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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Բուսական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ
հոդվածի «գ» ենթակետը և 24-րդ հոդվածը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ

ու մ է.
1. Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և
բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
2016 թվականի հունվարի 20-ի
N 2-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների
(այսուհետ՝ օբյեկտներ) պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց
օգտագործման ընթացակարգը:
2. Օբյեկտների և դրանց աճելավայրերի պահպանությունն ապահովում է վայրի բուսատեսակների
բազմազանության

ամբողջականությունը, բուսական ծածկույթի

ջրապահպան,

հողապաշտպան,

կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների անխաթարությունը:

II. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
3. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացնելու դեպքում նախատեսվող
գործունեության և հիմնադրույթային փաստաթղթերի մեջ ներառվում և հետագայում իրականացվում են հողերում
առկա օբյեկտների պահպանությանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները`
1) վայրի բուսատեսակների և դրանց պոպուլյացիաների վիճակի ուսումնասիրության (տեսակային կազմ,
տարածվածություն, քանակ) իրականացում, որի տվյալները սահմանված կարգով տրամադրվում են բուսական
աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում լիազորված
պետական մարմնին.
2) բուսատեսակների այլ աճելավայրեր ապօրինի տեղափոխման և այդ տարածքում այլ տեսակների
կլիմայավարժեցման կանխարգելում.
3) կենսաբանական տեխնոլոգիաների միջոցով ստացված կենդանի ձևափոխված օրգանիզմների ապօրինի
օգտագործման և օտարածին տեսակների ներմուծման կանխարգելում.

4)

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության

օրենսդրությամբ

արգելված

թունաքիմիկատների

օգտագործման կանխարգելում:
4. Հողերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում (այսուհետ՝ Կարմիր գիրք)
գրանցված

տվյալ

բուսական

տեսակի

նոր

պոպուլյացիաների

հայտնաբերման

դեպքում

դրանց պահպանության նպատակով սույն կարգի 3-րդ կետով նախատեսված միջոցառումների հետ միասին
տնտեսական գործունեություն իրականացնողները՝
1) առանձնացնում են օգտագործման նպատակով տրամադրված տարածքում պահպանվող գոտիներ, որոնք
ունեն տեղական նշանակություն և անհրաժեշտ են Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների` սույն կետում
նշված նոր պոպուլյացիաների կենսունակության ապահովման նպատակով.
2) ժամանակավորապես սահմանափակում են առանձնացված պահպանվող գոտիներում տնտեսական
գործունեության որոշ տեսակներ, եթե դրանք կարող են բերել նշված բուսատեսակների աճելավայրերի վիճակի
վատթարացմանն ու պոպուլյացիաների կենսունակության խաթարմանը.
3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված միջոցառումների իրականացման անհնարինության
դեպքում Կարմիր գրքում, որպես տվյալ բույսի աճելավայր չգրանցված տարածքներից, բույսերի բնական
վերարտադրության նպատակով տեղափոխում են տնտեսական գործունեության արդյունքում ոչնչացման
սպառնալիքի տակ գտնվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար նպաստավոր բնակլիմայական
պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, կամ
Կարմիր գրքում որպես տվյալ բույսի աճելավայրեր գրանցված որևէ տարածք, իսկ բույսերի սերմերը
տրամադրում են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությանը՝ գենետիկական բանկում պահելու և
հետագայում տեսակի վերարտադրությունը կազմակերպելու նպատակով:
5. Հողերում հայտնաբերված՝ Կարմիր գրքում գրանցված տվյալ բուսական տեսակի նոր պոպուլյացիաների
առանձնյակների տեղափոխումն իրականացվում է տնտեսական գործունեություն իրականացնողների միջոցների
հաշվին՝

տնտեսական գործունեություն իրականացնողի

առանձնյակների

տեղափոխման

միջոցառումների

կողմից ներկայացված տվյալ բուսատեսակի

իրականացման

վերաբերյալ

բուսական

աշխարհի

պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում լիազորված պետական
մարմնի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի համաձայն:
6. Բույսերի տեղափոխման միջոցառումներն առնվազն ներառում են՝
1) տեղափոխման ռիսկերի գնահատումը.
2) հիմնավորումներ այն մասին, որ տեղափոխվող տեսակները նոր աճելավայրի համար վտանգ չեն
ներկայացնում, իսկ վտանգ ներկայացնելու դեպքում` հիմնավորումներ այն մասին, որ տեղափոխվող
տեսակներից սպասվող հնարավոր օգուտները գերազանցում են նոր աճելավայրին հասցվելիք հնարավոր բոլոր
վնասները.
3) տնտեսական գործունեություն իրականացնողի կողմից շարունակական ուսումնասիրությունների և
սույն կարգի 5-րդ կետով նախատեսված պայմանագրում ներառված համապատասխան միջոցառումների

իրականացման պարտավորություն՝ մինչև նոր աճելավայրում տվյալ բույսի կենսունակ և ինքնուրույն
պոպուլյացիայի ձևավորումը:
III. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
7. Տնտեսական գործունեություն իրականացնողները սույն կարգի 4-րդ կետում նշված Կարմիր գրքում
գրանցված տեսակի նոր պոպուլյացիաների վերաբերյալ տվյալները տրամադրում են բուսական աշխարհի
պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում լիազորված պետական
մարմնին:
8. Սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված միջոցառումներն իրականացվում են բուսական աշխարհի
պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում լիազորված պետական
մարմնի թույլտվությամբ՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Հողերում հայտնաբերված՝ Կարմիր գրքում
գրանցված տվյալ բուսական տեսակի նոր պոպուլյացիաների առանձնյակների տեղափոխման թույլտվություն
ստանալու համար դիմումին կից ներկայացվում են նաև բույսերի տեղափոխման համար նախատեսվող
միջոցառումները:
9. Ընդերքօգտագործման և այլ աշխատանքների հետևանքով խախտված հողատեսքերի վերականգնման
(ռեկուլտիվացիայի) միջոցառումներն իրականացվում են տվյալ տարածքին բնորոշ բուսատեսակներով, այդ
թվում` նաև տվյալ տարածքում հայտնաբերված` Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական տեսակներով:
10. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված օբյեկտների (բնության հուշարձաններ, բուսաբանական այգիներ,
դենդրոպարկեր,

անտառտնկարկներ)

պահպանության

առանձնահատկությունները

սահմանվում

համապատասխան տարածքի ռեժիմն ամրագրող իրավական ակտով:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

են

