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1.4 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամակակից բազմաբնակարան բնակելի շենք: 

«Արտ-հաուս» բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման նախագիծը նախատեսվում է 

իրականացնել ՀՀ Կոտայքի մարզ Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 

25 հասցեում:  

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի աշխատանքային նախագիծը 2021թ-ին ենթարկվել է 

բնապահպանական փորձաքննության և 15.01.2021թ-ին ստացել է ԲՓ 0100-21 

եզրակացությունը: Աշխատանքային նախագծում իրականացված փոփոխությունների 

պատճառով նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է կրկնակի փորձաքննության:  

ԲՓ-21 եզրակացություն ստանալուց հետո, շինարարության թույլտվություն ստանալու 

կապակցությամբ հայտը ներկայացվել է Զովունի վարչական շրջան և հաշվի առնելով, որ 

գույքը գրանցված է Կոտայքի մարզ, գ․ Զովունի հասցեով, իսկ մուտքերը կազմակերպված են 

ք․ Երևանին պատկանող, Տ․ Պետրոսյան փողոցից, համայնքի կողմից փոփոխություն է 

առաջարկվել և կատարվել հասցեի փոփախություն, վերագրանցելով գ․ Զովունիին 

պատկանող փողոցից՝ գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 25: 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքային նախագիծը 

իրականացված է ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փատաթղթերի պահանջներին 

համապատասխան: 

2014թ.-ի հունիսի 21-ի "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման աշխատաքային նախագծի շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական 

ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 
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գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

1.5 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 

ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

ՀՀ Կոտայքի մարզ Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 25 

հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս 

ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք 

ամրագրված են բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական 

ակտերում: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային 

բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը 

ներկայացված են ստորև. 

ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (2014) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և 

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 14-րդ հոդվածով 

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է 

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` 
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«Ա», «Բ», «Գ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը 

հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

բողոքարկման ընթացակարգերը: 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված  1994թ. և 

լրամշակված` 2007թ.) - կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է 

մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: 

Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության 

վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի 

սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով: 

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր 

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 

այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - 

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

հողերի վրա` անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման 

իրավունքից: 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում 

շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, 

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում 

վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), 

պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող 

բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 
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պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 

 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք  (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության 

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական 

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 

10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):  

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է 

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող 

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, 

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

 

1.6 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.6.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

«Արտ-հաուս» բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցապատման համար 

նախատեսված տարածքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ 

փողոց, 2-րդ նրբանցք, 25 : 

Հողատարածքը գտնվում է բնակելի և հասարակական շենքերի հարևանությամբ: 

Տեղանքը հարթ է: Երկրաբանական տեսակետից տարածքը  բարենպաստ է 

կառուցապատման համար:  

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.7612 հա: Տարածքը կառուցապտված չե, 

բուսականությունը բացակայում է:  

 Համաձայն սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման  N24032021-07-

0127 վկայականի՝ 
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- հողատարածքի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

- գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ բնակելի կառուցապատման 

- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն 

  Տեղ-տեղ հանդիպող հողային ծածկույթի վրա, որտեղ  բուսահողի հզորությունը 10 սմ է,  

տարածված է կիսաանապատային գոտուն բնորոշ  բազմամյա խոտի տեսքով  խառը աճած 

բուսականություն, մասնավորապես՝ Սեզ սողացող (E. repens), Սեզ սանրանմանը (E. 

cristatum), Սեզ մազակիրը (E. trichophora), Սեզ միջինը (E. intermedia), Սեզ երկարավունը (E. 

elongatum)։ Ամբողջ հողամասում բուսահողի ծավալը գնահատվել է  մոտ 300մ3:  

Աշխատանքային նախագծի փոփոխման արդյունքում աշխատանքների իրականացման 

հետևանքով բուսահողի ծավալի փոփոխություն չի սպասվում:  

 

1.6.2 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

Բնակելի թաղամաս 

«Արտ-հաուս» բազմաμնակարան բնակելի շենքը նախագծված է ՀՀ Կոտայքի մարզ 

Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 25: Նախագիծը մշակված է ըստ 

տեխնիկական առաջադրանքի, 22.07.2020թ. Կոտայքի մարզի, Եղվարդ համայնքի ղեկավարի 

կողմից հաստատված N170 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և գործող 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի հիման վրա:  

  Բազմաբնակարան բնակելի շենքի հարկայնությունը տատանվում է 8-9 հարկ (շենքի 

մի հատվածամասը 8 հարկ է, իսկ մյուս հատվածամասը 9 հարկ է): 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կիսանկուղային հատվածում նախագծված է 

ընդարձակ ավտոկայանատեղի, որի նախատեսված է թվով 62 մեքենայի կայանման համար։ 

Շինության երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել տրավերտինե, բազալտե 

և բետոնե սալերով: 

Աստիճանավանդակներում նախատեսվում է թարմ օդի ներածման և ծխի հեռացման 

ինքնաշխատ համակարգ, ինչպես նաև աստիճանավանդակներում նախատեսված են 

հակահրդեհային դռներով: 

Շինության երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել տրավերտինե և բազալտե 

սալերով: 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի տարածքում նախատեսվում է 14×24 մ 

հատակագծային չափսերով խաղահրապարակ, նախատեսված է ֆուտբոլի, բասկետբոլի և 

վոլեյբոլի համար: Խաղահրապարակի երեսպատումը իրականացվելու է ռետինե ծածկով: 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի հեռավորությունը մոտակա շենք-ծինճությունից 

կազմում է 38.8մ: 

Բակային տարածքում հրշեջ մեքենաների անխոչընդոտ շարժն ապահովելու համար, 

սիզամարգերը նախատեսվում է իրականացնել գեոտեքստիլով: 
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 Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ 

• Հողատարածքի մակերես - 0.7612 հա. 

• Կառուցապատման մակերես - 1502.0 ք.մ., որը կազմում է հողակտորի 19.4 % - ը: 

• Կառուցապատման ստորգետնյա մակերես - 2986.0 + 564.80 ք.մ.: 

• Բազմաբնակարան բնակելի շինության ընդհանուր գումարային մակերեսն է – 

14.735+430.58 ք.մ.: 

• Կանաչապատման մակերեսն է 3050.0 ք.մ, որը կազմում է հողակտորի 40.01 % - ը: 

• Բարեկարգման մակերես – 3060քմ 

Կրկնակի փորձաքննության դիմելու պահին ԲՓ-21 եզրակացությամբ հաստատված 

կատարված են հետևյալ աշխատանքները՝ մի մասնաշենքի համար ամբողջությամբ 

իրականացված են հողային աշխատանքները,  մասնակի հիմնային և նկողային հարկի 

մոնտաժային աշխատանքները, կից մասնաշենքում իրականացվում են իններորդ հարկի 

նախագծով ամրագրված հատվածամասի շինարարական աշխատանքները; 

Նախագծում փոփոխության է ենթարկվել 9-րդ հարկը, որի բնակելի մակերեսը 

մեծացել է 430.58.ք.մ. 

Ելնելով հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում տեղային՝ մոտ 500 ք.մ. 

մակերեսով հատվածամասի երկրաբանական իրադրությունից, շինության հարավ-արևելյան 

հատվածամասում նախատեսվում է իրականացվել 2 ստորգետնյա հարկ, որի 

իրականացման նպատակով կառաջանա է մոտ 2500,0 մ3 ծավալի հավելյալ հողային 

աշխատանք:  

Շինությունն կունենա մեկ կիսանկուղային հարկ, և մոտ 500 ք.մ. մակերեսով հարավ-

արևելյան հատվածամասում հավելյալ ևս 2 հարկ: Կայանատեղիների քանակը մնում է 

անփոփոխ՝ 62 հատ: 

    Շինարարության ընդհանուր տևողությունը կկազմի 3 տարի, ներառյալ նկուղային 2 

հարկերի կառուցումը: Աշխատանքային նախագծի փոփոխման արդյունքում 

աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը չի փոփոխվել: 

1.6.3 Նախատեսվող աշխատանքների կազմակերպում 

Որպես շինհրապարակ դիտարկվելու է ամբողջ հողատարծքը: 

Ելնելով առկա պայմաններից շինություններըը բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ 

հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների վերաբերյալ: 
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Բոլոր տիպի շին. մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

շինարարական նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական 

պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության 

վարչության կողմից տրված հրահանգների: 

Շին. հրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու շրջակա 

միջավայրը աղտոտումից, թունավոր արտաթորումներից: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1©Աշխատանքների բնույթից ելնելովª բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես 

բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2©Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 

(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի« աշխատանքների 

ընդհանրացված փուլի« կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով: 

3©Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 

աշխատանքների ծրագրված ծավալների« աշխատատարության և աշխատանքների 

կատարման ժամկետների հիման վրա: 
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Շինարարական հրապարակի կազմակերպման հատակագիծ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1©Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ« կոշիկ)« համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում« լուսավորում« 

օդափոխում« պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն)« 

սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներովª գործող նորմերին և 

կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 

2©Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 
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3©Աշխատանքի պաշտպանությանª անվտանգության տեխնիկայի« արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   

պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 

շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4.Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման« հրահանգման ժամանակին և 

որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման« 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

    Անհրաժեշտ է ավելի հետևողական մշտադիտարկումներ իրականացնել 

շինարարական գործունեության ոլորտում՝ արձանագրելով շինհրապարակի որակի, 

բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր 

անհամաչափությունները:
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1.6.4 Նախատեսվող գործունեության տարածքի իրավիճակային հատակագիծ 
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1.6.5 Շին. մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 

 

 

Աշխատանքների տևողությունը կազմում է 36 ամիս 
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1.6.6 Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա. Հողային աշխատանքներ 

«Արտ-հաուս» բազմաբնակարան բնակելի շենքը նախագծված է ՀՀ Կոտայքի մարզ 

Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 25 հասցեում: 

Հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.7612 հա: 

Շինարարությունում ներգրավված աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 70 մարդ, որից 

• Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ – 4 մարդ  

• Բանվորներ - 56 մարդ  

• Մեքենավարներ և օգնականներ -10 մարդ  

Շինարարության ժամանակ օգտագործվող հիմնական շինարարական տեխնիկայի, 

փոխադրամիջոցների ցանկը` 

 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումը կիրականացվի է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում: 

Հողային աշխատանքներ՝ 

Հանույթ՝ 25200մ3  

Հետլիցք՝ 9000մ3 

Ավելացած հողային զանգվածը կտեղափոխվի համայնքի կողմից օրենքով սահմանված 

վայր, համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո: 

1.6.7 Նյութերի և բնարեսուրսների օգտագործում 

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավոևապես՝ 

  
Նյութ քանակ 

Ընդհ. 

քանակ 

1 Ընդհանուր Ե/Բ կոնստրուցիաներ խ.մ 
4813 

2 Ընդհանուր ամրաններ տ 
675 



 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2022 

 

21 
 

3 
Արտաքին պատի շար -բլոկ 200մմ (Ներառյալ 

միջբնակարանային միջնորումները) 
ք.մ 8867 

4 
Արտաքին պատի շար -բլոկ100մմ 

(պատշգամբ) 
ք.մ 880 

5 Ջերմամեկուսացում-փրփրապոլիստիրոլ ք.մ 
8800 

6 Ապակեպատում- վիտրաժ/պատուհան ք.մ 
3373 

7 Պատի երեսապատում-Ց/Ա սվաղ + ներկ ք.մ 
4653 

8 Պատի երեսապատում-Գյուղական շար ք.մ 
2160 

9 Պատի երեսապատում-Սրբատաշ շար ք.մ 
6900 

10 Արտաքին բազրիք մետաղական գ.մ 
147 

 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող շինանյութը 

կպահետսավորվի շինհրապարակում, հատուկ նախատեսված վայրում, ծածկի տակ : 

Բետոնախառնուրդի առաքումը նպատակահարմար է CБ-69Б 

ավտոբետոնախառնիչով` վերամբարձի, ավտոբետոնապոմպի կամ ստացիոնար 

բետոնապոմպի միջոցով: Բետոնախառնուրդի մատակարարումը կիրականացվի 

մասնագիտացված ընկերության կողմից: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

a)Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`4 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է` 0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝   70 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է `    0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  1080 օր                                         

Wխ.տ.= (4 x 0.016 + 66 x 0.025) x 1080 = 1851.12 մ3/շին. ժամ. կամ 1.714 մ3/օր: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 500 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 450 
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Մ1 = 500 x 0.0015 x 450 = 337.5 մ3/շին. ժամ. կամ 0.75 մ3/օր 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  2188.62 մ3/շին. ժամ: 

Նախագծի փոփոխության արդյունքում ջրի ծախսի ավելացում չի սպասվում: 

Ջրամատակարարումը կիրականացվի է գոյություն ունեցող ջրատարից, համաձայն 

Վեոլի Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայմանի (կցված հավելվածների բաժնում): 

Կոյուղին կմիացվի համայնքային կոյուղատարին:  

Բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար 

շինհրապարակում կտեղադրվեն ժամանակավոր բիոզուգարաններ, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն: 

Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն 

հրամանի համաձայն: 

 

1.6.8 ՛՛Արտ Հաուս՛՛ բազմաբնակարան բնակելի շենք ինժեներական կոմունիկացիաներ 

Խմելու ջրամատակարարում 

  <<Արտ-հաուս>>  բազմաբնակարան բնակելի շենք համար նախատեսվում է նախագծել 

24 ժամյա  խմելու ջրամատակարարման համակարգ։ Ըստ տեխնիկական պայմանի, խմելու 

ջրամատակարարման համակարգը պետք է սնվի Տ. Պետրոսյան փողոցի N 83 տարածքի 

հարակից տարածքով անցնող ջրամատակարարման քաղաքային ցանցի 200մմ, 2.5 մթն. 

պողպատե խողովակից (տեխնիկակակն պայմանը կցված հավելվածների բաժնում)։ 

Միացման կետի հարակից տարածքում նախաատեսվում է փականային հոր և 

ջրամատակարարման հոր՝ երկաթբետոն հավաքովի էլեմենտներով։ Խմելու 

ջրամատակարարման արտաքին ցանցը նախատեսվում է իրականացնել ստորգետնյա՝ 

պոլիպրոպիլենե եռակցվող խողովակներով (խողովակի պարամետրերը՝ ըստ հաշվարկի)։ 

Խմելու ջրամատակարարման խողովակների թաղման միջին խորությունը նախատեսվում է 

ընդունել 1.1 մ՝ ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերով։                                

Խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանցի բաշխման համար շենքերի ստորգետնյա 

հարկերում նախատեսվում խմելու ջրի պոմպակայաններ(պոմպերի պարամետրերը ըստ 

հաշվարկի)։ Խմելու ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցը նախատեսվում է 

իրականացնել պոլիպրոպիլենե եռակցվող խողովակներով՝ (խողովակի պարամետրերը՝ ըստ 

հաշվարկի) փրփրառետինտ պաշտպանիչ շերտով։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքի 

բնակելի հարկերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում նախատեսվում է 

ջրաչափական պահարաններ՝ յուրաքանչյուր բնակարանի համար առանձին ջրաչափով։ 

Խմելու ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցի հորիզոնական խողովակները 

նախատեսվում է իրականացնել հատակների հարթեցնող շերտերի միջով։ 
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Տաք ջրամատակարարում 

<<Արտ-հաուս>>  բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանների տաք 

ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել անհատական ջեռուցման 

կաթսաների միջոցով՝ պոլիպրոպիլենե եռակցվող խողովակներով՝ փրփրառետինտ 

պաշտպանիչ շերտով  (խողովակի պարամետրերը՝ ըստ հաշվարկի)։ Հորիզոնական 

խողովակները նախատեսվում է իրականացնել հատակների հարթեցնող շերտերի միջով։ 

 Կենցաղային կոյուղի 

   <<Արտ-հաուս>>  բազմաբնակարան բնակելի շենքի կենցաղային կոյուղու ներքին 

համակարգը նախատեսվում է իրականացնել 50-160մմ տրամաչափի պոլիէթիլենե 

խողովակներով՝ ռետինե սեղմիչ օղակներով։ Ստորգետնյա հարկից միացում է կատարվում 

կոյուղու արտաքին ցանցին։ Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանցի նախատեսվում է 

իրականացնել պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներով (խողովակի պարամետրերը՝ ըստ 

հաշվարկի)։ Կոյուղու արտաքին ցանցի խողովակների և թողակների հատման կետերում 

ինչպես նաև անկյունային տեղամասերում նախատեսվում են դիտահորեր՝ երկաթբետոն 

հավաքովի էլեմենտներով։ Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանցի համար՝ ըստ 

տեխնիկական պայմանի, նախատեսված է միացում կենցաղային կոյուղու քաղաքային 

ցանցին՝ Տ. Պետրոսյան փողոցավ անցնող 500 մմ խողովակին։  

Հեղեղատար կոյուղի 

      <<Արտ-հաուս>>  բազմաբնակարան բնակելի շենքի հեղեղատար կոյուղու 

համակարգի համար նախատեսվում է իրականացնել գծային անձրևընդունիրներ 20 սմ 

լայնությամբ, որոնք կտեղադրվեն համաձայն տեղի հատակագծային լուծումների, բակային 

հատվածում ցածր նիշերում, ինրպես նաև նախատեսվելու են կետային անձրևընդունիչներ 

տանիքից իջնփղ կանգնակների տակ: Անձրևընդունիչներց հավաքված ջրերը 250 մմ 

տրամագծի պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներվ i=0.02 թեքույամբ կտեղափոխվեն 

բակային ցանցի համակրգ, որը կիրականացվի երկաթբետոն հավաքովի էլեմենտներով 

կոյուղու դիտահորերից: Ամբողջ հավաքված ջրերը կտեղափոխվեն արդեն կառուցված 

հեղեղատար կոյուղու կոլեկտոր և կմիացվեն անձրևընդունիչ դիտահոր ԱԴՀ-10-ին: Տարածքի 

անձրևատար կոյուղու ելքերը կհաշվարկվեն համաձայն СНиП 2.04.03-85-ի կ.2.11 - կ.2.19 

պահանջի: Անձրևընդունիչների թուջե կափարիչների կնախատեսվեն C250 դասի: 

Հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգ 

   Բնակելի շենքի համար ներքին հակահրդեհային համակարգ նախատեսված չէ։ 

Հակահրդեհային ջրամատակարարումը  նախատեսվում է իրականացնել բնակելի համալիրի 

հարակից տարածքում գոյություն ունեցող հակահրդեհային հիդրանտից։ 

 

1.6.9 Էլ. մատակարարում 

՛՛Արտ Հաուս՛՛ բազմաբնակարան բնակելի շենքբի  էլեկտրամատակարարման համար 

կառուցապատող ընկերությունը դիմել է <<ՀԵՑ>> ՓԲԸ-ին և ստացել համապատասխան 
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տեխնիկական պայման (կցված հավելվածների բաժնում): Տեխնիկական պայմաններ 

ստանալուց հետո,  էլ. մատակարարման իրականացման համար, կառուցապատողը պետք է 

դիմի «ՀԷՑ» ՓԲԸ տարածքային համակարգման տնօրինություն` համաձայն ԷՄՕԿ-ի 13.2 

կետի պահանջների՝ էլ. Ցանցին միացման պատվեր ձևակերպելու համար:  

Ներքին էլեկտրամատակարարում 

Շենքը 8-9  հարկանի է: Շենքում առկա է 115 հատ բնակարան: 

       Նախագծին ներկայացվող պահանջներն են՝ 

1.   Բնակարանների լուսավորություն և վարդակային ցանցի կառուցում, 

2.   Շենքի մուտքի, աստիճանավանդակի, միջանցքների, պոմպակայանի,   

      ավտոկանգառի լուսավորություն և վարդակային ցանցի կառուցում, 

3.   Տանիքում ջրագծերի միացման կետերի ջեռուցում, 

4.  Վերելակների և պոմպերի 0.4կՎ էլեկտրամատակարարում, 

        Նախագծով կատարված են հետևյալ աշխատանքները՝ 

• Բնակարանների լուսավորության համար լուսատուների ընտրում և տեղադրման 

վայրերի ընտրում հատակագծի վրա, լուսավորության ցանցի կառուցում: 

• Շենքի մուտքի, աստիճանավանդակի, միջանցքների, լուսավորության համար 

լուսատուների ընտրում և տեղադրման վայրերի ընտրում հատակագծի վրա, 

լուսավորության ցանցի կառուցում: 

• Ավտոկանգառի լուսավորության համար լուսատուների ընտրում և տեղադրման 

վայրերի ընտրում հատակագծի վրա, լուսավորության ցանցի կառուցում: 

• Բնակարանների համար վարդակների ընտրում, տեղադրման վայրերի ընտրում 

հատակագծի վրա, վարդակային ցանցի կառուցում: 

• Վերելակների 0.4կՎ էլեկտրամատակարարում: 

• Շենքերի պոմպակայանների 0.4կՎ էլեկտրամատակարարում: 

• Հակահրդեհային պոմպակայանի 0.4կՎ էլեկտրամատակարարում: 

• Օդափոխության համակարգի 0.4կՎ էլեկտրամատակարարում: 

• Տանիքում ջրագծերի միացման կետերի ջեռուցում: 

• Էվակուացիոն լուսավորության իրականացում: 

1.6.10 Գազամատակարարում  

՛՛Արտ Հաուս՛՛ բազմաբնակարան բնակելի շենքի գազամատակարարում չի նախատեսվում : 

1.6.11 Կանաչապատման աշխատանքներ 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է իրականացնել 

տարածքի կանաչապատում:  

Կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել տարածաշրջանին և տեղի 

կլիմայական պայմանների բնորոշ ծառաթփային բուսականությամբ: 
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Նախքան ծառատնկման աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կանաչապատվող 

տարածքում իրականացնել  հետևյալ ագրոմելիորատիվ  միջոցառումները. 

- Ոռոգման համակարգի անցկացում, 

- Համաձայն ծառագիտական նախագծի համարակալված ցցափայտերի  օգնությամբ 

ծառերի ու թփերի փոսերի տեղի  նշահարում, 

- Ծառերի համար 1մ խորությամբ և 50սմ լայնության փոսերի պատրաստում , 

- Թփերի համար 50-60սմ խորությամբ և 40սմ լայնության փոսերի պատրաստում,  

-Բոլոր փոսերի մոտ համարժեք ծավալի հողախառնուրդի կուտակում.   

պատրաստված 3 բաժին սևահողից, 1 բաժին կարմիր ավազից, 1 բաժին  տորֆահողից  և  0.5 

բաժին փտած գոմաղբից, վրան ավելացնել մուլչ: 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում նշված 

տարածքում  ծառատունկն իրականացնել ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը: Տնկանյութը 

ծառերի դեպքում պետք է լինի 1.52-2.0մ, թփերի դեպքում՝ 0,5-0,8մ: Տնկանյութը  կարելի է 

ձեռք բերել անտառային և դեկորատիվ տնկարաններից: Որպեսզի պաշտպանիչ կանաչ 

գոտում խոտածածկ առաջանա անհրաժեշտ է 1 ք.մ.-ում նախատեսվում  է ցանել 0,04 կգ 

խոտի սերմ: Ծառատնկման հաջորդ 3 տարիներին խորհուրդ է տրվում վեգետացիայի 

ընթացքում 2-3 անգամ իրականացնել խնամքի (քաղհան, փխրեցում) աշխատանքներ, 

անհրաժեշտության  դեպքում   նաև   վնասատուների նկատմամբ թունաքիմիկատներով կամ 

կենսաբանական պայքարի  միջոցառումներ: 

Կանաչ տարածքների ոռոգում 

   Կանաչ տարածքների ոռոգումը կատարվում է ցնցուղային և ռոտորային 

ջրացրիչներով։ Կանաչ տարածքների ոռոգման համար նախատեսվում ոռոգման ցանցը 

միացնել ջրամատակարարման բակային ցացին։ Միացման հատվածում նախատեսվում է 

տեղադրել ջրաչափական հոր և փականային հոր։ Ոռոգման համակարգը նախատեսվում է 

իրականացնել ստորգետնյա՝ պոլիպրոպիլենե եռակցվող խողովակներով (խողովակի 

պարամետրերը՝ ըստ հաշվարկի)։  
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Կանաչապատման սխեմա 
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Տնկվող բուսատեսակներ 
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1.6.11.1 Կանաչ տարածքի ոռոգում 

 Կանաչապատ տարածքի 1 մ2-ի մեկ ոռոգման համար ջրի ծախսի նորման կազմում է 4-6 

լ/ մ2: 

 Տեղանքի շոգ կլիմայական պայմանների համար ընդունում ենք առավելագույն 

արժեքները. 

գազոնների ոռոգում` n6 = 0.006 մ3/մ2  

Ոռոգման համար ջրապահանջը որոշվում է` 

W ս.3  = (n6 x S) x K x t 

որտեղ` S – ոռոգվող տարածքի մակերեսն է, գազոնների մակերեսը՝ S1 = 3120 մ2,   

     K – ոռոգման օրական հաճախականությունն է, K = 2 

t  - ոռոգման օրերի պլանավորված թվաքանակն է, t = 175 օր  

W ս.3  = (0.006 x 3050) x 2 x 175 = 6405 մ3/տարի 
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2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցապատման համար նախատեսված 

տարածքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Նաիրի համայնք գ. Զովունի, 30-րդ փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, 25: 

Հողատարածքը գտնվում է բնակելի և հասարակական շենքերի հարևանությամբ: 

Տեղանքը հարթ է: Երկրաբանական տեսակետից տարածքը  բարենպաստ է 

կառուցապատման համար:  

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.7734 հա: Տարածքը կառուցապտված չե, 

բուսականությունը բացակայում է:  

2.1 Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի նախալեռնային գոտում Արագած և 

Արայի լեռ խոշոր հրաբուխների միջև տեղակայված Քանաքեռ-Եղվարդի սարահարթում: Այս 

սարահարթի բացարձակ բարձրությունները տատանվում են 1000-1500 մ սահմաններում: 

Ռելիեֆը թույլ բլրակային-ալիքավոր է, որոշ տեղերում բարձրանում են առանձին շլակային 

կոներ: Սարահարթը դեպի հարավ և արևելք Երևանի շրջակայքում երկու լայն 

աստիճանների ձևով աստիճանաբար իջնում է դեպի Արարատյան հարթավայր: 

Սարահարթը հյուսիսային մասից պարփակված է Արայի լեռ հրաբխով, որի լանջերը 

զառիթափ իջնում են դեպի սարահարթ: 

Արայի լեռը կտրտված է բազմաթիվ ձորակներով, որոնք գարնանային ձնհալքի և 

տեղումների ժամանակ վարարում են և, հողի մակերեսային շերտը լվանալով, հսկայական 

քանակով տիղմ են տեղափոխում դեպի Եղվարդի սարահարթ: Հրաբխային ապարների 

ճեղքվածքներից ներծծվում է ձյան հալոցքի և տեղումներիի հսկայական քանակ և այդ է 

պատճառը, որ մակերեսային հոսք չի ձևավորվում: Հրաբխային Արայի լեռան լանջերով դեպի 

ցած ձգվում են մի շարք խոշոր և մանր հովիտներ, կանյոններ, ձորակներ: Արագածի 

զանգվածից դեպի արևելք գտնվում է Քասաղ գետի կանյոնը: Այս կանյոնը բաժանում է 

Արագածի լավաները հրաբխային Արայի լեռան լավաներից, որոնք վեր են խոյանում 

Եղվարդի սարահարթից մոտ 1000 մ բարձրության վրա: Քասաղ գետը ջրաբաժան է Նաիրիի 

/Կոտայք/ և Ապարանի /Արագածոտն/ տարածաշրջանների միջև: Քասաղը լեռնային գետ է, 

հրաբխային ապարները ձևավորել են գեղատեսիլ հովիտ - կիրճ, որը համարվում է 

հանրապետության տեսարժան վայրերից մեկը: Արայի լեռան արևմտյան լանջերը պատված 

են արևելյան կաղնու նոսր անտառներով: Հարավային և հարավ-արևելյան լանջերը թեքված 

են դեպի Եղվարդի սա րահարթը, աստիճանաբար իջնում են դեպի հարավ-արևելք և 

աննկատ ձուլվում մայրաքաղաքի լանդշաֆտի հետ: Դրանք մինչև լեռան գագաթը ծածկված 

են թփուտային և ալպիական բուսականությամբ: Ջրային ռեսուրսներով տեղանքը հարուստ 

չէ: Կոտայքի ռելիեֆը ձևավորվել է երիտասարդ ջրաբերուկներից: 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքի սահմաններում ռելիեֆի հիմնական 

տարրերն են հանդիսանում Եղվարդի սարավանդը (Եղվարդի սարավանդի հարավ-արևելյան 
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ծայրամասը), և Հրազդան գետի կիրճը: Հրաբխային սարավանդի լանջերը, արևելքից 

արևմուտք հարում են Հրազդան գետի զառիթափ լանջերին։  

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի 

տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները 

բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ:  

ՈՒսումնասիրվող տարածքն աղքատ է գրունտային ջրերից: Նախկինում տվյալ 

տեղամասում մինչև 70 մետր խորությամբ ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ 

արխիվային նյութերի hրաբխային սարահարթի սահմաններում դրանք գտնվում են 70 

մետրից խորը հորիզոններում` բեռնաթափվելով Հրազդան գետի հովտում, իսկ ավելի խորը 

տեղակայված ջրերը սնում են Արարատյան հարթավայրի հորիզոնները:  Դավթաշեն 

համայնքի տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են:  

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են: 

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները 

Գրունտներն ըստ սեյսմիկ հատկանիշների համաձայն ՀՀՇՆ II -6.02.2006թ. 2-րդ կարգ են:  

 Ըստ սեյսմիկ հատկության տեղազննվող շրջանը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում՝     

գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ,  9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։ 

2.2 2․Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը 

 

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, արխիվային նյութերի տվյալների՝ 

ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին 

պլիոցեն-էոպլեյստոցեն դարակարգի հրաբխային հոսքերը՝ բազալտները և  դելյուվիալ-

պրոլյուվիալ էլյուվիալ- պրոլյուվիալ առաջացումները: 

Տեղամասը բաղկացած է հետևյալ գրունտերից վերևից–ներքև։  

Շերտ-1   Խճային գրունտ, կավավազային լցոնի մինչև 15-20% պարունակությամբ: 

Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:նԳրունտը ըստ շահագործման 

դժվարության` համաձայն СНиП IV-5-82-ի  (39б) III կարգ է: 

Շերտ-2 Բեկորային բազալտներ` մոխրագույն, թույլ ծակոտկեն, տեղ-տեղ խոռոչավոր, 

բեկորային անջատումներով, կարծր: Շերտը համատարած է: Նեոգեն-չորրորդական 

ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն-էոպլեյստոցեն դարակարգի հրաբխային հոսքեր են: 

                      Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն СНиП IV-5-82- (19) 

V կարգ է: 
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2.3 Կլիման 

Շրջանի կլիման արտահայտված ցամաքային է՝ շատ շոգ, չոր ամառ, չափավոր ցուրտ, 

անհողմ ձնառատ ձմեռ (նկար 5): Կլիման հիմնականում ձևավորվում է միջին 

լայնությունների օդային զանգվածների ազդեցության ներքո: Տաք սեզոնի եղանակները 

արդյունք են տեղանքի ռադիացիոն տաքացման և, հատկապես, ցամաքային արևադարձային 

օդային զանգվածների ազդեցության: Իսկ ձմռանը իշխում են բևեռային օդային 

զանգվածները: 

Տարեկան ջեմաստիճանային ամպլիտուդը մոտ 300 է: Թերմիկ ռեժիմը բավական 

բարձր է՝ տարեկան միջին ջերմաստիճանը 9.10, ամենատաք ամսվանը 22.70 (օգոստոս), իսկ 

միջին հունվարյանը՝ -6.10: Տեղումների տարեկան քանակը 407 մմ է, տարվա տաք կեսին (IV-

X/ ընդամենը 231 մմ, իսկ ցուրտ կեսին /XI-III/՝ 176 մմ: Առավելագույն արժեքները դիտվում են 

մարտ-ապրիլ-մայիս ամիսներին՝ 151 մմ: Հարաբերական խոնավության ցուցանիշներն ունեն 

արտահայտված օրինաչափություն՝ ձմռանը առավելագույն 77-78%, ամռանը՝ 44-47%: 

Տարեկան միջին արժեքը 62%: Շրջանն առանձնանում է արևի ճառագայթային էներգիայի 

առատությամբ, արևափայլքի տարեկան տևողությունը 2456 ժամ է: Արևի ճառագայթային 

էներգիայի այսպիսի առատությունը հանգեցնում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 

ինտենսիվության մաքսիմալ արժեքների: Անհրաժեշտ է շեշտել, որ այստեղ 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների քաղցը բացառվում է: Իսկ առանց արևի օրերի թիվը 

տարեկան 39 է, մայիսից մինչև հոկտեմբեր ոչ մի օր չի դիտվում առանց արևի: Քամու ռեժիմը 

տարբեր սեզոններում տարբեր արժեք ունի: Քամու միջին տարեկան արագությունը 2,8 մ/վրկ 

է, ամառը դիտվում է առավելագույն՝ 5,2 մ/վրկ /VII-VIII/, իսկ ձմռանը նվազագույն՝ 1,1-1,4 

մ/վրկ արագություն: Ամբողջ տարվա ընթացքում գերիշխում են հյուսիս- արևելյան և հարավ-

արևմտյան ուղղության քամիները: 

Ձմեռը չափավոր ցուրտ է, առանձին տարիներին` «թույլ սառնամանիքային»: Իշխում է 

ձմեռային եղանակների անտիցիկլոնային տիպը՝ անհողմ շտիլային քամու ռեժիմ: 15 օր ամեն 

ամսվա ընթացքում դիտվում են տաքացումներով եղանակներ, երբ օրվա ընթացքում օդի 

ջերմաստիճանը բարձրանում է 00-ից, դիտվում է ձյան շերտի քայքայում: Ձմեռային 

եղանակային ռեժիմը ունի շատ կայուն բնույթ: Առանձին տարիներին, երբ Արարատյան 

դաշտավայր են թափանցում Սիբիրյան անտիցիկլոնի լեզվակները կամ արկտիկական 

օդային զանգվածները, դիտվում է «զգալի սառնամանիքներով» եղանակային տիպը (5 օր), 

երբ միջին օրական ջերմաստիճանը գտնվում է -12.5 - -22.50 սահմաններում: Արևային 

չափավոր սառը օդի ոչ շատ ցածր ջերմաստիճանով եղանակի զուգակցումը ձմեռային 

բնապատկերի գեղեցկության հուզական ներգործության հետ, անկասկած կարող է 

բարենպաստ ազդեցություն ունենալ մարդու օրգանիզմի վրա, հատկապես աճող դեռահաս 

օրգանիզմի վրա: 

Ձմեռը համեմատաբար կարճ է՝ 93 օր, սկսվում է դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակից և 

տևում մինչև մարտի առաջին տասնօրյակը: Դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակից 

ձևավորվում է կայուն ձյան շերտ, հասնելով մինչև 60 սմ բարձրության: 
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Զովունի գյուղը տարածական ձգվածությամբ, ծովի մակերևույթից ունեցած 

բարձրությամբ մոտ է մայրաքաղաքին: Եղանակային պայմանները և առանձին 

օդերևութաբանական արժեքները մոտ են Երևանի տվյալներին: Սակայն ձմռան ընթացքում 

ձյան ձևով դիտվող տեղումները ձևավորում են կայուն և բարձր ձյան շերտ: Այս 

առանձնահատկությունն արդյունք է ֆիզիկաաշխարհագրական դիրքի և լեռնագրության: 

Եղվարդում ձմռան սեզոնում դիտվում է օրինաչափության մի այլ խախտում ևս. երբ Երևանը 

ծածկված է ինվերսիոն ամպամած շերտով, Զովունիում օդը համեմատաբար չոր է և մաքուր: 

Դիտվում են արևոտ, «չափավոր ցուրտ» եղանակներ: 

Գարունը համնեմատաբար կարճ է, բաժանվում է երկու կեսի: Առաջին կեսը սառն է, 

խոնավ, անկայուն եղանակային ռեժիմով: Երկրորդը՝ տաք է, Միջերկրական ծովից 

ցիկլոնների շարքի հաճախակի անցումներով: Գարնանային տեղումների և օդի բարձր 

ջերմաստիճանի զուգակցումը նպաստում են ձյան ինտենսիվ հալոցքին, և Արայի լեռան 

լանջերի ձորակներ-հեղեղատները վարարում են, առաջացնելով հեղեղներ և վտանգ են 

ներկայացնում սարահարթի ցանկատարածությունների համար: 

Ամառը ունի առավելագույն տևողություն՝ մայիսի առաջին տասնօրյակից մինչև 

հոկտեմբերի կեսը՝ 24 շաբաթ /168 օր/: Եղանակային բոլոր առանձնահատկություններն 

ամառվա սեզոնում պայմանավորված են հիմնականում ծածկող մակերեսի և մթնոլորտի 

շրջանառության փոխազդեցությամբ բարձր թերմիկ ֆոնի վրա: Սա բերում է «շատ շոգ, շատ 

չոր» և «շոգ չոր» եղանակների ձևավորմանը, որոնք միասին դիտվում են 25 օր ամսվա 

ընթացքում: Եղանակային ռեժիմը շատ կայուն է: Ամառային եղանակային ռեժիմը 

տարբերվում է Զովունիին հատուկ առանձնահատկություններով՝ իսպառ բացակայում են 

«անձրևոտ» և «թխպոտ» /ամպամած ամբողջ օրվա ընթացքում/ եղանակները:  

2.4 Օդային ավազան 

ՀՀ-ում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի 

նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

(Էկոմոնիտորինգ) կողմից:  

Հաշվի առնելով, որ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 

Զովունի գյուղի տարածքում չունի դիտակետեր, իսկ մոտակա դիտակետերը գտնվում են 

Երևան քաղաքում, ներկայացվում է Երևան քաղաքի օդային ավազանի դիտարկումների 

տվյալները: 

Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորնգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի  

կողմից:  

Երևան քաղաքում կատարվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և 

գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 42 դիտակետ և 5 դիտակայան: 2019 

թվականին Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում որոշված ցուցանիշների միջին տարեկան 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները, սակայն տարվա ընթացքում և 

քաղաքի տարբեր հատվածներում դիտվել են գերազանցումներ: Իրականացված դիտարկումների 

24%-ում դիտվել են փոշու, 15%-ում՝ ծծմբի երկօքիդի, 3%-ում՝ ազոտի երկօքիդի, 0.1%-ում՝ գետնամերձ 
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օզոնի համապատասխան ՍԹԿ-ներից գերազանցումներ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել 

ինչպես բնակլիմայական պայմաններով և աղտոտման աղբյուր- ներով, այնպես էլ կանաչ 

տարածքների սակավությամբ: Քաղաքում մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են 

հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերութ- յունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը:  

2019 թվականինի տվյալների համաձայն քաղաքում անշարժ աղբյուրներից արտանետված 

վնասակար նյութերում գերակշռում են ածխաջրածինները, ածխածնի մոնօքսիդը, փոշին, ծծմբի 

երկօքսիդը և ազոտի օքսիդները:  

Աղյուսակ 6. Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի դիտարկումների արդյունքները, 2020թ. 
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Սույն հայտում նախատեսված միջոցառումների արդյունքում՝ օդային ավազանի 

աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի սպասվում: 
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2.5 Ջրային ռեսուրսներ  

Տարածքի խոշորագույն ջրային երակը Քասախ գետն է:  Երկարությունը 89 կմ է, 

ավազանի մակերեսը՝ 1480 կմ2։ Քասախի ակունքները երկու փոքրիկ գետակներ (առվակներ) 

են, որոնցից մեկն սկսվում է  Արագածից, իսկ մյուսը՝ Փամբակի լեռնալանջերից։ Նրանք 

երկուսն էլ մեծ մասամբ հոսում են հարթ մարգագետիններով և ապա, միանալով միմյանց, 

առաջացնում Քասախ գետը։ 

Քասախը վերին հոսանքում դանդաղահոս է և սակավաջուր, իսկ միջին հոսանքում 

դառնում է բավական ջրառատ ու արագահոս։ Այստեղ, 

հատկապես Աշտարակի և Օշական գյուղի շրջանում, նա հոսում է խոր ձորի միջով։ 

Գետաբերանային մասում նա բաժանվում է մի քանի բազուկների և թափվում Սև ջուր։ 

Ստորին հոսանքում՝ Արարատյան դաշտի սահմաններում, Քասախի ջրերը գրեթե 

ամբողջովին օգտագործվում են շրջակա գյուղերի ցանքատարածությունները և այգիները 

ոռոգելու համար։ Այդ է պատճառը, որ այստեղ ամռան ամիսներին (ջրի ամենաուժեղ 

գոլորշիացումների շրջանում) Քասախը իսպառ ցամաքում է։ 

2.6 Հողերի նկարագիրը 

Հողերը  

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը. 

❖ Բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած 

❖ Կիսաանապատային գորշ խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային 

❖ Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած: 

2.7 Հողային ռեսուրսներ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի նախագիծը ենթադրում է հողային աշխատանքների 

իրականացում: Ե/բ հիմքիերի տեղադրման համար կատարվելու է մոտ 25200 մ3 ընդհանուր 

ծավալով հողային զանգվածի հանույթ և 9000 մ3 հետլիցք: Ավելցուկային 16200մ3 ծավալով 

հողային զանգվածը կտեղափոխվի Նաիրի համայնքի կողմից օրենքով սահմանված կարգով 

հատկացված վայր: Հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակով`  

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն 

դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի 

արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D6%87_%D5%BB%D5%B8%D6%82%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF
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- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինարարական աղբից: 

 

2.8 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

  Եղվարդի սարահարթի տարածքը ներկայացված է հիմնականում կիսաանապատային 

օշինդրա-էֆեմերային և տափաստանային բուսականությամբ: Հացազգի և հացազգի-

տարախոտային տափաստանները հիմնականում շյուղախոտ լեռնային տափաստաններ են՝ 

Festuca valesiaca ձևավորումները, բարակոտնուկ սանրավորի  (Koeleria cristata), ծորնուկ 

խայտաբղետի (Bromus variegata), դաշտավլուկ սոխուկավորի (Poa bulbosa), սիզախոտ 

սիզախոտանման (Phleum phleoides) և տարազգի բուսականության մասնակցությամբ: 

Նարդեսների խմբավորումները աչքի են ընկնում իրենց բնորոշ դեղնականաչավուն գույնով. 

ամառվա սկզբին դրանց ցողունը սկսում է դեղնել, իսկ հուլիսին այդ բույսերի վերգետնյա 

հատվածը չորանում է:  

  

Շյուղախոտ Պրանգոս նարդեսանման 

 
Սպիտակատամիկ 

 

Տվյալ տարածքի դոմինանտ և բնորոշ տեսակներից կարելի է նշել Հայաստանում 

ամենուրեք տարածված սպիտակատամիկը (Crocidura), աղվեսը (Vulpes vulpes L.), 
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գերմանամուկը (Cricetus auratus Nat.), դաշտամուկը (Mucrotus arvalis Pall.), կաքավը (Perdix 

perdix L.), կռունկը (Grus grus L.) և այլն: 

 Ամենուրեք տարածված շյուղախոտն ու ոզնախոտը, որոնք սակայն, ամռան շոգերն 

ընկնելուն  պես ամբողջությամբ խանձվում են: 

Տեղամասի տարածքում չեն արձանագրվել ՀՀ կարմիր գրքերում գրանցված բուսական և 

կենդանական տեսակներ, դրանց աճելա- և ապրելավայրեր:  

   

2.9 Թափոնների կառավարում 

Նաիրի համայնքի տարածքում աղբահանության նպատակով բնակելի թաղամասերում 

տեղադրված են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: Աղբահեռացումը 

կատարվում է կանոնավոր: Թաղամասերի առանձին տեղերում աղբը թափվում է 

չնախատեսված վայրերում, ինչը հանգեցնում է տարածքի սանիտարական վիճակի 

վատթարացմանը: Սակայն դրանց քանակը մեծ չէ և գնալով ավելի է նվազում: 

Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող թափոնների տեսակները և 

քանակները՝ 

 Անվանումը  

 

Վտանգավո- 

րության դասը  

 

Ծածկագիրը ըստ 

«Թափոնների 

ցանկի» 

 

Քանակը 

 

1.  Շինարարական 

աղբ  
IV 

 

9120060001004 

 
0.8տ 

2.  Փորման 

աշխատանքների 

ընթացքում 

առաջացած 

վտանգավոր 

նյութերով 

չաղտոտված հող 

V 31401100 08 09 5 25200 մ3 

3.  տարածքում 

առաջացած 

կենցաղային 

չտեսակավորված 

աղբ 

(բացառությամբ 

խոշոր 

եզրաչափերի)  

IV 

 

9120040001 00 4 

 
0.8 տ 

 

Շինարարական աղբը ամբողջությամ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից հատկացված վայր: Բնակելի թաղամաս շահագործման ընթացքում 

կառաջանա կենցաղային աղբ, որը պայմանագրային հիմունքներով կտեղափոխվի 
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համապատասխան ընկերության կողմից: Նախագծի փոփոխության արդյունքում շինաղբի և 

կենցաղային աղբի ավելացում չի սպասվում: 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետ. 

նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: 

Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված ախատանքների 

ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության 

վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. հրապարակի հակահրդեհային 

անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության 

ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

3.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

 - հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական 

կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

3.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են 

արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման 

ժամանակ: 
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3.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

3.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական 

վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք 

են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ ծածկով 

մեքենաներով. 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը 

կանխարգելում է փոշու տարածումը: 

3.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

• ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և 

ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

• անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25խմ ծավալով տարողություն, 

որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները 

միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում տեղի է 

ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի 

ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

• Կանաչապատ տարածքների ոռոգումը կիրականացվի ավտոցիստեռներով, 

պայմանագրային հիմունքներով:   

3.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն 

դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի 
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արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինաղբից: 

3.3.4 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝  

• Հրդեհի առաջացումը 

• Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

• Աշխատողների վնասվածքները 

• Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ 

աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 

• Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:  

• բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, 

անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը:     

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

3.3.5 Հակահրդեհային միջոցառումներ 

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից 

և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել 

նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային 

տեխնիկայի կայանման համար, 
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բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները 

պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, 

ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել 

շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների 

մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

3.3.6 Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

➢ խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի 

տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

➢ Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

➢ շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

➢ շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

➢ պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

➢ շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

➢ Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

3.3.7 Թափոնների կառավարում  

Բնակելի շենքի կառուցման ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման համար կարևոր են 

հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

➢ Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված 

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների 

համար:  

➢ Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր 

ունեցող աղբահավաքների կողմից  
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➢ Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի 

օգտագործել 

➢ Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելուընթացակարգերը;  

➢ Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, 

ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

➢ Վտանգավոր Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել 

առաջացած հետքերը 

Բնակելի շենքի կառուցման ընթացքում աառաջացող շինարարական աղբն 

ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր:  

3.3.8 Տարածքի բարեկարգում կանաչապատում 

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո 

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:  

Ոռոգման նպատակով ջրամատակարարումը կիրականացվի միանալով մոտակա 

ոռոգման ջրագծին, համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո կամ 

կմատակարարվի մասնագիտացված ընեկրության կողմից ավտոցիստերնով, 

պայմանագրային հիմունքներով: 

Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են հնարավոր ազդեցության, տնկված 

ծառաթփուտային բուսականության բարձր աճը և կպչողականությունն ապահովելու  

նպատակով  նախատեսվում է իրականացնել մոնիթորինգ:  

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության 

նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից: 

3.3.9 Էներգախնայողության միջոցառումներ 

Էներգախնայողության նպատակով շենքում նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները 

• Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  խողովակաշարերի և 

օդատարների համար կիրառվում են բարձր արդյունավետության 

ջերմամեկուսիչներ 

• Արտաքին կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացում․ 

• Օդատարների ջերմամեկուսացում ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութորով․ 

• Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  կիրառվում են բարձր 

արդյունավետության ջերմամեկուսիչներ /пеноплекс/: 

• Օդափոխության համակարգում բարձր արդյունավետությամբ ղեկավարվող 

ջերմափոխանակիչների կիրառում: 
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3.3.10 Սեյսմաանվտանգության միջոցառումներ 

 Իրականացնել վերակառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի տեխնիկական 

վիճակի (շահագործման ենթակա լինելու) հետազննություն և սեյսմիկ խոցելիության 

գնահատում, իսկ նախատեսվող վերակառուցումն իրականացնել համապատասխան ՀՀ 

օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի  

(2002թ. հունիսի 12-ի «Սեյսմիկ պաշտպանություն մասին» ՀՕ-376-Ն oրենքի 19-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի դրույթների, Կառավարության 2012թ. հոկտեմբերի 25-ի N1351-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, Կառավարության 2012թ. փետրվարի 9-ի N138 որոշման 
N2 հավելվածի 3.3.1 կետի, Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2015թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1243-Ն հրամանի հավելվածի 2-րդ կետի 16-րդ 
ենթակետի, Կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն որոշման [հղում՝ 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164187] N1 հավելվածով սահմանված կարգի 7-
րդ, 58-րդ, 59-րդ կետերի, Կառավարության 2015թ. մարտի 03-ի N596-Ն որոշման [հղում՝ 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=158558] N1 հավելվածի կարգի 27-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետի, 37-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերության, N2 հավելվածի կարգի 13-րդ 
կետի, 14-րդ կետի, 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, N4 հավելվածի կարգի N3 ցանկի 4-րդ կետի 
2-րդ ենթակետի, Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի N102-Ն 
հրամանով հաստատված գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության 
հիմնական սկզբունքների, ՀՕ-110-Ն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի դրույթի 
[հղում՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=140512]) պարտադիր պահանջներին․ 

շենքի տեխնիկական վիճակի մասին լիցենզավորված կազմակերպության հետազննության՝ 

համապատասխան ոլորտին առնչվող մասնագիտական եզրակացությունով նախատեսվող 

վերակառուցման և (կամ) ամրացման միջոցառումներով։   

Միաժամանակ, շենքի վերակառուցողական աշխատանքների իրականացումը՝ առանց 

վերը նշված դրույթների պահանջները պահպանելու, հնարավոր է հանգեցնի շենքի 

սեյսմակայունությունն ապահովող կառուցվածքների փոփոխությանը։ 

4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենք շինարարական աշխատանքների իրականացման 

ընթացքում նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում 

տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ: 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164187
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=158558
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5. շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության 

կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ համաձայն ՀՀ 

կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության պահանջների 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 

350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարաության ընթացքում 1050 հազ. դրամ: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ 

ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության 

կանոնների պահպանմանն: 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ  կկիրառվեն 

շինարարական աղբի հեռացման համար 

Նշված տարողությունները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով` թափոններից 

գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

(b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական աղբից` 

փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

(c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: 

Աղմուկ (a) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված ժամերի 

միջակայքում 

(b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և էլեկտրականությամբ 

սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 

Թափոնների 

կառավարում 

(a) Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(b) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

(c) Շինարարակամ աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(d) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

(e) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները բազմանվագ օգտագործել  

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի գոյություն ունեցող կենցաղային միջոցներից, կոյուղաջրերի 

հեռացումը շինհրապարակից պետք է իրականացվի ընդհանուր կոյուղու համակարգի միջոցով,  
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(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարածքի բարեկարգում/ 

կանա չապատում 

 

 

Աղմուկի և թրթռումների 

կառավարում 

 

Շինարարակա

ն աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի 

սահմանափակվում հետևյալով. 

▪ պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող 

ուղիներ 

▪ Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: 

Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

▪ Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

▪ Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի 

կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուդարձի համար. 

▪ Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

 

 

 

- կատարել կանաչապատ-ման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման 

պլանների; 

-ձեռնարկել տնկված թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր աճն 

ապահովելու համար 

 

- Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական 

նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր       անձանց համապատասխան 

բողոքի դեպքում 

- Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր 

բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը, 

-  Աղմկահարույց աշխատանքները անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին, 

- Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն                       համապատասխան խլացուցիչներով:  

- Անհարաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը; 
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թափոնների 

կառավարում  

 

 

 

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շին աղբի տեղադրում 

անհամապատասխան 

վայրերում; 

 

Վառելիքի, յուղի կամ 

այլ թունավոր 

նյութերի արտահոսքի 

պատճառով 

հնարավոր է 

վտանգավոր նյութերի 

թափանցում հողի մեջ 

- Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

- շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ հատկացված 

աղբավայր: 

- Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

- Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

- Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել 

- Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը  

Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա 

կգտնվի շին. հրապարակում; 

- Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը 

հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար; 
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Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ 

իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջո

ց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ  

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարմ

ան 

պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում 

հերթականության ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների 

ժամանակացույցի և երթուղիների 

պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի 

լվացումը պետք է կատարվի 

շինհրապարակից դուրս , 

համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից 

դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում 

Շինհրապարակ  Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված 

վայր  

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 
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Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարմ

ան ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարա

ր 

Կենցաղային 

աղբի առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման 

վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողո

ւ-թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 
 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության 

նորմերի խստիվ պահպանություն 

 

 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատ

ու 

Տարածքի 

Կանաչապատում, 

բարեկարգում 

 

 

Վտանգավոր նյու- 

թերի և 

թափոնների 

 կառավարում 

Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության 

Թփերի և այլ բուսականության 

նորմալ աճ 

 
 

վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր 

նյութերի պատահական կամ 

մշտապես տեղի ունեցող 

արտահոսքեր 

Կառուցապատվող 

հողամաս 

 

 

 

 

 

Շինհրապարակ 

Կանաչապատմա

ն 

բոլոր 

տեղամասերը 

Արտաքին 

զննում 

 

 

 

Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

Ավարտին 

 

 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

 

 

 

 

Կապալառու, 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Մթնոլորտային արտանետումների գույքագրման ձեռնարկ, EMEP/EEA, 2009: 

2. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

3. СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  

5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по 

проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР, Москва 1984г. 

9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

10. Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях 

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

11. "Բնապահպանական վճարների դրույքաչաթերի մասին" ՀՀ օրենքը, ընդունված 2006 

թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

12. ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի "նակավայրերում մթնոլորտային 

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում:  

13. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (2014) 

14. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված  1994թ. և 

լրամշակված` 2007թ.) 

15. «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) 
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