
10/02/2021 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագ…

https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/Announcement/ 1/2

Մամլո հաղորդագրٳթյٳններ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչապետի, Ադրբեջանի

Հանրապետٳթյան նախագահի և Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան

նախագահի հայտարարٳթյٳնը

10.11.2020

Մենք՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչապետ Ն․Վ․Փաշինյանը, Ադրբեջանի
Հանրապետٳթյան նախագահ Ի.Հ.Ալիևը և Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան նախագահ Վ․Վ․
Պٳտինը, հայտարարեցինք հետևյալը` (լٳսապատճենը կցվٳմ է). 

1. 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի մոսկովյան ժամանակով 00:00-ից Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտٳթյան գոտٳմ հայտարարվٳմ է ամբողջական հրադադարի և բոլոր ռազմական

գործողٳթյٳնների ավարտի մասին: Ադրբեջանի Հանրապետٳթյٳնը և Հայաստանի
Հանրապետٳթյٳնը, այսٳհետ՝ Կողմեր, կանգ են առնٳմ իրենց զբաղեցրած դիրքերٳմ: 

2. Աղդամի շրջանը վերադարձվٳմ է Ադրբեջանի Հանրապետٳթյանը մինչև 2020 թվականի

նոյեմբերի 20-ը: 

3. Լեռնային Ղարաբաղٳմ շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքի երկայնքով

տեղակայվٳմ է Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան խաղաղապահ զորախٳմբ, այդ թվٳմ՝ հրաձգային
զենքով զինված 1960 զինծառայող, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատٳկ

տեխնիկա: 

4. Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվٳմ է Հայկական զինված

թյան խաղաղապահ զորակազմըٳսաստանի Դաշնٳգահեռ: Ռٳրսբերմանը զٳժերի դٳ

տեղակայվելٳ է ժամկետ 5 տարի ժամկետով, որըինքնաբերաբար երկարաձգվելٳ է հերթական

5-ամյա ժամկետով, եթե միայն Կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ

չհայտարարի սٳյն դրٳյթի կիրառٳմը դադարեցնելٳ մտադրٳթյան մասին: 

5. Հակամարտٳթյան Կողմերի կողմից համաձայնագրերի կատարման վերահսկողٳթյան

արդյٳնավետٳթյٳնը բարձրացնելٳ նպատակով հրադադարի ռեժիմը վերահսկելٳ համար

ստեղծվٳմ է խաղաղապահ կենտրոն: 

6. Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնն Ադրբեջանի Հանրապետٳթյանը վերադարձնٳմ է

Քելբաջարի շրջանը մինչև 2020 թ. նոյեմբերի 15-ը, իսկ Լաչինի շրջանը՝ մինչև 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչապետ
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դեկտեմբերի 1-ը: Լաչինի միջանցքը (5 կմ լայնٳթյամբ), որը ապահովելٳ է Լեռնային
Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդորٳմ շրջանցելով Շٳշի քաղաքը, մնٳմ է

Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողٳթյան ներքո: 

Կողմերի համաձայնٳթյամբ, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելٳ

համար առաջիկա երեք տարիների ընթացքٳմ պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով

նոր երթٳղٳ կառٳցման նախագիծ, որից հետոռٳսական խաղաղապահ զորակազմը

կվերատեղակայվի՝ այդ երթٳղին պաշտպանելٳ համար: 

Ադրբեջանի Հանրապետٳթյٳնը երաշխավորٳմ է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների,

տրանսպորտային և բեռնատար միջոցների երթևեկٳթյան անվտանգٳթյٳնը երկٳ

 :ններովٳթյٳղղٳ

7. Ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով

գերագٳյն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողٳթյան ներքո վերադառնٳմ են Լեռնային
Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ: 

8. Տեղի է ٳնենٳմ ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց ٳ մահացածների

մարմինների փոխանակٳմ: 

9. Տարածաշրջանٳմ բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակվٳմ են:

Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնը երաշխավորٳմ է տրանսպորտային կապերի

անվտանգٳթյٳնը Ադրբեջանի Հանրապետٳթյան արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի
Ինքնավար Հանրապետٳթյան միջև` երկٳ ٳղղٳթյٳններով քաղաքացիների,

տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելٳ

համար: Տրանսպորտային հաղորդակցٳթյան հսկողٳթյٳնն իրականացնٳմ են ՌԴ ԱԴԾ
Սահմանապահ ծառայٳթյան մարմինները: 

Կողմերի համաձայնٳթյամբ կապահովվի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետٳթյٳնը և

Ադրբեջանի արեւմտյան շրջանները կապող տրանսպորտային նոր ٳղիների շինարարٳթյٳնը։
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