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2.Պայ մանագրի  առարկան    
 

2.1   Պայ մանագրով` լ իազոր     մարմինն ընդերքօգտագործողին     
տարեկան                                           

150,0 հազար  տ 
                                                0գտակար   հանածոյ ի   պաշարների     մարման  համար     
  (օգտակար  հանածոյ ի  քանակը , մ

3
, գ/տ) 

ժամանակավոր  տիրապետմանն ու  օգտագործմանն է  հանձնու մ  37 տարի  
ժամկետով, իսկ  ընդերքօգտագործողն ընդու նու մ է ՝  ՀՀ  Սյ ու նիքի   մարզի    
Վերին Վարդանիձորի  ոսկի -բազմամետաղայ ին   հանքավայ րի      

 (հանքավայ րի  անվանու մը) 

Կենտրոնական տեղամաս   
(տեղամասի  անվանու մը ) 

հաշ վեկշ ռայ ին պաշարներն օգտագործման ամբողջ  ժամկետի  համար  5471,9 
հազար  տ հանքաքար  այ դ թվու մ՝  C1 կարգ- 445.2 հազար  տ, C2 կարգ-5026.7 հազար  
տ  
 (մետաղների  հետևյ ալ  պարու նակու թյ ամբ՝  Au-3.13գ/կգ, Ag-56.92գ/տ, Cu-0.76%, 
Pb-1.13%, Zn-2.10%) , մետաղների  քանակը՝  Au-17115.30կգ,   Ag-311,46տ, Cu-41654,90, 
Pb-61905,48 տ, Zn-115029.65տ 

(հիմնական և ու ղեկից  օգտակար  հանածոների  քանակները ` ըստ կարգերի ) 
որոնք   հատակագծի   վրա  և  ըստ  խորությ ան  սահմանափակվում են հետևյ ալ  

կոորդինատներով 1.X=4318379 Y=8607368, 2.X=4319078 Y=8606519, 3.X=4320434 
Y=8607665, 4.X=4319771 Y=8608526, 5.X=4318850 Y=8607960 ARM-WGS-84 համակարգի  
կոորդինատներ  .                    

   
     (տրամադրվող պաշարների  սահմանների  ծայ րակետայ ին կոորդինատները ) 

 
(հիմնական և ու ղեկից  բաղադրիչ ների  պարու նակու թյ ու նը  %, գ/տ և այ լ ն) 

Ոսկի -բազմամետաղներ  
(օգտակար  հանածոյ ի  պաշարների  տեսակները  (տարատեսակնե                                                                                           

                                                                                             
(օգտակար  հանածոյ ի  լ եռնայ ին զանգվածից  հանքարտադրատեսակի  ել քը ) 

 

        Լեռնահատկացման սահմանները հատակագծի  վրա և ըստ խորությ ան 
համաձայ ն լ եռնահատկացման ակտի   թիվ  Լ -547 

(ակտի  համարը ) 

 Պայ մանագրի  N 1 հավել վածով նշ վու մ են ընդերքօգտագործողի  
ֆինանսական առաջարկները  և նրա կողմից  վճարվող ընդերքօգտագործման 
վճարները , պայ մանագրի  N 2 հավել վածով` հանքի  փակման ծրագրով 
նախատեսված  պարտավորու թյ ու նները , պայ մանագրի  N 3 հավել վածով` 
համայ նքի  սոցիալ -տնտեսական զարգացման  ոլ որտու մ ստանձնած  
պարտավորությ ունները , իսկ պայ մանագրի  N 4 հավել վածով` բնապահպանական 
կառավարման պլ անը :  

Պայ մանագիրն ըստ անհրաժեշտու թյ ան կարող է  ու նենալ  նաև այ լ  

հավել վածներ ` օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ու նահանման և հու մքի  

վերամշակման աշխատանքների  ժամկետները , ըստ փու լ երի , իսկ  

զու գահեռաբար  երկրաբանական ու սու մնասիրու թյ ան աշխատանքներ  

կատարել ու  դեպքու մ դրանց  կատարման ժամանակացու յ ցի : 

2.2 Լիազոր  մարմինը  երաշխավորու մ է , որ  պայ մանագրի  2.1-ին կետու մ 
նշ ված  հանքավայ րը կամ հանքավայ րի  տեղամասը  գրավ դրված , 
վարձակալ ությ ան, անհատու յ ց   օգտագործման տրված  չ է , կառու ցապատված  
կամ կառու ցապատման իրավու նքով ծանրաբեռնված  չ է , ինչպես  նաև 
արգել անքի  տակ  չ ի  գտնվու մ: 
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2.3 Պայ մանագրի գործողությ ան ընթացքում հանքավայ րի 
օգտագործման արդյ ու նքու մ  ընդերքօգտագործողի  ստացած  շահու յ թը  նրա 
սեփականու թյ ու նն է : 

 
                       

  3. Կողմերի  իրավու նքները  և պարտականու թյ ու նները  
 

3.1 Լիազոր  մարմինը  իրավու նք  ու նի ` 

3.1.1 ընդերքօգտագործողից  պահանջել ու  հանքավայ րը  շահագործել  

ընդերքի  oգտագործման և պահպանությ ան բնագավառում ընդունված  

ստանդարտներին, նորմերին ու  կանոններին համապատասխան. 

3.1.2 գրավոր  զգու շացնել ու  և վաղաժամկետ լ ու ծել ու  պայ մանագիրն 

օրենսգրքի  30-րդ հոդվածի  համաձայ ն. 

3.1.3 ստուգել ու  ընդերքօգտագործման ընթացքում երկրաբանական և 

մարկշ եյ դերական փաստագրու թյ ան վարման լ իարժեքու թյ ու նը , օգտակար  

հանածոների  պաշարների  շարժի  հաշ վառման իրականացման և 

տեղեկատվու թյ ան ներկայ ացման սահմանված  պահանջների  կատարու մը .  

3.1.4 ստու գել ու  ընդերքօգտագործման վճարների  օբյ եկտ համարվող 

փաստացի  ծավալ ների  չափաքանակների, վճարների  հաշվարկման և հաշվարկ-

հաշ վետվու թյ ու նների  ներկայ ացման կարգի  պահանջների  կատարու մը . 

3.1.5 ստուգել ու  ընդերքօգտագործման պայ մանագրով նախատեսված  

պարտավորու թյ ու նների  և նախագծի  պահանջների  կատարու մը՝  

բացառու թյ ամբ  բնու թյ ան և շ րջակա միջավայ րի  պահպանու թյ ան ոլ որտու մ 

բնապահպանու թյ ան բնագավառի  պետական կառավարման լ իազոր  մարմնի  

իրավասու թյ ու նների . 

3.1.6 պահանջել ու  ընդերքօգտագործողից  oգտակար  հանածոների  

պաշարների  լ իակատար  կորզու մ և հիմնական ու  համատեղ գտնվող oգտակար  

հանածոների  և դրանց  ու ղեկցող բաղադրամաuերի  ողջամիտ և համալ իր  

oգտագործու մ կամ դրանց  պահեստավորու մն ու  պահպանու մը . 

3.1.7 պահանջել ու  ընդերքօգտագործողից  ընդերքօգտագործման 

իրավու նքի  ժամկետը  լ րանալ ու ց  հետո  կամ դրանից  հրաժարվել ու  

դեպքու մ նրանց  տնօրինման տակ  գտնվող երկրաբանական տեղեկու թյ ու նը  3 

ամսվա ընթացքու մ հանձնել  լ իազոր  մարմնին. 

3.1.8 իրականացնել ու  ընդերքի  տրամադրված  տեղամասու մ 

երկրաբանական ու սու մնասիրու թյ ու ններ , բացառու թյ ամբ  օգտակար  

հանածոների  հայ տնաբերման նպատակով, այ դ մասին առնվազն 14 օր առաջ  

գրավոր  իրազեկել ով ընդերքօգտագործման իրավու նք  կրողին.  

3.1.9 ստու գվող սու բյ եկտի  ներկայ ացու ցչ ի  մասնակցու թյ ամբ  անարգել  

մուտք  գործել ու  ստուգվող սու բյ եկտի գրասենյ ակայ ին, արտադրական, 

պահեստայ ին, լ աբորատոր  և այ լ  տարածքներ  ու  ստորաբաժանու մներ . 

3.1.10 ստու գման ընթացքու մ ստու գվող սու բյ եկտից  պահանջել ու  

փաստաթղթեր , տվյ ալ ներ , բացատրու թյ ու ններ , տեղեկանքներ , ինչպես  նաև 

վերցնել ու  փորձանմու շ ներ , կատարել ու  կապարակնքու մ և 

չ ափագրու մներ , որոնք  անմիջականորեն առնչ վու մ են ստու գման 

նպատակներին. 

3.1.11 ընդերքի  օգտագործման և պահպանու թյ ան պետական 

վերահսկողու թյ ու ն իրականացնել ու  տեսչական ստու գու մների , 

ստու գու մների  և ու սու մնասիրու թյ ու նների   
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միջոցով  ̀ «Հայ աստանի Հանրապետությ ունում 

ստուգումների  կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայ աստանի  

Հանրապետու թյ ան օրենքով սահմանված  կարգով և ընդերքի  մասին 

Հայ աստանի  Հանրապետու թյ ան օրենսգրքի  դրու յ թներին համապատասխան: 

 
3.2 Լիազոր  մարմինը  պարտավոր  է ` 

 
3.2.1 ընդերքօգտագործողին սահմանված  կարգով տրամադրել  

հանքավայ րին վերաբերվող փաստաթղթերը . 

3.2.2 գրավոր  իրազեկել  ընդերքօգտագործողին առնվազն 14 օր  առաջ  
ընդերքի  տրամադրված  տեղամասու մ երկրաբանական ու սու մնասիրու թյ ան 
աշխատանքներ  իրականացնել ու  համար օրենսգրքի  3-րդ հոդվածի  5-րդ կետով 
տրված  համաձայ նու թյ ան մասին: 

 
3.3 Ընդերքօգտագործողն իրավու նք  ու նի ` 

 
3.3.1 բացառիկ  իրավունքով կատարել ու  երկրաբանական 

ու uումնաuիրությ ուն լ եռնահատկացման սահմաններու մ, իսկ  հատկացված  
ընդերքի  տեղամաuու մ` օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ու նահանու մ. 

3.3.2 մտնել ու  ընդերքի  տեղամաu և իրականացնել ու  նախագծով 
նախատեuված  բոլ որ  աշխատանքներն oգտակար  հանածոյ ի  արդյ ունահանման և 
ու uումնաuիրությ ան նպատակով. 

3.3.3 օգտակար հանածոյ ի  արդյ ունահանման նպատակով կառուցել ու  
անհրաժեշտ շ ենքեր , շ ինու թյ ու ններ , հաղորդակցու թյ ան ու ղիներ , 
տեղադրել ու  uարքավորու մներ , փոխադրել ու  և հարuտացնել ու   
արդյ ու նահանված  oգտակար  հանածոն. 

3.3.4 տնoրինել ու  արդյ ու նահանված  oգտակար  հանածոն. 
3.3.5 օրենսգրքի  պահանջների  պահպանմամբ  հանքարդյ ունահանման 

իրավու նքի   ընթացքում օգտագործել ու  uեփական գործունեությ ան 
արդյ ունքում առաջացած  արտադրական լ ցակու յ տերը . 

3.3.6 իրեն տրամադրված  օգտակար հանածոյ ի  արդյ ունահանման 
իրավունքի  շ րջանակու մ երկրաբանական ու սու մնասիրու թյ ու ն  
իրականացնել ու  նպատակով քաղաքացիաիրավական պայ մանագրերի  
կնքմամբ  ներգրավել ու  երրորդ անձանց . 

3.3.7 դիմել ու  լ իազոր մարմին օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ունահանման 
պայ մանագրի  պայ մանները  փոփոխել ու  նպատակով, եթե  հայ տնվել  են էապեu 
նոր ` նախկինու մ չ նախատեuված  հանգամանքներ . 

3.3.8 վաղաժամկետ հրաժարվել ու  օգտակար  հանածոյ ի արդյ ունահանման 
իրավունքից` կատարել ով պայ մանագրով և օրենսգրքով նախատեuված  պարտավո-
րությ ունները : 

 
3.4 Ընդերքօգտագործողը  պարտավոր  է ` 

 
3.4.1 իրականացնել  աշխատանքներն օգտակար  հանածոյ ի  

արդյ ու նահանման պայ մանագրի  և նախագծի  պայ մաններին համապատաuխան. 
3.4.2 կատարել  լ իազոր  մարմնի  և այ լ  իրավասու  պետական 

մարմինների ` օրենսդրու թյ ան պահանջների  պահպանման նպատակով տրված  

ցու ցու մները . 

3.4.3 պահպանել  օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ու նահանման, տեղափոխման և 

վերամշակման ընթացքում Հայ աuտանի Հանրապետությ ունում ընդունված  

uտանդարտների , նորմերի  ու  կանոնների  պահանջները . 
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3.4.4 ապահովել  օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ունահանման նախագծի 

պահանջների  կատարու մը . 

3.4.5 վարել  երկրաբանական, մարկշեյ դերական և այ լ  փաuտագրությ ուն, 

պահպանել  դրանք  ընդերքoգտագործման բոլ որ  ձևերի  աշխատանքների  

ընթացքու մ. 

3.4.6 վարել  oգտակար  հանածոների  պաշարների  ամենօրյ ա շարժի  

գրանցամատյ անը . 

3.4.7 ներկայ ացնել  լ իազոր  մարմին oգտակար  հանածոների  

պաշարների   շարժի  վերաբերյ ալ   եռամսյ ակայ ին  և տարեկան 

հաշ վետվու թյ ու նները . 

3.4.8 հանձնել  լ իազոր  մարմնին անհրաժեշտ երկրաբանական 

տեղեկու թյ ու նը . 

3.4.9 հավաքել , պահպանել  և լ իազոր  մարմնին տրամադրել  

ու սու մնասիրված ,  արդյ ու նահանված  և ընդերքու մ կորսված  oգտակար  

հանածոների  պաշարների , դրանց  պարու նակած  բաղադրամաuերի , որակի  ու  

քանակի  մասին տվյ ալ ներ . 

3.4.10 ապահովել  ընդերքoգտագործման հետ կապված  աշխատանքների 

կատարման անվտանգու թյ ու նը . 

3.4.11 ապահովել  ընդերքի , մթնոլ որտի , հողի , անտառների , ջ րերի  ու  

բնու թյ ան և շ րջակա միջավայ րի  մյ ու u oբյ եկտների , ինչպեu նաև 

շ ինու թյ ու նների  և այ լ  կառու յ ցների  պահպանու թյ ու նն 

ընդերքoգտագործման հետ կապված  աշխատանքների  վնաuակար  

ազդեցու թյ ու նից . 

3.4.12 ապահովել  բնու թյ ան, պատմական և մշակու յ թի  հու շարձանների  

պահպանու թյ ու նն ընդերքoգտագործման հետ կապված  աշխատանքների  

վնաuակար  ազդեցու թյ ու նից . 

3.4.13 ապահովել  շ րջակա միջավայ րի  վրա ազդեցու թյ ան 

փորձաքննու թյ ան եզրակացու թյ ամբ  նախատեսված  պայ մանները . 

3.4.14 նախագծի  և օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ու նահանման պայ մանագրի  

համաձայ ն վերականգնել  և բարել ավել  ընդերքoգտագործման հետևանքով 

խախտված  հողամաuերը  (ռեկու լ տիվացիա), ինչպեu նաև դրանք  պիտանի  

դարձնել  տնտեuու թյ ան մեջ  oգտագործման համար  կամ բերել  անվտանգ 

վիճակի . 

3.4.15 տեղեկացնել  լ իազոր  մարմնին  օգտակար  հանածոյ ի  

արդյ ու նահանման պայ մանագրու մ չ նշ ված  օգտակար  հանածոների  

կուտակու մների  հայ տնաբերման մասին դրանց  հայ տնաբերու մից  հետո ` 14 

օրվա ընթացքու մ.  

3.4.16 նոր հայ տնաբերված  օգտակար  հանածոների արդյ ունահանում 

չ իրականացնել ու  դեպքու մ իրականացնել  դրա պահու ստավորու մը  

կառավարու թյ ան սահմանած  կարգով. 

3.4.17 ապահովել  հանքի  փակման ծրագրի , այ դ թվու մ՝  հանքի  փակու մից  

հետո  աշխատու ժի  սոցիալ ական մեղմացման նախատեսվող միջ ոցառու մների  

իրականացու մը . 

3.4.18 ապահովել  փակվող հանքի  անմիջական ազդեցու թյ ան գոտու մ 

գտնվող համայ նքների  սոցիալ -տնտեսական մեղմացման նախատեսվող 

միջ ոցառու մների  իրականացու մը . 
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3.4.19 ապահովել  օգտակար  հանածոյ ի  արդյ ունահանված  տարածքի, 

արդյ ու նահանման ընթացքում առաջացած  արտադրական լ ցակու յ տերի  

տեղադիրքի  և դրանց  հարակից  համայ նքների  բնակչ ու թյ ան 

անվտանգու թյ ան և առողջու թյ ան ապահովման նպատակով 

մշտադիտարկու մների  համար  նախատեսված  վճարի  վճարու մը . 

3.4.20  ոչ  ու շ , քան հինգ տարին մեկ  անգամ շահագործվող 

հանքավայ րու մ (տեղամասում) կոնդիցիաները  և պաշարները  ենթարկել  

վերագնահատման և ներկայ ացնել  լ իազոր  մարմնի  վերահաստատմանը . 

3.4.21 ընդերքօգտագործման իրավունքի  ժամկետը  լ րանալ ու ց  հետո կամ 

դրանից  հրաժարվել ու  դեպքու մ իր  տնօրինման տակ  գտնվող 

երկրաբանական տեղեկու թյ ու նը   

3 ամսվա ընթացքու մ սահմանված  կարգով հանձնել   լ իազոր  մարմնին. 

3.4.22 տեղեկացնել  ընդերքօգտագործման իրավու նքի  

իրավահաջորդու թյ ան մասին լ իազոր  մարմնին վերակազմակերպման 

գրանցման պահից  14 օրվա ընթացքու մ. 

3.4.23  սկսել  աշխատանքները  սահմանված  կարգով հողհատկացման 

իրավու նքի  տրամադրու մից  հետո . 

3.4.24  թու յ լ ատրել   լ իազոր  մարմնին ստու գման նպատակով անարգել  

մուտք  գործել ու  գրասենյ ակայ ին, արտադրական, պահեստայ ին, լ աբորատոր  և 

այ լ  տարածքներ  ու  ստորաբաժանու մներ . 

3.4.25  տրամադրել  լ իազոր  մարմնին ստուգման ընթացքում պահանջվող 

փաստաթղթեր , տվյ ալ ներ , բացատրու թյ ու ններ , տեղեկանքներ , ինչպես  նաև 

թու յ լ ատրել  վերցնել ու  փորձանմու շներ , կատարել  կապարակնքում և 

չափագրումներ , որոնք  անմիջականորեն առնչ վու մ են ստու գման 

նպատակներին. 

3.4.26 կատարել  Հայ աստանի  Հանրապետու թյ ան օրենքներով 

սահմանված  բոլ որ  պարտականու թյ ու նները . 

 
4. Զգու շացու մ 

 
4.1 Լիազոր  մարմինը , օրենսգրքի  30-րդ հոդվածի  համաձայ ն, կարող է  

ընդերքօգտագործողին տալ  զգու շացու մ, եթե  նա̀  
4.1.1 չ ի  կատարու մ օրենսգրքով նախատեսված  

պարտավորու թյ ու նները .  

4.1.2  չ ի  կատարու մ ընդերքօգտագործման իրավու նքի  պայ մանները , 

այ դ թվու մ՝  պայ մանագրով, նախագծով ընդերքօգտագործման իրավու նքով 

նախատեսված            

իր  պարտավորու թյ ու նների  իրականացմանն առնչ վող պայ մանները՝  

բացառու թյ ամբ  օրենսգրքով սահմանված  դեպքերի  

4.1.3  չ ի  վճարել  օրենքով նախատեսված  վճարները՝  սահմանված  օրվա-

նից  մեկ  ամսվա ընթացքու մ:  

4.2 Լիազոր  մարմինն իրավու նք  չ ու նի  որոշ ու մ ընդու նել ու  
ընդերքօգտագործման իրավու նքի  դադարեցման մասին, եթե  իրավու նք  
կրողը  զգու շացման մասին ծանու ցու մը  ստանալ ու ց  հետո ` ոչ  ավել ի , քան 
90 օրվա ընթացքու մ վերացրել  է  նշ ված  հիմքերը : 

 
5. Հաշ վետվու թյ ու ններ  և տեղեկու թյ ու ն 
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5.1 Ընդերքօգտագործման իրավունք  կրողը լ իազոր մարմին 

օրենսգրքով, այ լ  օրենքներով սահմանված  կարգերով պարտավոր  է  
ներկայ ացնել  հետևյ ալ  հաշ վետվու թյ ու նները  և տեղեկու թյ ու նները ` 

      5.1.1 ընդերքօգտագործման բնագավառու մ բնօգտագործման վճարների  
հաշ վարկ -հաշ վետվու թյ ու ն. 

      5.1.2   օգտակար  հանածոների  պաշարների  տարեկան հաշ վետվու թյ ու ն 
(5-ՕՀՊՀ ). 

      5.1.3   
        5.2 Հաշվետվությ ունների  ձևերի  փոփոխման դեպքում լ իազոր մարմինը 

պարտավոր  է  այ դ մասին տեղեկացնել  ընդերքօգտագործողին` 
փոփոխու թյ ու նների  կատարման պահից  մեկամսյ ա ժամկետու մ: 

          5.3 Ընդերքօգտագործողը  սահմանված  վճարների  վերաբերյ ալ  
տեղեկատվու թյ ու նը  լ իազոր  մարմին է  ներկայ ացնու մ Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ  նախատեսված  ժամկետներու մ, կարգով 
և ձևով: 

 
 

6. Պայ մանագրի  ու ժի  մեջ  մտնել ը , գործողու թյ ան ժամկետը  և լ ու ծու մը  
 

6.1  Պայ մանագիրն ուժի մեջ  է  մտնում կնքման պահից և գործում է  

թու յ լ տվու թյ ան գործողությ ան ամբողջ  ժամանակահատվածում, եթե  

պայ մանագրով սահմանված  հիմքերով պայ մանագիրը  վաղաժամկետ չ ի  

լ ու ծվել : 

6.2 Պայ մանագիրը  գործում է  նաև ժամկետի  կամ թու յ լ տվությ ամբ 

տրամադրված  ընդերքի  տեղամասի  սահմանված  կարգով փոփոխու թյ ան 

դեպքու մ: Եթե  երկարաձգվել  է  թու յ լ տվու թյ ան պայ մանների  

փոփոխու թյ ամբ , ապա պայ մանագիրը  շարու նակու մ է  գործել ` հաշ վի  

առնել ով այ դ փոփոխու թյ ու նները :  

6.3 Պայ մանագիրը  կարող է  լ ու ծվել ` 

6.3.1 լ իազոր  մարմնի  նախաձեռնու թյ ամբ ` ընդերքօգտագործողի  

կողմից  պայ մանագրի  դրու յ թների  խախտման դեպքու մ. 

6.3.2 ընդերքօգտագործողի  նախաձեռնու թյ ամբ ` ընդերքօգտագործողի  

կողմից  ընդերքօգտագործման իրավու նքի  օբյ եկտ հանդիսացող ընդերքի   

ամբողջ  տեղամասից  հրաժարվել ու  դեպքու մ դիմու մ ներկայ ացնել ու  և 

լ իազոր  մարմնի  կողմից  հրաժարման հավաստագիր  տրամադրել ու  դեպքու մ. 

6.3.3 թու յ լ տվու թյ ան ժամկետի  ավարտի  դեպքու մ: 

6.4 Լիազոր  մարմնի կողմից  թու յ լ տվությ ունն օրենսգրքով սահմանված  

դեպքերու մ և կարգով վաղաժամկետ դադարեցվել ու  դեպքու մ պայ մանագիրը  

համարվու մ է  լ ու ծված : 

 

7. Պայ մանագրու մ փոփոխու թյ ու ն կատարել ու  հիմքերը  
 

Լրահետախուզման և (կամ) շահագործական հետախուզման արդյ ունքում 

հանքավայ րու մ պաշարների  էական փոփոխու թյ ան, հանքավայ րի  

լ եռնաերկրաբանական, տեխնիկատնտեսական պայ մանների զգալ ի փոփոխման 

դեպքում ընդերքօգտագործողի  առաջարկությ ամբ  լ իազոր մարմինը  կարող է  

ընդերքօգտագործման իրավունքը ձևավորող փաստաթղթերու մ կատարել  
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համապատասխան փոփոխու թյ ու ններ : Հանքավայ րի  շահագործման 

փոփոխված  պայ մանները  ներկայ ացվու մ են առանձին (հավել ված  ---):  

 

8. Անհաղթահարել ի  ու ժի , ինչպես  նաև կողմերի  գործու նեու թյ ան հետ 
չ կապված  դեպքեր  

 
Պայ մանագրով պարտավորու թյ ու ններն ամբողջ ու թյ ամբ  կամ 

մասնակիորեն չ կատարել ու  դեպքու մ կողմերն ազատվու մ են 

պատասխանատվու թյ ու նից , եթե  դա եղել  է  անհաղթահարել ի  ու ժի  

ազդեցու թյ ան արդյ ու նք , որը  ծագել  է  սու յ ն պայ մանագիրը  կնքել ու ց  

հետո , և  որը  կողմերը  չ էին կարող կանխատեսել  կամ կանխարգել ել : 

Այ դպիսի  իրավիճակներ  են` հրդեհների , ջ րհեղեղների , երկրաշարժերի , 

փոթորիկների  կամ այ լ  բնական աղետների , ինչպես  նաև պայ թյ ու նների , 

պատերազմի , ահաբեկչ ու թյ ան, քաղաքացիական պատերազմի , 

անկարգու թյ ու նների , ապստամբու թյ ան, ազգայ նացման և այ լ  դեպքեր , 

որոնք  անհնարին են դարձնու մ սու յ ն պայ մանագրով նախատեսված  

պարտավորու թյ ու նների  կատարու մը : 

 

9. Վեճերի  լ ու ծու մը  

 Պայ մանագրի  կատարման ընթացքու մ կողմերի  միջ և առաջացած  վեճերը  

լ ու ծվու մ են  բանակցու թյ ու նների  միջ ոցով: Համաձայ նու թյ ու ն ձեռք  

չ բերվել ու  դեպքու մ վեճերի  լ ու ծու մը  կատարվու մ է  դատական կարգով: 

 

10. Ծանու ցու մ 

Պայ մանագրի  գործողու թյ ան ընթացքու մ կողմերի  միջև 

ծանու ցու մները , հաղորդու մների  կատարու մը  համարվու մ է  պատշաճ , եթե  

կատարված  է  գրավոր  և տրված  է  առձեռն, կամ ու ղարկված  է  պատվիրված  

նամակով կամ է լ եկտրոնայ ին փոստով կամ կատարված  է  փոխանցու մ ֆաքսի  

միջ ոցով կողմի   ստորև նշ ված  հասցեով կամ այ դ նպատակով կողմի  նշած  

մեկ  այ լ  հասցեով, ընդ որու մ յ ու րաքանչ յ ու ր  դեպքու մ պետք  է  առկա լ ինի  

գրավոր  ստացական, որը  կարող է  փոխանցվել  է լ եկտրոնայ ին փոստի  կամ 

ֆաքսի  միջ ոցով: 

 

    

11. Այ լ  դրու յ թներ  

11.1  Սու յ ն պայ մանագրի  հավել վածները  կազմու մ են նրա անբաժանել ի  

մասը : 

11.2 Սու յ ն պայ մանագիրը  կազմված  է  3 օրինակից՝  հայ երեն լ եզվով, 

որոնք  ու նեն հավասարազոր  իրավաբանական ու ժ: 
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