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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՐՈՆ Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

 

 

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի հունվարի  

31-ի թիվ 02/23.16/795-13 հանձնարարականի      

           

                   

                 Հարգելի պարոն Սարգսյան, 

    Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի կողմից 2012 

թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 3/4  որոշմամբ հաստատված հաշվետվության մեջ 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 

ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ հայտնում եմ, որ Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի 

հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալության կազմում գտնվող 

արտադրական վտանգավոր օբյեկտների պետական ռեեստրում գրանցված` 

վնասակար նյութեր պարունակող թափոններ օգտագործող օբյեկտների  (այսուհետ` 

պոչամբարներ) վերաբերյալ, որպես տեխնիկատեխնոլոգիական տվյալ, վտանգավոր 

նյութերի կազմը նշելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների նախարարության <<Անալիտիկ>> ՊՓԲԸ կողմից իրականացված 

փորձաքննության արդյունքում կազմված հսկողական անալիզների տվյալներից օգտվել 

 ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 
 ՆԱԽԱՐԱՐ 

 



 
հնարավոր չէ, որովհետև նրա կողմից իրականացվող հսկողական անալիզները 

վերաբերվում են հանքերում գտնվող օգտակար հանածոների կազմը պարզելուն և 

դրանց որակը գնահատելուն, հիմք` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2006 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 1678-Ն (Օգտակար հանածոների որակական 

անալիտիկ տվյալների հսկողության մասին) որոշում, այլ ոչ թե հանքերին կից 

պոչամբարներում կուտակված վնասակար նյութերի կազմը կամ դրանց քանակը  

պարզելուն:  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի 

փետրվարի 16-ի թիվ 182-Ն (Վնասակար նյութերի սահմանաքանակները հաստատելու 

մասին) որոշմամբ հաստատված ցանկում` պոչամբարների մասով համապատասխան 

լրացում կատարելու վերաբերյալ ՀՀ վերահսկիչ պալատի առաջարկությունը նույնպես 

չի ընդունվել, քանի որ այն հակասում է <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 14-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները 

չպետք է հակասեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներին.) պահանջին, այսինքն՝  ՀՀ կառավարության 2006 

թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 182-Ն որոշման համար հիմք է հանդիսացել 

<<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի ա) ենթակետի (ա) Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության հաստատած սահմանաքանակները գերազանցող 

չափերով արտադրվում, վերամշակվում, պահվում, փոխադրվում, օգտագործվում կամ 

ստացվում են հետևյալ հատկանիշներով բնութագրվող վնասակար նյութերը)  և 22-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի բ) կետի (բ) հաստատում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին 

մասով նախատեսված վնասակար նյութերի սահմանաքանակները.) պահանջները, այլ 

ոչ թե <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման 

մասին>> ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի գ) (գ) իրականացվում են 

հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ 

օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ,) կամ դ) (դ) իրականացվում 

են թունելաշինական աշխատանքներ կամ ցանկացած այլ աշխատանք ստորերկրյա 

պայմաններում,)  ենթակետերի  պահանջներից որևիցե մեկը:   



 
      Տեղեկացնում եմ նաև, որ ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի թիվ  182-Ն 

(Վնասակար նյութերի սահմանաքանակները հաստատելու մասին) որոշմամբ 

հաստատված սահմանաքանակի վնասակար նյութեր պարունակող թափոններ 

օգտագործող բոլոր օբյեկտները` պոչամբարները, որոնք գտնվում են ՀՀ տարածքում 

գրանցված են արտադրական վտանգավոր օբյեկտնների պետական ռեեստրում, 

շահագործվող պոչամբարները օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում անցնում 

են տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն, իսկ չշահագործվողները  

կոնսերվացված են օրենքով սահմանված կարգով, և անկախ իրենց կարգավիճակից 

բոլոր պոչամբարները գտնվում են պետական վերահսկողության ներքո:       

 

 

 

   Հարգանքով` 

Ա. ԵՐԻՑՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Կատարող՝ իրավաբանական վարչություն 
            Հեռախոս՝ 31-77-47 
 

Հասցե` ՀՀ,ք Երևան, 0054, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8 

Հեռ.` (+ 37410)362015,ֆաքս`(+37410)363949 

Էլ.փոստ` mes@mes.am, կայք` www.mes.am 
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