
Բնապահպանության բնագավառ 
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Ծանոթություն 

1. Նախատեսվող 

գործունեության 

Ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա 

ժամկետում 

հասարակական 

լսումների 

կազմակերպում 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

 

 

2. 5–օրյա ժամկետում 

լրատվական 

միջոցներով 

նախատեսվող 

գործունեության 

փաստաթղթերի մասին 

տեղեկատվության 

ապահովում 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

 

 

3. Հասարակայնության 

կողմից փաստաթղթերի 

ուսումնասիրության ու 

լսումների 

կազմակերպում 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

 

4. Տվյալ 

վարչատարածքային 

միավորի զարգացման 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 



պլանին նախատեսվող 

գործունեության 

համապատասխանության 

մասին ազդակիր 

համայնքի ղեկավարի 

որոշման առկայություն 

իրականացվել: 

 

 

5. Ազդակիր համայնքի 

ղեկավարի 

հողհատկացման 

որոշման առկայություն 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

 

6. 5-օրյա ժամկետում 

լրատվական 

միջոցներով 

փորձաքննությանը 

ենթակա 

փաստաթղթերի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

ապահովում 

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

 

 

7. 10-օրյա ժամկետում 

ազդակիր համայնքների 

ղեկավարների կողմից 

հասարակայնության 

կարծիքի և իրենց 

կարծիքների՝ 

լիազորված մարմին 

ներկայացման 

ապահովում:  

      Համայնքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 
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Ծանոթություն 

Ռեկուլտիվացիայի 

ծրագրին տրված 

համաձայնության 

առկայություն: 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում սպառված 

պաշարներով 

հանքավայրեր չկան: 
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Ծանոթություն 

Բնապահպանական 

ծրագրի նախագծի 

առկայություն 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում 

բնապահպանական 

ծրագրեր չեն 

իրականացվել 

Ծրագրի հրապարակում       Համայնքի վարչական 

տարածքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

        



Դրույթների անվանումը Պահպանվ

ած է 
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հայտնաբերված 

խախտումների 

վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

1. Տեղական 

նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքների 

ստեղծման վերաբերյալ 

լիազորված պետական 

մարմնին 

առաջարկությունների 

ներկայացման 

ապահովում 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տեղական 

նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքներ չկան  

2. Համայնքի վարչական 

սահմաններում գտնվող 

տեղական 

նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքների 

կառավարման պլանի 

մշակում,   

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տեղական 

նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքներ չկան  
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Ծանոթություն 

1. Կառուցապատողներին 

ճարտարապետահատակ

ագծային առաջադրանքի 

տրամադրում 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

բնության հուշարձանի 

տարածքում («Դսեղի 

ծովեր») հիմնական 

շինությունների 

կառուցապատման 

աշխատանքներ չեն 

իրականացվել 

2. Կառուցապատողներին 

շինարարության 

(քանդման) թույլտվության 

տրամադրում 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

բնության հուշարձանի 

տարածքում 

շինարարության 

(քանդման) 

թույլտվության չի 

տրամադրվել 

3. Միջավայրի 

ծրագրվող 

քաղաքաշինական 

փոփոխությունների 

մասին գրավոր 

իրազեկմում 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

բնության հուշարձանի 

տարածքում 

քաղաքաշինական 

փոփոխություններ չեն 

իրականացվել 

 4. ճարտարապետաշի-

նարարական 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տվյալ 



նախագծերի 

համաձայնեցումը 

հավաստող փաստաթղթի 

առկայություն, 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

5. Շինարարության 

շահագործման ակտերի 

փաստագրում 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 

6. Համայնքի վարչական 

սահմաններում առկա 

բնության հատուկ 

պապանվող 

տարածքներում 

ինքնակամ 

շինարարության 

առկայության դեպքում 

դրա կանխարգելման, 

կասեցման, դրանց 

հետևանքների 

վերացման վերաբերյալ  

որոշման առկայություն 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տվյալ 

գործառույթներ չեն 

իրականացվել: 
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Ծանոթություն 

Համայնքների 

վարչական 

սահմաններում գտնվող 

տեղական 

      Համայնքի վարչական 

տարածքում տեղական 

նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 



նշանակության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքների 

մոնիթորինգի 

կազմակերպում 

տարածքներ չկան  
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Ծանոթություն 

Համայնքի վարչական 

սահմաններում 

տարածքների 

սանիտարական 

մաքրման սխեմաների 

առկայություն 

  V  Առաջարկվել է 

«Թափոնների 

մասին» ՀՀ օրենքի 

դրույթների 

համաձայն կազմել 

համայնքի 

սանիտարական 

մաքրման սխեմա  

01.07.2014թ.  
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հայտնաբերված 

խախտումների 

վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
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Ծանոթություն 

Տեղանքի հատակագիծը 

(սխեմա) հաստատող 

      Ջրօգտագործման կետի 

հատակագծի 



փաստաթղթի 

առկայություն 

առկայության 

անհրաժեշտություն 

դեռևս չի առաջացել 

 

 


