ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 11.05. 2002թ. թիվ 920-ն
որոշման կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը պարկի
տարածքի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական
բազմազանության բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության
պահպանության պաշտպանության վերականգնման վերարտադրության հաշվառման
գույքագրման դիտանցի ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն
օգտագործման ապահովումն է:
Այդ նպատակով կազմակերպությունը`
















ապահովում է Աղստև և Գետիկ գետերի ավազաններում բնական
էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության
գենոֆոնդի
բնության
ժառանգության
պահպանությունը
կազմակերպումևիրականացնում է դրանց գիտական ուսումնասիրությունը.
կազմակերպումևիրականացնում է բնական էկոհամակարգերի ու դրանց
առանձին բաղադրիչների բուսականևկենդանական աշխարհի հաշվառումն ու
նախապատրաստում կադաստրի վարման համար անհրաժեշտ նյութերը.
իրականացնում
է
էկոլոգիական
դիտանց
վարում
բնության
տարեգրությունըևկազմակերպում բնության թանգարանի գործունեությունը
Թանգարանում պահպանվում ու ցուցադրվում են պարկիևՀայաստանի
Հանրապետության Տավուշի մարզի էկոհամակարգերիևդրանց տարրերի
վերաբերյալ ցուցանմուշներ հավաքածուներ ու տեղեկատվություն.
կանխարգելում է մարդու գործունեության հետևանքով պարկի բնական
էկոհամակարգի
հավասարակշռությունը
խախտող
գործընթացներըևիրականացնում
խախտված
էկոհամակարգերի
վերականգնման միջոցառումներ.
կազմակերպում է զբոսաշրջություն այդ թվում` էկոզբոսաշրջություն.
սահմանված կարգով իրականացնում է հրդեհային անվտանգության
միջոցառումներ.
ապահովում է ֆիզիկականևիրավաբանական անձանց կողմից պարկի
կանոնադրությամբ սահմանված դրույթների կատարումը.
իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է բնակչության
էկոլոգիական կրթությանն ու դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներ.
ծրագրում և կազմակերպում է գիտահետազոտական աշխատանքներ.
անդամակցում է միջազգային բնապահպանական կազմակերպություններին
մասնակցում միջազգային բնապահպանական ծրագրերին.
պատրաստում ու հրատարակում է գիտականևգիտաճանաչողական
գրականություն ու տեղեկատվական նյութեր.



իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:

Կազմակերպությունն իրականացնում
հետևյալ տեսակները`













է

ձեռնարկատիրական

գործունեության

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
կենսառեսուրսների այդ թվում` բույսերի ու կենդանիների տեսակների
անտառային ռեսուրսների վերարտադրություն օգտագործում և իրացում.
բնափայտի մթերում վերամշակումևիրացում.
զբոսաշրջության այդ թվում` էկոզբոսաշրջության կազմակերպում.
երկրորդական անտառանյութի կոճղերի մթերում վերամշակումևիրացում.
կողմնակի անտառօգտագործում խոտհունձ անասունների արածեցում
փեթակների և մեղվանոցների տեղադրում վայրի պտղի ընկույզի սնկի
հատապտղի դեղաբույսերի ու տեխնիկական հումքի հավաքում և դրա
արդյունքում մթերված կենսապաշարների վերամշակում ու իրացում.
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրություն վերամշակումևիրացում.
հանգստի և զբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների
մատուցում.
պարկին վերաբերող գովազդի կազմակերպում.
գիտական գիտաճանաչողական գրականության և տեղեկատվական նյութերի
պատրաստում ու հրատարակում.
տեղեկատվության տրամադրում և խորհրդատվություն:

Ըստ գործառական գոտիների` կազմակերպության գործունեության հիմնական
տեսակներն են`
1. արգելոցային գոտու տարածքում`




էկոհամակարգերիևդրա բաղադրիչների գույքագրումն ու հաշվառումը
դիտանցի կազմակերպումն ու իրականացումը
զբոսաշրջության հետ կապված վճարովի ծառայությունների մատուցումը.

2. հանգստի գոտու տարածքում`




զբոսաշրջության
նպատակով
տարբեր
վճարովի
ծառայությունների
մատուցումը
քաղաքացիների երկարատևևկարճատև հանգստի կազմակերպումը
վրանային և տնակային տնտեսությունների կազմակերպման հետ կապված
վճարովի ծառայությունների մատուցումը









շենքերի շինությունների և շարժական գույքի վարձույթով ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրումը
հանգստի կազմակերպման նպատակով այլ վճարովի ծառայությունների
մատուցումը
սանիտարական և խնամքի ծառահատումների իրականացման արդյունքում
ստացվող փայտանյութի մթերումն ու իրացումը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան այլ
կենսապաշարների մթերումը, դրանց և դրանցից պատրաստված արտադրանքի
պահածոներ հյութեր և այլն իրացումը
տարածքում` տրանսպորտային միջոցների մուտքի և կանգառի նպատակով
հատուկ առանձնացված և կահավորված վայրերում
տրանսպորտային միջոցների կանգառի պահպանության գծով վճարովի
ծառայությունների մատուցումը.

3. տնտեսական գոտու տարածքում`





պարկի
արգելոցային
և
հանգստի
գոտիներին
անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների տեղադրումը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ռեկրեացիոն
սպասարկմանը
նպաստող`
էկոլոգիապես
մաքուր
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության կազմակերպումն ու
իրացումը, այդ մթերքների վերամշակումը պահածոների հյութեր և այլ
արտադրանք արտադրությունը և իրացումը.
հուշանվերների
արտադրությունը
և
ցուցահանդես-վաճառքների
կազմակերպումը ջրային, բուսական և կենդանական պաշարների
օգտագործումը

Կազմակերպությունը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կարող
է զբաղվել միայն լիցենզիայի առկայության դեպքում :

