
ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 

Գյուղատնտեսության բնագավառում գործող լիցենզիաների տեսակները 
Անասնաբուժության բնագավառում 

օգտագործվող 

կենսապատրաստուկների 

արտադրություն (բարդ 

ընթացակարգով, անժամկետ) 

Անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննություն(բարդ 

ընթացակարգով, անժամկետ) 

Բույսերի պաշտպանության 

քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրության և 

(կամ) վաճառք(բարդ 

ընթացակարգով, անժամկետ) 

Հացահատիկային մշակաբույսերի 

(ներառյալ եգիպտացորենի) սերմերի 

արտադրություն և  

վաճառք(բարդ ընթացակարգով, 

անժամկետ) 

Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 

հայտատու անհատ 

ձեռնարկատերը 

ներկայացնում է՝ 

հայտատու իրավ. անձը  

ներկայացնում է՝ 

հայտատու անհատ 

ձեռնարկատերը 

ներկայացնում է ՝ 

հայտատու իրավ. 

անձը 

ներկայացնում է՝ 

հայտատու 

անհատ 

ձեռնարկատերը 

ներկայացնում է ՝ 

հայտատու իրավ. 

անձը  

ներկայացնում է՝ 

հայտատու անհատ 

ձեռնարկատերը 

ներկայացնում է ՝ 

հայտատու իրավ. 

անձը  ներկայացնում 

է՝ 

- հայտ՝ համաձայն N 2 

ձևի, նշելով՝ 

1. անունը, հայրանունը, 

ազգանունը 

2.բնակության և 

բնակության իրական 

ացման վայրերը, 

հեռախոսահամարը 

3.անձնագրի վյալները 

4.լիցենզավորման 

ենթակա գործունեութ 

յան տեսակը, որին 

հավակնում է անհատ 

ձեռնարկատերը 

5.պետական 

հաշվառման համարը 

- հայտին կից ներկայաց 

վում են ՝ 

1.ստուգաչափման 

մասին վկայականները 

2.լիցենզիայում նշված 

գործունեության 

իրականացման վայրի 

նկատմամբ իրավունքը 

հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը 

3.մասնագիտական 

կրթության մասին 

դիպլոմի պատճենը 

4.աշխատանքային 

ստաժը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը 

5. պետական տուրքի 

վճարման անդորրագ 

իրը(100.000 ՀՀ դրամ) 

 

 

- հայտ՝ համաձայն N1 

ձևի, նշելով՝ 

1.իրավաբանական 

անձի(կազմակերպությ

ան ) անվանումը 

2.կազմակերպական – 

իրավական ձևը 

3.գտնվելու և գործունե 

ության իրականացման 

վայրերը,հեռախոսահա

մարը 

4. լիցենզավորման 

ենթակա գործունեութ 

յան տեսակը, որին 

հավակնում է իրավա- 

բանական անձը 

5.պետական գրանց- 

ման համարը 

- հայտին կից ներկա- 

յացվում են ՝ 

1.ստուգաչափման 

մասին 

վկայականները 

2.լիցենզիայում նշված 

գործունեության իրա 

կանացման վայրի 

նկատմամբ իրա 

վունքը հավաստող 

փաստաթղթի պատ 

ճենը 

3.մասնագիտական 

կրթության մասին 

դիպլոմի պատճենը 

4.աշխատանքային 

ստաժը հավաստող 

փաստաթղթի պատ 

Ճենը 

5. պետական տուրքի 

վճարման անդորրագ 

իրը(100.000 ՀՀ դրամ) 

 

 

 

 

 

- հայտ՝ համաձայն 

ձևի, նշելով՝ 

1.անունը,հայրան 

ունը,ազգանունը 

2.բնակության և 

բնակության իրա 

կանացման վայրե 

րը,հեռախոսահամար

ը 

3. լիցենզավորման 

ենթակա գործունե 

ության տեսակը, որը 

հայտատուն մտադիր 

է իրականացնել 

-հայտին կից ներկայ 

ացվում են ՝ 

1. պետական գրանց 

ման վկայականի 

պատճենը 

2. անձնագրի պատ 

ճենը 

3.սոցիալական քար 

տի պատճենը 

4.ՀՎՀՀ պատճենը 

5. լիցենզիայում նշ 

ված գործունեության 

իրականացման վայ 

րի նկատմամբ իրա 

վունքը հավաստող 

փաստաթղթի պատ 

ճենը 

6.եթե անհատ ձեռնա 

րկատերը անձամբ 

չի իրականացնելու 

փորձաքննությունը, 

փորձաքննություն իր 

ականցնող անձանց 

հետ կնքված աշխատ 

անքային կամ քաղաք 

ացիաիրավական պա 

յմանագրի պատճենը 

7.բարձրագույն անաս 

նաբուժական կրթութ 

յան կամ անասնաբու 

ժասանիտարական 

փորձաքննության որ 

ակավորման մասին 

դիպլոմի պատճենը 

8.առնվազն 3 տարվա  

աշխատանքային ստ 

աժը հավաստող փաս 

տաթղթի պատճենը 

9. պետական տուրքի 

վճարման անդորրագ 

իրը(10.000 ՀՀ դրամ) 

 

 

 

 

- հայտ՝ համաձայն  

ձևի նշելով՝ 

1.իրավաբանական 

անձի անվանումը 

ևկազմակերպակա

ն-իրավական ձևը 

2. գտնվելու և գործ 

ունեության իրակա 

նացման վայրերը, 

հեռախոսահամաը 

3. լիցենզավորման 

ենթակա գործու 

նեության տեսակը, 

որը հայտատուն  

մտադիր է իրական 

ացնել 

-հայտին կից ներ 

կայացվում են ՝ 

1.կանոնադրութ 

յան և պետական  

գրանցման վկայա 

կանի պատճենը  

2. ՀՎՀՀ պատճենը 

3. լիցենզիայում նշ 

ված գործունեութ 

յան իրականացմ 

ան վայրի նկատ 

մամբ իրավունքը 

 հավաստող փաս 

տաթղթիպատճենը 

4. փորձաքննությ 

ուն իրականցնող 

անձանց հետ կնք 

ված աշխատանք 

ային կամ քաղաք 

ացիաիրավական 

պայմանագրի պա 

տճենը 

5. փորձաքննութ 

յուն իրականաց 

նող անձանց բարձ 

րագույն անասնա 

բուժական կրթութ 

յան կամ անասնաբ 

ուժասանիտարա 

կան փորձաքննութ 

յանորակավորման 

մասին դիպլոմի 

պատճենը 

6. առնվազն 3 տար 

վա աշխատանքա 

յին ստաժը հավաս 

տող փաստաթղթի 

պատճենը 

7.պետական տուր 

քի վճարման անդո 

րրագիրը(50.000 ՀՀ 

դրամ) 

 

 

 

 

 

- հայտ՝ համաձայն 

N1 ձևի, նշելով՝ 

1. անունը,հայրան 

ունը,ազգանունը 

2.բնակության և 

գործունեության 

իրականացման  

վայրերը, հեռախո 

սահամարը 

3.պետական հաշվ 

առման համարը 

4. լիցենզավորման 

ենթակա գործունե 

ության տեսակը, 

որը հայտատուն 

մտադիր է իրակա 

նացնել 

-հայտին կից ներ 

կայացվում են ՝ 

1. լիցենզիայում 

նշված գործուն 

եության իրակ 

անացման վայրի 

նկատմամբ իր 

ավունքը հավաս 

տող փաստաթղթի 

պատճենը 

2. ստուգաչափման 

մասին վկայականն 

երը 

3.աշխատանքային  

պայմանագրի պա 

տճենը 

4.մասնագիտական  

կրթության մասին 

դիպլոմիպատճենը  

5. բույսերի պաշտ 

պանության քիմիա 

կան և կենսաբան 

ական միջոցների 

 արտադրության 

 համար քիմիական 

 մասնագիտություն 

ների գծով բարձր 

ագույն կրթություն 

 ունեցող առնվազն 

 մեկ աշխատողի  

կրթությունը հավա 

ստող փաստաթղ 

թի պատճենը 

6. բույսերի պաշտ 

պանության քիմիա 

կան և կենսաբան 

ական միջոցների 

վաճառքի համար 

ագրոնոմիական 

մասնագիտություն

ների գծով առնվա 

զն միջին մասնագի 

տական կրթութ 

յուն ունեցող առնվ 

ազն մեկ աշխատո 

ղի կրթությունը հա 

վաստող փաստա 

թղթի պատճենը 

7.նախատեսվող ա 

շխատողների հետ 

կնքված աշխատա 

նքային պայմանագ 

րերի պատճենները 

8.վաճառք իրական 

ացնելու դեպքում 

գործունեության  

համապատասխան 

վայրում տեղադրվ 

ած հսկիչ-դրամար 

կղային մեքենայի 

համարի պատճենը 

9.պետտուրքիվճար

ման անդորրագի 

ր (10.000  ՀՀ դրամ) 

- հայտ՝ համաձայն 

N1 ձևի, նշելով՝ 

1.իրավաբանական 

անձի անվանումը և 

կազմակերպական-

իրավական ձևը 

2.գտնվելու և գործուն 

եության իրականաց 

ման վայրերը,հեռա 

խոսահամարը 

3. պետական գրանց- 

ման համարը 

4. լիցենզավորման 

ենթակա գործունե 

ության տեսակը, որը 

հայտատուն մտադիր  

է իրականացնել 

-հայտին կից ներկա 

յացվում են ՝ 

1. լիցենզիայում 

նշված գործունեութ 

յան իրականացման 

վայրի նկատմամբ 

իրավունքը հավաս 

տող փաստաթղթի 

պատճենը 

2.ստուգաչափման 

մասին վկայականն 

երը 

3.աշխատանքային  

պայմանագրի պատճ 

ենը 

4. մասնագիտական  

կրթության մասին  

դիպլոմի պատճեն 

5. բույսերի պաշտա 

նության քիմիական 

 և կենսաբանական  

միջոցների արտադ 

րության համար քի 

միական մասնագի 

տությունների գծով 

 բարձրագույն կրթութ 

յուն ունեցող առնվա 

զն մեկ աշխատողի  

կրթությունը հավաս 

տող փաստաթղթի 

 պատճենը 

6.բույսերի պաշտպա 

նության քիմիական և 

կենսաբանական միջ 

ոցների վաճառքի հա 

մար ագրոնոմիական 

մասնագիտություննե

րի գծով առնվազն միջ 

ին մասնագիտական  

կրթություն ունեցող 

առնվազն մեկ աշխա 

տողի կրթությունը հա 

վաստող փաստաթղ 

թի պատճենը 

7. նախատեսվող աշխ 

ատողների հետ կնք 

ված աշխատանքային 

պայմանագրերիպատ 

ճենները 

8. վաճառք իրական 

ացնելու դեպքում գոր 

ծունեության համա 

պատասխան վայրում  

տեղադրվ ած հսկիչ-

դրամարկղային մեքե 

նայի համարի պատճ 

ենը 

9.պետտուրքի 

վճարման անդոր 

րագիր (50.000  ՀՀ 

դրամ) 

  

 

 

 

 

 

- հայտ՝ համաձայն 

N1 ձևի, նշելով՝ 

1. անունը,հայրանու 

նը,ազգանունը 

2.անձնագրի տվյանե 

րը 

3. բնակության և 

գործունեությանիրակ 

անացման վայրերը, 

 հեռախոսահամարը 

4. լիցենզավորման 

ենթակա գործունե 

ության տեսակը, որը 

հայտատուն մտադիր 

է իրականացնել 

5.ՀՎՀՀ վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

6.պետական գրանց 

ման վկայականի  

պատճենը 

-հայտին կից ներկա 

յացվում են ՝ 

1.անձի մասնագիտա 

կան որակավորումը 

հաստատող փաստա 

թղթի պատճենը 

2.պետական տուրքի  

վճարման անդորրա 

գիր (30.000 ՀՀ դրամ) 

3.անշարժ գույքի նկ 

ատմամբ սեփական 

ության իրավունքի 

պետական գրանց 

ման կամ անշարժ 

գույքի օգտագործման 

իրավունքի պետա 

կան գրանցման վկա 

յականի պատճենը  

 

 

 

- հայտ՝ համաձայն 

N1 ձևի, նշելով՝ 

1.իրավաբանական 

անձի անվանումը և 

կազմակերպական-

իրավական ձևը 

2. գտնվելու և գործուն 

եության իրականաց 

ման վայրերը,հեռա 

խոսահամարը 

3. լիցենզավորման 

ենթակա գործունե 

ության տեսակը, որը 

հայտատուն մտադիր 

է իրականացնել 

4.ՀՎՀՀ վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

5.կանոնադրության և 

պետական գրանցմ 

ան վկայականի պատ 

ճենը 

-հայտին կից ներկա 

յացվում են ՝ 

1.անձի մասնագիտա 

կան որակավորումը 

հաստատող փաստա 

թղթի պատճենը 

2. պետական տուրքի  

վճարման անդորրա 

գիր (30.000 ՀՀ դրամ) 

3.անշարժ գույքի նկ 

ատմամբ սեփական 

ության իրավունքի 

պետական գրանց 

ման կամ անշարժ 

գույքի օգտագործման 

իրավունքի պետա 

կան գրանցման վկա 

յականի պատճենը 

  

 



Սահմանած բոլոր փաստաթղթերը լիցենզավորող մարմին մուտքագրելու օրվանից ոչ ուշ, քան 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՝լիցենզավորող 

մարմինը հայտատուին տրամադրում է լիցենզիա, եթե օրենքով սահմանված դեպքում պետական տուրքի վճարման հետ կապված լիցենզավորման 
ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն չի առաջացել: 
 

Լիցենզիավորող մարմնի ղեկավարի կողմից լիցենզիա տալու մասին որոշման ընդունումից հետո լիցենզիան ստորագրվում է նախարարի կողմից: 

Լիցենզառուները լիցենզավորող մարմին ներկայացնում են սահմանված ձևի տարեկան հաշվետվություն՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


