ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 07(158) «02» հուլիսի 2018թ.
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի
փետրվարի 19-ի թիվ 8Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N30-Ն որոշումը...…………………………..
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի
թիվ 175 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N 55-Ն
հրամանը………………………………………………………..
«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները
սահմանելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարի N 8-Ն հրամանը…………………………………
ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից լիցենզիաներ
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տրամադրելու մասին որոշումների պատճենները
ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի կողմից տրված լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին հրամանի
պատճենը……………………………………………………….
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից հունիս ամսում
տրամադրված, դադարեցված և կասեցված լիցենզիաների մասին տեղեկություններ.........................................
ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից մայիս
ամսում տրամադրված, դադարեցված և կասեցված
լիցենզիաների մասին տեղեկություններ……………..…….
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Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության կողմից 2018 թվականի 18-ին հունիսի
պետական գրանցման համարը 3031844
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«8» հունիսի 2018 թվականի

N 30-Ն

ք. Ստեփանակերտ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 8Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին կետը, 27-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասը
և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
hանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության hանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2009 թվականի փետրվարի 19-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ»
փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում մատուցվող բջջային կապի հետվճարային և
կանխավճարային ծառայությունների, ինչպես նաև պրեմիում կարճ
հաղորդագրության (SMS) ծառայությունների սակագների սահմանման
մասին» թիվ 8Ն որոշման հավելված թիվ 1-ի աղյուսակի`
1) «I. Հետվճարային քարտի սակագներ» բաժնում`
ա. 9-րդ կետի 9.1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

3

«
9.1

Բաժանորդավճար ելքային և մուտքային զանգերի դեպքում

500

».
բ. 10-րդ կետի 10.1-ին, 10.2-րդ, 10.3-րդ և 10.4-րդ ենթակետերը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
«
10.
Զանգեր դեպի ՂՏ բջջային ցանց
21
1
10.
Զանգեր դեպի ՂՏ անշարժ ցանց
21
2
10.
Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց
29
3
10.
Զանգեր դեպի ՀՀ անշարժ ցանց
27
4
».
2) «II. Կանխավճարային քարտի սակագներ» բաժնի 3-րդ կետի 3.1-ին,
3.2-րդ, 3.3-րդ և 3.4-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
«
3.1 Զանգեր դեպի ՂՏ բջջային ցանց
25.5
3.2 Զանգեր դեպի ՂՏ անշարժ ցանց
25.5
3.3 Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց
36
3.4 Զանգեր դեպի ՀՀ անշարժ ցանց
32
»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի սեպտեմբերի 1ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

4

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության կողմից «02» հուլիսի 2018թ.
Պետական գրանցման համարը 1021846

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«02» հուլիսի 2018թ.

N 55-Ն
ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի ԹԻՎ 175 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ կետով`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Քաղաքացիական
կացության ակտերի պետական գրանցումների վկայականների լրացման
կարգը, դրանց նմուշները և քաղաքացիական կացության ակտերի
պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի
ձևաթղթերի նմուշները հաստատելու մասին» թիվ 175 հրամանում
կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
1) 2-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետությունում» բառերով, իսկ «ԼՂՀ»
հապավումը՝ «Արցախի Հանրապետության» բառերով,
2) հրամանով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
ԱՀ արդարադատության նախարարի
2018 թվականի 02-ին հուլիսի N 55-Ն հրամանի
«Հավելված 1
ԼՂՀ արդարադատության նախարարի
16 սեպտեմբերի 2005թ. թիվ 175 հրամանի
ԿԱՐԳ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման հիման վրա
դիմողին տրվում է քաղաքացիական կացության ակտի պետական
գրանցման վկայական (այսուհետ՝ պետական գրանցման վկայական):
2. Պետական գրանցման վկայականը պատրաստվում է բացառապես
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում
գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով քաղաքացիական
կացության ակտային գրանցում կատարելիս՝ ինքնաշխատ:
3. Պետական գրանցման վկայականի ձևաթղթի լրացման ենթակա
տողերը
արտատպվում
են
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության նախարարությունում գործող քաղաքացիական
կացության
ակտերի
գրանցման
միասնական
էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի միջոցով` «Քաղաքացիական կացության
ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
համաձայն:
4. Պետական
գրանցման
վկայականը
տրամադրվում
է
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող կամ
վկայականի կրկնօրինակը տրամադրող մարմնի կնիքով և ղեկավարի
ստորագրությամբ:
5. Պետական գրանցման վկայականի վրա ներքևի մասում
զետեղվում
է
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
միջոցով գեներացվող պետական վկայականի սերիան և համարը, ինչպես
նաև իսկության ստուգման համար նախատեսված հատուկ համարանիշը
և արագ արձագանքման (տեղեկացման) ծածկագիրը:
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6. Պետական գրանցման վկայականի իսկության ստուգումը կարող է
կատարվել սույն կարգի 5-րդ կետով ամրագրված հատուկ համարանիշը
մուտքագրելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարությունում գործող պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության
ստուգման պաշտոնական կայքում կամ օգտագործելով տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների միջոցները՝ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով:
7. Սխալ լրացված պետական գրանցման վկայականները պահվում
են տվյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող
կամ վկայականի կրկնօրինակը տրամադրող մարմնում և ենթակա են
սահմանված կարգով ոչնչացման:»։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Կ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության կողմից 2018 թվականի 28-ին հունիսի
պետական գրանցման համարը 1121845
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունիսի 2018թ.

N 8-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 նմուշները՝
«Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն-2018», "FIFA WORLD CUP. RUSSIA
2018" թեմատիկայով երկու նամականիշ` համաձայն հավելվածի:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն-2018»,
"FIFA WORLD CUP. RUSSIA 2018" թեմատիկայով երկու նամականիշ՝
սահմանելով յուրաքանչյուրի անվանագինը՝ 330 ՀՀ դրամ, ընդհանուր
տպաքանակը՝ 2500 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
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Հաստատված է
Հավելված
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2018թ. հունիսի 22-ի N 8-Ն հրամանով

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«8» հունիսի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 31-Ա

«ԴԻՋԻԹԱԼ ՍՄԱՅԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
(ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ
հոդվածը, «Հեռուստատեսության և
ռադիոյի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 37-րդ,
44-րդ և 45-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ի
«Հեռուստառադիոհաղորդումների
հեռարձակման
լիցենզավորման
մրցույթի կարգը հաստատելու մասին» N14Ն որոշումը՝ Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. «Դիջիթալ Սմայլ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը
տրամադրել Ստեփանակերտ քաղաքի և մեկ կամ մի քանի շրջանների
տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային
հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզիա` յոթ տարի գործողության
ժամկետով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հոկտեմբերի 27ից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«25» հունիսի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 32-Ա

«ԼԻՄԵՍՏՈՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԵՂԵԳՆՈՒՏ-1» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «բ» 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
«ԼԻՄԵՍՏՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
2018 թվականի մայիսի 22-ի հայտը` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
«ԼԻՄԵՍՏՈՆ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի
շրջանի Նոր Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում՝ Թարթառ գետի
ձախ վտակ Լև գետի 1181 մետրից 1148 մետր գետահատվածքներում
(բնական ջրահոսք)` «Եղեգնուտ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում,
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև
2034 թվականի դեկտեմբերի 25-ը գործողության ժամկետով, որից
կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 25ը:
2. Հաստատել «ԼԻՄԵՍՏՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Եղեգնուտ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
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էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի
պայմանները՝ համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
A R X I V\2018\6
Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունիսի 25-ի N 32-Ա որոշման

«ԼԻՄԵՍՏՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
«Եղեգնուտ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության լիցենզիայի
Պայմանները
(Լիցենզիա ԼԷ N 0006` տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 25-ի N 32-Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողով.
2)
Լիցենզավորված
անձ՝
«ԼԻՄԵՍՏՈՆ»
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
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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 2018 թվականի հունիսի 25-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, որից`
1) 2018 թվականի հունիսի 25-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը
կառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 25-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
համայնքի վարչական տարածքն է:
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4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է
Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 0,72 մեգավատտ
հաշվարկային հզորությամբ «Եղեգնուտ-1» 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՝ 1181 մետր և 1148 մետր.
2) հաշվարկային ելք` 3,3 խորանարդ մետր վայրկյանում.
3) հաշվարկային ճնշում` 33,0 մետր.
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 0,72
մեգավատտ:
8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «Եղեգնուտ-1» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի
տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշների
փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը դիմում է Հանձնաժողով`
ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:
9. «Եղեգնուտ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից
հետո էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն
իրականացվելու է հետևյալ սարքավորումներով`
1) գեներատորներ - 2 հատ,
2) հիդրոտուրբիններ - 2 հատ:
6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 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

14

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:
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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
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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 փետրվարի
1-ը, պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել «Եղեգնուտ-1» 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 պատճենը։
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել
կարգաբերման-գործարկման 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
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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 են 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
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կանոնակարգը
և
Արցախի
սահմանված նորմերը:

Հանրապետության

օրենսդրությամբ

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, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝
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«ԼԻՄԵՍՏՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, Քաշաթաղի շրջան, ք. Բերձոր, 4-րդ թաղամաս, շենք 105._
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը.
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն
համայնքի վարչական տարածքն է:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«25» հունիսի 2018 թվականի
ք. Ստեփանակերտ

N 33-Ա

«ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ՀՈՉԱՆՑ-3»
ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի «բ» 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 «ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2018
թվականի հունիսի 12-ի հայտը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. «ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Դրախտաձոր համայնքի
վարչական տարածքում՝ Հոչանց գետի 1353,5 մետրից 1260,2 մետր
գետահատվածքներում
(բնական
ջրահոսք)`
«Հոչանց-3»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում,
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2035 թվականի հոկտեմբերի 20-ը
գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև
2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ը:
2. Հաստատել «ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության
«Հոչանց-3» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
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(հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն
հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի հունիսի 25-ի N 33-Ա որոշման
«ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետրիական ընկերության «Հոչանց-3» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիայի
Պայմանները
(Լիցենզիա ԼԷ N 0007` տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 25-ի N 33-Ա որոշմամբ)
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետիրական
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.
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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 2018 թվականի հունիսի 25-ից:
3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2035 թվականի հոկտեմբերի 20-ը, որից`
1) 2018 թվականի հունիսի 25-ից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ը
կառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2035 թվականի հոկտեմբերի 20-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 Դրախտաձոր համայնքի
վարչական տարածքն է:
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4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է
Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 3,654 մեգավատտ
հաշվարկային հզորությամբ «Հոչանց-3» 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՝ 1353,5 մետր և 1260,2 մետր.
2) հաշվարկային ելք` 6,0 խորանարդ մետր վայրկյանում.
3) հաշվարկային ճնշում` 76,2 մետր.
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 3,654
մեգավատտ:
8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «Հոչանց-3» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանի
տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշների
փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը դիմում է Հանձնաժողով`
ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:
9. «Հոչանց-3» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո
էլեկտրական
էներգիայի
արտադրության
գործունեությունն
իրականացվելու է հետևյալ սարքավորումներով`
1) գեներատորներ - 1 հատ,
2) հիդրոտուրբիններ - 1հատ:
6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 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
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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:

25

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
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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 մայիսի 1-ը,
պարտավոր
է
Հանձնաժողով
ներկայացնել
«Հոչանց-3»
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 պատճենը։
30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել
կարգաբերման-գործարկման 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
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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 են 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
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կանոնակարգը
և
Արցախի
սահմանված նորմերը:

Հանրապետության

օրենսդրությամբ

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, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝
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«ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, ք. Շուշի, Մ. Հախումյան փ., շ. 22, բն. 11____
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը.
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի
համայնքի վարչական տարածքն է:

շրջանի

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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Դրախտաձոր

Հ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«12» հունիսի 2018թ.

N 92
ք.Ստեփանակերտ

«ՍԵՐՄԵՐ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9րդ կետի, 6-րդ և 8-րդ մասերի պահանջներով ու հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության
գյուղատնտեսության
նախարարության
լիցենզավորման
հանձնաժողովի
2018թ.
հունիսի
12-ի
N
2
եզրակացությունը և «Սերմեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության առ 31.05.2018թ. դիմումը
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը կասեցնել «Սերմեր»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 2007 թվականի
մայիսի 5-ին տրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և
կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի Բ N 000007
լիցենզիայի գործողությունը:
2. Նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին
ապահովել՝
1) լիցենզիայի գործողության կասեցման մասին տեղեկությունների
գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) սույն հրամանի առաքումը Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար:

ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
05.07.2018թ.
Լիցենզիայի
հ/հ

Լիցենզավորված անձի անվանումը
կամ անունը, ազգանունը

համարը

Գործունեության

տրման
ամսաթիվը

տեսակը

իրականացման
վայրը

Լիցենզիայի
գործողության ժամկետը

Ծանոթություն

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ԱՁ Գեղամ Վլադիմիրի Ղուկասյան
Ալբերտ Միշայի Դանիելյան
(ֆիզիկական անձ)
Արմեն Հրայրի Սարգսյան
(ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Վալերիկ Պողոսյան
ԱՁ Յուրա Ստեփանյան
ԱՁ Աշոտ Դանիելյան
ԱՁ Սերժիկ Սարգսյան
Հայկ Կառլենի Առաքելյան
(ֆիզիկական անձ)
Վլադիմիր Էդիկի Ամիրխանյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00645

14.06.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00646

14.06.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00647

14.06.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ
ԱՀ
ԱՀ
ԱՀ

անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ
անժամկետ

Մեկ մարդատարտաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ՏԾN00648
ՏԾN00649
ՏԾN00650
ՏԾN00651

29.06.2018թ.
29.06.2018թ.
29.06.2018թ.
29.06.2018թ.

ՏԾN00652

29.06.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00653

29.06.2018թ.

ԱՀ

անժամկետ

ԱՀ

անժամկետ

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
1

Իսանյան Արա Արամի

ՏԾN00575

13.09.2017թ.

Մեկ մարդատար-
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դադարեցվել է՝

(ֆիզիկական անձ)
2

ՏԾN00351

28.02.2014թ.

ՏԾN00565

4

ԱՁ Իշխան Աբրահամյան
ԱՁ Վլադիմիր Խուդաթյան
Ալեքսանդրի
ԱՁ Նաիրի Քամալյան

5

ԱՁ Մարատ Ամիրխանյան

3

տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

14.06.2018թ.
ԱՀ

անժամկետ

09.06.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00363

31.03.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

ՏԾN00385

6.06.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

դադարեցվել է՝
29.06.2018թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1

ԱՁ Արկադի Իգնատև

ՏԾN00212

07.06.2012թ.

ԱՀ

անժամկետ

2

ԱՁ Մասիս Բեգլարյան

ՏԾN00208

18.05.2012թ.

ԱՀ

անժամկետ

3

Վարդան Հովհաննեսի Առաքելյան
(ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00535

16.02.2017թ.

ԱՀ

անժամկետ

4

ԱՁ Սամվել Բաղդասարյան

ՏԾN00297

07.06.2013թ.

ԱՀ

անժամկետ

5

ԱՁ Սուրեն Աբրահամյան

ՏԾN00388

06.06.2014թ.

ԱՀ

անժամկետ

Մեկ մարդատարտաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
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կասեցվել է
07.06.2018թ.
կասեցումը
հանվել է
13.06.2018թ.
կասեցումը
հանվել է
02.06.2018թ.
կասեցվել է
07.06.2018թ.
կասեցվել է
06.06.2018թ.

Ձև N 1
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի մայիս ամսվա համար

NN

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Ֆիզիկական անձանց
/անուն, ազգանուն/,
Lիցենզ.
բնակության վայրը
Լիցենզ.
ՀՎՀՀ
տալու
իրավաբանական
համար
ամսաթ.
անձանց /անվանումը/,
գտնվելու վայրը

Պետական
Գործողության տեսակը

Գործուն.

Գործող.

տուրքի

իրական.
վայրը

ժամկետ
ը

առաջին
վճարման
ամսաթիվը

Շինարարության իրականացում,
1

ՍՊԸ ք. Ստեփ,
Ս. Դավիթ փող,
2

ՇԻ1028

«ԱՐՄՍՎԵ ԳՐՈՒՊ»
90041757

շենք 60/36

ՇԻ1029

«Վադիմ Բեգլարյան»
3

ԱՁ ք. Հադրութ,

91765248

Ազատամարտիկների 1
4

«Գ Ա Ն Չ» ՍՊԸ

90144158

ՇԻ1030
ՇԻ-

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
05.05.2018 արտադրական
Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում,
17.05.2018 ըստ հետևյալ ոլորտի՝

հիդրոտեխնիկական
17.05.2018 Շինարարության իրականացում,
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ԼՂՀ
Անժամկետ
տարածքում
03.05.2018
ԼՂՀ
տարածքում
ԼՂՀ
տարածքում
ԼՂՀ

Անժամկետ

Անժամկետ 15.05.2018
Անժամկետ 16.05.2018

Ծանոթ.

ք. Մարտակերտ,
Թումանյանի 24

հասարակական և
արտադրական

«ՄԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
5

ք. Ստեփ, Գ
Լուսավորիչ 109

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, տարածքում

1031

90042174

ՇԻ1032

31.05.2018

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
արտադրական
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ԼՂՀ
Անժամկետ 30.05.2018
տարածքում

Ձև N 2
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2018 թվականի մայիս ամսվա համար

1.
1

«ՍՊԵԿՏՐ» ՓԲԸ
90010679
ք. Ստեփ. Շինարարների 69

4.

5.

ՇԻ382

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

36

8.

9.
10.05.2018

10.

11.

համարվելու ամսաթիվը

7.

արտոնագիրը չեղյալ

6.

որոշման ամսաթիվը

3.

կասեցումը հանելու մասին

2.

կամ դեպքի ամսաթիվը

ՀՎՀՀ

գործունեության տեսակը

կասեցման մասին որոշման

Անվանումը

Լիցենզավորված

ամսաթիվը)

NN

գործողության
կասեցում

դադարեցման կամ թույլտվությունը,

վերաձևակերպում

ժամանակահատվածի ավարտման

արտոնագիր ունեցող անձի

երկարաձգում (նշել երկարաձգված

վության արտոնագրի

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի

զիայի

Նոր անվանումը

Լիցենզավորված, թույլտվություն,

Որոշման ամսաթիվը

Լիցենզիայի, թույլտ-

Լիցենզիայի սերիան և համարը

Լիցեն-

Լիցենզիայի գործունեության

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

հասարակական և
արտադրական
2

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
90003442
ք. Ստեփ.,Նաբերեժնայա 2

ք. Ստեփ., Խանին բաղ

90021261

տեղամաս

4

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

29.05.2018

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում,

«ԱՐԱՔՍ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
3

ՇԻ387

«ԽԱՉԵՆ» ՓԲԸ
90003261
ք.Ստեփ. Ա.Առաքելյանի 1

ՇԻ-

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

608

հասարակական և
արտադրական

ՇԻ655

08.05.2018

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

17.05.2018

հիդրոտեխնիկական
Քաղաքաշինական

«ՎԼ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ
5

ԼՂՀ, ք. Հադրութ,
90282914
Մկրտչյանի փ. շենք 37/1

ՔՓՄ868

փաստաթղթերի մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝

29.05.2018

բնակելի, հասարակական և
արտադրական
Շինարարության իրականացում,

«ԱՐԿԱԴԻՅ - 93» ՍՊԸ
6

ք. Ստեփ., Մարտունի
փողոց 77

90017281

7

«Արմեն-88» ՍՊԸ

90073159

ՇԻ-

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

895

հասարակական և
արտադրական

ՇԻ-

Շինարարության իրականացում,
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08.05.2018

26.05.2018

ԼՂՀ, ք. Ասկերան,
Կնունյանց 19

8

«ԳՐԱՆԴ ԲԻԼԴԻՆԳ»
ՍՊԸ ք. Ստեփ.

978

հասարակական և
արտադրական

90029135

Ալ. Մանուկյանի 17/17

«Տրդատ» ԱԿ
9

ք. Մարտունի

90211044

Ուլուբաբյանի 7
«ՎԻՐԱԺ» ԱԿ
10

ք. Ստեփ. Նաբերեժնայա 90002165
փող.

ք.Ստեփ. Հեքիմյան փող, 90002106
շ. 2բ, բն 30
«Ա Ի Մ» ՍՊԸ

12

ք. Ստեփ. Գ.
Հարությունյանի 1

ՔՓՄ646

ՇԻ441

ՇԻ230

Քաղաքաշինության
փաստաթղթերի մշակում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

26.03.2018

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

հասարակական և
արտադրական

09.04.2018

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի`

30.04.2018

հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում,

«Վ Ա Ր Ա Ն Դ Ա» ՍՊԸ
11

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

90024467

ՇԻ-

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

935

հասարակական և
արտադրական

ՇԻ453

07.05.2018

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և

38

20.05.2014

արտադրաական
Քաղաքաշինական
13

14

«Արտակ-2003» ՍՊԸ
ՔՓՄ90019071
ք. Ստեփ. Ս. Դավիթի 50
229

90039644 ՇԻ-971

16

ք. Ստեփ, Բեկզադյանի
39

«ՎԻՐԱԺ» ԱԿ ք. Ստեփ.
Նաբերեժնայա 83

30.04.2018

հասարակական և
արտադրական
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

հասարակական և
արտադրական

12.06.2018

Շինարարության իրականացում,

«ԼԱՌՄՍ» ՍՊԸ
15

հետևյալ ոլորտի` բնակելի,

Շինարարության իրականացում,

«ԱՐՏ-ՎԻՆԴՈՈՒՍ» ՍՊԸ
ք. Ստեփ, Դուդինի 1
փակուղի, տուն 9ա

փաստաթղթերի մշակում, ըստ

90036955 ՇԻ-910

90002165

ՇԻ452

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,

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

հասարակական և
արտադրական

39

12.06.2018

31.05.2017

