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 Հոդված 801. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի  և հիդրոֆտորածխածինների 

ներմուծման մասին լիազոր պետական մարմնին գրավոր տեղյակ չպահելը 
չտեղեկացնելը 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների ներմուծման 
յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի և օզոնային շերտը քայքայող ներմուծվող 
նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների քանակության մասին լիազոր պետական 
մարմնին գրավոր տեղյակ չպահելը չտեղեկացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին անգամ վարչական տույժի միջոցներ 
կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

(801-ին հոդվածը լրաց. 27.11.06 ՀՕ-215-Ն) 
 

Հոդված 87. Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման 
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների հանձնարարականները 
չկատարելը 

(վերնագիրը խմբ. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն)  
  
Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների խախտումները վերացնելու 

մասին բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ 
պետական վերահսկողություն իրականացնող անձանց հանձնարարականները 
չկատարելը`  

առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում քաղաքացիների 
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով:  

(87-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 06.11.02 ՀՕ-459-Ն, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 
խմբ. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն) 
 

Հոդված 87.1. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների 
առաքման թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ 
նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակների օգտագործման 
մասին օրենքով նախատեսված հաշվետվությունը պետական լիազոր 
մարմին չներկայացնելը 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների առաքման 
թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ նյութերի ներմուծման 



անհատական չափաքանակների օգտագործման մասին օրենքով նախատեսված 
հաշվետվությունը պետական լիազոր մարմին չներկայացնելը կամ ժամկետանց 
ներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրապատիկի չափով: 

 

Հոդված 242. Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ պետական 
վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնող տեսչական մարմինը 
(վերնագիրը փոփ. 21.03.18 ՀՕ-185-Ն) 
  

Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ պետական 
վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնող տեսչական մարմինը քննում են 
սույն օրենսգրքի 49-րդ հոդվածով (բացառությամբ լեռնային աշխատանքների 
անվտանգ կատարման մասի), 50-52-րդ, 542-րդ հոդվածներով (հողերի 
պահպանության մասով), 544-րդ հոդվածով, 61-րդ հոդվածներով, 62-րդ հոդվածով 
(ջրային ռեսուրսների պահպանության մասով), 632-րդ հոդվածով, 636-րդ հոդվածով 
(բնական ջրային օբյեկտների մասով), 64-66-րդ, 68-79-րդ հոդվածներով, 80-րդ, 801 -
87-րդ հոդվածներով (մթնոլորտային օդի պահպանության համար սահմանված 
նորմերի ու կանոնների խախտման մասով), 88-91-րդ հոդվածներով 87.1-91-րդ 
հոդվածներով, 92-րդ հոդվածով (վայրի կենդանիների պահպանության մասով), 93-
րդ, 94-րդ, 941-րդ, 157-րդ առաջին մասը, 169.4 -րդ և 169.19 -րդ հոդվածներով, 201.1-
201.5-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ գործերը:  

(242-րդ հոդվածը փոփ. 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 25.12.03 ՀՕ-31-Ն, 16.12.05 ՀՕ-26-Ն, 
27.11.06 ՀՕ-215-Ն,18.03.08 ՀՕ-8-Ն, 08.04.09 ՀՕ-98-Ն, 28.11.11 ՀՕ-283-Ն, լրաց. 
19.12.12 ՀՕ-247-Ն, փոփ. 22.06.15 ՀՕ-107-Ն, 21.03.18 ՀՕ-185-Ն) 


