեպքերում.
16) առանձին գործառնությունների իրականացման համար ստեղծում է
գործառնական ստորաբաժանումներ և առանձին գործառնական լիազորություններ է
վերապահում Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին.
17) հանրության հետ փոխադարձ կապի սերտացման, վիճակագրական
տեղեկատվության սպառողների պահանջարկի առավել ընդգրկուն ուսումնասիրման,
գիտամեթոդաբանական, կազմակերպչական և այլ հարցերի լուծման ժամանակ
հանրային կարծիքի հաշվառման գործընթացը կարգավորելու նպատակով կարող է
ստեղծվել հասարակական հիմունքներով գործող գիտամեթոդաբանական խորհուրդ,
որի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանվում է Խորհրդի կողմից.
18) իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:
38. Խորհրդի անդամների միջև ֆունկցիոնալ պարտականությունները բաշխվում
են ըստ հետևյալ բնագավառների՝
1) ժողովրդագրություն, սոցիոլոգիա և հասարակական գործունեություն.
2) տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում.
3) ֆինանսավարկային և բանկային գործունեություն.
4) բնապահպանություն.
5) ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարում.
6) տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
39. Խորհրդի նախագահը՝
1) հրավիրում և վարում է Խորհրդի նիստերը.
2) ստորագրում է Խորհրդի որոշումները և նիստերի արձանագրությունները.
3) իրականացնում է Օրենքով, Խորհրդի աշխատակարգով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված լիազորություններ:
40. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները
կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը՝ Խորհրդի նախագահի կարգադրությամբ:
41. Խորհրդի անդամը՝
1) Խորհրդի աշխատակարգով սահմանված կարգով ներկայացնում է
առաջարկություններ Խորհրդի նիստի հրավիրման և դրա օրակարգի նախագծերի
վերաբերյալ.

2) համակարգում է գործունեության իրեն վերապահված կոնկրետ ոլորտի
աշխատանքները վիճակագրական գործառույթների գծով և պատասխանատվություն է
կրում Խորհրդի կողմից իր վրա դրված պարտականությունների կատարման համար.
3) կարող է հանձնարարականներ տալ իրեն ենթակա գործունեության կոնկրետ
ոլորտի մեջ ներառվող կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև իրեն
վերապահված գործառութային պարտականությունների գծով այլ ստորաբաժանումներին.
4) իրականացնում է Խորհրդի կողմից իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
42. Ծառայության աշխատակազմը ղեկավարում է Ծառայության աշխատակազմի
ղեկավարը:
43. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական ակտերով,
նախագահի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում, ղեկավարում է Ծառայության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Խորհրդի որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
44. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով
գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված
վնասի համար: Աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ
պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
45. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել Խորհրդի
Նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները,
կարգադրությունները, հրամանները և հրահանգները:
46. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության դեպքում
Նախագահի հրամանով նրան փոխարինում է այլ պաշտոնյա:
47. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը
1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում է նրա շահերը, իր
լիազորությունների շրջանակում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ
պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր դատարանում գործը վարելու և
դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ
սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ
թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
Ազգային Վիճակագրական Ծառայության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ
թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ
կապված գործառույթների իրականացումը.
5) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) է նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է Ծառայության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գլխավոր
պաշտոնների 2-րդ, 3-րդ ենթախմբերի, առաջատար և կրտսեր պաշտոնների
աշխատողներին, ինչպես նաև աշխատակազմի քաղաքացիական Ծառայող
չհամարվող աշխատողներին, բացառությամբ սույն կանոնադրության 13-րդ կետի 5-րդ
ենթակետում նշված պաշտոնատար անձանցից, նրանց նկատմամբ կիրառում է
խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման հրահանգներ, կարգադրություններ և ցուցումներ.

7) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության աշխատակազմի
տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան հաշվեկշիռը.
8) Նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, այդ թվում ապահովում է
աշխատակազմի
հաշվապահական
հաշվառման
վարելը,
ֆինանսական
հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, միջոցներ է ձեռնարկում
ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար.
9) կազմակերպում է Ծառայության բյուջեի նախագծի նախապատրաստման
աշխատանքները և ապահովում է բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը.
10) վերահսկում է Ծառայության աշխատակազմի կողմից աշխատանքների
կատարման ընթացքը.
11) իր լիազորությունների շրջանակում ապահովում է համագործակցությունը
Արցախի Հանրապետության պետական և այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ.
12) օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է համակարգի աշխատողների
վերապատրաստման և ատեստավորման հարցերի հետ կապված միջոցառումները.
13) օրենքով սահմանված կարգով շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
14) կազմակերպում է Ծառայության աշխատակազմի գործունեության և
տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
15) Նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում նախագահի հրամանների,
ինչպես նաև կարգադրությունների նախագծերը.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
48. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
Ծառայության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները,
գործում է Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և
իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները:
49. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է
հաշվապահական
հաշվառումը
վարելու,
Ծառայության
աշխատակազմի
ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները
սահմանված կարգով կազմելու և ներկայացնելու համար:
7. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
50. Ծառայության աշխատակազմն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում
է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է
ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների հաշվետվություններ, հաշվարկներ,
հայտարարագրեր:
51. Ծառայության գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի (վերստուգման)՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
8. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
52. Ծառայության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության
դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:»:

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության աշխատակազմի ղեկավար՝

Լ. Հարությունյան

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 17-ին մայիսի 2019թ.
պետական գրանցման համարը 1011938
Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«3» մայիսի 2019թ.

N 104-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ
ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-015-19 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 9-րդ կետի
20-րդ ենթակետին համապատասխան՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Արցախի Հանրապետությունում կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի համաճարակաբանական
հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-015-19 սանիտարահամաճարակային կանոնները և
նորմերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի մայիսի 3-ի N 104-Ն հրամանի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ
ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
N 3.1.1-015-19 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ
ԲԱԺԻՆ 1
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1. Կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի
համաճարակաբանական
հսկողության
սույն
սանիտարահամաճարակային
կանոնները և նորմերը (այսուհետ` կանոններ) նախատեսված են բժշկական օգնություն
և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար (այսուհետ`
կազմակերպություն)` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական
պատկանելությունից:
2. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները ներառում են կարմրուկի,
կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի դեպքերի հայտնաբերման,
ախտորոշման, դեպքերի վարման, կարմրուկի և կարմրախտի դեմ կանխարգելիչ
պատվաստումների, կոնտակտավորների բժշկական հսկողության և այլ հարցեր, որոնք
ուղղված են կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի
համաճարակաբանական հսկողության ապահովմանը:
ԲԱԺԻՆ 2
ԿԱՐՄՐՈՒԿՈՎ, ԿԱՐՄՐԱԽՏՈՎ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ,
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԿԱՐՄՐՈՒԿՈՎ ԿԱՄ ԿԱՐՄՐԱԽՏՈՎ ԿԱՄ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ/ՎԱՐԱԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
3. Կարմրուկով կամ կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային համախտանիշով դեպքերի հայտնաբերումն իրականացվում է պասիվ և ակտիվ ձևերով:
4. Կարմրուկով կամ կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշով հիվանդների, ինչպես նաև հիվանդության կասկածով անձանց
պասիվ հայտնաբերումն իրականացնում են կազմակերպությունների բոլոր
մասնագիտությունների բուժաշխատողները հետևյալ դեպքերում`
1) երբ բնակչությունը դիմում է բժշկական օգնության.
2) տնային պայմաններում բժշկական օգնություն ցուցաբերելիս.
3) մասնավոր բժշկական գործունեություն իրականացնող բժշկի ընդունելության
ժամանակ.
4) կարմրուկով կամ կարմրախտով հիվանդների հետ շփված անձանց
նկատմամբ բժշկական հսկողություն իրականացնելիս.
5) սույն կանոնների ենթահավելված 1-ում ներկայացված դեպքի ստանդարտ
բնորոշումներին համապատասխանող անձանց լաբորատոր հետազոտություններն
(այդ թվում նաև` կարմրուկի կամ կարմրախտի նկատմամբ) իրականացնելիս:
5. Սույն կանոնների ենթահավելված 1-ում ներկայացված դեպքի ստանդարտ
բնորոշումներին համապատասխանող յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք հետազոտվում

է (կլինիկական, համաճարակաբանական և լաբորատոր) կարմրուկի կամ
կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային համախտանիշի նկատմամբ:
6. Կարմրուկով կամ կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշով կասկածելի դեպքերի հոսպիտալացման ուղեգրի ձևաթղթում, բացի
անձնական տվյալներից նշվում են նաև հիվանդության առաջնային ախտանշանները,
ցանի դրսևորման ժամկետը, կանխարգելիչ պատվաստումների, կոնտակտավորների,
հիվանդի կարմրուկի կամ կարմրախտի առումով անբարենպաստ տարածք մեկնելու
կամ ժամանելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
7. Ստացիոնարում հիվանդության պատմության «Համաճարակաբանական
վերհուշ» բաժնում նշվում են հիվանդության առաջնային ախտանշանները, ցանի
դրսևորման ժամկետը, կանխարգելիչ պատվաստումների, կոնտակտավորների,
հիվանդի կարմրուկի կամ կարմրախտի առումով անբարենպաստ տարածք մեկնելու
կամ ժամանելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
8. Կարմրուկի կամ կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային համախտանիշի
յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք ենթակա է լաբորատոր հետազոտության և
հաստատման` համաձայն սույն կանոնների ենթահավելվածներ 1-ի և 2-ի:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԿԱՄ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԿԱՄ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ,
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
9. Կարմրուկի կամ կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային համախտանիշի
յուրաքանչյուր կասկածելի դեպքի մասին, հայտնաբերող բուժանձնակազմի (այդ
թվում` լաբորատորիայի անձնակազմ) կողմից անմիջապես հեռախոսով տրվում է
շտապ հաղորդում Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն
(այսուհետ` տեսչություն), «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (այսուհետ` «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ) և «ՀՀԿ»
ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժիններ, այնուհետև` 24 ժամվա ընթացքում ուղարկելով շտապ
հաղորդման ձև «ՇՀ 1»՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության 2009 թվականի մարտի 31-ի թիվ 55-Ն հրամանի,
բացառությամբ՝ «Արևիկ» բուժմիավորում, «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» և
«Ստեփանակերտի շտապ բժշկական օգնության կայան» փակ բաժնետիրական
ընկերությունների, որոնք հաղորդում են «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ:
10. Տեսչության կողմից կասկածելի դեպքի վերաբերյալ հաղորդում ստանալուց
հետո անմիջապես կատարվում է հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ:
11. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ը դեպքի վերաբերյալ հեռախոսով հաղորդում է տեսչություն:
12. Դեպքի ախտորոշումը փոփոխելու (կամ ժխտելու) կամ հաստատելու կամ
մահվան մասին բուժանձնակազմի կողմից անմիջապես տրվում է հեռախոսով շտապ
հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժիններ, այնուհետև` 24
ժամվա ընթացքում ուղարկելով նոր շտապ հաղորդման ձև (ՇՀ 1)` նշելով սկզբնական
ախտորոշումը, փոխված (կամ ժխտված) կամ հաստատված ախտորոշման կամ
մահվան ամսաթիվը և լաբորատոր հետազոտման արդյունքները բացառությամբ`
«Արևիկ» բուժմիավորում և «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերությունների, որոնք հաղորդում են «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ:
13. Տեսչության կողմից ախտորոշումը փոփոխված կամ ժխտված կամ
հաստատված կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ շտապ հաղորդում ստանալուց հետո
անմիջապես կատարվում է հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ:
14. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ը ախտորոշումը փոփոխված կամ ժխտված կամ հաստատված
կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ հեռախոսով հաղորդում է տեսչություն:

15. Կարմրուկի կամ կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշի դեպքերի լիարժեք, հավաստի և ժամանակին հաշվառումը,
գրանցումը, հաղորդումը, հաշվետվությունների ամբողջականությունը, նաև լիովին և
օպերատիվ հաղորդումը տեսչություն, «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային
բաժիններ, ապահովում են կազմակերպությունների ղեկավարները:
16. Բոլոր կազմակերպություններում կարմրուկի կամ կարմրախտի կամ բնածին
կարմրախտային համախտանիշի յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք գրանցվում և
հաշվառվում է «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման
մատյանում»` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 225-Ն հրամանի:
17. Կարմրուկի կամ կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշի կամ բնածին կարմրախտային վարակի լաբորատոր հաստատված
դեպքերի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվում են կառավարելի վարակիչ
հիվանդությունների «Ձև N Պ-4/հ» վարչական վիճակագրական ձևով` համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014
թվականի մայիսի 14-ի N 134-Ա հրամանի: «Կարմրախտ» տողի դիմաց համարիչում
ներկայացվում են կարմրախտի դեպքերի թիվը, իսկ հայտարարում` բնածին կարմրախտային համախտանիշի կամ բնածին կարմրախտային վարակի դեպքերի թիվը:
18. Բոլոր մակարդակներում դեպքերի բացակայության պայմաններում
ներկայացվում է զրոյական հաշվետվություն: Յուրաքանչյուր հիվանդության տողում
«Ընդամենը» սյունակում նշվում է 0:
19.
Բոլոր
մակարդակներում
պահպանվում
են
հաշվետվության
կրկնօրինակները`
համաձայն
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N 357 որոշման:
ԲԱԺԻՆ 3
ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
20. Կարմրուկով կամ կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշով հաստատված կամ կասկածելի հիվանդներին` կլինիկական
ընթացքի բարդությունից կախված ցուցաբերվում է հիվանդանոցային կամ
արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և նրանց նկատմամբ սահմանվում է
բժշկական հսկողություն:
21. Հիվանդները հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցների
(բաժանմունք) բոքսային բաժիններում (բաժանմունք) կամ կյանքի ցուցումով սոմատիկ
հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժինների բոքսերում:
22. Կարմրախտի կասկածով կամ լաբորատոր հաստատված ախտորոշումով
հղի կանանց բժշկական հսկողությունն իրականացվում է հղիության ողջ ընթացքում և
հղիության ելքը (բնածին կարմրախտային համախտանիշ կամ անախտանիշ բնածին
կարմրախտ կամ պտղի մահ բնածին կարմրախտային վարակից կամ ինքնաբեր
վիժում կամ նորմալ երեխայի ծնունդ և այլն) գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում
(հղիի հսկողության կամ հիվանդության պատմություն և այլն):
23. Կարմրախտի կասկածով կամ լաբորատոր հաստատված ախտորոշումով
կանանց նորածինները հետազոտվում են կարմրախտի նկատմամբ՝ համաձայն սույն
կանոնների ենթահավելված 1-ի:
24. Կարմրուկով կամ կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային
համախտանիշով կամ վարակով հաստատված կամ կասկածելի դեպքերի լաբորատոր
հետազոտության համար նմուշառումը կատարվում է համաձայն սույն կանոնների
ենթահավելված 2-ի:

25. Կարմրուկով կամ կարմրախտով բոլոր հիվանդներն, որոնք հայտնաբերվել
են նախադպրոցական կամ դպրոցական կամ միջին կամ բարձրագույն ուսումնական
կազմակերպություններում կամ մանկական հանգստյան և այլ կազմակերպություններում մեկուսացվում են ցանավորման սկզբից հաշված չորս օր` կարմրուկի և յոթ օր`
կարմրախտի դեպքում, իսկ կարմրուկի բարդությունների (թոքաբորբ) դեպքում` տասը
օր տևողությամբ:
26. Հիվանդանոցում կարմրուկով հիվանդի մեկուսացումը կիրառվում է
հիվանդության նախանշանային փուլում կատառալ երևույթների դրսևորումից սկսած
մինչև ցանավորումից հետո չորս օր կամ բարդությունների (թոքաբորբ) առկայության
պայմաններում` տասը օր տևողությամբ: Կարմրախտով հիվանդի մեկուսացումը
սահմանվում է հիվանդության նախանշանային փուլում կատառալ երևույթների
դրսևորումից սկսած մինչև ցանավորումից հետո յոթ օր տևողությամբ:
27. Բնածին կարմրախտային վարակով մինչև 12 ամսական երեխաները
մեկուսացվում
են
մինչև
կարմրախտի
վիրուսազատման
դադարումը
(հետազոտությունները կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս):
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԿԱՄ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԿԱՄ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
28. Կազմակերպություններում չպատվաստված անձանց առկայության դեպքում
սահմանվում է կոնտակտավորների նկատմամբ բժշկական հսկողություն` 21 օր
տևողությամբ, ինչպես նաև կատարվում է ամենօրյա խոնավ մաքրում և հաճախակի
օդափոխում:
29. Վարակի օջախներում (կազմակերպություններում և տնային) հակահամաճարակային միջոցառումներն (հիվանդների բուժօգնություն, շփված անձանց նկատմամբ բժշկական հսկողություն, անհրաժեշտության դեպքում պատվաստումների
իրականացում, լաբորատոր նմուշառում, բնակչության շրջանում իրազեկման և քարոզչության աշխատանքներ) իրականացնում են կազմակերպությունների բուժաշխատողները:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ԿԱՐՄՐՈՒԿՈՎ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱԽՏՈՎ ԿԱՄ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ
ՎԱՐԱԿՈՎ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
30. Լաբորատոր հաստատված կարմրուկով հիվանդի հետ շփված մեկ
տարեկանից բարձր չպատվաստված կամ չհիվանդացած (բժշկական փաստաթղթերում
չկան տեղեկություններ պատվաստումային կարգավիճակի կամ հիվանդացման
փաստի մասին) կամ 6 տարեկանից բարձր չհիվանդացած կամ չպատվաստված (կամ
մեկ դեղաչափով պատվաստված (բժշկական փաստաթղթերում չկան տեղեկություններ
պատվաստումային
կարգավիճակի
կամ
հիվանդացման
փաստի
մասին)
կոնտակտավորները, հակացուցումների բացակայության դեպքում, պատվաստվում են
կարմրուկի դեմ` շփման պահից 72 ժամվա ընթացքում կամ իրականացվում է պասիվ
իմունականխարգելում հակակարմրուկային իմունագլոբուլինով:
ԲԱԺԻՆ 4
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԴԵՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
31. Կարմրուկի կամ կարմրախտի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումները
կազմակերպվում և իրականացվում են համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության առողջապահության նախարարության 2009 թվականի մարտի 31-ի
թիվ 55-Ն հրամանի:
32. Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման
նպատակով բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից
ապահովվում է`
1) 1 տարեկան (23 ամսական 29 օրական) երեխաների առնվազն 95 տոկոս
ընդգրկվածություն՝ առաջին դեղաչափ պատվաստումներում.
2) 6 տարեկան (6 տարեկան 11 ամսական 29 օրական) երեխաների առնվազն 95
տոկոս ընդգրկվածություն՝ երկրորդ դեղաչափ պատվաստումներում:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 1
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի մայիսի 3-ի N 104-Ն հրամանի
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
1. Կլինիկական չափանիշներն են`
1) ջերմություն, գումարած,
2) տարածուն բծավոր (մակուլապապուլոզ) ցան (ոչ բշտիկային) գումարած,
3) հազ, ռինիտ (քթից արտազատություն, հարբուխ) կամ կոնյուկտիվիտ (կարմիր
աչքեր):
2. Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշներն են`
1) կարմրուկի իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների հայտնաբերում կամ,
2) կարմրուկի վիրուսի անջատում կամ,
3) կարմրուկի վիրուսի ռիբոնուկլեինաթթվի (ՌՆԹ) հայտնաբերում հետադարձ
տրանսկրիպցիոն պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով,
4) իմունագլոբուլին Ջի (IgG) հակամարմինների տիտրի նշանակալից աճ զույգ
շիճուկներում:
3. Կարմրուկի դեպքի դասակարգում
Կասկածելի (կլինիկորեն
հաստատված) դեպք
Լաբորատոր հաստատված
դեպք
Համաճարակաբանորեն
հաստատված դեպք
Ժխտված

Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող դեպք
Կլինիկական և լաբորատոր չափանիշներին համապատասխանող
դեպք
Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող և հիվանդության սկզբից 7-18 օր առաջ լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ
համաճարակաբանորեն կապված դեպք
Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող, բայց
բացասական լաբորատոր արդյունք ունեցող դեպք կամ լաբորատոր
հաստատված այլ հիվանդությունով (ռոզեոլա, վարակիչ էրիթեմա և
այլն) անձի հետ համաճարակաբանական կապ ունեցող դեպք

4. Կարմրախտի դեպքի բնորոշում՝
1) կարմրախտի կլինիկական բնորոշման չափանիշներն են`
ա. բծավոր (մակուլապապուլոզ) ցան գումարած,
բ. պարանոցային՝ հետծոծրակային, հարականջային ավշային հանգույցների
մեծացում կամ,
գ. հոդացավ՝ արթրիտ.
2) լաբորատոր հաստատման չափանիշները (ոչ հղի դեպքի համար)`
ա. կարմրախտի իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների հայտնաբերում
կամ,
բ. կարմրախտի վիրուսի անջատում կամ,
գ. կարմրախտի վիրուսի ռիբոնուկլեինաթթվի (ՌՆԹ) հայտնաբերում հետադարձ
տրանսկրիպցիոն պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով,
դ. շճաբանորեն իմունագլոբուլին Ջի (IgG) հակամարմինների տիտրի աճ՝
առնվազն չորս անգամ,
ե. իմունագլոբուլին Ջի (IgG) հակամարմինների տիտրի նշանակալից աճ զույգ
շիճուկներում:
5. Կարմրախտի դեպքի դասակարգում
Կասկածելի (կլինիկորեն
հաստատված) դեպք
Լաբորատոր հաստատված

Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող դեպք
Կլինիկական և լաբորատոր չափանիշներին համապատասխանող

դեպք
Համաճարակաբանորեն
հաստատված դեպք
Ժխտված

դեպք
Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող և հիվանդության սկզբից 12-ից 13 օր առաջ լաբորատոր հաստատված դեպքի
հետ համաճարակաբանորեն կապված դեպք
Կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող, բայց բացասական լաբորատոր արդյունք ունեցող դեպք կամ լաբորատոր
հաստատված այլ հիվանդությունով (ռոզեոլա, վարակիչ էրիթեմա
և այլն) անձի հետ համաճարակաբանական կապ ունեցող դեպք

6. Բնածին կարմրախտային համախտանիշի (այսուհետ՝ ԲԿՀ) դեպքի բնորոշում՝
1) կլինիկական չափանիշներն են` ցանկացած մինչև մեկ տարեկան երեխա, ում
մոտ հայտնաբերվում է առանց որևէ (էթիոլոգիկ) պատճառի առնվազն երկու կլինիկական ախտանշաններ Ա խմբից կամ առնվազն մեկական բնածին վիճակ Ա և Բ խմբերից.
Ա խումբ
Նեյրոսենսոր լսողության խանգարումներ

Բ խումբ
Պուրպուրա

Սրտի բնածին արատներ
Պիգմենտային ռետինոպաթիա
Կատառակտ
Բնածին գլաուկոմա

Սպլենոմեգալիա
Միկրոցեֆալիա
Զարգացման ուշացում
Մենինգոցեֆալիտներ
Ռադիոլուսենտ ոսկրային հիվանդություններ
Ծնվելուց 24 ժամ հետո առաջացած դեղնություն

2) լաբորատոր չափանիշներ ԲԿՀ-ի հաստատման համար`
ա. կարմրախտի իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների հայտնաբերում
կամ,
բ. կարմրախտի կայուն իմունագլոբուլին Ջի (IgG) հակամարմինների առկայություն 6-12 ամսական հասակում առնվազն 2 հետազոտությունների ժամանակ` եթե
կատարված չէ պատվաստում կամ,
գ. կարմրախտի վիրուսի անջատում կամ,
դ. կարմրախտի վիրուսի ռիբոնուկլեինաթթվի (ՌՆԹ) հայտնաբերում հետադարձ,
տրանսկրիպցիոն պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով:
7. Բնածին կարմրախտային համախտանիշի դեպքի դասակարգում
Կլինիկական ԲԿՀ-ի դեպք

Լաբորատոր հաստատված
ԲԿՀ-ի դեպք
Համաճարակաբանորեն
կապված ԲԿՀ-ի դեպք
Ժխտված դեպք

Նորածին, ում մոտ բժիշկն առանց որևէ ախտաբանական (էթիոլոգիկ) պատճառի հայտնաբերում է առնվազն երկու կլինիկական
վիճակ Ա խմբից կամ մեկական Ա և Բ խմբերից
Նորածին, ում մոտ առկա է առնվազն մեկ կլինիկական վիճակ
Ա խմբից և համապատասխանում է բնածին կարմրախտային
վարակի համար լաբորատոր չափանիշներին
Նորածին, ում մոտ առկա է առնվազն մեկ կլինիկական վիճակ
Ա խմբից և մայրը հղիության ընթացքում ունեցել է հաստատված
կարմրախտ
Նորածին, ում մոտ առկա է առնվազն մեկ կլինիկական վիճակ
Ա խմբից, որը չի համապատասխանում ԲԿՀ-ի դասակարգումների
հետ` կլինիկական, լաբորատոր հաստատված և
համաճարակաբանորեն կապված

8. Բնածին կարմրախտային վարակի բնորոշում՝
Եթե մայրն ունի հաստատված կամ կասկածելի կարմրախտ հղիության
ընթացքում, երեխան ունենում է կարմրախտային հատուկ իմունագլոբուլին Էմ (IgM)
հակամարմինների նկատմամբ արյան հետազոտության դրական արդյունք: ԲԿՀ-ի
կլինիկական ախտանշաններ չունեցող նորածինը դասակարգվում է բնածին
կարմրախտային վարակակիր, եթե վերջինիս մոտ առկա է կարմրախտային հատուկ

իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների նկատմամբ արյան հետազոտության
դրական արդյունք:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 2
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի մայիսի 3-ի N 104-Ն հրամանի
ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
Ախտորոշիչ թեստերն առավել զգայուն են ցանի ի հայտ գալու 4-28-րդ օրվա
ընթացքում, հետևաբար արյան մեկ նմուշը, որը վերցվել է հիվանդից նշված օրերի
ընթացքում, բավարար է կարմրուկի շճաբանական հետազոտության իրականացման
համար:
Սակայն ցանավորումից սկսած 72 ժամվա ընթացքում նմուշառված արյան
շիճուկի բացասական պատասխանը պետք է անպայման վերստուգել: Այդ պատճառով
հիվանդից պետք է վերցնել արյան ևս մեկ նմուշ՝ ցանավորումից 72 ժամ անց:
Կարմրուկին բնորոշ իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմիններն արյան մեջ
հայտնաբերվում են նվազագույնը 28 օրվա ընթացքում, իսկ հաճախ՝ ավելի ուշ:
1. Նմուշառման տեխնիկա
Հիվանդից մանրէազերծված ներարկիչով վերցրած 3-5 միլիլիտր երակային
արյունը տեղափոխվում է մանրէազերծ փորձանոթի մեջ: Անոթը պիտակավորվում է՝
նշելով հիվանդի տվյալները, արյուն վերցնելու և ցանի ի հայտ գալու ամսաթվերը:
Շիճուկի առանձնացման համար արյունն ենթարկվում է ցենտրիֆուգման՝ 1000
շրջապտույտով 10 րոպեի ընթացքում:
Արյունը չպետք է սառեցնել
Լաբորատորիայում ցենտրիֆուգի բացակայության դեպքում արյունը դրվում է
թերմոստատ` + 37 աստիճան Ցելսիուս 20 րոպե տևողությամբ կամ սենյակային
պայմաններում 2 ժամ տևողությամբ` մինչև մակարդուկի անջատումը (շիճուկի
առանձնացումն էրիթրոցիտների մակարդուկից):
Զգուշորեն, խուսափելով էրիթրոցիտների վնասումից, շիճուկը տեղափոխվում է
մեկ ուրիշ պիտակավորված և վարակազերծված պտուտակավոր կափարիչ ունեցող
փորձանոթի մեջ:
Պիտակի վրա նշվում են հիվանդի տվյալները, կամ նույնականացման համարը
(հիվանդության պատմության համարը կամ արտահիվանդանոցային հսկողության
քարտի համարը), նմուշառման ամսաթիվը և նմուշի տեսակը:
Մինչ շիճուկի ուղարկելն այն անհրաժեշտ է պահել սառնարանում՝ +4 աստիճանից մինչև +8 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանի պայմաններում:
2. Արյան շիճուկի նմուշների պահպանումը
1) բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում, որտեղ վերցվել է արյան նմուշը`
ա. եթե թեստավորման համար վերցրած արյան նմուշը վերցնելու պահից
հնարավոր է 24 ժամվա ընթացքում տեղափոխել լաբորատորիա, ապա այդ դեպքում
արյունը կարելի է պահել սառնարանում՝ +4 աստիճանից մինչև +8 աստիճան Ցելսիուս
ջերմաստիճանի պայմաններում,

բ. եթե արյունը 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր չէ տեղափոխել, ապա այն պետք
է ցենտրիֆուգել,
գ. եթե չկա ցենտրիֆուգ, ապա արյունը պետք է պահել սառնարանում 24 ժամ՝
մինչև մակարդուկի առաջանալը, իսկ հետո շիճուկը հարկավոր է տեղափոխել այլ
վարակազերծված փորձանոթի մեջ տեղափոխման համար,
դ. պիտակի վրա նշվում են հիվանդի տվյալները, կամ նույնականացման համարը
(հիվանդության պատմության համարը կամ արտահիվանդանոցային հսկողության
քարտի համարը), նմուշառման ամսաթիվը և նմուշի տեսակը,
ե. մանրէազերծված փորձանոթի շիճուկը կարելի է պահել կամ սառույցի վրա՝ 48
ժամ, կամ էլ սառնարանում՝ ոչ ավելի, քան 7 օր,
զ. երկարատև պահելու համար շիճուկը կարելի է սառեցնել -20 աստիճան
Ցելսիուս, այնուհետև սառեցված սառցե էլեմենտների առկայության պայմաններում
տեղափոխել լաբորատորիա: Շիճուկի կրկնակի սառեցումը և հալեցումն իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների վրա կարող է ունենալ քայքայիչ ազդեցություն:
3. Արյան շիճուկի նմուշների տեղափոխում
1) նմուշները պետք է տեղափոխել լաբորատորիա հնարավորինս կարճ
ժամանակահատվածում: Չպետք է թողնել, որ առաջանան նմուշների կուտակումներ՝
ա. նմուշները տեղադրել պլաստմասե տարողության մեջ,
բ. տեղափոխման համար օգտագործել թերմակոնտեյներ, թերմոս, կամ
պենոպլաստե արկղ,
գ. պոլիէթիլենային ծրարի մեջ տեղադրած ուղեկցող փաստաթղթերը (լաբորատոր
հետազոտության ուղեգիր) դնել թերմակոնտեյների կափարիչի կամ արկղի մեջ,
դ. եթե օգտագործվում են սառցային տարրեր (դրանք պետք է լինեն սառեցված),
ապա վերջիններս տեղադրել թերմակոնտեյների (արկղի) հատակին և կողմնային
մասերում, ներսում տեղադրել նմուշը, իսկ վերևից ծածկել սառեցված տարրերով,
ե. պայմանավորվել նմուշի տեղափոխման ժամանակացույցի մասին,
զ. տեղափոխման նախապատրաստական աշխատանքների ավարտից հետո
տեղեկացնել ընդունողին՝ նմուշի առաքման ժամանակի և տեղափոխման միջոցի
վերաբերյալ:
4. Իմունագլոբուլին Էմ (IgM) հակամարմինների հայտնաբերումը չորացրած
արյան նմուշում
1) նախօրոք կտրել և պատրաստել ֆիլտրի թուղթը
Ա.Ա.Հ. -----------------------------------------------Ծննդյան տարեթիվը ---------/-------/---------Տ/Կ
Նմուշի վերցման ամսաթիվը ------/-------/-----OOOO
2) նախընտրելի է մատից արյունը վերցնել միջնամատից կամ անանուն մատից,
բարձիկի կողքից, եղունգից 3 միլիմետր հեռավորության վրա.
3) մատը մշակել սպիրտով և թողնել չորանա.
4) ստերիլ, միանվագ օգտագործման հատուկ ասեղով ծակել մատը.
5) արյան առաջին կաթիլը սրբել չոր մաքուր թանզիֆով.
6) մեկական կաթիլ կաթեցնել ֆիլտրի թղթի յուրաքանչյուր օղակի վրա`
համոզվելով, որ արյունը լրիվ ներծծվել է թղթին և ծածկել օղակի ամբողջ մակերեսը.
7) թողնել ֆիլտրի թուղթը չորանա (60 րոպեից ոչ պակաս) և դնել ծրարի մեջ
(պոլիէթիլենի կամ փայլաթիթեղի).
8) պահել նմուշները սառը պայմաններում +4 աստիճան Ցելսիուս և հնարավորինս
շուտ ուղարկել լաբորատորիա.
9) նմուշին կից ներկայացնել ուղեգիր՝

ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
Ուղեգրող կազմակերպության անվանում, հասցե, հեռախոս, ֆաքս --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդի անուն, ազգանուն -------------------------------------------------------------------------------Նախնական ախտորոշում ---------------------------------------------------------------------------------Նույնականացման համար---------------------------------------------------------------------------------Հիվանդի բնակության հասցե, հեռախոս ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդի ծննդյան ամսաթիվ /օր/ամիս/տարի/ ---------------------------------------------------------Ցանավորման սկիզբ /օր/ամիս/տարի/ -------------------------------------------------------------------Կարմրուկի և կարմրախտի վերջին պատվաստման ամսաթիվ /օր/ամիս/տարի/ -----------------Դեպքը կապված է բռնկման հետ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Բռնկման գրանցման համարը ____________
Նմուշի Նմուշի Նմուշառհամարը տեսակ ման ամսաթիվ

Նմուշի
Նմուշի լա- Նմուշի Հետազո- ԿարմրուԿարտեղա- բորատորիա վիճակ տության կի թեսթ մրախտի
փոխման ժամանման
արդյունքի
թեսթ
ամսաթիվ ամսաթիվ
ամսաթիվ IgM այլ IGM այլ

Նկատառում`
1) նմուշի համարը պետք է համապատասխանի նմուշի տարողության վրա
գրվածին,
2) նմուշի տեսակը ներառում է շիճուկ, ամբողջական արյուն` հեպարինով, չոր
արյան կաթիլ և այլն, ------------------------------------------------------------------------------Այլ մեթոդաբանություն (նշել)--------------------------------------------------------------Հետադարձ կտրոն---------------------------------------------------------------------------Նմուշի հետազոտության արդյունքները ստացող կազմակերպության (քաղաքացու) անվանում,
հասցե, հեռախոս, ֆաքս ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հետազոտության արդյունք--------------------------------------------------------------------------------Հետոզոտությունն իրականացնողի անուն, ազգանուն -------------------------------------------------

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 3
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի մայիսի 3-ի N 104-Ն հրամանի
ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ/ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԴԵՊՔԻ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ
Նույնականացման համար ___________ Դեպքի գրանցման ամսաթիվը ___________
Համաճարակաբանական հետազոտության ամսաթիվ _________________________
Համաճարակաբանական հետազոտության քարտի ներկայացման ամսաթիվ _______
Նախնական դասակարգում
կարմրուկ □
կարմրախտ □
ցան, տենդ □
Դեպքը կապված է բռնկման հետ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Բռնկման գրանցման համարը _________
Հիմնական տեղեկատվություն
Անուն, ազգանուն

Սեռը Արական □ Իգական □

Ծննդյան ամսաթիվ /օր/ամիս/տարի/ ____ _________ ____ Հասցեն_________________
Գրանցումն արվել է Բուժաշխատող □ Լաբորատորիա □
Ակտիվ փնտրում □
Պատվաստումային կարգավիճակ
Կարմրուկ
1□ 2□ >2 □ ՉՏ□
Վերջին պատվաստման ամսաթիվը -----------Կարմրախտ 1□ 2□ >2 □ ՉՏ □
Վերջին պատվաստման ամսաթիվը -----------Պատվաստումային կարգավիճակի աղբյուր` □Բժշկական փաստաթուղթ □Ծնող □Այլ□
Հղիություն Այո □ Ոչ □ Հղիության ժամկետը ________________________ շաբաթ
Կլինիկական տվյալներ
Մակուլոպապուլոզ ցան Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Եթե այո, ի հայտ գալու ամսաթիվը _________
Տևողությունը (օր) _______
Առաջին ցանավորման տեղակայում` Ականջի հետևը □ Դեմքին □ Պարանոցին □
Կրծքին □ Այլ □
Նկարագրեք----------------------------------------------------------------------------------------Այլ ախտանիշներ
Բարդություններ
Այո □ Ոչ □
Տենդ
Այո □ Ոչ□ ՉՏ□
Պնևմոնիա
Այո □ Ոչ□ ՉՏ□
Սուր ռինիտ
Այո □ Ոչ□ ՉՏ□
Հյուծվածություն
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Հազ
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Դիարեա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Կոնյունկտիվիտ Այո □ Ոչ□ ՉՏ□
Էնցեֆալիտ
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Ադենոպաթիա կամ արթրալգիա կամ արթրիտ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Այլ □
Հոսպիտալացում Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Հիվանդանոցի անվանումը______________________________________________________
Կլինիկական ելքը` Մահ □ Մահվան ամսաթիվը------ -----Հսկողության դադարեցում □
Անհայտ □ Մահվան պատճառը _________________________________________________
Վարակի հնարավոր աղբյուրը
Շփվել է հիվանդը ցանավորումն ի հայտ գալուց 7-18 օր առաջ կարմրուկի
կասկածով հիվանդի հետ կամ 12-23 օր առաջ կարմրախտի կասկածով հիվանդի
հետ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Եթե այո, ապա ում հետ _______________________________________________________
__________________________________(անուն, ազգանուն, նույնականացման համար)
Որտեղ _______________________________________________________ (երկիր, հասցե)

Երբ ___________________________ (ամսաթիվ)
Տվյալ տարածքում մինչև տվյալ հիվանդի գրանցման պահը գրանցվել է` Կարմրուկ □
Կարմրախտ □ Երկուսն էլ □ ՉՏ □
Տվյալ հիվանդը ցանավորումն ի հայտ գալուց 7-23 օր առաջ գնացել է արդյոք ուրիշ
տարածք Այո □ Ոչ□ ՉՏ □
Եթե այո, ապա որ ______________________________________________(երկիր, հասցե)
Երբ______________________________________________________________ (ամսաթիվ)
Ճանապարհորդության մանրամասներ________________________________________
Լաբորատոր տվյալներ
Նմուշառում կատարված է Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Եթե Այո, նմուշի տեսակը` Շիճուկ □ Թուք/բերանի կենսահեղուկ □ Քիթըմպանային
քսուք □
Արյան չոր կաթիլ □ Մեզ □ Ամբողջական արյուն □ Այլ □
Նմուշառման ամսաթիվ -------/-------/------Նմուշի լաբորատորիա ուղեգրման ամսաթիվ -------/--------/-------Կարմրուկի իմունագլոբուլին Էմ (IgM) -ի նկատմամբ` Չի հետազոտվել □ Դրական □
Բացասական □ Հետազոտման մեջ է □ Չպարզաբանված □
Կարմրախտի իմունագլոբուլին Էմ (IgM)-ի նկատմամբ` Չի հետազոտվել □ Դրական □
Բացասական □ Հետազոտման մեջ է □ Չպարզաբանված □
Կարմրուկի վիրուս` Չի հայտնաբերվել □ Դրական □ Բացասական □ Հետազոտման մեջ
է □ Չպարզաբանված □
Կարմրախտի վիրուս` Չի հայտնաբերվել □ Դրական □ Բացասական □ Հետազոտման
մեջ է □ Չպարզաբանված □
Վերջնական դասակարգում
0 Ժխտված
1 Կարմրուկ–լաբորատոր հաստատված □ 2 Կարմրուկ–համաճարակաբանական
կապ□ 3Կարմրուկ-կլինիկական □ 4 Կարմրախտ–լաբորատոր հաստատված □
5 Կարմրախտ–համաճարակաբանական կապ □ 6Կարմրախտ-կլինիկական □
Վարակի աղբյուր □
Համաճարակաբանական հետազոտությունը կատարվել է
Ա.Ա.Հ. _______________________________ Պաշտոն _______________________________
Համաճարակաբանական հետազոտության ամսաթիվը ____ ___________ ____
Ստորագրություն ______________________________________
Նկատառումներ` ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ
Նույնականացման համար ___________ Դեպքի գրանցման ամսաթիվը ______________
Համաճարակաբանական հետազոտության ամսաթիվ ____________________________
Համաճարակաբանական հետազոտության քարտի ներկայացման ամսաթիվ ________
Տվյալներ երեխայի մասին
Երեխայի անունը _______________ Ծննդյան ամսաթիվը ___ _________ ____
Համայնք (Քաղաք, գյուղ) ____________________________

Սեռը Արական «Իգական» Երեխայի ծնվելու վայրը ______________________________
Ազգությունը ___________________
Երեխայի մոր անուն, ազգանուն _______________________________________________
Ծննդաբերության վայր _______________________________________________________
Կլինիկական ախտանշաններ և բժշկական տվյալներ
Պտուղը (շաբաթներով) __________________ Քաշը ծնվելիս (գրամ) _________________
Խումբ Ա (Լրացնել բոլոր տողերը)
Բ (Լրացնել բոլոր տողերը)
Խումբ
Սրտի բնածին արատ
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Պուրպուրա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Կատարակտա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Միկրոցեֆալիա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Գլաուկոմա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Մենինգոէնցեֆալիտ
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Պիգմենտային ռետինոպաթիա Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Դեղնախտ
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Լսողության վատացում
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Սպլենոմեգալիա
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Ոսկրային բարձր
Այո □ Ոչ □ ՉՏ □ Զարգացման ուշացում Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
ռադիոանցանելությամբ
հիվանդություն
Այլ շեղումներ նորմայից
Այո □ Ոչ □ Եթե այո, ապա նկարագրեք __________________
Երեխային զննող բժշկի ԱԱՀ __________________________________________________________
Քաղաք/Գյուղ ________________________________ Հեռախոսահամարը ___________________
Երեխայի վիճակը ներկայումս ողջ է □ մահացել է □
Եթե երեխան մահացել է, նշել մահվան պատճառը _______________________________________
Աուտոպսիան անցկացվել է Այո □ Ոչ □ ՉՏ □

ՉՏ` Չկա տեղեկատվություն
Տվյալներ մոր մասին/նախածննդյան հսկողություն
Հղիությունների քանակն
անամնեզում _________________
Մոր տարիքը (տարիներ)________________
Կոնյունկտիվիտներ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ _____ __
Հազ Այո □ Ոչ □ ՉՏ□
Եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ _____ __
Ավշային հանգույցների մեծացում
Այո □ Ոչ □ ՉՏ□
Եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ _____ __
Այլ բարդություններ Այո □ Ոչ □ ՉՏ□
Եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ _____ __
Մոր մոտ լաբորատոր հաստատվել է
Հղիության ընթացքում կոնտակտ ցանով
կամ տենդով հիվանդի հետ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Հղիության ընթացքում շրջագայություն
Որտեղ _____________________
Հղիությունների քանակն անամնեզում
Մոր տարիքը (տարիներ)_________________

Պատվաստվել է կարմրախտի դեմ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
եթե այո, պատվաստման ամսաթիվը ____ ____ __
Սուր ռինիտ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ _________ ____
Մակուլոպապուլոզ ցան Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ ________ _____
Արթրալգիա/արթրիտներ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
եթե այո, սկզբի ամսաթիվը ______ __________ ___
եթե այո, նկարագրել __________________________
Կարմրախտ Այո □ Ոչ □ ՉՏ□
եթե այո, որտեղ______________երբ______________
Մակուլոպապուլոզ (ոչ վեզիկուլար)
եթե այո, որտեղ____________երբ________________
Այլ տարածքներ Այո □ Ոչ □ ՉՏ □
Պատվաստվել է կարմրախտի դեմ Այո□ Ոչ□ ՉՏ□
եթե այո, պատվաստման ամսաթիվը _____ ___ ___

Տվյալներ մոր մասին/նախածննդյան հսկողություն
Նմուշառում կատարվել է Այո □ Ոչ □ ՉՏ □

Եթե այո, նմուշի տեսակը` Շիճուկ □
Կոկորդի քսուք □ Մեզ □
Ուղեղողնուղեղային հեղուկ □ Այլ □
Նմուշառման ամսաթիվը ------/-------/-----Լաբորատորիայի անվանումը -----------Կարմրախտի IgM` Չի հետազոտվել □ Դրական □ Բացասական □ Հետազոտման մեջ է □
Չպարզաբանված □
(*Կայուն IgG մակարդակ 6-12 ամսականում կատարված Կարմրախտի վիրուս անջատում` Չի
առնվազն երկու հետազոտության դեպքում)
հետազոտվել □ Դրական □ Բացասական

□ Հետազոտման մեջ է □
Կարմրախտի ՊՇՌ Չի հետազոտվել□Դրական□ Բացասական□ Հետազոտման մեջ է□ Գենոտիպ□
Նմուշառում կատարվել է Այո □ Ոչ □ ՉՏ□
Նմուշառման ամսաթիվը -------/---------/------Լաբորատորիայի անվանումը ------------Կարմրախտի IgM` Չի հետազոտվել □ Դրական □ Բացասական □ Հետազոտման մեջ է □
Չպարզաբանված □
(*Կայուն IgG մակարդակ 6-12 ամսականում կատարված առնվազն երկու հետազոտության
դեպքում)

Դեպքի վերջնական դասակարգում
ԲԿՀ □ Ժխտված □ Եթե ժխտված է, նկարագրել ___________________________________
Լաբորատոր-հաստատված □ Համաճարակաբանական կապ □ ԲԿՀ կլինիկական □
Բերովի □ Բերովի դեպք չէ, կապ չունի բերովի դեպքի հետ □ Կապված է բերովի դեպքի
հետ □ ՉՏ □
Ա.Ա.Հ. ________________________________ Պաշտոն _______________________________
Համաճարակաբանական հետազոտության ամսաթիվը ___ _____________ ___
Դիտողություններ _________________________________
Ստորագրություն _____________

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
21-ին մայիսի 2019 թվական
Պետական գրանցման համար 1021940

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» մայիսի 2019 թվական

N 46-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 90-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
1. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018
թվականի սեպտեմբերի 19-ի ««Արցախի Հանրապետության
պետական
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ձեռնարկատիրական
գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես
հավելավճար «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ
աշխատավարձի վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 90-Ն հրամանով
սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 4-րդ կետում «20» թիվը փոխարինել «40» թվով,
2) ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ կետը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. Դանիելյան

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում
05-ին հունիսի 2019 թվական
Պետական գրանցման համար 1131942
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«29» մայիսի 2019 թվական

N 65-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՍԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
2019-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 8-րդ կետի`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության տարածքում որսի
կենդանիների 2019-2020 թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի
չափաքանակները և որսի ժամկետները` համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների,
թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության
պետին՝
1) կենդանական աշխարհի օգտագործման մասին պայմանագրերի
կնքման գործընթացը կազմակերպելիս առաջնորդվել սույն հրամանի
հավելվածում նշված չափաքանակներով,
2) սույն հրամանով սահմանված հավելվածի 1-7–րդ կետերում նշված
կենդանիների որսը թույլատրել միայն շաբաթ և կիրակի օրերին:
3. 2019-2020 թվականների որսաշրջանի ընթացքում սույն հրամանի
հավելվածում նշված կենդանիների որսի համար թույլտվություն ունեցող
անձանց չի արգելվում իրականացնել մոխրագույն ագռավի, գայլի և շնագայլի
որս:

Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի մայիսի 29-ի N 65-Ն հրամանի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՍԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
2019-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
1. Աղավնիներ (թխակապույտ և անտառային, սովորական տատրակ) - մինչև 2000
հատ, 2019 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 26-ը (տասը
հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
2. Սովորական տատրակ - մինչև 500 հատ, 2019 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև
սեպտեմբերի 29-ը (հինգ հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
3. Լոր - մինչև 500 հատ, 2019 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը
(տասը հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
4. Քարակաքավ - մինչև 500 հատ, 2019 թվականի հոկտեմբերի 5-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը (տասը հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
5. Կտցարներ (բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից) – մինչև 500 հատ, 2019 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը (հինգ հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր
որսի ժամանակ):
6. Սարյակ (սովորական և վարդագույն) – մինչև 2000 հատ, 2019 թվականի
օգոստոսի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը (տասը հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի
ժամանակ):
7. Ջրլող թռչուններ` բադեր (կռնչան բադ) և ջրհովվիկներ (եղեգնահավ) - մինչև
500 հատ, 2019 թվականի սեպտեմբերի 7-ից մինչև 2020 թվականի փետրվարի 29-ը
(երկու հատ բադից և երկու հատ ջրհովվիկից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
8. Նապաստակ - մինչև 50 հատ, 2019 թվականի նոյեմբերի 23-ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 5-ը (մեկ հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
9. Վայրի խոզ - մինչև 30 հատ, 2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը (մեկ հատից ոչ ավելի յուրաքանչյուր որսի ժամանակ):
10. Ծածան – մինչև 1000 կիլոգրամ, 2019 թվականի հունիսի 20-ից մինչև 2020
թվականի ապրիլի 20-ը:
11. Կողակ – մինչև 2000 կիլոգրամ, 2019 թվականի հունիսի 20-ից մինչև 2020
թվականի ապրիլի 20-ը:
12. Կարաս – մինչև 3000 կիլոգրամ, 2019 թվականի հունիսի 20-ից մինչև 2020
թվականի ապրիլի 20-ը:
13. Մուրցա - մինչև 320 կիլոգրամ, 2019 թվականի հունիսի 20-ից մինչև 2020
թվականի ապրիլի 20-ը:
14. Կարմրախայտ - մինչև 150 կիլոգրամ, 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ից մինչև
նոյեմբերի 1-ը:
15. Խեցգետին - մինչև 500 կիլոգրամ, 2019 թվականի հուլիսի 10-ից մինչև 2020
թվականի ապրիլի 10-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 17-ին մայիսի 2019թ.
պետական գրանցման համարը 1041937
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«13» մայիսի 2019 թվականի

N 111-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի N 31-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 2010 թվականի մայիսի 4-ի «Սերմնադաշտերի դաշտային
հետազոտություններ կատարողի (ապրոբատորի) հավաստագրման հանձնաժողովի կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 31-Ն հրամանի N 1
հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին՝ սույն հրամանը Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարություն՝
պետական գրանցման:

Ժ. Միրզոյան

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարի
2019 թվականի մայիսի 13-ի N 111-Ն հրամանի
«Հավելված N1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարի
2010 թվականի մայիսի 4-ի N 31-Ն հրամանի
ԿԱԶՄ
ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ
(ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ) ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ
(հանձնաժողովի նախագահ)
2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության պետ
(հանձնաժողովի անդամ)
3. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ (հանձնաժողովի անդամ)
4. «Սերմնաբուծության, սելեկցիոն նվաճումների փորձարկման, պահպանության
և սերմերի որակի ստուգման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր
տնօրեն (հանձնաժողովի անդամ)
5. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի դասախոս (ըստ
անհրաժեշտության)
6. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության գլխավոր
մասնագետ (հանձնաժողովի քարտուղար):»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

ԵՎ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 6-ին մայիսի 2019թ.
պետական գրանցման համարը 1121931

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«17» ապրիլի 2019թ.

N5-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԴՐՈՇՄԻ ԱՐՏԱՏԻՊԻ
ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Չափումների միասնականության ապահովման
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ
կետը, 15-րդ հոդվածի 7-րդ մասը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել.
1) Չափման միջոցի ստուգաչափման կազմակերպման և իրականացման
կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,
2)
Չափման
միջոցի
ստուգաչափման
դրոշմի
արտատիպի
պատկերները` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
բաժնի պետ Ա. Թովմասյանին` սույն հրամանը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2019թ. ապրիլի 17-ին N 5-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են չափման միջոցի (այսուհետ` ՉՄ)
ստուգաչափման
կազմակերպման
և
իրականացման
հետ
կապված
հարաբերությունները:
2. ՉՄ ստուգաչափումն իրականացնում են չափագիտության ազգային մարմինը և
Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով
ստուգաչափման իրավունք ստացած իրավաբանական անձինք (այսուհետ`
Լիազորված կազմակերպություն):
3. ՉՄ ստուգաչափումն իրականացվում է սահմանված չափագիտական
պահանջներին դրանց համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով:
4. ՉՄ ստուգաչափման պարբերականությունը և ստուգաչափման մեթոդիկան
որոշվում է ՉՄ տեսակի հաստատման ժամանակ:
5. Ստուգաչափման ժամանակ կիրառվում են Չափի և կշռի միջազգային
համաժողովի կողմից ընդունված և Օրենսդրական չափագիտության միջազգային
կազմակերպության կողմից երաշխավորված միավորների միջազգային ՍԻ (SI)
համակարգի մեծությունների միավորների էտալոններ, որոնց համար ապահովվում է
դրանց օգնությամբ ստացված չափումների արդյունքների չափագիտական
հետևելիությունը միավորների միջազգային համակարգին (կրճատ՝ ՄՀ), ազգային
(առաջնային) էտալոններին կամ մեծությունների միավորների միջազգային
էտալոններին:
6. ՉՄ ստուգաչափումը լինում է առաջնային, պարտադիր, պարբերաբար
կատարվող, կրկնակի, ընտրանքային և կամավոր:
7. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.
1)
առաջնային ստուգաչափում` արտադրությունում թողարկված, ներմուծված,
նորոգման ենթարկված կամ նախկինում չստուգաչափված յուրաքանչյուր ՉՄ-ների
ստուգաչափում, բացառությամբ այն ՉՄ-ների, որոնց ստուգաչափումը կատարվել է այլ
երկրի արտադրողի մոտ և առկա է ստուգաչափման արդյունքների փոխճանաչման
վերաբերյալ միջպետական և (կամ) միջազգային համաձայնագիր, որի մասնակիցն է
Արցախի Հանրապետությունը.
2)
ընտրանքային ստուգաչափում` խմբաքանակից պատահական կերպով
ընտրված նմուշների համապատասխան քանակի ստուգման արդյունքների վրա
հիմնված միատեսակ ՉՄ ստուգաչափում.
3)
կամավոր ստուգաչափում` ոչ պարտադիր իրականացվող ստուգաչափում.
4)
կրկնակի
ստուգաչափում`
ստուգաչափված
ՉՄ-ների
հերթական
ստուգաչափում, այդ թվում` վերանորոգումից հետո կատարվող ստուգաչափում.
5)
հայտատու` ստուգաչափման ծառայություններ պատվիրող իրավաբանական
կամ ֆիզիկական անձ, կամ անհատ ձեռնարկատեր, որին ՉՄ պատկանում է
սեփականության կամ այլ իրավունքով.
6)
չափագիտական վկայագրում` արտադրվող կամ ներմուծվող, իր կազմում
մեկից
ավելի
ինքնավար
ՉՄ
ունեցող
չափողական
համակարգի
համապատասխանության հավաստում չափումների միասնականության ապահովման
սահմանված պահանջներին.

7)
պարտադիր պարբերաբար կատարվող ստուգաչափում` ստուգաչափված ՉՄ
հերթական ստուգաչափում, որն իրականացվում է պարբերաբար` ՉՄ տեսակի
հաստատման ժամանակ հատկորոշված ժամանակահատվածում և ընթացակարգերով.
8)
ստուգաչափման
մեթոդիկա`
ընթացակարգ,
որը
սահմանում
է
ստուգաչափումն իրականացնելու մանրամասն նկարագրություն, ինչպես նաև
ստուգաչափում իրականացնելու համար օգտագործվող չափանմուշներին և օժանդակ
սարքերին ներկայացվող պահանջներ:
II. ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
8. Լիազորված կազմակերպության կողմից ՉՄ ստուգաչափումն իրականացվում է
հայտատուի կողմից սույն հավելվածի Ձև N 1-ով հաստատված ստուգաչափման հայտի
ներկայացման դեպքում կամ ստուգաչափման իրականացման վերաբերյալ
պայմանագրերի հիման վրա:
9. ՉՄ ստուգաչափման ներկայացնելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը
Լիազորված կազմակերպության կողմից մատչելի եղանակով ներկայացվում է
հայտատուներին, ինչպես նաև տեղադրվում է Լիազորված կազմակերպության
պաշտոնական կայքում:
10. ՉՄ ստուգաչափումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետությունում գործող
նորմատիվ իրավական ակտերի, ստուգաչափման մեթոդիկաների հիման վրա:
11. Առաջնային ստուգաչափումը.
1) իրականացվում է ՉՄ արտադրությունում թողարկվելուց հետո` մինչև
շահագործման հանձնելը կամ շուկայահանումը,
2) կարող է իրականացվել ՉՄ արտադրող իրավաբանական անձի կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ հսկիչ ստուգաչափական կետերում:
Եթե չափագիտության ազգային մարմնի կողմից գնահատված է արտադրող
կազմակերպության որակի համակարգը և այն համապատասխանում է միջազգային
ստանդարտների պահանջներին, ինչպես նաև կամայական ընտրությամբ 10 ՉՄ-ների
չափման սխալանքը չի գերազանցում թույլատրելի առավելագույն սխալանքի կեսը,
ապա
ՉՄ-ների
առաջնային
ստուգաչափման
ժամանակ
Լիազորված
կազմակերպությունը կարող է մնացած ՉՄ-ների սխալանքն որոշել միայն չափման
անվանական արժեքում (մասնակի ծրագրով ստուգաչափում):
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի
«Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցները,
դրանց ներկայացվող պահանջները և շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին» N
754-Ն որոշմամբ սահմանված չափման միջոցները ենթակա են առաջնային
ստուգաչափման:
12. Պարտադիր պարբերաբար կատարվող ստուգաչափումն իրականացվում է
շահագործման մեջ գտնվող ՉՄ-ների միջստուգաչափական ժամանակահատվածում,
որը սահմանվում է ՉՄ տեսակի հաստատման ժամանակ:
Շահագործման հանձնված, սակայն երկարաժամկետ (ստուգաչափումների միջև
սահմանված ժամկետը գերազանցող ժամկետով) պահեստավորված ՉՄ ենթարկվում է
պարտադիր պարբերական ստուգաչափման միայն պահեստավորման ժամկետն
ավարտվելուց հետո:
13. Կրկնակի ստուգաչափումն իրականացվում է պայմանով, որ նախկինում
իրականացվել է առաջնային ստուգաչափում և լինում է հետևյալ տեսակների.
1) արտահերթ` մինչև միջստուգաչափական ժամանակահատվածի ավարտը,
2) ՉՄ վերանորոգումից հետո` առաջնային ստուգաչափման ծավալով,
3) ստուգաչափման դրոշմի արտատիպի կամ ՉՄ-ների կարգավորումների
մասերում չարտոնված մուտքից պաշտպանող կապարակնիքի վնասման ժամանակ`
ներառյալ ծրագրային ապահովումը:

Կրկնակի
ստուգաչափման
ժամանակ
Լիազորված
կազմակերպությունը
ստուգաչափումն իրականացնում է տվյալ ՉՄ տեսակի հաստատման ժամանակ
որոշված ստուգաչափման մեթոդիկային համապատասխան:
14. Ընտրանքային ստուգաչափման ենթակա են այն ՉՄ-ները, որոնց արտադրող
կազմակերպության որակի համակարգը գնահատված է չափագիտության ազգային
մարմնի կողմից և այն համապատասխանում է միջազգային ստանդարտների
պահանջներին: Լիազորված կազմակերպությունն ընտրանքային ստուգաչափումը
պետք է իրականացնի խմբաքանակից ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ N 1-ով
սահմանված քանակի ՉՄ-ների նմուշներ, եթե տվյալ ՉՄ համար իրավական ակտերով
այլ բան նախատեսված չէ:
15. Օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում կիրառվող ՉՄ-ները
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի համաձայն տրամաչափարկված լինելու դեպքում, եթե պարունակում են
ստուգաչափման
նորմատիվային
փաստաթղթերով
պահանջված
կետերում
տրամաչափարկում և այդ կետերում չափման անորոշությունը չի գերազանցում տվյալ
ՉՄ առավելագույն թույլատրելի սխալանքը, ապա ՉՄ տրամաչափարկման
արդյունքները համարվում են բավարար՝ ստուգաչափված լինելու համար:
Ստուգաչափումը հաստատվում է Լիազորված կազմակերպության կողմից`
տրամաչափարկման սերտիֆիկատի վրա դնելով սույն հրամանի N 2 հավելվածի Ձև N
1-ով սահմանված ՉՄ ստուգաչափման դրոշմի արտատիպի պատկերը:
16. Ստուգաչափման իրականացման համար հայտատուն Լիազորված
կազմակերպություն է ներկայացնում.
1) հայտ, որը ներառում է ՉՄ անվանումը, հայտատու իրավաբանական անձի լրիվ
անվանումը, գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը,
բնակության վայրը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը կամ
անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը, գործունեության
իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
(առկայության դեպքում), ֆիզիկական անձի դեպքում` բնակության վայրը,
հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում),
2) նախորդ ստուգաչափման վկայականը (առկայության դեպքում),
3) ՉՄ լրակազմը` ՉՄ տեսակի նկարագրին համապատասխան,
4) ՉՄ վերանորոգման ենթարկված լինելու դեպքում ՉՄ վերանորոգման
իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
17. ՉՄ-ները ստուգաչափման են ներկայացվում մաքուր, փաթեթավորումից
հանված վիճակում` ՉՄ տեխնիկական նկարագրի կամ շահագործման ձեռնարկի կամ
ստուգաչափման մեթոդիկայի կամ անձնագրի (առկայության դեպքում), ինչպես նաև
վերջին ստուգաչափման վկայականի հետ միասին:
18. Ստուգաչափողի մոտ ստուգվող ՉՄ կից ներկայացվող փաստաթղթերի, ինչպես
նաև ստուգաչափման մեթոդիկայի առկայության դեպքում նշված փաստաթղթերի
ներկայացումը ՉՄ հետ միասին պարտադիր չէ, ինչի մասին նշվում է ստուգաչափման
իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքման ժամանակ:
19. Հատուկ միջավայրերում շահագործվող ՉՄ-ները ստուգաչափման պետք է
ներկայացվեն մանրէազերծված, վնասազերծված, չեզոքացված վիճակում, և
Լիազորված կազմակերպության կողմից պետք է ընդունվեն միայն հայտատուի
կողմից՝ դրանց մանրէազերծված, վնասազերծված, չեզոքացված լինելու վերաբերյալ
տեղեկանքի ներկայացման դեպքում:
20. Ստուգաչափման համար ՉՄ-ների տեղափոխումը պետք է ապահովի
հայտատուն:
21. Եթե ստուգաչափումն իրականացվում է ՉՄ արտադրման, նորոգման և
շահագործման վայրում՝ հայտատուն.
1) ապահովում է չափանմուշների, օժանդակ սարքավորումների փոխադրումը
ստուգաչափման վայր և հետ տեղափոխումը,

2) հատկացնում է ստուգաչափման համար աշխատատեղ և օժանդակ անձնակազմ,
3) ապահովում է չափանմուշների, ՉՄ-ների պահպանումը,
4) հատկացնում է կայանատեղ և ապահովում է դրա միացումը
էլեկտրագազաջրամատակարարման ու կոյուղու ցանցերին և ապահովում
պահպանումը, եթե սպասարկումն իրականացվում է շարժական ստուգաչափական
լաբորատորիայի միջոցով:
22. Հայտատուն, ով արտադրում, նորոգում և կիրառում է ՉՄ-ներ, որոնց տեղերում
ստուգաչափումը անցկացնելու համար պահանջվում է ստացիոնար (մնայուն)
ստուգաչափական կայանքներ և ստացիոնար ՉՄ-ներ, ապահովում է նշված սարքերի
առկայությունը և դրանք տրամադրում ստուգաչափողին` օգտագործման:
23. Լիազորված կազմակերպության կողմից կազմվում է ստուգաչափման
արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություն:
24. ՉՄ կառուցվածքը պետք է ապահովի տեսանելի վայրում ստուգաչափման
դրոշմի արտատիպը փակցնելու հնարավորություն:
25.
Եթե
ՉՄ
կառուցվածքի
կամ
օգտագործման
պայմանների
յուրահատկությունները թույլ չեն տալիս ստուգաչափման դրոշմի արտատիպն
անմիջապես փակցնել ՉՄ-ների վրա, ապա այն փակցվում է ստուգաչափման
վկայականի կամ անձնագրի վրա:
26. Լիազորված կազմակերպության ստուգաչափողի կողմից ՉՄ ստուգաչափման,
չափագիտական վկայագրման դրական արդյունքներն առավելագույնը տասնօրյա
ժամկետում վավերացվում է սույն հրամանի N 2 հավելվածի Ձև N 1-ով սահմանված
ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով ՉՄ վրա և (կամ) անձնագրի վրա, ՉՄ վրա
փակցվում է բարձր պաշտպանվածության համարակալված ինքնակպչուն դրոշմ և
տրվում է սույն հավելվածի Ձև N 2-ով սահմանված ստուգաչափման վկայական:
27. Իր կազմում մեկից ավելի ինքնավար միավորներ ունեցող և շահագործման
ընթացքում դրանք միմյանցով փոխարինելու հնարավորություն ունեցող ՉՄ
ստուգաչափման արդյունքում ևս տրվում է սույն հավելվածի Ձև N 2-ով սահմանված
ստուգաչափման վկայական:
28. Ստուգաչափման վկայականի լրացման ժամանակ հապավումների կիրառումն
ու տեքստի ուղղումն արգելվում է:
29. Լիազորված կազմակերպության կողմից ստուգաչափման վկայականը
կորցնելու կամ փչացնելու դեպքում տրամադրվում է ստուգաչափման վկայականի
կրկնօրինակ, որի աջ կողմի վերին հատվածում արվում է հետևյալ գրառումը.
«Կրկնօրինակը տրվել է ...... 20.. թ.»` նշելով ստուգաչափման վկայականի բնօրինակի
համարը և տրման ամսաթիվը:
30. Ստուգաչափման վկայականում սխալների (տառասխալների) հայտնաբերման
դեպքում վկայականը փոխարինվում է նոր ստուգաչափման վկայականով, որում
Լիազորված կազմակերպության կողմից նշվում է փոխարինվող ստուգաչափման
վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:
31. ՉՄ ստուգաչափման բացասական արդյունքների դեպքում հնգօրյա ժամկետում
Լիազորված կազմակերպության ստուգաչափողը մարում է ստուգաչափման դրոշմի
արտատիպը` դնելով սույն հրամանի N 2 հավելվածի Ձև N 2-ով սահմանված մարման
դրոշմի պատկերը և հայտատուին տալիս է սույն հավելվածի Ձև N 3-ով սահմանված
ձևին համապատասխան ՉՄ հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի ճանաչելու
մասին ծանուցագիր:
32. Ստուգաչափման վկայականի գործողության ժամկետի մեջ լինելու ընթացքում
ստուգաչափման արձանագրությունը և ստուգաչափման վկայականի պատճենը (եթե
դրանք սահմանված են ստուգաչափման մեթոդիկայում) պահվում են Լիազորված
կազմակերպության կողմից:
33. ՉՄ ստուգաչափման աշխատանքների վճարումն իրականացվում է
չափագիտության լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով հաստատված ՉՄ
ստուգաչափման
գներին
համապատասխան:
Հրամանում
չներառված
ՉՄ

ստուգաչափման աշխատանքների համար վճարումն իրականացվում է հայտատուի
հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան:
34. Լիազորված կազմակերպության կողմից իրականացված ՉՄ ստուգաչափման
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է կազմակերպության
պաշտոնական կայքում:
Աղյուսակ N 1
ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՎՈՂ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
Ընտրանքի Խմբաքանակի Նմուշների քանակը
կոդը N
ծավալը
(ընտրանքի
ծավալը)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Մինչև 8
9-15
16-25
26-50
51-90
91-150
151-280
281-500
501-1200
1201-3200
3201-10000

Արատավոր նմուշների
քանակը
ընդունման խոտանման

2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200

0
0
0
0
0
0
0
1
3
5
10

Պահուստային
նմուշների
քանակը

1
1
1
1
1
1
1
2
4
6
11

2
3
4
6
7
8
9
9
10
16
25

Ձև N 1
__________________________________________________________________________
Ստուգաչափում իրականացնող կազմակերպության անվանումը

պարոն _____________________________________
(տնօրենի անուն, ազգանուն)

ՀԱՅՏ
ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ
Խնդրում եմ ստուգաչափել ______________________________________________________
հայտատու (անվանում/անուն, ազգանուն)

պատկանող ներքոհիշյալ ՉՄ-ները՝
1.___________________________________________

___________________

(ՉՄ անվանումը)

(քանակը)

2. ___________________________________________

___________________

(ՉՄ անվանումը)

(քանակը)

3.___________________________________________

___________________

(ՉՄ անվանումը)

(քանակը)

4.___________________________________________

___________________

(ՉՄ անվանումը)

(քանակը)

Վճարումը երաշխավորում ենք:
Հայտատու` _____________________________

________________________

(անվանում/անուն,ազգանուն)

(ստորագրություն)

«____»______________20 թ.
Հայտատուի տվյալները՝ _______________________________________________________
(հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե)

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ձև N 2
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
____________________________________________________________________
Ստուգաչափում իրականացնող կազմակերպության անվանումը

ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N _______
Ստուգաչափման թվականը 20___ թ._____________«___»
Ուժի մեջ է մինչև 20___ թ._______________«___»
_______________________________________________________________________________
չչափման միջոցի անվանումը և տեսակը
Գործարանային N _____________________________________________________________
Տեսակը _______________________________________________________________________
Չափման տիրույթը _____________________________________________________________
Ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) ____________________________________________
Արտադրողը ___________________________________________________________________
Պատկանում է _________________________________________________________________
Իրավաբանական, ֆիզիկական անձ/անհատ ձեռնարկատեր, անվանում/անուն, ազգանուն

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը բավարարում է սահմանված պահանջներին:
Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն_________________________________________
ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

_______________________________________________________________________________
Ստուգաչափող՝

_____________________

_____________________________________

ստորագրություն

ա. ա.

Ստուգաչափման դրոշմի արտատիպը
Լաբորատորիայի վարիչ՝ ___________________
ստորագրություն

________________________________
ա. ա.

Ստուգաչափման արդյունքները

(լրացվում է ստուգաչափման
առկայության դեպքում)

մեթոդիկայում՝

համապատասխան

պահանջի

Ձև N 3
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________________________________________________
Ստուգաչափում իրականացնող կազմակերպության անվանումը

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ N _______
Չափման միջոցը հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի
ճանաչելու մասին
_______________________________________________________________________________
չափման միջոցի անվանումը

ՏԵՍԱԿԸ ______________________________________________________________________
ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ N ___________________________________________________________
ԱՐՏԱԴՐՈՂԸ__________________________________________________________________
ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ Է ______________________________________________________________
իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը, գտնվելու վայրը

Ստուգաչափման արդյունքներով ճանաչվել է կիրառման համար ոչ պիտանի
_______________________________________________________________________________
ոչ պիտանի ճանաչվելու պատճառը

_______________________________________________________________________________
_______________
Լաբորատորիայի վարիչ՝ __________________ ___________________________________

Ստուգաչափող՝

ստորագրություն

ա. ա.

__________________

_________________________________

ստորագրություն

ա. ա.

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2019թ. ապրիլի 17-ին N 5-Ն հրամանի
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԴՐՈՇՄԻ
ԱՐՏԱՏԻՊԻ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ
1. Ստուգաչափման դրոշմը (Ձև N 1) տեխնիկական միջոց է, որը նախատեսված է
չափման միջոցի և (կամ) ստուգաչափման անձնագրի վրա դրոշմի արտատիպը
փակցնելու համար, ինչպես նաև հավաստելու չափման միջոցի չափագիտական
բնութագրերի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին:
2. Ստուգաչափման դրոշմը պետք է պարունակի`
1) Արցախի Հանրապետության հապավումը` ԱՀ,
2) դրոշմի կիրառման տարեթվի վերջին երկու թվանշանները,
3) Լիազորված կազմակերպության պայմանական ծածկագիրը՝ ԼԿ,
4) ստուգաչափողի անհատական նշանը:
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է նշվել լրացուցիչ տեղեկություն`
ստուգաչափում կատարելու եռամսյակը կամ ամիսը:
3. Ստուգաչափողի անհատական նշանի համար օգտագործվում են հայկական
այբուբենի մեծատառերը, թույլատրվում է նաև օգտագործել փոքրատառեր:
4. Թույլատրվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության դրոշմների վրա դնել նախարարության տարբերանշանը ռուսերեն այբուբենի
մեծատառերով`«MО»:
5. Եռամսյակները նշվում են հռոմեական թվանշաններով` I, II, III և IV:
6. Ստուգաչափման բացասական արդյունքների դեպքում ստուգաչափման դրոշմի
արտատիպը մարվում է (Ձև N 2):
7. Դրոշմների անվանումը և չափերն են.
1) պողպատյա հարվածային, կլոր, տարեկան, 6 մմ,
2) պողպատյա հարվածային, ձևավոր, տարեկան 3,5 և 6 մմ,
3) պողպատյա կլոր, տարեկան 8 մմ,
4) ռետինե կլոր, 18 մմ,
5) մարման պողպատյա տարեկան 8 մմ,
6) մարման պողպատյա հարվածային 3,5 և 6 մմ:
8. 3,5 մմ-ոց դրոշմները պետք է պարունակեն.
1) Արցախի Հանրապետության հապավումը` ԱՀ,
2) դրոշմի կիրառման տարեթվի վերջին երկու թվանշանները,
3) ստուգաչափողի անհատական նշանը:
Դրոշմների տրամագծերի նոմինալ չափերը ընտրվում են` 1.5, 3.5, 6.0, 8.0, 12.0,
16.0 և 18.0 շարքից:

ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԴՐՈՇՄԻ ԱՐՏԱՏԻՊԻ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ
Ձև N 1
Ստուգաչափման դրոշմի պատկերը

Ձև N 2
Մարման դրոշմի պատկերը

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 10-ին մայիսի 2019թ.
Պետական գրանցման համարը 1121933

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«06» մայիսի 2019թ.

N6-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը՝ «CONIFA.
Ֆուտբոլի 2019 թվականի Եվրոպայի առաջնություն» թեմայով երկու
նամականիշ` համաձայն հավելվածի:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «CONIFA. Ֆուտբոլի 2019 թվականի Եվրոպայի
առաջնություն» թեմայով երկու նամականիշ` սահմանելով յուրաքանչյուրի
անվանագինը՝ 500-ական ՀՀ դրամ, ընդհանուր տպաքանակը՝ 4000 հատ:
3. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
բաժնի պետ Ա. Թովմասյանին` սույն հրամանը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի
2019թ. մայիսի 06-ի N 6-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«14» մայիսի 2019 թվականի

N 25-Ա
ք. Ստեփանակերտ

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

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, 17-19-րդ, 29-րդ
հոդվածները,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի ապրիլի 30-ի հայտը՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի
Ներքին Սուս համայնքի տարածքում՝ Հագարի գետի ձախ ափին՝ 927,0
մետրից 873,0 մետր գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)` «ԼՈՒՍԻՆե
փոքր հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2036 թվականի մայիսի 14-ը գործողության
ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2021 թվականի
մայիսի 14-ը:
2.
Հաստատել
«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻե
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության «ԼՈՒՍԻՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի մայիսի 14-ի N 25-Ա որոշման
«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
«ԼՈԻՍԻՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի
Պայմանները
(Լիցենզիա ԼԷ N 0003` տրված Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի մայիսի 14-ի N 25-Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2)
Լիցենզավորված
անձ՝
«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար
փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները,
համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն
ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի
ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները.
5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք
ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն
չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր
ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները,
պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ,
պատերազմներ,
ապստամբություններ,
հասարակական
անկարգություններ,
գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ
հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման
կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու,
թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի մայիսի 14-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2036 թվականի մայիսի 14-ը, որից`
1) 2019 թվականի մայիսի 14-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 14-ը կառուցման
ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2036 թվականի մայիսի 14-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է:

4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված
ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում
Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում
հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Ներքին Սուս համայնքի տարածքն է:
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է
Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 3,5 մեգավատտ հաշվարկային
հզորությամբ «ԼՈՒՍԻՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով:
5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
7. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝
1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 927,0 մետրից 873,0 մետր.
2) հաշվարկային ելք` 9,0 խորանարդ մետր վայրկյանում.
3) հաշվարկային ճնշում` 48,4 մետր.
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 3,5 մեգավատտ:
8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «ԼՈՒՍԻՆե փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը
դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող
փաստաթղթեր:
9. «ԼՈՒՍԻՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո
էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ
սարքավորումներով`
1) գեներատորներ - 2 հատ,
2) հիդրոտուրբիններ - 2 հատ:
6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ
օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի
պահանջներին:
11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն
իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն
պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու,
զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի:
12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի
մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի
հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ
այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի
մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ
լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ
փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր
վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ
փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին
պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:
18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և
նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության
ընթացքում
օգտագործվող
սարքավորումների
համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական
կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական
կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և
օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար:
21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է
առանձնացված
լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26.
Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի
կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի

ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ`«ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել
ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է
ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ
Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:
27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի
կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք,
մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ
տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով, պարտավոր է
ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն:
28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է տասն աշխատանքային օրվա
ընթացքում պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե
Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 30-ը,
պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «ԼՈՒՍԻՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
կառուցման նախագիծը և նախահաշիվը, նախագծի տեխնիկական և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ շրջակա միջավայրի
ազդեցության փորձաքննությունները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված` էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող
կայանների միանալու կարգի համաձայն ստացված` էլեկտրական էներգիայի
բաշխման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանների պատճենըֈ
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձին:
31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված
կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության)
վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու
վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում
Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ մասով փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու
պահից:
35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են հանգեցնել Լիցենզիայի
պայմանների խախտումների:

36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի
օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց
հետ կնքված պայմանագրի դրույթների:
37. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի
կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն
ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ
սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը,
կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես
նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը
հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը:
7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն
ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք:
40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված
ներկայացուցչին:
41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված
անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:
8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական
ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու
վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել տուժանքների հետևյալ
տեսակները`
1) նախազգուշացում.
2) «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված տուգանքներ.
3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի
գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը
ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի
42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները
Ֆորս-մաժորի հետևանք են:
9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի
կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:

46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա
ժամկետում հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման
համար:
Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն
Լիցենզիան տրամադրել է՝
«ԼԵՎԵԼԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, Քաշաթաղի շրջան, Ներքին Սուս համայնք.
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը`
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Ներքին Սուս համայնքի տարածքն է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«14» մայիսի 2019 թվականի

N 26-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԳԵՏԱՇԵՆ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, 17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2017
թվականի
հոկտեմբերի
25-ի
«Էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«ԷՆԵՐՋԻ
ՍՏՐՈՅ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի մայիսի 2-ի հայտը՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
«ԷՆԵՐՋԻ
ՍՏՐՈՅ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի
Նոր Գետաշեն և Նոր Բրաջուր համայնքների վարչական տարածքներում`
Թարթառ գետի 1271 մետրից 1146 մետր գետահատվածքներում (բնական
ջրահոսք)` «ԳԵՏԱՇԵՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա` մինչև 2038 թվականի
փետրվարի
14-ը
գործողության
ժամկետով,
որից
կառուցման
ժամանակահատվածը` մինչև 2023 թվականի փետրվարի 14-ը:
2.
Հաստատել
«ԷՆԵՐՋԻ
ՍՏՐՈՅ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
«ԳԵՏԱՇԵՆ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիայի պայմանները` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի մայիսի 14-ի N 26-Ա որոշման
«ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
«ԳԵՏԱՇԵՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի
Պայմանները
(Լիցենզիա ԼԷ N 0004` տրված Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի մայիսի 14-ի N 26-Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար
փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերու-թյունները,
համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն
ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի
ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները.
5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք
ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն
չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր
ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները,
պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ,
պատերազմներ,
ապստամբություններ,
հասարակական
անկարգություններ,
գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ
հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման
կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու,
թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի մայիսի 14-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2038 թվականի փետրվարի 14-ը, որից`
1) 2019 թվականի մայիսի 14-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 14-ը կառուցման
ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2038 թվականի փետրվարի 14-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է:

4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված
ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում
Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում
հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի
Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն և Նոր Բրաջուր համայնքների
վարչական տարածքներն են:
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է
Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 4,639 մեգավատտ հաշվարկային
հզորությամբ «ԳԵՏԱՇԵՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով:
5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
7. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝
1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 1271 մետրից 1146 մետր.
2) հաշվարկային ելք` 6,0 խորանարդ մետր վայրկյանում.
3) հաշվարկային ճնշում` 96,8 մետր.
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 4,639 մեգավատտ:
8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում ՙԳԵՏԱՇԵՆ՚ փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը
դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող
փաստաթղթեր:
9. «ԳԵՏԱՇԵՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո
էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ
սարքավորումներով`
1) գեներատորներ -1 հատ.
2) հիդրոտուրբիններ -1 հատ:
6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ
օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի
պահանջներին:
11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն
իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն
պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու,
զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի:
12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի
մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի
հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ
այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի
մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ
լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ
փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր
վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ
մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ
հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ
փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին
պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ
գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:
18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և
նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության
ընթացքում
օգտագործվող
սարքավորումների
համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական
կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված
գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական
կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և
օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար:
21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է
առանձնացված
լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ
գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26.
Լիցենզավորված
անձի
կողմից
Հանձնաժողով
ներկայացված
տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի

կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվությունե: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի
ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը վերաբերող
գաղտնապահական տեղեկատվությանե) հրապարակումը կարող է վնասել
ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է
ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ
Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:
27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի
կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք,
մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ
տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով, պարտավոր է
ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն:
28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է տասն աշխատանքային օրվա
ընթացքում պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե
Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 30-ը,
պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «ԳԵՏԱՇԵՆե փոքր հիդրոէլեկտրակայանի
կառուցման նախագիծը և նախահաշիվը, նախագծի տեխնիկական և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ շրջակա միջավայրի
ազդեցության փորձաքննությունները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված` էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրաէներգիա արտադրող
կայանների միանալու կարգի համաձայն ստացված` էլեկտրական էներգիայի
բաշխման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանների պատճենըֈ
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման
լիցենզիա ունեցող անձին:
31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված
կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության)
վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու
վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում
Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ մասով փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի
սահմանման հայտ:
34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու
պահից:
35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են հանգեցնել Լիցենզիայի
պայմանների խախտումների:

36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի
օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց
հետ կնքված պայմանագրի դրույթների:
37. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի
կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն
ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ
սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը,
կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես
նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը
հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը:
7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու
նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն
ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք:
40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված
ներկայացուցչին:
41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված
անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:
8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասինե Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական
ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու
վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել տուժանքների հետևյալ
տեսակները`
1) նախազգուշացում.
2) «Էներգետիկայի մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված տուգանքներ.
3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի
գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը
ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի
42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները
Ֆորս-մաժորի հետևանք են:
9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի
կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:

46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած տասնհինգօրյա
ժամկետում հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման
համար:
Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն
Լիցենզիան տրամադրել է՝
«ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Փիրումյան 28.
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը՝
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն և Նոր Բրաջուր
համայնքների վարչական տարածքներն են:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«20» մայիսի 2019թ.

N 119-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «Ռ. ԲԱԶԻՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄե ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 950-Ն որոշման
պահանջները՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության
«Ռ.Բազիյանի
անվան
Մարտակերտի
շրջանային
բուժմիավորումե փակ բաժնետիրական ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2012
թվականի
ապրիլի
25-ին
տրված
թիվ
Կ-XX-000187
լիցենզիան
վերաձևակերպել
«Ռ.Բազիյանի
անվան
Մարտակերտի
շրջանային
բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերության անվանմամբ:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.
Հովհաննիսյանին՝
1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին
տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող
մարմնին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

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

N 124-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԵԼԵՆԱ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Ելենա Մելիքսեթյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, Քաշաթաղի շրջան, քաղաք Բերձոր, Խաղաղության
հրապարակ 6) հայտը բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն
(դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա:
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

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

N 125-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՔՆԱՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Քնարիկ Մարտիրոսյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, Քաշաթաղի շրջան, գյուղ Հայկազյան) բժշկական
օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա տալու վերաբերյալ հայտը
բավարարել և տալ «ընտանեկան ստոմատոլոգիական» գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը`

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

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2019 թվականի ապրիլ ամսվա համար
ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

NN

Ֆիզիկական անձանց /անուն,
ազգանուն/, բնակության
վայրը
իրավաբանական անձանց
/անվանումը/, գտնվելու
վայրը

1

«ԵՌԱԿՑՈՒՄ» ՍՊԸ ք. Ստեփ.
Վ. Վաղարշյան 44/4

2

«ԷՄԻԼԻ-999» ՍՊԸ ԱՀ,
Ասկերանի շրջան,
գ. Այգեստան

ՀՎՀՀ

Լիցենզ.
համար

90027217

ՈՏՀ1086

Լիցենզ.
տալու
ամսաթ.

12.04.2019

Գործողության տեսակը

Որակի տեխնիկական
հսկողություն, ըստ հետևյալ
ոլորտի` բնակելի, հասարակական

Գործուն.
իրական.
վայրը

Գործող.
ժամկետը

Պետական
տուրքի
առաջին
վճարման
ամսաթիվը

ԼՂՀ
Անժամկետ
տարածքում

03.04.2019

ԼՂՀ
Անժամկետ
տարածքում

23.04.2019

և արտադրական
90074993

ՇԻ1087

26.04.2019

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական

Ծանոթ
.

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2019 թվականի ապրիլ ամսվա համար

3.

4.

1

«Արտակ-2003» ՍՊԸ
ք. Ստեփ. Ս. Դավիթի 50

90019071

ՔՓՄ229

2

«Տրդատ» ԱԿ ք. Մարտունի
Ուլուբաբյանի 7

90211044

ՇԻ441

«ՇԻՆՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Հ. Սահյան 13

90031677

3

4
5

«Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան» Հիմնադրամ
ԼՂՀ, ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4
«ԱՐՏ-ՎԻՆԴՈՈՒՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ., Դուդինի 1 փակուղի,

90038178
90039644

ՇԻ894
ՈՏՀ934
ՇԻ971

5.
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի`

6.

7.

բնակելի, հասարակական և
արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

Լիցենզիայի գործունեության
դադարեցման կամ թույլտվությունը,
արտոնագիրը չեղյալ համարվելու
ամսաթիվը

2.

կասեցումը հանելու
մասին որոշման
ամսաթիվը

1.

կասեցման մասին
որոշման կամ դեպքի
ամսաթիվը

ՀՎՀՀ

Լիցենզիայի,
թույլտվության
արտոնագրի
գործողության
կասեցում

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի
երկարաձգում (նշել երկարաձգված
ժամանակահատվածի ավարտման
ամսաթիվը)

Անվանումը

Լիցենզավորված
գործունեության տեսակը

Նոր անվանումը

N
N

Լիցենզիայի
վերաձևակե
րպում
Որոշման ամսաթիվը

Լիցենզավորված, թույլտվություն,
արտոնագիր ունեցող անձի

Լիցենզիայի սերիան և
համարը

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

8.

9.

10.

11.

30.04.2019

09.04.2019

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

17.04.2019

հիդրոտեխնիկական
Որակի տեխնիկական հսկողություն,
ըստ հետևյալ ոլորտի`

22.04.2019

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

14.04.2019

6

7

տուն 9ա
«ԱԹԱՅԱՆ» ՍՊԸ ԼՂՀ
Մարտունու շրջ.,
գ. Կարմիր Շուկա
«Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան» Հիմնադրամ
ԼՂՀ, ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4

հասարակական և արտադրական
90214748

90038178

«Մ-ԳՐՈՒՊ
ԷՆԵՐԳՈՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ ք.
Ստեփ. Ադմ. Իսակով շենք 5/1

90039583

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԲԸ ք.Ստեփ.,
Տիգրան Մեծի 44

90010189

12
13

«ՎԻՐԱԺ» ԱԿ ք. Ստեփ.
Նաբերեժնայա 83

ՇԻ1024
ՇԻ1025
ՇԻ145

10
11

ՇԻ1026
ՇԻ1023

8

9

ՇԻ974

90002165

ՔՓՄ272
ՇԻ360

14

ՔՓՄ957

15

ՈՏՀ958

16

17

«Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան» Հիմնադրամ
ԼՂՀ, ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4

90038178

ՔՓՄ953
ՔՓՄ1006

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

21.04.2019

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

20.04.2019

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և արտադրական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

06.04.2019

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում ըստ հետևյալ ոլորտի՝

08.01.2019
23.03.2019

էներգետիկ
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական
Որակի տեխնիկական հսկողություն,
ըստ հետևյալ ոլորտի` էներգետիկ
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

բնակելի, հասարակական և
արտադրական
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

էներգետիկ

16.03.2019

18.12.2018

18.12.2018

21.12.2018
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Որակի տեխնիկական հսկողություն,
ըստ հետևյալ ոլորտի` բնակելի,

հասարակական և արտադրական

30.03.2019

