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Տեղեկատվու թյ ու ն 
01.10.2017 թ. դրու թյ ամբ  ստորերկրյ ա հանքայ ին  ջ րերի  արդյ ու նահանման նպատակով 

տրամադրված   ընդերքօգտագործման  իրավու նքների  մասին 
 
 

 
հ /հ  

Իրավաբանակ
ան  անձի  

անվանու մը  

Գործու նեու թյ ա
ն իրականացման 
վայ րի  հասցեն 

Թու յ լ տ
վու թյ ա

ն 
համարը , 
տրման 
ա.ա.տ. 

Գործողու
թյ ան 

ժամկետի  
ավարտը  

Պայ մա 
նագրի  
համարը , 
տրման 
ա.ա.տ. 

Արդյ ու նա 
հանման 
նպատակը  

 

Ծանոթո
ւ թյ ու ն 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  «Բյ ու րեղ 
հանքայ ին 
ջ րի» ՓԲԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Բջնիի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , 5/68 
(1/67) հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/117 

20.10.12թ 
 

13.07.2021թ. ՊՎ-117 
20.10. 12թ 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
 

 

2.  «Ռաֆայ ել » 
ՀՁ ՍՊԸ 

 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզականի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , թիվ 
1/74 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/118 

20.10.12թ 

15.10.2024թ. ՊՎ-118 
20.10. 12թ 

բու ժական 
 
 
 

 

3.  <ՌՌՌ 
հանքայ ին 
ջ րերի  

գործարան > 
ՓԲԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Բջնիի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , թիվ 

1/67 և թիվ 8/69 
հորատանցքեր          

ՇԱԹՎ-
29/119 

20.10.12թ 
 

25.12.2021թ. ՊՎ-119 
20.10.12թ 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 

 

4.  «ՌՌՌ 
հանքայ ին 
ջ րերի  

գործարան» 
ՓԲԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Բջնի  

ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր ,         
թիվ 1/67 և թիվ 

8/69 
հորատանցքեր          

ՇԱԹՎ-
29/120 

20.10.12թ 
 

25.12.2021թ. ՊՎ-120 
20.10. 12թ 

 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

 

5.  «Արատտա 
Գոլ դ» ՍՊԸ 

 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, 

Հանքավանի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  
«Տաք  ջ ու ր» 

տեղամաս , թիվ 
3/63 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/121 

20.10.12թ 
 

18.09.2021թ. ՊՎ-121 
20.10. 12թ 

 
 
 
 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

 

6.  «Երևանի  
Գարեջու ր»Փ

ԲԸ 

ՀՀ  Վայ ոց  ձորի  
մարզ, Ջերմու կի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
«Պու ճու ր  գետ 
տեղամաս»             

հորատանցքներ  
թիվ 1/09 և 2/09 

ՇԱԹՎ-
29/123 

20.10.12թ 
 

16.03.2036թ. ՊՎ-123 
20.10. 12թ 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
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7.  «Դիլ իջան» 
հանքայ ին 

ջ րի  
գործարան 

ՍՊԸ 
 

ՀՀ  Տավու շ ի  
մարզ, Դիլ իջանի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , 

2/54(1-К) 
հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/124 

20.10.12թ 
 

07.08.2067թ. ՊՎ-124 
20.10. 12թ 
 

 

արդյ ու նա
բե  

րական 
/շ շալ ցու

մ/ 
 

 

8.  «Արարատ 
Գրուպ» ՍՊԸ 

 

ՀՀ  Արարատի  
մարզ, Վեդու  

«Արարատ»  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , 

 11 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/125 

20.10.12թ 
 

28.06.2036թ. ՊՎ-125 
20.10. 12թ 

 
 
 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
 
 

 

9.  «Արզնի»  
առողջարան»  

ՓԲԸ 
 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզնիի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 
հանքայ ին ջ րի  

հանքավայ ր ,հորա
տանցքեր  1/62 և 

6/64 

ՇԱԹՎ-
29/147 

20.10.12թ 
 

27.08.2021թ. ՊՎ-147 
20.10. 12թ 

բու ժական 
 

 

10.  «Ադամանդ-Կ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ  Վայ ոց  Ձորի  
մարզ, Ջերմու կի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , թիվ 

30/62 և 24/62 
հորատանցքեր  

ՇԱԹՎ-
29/279 

23.11.12թ 

15.08.2022թ. ՊՎ-279 
23.11.12թ 

բու ժական  

11.  «Իռեն-Մես» 
ՍՊԸ 

 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզաքանի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր , թիվ 
14/76 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/312 

27.11.12թ 
 

26.12.2019թ. ՊՎ-312 
27.11.12թ 

բու ժական 
/ռեկրեա 
ցիոն/ 

 

12.  <Նաիրի> ՍՊԸ ՀՀ  
Գեղարքու նիքի  
մարզ, Լիճքի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր , թիվ 

5P և 6P 
հորատանցքեր  

ՇԱԹՎ-
29/359 

18.12.12թ 
 

15.04.2019թ. ՊՎ-359 
18.12.12թ 

 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

 

13.  <Վիգեն> ՍՊԸ ՀՀ  
Գեղարքու նիքի  
մարզ, Լիճքի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր , թիվ 

8P հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/365 

18.12.12թ 

25.12.2020թ. ՊՎ-365 
18.12.12թ 

 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

 

14.  «Էմ Այ  Բի  
Քոնսալ թինգ

» ՍՊԸ 
 

ՀՀ  Լոռու  մարզ, 
Ֆրոլ ովա-
Բալ կայ ի  

ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ ր , 1M 
հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/378 

18.12.12թ 
 
 

04.06.2019թ. ՊՎ-378 
18.12.12թ 

 
 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
 

 

15.  <Արսեն և 
Ներսես> ՍՊԸ 

ՀՀ  Սյ ու նիքի  
մարզ, Շենաթաղի  

ՇԱԹՎ-
29/390 

17.11.2021թ. ՊՎ-390 
18.01.13թ 

արդյ ու  
նաբերա 
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ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
թիվ 1 աղբյ ու ր  

18.01.13թ 
 

կան 
/շ շալ ցու

մ/ 

16.  <Վի  ընդ Է յ  
Տու ր> ՍՊԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզնիի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  

հանքավայ րի  թիվ 
6/64 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/431 

25.02.13թ 
 

12.09.2017թ. ՊՎ-431 
25.02.13թ 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
 

 

Դիմել  է  
թու յ լ տ
վու թյ ա

ն 
գործող
ու թյ ան 
ժամկետ

ի  
երկարա
ձգման 
համար  

17.  <Վի  Ընդ Է յ  
Տու ր> ՍՊԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզնիի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր  
թիվ 1/62 և 3/62 
հորատանցքեր  

ՇԱԹՎ-
29/432 

25.02.13թ 

12.09.2017թ. ՊՎ-432 
25.02.13թ 

բու ժական 
/ռեկրեա 
ցիոն/ 

Դիմել  է  
թու յ լ տ
վու թյ ա

ն 
գործող
ու թյ ան 
ժամկետ

ի  
երկարա
ձգման 
համար  

18.  < Վի  Ընդ Է յ  
Տու ր> ՍՊԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, Արզնիի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր  
թիվ 1/62 և 3/62 
հորատանցքեր  

ՇԱԹՎ-
29/433 

25.02.13թ 
 

12.09.2017թ. ՊՎ-433 
25.02.13թ 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

Դիմել  է  
թու յ լ տ
վու թյ ա

ն 
գործող
ու թյ ան 
ժամկետ

ի  
երկարա
ձգման 
համար  

19.  <Վանաձոր  
Ասսար> 

Առողջարան 
ՍՊԸ 

ՀՀ  Լոռու  մարզ, 
Կիրովականի  
ածխաթթվայ ին 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  

«Մեղրուտ» 
տեղամասի   թիվ 
1/72 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/443 

11.02.13թ 
 
 

18.05.2023թ. ՊՎ-443 
11.02.13թ 

 

բու ժական 
 

 

20.  <Սիմոնա 
Ակվա> ՍՊԸ 

ՀՀ  Արարատի  
մարզ, Արարատ 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի   
հանքավայ րի  թիվ 

19 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/449 

25.02.13թ 
 

30.12.2022թ. ՊՎ-449 
25.02.13թ 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

/շ շալ ցու
մ/ 
 

 

21.  <Սեդնու շ > 
ՍՊԸ 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, 

Հանքավանի  
ածխաթթվայ ին 
ստորերկրյ ա 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի   
<Տաք  ջ ու ր> 

տեղամասի  թիվ 
3/63 հորատանցք  

ՇԱԹՎ-
29/456 

25.02.13թ 
 
 

21.08.2021թ. ՊՎ-456 
25.02.13թ 

 

Ռեկրեա 
ցիոն 

/հանգստի  
նպատակով 
լ ողավազա
ններու մ 
օգտագոր  
ծել ու  / 
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22.  «ՎՀՀ» ՍՊԸ 
 

ՀՀ  
Գեղարքու նիքի  
մարզ, Դարանակի  
քաղցրահամ ջ րի  
հանքավայ րի  թիվ 

1, 2, 3 
աղբյ ու րներ                                                             

ՇԱԹ-
29/500 

23.08.14թ. 
 

23.08.2064թ. 
 

Պ-500 
01.09.14թ 

 

քաղցրահա
մ ջ ու ր  

 

23.  < Տեխնոման> 
ՍՊԸ 

ՀՀ  
Գեղարքու նիքի  
մարզ, Լիճքի  
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  
հանքավայ ր  թիվ 
8P հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/506 

26.06.14թ  

26.06.2064թ. 
 

Պ-506 
01.07.14թ 

 

ածխաթթու  
գազի  

կորզու մ 

 

24.  «ՍԵՎԱՆ» 
ՀԱՆՔԱՅԻՆ 
ՋՐԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ» 
ՍՊԸ    

 

ՀՀ  
Գեղարքու նիքի  
մարզ, Սևան 

ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  

հանքավայ րի  թիվ 
3P հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/507 

25.09.14թ. 
 

25.09.2064թ. 
 

Պ-507 
03.10.14թ 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

նպատակով 
/շ շալ ցու

մ/ 

 

25.  «Ջերմու կ  
Գրուպ» ՓԲԸ   

 

ՀՀ  Վայ ոց  Ձորի  
մարզ, Ջերմու կ  
ածխաթթվայ ին 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  թիվ 
IV-K հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/530 

17.05.16թ. 
 

17.05.2028թ. 
 

Պ-530 
23.05.16թ 

Ռեկրեա 
ցիոն 

/ հանգստի   
նպատակով 
լ ողավազա
ններու մ 
օգտագոր  
ծել ու  / 

 

26.  «ՎԱՐԴ 
ԱՂԲՅՈՒՐ» 

ՍՊԸ 

ՀՀ  Շիրակի  մարզ, 
«Ղու կասյ անի» 
ածխաթթվայ ին 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  թիվ 

10P հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/533 

27.02.16թ 

27.02.2066թ. 
 

Պ-533 
12.04.16թ 

արդյ ու նա
բերական 
նպատակով 
/շ շալ ցու
մ/ 

 

 

27.  «Ջերմու կ  
Գրուպ» ՓԲԸ   

 

ՀՀ  Վայ ոց  Ձորի  
մարզ, Ջերմու կ  
ածխաթթվայ ին 

հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  թիվ 
IV-K հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/535 

17.05.16թ. 
 

17.05.2051թ. Պ-535 
23.05.16թ 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

նպատակով 
/շ շալ ցու

մ/ 

 

28.  «Հանքավան» 
առողջարանա

յ ին 
համալ իր  ԲԲԸ 

 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզ, 

Հանքավանի  
ածխաթթվայ ին 

թերմալ  
հանքայ ին ջ րերի  
հանքավայ րի  
«Հանքավան» 

տեղամասի  թիվ 
1/2014 (կրկնորդ 

թիվ 4/52) 
հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/536 

17.05.16թ. 
 

17.05.2066թ. 
 

Պ-536 
23.05.16թ 

Ռեկրեա 
ցիոն 

/ հանգստի   
նպատակով 
լ ողավազա
ններու մ 
օգտագոր  
ծել ու  / 

 

29.  «ԷՅ ԸՆԴ ԷՄ 
ՌԵՅՐ» ՍՊԸ  

 

ՀՀ  Կոտայ քի  
մարզի  Արտավազ 

համայ նքի  
վարչական 
տարածքի  

ՈՒ լ աշ իկ  գետի  
ավազանի  N 5 
ստորերկրյ ա 
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  

ՇԱԹ-
29/548 

03.12.16թ. 
 

03.12.2066թ. 
 

Պ-548 
13.12.16թ. 

 

արդյ ու  
նաբերա 
կան 

նպատակով 
/շ շալ ցու

մ/ 
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աղբյ ու ր   

30.  «ԻՋԵՎԱՆԻ 
ԳԻՆՈՒ , 
ԿՈՆՅԱԿԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ» 

ՓԲԸ  
 

ՀՀ  Տավու շ ի  
մարզի  Ներքին 

Աղդանի  
(Ակնաղբյ ու րի ) 
ածխաթթվայ ին 
հանքայ ին ջ րի  

հանքավայ րի  թիվ 
1PC հորատանցք  

ՇԱԹ-
29/561 

17.07.17թ. 
 

17.07.2067թ. 
 

Պ-561 
14.08.17թ. 

արդյ ու նա
բերական 
նպատակով 
/շ շալ ցու
մ/ 
 

 

 


