
Գրանցված է  
Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 

 արդարադատության նախարարության կողմից 
2017 թվականի  ______________________«___» 

Պետական գրանցման համարը ____ 
Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 

արդարադատության նախարար՝ 
 

                                              Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 
ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

«3»մարտի 2017 թ.                                                                N 10-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 
ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ԳՐՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 
թվականի հուլիսի 21-ի «Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման 
օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու մասին» N 388  որոշման 2-րդ 
կետով. 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 
       Հաստատել. 

1) թափոններ գոյացնող օբյեկտի ռեեստրային գրանցման հաշվետվության ձևը` 
համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) թափոններ վերամշակող օբյեկտի ռեեստրային գրանցման հաշվետվության 
ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) թափոններ օգտահանող օբյեկտի ռեեստրային գրանցման հաշվետվության 
ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրի 
վարման գրքի ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի: 
  

 

   ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                                                                 Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ                                                          

 



 
Հավելված N 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և  

բնական ռեսուրսների վարչության պետի  
2017 թվականի ___________ ____-ի 

 N ____-Ն  հրամանի 
 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
1. 
_____________________________________________________________________________________

(թափոն գոյացնող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը) 
 
2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ 
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը 
_______________________________________ 

(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը, 
_______________________________________________________________________________________ 

իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի 
_______________________________________________________________________________________ 

պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը  և այլն) 

2.2. Հողամասի մակերեսը  ________ հա 

2.3. Օբյեկտի տեղանքը   
_____________________________________________________________ 
                                                 (լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք) 
 
2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը 
____________________________________________________________________________

3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը  __________ 

4. Օբյեկտի հզորությունը 
    
__________ տոննա/տարի _________ տոննա/օր 

5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը) 

ամրակայված   շարժական   
6. Գոյացող թափոնների բնութագիրը 
  

Անվանումը Ծածկագիրը Ագրեգատային 
վիճակը 

Վտանգավորության 
դասը 

Ծավալը, 
տ/տարի 

1 2 3 4 5 
          
Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի 



հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` 
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն: 
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը) 

անընդհատ   պարբերաբար   ըստ պահանջի   
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա  
արտանետումները 
__________________________________________________________________ 
              (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի) 
 
արտահոսքերը  ______________________________________________________________________ 
                                 (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի) 
թափոնները   _________________________________________________________________________ 
                                (անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի, 
_______________________________________________________________________________________ 

հետագա տեղաբաշխումը) 
 
9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը 
_______________________________________________________________________________________ 
 
10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել. 
1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը. 
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը: 

Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների 
հավաստիությունը հաստատում եմ` 

Կազմակերպության 
ղեկավար 

________________ 
(ստորագրություն) 

__________________ 
(անուն, ազգանուն) 

 
      
     
___    ____________ 20    թ. 
 
______________________________________ 
(կատարողի անուն,ազգանուն, հեռախոս) 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 

Հավելված N 2 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և  
բնական ռեսուրսների վարչության պետի  

2017 թվականի ___________ ____-ի 
 N ____-Ն  հրամանի 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
 
1. 
_____________________________________________________________________________________

(թափոն վերամշակող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը) 
 
2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ 
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը, 
_______________________________________________________________________________________ 

իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի 
_______________________________________________________________________________________ 

պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը  և այլն) 
2.2. Հողամասի մակերեսը  ________ հա 
2.3.  Օբյեկտի տեղանքը    
____________________________________________________ 
                                                       (լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք) 
2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը 
____________________________________________________________________________
3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը __________ 
4. Օբյեկտի հզորությունը __________ տոննա/տարի _________ տոննա/օր 
5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը) 

ամրակայված   շարժական   
6. Վերամշակող թափոնների բնութագիրը 

Անվանումը Ծածկագիրը Ագրեգատային 
վիճակը 

Վտանգավորության 
դասը 

Ծավալը, 
տ/տարի 

1 2 3 4 5 
          
 
Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` 
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն: 
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը) 



անընդհատ   պարբերաբար   ըստ պահանջի   
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա 
 արտանետումները 
 
______________________________________________________________________________________ 
                                      (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի) 
արտահոսքերը _______________________________________________________________________ 
                                 (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի) 
թափոնները   
_________________________________________________________________________ 
                                          (անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի, 
_______________________________________________________________________________________ 

հետագա տեղաբաշխումը) 
9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը 
_______________________________________________________________________________________ 

10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել. 

1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը. 
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը: 

Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների 
հավաստիությունը հաստատում եմ` 

Կազմակերպության 
ղեկավար 

________________ 
(ստորագրություն) 

__________________ 
(անուն, ազգանուն) 

 
 

 
___  ____________ 20    թ. 
___________________________ 
(կատարողի անուն,ազգանուն, հեռախոս) 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Հավելված N 3 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և  

բնական ռեսուրսների վարչության պետի  
2017 թվականի ___________ ____-ի 

 N ____-Ն  հրամանի 
 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻ ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
1. 
_____________________________________________________________________________________

(թափոն օգտահանող օբյեկտի անվանումը (այսուհետ՝ օբյեկտ), գտնվելու վայրը) 
 
2. Օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկություններ 
2.1. Հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը 
_______________________________________________________________________________________ 

(ստացված իրավունքի տեսակը, հողամաս հատկացնող մարմնի որոշումը, 
_______________________________________________________________________________________ 

իրավունքի գործողության ժամկետը, հողամասի օգտագործման իրավունքի 
_______________________________________________________________________________________ 

պետական ակտի համարն ու ամսաթիվը, վարձակալության պայմանագրերը  և այլն) 
 
2.2. Հողամասի մակերեսը  ________ հա 
2.3.  Օբյեկտի տեղանքը    
____________________________________________________ 
                                                        (լանջ, հարթավայր, ցածրավայր, բլուր, բացահանք) 
2.4. Բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը, դրանց բնութագիրը 

______________________________________________________________________________________ 
 
3. Օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը __________ 
4. Օբյեկտի հզորությունը  
__________ տոննա/տարի _________ տոննա/օր 

5. Տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը (նշել անհրաժեշտը) 

ամրակայված   շարժական   
6. Վերամշակող թափոնների բնութագիրը 

Անվանումը Ծածկագիրը Ագրեգատային 
վիճակը 

Վտանգավորության 
դասը 

Ծավալը, 
տ/տարի 

1 2 3 4 5 
          



Անվանումն ու ծածկագիրը նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` 
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն: 
7. Շահագործման գործելակարգը (նշել անհրաժեշտը) 

անընդհատ   պարբերաբար   ըստ պահանջի   
8. Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա  
արտանետումները ___________________________________________________________________ 
                  (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտանետումների ծավալը` տ/տարի) 
արտահոսքերը _______________________________________________________________________ 
                             (աղտոտող նյութերի անվանումները, արտահոսքերի ծավալը` տ/տարի) 
թափոնները   
_________________________________________________________________________ 
                              (անվանումը, ծածկագիրը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/ տարի, 
_______________________________________________________________________________________ 

հետագա տեղաբաշխումը) 
9. Սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը 
_______________________________________________________________________________________ 
10. Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվությանը կից ներկայացնել. 
1) բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը. 
2) օբյեկտի տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը: 

Սույն ռեեստրային գրանցման հաշվետվության մեջ նշված տեղեկությունների 
հավաստիությունը հաստատում եմ` 

Կազմակերպության 
ղեկավար 

________________ 
(ստորագրություն) 

__________________ 
(անուն, ազգանուն) 

 

___  ____________ 20   թ. 

___________________________ 
(կատարողի անուն,ազգանուն, հեռախոս) 

  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված N 4 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և  
բնական ռեսուրսների վարչության պետի  

2017 թվականի ___________ ____-ի 
 N ____-Ն  հրամանի 

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 
ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳԻՐՔ 

Օբյեկտի 
անվանումը 

Ռեեստրային 
գրանցման 

հաշվետվությունը 
ներկայացնելու 
ամսաթիվը 

Ռեեստրային 
գրանցման 

հաշվետվությանը 
կից 

ներկայացված 
փաստաթղթերի 
անվանումները 

Օբյեկտին 
տրվող 

ռեեստրային 
համարը 

Օբյեկտի կողմից 
ներկայացված 
ռեեստրային 
գրանցման 

հաշվետվության 
ու դրան կից 
ներկայացված 
փաստաթղթերի 
պահման գործի 

համարը 
          

 

 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ԹԱՓՈՆՆԵՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 
ՌԵԵՍՏՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ԳՐՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀՐԱՄԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 
Սույն հրամանը բխում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 21-ի «Թափոնների գոյացման, 
վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու 
մասին» N 388  որոշման 2-րդ կետի պահանջներից: 

Ռեեuտրի վարման հիմնական նպատակը թափոնների գոյացման, վերամշակման 
և oգտահանման oբյեկտների մաuին տեղեկատվության հավաքումը, վերլուծումը, 
մշակումն ու պահպանումն է: 

 

Վարչության պետի պաշտոնակատար                                             Ա.Գաբրիելյան 

 


