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ՀՈԴՎԱԾ 8. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
Թափոնների գործածության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի շրջակա միջավայրի 

ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն են` 
ա) մասնակցությունը թափոնների գործածության ոլորտում պետական քաղաքականության 

ձևավորմանը. 
բ) թափոնների գործածության ոլորտում նպատակային ծրագրերի կազմումը. 
գ) թափոնների պետական հաշվառման իրականացումը. 
դ) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար թափոնների տեղադրման 

սահմանաքանակների հաստատումը. 
ե) վտանգավոր և արգելված թափոնների ցանկերի կազմումը. 
զ) ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի սահմանումը. 
է) վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրումների թույլտվությունների 

տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը. 
ը) թափոնների գործածության օբյեկտների տեղադրման վայրերի վերաբերյալ համաձայնություն 

տալը. 
թ) թափոններ առաջացնողների կազմած` թափոնների անձնագրերի համաձայնեցումը. 
ժ) թափոնների գոյացման ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվական բանկի ստեղծումը. 
ժա) օրենքով սահմանված կարգով թափոնների գոյացման, մշակման, օգտահանման, 

տեղադրման և հեռացման ժամանակ պոլիգոնների, համալիրների, շինությունների և այլ հատուկ 
հատկացված վայրերի կամ օբյեկտների շինարարության, վերակառուցման և շահագործման 
նախագծային փաստաթղթերի ու համալիր ծրագրերի պետական բնապահպանական 
փորձաքննության իրականացումը. 

ժբ) թափոնների պետական կադաստրի վարումը. 
ժգ) սակավաթափոն և անթափոն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության 

փոխանակումն այլ գերատեսչությունների հետ. 
ժդ) թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի 

ռեեստրների կազմման, վարման, ինչպես նաև մոնիթորինգի (մշտադիտարկում) իրականացումը. 
ժե) թափոնների գործածության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակումը և իր իրավասության սահմաններում գերատեսչական իրավական ակտերի ընդունումը. 
ժզ) թափոնների գործածության ոլորտում միջազգային համագործակցության և թափոնների 

անդրսահմանային փոխադրման հարցերով միջազգային պայմանագրերի կնքումը. 
ժէ) միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա իրավասու պետությունների հետ 

թափոնների գործածության ոլորտում տեղեկությունների փոխանակումը. 
ժէ.1) թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման 

հաշվետվությունների և ռեեստրի վարման գրքի ձևերի հաստատումը. 
ժէ.2) թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկի և ռեեստրի վարման գրքի 

ձևերի հաստատումը. 
ժէ.3) թափոնների անձնագրի օրինակելի ձևի հաստատումը. 
ժէ.4) թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների 

նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևի հաստատումը. 
ժէ.5) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում՝ 

ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի հաստատումը. 
ժը) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
 
ՀՈԴՎԱԾ 12. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 
  
1. Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանության ու թափոնների ծավալների 

նվազեցման նպատակով թափոնների գործածության մեջ ներգրավված իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի համար սահմանվում են թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ: 

2. Թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները սահմանում են թափոնների գործածության 
ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմինները` շրջակա միջավայրի վրա սահմանային 
թույլատրելի վտանգավոր ներգործությունների նորմատիվներին համապատասխան: 

3. Թափոնների գործածության մեջ ներգրավված իրավաբանական անձինք և անհատ 
ձեռնարկատերերը բնապահպանության բնագավառում շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի հաստատմանն են ներկայացնում թափոնների գոյացման 
նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծեր` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 



 
ՀՈԴՎԱԾ 13. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄԸ և 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ 
  
1. Թափոնների պետական հաշվառումը և անձնագրավորումն իրականացվում են Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
1.1. Վտանգավոր թափոններ առաջացնողները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով կազմում և հաստատում են ոլորտում լիազորված մարմնի հետ համաձայնեցված 
թափոնների անձնագրերը: 

2. Թափոնների գործածության մեջ ներգրավված իրավաբանական անձինք (ներառյալ` 
օտարերկրյա և անհատ ձեռնարկատերերը), պարտավոր են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
իրականացնել գոյացող, օգտագործվող, վնասազերծվող, այլ անձանց փոխանցվող կամ այլ 
անձանցից ստացվող, ինչպես նաև տեղադրվող թափոնների սկզբնական հաշվառում: 

3. Վտանգավոր թափոններ առաջացնող և թափոնների տեղադրում իրականացնող 
իրավաբանական անձինք (ներառյալ` օտարերկրյա և անհատ ձեռներեցները), օրենքով և իրավական 
այլ ակտերով սահմանված կարգով ոլորտում լիազորված մարմնին պարտավոր են ներկայացնել 
վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ: 

4. Թափոնների վերաբերյալ վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և դրա լրացման 
հրահանգը թափոնների պետական դասակարգչի հիման վրա սահմանում է բնապահպանության 
բնագավառի շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 14. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԸ 
  
1. Թափոնների պետական կադաստրը ներառում է թափոնների դասակարգիչը, թափոնների 

գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի ռեեստրները, ինչպես 
նաև թափոնների և դրանց օգտագործման ու վնասազերծման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ 
տվյալների բանկը: 

2. Թափոնների պետական կադաստրը վարում է բնապահպանության բնագավառի շրջակա 
միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգին համապատասխան: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 15. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ և ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 

ՌԵԵՍՏՐԸ 
  
1. Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների մասին տեղեկատվության 

հավաքման, մշակման, պահպանման և վերլուծության ապահովման նպատակով վարվում է դրանց 
ռեեստրը, որը ներառում է թափոնների անվանացանկը, գոյացման ծավալները, որակական և 
քանակական բնութագրերը, տեղեկություններ` թափոնների հետ վարվելու և դրանց գոյացման 
ծավալների ու վտանգավորության աստիճանի նվազեցման վերաբերյալ: Ռեեստրի տվյալները 
ենթակա են ամենամյա ճշգրտման: 

2. Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարումն 
իրականացնում է բնապահպանության բնագավառում շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական 
կառավարման լիազորված մարմինը, որին թափոններ առաջացնող, վերամշակող և օգտահանող 
անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով ու ժամկետներում ներկայացնում են ռեեստրային գրանցման 
հաշվետվություն: 

3. Թափոնների առաջացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարման 
կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

  
ՀՈԴՎԱԾ 16. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ 
  
1. Թափոնների հեռացման վայրերի (ինչպես գործող, այնպես էլ փակված կամ կոնսերվացված) 

հաշվառման և նկարագրման նպատակով բնապահպանության բնագավառում շրջակա միջավայրի 
ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմինը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով վարում է թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրը:  

2. Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման նպատակով թափոնների տեղադրման, 
վնասազերծման և թաղման գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և 
իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ու 
ժամկետներում բնապահպանության բնագավառում  շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական 
կառավարման լիազորված մարմին են ներկայացնում ռեեստրային գրանցման թերթիկ:  

3. Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի տվյալները ենթակա են ամենամյա ճշգրտման: 
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1. Թափոնների հեռացման վայրերի (ինչպես գործող, այնպես էլ փակված կամ կոնսերվացված) 

հաշվառման և նկարագրման նպատակով բնապահպանության բնագավառում շրջակա միջավայրի 
ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմինը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով վարում է թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրը:  

2. Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման նպատակով թափոնների տեղադրման, 
վնասազերծման և թաղման գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և 
իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ու 
ժամկետներում բնապահպանության բնագավառում  շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական 
կառավարման լիազորված մարմին են ներկայացնում ռեեստրային գրանցման թերթիկ:  

3. Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի տվյալները ենթակա են ամենամյա ճշգրտման: 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 17. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ 
  
Շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ներգործությունը որոշելու և կանխատեսելու, դրանց 

բացասական հետևանքները ժամանակին բացահայտելու և կանխարգելելու նպատակով թափոններ 
առաջացնողներն ու տնօրինողները, ինչպես նաև բնապահպանության բնագավառի շրջակա 
միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմինը իրականացնում են 
պարբերական մոնիթորինգ: 

Թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգը շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի 
միացյալ համակարգի բաղկացուցիչ մասն է: 

  
 

 


