
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 2017թ.                                                                N 11-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի ապրիլի 26-ի «Թափոնների անձնագրավորման կարգը հաստատելու  

մասին» N 219 որոշման 2-րդ կետով. 

  

Հ Ր Ա Մ Ա ՅՈՒ Մ  Ե Մ` 
  

Հաստատել թափոնի անձնագրի օրինակելի ձևը` համաձայն հավելվածի: 
  

 

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                                                                       Ա.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

 

 



 
Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և  

բնական ռեսուրսների վարչության պետի  
2017 թվականի ___________ ____-ի 

 N ____-Ն  հրամանի 

Ձև 

ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1.  Թափոնի անվանումը և ծածկագիրը  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(լրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N51-Ն հրամանով հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ
թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն) 

2. Կազմակերպության անվանումը և տվյալները 
____________________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության անվանումը) 
____________________________________________________________________________________ 

(գտնվելու վայրը) 
հեռախոս___________ ֆաքս_____________էլեկտրոնային  փոստ__________________ 
 
3. Անձնագրավորվող թափոնի քանակը ______________________________________ 
4. Թափոնի վտանգավոր հատկությունները___________________________________ 
5. Թափոնի ծագումը (ըստ տեխնոլոգիական կանոնակարգի) 

 
Ելանյութերի անվանումը, 

որոնցից գոյացել է 
թափոնը 

Տեխնոլոգիական գործընթացի 
անվանումը, որի ընթացքում 
գոյացել է թափոնը, կամ որի 

հետևանքով 
ապրանքը(արտադրանքը) կորցրել է 

սպառողական 
հատկությունները 

Տեխնոլոգիական 
գործընթացի հարաչափերը 

(պարամետրերը), որոնք 
կարող են էական 

ազդեցություն ունենալ 
թափոնների 

հատկությունների 
ձևավորման վրա 

1 2 3 
      
      
 
6. Թափոնի կազմը և դրա բաղադրիչների թունունակությունը  
_______________________________________________________________________________________ 
(թափոնի կազմը ըստ բաղադրիչների (տոկոսներով)` ելնելով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից կատարված հետազոտությունների
արդյունքներից) 
______________________________________________________________________________________  

(տվյալներ թափոնի բաղադրիչների թունունակության մասին) 
7. Թափոնի վնասազերծման կամ վերամշակման համար առաջարկվող եղանակը 
______________________________________________________________________________________ 
8. Թափոնի հրդեհապայթյունավտանգությունը 
______________________________________________________________________________________ 

(տվյալներ թափոնի այրելիության/դյուրավառության կամ ոչ դյուրավառության վերաբերյալ) 
 
9. Թափոնի կոռոզիոն  ակտիվությունը _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 



(տվյալներ թափոնի կոռոզիոն ակտիվության կամ դրա բացակայության վերաբերյալ) 
10. Թափոնի ռեակցիայի մեջ մտնելու ունակությունը ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
11. Անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները թափոնի գործածության ժամանակ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
12. Թափոնի տեղափոխման սահմանափակումները _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
13. Լրացուցիչ տեղեկություններ _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(տվյալներ տվյալ վտանգավոր թափոնի հետ կապված արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման անհրաժեշտ
միջոցառումների մասին) 
14. Թափոն արտադրողի հայտարարությունը 
Սույնով հայտարարում եմ, որ հետազոտությունների միջոցով պարզել եմ, որ տվյալ 
թափոնը պարունակում է միայն վերոհիշյալ թունավոր բաղադրիչները՝ նշված 
տոկոսներով, որի պատճառով այդ թափոնն իմ կողմից դասակարգվել է որպես 
վտանգավորության  ___ դասի թափոն: Հայտարարում եմ, որ իմ կողմից 
տրամադրված տեղեկությունները հավաստի են և ճշգրիտ: 

 Կազմակերպության ղեկավար 

_____________________ 
ստորագրություն 

__________________ 
անուն, ազգանուն 

 
___  ____________  20    թ.  

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Է.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

 ՀՐԱՄԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 
Սույն հրամանը բխում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի «Թափոնների անձնագրավորման 
կարգը հաստատելու  մասին» N 219 որոշման 2-րդ կետով սահմանված 
պահանջներից: 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վտանգավոր 
թափոնների անձնագրի կազմման, համաձայնեցման և հաստատման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել 
հաստատել թափոնի անձնագրի օրինակելի ձևը: 

Անձնագիրը ներառում է թափոններ արտադրողի մոտ գոյացող վտանգավոր 
թափոնների տեսակի, քանակի, վտանգավորության աստիճանի, դրանց կազմի և 
ռեսուրսային ու հումքային հիմնական հատկությունների մասին տեղեկություններ: 

 

Վարչության պետի պաշտոնակատար`                                          Ա.Գաբրիելյան 

 


