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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.1 Նախատեսվող գործունեության գտնվելու վայրը, անվանումը և նպատակը, 

համառոտ բնութագիրը 

≪ԱՐՏՍՈԼԱՐ≫ ՍՊԸ-ն տեղակայված է ՀՀ ք.Երևանի Ն. Ադոնցի 8, 170 հասցեում: 

Ընկերությունը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ 

համայնքի տարածքում: ≪ԱՐՏՍՈԼԱՐ≫ ՍՊԸ-ն նախատեսում է ՀՀ Գեղարքունիքի 

մարզի  Շողակաթ համայնքում իրականացնել արևային կայանի նախագծման, 

կառուցման և շահագործման աշխատանքներ: 
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Սույն լրակազմի աշխատանքային գծագրերի  հիմքը հանդիսանում է`-

Տեխնիկական պայմանները` N ՏՊ-541-10/0382-1, 22.11.2011թ. գրությամբ, տրված 

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ կողմից; Ինժեներա-հետախուզական 

նյութերըշահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնությունները: 

 Սույն լրակազմի ծավալի մեջ մտնում են  110/35/10կՎ  տրանսֆորմատորային 

ենթակայանը  ԵԿ-ի  հողանցման համակարգերը: Համաձայն տեխնիկական 

պայմանների, ՀՀ Գեղարքունիկի  մարզի Շողակաթ համայքի տարածքում  կառեուցվղ 

«Արտսոլար»  3.22մՎԱտ դրվածքային հզորությամբ  արևային էլեկտրակայանը 

Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին միացնելու համար նախատեսվում է 

«Արտսոլար»  արևային կայանի տարածքում կառուցել 1x6300կՎԱ հզորությամբ 

110/35կՎ լարման տրանսֆորմատորային ենթակայան: Ենթակայանի սնումն 

իրականացվում է «Արեգունի» 110կՎ օդային գծի թիվ 35 խարսխային հենարանից, 

ճյուղավորման սխեմայով, կառուցելով 30գծմ երկարությամբ 110կվ օդային գիծ  դեպի 

ԵԿ-ի 110կվ լարման մուտքային  պորտալը:  Արևային կայանը տեղակայված է ծովի 

մակարդակից 2100մ բարձրության վրա և նախագծով նախատեսված է  ըստ հետևյալ 

կլիմայական պայմանների. 

-քամի` 30մ/վ, սառցակեղև` 20մմ, օդի ջերմաստիճան -20-ից +30: 

 «Արտսոլար»  Արևային Էլեկտրակայանի միացումը ՀՀ էներգահամակարգին” 

աշխատանքային նախագիծը կատարված է համաձայն տված տեխնիկական 

առաջադրանքի:  «Արտսոլար» “ ԵԿ-ն էներգահամակարգին միացնելու համար 

նախատեսվում է կառուցել 110/35/10կՎ 1x6300կՎԱ հզորությամբ 

տրանսֆորմատորային ենթակայան:   

    Սույն նախագծի կազմության մեջ մտնում է  «Արտսոլար»  Արևային 

Էլեկտրակայանին  կից 110/35/10կՎ ենթակայանը   և   «Արեգունի» 110կՎ ՕԳ-ից  

ներանցումը  AC-150 մակնիշի հաղորդալարով:  

 «Արտսոլար»  110/35/10կվ   ԵԿ-ի էլեկտրական միացությունների միագծանի 

սխեման մշակված է համաձայն 110-4Н  տիպային սխեմայի. բարձր և միջին լարման 
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կողմում  անջատիչներով գիծ-տրանսֆորմատորի  բլոկ, գծերի կողմիցերկկողմ 

հողանցման դանակներով բաժանիչներով:     

   «Արտսոլար»   ենթակայանի  110կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել 

110/35/10կՎ լարման եռաֆազ եռափաթույթ TДTН-6300 110/35/10կվ մակնիշի ուժային 

տրանսֆորմատոր: Տրանսֆորմատորի 110կվ լարման շղթաներում տեղադրվում են  -

ВРС-110НС-35-20/1600У մակնիշի էլեգազային անջատիչ, ՁՂիԾ-110 մակնիշի հոսանքի 

տրանսֆորմատոր, ծԽՂ-110 մակնիշի լարման տրանսֆորմատոր,  երկու հատ 

երկկողմանի հողանցման դանակներով  ՀծԺի-110-2Б/1000ձ1 մակնիշի բաժանիչ և Կկծ-

110 մակնիշի  գերլարումներից արգելափակիչ: 110կվ ԲԲՍ-ի մուտքում նախատեսված 

է տեղադրել կհխ-110շ3» մակնիշի  մետաղական գծային պորտալ «Արեգումի»  ՕԳ-ի 

թիվ 35 խարսխային հենարանից ներանցում իրականացնելու համար: 110կվ ԲԲՍ-ի 

դողային համակարգի շղթաները հավաքվում է AC-150/24 հաղորդալարերով: ԵԿ-ի 

110կՎ ԲԲՍ-ում աշխատանքի բնականոն ռեժիմում հաղորդալարերի 

հեռավորությունը հողի  մակերևույթից պետք  է  լինի 3,7մ-ից ոչ պակաս:  

  «Արտսոլար» Արևային կայանում նախատեսված է տեղադրել 35/0,8-0,8կվ լարման 

6300կՎԱ հզորությամբ երկթաթույթ երկփեղկված փաթույթներով եռաֆազ 

տրանսֆորմատորով  Լրակազմ Տրանսֆորմատորային Ենթակայան «ԼՏԵ-35/0,8-0,8»:  

«Արտսոլար» ենթակայանի  35կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել 35կՎ լարման 

բլոկ։ 35կՎ բլոկի վրա նախատեսվում է տեղադրել   ելքային երկու հողանցման 

դանակներով բաժանիչ,  հոսանքի տտանսֆորմատորներ, հենարանային մեկուսիչներ 

և գերլարման արգելափակիչներ: 35կվ  ԲԲՍ-ի դողային համակարգի շղթաները 

հավաքվում են AC-70/11 մակնիշի հաղորդալարերով: ԼՏԵ-35/0,8-0,8 -ը 35կՎ ԲԲՍ-ին է 

միանում АПВПуГ-1х-70/16-35kv մակնիշի  35կՎ լարման  միաֆազ մալուխներով: ԵԿ-

ի 35կվ ԲԲՍ-ոիմ աշխատանքի բնականոն ռեժիմում հաղորդալարերի 

հեռավորությունը հողի մակերևույթից  պետք  է  լինի 3.2մ-ից ոչ պակաս:  

 ԵԿ-ի սեփական կարիքնորի համար 10կվ լարման կողմում նախատեսվում է 

տեվադրել  40կՎԱ հզորությամբ 10/0,4կՎ լարման TMթ-40/10 մակնիշի երկփաթույթ 



 
6 

 

եռաֆազ տրանսֆորմատոր: 10կՎ լարման կողմում տեղադրվում են ԽՀձծ-10ՍԹ Խ-47-

УХЛ1 մակնիշի լրակազմ բաշխիչ սարքավորումներ:  10կՎ սարքավորումները և 

ռելեական պաշտպանության ու սեփական կարիքների վահանները նախատեսվում է 

տեղադել ԿՌՒՆ բաշխիչ սարքավորման ազատ բջիջներում: 

 110կՎ  Ենթակայանի շանթապաշտպանությունը ապահովվում է պորտալների 

վրա տեղադրած  շանթարգելներով: Ենթակայանի սարքավորումները  արտաքին 

գերլարումներից պաշտպանելու համար տրանսֆորմատորի 110, 35, 10կՎ 

ներանցիչների վրա տեղադրվում են գերլարման արգելափակիչներ:  

  110կՎ սարքավորումները  տեղադրվում են հավաքովի մետաղական 

հենարանների վրա: Հենարանները ամրացվում են F-1, F-2 և F-4 մակնիշի  հիմքերի 

վրա:  35կՎ սարքավորումները մոնտաժվում են խԻ-2,8 մակնիշի Ե/Բ տապաստների 

վրա տեղադրված հավաքովի մետաղական կոնստրուկցիայի վրա: 35կՎ լարման 

Հենարանային մեկուսիչները մոմտաժվում  են խԻ-2,8 մակնիշի Ե/Բ տապաստների  

վրա տեղադրված մետաղական կոնստրուկցիայի վիա :կհխ-110շ3» և  մակնիշի գծալին 

պորտալները տեղադրվում են  կ-14 մակնիշի Ե/Բ  հիմքերի վրա: 

 

 

  ԵԿ-ի հողանցման համար նրա շուրջը նախատեսվում է ստեղծել հողանցման 

եզրագիծ, որին ոչ պակաս, քան երկու կետում պետք է միացնել ենթակայանի 

սարքավորումների մետաղական իրանները: Հողակցման եզրագիծն իրականացվում է  

4x40 շերտապողպատից (հորիզոնական հողանցիչ) և 2.5մ երկարությամբ 56x55x5մմ 

անկյունային պողպատից (ուղղահայաց էլեկտրոդ):  Համաձայն ԷՍՆԸՊ ՏԿ-ի VI գլխի 

33-րդ կետի Ենթակայանի հողակցման սարքի դիմադրությունը տարվա ցանկացած 

եղանակին չպետք է գերազանցի 0.5 Օհմ-ից: Հողանցման կոնտուրի մոնտաժումից 

հետո անհրաժեշտ է ստուգել հողանցման սարքավորման դիմադրությունը: 

Չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրդների քանակը նորմային հասցնելու 

համար: Բոլոր սարքավորումների  լարման տակ չգտնվող մետաղական 
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կոնստրուկցիաները  նախագծով նախատեսված է   հողանցել, միացնելով հողակցման 

սարքվածքին առնվազն երկու կետով: ԵԿ-ի շրջակայքում տեղակայված  հենարանի 

հողանցման սարքվածքը  միացնել համալիրի  հողանցման սարքին, առնվազն երկու 

կետով: Հողանցիչները սարքավորումներին մոտաղական իրաններին միացնել 

հեղույսներով, իսկ մետաղական կառուցվածքներին` եզրածածկ եռակցումով: 

    Ենթակայանի   սեփական կարիքների սնման համար տրանսֆորմատորի 6կՎ 

լարման կողմում նախատեսված է տեղադրել  6/0.4կՎ 40կՎԱ հզորության 

տրանսֆորմատոր: Տրանսֆորմատորի  սնումը իրականացվում է ուժային 

տրանսֆորմատորների 6կՎ լարման ելքից: Սեփական կարիքների վահանից սնվում 

են  ենթակայանի ղեկավարման, պաշտպանության և օպերատիվ շղթաները,  

համալիրի լուսավորությունը և ջեռուցման համակարգը:  Ենթակայանի արտաքին 

լուսավորությունը նախատեսվածէ ԼԵԴ լամպերով լուսարձակներով:  

  Էլեկտրաեներգիայի կոմերցիոն հաշվարկի համար 110կՎ լարման կողմում 

առանձին արկղի մեջ  նախատեսվում է տեղադրել երկկողմ հաշվաիկ իրականացնող 

էլ էներգիայի  հաշվառքի էլեկտրոնային սարք: 

   Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն կձն-ի, հծՌկ 

3.05.06-85 և հծ 102-76 պահանջների: 

Աշխատանքային գծագրերի իր մեջ ներառում է Գեղարքւունիքի մարզ Շողակաթ 

համայնք 5.46հա հողատարածքի վրա տեղակայված 3,218կՎտ պիկային հզորությամբ 

արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի (ԱՖԷԿ) տեղաբաշխման, կրող կոնստրուկցիայի 

և ֆոտովոլտային մոդուլների դասավորվածության, հաստատուն և փոփոխական 

լարման էլեկտրական համակարգերի, մալուխատարների, մոնիթորինգի, 

լուսավորության համակարգերի, հողանցման համակարգի: 

Նախագծերը կատարված են հիմք ընդունելով ,Շինարարական Նորմեր և 

Կանոններե-ի պահանջները (СНиП) 3.05.06-85, գործող ,Էլեկտրատեղակայանքներ 

Սարքվածքին Ներկայացվող Ընդհանուր Պահանջներե տեխնիկական կանոնակարգի 

6-րդ և 7-րդ բաժինները՝ ներառյալ փոփոխությունները և լրացումները, ինչպես նաև ՀՀ 
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ստանդարտ ՀՍՏ 335-2011, Արևային Լուսաէլեկտրական Կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) 

Միացումը Էլեկտրաէներգետիկական Համակարգի Ընդհանուր Նշանակության 

Էլեկտրական Ցանցինե դրույթները: 

Կայանի գեներատորային մասը նախատեսված է կառուցել մոնոբյուրեղային 

ֆոտովոլտաիկ մոդուլներով, որոնք 16 հատ 200կՎտ ելքային հզորությամբ 

ինվերտորների փոփոխական լարման ելուստներից մալուխներով միանում են 

ենթակայանի 0.8կՎ գլխավոր ընդունիչ վահաններին, նախապես տարծքում 

կառուցելով 35/0.8 ԿՎ (3250կՎԱ Huawei STS-3000K-H1)լարման ենթակայան, որը 

միյանալու է 110/35 ԿՎ (6300 կՎԱ) ենթականային: 110/35 և 35/0.8 ենթակայանների 

միջոցով կայանը ներանցումով միանում է “Արեգունի” 110կՎ օդային գծի մոտակա 

խարիսխային հենարանին: Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանը (ԱՖԷԿ) 

նախատեսվում է կառուցել Շողակաթ համայնքում ` 40.3018o/ աշխարհագրական 

լայնության և 45,1937o/ աշխարհագրական երկայնության կորդինատնեորվ, 1980մ 

ծովի մակերևույթից բարձր թեքվածքին: Կայանի գեներատորային մասն իրենից 

ներկայացնում է W - աձև հենարանների վրա ամրացված, հորիզոնի նկատմամբ 30Ե 

թեքվածությամբ, գետնից 130 սմ նվազագույն բարձրության վրա 26 հաջորդաբար 

միացված մոդուլներից (string), Յուրաքանչյուր ինվերտորին միյանում է 18 զուգահեռ 

շղթա (String): ՖՎ մոդուլների կոնստրուկցիաները նախատեսված են մինչև 35մ/վ 

քամու արագության համար (տարածքում քամու առավելագույն արագությունը 29մ/վ) 

(Տես. շինարարական կլիմայաբանություն ՀՀ ՇՆ II-7.01-2011): 

Շղթաների զուգահեռ միացումներն ապահովված է ինվերտորներում: Ընտրված են 

Longi Solar արտադրության 20.9% ՕԳԳ, 535Վտ առավելագույն հզորությամբ 

միաբյուրեղ LR5-72HBD մոդելի ֆոտովոլտային մոդուլներ՝ ընդհանուր քանակը 

կազմում է 7,488 հատ: Ինվերտորները HUAWEI արտադրության, մոդելը SUN2000-

215KTL-H0՝ 200կՎտ նոմինալ հզորության, ցանցային տեսակի, 9 MPPT (Maximal Power 

Point Tracker) 18 մուտքերով: MBUS ինտերֆեյսի միջոցով նախատեսվում է տվյալների 
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հավաքագրումը և արտապատկերումը, ինչպես նաև մշտական մոնիթորինգ, մեկ 

մոդուլի չափսերը՝ 2256x1133x35մմ: 

Հաստատուն հոսանքի մալուխները ընտրված են 1500Վ ֆոտոէլեկտրական 

կայանների համար նախատեսված 4մմ2// մակերեսով: Փոփոխական հոսանքի համար 

նախատեսվում է կիրեռել 3x120, 3x150մմ2, 3X185, 3X240/ կտրվածքով NAYY (АВВГ 

1000Վ) ալյումինե մալուխներ: Լարման անկումը հաշվարկված է մինչև 1,6%: Որպես 

մոդուլների և ինվերտորների կոնեկտորներ նախատեսված են 

համապատասխանաբար Stabuli MC4-Evo2: 

Գերլարումներից ներքին պաշտպանությունը իրականացված է ինվերտորներում 

DC և AC կողմերում T2 պարպիչների միջոցով: Հողանցումը նախատեսվում է 

իրականացնել ինչպես հաստատուն, այնպես ել փոփոխական հոսանքի 

տիրույթներում, որոնք ունեն ընդհանուր կապ: Առաջնային հողանցման համակարգն 

անհրաժեշտ է իրականացնել շերտապողպատների և անկյունակների միջոցով՝ 

ապահովելով կոնտուրի դիմադրությունը ոչ ավելի, քան 4Օհմ: 4Օհմ-ից բարձր լինելու 

դեպքում անհրաժեշտ է ավելացնել անկյունակների թիվը մինչև նշված դիմադրության 

ապահովումը: Երկրորդական հողանցման համակարգն իրականացվում է 

շերտապողպատով, մետաղալարով և 2500մմ երկարությամբ անկյունակներով բոլոր 

ենթադաշտերի միջև, որին միանում են ինչպես մետաղական կոնստրուկցիաները, 

այնպես էլ ֆոտովոլտային մոդուլների և ինվերտորների մարմինները: 

Ինվերտորների ելքում AC մասում նախատեսվում է 0.8կՎ ելուստներից 

NAYY(АВВГ) 3x120-3x240մմ2/ մալուխների մոնտաժում դեպի ենթակայան. 

Յուրաքանչյուր ինվերտորից առանձին մոնտաժված մալուխները հավաքվում են 0.8կՎ 

լարման ընդունիչ վահաններում և միացվում ընդհանուր հաղորդաձողերին T2-SPD 

պարպիչների և 250Ա կարգավորմամբ MCCB ավտոմատ անջատիչների միջոցով: 

Որպես 0.8կՎ լարման մուտքային վահան նախատեսված է սայլակավոր օդային 

անջատիչ ACB 2900Ա ավտոմատ: 0.8կՎ լարման կողմում ցանցի զրոյի տեսակը TN-S 

տիպի է: 
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Համաձայն տեխնիկական պայմանների, 110կՎ լարման կողմում 

էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համար անհրաժեշտ է երկկողմանի թվային հաշվիչ 

(Elster (ABB), Alpha A 0.2S) հիմնական կոմերցիոն հաշվառման համար: 6300 կՎԱ 

տրանսֆորմատորի 35կՎ լարման կողմում, նախատեսված է պահուստային 

կոմերցիոն հաշվառում երկկողմանի թվային Elster (ABB), Alpha A 0.2S հաշվիչներով: 

Հաշվիչները RS485 ինտերֆեյսով և GPS մոդեմի միջոցով միանում են ընդհանուր Alfa 

Soft համակարգին, որով տվյալները փոխանցվում է հաշվարկային կենտրոն: 

Մալուխների մոնտաժումը ենթակայանում նախատեսվում է իրականացնել 

մալուխային խրամուղիներով մալուխատարերով, իսկ ԱՖԷԿ -ի դաշտում 

նախատեսվում է մոնտաժել պոլիամիդե երկշերտ ճկուն խողովակներով 1.05մ 

խորությամբ: 

Կայանի մոնիթորինգի և անվտանգության համակարգերի սնուցումը 

նախատեսվում է 5կՎԱ հզորությամբ անխափան սնուցման սարքի միջոցով: Տվյալների 

համակարգման համար նախատեսվում է առանձնացված սերվերային սենյակ, որը 

հանդիսանում է օպերատորի կարգավարական կետը:  

ՖՎ մոդուլի 

ապրանքանիշ 

LONGI Solar 

      Մոդել LR5-72HBD-535Wp 

Չափսերը 2256*1133մմ 

քանակը 7488 հատ 

Ինվերտորի 

ապրանքանիշ 

Huawei 

      Մոդել SUN2000-215KTL 

Հենասյուները բացակայում են, քանի որ կայանից ցանցին միացումը լինելու է 

ներանցումով: 

 Կայանի տարածքը ցանկապատված է լինելու 2մ բարձրությամբ 

մետաղացանցով:  



 
11 

 

 Տարածքը պետք է ապահովել սպասարկման համար անհրաժեշտ 

արահետներով, ջրամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերով: 

 Ենթակայանի տարածքում նախատեսվում է հակահրդեհային, ծխի և 

ջերմաստիճանի տվիչներ: 

 Տարածքն անբողջությամբ գտնվում է տեսահսկման գոտում: 

   

Նախատեսվող գործունեության  համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներն և 

նյութերը մատակարարվելու են Երևանից: Տարածքում փակ ժամանակավոր 

պահեստարանում կարճաժամկետ պահպանվելու են մինչև կիրառվելը: Տարածքում 

երկարաժամկետ կտրվածքով շինանյութերը և տեխնիկական միջոցներ չեն 

պահպանվելու, այդ իսկ պատճառով պահման լրացուցիչ միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում: 

Նախատեսվում է շինարարության տևողությունը մոտովորապես 8 ութ ամսի,  1-

ից 2 ամիս հողային աշխատանքները, 3 երեք ամիս բետոնային աշխատանքները և 

կաբելների հողանցում, 3 երեք ամիս կոնստրուկցիաների հավաքում, արևային 

պանելների տեղադրում: Ավելի մանրամսն կներկայացվի հիմնական նախագծում: 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման համար նախատեսվող 

նյութատեխնիկական բազան բերված է ստորև՝ 

Անվանում 

Քառանկյուն խողովակ 40*40*1.5 

Քառանկյուն խողովակ 30*50*1.5 

Եռակցման էլեկտրոդ 

Պոլիէթիլենային թաղանթ 

Լուծիչ 3լ      

Ցեմենտ 
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սև թերթ տ/գ 4,0*1250*2500 

Կտրող սկավառակ 230 

Կտրող սկավառակ, 115*1,2*22մմ 

խողովակ զսպանակով 2 դ 

Տախտակ 

մեխ 

մետաղալար 1,5մմ 

կտրող սկավառակ 125*7 

մալուխ կլոր 2*1.5 in-vi 

Խիճ ավազակոպճային խառնուրդի 

Խամուտ 32-31 

Քար Klingspor A 60 115x1x22.23 ALYUMIN 22534 

Հեղյուս, պնդօղակ, տափօղակ 

Պտուտակ տանիքի 

Սև մետ. թիթեղ` ձևավոր 1000*2000*1.0 

Ներկ աէրոզոլային 

Քար արծիվ 1,9 230x1,9x22  կարմիր 

պտուտակ 4.2*25 

թել շինարարական 120գ 

Խողովակ d=273մմ 

Հեղյուս մանեկ տափօղակ 

ներկ ալկիդային 2.6կգ 

լուծիչ 

Հաղորդալար 2*2.5 

Հաղորդալար պղնձե  2*4 

Սոսինձ ՄԴՖ 400ml 

Քար A46 TZ 230*1.9*22.23 

Խողովակ ճնշման B20   



 
13 

 

Ուղղ. մետ. խողովակ 20*30*2.0 

Մալուխ զոդման 1*25 

Մալուխի ծայրակալ 

Խամուտ 16-25 

Անկյունակ պողպատյա   63*63*5 

Մետաղաճոպան 10մմ 

Մետաղաճոպան 6մմ 

ավազ 

Պրոֆիլ U-21 

Խամուտ մետաղական 020-022 

Խամուտ մետաղական 017-019 

Խողովակ 400 մմ 

Սփրեյ ունիվերսալ 425մլ Prestij 

Հաղորդալար 2*0.75 

Պակլի 

Փչովի յուղաներկ  

պարան 

Ուղղ. մետ. խողովակ 100*100*2.0 

Ամրան Փ 8 մմ 

Թեքում /отвод/ 110*87 ВК  

Սոսինձ Երկկոմ.ունիվ., 250մլ+50գր 

Մալուխ 1*16 

Լատունե կց. խող. 12x1/2  

Պտուտակ 4.8x100  

Շտիր 2*16 

ՊԷԹ խող. 75 մմ PN6 

ռետ․ խողովակ շին 

Պոլիէթիլ. երկշերտ խողովակ SN8 250մմ 



 
14 

 

Էլեկտրոդ  УОНИИ 13/55 д.3/ 5 կգ 

Քառանկյուն խողովակ 30*30*1.2 

Մալուխ  2*4 

Ձկան թել 

Կցամաս խողովակի 

Խողովակ /ռետինե/ D=25 

Խողովակ 10մմ 

Շվելեր  հեծան 

Քառանկյուն խողովակ 30*40*2 

Ռեզինե պարան կռուչոկով  080 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման համար ներգրավված տեխնիկական 

միջոցների անվանացանկը ներկայացված է ստորև՝ 

Անվանում 

Բուլդոզեր  Komatsu 

SHAANXI  SX3254JM384 

Կամազ 6520 

Ուրալ  

Կամազ KO-505A  

Թրթուրավոր էքսկավատոր CAT  

ա/մ ԿԱՄԱԶ   

Թրթուրավոր Էքսկավատոր Komatsu  
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Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը բերված է ստորև 

 

 

1 1 ամիս 2 ամիս 3 ամիս 4 ամիս 5 ամիս 6 ամիս 7 ամիս 8 ամիս 9 ամիս 10 ամիս 11 ամիս 12 ամիս

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

Սևով նշված թվերը մեր կողմից կատարվող աշխատանքների կատաարման ժամանակացույցնե, 

Մալուխներ/lարեր + Ճկախողովակներ

Ընդամենը

Շինմոնտաժային  աշխատանքներ 

Նախատեսվող գործունեության նորմատիվ 

Հողային աշխատանքներ

Նախագիծ/վերահսկում/մենեջմենթ/գործարկում

Կրող կոնստրուկցիացիաներ

Ենթակայն + բարձր լարման գիծ

Հողանցում

Արևային ՖՎ մոդուլներ

Ինվերտրներ 

Ճկախողովակներ

Ցածր լարման էլեկտրական բաղադրիչներ
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 Նկար 1. Գեղարքունիքի մարզի տարածքային քարտեզ 
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1.2 Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը 

 

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

հաշվետվությունը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական 

օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ իրավական 

ակտերում. 

− ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային 

հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի 

տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, 

հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, 

մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի 

պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության 

իրավական հիմքերը: 

− ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և 

պահպանման ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

− «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ 

կառավարության2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշում։ 

− ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ 

անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ 

օգտագործման, ինչպես նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, 

վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 
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− «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում 

է պետական քաղաքականությունը բնական բուսական  աշխարհի գիտականորեն 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման  և 

վերարտադրության բնագավառում: 

− «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը 

սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում  կենդանական  աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադըրության  և օգտագործման պետական 

քաղաքականությունը: 

− «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-121, 11.10.1994թ.), 

որի առարկան  մթնոլորտային  օդի մաքրության ապահովման, 

մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու կանխման 

բնագավառում հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է: 

− «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, 

գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, 

ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու 

առանձին օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական 

հիմունքները: 

− «Շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-110, 21.06.2014թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի 

հասարակական հարաբերությունները: 
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− ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում 

է  սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների 

պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման ընթացակարգը: 

− ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի: 

− ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ  կենդանիների Կարմիր գիրքը: 

− ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ  բույսերի Կարմիր գիրքը: 

− ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ.-ի N138 հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում աղմուկի 

սանիտարական նորմերը: 

− ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են 

հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի 

բարելավման համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը 

ներկայացվող պահանջները: 

− ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N 533-Ն հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում 

թրթռման հիգիենիկ նորմերը, 

− «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 

հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների 

գործածության գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N121-Ն որոշում 
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2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

2.1 Ընդհանուր երկրաբանություն և սեյսմիկա 

î»Õ³Ù³ëÇ  »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ å³ñ½ ¿: ¸ñ³ÝáõÙ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³å³ñÝ»ñÁ ¥ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÁ Ý»ñù¨Çó í»ñ¨¤. 

êïáñÇÝ ãáññáñ¹³Ï³Ý: ²Ý¹»½Çï³¹³óÇïÝ»ñ ¨ ¹³óÇï³ÛÇÝ ïáõý»ñ:  

ØÇçÇÝ ãáññáñ¹³Ï³Ý: Ðñ³µË³ÛÇÝ ïáõý»ñ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñ: 

Ø³ÏñáëÏáåÇÏ ¹ñ³Ýù áã ³ÛÝù³Ý ³Ùáõñ, ï»Õ-ï»Õ ÝáõÛÝÇëÏ ÷ËñáõÝ, 

ÙáËñ³·áõÛÝ ¨ Ùáõ· ÙáËñ³·áõÛÝ, ·ñ»Ã» ë¨ É³í³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ »Ý: ²å³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ù»Ý³ù³ñ³ÛÇÝ ýáÝÇ íñ³ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ë÷³ÃÇ Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝù 

³å³ñÇÝ ï³ÉÇë »Ý åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù: ²Ý¹»½Çï³¹³óÇïÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³ëÝáõÙ ¿ 50-Çó 100Ù-Ç: 

¸³óÇï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ïáõý³É³í³Ý»ñÁ Ù»ñÏ³ÝáõÙ »Ý ï»Õ³Ù³ëÇ ßñç³Ï³ÛùÇ 

³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙ: ¸ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ùáõ· ÙáËñ³·áõÛÝ, ·ñ»Ã» ë¨ Ëáßáñ³-

åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íùáí ³å³ñÝ»ñáí: 

²å³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÇ ëïñáõÏïáõñ³Ý ÑÇ³ÉáåÇÉÇï³ÛÇÝ ¿, ÇëÏ 

Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ` ÙÇÏñáÉÇï³ÛÇÝ: ²å³ñÇ 18-20 ïáÏáëÁ Ï³½ÙáÕ Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ëáßáñ, ÙÇÝã¨ 3-4ÙÙ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ã»÷áõÏ³íáñ áõ åñÇ½Ù³Û³Ó¨ 

åÉ³·ÇáÏÉ³½Ç ¨ åÇñáùë»ÝÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñáí áõ Ù³·Ý»ïÇïÇ ³ÝÏ³ÝáÝ Ñ³ïÇÏÝ»ñáí: 

¸ñ³Ýó Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Áëï ì.²Ù³ñÛ³ÝÇ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ù»ïñ»ñÇ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¹»ÉÛáõíÇ³É ÷áõËñ-

µ»Ïáñ³ÛÇÝ, ïáõý»ñÇ ¨ ³Ý¹»½Çï³µ³½³ÉïÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 

³í³½³Ë×³ÛÇÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñáí, áñáÝó Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 0.3-Çó 0.5Ù- Ç 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ  0.40Ù: 

îáõý»ñÇ Ñ³ëïí³ÍùÇ ×»Õù³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ 

ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÛáõÝ »Ý, ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý 

¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½Ù»ñÁ  Ñ³Ù³ÝÙ³Ý: î»Õ³Ù³ëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï»ÏïáÝ³Ï³Ý 

Ë³ËïáõÙÝ»ñ, ëáÕ³Ýù³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ïÇåÇ ·»á¹ÇÝ³ÙÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É: 
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Նախատեսվող գործունեության տարածքը ըստ ՀՀ Սեյսմիկ շրջանցման 

քարտեզի գտնվում է 0.5  բալանոց գոտում: 

Համաձայն ՀՀ Սողանքների մասին քարտեզի, նախատեսվող գործունեության 

տարածքում սողանքային գոտիներ չկան: 
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Նկար 2. ՀՀ Սեյսմիկ շրջանցման քարտեզ, Սողանքների մասին քարտեզ 

 

2.2 Կլիմա 

Արևային կայանի համար հայցվող տարածքի կլիմայական պայմանների 

նկարագրության համար օգտվել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. 

սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ,,Շինարարական 

կլիմայաբանություն,, ՀՀՇՆ II-7.01-2011 փաստաթղթից: Այդ փաստաթղթով   

սահմանում են կլիմայական պարամետրերը, որոնք կիրառվում են շենքերի և 

շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորման, ջրամատակարարման 

համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 

հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ: Կլիմայական ցուցանիշները 

հիմնականում հաշվարկված են Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերի 
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համար, որտեղ տեղակայված օդերևութաբանական կայանները ունեն 

դիտարկումների բավականին երկար (30 տարուց ոչ պակաս) շարք: Ցուցանիշները 

սրբագրված են վերջին տասնամյակի (2009թ. ներառյալ) տվյալների հաշվառումով: 

Տեղումների որոշ հարաչափերի հաշվարկման համար օգտագործվել են նաև կարճ 

շարք ունեցող օդերևութաբանական դիտակետերի տվյալները: Տարածքի կլիմայի 

բնորոշման համար հիմք է վերցրվել մոտակայքում գտնվող օդևրևույթաբանական 

կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները: Համաձայն օդերևույթաբանական 

կայանի տվյալների տարածքի կլիման պետք է բնորոշել ցուրտ, լեռնային, Ձմեռ` շատ 

ցուրտ, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին` մինուս 5°C-ից մինչև 

մինուս 12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 70% և ավելի, քամու 

միջին արագությունը` 5.0-7.0 մ/: 

Ձմռան ամիսներին բնորոշ է կայուն ձնեծածկույթը՝ համարյա երեք ամիս 

տևողությամբ: Տեղումների միջին տարեկան քանակությունը՝ 432 մմ, թեև հնարավոր 

են նաև հեղեղներ՝ օրական մինչև 72 մմ: Տարվա ամենաշոգ և ամենաչոր ամիսը 

օգոստոսն է /առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 34 C0, օդի նվազագույն հարաբերական 

խոնավությունը 47 %/: Քամու վարդի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

գերակշռում է քամու արևելք - արևմուտք ուղությունը: Ընդ որում այդ պատկերրը 

սրվում է հատկապես տարվա տաք եղանակներին և հավանաբար կախված է  Սևանա 

լճի նկատմամբ հայցվող տարածքի տեղադրքով: Այնուամենայնիվ հայցվող տարածքը 

կարելի է բնորոշել սակավ հողմաանվտանգ: 



Օդի ջերմաստիճանը                                                                                                                                                                 աղյուսակ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Շորժա 1917 -4,6 -4,6 -1,7 4,4 9,4 13,

2 

16,

6 

16,

9 

13,

7 

8,5 3,1 -1,9 6,1 -32 34 

 

Օդի հարաբերական խոնավությունը                                                                                                                                           աղյուսակ 2 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութա- 

բանական 

կայանի 

անվանումը 

Բարձրո

ւ թյունը 

ծովի 

մակար

- 

դակից, 

մ 

Միջին ջերմաստիճանն ըստ 

ամիսների, °C 

 

Միջի

ն 

տարե

- կան, 

°C 

Բացա

ր ձակ 

նվազ

ա 

գույն, 

°C 

Բացա

ր ձակ 

առա- 

վելա- 

գույն, 

°C 

 

Հուն 

վա

ր 

 

Փետ

ր 

վար 

 

 

Մար

տ 

 

Ա

պ 

րի

լ 

 

Մա

- 

յիս 

 

Հու

- 

նիս 

 

Հու

- 

լիս 

 

Օգո

ս 

տոս 

 

Սե

պ 

տեմ

- բեր 

 

Հոկ

- 

տե

մ 

բեր 

 

Նոյեմ 

բեր 

 

Դեկ

- 

տեմ

- բեր 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութա- 

բանական 

Օդի հարաբերական 

խոնավությունը, % 

ըստ 

ամիսների 

Մի- 
Միջին 

ամսական 



25  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Շորժա 68 69 67 63 65 64 63 63 6

0 

62 6

6 

68 65 63 49 

 

 

  

 

 

 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը                                                                                 աղյուսակ 3 

կայանի 

անվանումը 

ջին 

տար

ե 

կան, 

% 

ժամը 15-ին 

 

Հուն

- 

վար 

 

Փետ

ր 

վար 

 

Մար

տ 

 

Ապ

- 

րիլ 

 

Մա

- 

յիս 

 

Հու

- 

նիս 

 

Հու

- 

լիս 

 

Օգոս

- 

տոս 

Սեպ

- 

տեմ

- բեր 

Հոկ

- 

տեմ

- բեր 

 

Նոյեմ 

բեր 

Դեկ

- 

տեմ

- բեր 

ամենա

- 

ցուրտ 

ամսվա

, 

% 

ամենա

- շոգ 

ամսվա

, 

% 
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Բնակա

վայրի, 

օդերևու

թաբա- 

նական 

կայանի 

անվանո

ւմը 

Տեղումների քանակը 
  միջին ամսական 

, մմ 

օրական առավելագույն 

Ձնածածկույթ 

Առավե- 

լագույն 

տաս- 

նօրյա- 

կային 

բարձ- 

րու- 

թյունը, 

սմ 

Տարվա 

մեջ 

ձնա- 

ծած- 

կույթով 

օրերի 

քա- 

նակը 

Ձյան 

մեջ 

ջրի 

առա- 

վելա- 

գույն 

քա- 

նակը, 

մմ 

ըստ ամիսների  

 

տարե 

կան 

 

 

Հուն- 

վար 

 

 

Փետր 

վար 

 

 

Մարտ 

 

 

Ապ- 

րիլ 

 

 

Մա- 

յիս 

 

 

Հու- 

նիս 

 

 

Հու- 

լիս 

 

 

Օգոս 

տոս 

 

 

Սեպ- 

տեմ- 

բեր 

 

 

Հոկ- 

տեմ- 

բեր 

 

 

Նոյեմ 

բեր 

 

 

Դեկ- 

տեմ- 

բեր 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Շորժա 
12 15 23 42 69 65 4

9 

37 33 40 26 15 426 
41 77 68 

12 22 24 38 38 43 44 66 43 38 40 18 66    
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Քամի                                                                                                                                                                                           աղյուսակ 4 

Բնակ

ա- 

վայրի, 

օդերևո

ւ 

թաբա- 

նակա

ն 

կայան

ի 

անվա- 

Միջին 

տարե- 

կան 

մթնո- 

լորտա

- յին 

ճնշումը

, (հՊա) 

 

 

 

Ամիս

- 

ներ 

   Կրկնելիությունը, % 
ըստ 

ուղղությունների 
Միջին արագությունը, մ/վ 

Անհո

ղ մու- 

թյուն- 

ների 

կրկնե

- լիու- 

թյունը

, 

% 

Միջի

ն 

ամս

ա 

կան 

արա- 

գու- 

թյու- 

նը, 

մ/վ 

 

Միջի

ն 

տարե

կ ան 

արա- 

գու- 

թյունը

, մ/վ 

 

Ուժեղ 

քամի- 

ներով 

(≥15մ/

վ) 

օրերի 

քանակ

ը 

Հաշվարկայի

ն արագու- 

թյունը, մ/վ, 

որը հնարա- 

վոր է մեկ 

անգամ «n» 

տարիների 

ընթացքում 

 

Հյու- 

սիսա

յ ին 

(Հս) 

Հյու- 

սիս- 

արևե

լ յան 

(ՀսԱ

ր լ) 

 

 

Արևե

լ յան 

(Արլ) 

Հա- 

րավ- 

արևե

լ յան 

(ՀվԱ

ր լ) 

 

Հա- 

րավ

ա յին 

(Հվ) 

Հա- 

րավ- 

արևմ

- 

տյան 

(ՀվԱ

ր մ) 

 

 

Արև

մ 

տյա

ն 

(Արմ

) 

Հյու- 

սիս- 

արևմ 

տյան 

(ՀսԱ

ր մ) 25 50 100 
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Արեգակնային ճառագայթումը                                                                                                                                         աղյուսակ 5 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբանակ

ան կայանի 

անվանումը 

Գումարային (ուղիղ և ցրված) ճառագայթումը հորիզոնական մակերևույթին անամպ երկնքի դեպքում, 

ՄՋ/մ2 

ըստ 

ամիսների 

Տարեկան 

գումարային 

Հուն

- 

վա

ր 

Փետր- 

վար 

Մար

տ 

Ա

պ- 

րի

լ 

Մ

ա- 

յիս 

Հու

- 

նի

ս 

Հու

- 

լի

ս 

Օգոս

- 

տոս 

Սեպ- 

տեմբե

ր 

Հոկ- 

տեմբե

ր 

Նոյեմ- 

բեր 

Դեկ- 

տեմբե

ր 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

նումը 
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Սևան 35

6 

45

3 

700 818 987 97

8 

995 91

7 

69

5 

547 37

5 

31

1 

813

3 
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2.3 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազան  

Պետք է նշել, որ Արևային  կայանի համար հայցվող տարածքում և հարևանությամբ 

մթնոլորտային օդն աղտոտող ակտիվ օբյեկտներ չկան:  

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես վերահսկվում է 

Հայէկոմոնիթորինգի կողմից: Նախատեսվող գործունեության տարածքում և շրջակայքի 

գյուղերում մշտական (ստացիոնար) դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ չեն 

տեղադրված և մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ Հայէկոմոնիտորինգում 

տվյալներ չկան: Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների 

աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ հաշվարկային եղանակով: Դրա համար 

,,Հայէկոմոնիտորինգ,,- ը առաջարկում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց2: Ըստ 

այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար, որոնց թվին են 

դասվում նախատեսվող գործունեության տարածքը, օդի ֆոնային աղտոտվածության 

ցուցանիշներն են2: 

• Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3; 

• Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; 

• Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3; 

• Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3: 

Հաշվի առնելով, որ արևային կայանի համար նախատեսված տարածքը հեռու է 

արդյունաբերական հարթակներից և խոշոր բնակավայրերից, ինչպես նաև այն 

հանգամանքը, որ ՖՎ կայանի շահագործման ընթացքում աղտոտումը գործնականում  

զրոյական է, օդային ավազանի աղտոտման մակարդակը կարելի է գնահատել որպես 

ցածր: 
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2.4 Մակերևույթային ջրերի որակի բնութագիրը 

Տարածաշրջանի հիմնական ջրագրական միավորը Աղստև գետի վտակ 

հանդիսացող Գետիկ վտակն է և  Սևանա լիճը, որը գտնվում է ավելի քան 2.8 կմ 

հեռավորության վրա:  Գետիկ վտակից հեռավորությունը կազմում է  ավելի քան 15 կմ: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը տեսականորեն պատկանում է Սևանա լճի 

ջրհավաք ավազանին, սական գործունեության տարածքին հարող անմիջապես Սևան 

թափվող ջրագրական միավորներ չկան: Հարկ է նշել, որ նախատեսվող 

գործունեությունը չի կարող որևէ ազդեցությունը ունենալ տարածքի ջրային հաշվեկշռի 

վրա՝ 

1. Քանի որ տարածքը շատ փոքր է  շուրջ 5.4 հա և գտնվում է ջրատար 

ձորակներից զգալի հեռավորության վրա, 

2. Տարածքը գտնվում է հարտ հատվածում և աշխատանքների իրականացման 

համար լանջորի զգալի ձևաբանական փոփոխություն չի արվելու: 

ՀՀ կառավարության կողմից “Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման 

նորմերը սահմանելու մասին” որոշման (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 

27-ի N 75-Ն որոշում) սահմանված է ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման    

համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար: Տարբերակում է 

կարգավիճակի հինգ դաս` գերազանց (1-ին դաս), լավ (2-րդ դաս), միջակ (3-րդ դաս), 

անբավարար (4-րդ դաս) և վատ (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական 

գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: 

Գետիկ գետի աղտոտվածության մասին տվյալները բերված են ստորև : 
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Սևանա լիճ.  Սևանա լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա։ 

Այն աշխարհի քաղցրահամ ջուր ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է։ Հնում հայտնի է եղել Գեղամա 

ծով, Գեղարքունյաց ծով անուններով։ 

Երկարությունը 70 կմ է, առավելագույն լայնությունը` 55 կմ։ Հայելու մակերեսը կազմում է 1260 

կմ2, որով ամենախոշորն է Հարավային Կովկասի տարածքում։ Միջին խորությունը և Փոքր 

Սևանի (50.9մ)։ 

Սևանա լիճը բաց լիճ է և ունի քաղցրահամ ջուր։ Լիճ են թափվում 28 մեծ ու փոքր գետակներ, 

սակայն սկիզբ է առնում միայն մեկը` Հրազդանը։ Վերջինիս շնորհիվ ջրերի տարեկան 

արտահոսքը կազմում է 0.05ից մինչև 1.5 կմ3։ “Սևանա լճի մասին” օրենքը ընդունելուց հետո 

(2001 թ.) լճից տարեկան արտահոսքը չի գերազանցել 0.34 կմ3: Ներկայացված տվյալները 

ընդհանրական են և որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվում  տարեկան կտրվածքով: 

Լճի ծագումնաբանական վարկածներից մեկի համաձայն` այն առաջացել է չորրորդական 

ժամանակաշրջանում։ Այն գոյացել է հրաբխային գործունեության հետևանքով` միջլեռնային 

տեկտոնական իջվածքում սառցադաշտային և ձնհալոցքային ջրեր լցվելու արդյունքում։ Չորս 

կողմում առանձնակի շրջապատում են Արեգունու, Սևանի, Վարդենիսի և Գեղամա լեռները։ 

Խորհրդային կառավարման տարիներին լճի մակարդակը զգալիորեն իջել է /18 մ/, ինչի 

հետևանքով տարածաշրջանում առաջացել է էկոլոգիական խնդիր։ 1978 թվականին ստեղծվում 

է Սևան ազգային պարկը։ Ջրի մակարդակի բարձրությունը վերականգնելու համար կառուցվել 

է Արփա – Սևան (48.3 կմ, 1963-81 թվականներ), ապա` Որոտան – Արփա դերիվատացիոն 

ջրատարները (21.6 կմ, 2004 թվական)։ 

Հարկ է նշել, որ նախատեսվող գործունեությունը իր ազդեցության ոլորտով չի կարող որևէ 

ազդեցություն ունենալ տարածքի ջրագրական ֆոնի վրա: Հատկապես այն դեպքում, որ 

նախատեսվող գործունեության տարածքին ամենամոտը գտնվում է Սևանա լիճը, որը հեռու է 

ավելի քան 2.5 կմ: 
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Նկար 3. Նախատեսվող գործունեության տարածքի հեռավորությունը Սևանա լճից և Գետիկ 

վտակից 

Նախատեսվող գործունեության տարածքում մակերևութային ջրերի հոսքեր չկան, 

հարևանությամբ գտնվող միակ ջրային պաշարը Սևանա լիճն է:  

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում, (կարճաժամկետ հողային 

աշխատանքների) փոշենստեցման գործընթացի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը 

բերվելու է համայնքից վճարային հիմունքներով:  Խմելու և կենցաղային կարիքների համար 

կիրառվելու է բաքերով մատակարարվող խմելու ջուր: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 

շահագործման փուլում աշխատակիցների քանակը բավականին քիչ է լինելու, ուստի բաքերով 

հնարավոր կլին ապահովել ջրային պահանջը: 

Աշխատողների տնտեսական կարիքներ 

Ջրի հաշվարկային ծախսերը խմելու-տնտեսական կարիքների համար որոշվում է 

համաձայն Շն և Կ 2.04.01-85 նորմերի՝ 
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- մեկ ինժեներա-տեխնիկական աշխատողին - 16 լ/օր, 

- մեկ բանվորին – 25 լ/օր։ 

 

Խմելու-տնտեսական կարիքներ 

Ըստ ընկերության տվյալների աշխատողների ընդհանուր քանակը կազմում է  շուրջ 6 

մարդ (շահագործման փուլում), որից 2-ը ԻՏԱ: Խմելու տնտեսական կարիքների համար խմելու 

որակի ջրի հաշվարկը կատարվում է՝ 

𝑊խմ.տնտ. = [𝑛1 ∙ 𝑁1 ∙ 𝑇1 + 𝑁2 ∙ (𝑛1 + 𝑛2) ∙ 𝑇1 + 𝑛3 ∙ 𝑁2 ∙ 𝑇2] ∙ K 

բանաձևով,  որտեղ՝ 

 n1 – վարչական, ինժեներատեխնիկական և 1 հերթափոխով աշխատողների   քանակն է՝ 1 

,  

n2 – 2 հերթափոխով աշխատող  աշխատողների քանակն է՝1, 

n3 – 3 հերթափոխով աշխատող  աշխատողների քանակն է՝ 4 մարդ , 

N1- ջրի նորմատիվային ծախսը 1 ինժեներա-տեխնիկական աշխատողին - 16լ/օր 

N2- բանվորի համար ջրի ծախսի նորման է՝ 25լ, 

T1 – մեկ հերթափոխով աշխատողների աշխատանքային օրերի թիվն է տարվա 

կտրվածքով՝ 261 օր, 

T2 – երեք հերթափոխով աշխատողների աշխատանքային օրերի թիվն է տարվա 

կտրվածքով՝ 200 օր, 

K=1.5: 

Wխմ.տն. = (0.016*1*261 + 0.025*(1+1)*261+0.025*4*200 )*1.5 =  

= 55.8  մ3/տարի (խմելու որակի ջուր)։ 
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2.5 Աղմուկ և թրթռում 

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, 

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերով: 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշները ըստ այդ բերված են աղյուսակ 6.6- ում: 

 

 

ՀՀ սահմանված աղմուկի նորմերը 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը                                                           աղյուսակ 6 

Ընկալիչ Ժամերը dBLAEQ dBLAMAX 

Բնակելի և 

հասարակական 

շենքերի մոտ 

06:00-22:00 55 70 

22:00-06:00 45 60 

 

 

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի և տատանումների աղբյուր կարող են հանդիսանալ 

ավտոտրանսպորտային միջոցները և երկաթուղին: Ելակետային իրավիճակում տարածքում 

աղմուկի մակարդակը ցածր է, գործնականում աղմուկի աղբյուրները մարդածին չեն /բնական 

ձայներ են/: 

 

2.6 Հողային ռեսուրսներ 

Տարածաշրջանին առավել բնորոշ են լեռնամարգագետնային հողերը: Այստեղ ցածր 

ջերմաստիճանը և ուժեղ խոնավացումը նպաստել են գաճաճ, ուժեղ ճիմ առաջացնող հացազգի 

տարախոտային և ընդավոր բուսական խմբավորումների զարգացմանը: 

Լեռնամարգագետնային հողերի մեծ մասի բուսածածկը հիմնականում օգտագործվում է 

անասնապահության համար՝ որպես արոտավայրեր: Լեռնամարգագետնային հողերի հումուսի 

պարունակությունը 13-20% է, ունեն թեթև մեխանիկական կազմ ու փխրուն կառուցվածք, 

միջինից ցածր կատիոնային փոխանակության ունակություն (15-20 մգ/էկվ) և թթվային 

ռեակցիա (pH=4,8-5,5), բարենպաստ ջրաֆիզիկական հատկություններ։ 
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Արևային կայանի համար հայցվող հողի հիմնական մասը սակայն զբաղեցնում են 

մարգագետնասևահողերը, որը բնորոշ է բարձր դիրք ունեցող խոնավ դաշտավայրերին ու 

սարահարթներին: Կան ոչ մեծ քանակությամբ ճահճացած հողեր, որոնք, այնուամենայնիվ 

ամռան ընթացքում ամբողջովին չորանում են ու պնդանում: 

Մարգագետնային սևահողերը որպես ոչ գոտիական հողատիպ՝ ձևավորվել են բարձրլեռնային 

հարթավայրերում և առանձին, ոչ մեծ տարածքներով հանդիպում են Աշոցքում, Լոռիում, 

Շիրակում, Ապարանում և Սևանի ավազանում: Այդ հողերիի զարգացումն ընթանում է 11,5-3 մ 

խորության ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի մշտական ազդեցությամբ։ 

Մարգագետնասևահողային հողերին բնորոշ են կրազերծվածությունը, կնձիկահատիկային 

կառուցվածքը, հումուսի պարունակությունը բարձր է՝ մինչև 15 %, ունեն թույլ թթվային 

ռեակցիա, կատիոնային փոխանակության մեծ կլանունակություն (մինչև 57 մգ/էկվ), 

մեխանիկական կազմը՝ ծանր կավավազային և կավային է: Օգտագործվում են որպես 

վարելահողեր  և խոտհարքներ: 

Օգտահանված բերրի հողի պահպանման պահանջները հետևյալն են. 

ա/ Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի հանված բերրի 

շերտն անմիջ 

ապես պետք է դարսվի լայնակույտերով: բ/ Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է 

բացառի հողատարման գործընթացների զարգացումը: 

դ/Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող ժամկետով, 

ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի մակերևույթն ու 

թեքությունները պետք է ամրացվեն խոտացանքով կամ այլ եղանակներով: Թույլատրվում է 

լայնակույտի թեքությունների վրա ցանքսը կատարել հիդրոեղանակներով: 

ե/ Հողի հանված բերրի շերտը լայնակույտերում կարող է պահվել մինչև 20 տարի: 

զ/ Լայնակույտերը տեղադրվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի տեղամասերում 

կամ ցածր արդյունավետություն ունեցող հանդակներում և պետք է բացառվի լայնակույտերի 

ջրածածկումը, աղակալումը, արդյունաբերական թափոններով և կոշտ առարկաներով, 

քարերով, խճով, ճալաքարով ու շինարարական աղբով աղտոտումը: 

է/ Հողի բերրի շերտը մինչ օգտահանումը չպետք է աղտոտված և աղբոտված լինի 

արդյունաբերական և կենցաղային թափոններով, կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով ու 
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շինարարական աղբով, ինչպես նաև պետք է համապատասխանի սանիտարահիգիենիկ 

պահանջներին: 

Քանի որ օգտահանման ենթակա բերրի հողաշերտ հզորությունը մեծ է՝ միջինը 70 սմ, ստացվում 

է օգտահանված մեծ ծավալի բերրի հող, որի պահեստավորման և պահպանման համար մեծ 

մակերեսներ են պետք: Բացի այդ արևային կայանի շինարարության համար խախտվող հողերի 

մակերեսները հիմնականում մնում են կառուցապատման տակ և այսպիսով օգտահանված 

բերրի հողի հիմնական զանգվածը տեղում չի օգտագործվելու ռեկուլտիվացիոն նպատակներով: 

Օգտահանված բերրի հողի պահեստավորման և պահեստավորված բերրի հողի 

պահպանության ծախսերից խուսափելու նպատակով որոշվել է արևային վահանակների 

տեղադրման ժամանակ հանել միայն բուսաշերտը և կոնստրուկցիոն հիմքերի տակ մնացող 

բերրի  հողը: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքի նպատակային նշանակությունը հանդիսանում է 

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների: Տարածքի 

գործառնական նշանակությունը՝ էներգետիկայի: 

Շինարարության ընթացքում կկատարվեն տեղանքի հարթեցման աշխատանքներ և 

արդյունքում տեղի կունենա լանդշաֆտի փոքրածավալ փոփոխություն: Նախապատրաստական 

աշխատանքների ավարտից հետո, տարածքում կտեղադրվեն արևային մոդուլներ:  

Լիցենզիայի ավարտից հետո տարածքը ամբողջությամբ կվերականգնվի, կվերացվեն բոլոր 

մետաղական և բետոնյա կառույցները, կիրականացվի հողի բերրի շերտի հետ  լից և ցանքս, 

տարածքին բնորոշ բուսատեսակներով: 

Ռեկուլտիվացիայի ենթակա ենթադրյալ* տարածքը իրենից ներկայացնում է արևային կայանի 

տարածքը և ենթակայանի տարածքը: Հաշվի առնելով այն, որ արևային էներգիայի ստացման 

մեթոդը բնապահպանական տեսակետից ամենընդունելիներից է ամեն դեպքում պետք է 

դիտարկել, որ մի օր կարիք կլինի տարածքի ռեկուլտիվացիայի իրականացման: Քանի որ 

ընդերքի ձևաբանական լուրջ փոփոխություներ չեն նախատեսվում, ուստի ռեկուլտիվացիայի 

աշխատանքները իրենցից կենթադրեն շին աշխատանքների ընթացքում հավաքված 

բուսաշերտի փռում արևային կայանի տարածքով, որից հետո կիրականացվի սիզախոտի 

ցանում: Արդյունքում հնարավոր կլինի տարածքը օգտագործել որպես արոտավայր:  

 

Կանխատեսվող բուսահող-5 400 խմ 
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Խրամուղիների քանդման արդյունքում հողային աշխատանքներ 500 խմ 

Ենթակայանների համար կատարված հողային աշխատանքներ 150 խմ 

Ընդհանուր հողային աշխատանքներ 8500խմ 

Ռեկուլտիվացիայի մակերես 5. 4 հա 

Փռված բուսաշերտի միջին հաստություն 10սմ  

Ռեկուլտիվացիայի համար նախատեսվող գումար 5 500 000 ՀՀ դրամ 

 

 

 

Նկար 4. ՀՀ հողային ծածկույթի մասին քարտեզ 

 

Տարածքում առկա է հստակ տարանջատվող հողային ծածկույթ: Տարածքի 

մերձմակերևութային մասը ներկայացված է 0.1-0.20 մ առավելագույն հզորությամբ 

լեռնաանտառային գորշ դարչնագույն հողերով, որը խառնված են դելյուվիալ կավավազայյին-

ավազակավային նստվածքների հետ:  
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Այս հողանման առաջացումներն ունեն հիմնականում կավավազային մեխանիկական 

կազմ, զգալի կմախքային զանգվածի պարունակությամբ: Ստրուկտուրան փոշեհատիկային կամ 

վառողանման է, ջրակայուն ագրեգատների քանակը չի գերազանցում 22.3%:  

Առանձին տեղերում հողի խորը շերտերում հաճախ ջրալույծ աղեր են կուտակվում (մինչև 

0.5-1%), որոնք գլխավորապես ներկայացված են CaSO4, MgSO4 և այլ աղեր:   

Հումուսի պարունակությունը միջին է՝ մինչև 3 %, CO2-ի պարունակությունը կազմում է 

2.8, CaSO4-ի պարունակությունը՝ 0.055, կլանված հիմքերի գումարը 27.8մգ/էկվ 100 գ հողում:  

Տարածքից 2022 թվականի հուլիսի առաջին տասնօրյակին վերցվել է 3 նմուշ, որոնց 

կրճատման և խառնման արդյունքում ձևավորվել է մեկ միասնական համախառն բնութագրիչ 

նմուշ :   
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3. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 

3.1 Ներածություն 

 

  Հետազոտությունը կազմակերպվել է արևային էլեկտրակայանի (ArtSolar) կառուցման 

համար նախատեսված տարածքը բույսերի բազմազանությանը սպառնացող վտանգների 

տեսանկյունից գնահատելու համար: Առաջին հերթին ուշադրություն պետք է դարձվեր 

Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ բույսերին։ Դրանց 

հայտնաբերման դեպքում, անհրաժեշտ է հատուկ միջոցներ մշակել վերջիններիս պահպանման 

համար։  

 

3.2 Հետազոտման մեթոդը 

 

Մինչև դաշտային հետազոտությունների մեկնարկը, նախնական ուսումնասիրություն է 

կատարվել գրականության, հերբարիումային նյութերի (ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 

բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում, ERE) և սեփական տվյալների հիման վրա, որոնք 

պահվում են անհատական համակարգչային տվյալների բազայում: 

Դաշտային հետազոտությունները իրականացվել է 2022թ․-ի հունիսի սկզբին, և իրենից 

ներկայացրել է տարածքի մանրամասն ուսումնասիրություն՝ կազմված բուսականության 

նկարագրությունից և բուսական ծածկույթի և ֆլորայի առանձին ներկայացուցիչների 

նկարներից։  Այդ հետազոտության հիման վրա էլ կազմվել է հաշվետվությունը։ 

 

3.3 Հետազոտվող տարածքի ֆլորայի և բուսականության նկարագրություն  

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է Արեգունու ֆլորիստիկ շրջանում ։  

Սևանա լճի հյուսիս-արևելյան ափի (Արեգունի ֆլորիստիկական շրջան) ֆլորան և 

բուսականությունը շատ բազմազան է: Տարածաշրջանի ֆլորան ներառում է անոթավոր բույսերի 

ավելի քան 1200 տեսակ, որոնցից 11-ը Հայաստանի էնդեմիկ են։ Տարածաշրջանի ֆլորայի 19 

տեսակ ընդգրկված է Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում (2010 թ.): Շրջանի 

բուսականությունը նույնպես առանձնանում է իր բազմազանությամբ։ Այստեղ ներկայացված են 

մարգագետատափաստաններ, ենթալպյան մարգագետիններ (ըստ EUNIS-ի էկոհամակարգերի 

դասակարգման․ E2.16 մարգագետնատափաստանային արոտավայրեր և E2.32 Պոնտո-

կովասյան խոտածածկ մարգագետիններ; F2.337 Տափաստանային թփային համակեցություններ; 

F2.233 և F5.13 գիհու նոսրանտառներ Juniperus hemisphaerica և Juniperus excelsa-ով (G3.93); 

տրագականտնիկներ՝ աստրագալների (F7.4I21), Onobrychis cornuta-ի (F7.4I22), Acantholimon 
spp.-ի դոմինանտությամբ (F7.4I25); լճի ափին աճում են Hippophae-ի թավուտներ (F3.19)։ Ոչ մեծ 

տարածքներ գրավում են կաղնու անտառները Quercus macranthera-ով (G1.A1D2)։ Բացի այդ 

այստեղ կան ցորենի և գարու մշակովի տարածքներ (I1.13), ընտանի կենդանիների կողմից 

տրորված կենսամիջավայրեր (H5.62), մոլախոտերի համակեցություններ չօգտագործվող 

դաշտերում (I1.53), ինչպես նաև խախտված կենսամիջավայրեր ճանապարհների եզրերին (J4.22 

և J4.23). Կիրճերում ներկայացված են գերխոնավ կենսամիջավայրեր և ոչ մեծ գետեր՝ իրենց 

բուսականությամբ։  
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Արևային էլեկտրոկայանի դիրքը  

 

   Նկար 5. Հայաստանի ֆլորիստիկ շրջանները (Таманян, Файвуш, 2009)․  

1 – Վերին-Ախուրյանի, 2 – Շիրակի, 3 – Լոռու, 4 – Իջևանի, 5 – Ապարանի, 6 – Երևանի, 7 – Սևանի, 

8 – Արեգունու, 9 – Դարեհեգիսի, 10 – Հյուսիսային Զանգեզուրի, 11 – Հարավային Զանգեզուրի, 12 

- Մեղրու 

 

3.4  Հետազոտվող տարածքի ֆլորան և բուսականությունը  

 
Նախատեսվող էլեկտրակայանի գտնվելու վայրը նշված է ստորև 
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Նկար 6. ArtSolar էլեկտրակայանի գտնվելու վայրը 

 

ArtSolar արևային էլեկտրակայանի համար նախատեսված տարածքը հարթ՝ խիստ 

գերարածեցված արոտավայրերով տարածք է : 

 

 
 

Նկար 7. Արևային էլեկտրակայանի համար նախատեսված տարածքի ընդհանուր տեսքը 

Այստեղ բուսականությունը, նախքան ինտենսիվ գերարածեցման ենթարկվելը, 

մարգագետնատափաստան էր, որտեղ գերակշռում էր Festuca valesiaca-ն (նկ. 4): 
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Նկար 8. Տարածք Festuca valesiaca-ի դոմինանտությամբ 

 
Ներկայումս գերարածեցման պատճառով հողի ծածկույթը շատ ցածր է՝ 40%-ից պակաս, 

այստեղ գերակշռում են տարածքներ Artemisia splendens-ի դոմինանտությամբ, այստեղ 

ներկայացված են նաև շատ մոլախոտային տեսակներ (Adonis aestivali , Ajuga chia, Euphorbia 
helioscopia ) 

 

 
 

Նկար 9. Տարածք Artemisia splendens-ի դոմինանտությամբ 
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3.5 Եզրակացություն 

 

Գրականության և հերբարիումի տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ “Artsolar” 

արևային էլեկտրակայանի համար նախատեսված տարածքը ծածկված է 

մարգագետնատափաստանային բուսականությամբ, որը գտնվում է խիստ անմխիթար 

վիճակում ինտենսիվ գերարածեցման արդյունքում (հողածածկ. 10-ից մինչև 40%) և առանց 

վիճակը բարելավելու հատուկ միջոցների՝ որպես արոտավայր մեծ արժեք չունի։ Տարածքի 

բուսական աշխարհը ներկայացված է սովորական մարգագետնատափաստանային բույսերով՝ 

կերային արժեք չունեցող մոլախոտերի մասնակցությամբ։ Կարմիր գրքում ընդգրկված 

հազվագյուտ տեսակներ հայտնաբերված չեն։  

Բուսաբանական տեսանկյունից արևային էլեկտրակայանի կառուցման առնչությամբ որևէ 

առարկություն չկա։ 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի 

Երկրաբուսաբանության և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիայի բաժնի վարիչ  

Կ․գ․դ, պրոֆեսոր 

 

          Գ․ Ֆայվուշ 

 

 

 

 

 

 

4. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ  

4.1 ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ  

4.1.1Դաշտային հետազոտություններ 

Իրականացվել է 2 գիտարշավ մայիս և հունիս ամիսներին, որը թույլ տվեց բացահայտել 

ֆաունայի ուշ գառնանային և վաղ ամառային ասպեկտը: Բացի այդ, հաշվի են առնվել 

փորձագետի կողմից նախկին տարիներին կատարված դիտարկումներն ու հավաքները 

հետազատվաղ տարածքից և նրան անմիջական մոտակայքներից:  

Որպես ներկայացուցչական (ռեպրեզենտատիվ) խմբեր ընտրվել են բզեզների (Coleoptera) 

կարգի և ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera: Rhopalocera) ենթակարգի ներկայացուցիչները, 

որոնց և հատկացվել է հիմնական ուշադրությունը: Հատուկ ուշադրություն է հատկավել նաև 

հատուկ պահպանվող տեսակներ, գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում, Բեռնի կոնվենցիայի Հավելված 
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2-ում (Appendix 2 of Bern Convention) և ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (IUCN Red List of Threatened 

Species) հայտնաբերմանը: 

Աշխատանքներն իրականացվել են երթուղային եղանակով` թիրախային տարածքներում 

և նրանց անմիջական հարևանությամբ: Աշխատանքների ընթացքում կիրառվել են 

միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները, հիմականում` ձեռքի 

հավաք, այդ թվում՝ քարերի տակից, գոմաղբից և հավաք միջատաբանական ցանցով: 

Երթուղիների երկայնքով վիզուալ եղանակով կատարվել է նաև թիթեռների տեակների 

գրանցում:  

4.1.2 Ստացված արդյունքները 

Տարածքի համար նշվել են 17 ընտանիքների պատկանող 69 տեսակի բզեզներ և 4 

ընտանիքների պատկանող 15 տեսակի ցերեկային թիթեռներ (տես Աղյուսակ 1-ը): Ընդհանուր 

առմամբ, տարածքի ֆաունան կարող է բնութագրվել որպես Հայաստանի 

լեռնատափաստանային գոտուն բնորոշ, սակայն խիստ աղկատեցված ֆաունա: Հարկ է նշել 

նաև, որ տարածքից բազմաթիվ գհոմաղբի հետ կապված բզեզների գրանցումը (14 տեսակ) 

վկայում է գերարոտի մասին: 

Տարածքում չեն գրանցվել ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված անողնաշար կենդանիների որևէ 

խմբի պատկանող տեսակներ, սակայն այստեղ հանդիպում են մի շարք նեղ տարածվածություն 

ունեցող բզեզներ, որոնք կարող են ունենալ որոշ բնապահպանական նշանակություն: Սրանք են 

Հայաստանի (EA) և Անդրկովկասի (ET) էնդեմիկները: Տարածքից հայտնի են Հայաստանի և 

Անդրկովկասի երեքական էնդեմիկներ, որոնցից մեկը` Dorcadion sulcipenne goktshanum Suv. 

հանդիսանում է Սևանի ավազանի համար էնդեմիկ ենթատեսակ: 

 

բզեզների և ցերեկային թիթեռների ֆաունայի կազմը 

Աղյուսակ 7  

NN Բզեզների տեսակները Ծանոթուոյուն 

1. Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae 

1.  Carabus cribratus Quens..  

2.  Harpalus rufipes DeG.  

3.  Harpalus serripes Quens.  

4.  Harpalus affinis Duft.  

5.  Agonum dorsale Pontop  

6.  Calathus melanocephalus L.   

7.  Amara aenea Deg  

8.  Amara sp.  
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9.  Brachinus crepitans L.  

2. Ընտանիք Histeridae 

10.  Hister quadrimaculatus L.  

11.  Hypocaccus sp.  

3. Ընտանիք Լեշակերներ - Silphidae 

12.  Silpha obscura L.  

4. Ընտանիք Սրամարմիններ - Staphylinidae 

13.  Staphylinus erythropterus L.   

14.  Ocypus sp.  

15.  Alaeochara sp.  

5. Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ – Scarabaeidae 

16.  Copris lunarius L.  

17.  Gymnopleurus geoffreyi Fuess.  

18.  Oniticellus fulvus Goeze  

19.  Onthophagus furcatus F.  

20.  Onthophagus truchmenus Kol.  

21.  Onthophagus fracticornis Preyssl.  

22.  Onthophagus vacca L.  

23.  Caccobius schreberi L.  

24.  Colobopterus erraticus L.  

25.  Melinopterus prodromus Brahm.  

26.  Esymus merdarius F.  

27.  Oxythyrea cinctella Schaum  

28.  Netocia hungarica armeniaca Men.  

29.  Netocia kaznakovi Ols. ET 

30.  Netocia gayaneae Ghr. & Kalash. EA 

31.  Blitopertha nigripennis Rtt.  

6. Ընտանիք Չրխկաններ - Elateridae 

32.  Athous subfuscus Muell.  

33.  Selatosomus latus F.  

7. Ընտանիք Ոսկեբզեզներ - Buprestidae 
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34.  Sphenoptera fallatrix Obnb. ET 

35.  Meliboeus parvulus Kust.  

36.  Coroebus rubi L.  

8. Ընտանիք Փափկամարմին բզեզբեր – Cantharidae 

37.  Cantharis melaspis Chevr.  

9. Ընտանիք Սևամարմիններ –Tenebrionidae 

38.  Crypticus quisquilius L.  

39.  Tentyria tesselata Tausch.  

40.  Opatrum sabulosum Ol.  

41.  Gonocephalus granulatum pusillum F.  

42.  Omophlus sp. ET 

10. Ընտանիք Թարախահաններ - Meloidae 

43.  Meloe variegatus L.  

44.  Mylabris variabilis Pall.  

11. Ընտանիք Փայլաբզեզներ - Nitiduludae 

45.  Meligethes sp.  

12. Ընտանիք Զատիկներ - Coccinellidae 

46.  Coccinella septempunctata L.  

47.  Adalia bipunctata L.  

48.  Hippodamia variegata Goeze  

13. Ընտանիք Մանրաբզեզներ - Melyridae 

49.  Malachius sp.  

14. Ընտանիք Տերևակերներ - Chrysomelidae 

50.  Cryptocephalus sericeus L.  

51.  Chrysolina herbacea Duft.  

52.  Entomoscelis adonidis Pall.  

53.  Altica sp.  

54.  Phyllotreta sp.  

55.  Bruchus sp.   

56.  Bruchidius sp.   

57.  Spermophagus caucasicus Baudi  

15. Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae 
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58.  Pseudovadonia livida bicarinata Arn.  

59.  Dorcadion sulcipenne goktshanum Suv. EA 

60.  Phytoecia hirsutula Froel.  

16. Ընտանիք Brentidae 

61.  Apion s.l. sp.   

 17. Ընտանիք Փղիկներ - Curculionidae 

62.  Otiorhynchus lederi Rtt. ET 

63.  Polydrusus inustus Germ.  

64.  Sitona sp..  

65.  Lixus cardui Ol.   

66.  Cleonis piger Scop.  

67.  Ceutorrhynchus sp.  

68.  Rhynusa asellus Grav.  

69.  Cionus hortulanus Geoffr.  

 Ցերեկային թիթեռներ – Lepidoptera: Rhopalocera  

 1. Ընտանիք Հաստագլուխներ - Hesperiidae  

1.  Thymelicus sylvestris Poda  

2.  Ochlodes sylvanus Esper  

 2. Ընտանիք Ճերմակաթիթեռներ - Pieridae   

3.  Pontia daplidice L.  

4.  Pieris brassicae L.  

5.  Pieris pseudorapae Verity  

6.  Colias hyale L  

 3. Ընտանիք Նիմֆալիդներ - Nymphalidae  

7.  Vanessa cardui L.  

8.  Aglais urticae L.  

9.  Melitaea cinxia L.  

10.  Maniola jurtina L.  

11.  Melanargia galathea L.  

 4. Ընտանիք Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae   
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12.  Lycaena phlaeas L.  

13.  Plebeius argus L.  

14.  Lysandra bellargus Rott.  

15.  Polyommatus icarus L.  

EA – Հայաստանի էնդեմիկ 

ET  – Անդրկովկասի էնդեմիկ 

4.2 ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ 

4.2.2 Դաշտային հետազոտություններ 

Ողնաշարավոր կենդանիների դիտարկումները կատարվել են վերոհիշյալ գիտարշավների 

ընթացքում, նմանատիպ երթուղային (մարշրուտային) եղանակով: Գրանցվել են բոլոր 

հանդիպած կենդանիները, որոնվել են նաև հետքերն ու բները: 

4.2.3 Ստացված արդյունքները 

Երկկենցաղների (Amphibia) տեսակներ չեն հայտնաբերվել` տարածքի չորային 

պայմանների հետևանքով: Եվս անմիջապես տարածքում բացակայում էին սողունները 

(Reptilia); մոտակայքում գտնվող ժայռային և քարքարոտ տեղամասերում գրանցվել են 

ժայռային մողեսի Darevskia armeniaca Meh. եզակի աանձնյասկներ 

Թոչուններ (Aves) Տարածքում և նրան անմիջապես հարող տեղամասերում դիտարկվել են 

հետևյալ թռչնատեսակներ. դաշտային (Alauda arvensis L.) և տափաստանային (Melanocorypha 

calandra L.) արտույտներ, սովորական տատրակը (Streptopelia turtur L.), սովորական 

քարաթռչնակը (Oenanthe oenanthe L.), մարգագետնային չքչքանը (Saxicola rubetra L.), 

սովորական դրախտապանը (Emberiza citrinella L.), մոխրագույն շահրիկը (Sylvia communis 

Latham), կանեփնուկը (Linaria cannabina L.) և լորը (Coturnix coturnix L.), ինչպես նաև սինաթրոպ 

տեսակներ` տնային ճնճղուկը (Passer domesticus L.), գորշ ագռավը (Corvus corone L.) և 

սերմնաքաղը (Corvus frugilegus L.): Գրանցվել են նաև գիշատիչ թռչուններ` սովորական 

հողմահար բազեն (Falco tunninculus L.) և մեծ ճուռակը (Buteo buteo L.), որոնք օգտագործում են 

տարածքը որպես կերհանդակ: Նշված տեսակներից որևե մեկի բնադրումը անմիջապես 

հետազոտվող տարածքում չի դիտարկվել: 

Կաթնասուններ (Mammalia) – տարածքում հայտնաբերվել են սովորական դաշտամկան 

(Microtus arvalis Pall.) եզակի բներ: Տարածքի մոտակայքում գտնվող աղբյուրի մոտ գտնվել են 

շնագայլի Canis aureus L. հետքեր, որը վկայում է, որ այս կենդանին, ինչպես նաև 

տարածաշրջանում լայն տարածված գայլը Canis lupus L. և աղվեսը Vulpes vulpes L. կարող են 

օգտագործել տարածքը որպես անցուղի կամ կերհանդակ: 

Այսպիսով, տարածքը ողնաշարավոր կենդանիների ֆաունան ևս կարելի է բնութագրել 

որպես լեռնատափաստանային գոտուն բնորոշ, սակայն խիստ աղկատեցված: 

4.2.4 Եզրակացություններ 

Ընդհանրեցնելով վերըշարադրվածը, կարելի է նշել, որ հետազոտվող տարածքը Ֆաունան 

տիպիկ է Կենտրոնական Հայաստանի միջինլեռնային բաց լանդշաֆտների համար և չի 
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ցուցաբերում որևէ զգալի ինքնատիպություն` համեմատելով տարածաշրջանի նման 

լանդշաֆտների հետ: Այստեղ բացակայում են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որևէ 

խմբի պատկանող տեսակներ: 

Այսպիսով, հետազոտված տարածքում արևային էլէկտրակայանի շինարարության 

նկատմամբ առարկություններ չունեմ: 

Փորձագետ, կ.գ.թ.      Մ. Քալաշյան 

 

5. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ 

5.1 Պատմա-մշակութային հուշարձանների վրա հնարավոր ազդեցության գնահատական 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա հուշարձանները պաշտպանված են ՀՀ 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին, ՀՀ պետական սեփականություն համարվող և 

օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին օրենքներով, 

N438 ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, 

ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և 

օգտագործման կարգը հաստատելու մասին, ՀՀ  կառավարության 2002 թ. Ապրիլի 20-ի N438 

որոշման մեջ լրացում կատարելու և պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

տեղափոխման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին, N 104-Ն պատմության և մշակույթի 

անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու մասին, ՀՀ 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին 

կառավարության որոշումներով:  Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները 

բաժանվում են տեղական և հանրապետական նշանակության, դրանց մեջ հատկապես 

առանձնանում են թվով 80 համալիրներ, որոնք ունեն կարևորագույն պատմական, 

ճարտարապետական, գիտական, արվեստագիտական և մշակութային բացառիկ արժեք 

(ընդգրկում են մոտ 400 ճարտարապետական հուշարձաններ):  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայքում արևային կայանի նախագծման, 

կառուցման և շահագործման նպատակով «Արտ Սոլար» ՍՊԸ-ին պատկանող տեղամասը 

զբաղեցնում է մոտ 5.4 հա։ Վարչատարածքային առումով կայանը տեղակայված է ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի վարչական սահմաններում համայքից 4 կմ հյուսիս-

արևելք, Արտանիշ բնակավայրից դեպի Շողակն տանող M14 մայրուղու աջ կողմում: 

 



53  

Ծրագրի գոտում գտնվող պատմա-մշակութային միավորների բացահայտման և 

տեղայնացման համար սկզբնական փուլում օգտվել ենք Հայաստանի Հանրապետության 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակ, Գեղարքունիքի մարզ 

(ՀՀ կառավարության 2002 թ․ հունվարի 9-ի N 80 որոշման) փաստաթղթից (Քարտեզ 1), որի 

հիման վրա դիտարկվել է Շողակաթ (դասիչ՝ 4.74)    և Արտանիշ   (դասիչ՝ 4.18)  բնակավայրերում 

հաշվառված հուշարձանները, որտեղից առանձնացրել ենք այն միավորները կամ 

հուշարձանները, որոնք տեղակայված են նախագծի կողմից շահագործվող կամ դրան հարակից 

տարածքներում: Ըստ այդմ Շողակաթ բնակավայրին պատկանող վարչական տարածքի համար 

հուշարձանների ցուցակում ներառված են 12 (7 միավոր), իսկ Ատտանիշ բնակավայրին 

պատկանող վարչական տարածքի համար 28 (7 միավոր)  պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձաններ: Առանձնացված տարածքի համադրությունից, պարզ է դառնում, որ արդյունքում 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում հաշվառված 

հուշարձաններից ոչ մեկը անմիջական ազդեցության չեն ենթարկվում և գտնվում են իրացման 

գոտուց դուրս: 

Սակայն, բացի ցուցակներում ներառված հուշարձանները, անհրաժեշտ է տեղայնացնել 

տարբեր արշավախմբերի ուսունասիրության կամ պատահականորեն հայտնաբերված 

հնավայրերը, որոնք ընդգրկված չեն հուշարձանների պետական ցանկում, սակայն ենթակա են 

պահպանման պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 20-ով՝  Նորահայտ հուշարձանների 

պահպանության և անվթարության ապահովումը, որը սահմանում է՝ պատմական, գիտական, 

գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող նոր հայտնաբերված կամ նոր 

արժեքավորված օբյեկտն ստանում է նորահայտ հուշարձանի կարգավիճակ և պահպանվում է 

մինչև հուշարձանների պետական ցուցակում ընդգրկվելը` օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: Նորահայտ հուշարձանը տնօրինող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը 

պարտավոր է ապահովել դրա անվթարությունը, իսկ պետության կողմից այն վերցնելու 

դեպքում սեփականատիրոջ կրած վնասը փոխհատուցվում է օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: Հուշարձանի հայտնաբերման փաստը թաքցնող, այն հաշվառելու և ուսումնասիրելու 

համար արգելքներ ստեղծող, ինչպես նաև գտածոները ոչնչացնող կամ յուրացնող անձը 

պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: Աշխատանքների արդյունքում  ուղղակի ազդեցության ենթարկվող 
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տարածքում անհնար է եղել տեղազննում կատարել, քանի որ ուսումնասիրության ժամանակ 

արդեն իրականացվել էին հողային աշխատանքներ, սակայն տեղայնացվել են տարբեր 

ծրագրերով տարածաշրջանում իրականացված ուսումնասիրության տվյալները, 

ուսումնասիրվել են նախորդ տարիների արբանյակային պատկերները: 

Ամփոփելով ներկայացված տեղեկատվությունը կարող ենք նշել, որ ՀՀ Գեղարքունիքի 

մարզի Շողակաթ համայքում կառուցված արևային կայանի տարածքը հնագիտական և 

պատմա-մշակութային առումով որևէ խոչնդոտ չունի  սակայն տարածքին կից կան 

պատմամշակությանի օբյեկտներ ։  

Նման ծրագրերում անհրաժեշտ ենք համարում՝ 

• նախքան տարծքում շինարարական աշխատանքներ կատարելը իրականացնել 

հնագիտական ուսումնասիրություն, սահմանազատել տարածքը, համոզվելու համար որ 

հետագայում որևէ ազդեցություն չի լինի 

• պետք է խստորեն պահպանվեն պատահական գտածոների հայտնաբերման կանոնները։  

• անհրաժեշտ է անձանակազմին տրամադրել տարածքի պատմաշակութային 

հուշարձանների մասին տեղեկատվություն, սահմանազատել հուշարձանները և ապահովել 

աղյուսակում բերված հուշարձանների անխաթարությունը։ 
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Աղյուսակ 8  

Միավոր

ը 

Դասիչը պետ. 

ցուցակում 
Տեսակը 

Անվանում

ը 
Ժամանակը Համայք X Y 

1 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 523082.21 4484104.27 

2 7.74.2. 
Դամբարանադաշ

տ 
  մթա 2-1 հզմ Շողակաթ 522982.58 4483892.30 

3 7.74.5. Խաչքար   1550թ Շողակաթ 523144.37 4483670.45 

4 4.74.1. Գերեզմզնոց   16-17դդ Շողակաթ 523448.82 4483430.69 

5 7.74.6. Մատուռ   10-14դդ Շողակաթ 523648.14 4483418.57 

6 7.74.4. Եկեղեցի   17դ. Շողակաթ 523463.99 4483306.38 

7 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 523990.26 4483107.32 

8 7.74.3. 
Դամբարանադաշ

տ 
  մթա 2-1 հզմ Շողակաթ 524180.76 4482358.02 

9 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 524187.11 4481335.66 

10 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 524149.01 4480148.21 

11 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 524320.46 4480059.31 

12 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 524250.61 4479652.91 

13 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 523901.36 4479494.16 
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14 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 523647.36 4479259.21 

15 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 524218.86 4484847.22 

16 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 525107.87 4484656.72 

17 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 525184.07 4484434.47 

18 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 526650.92 4484180.47 

19 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 526650.92 4483907.42 

20 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 527393.87 4484097.92 

21 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 527114.47 4483793.12 

22 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 528416.22 4483183.52 

23 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Շողակաթ 527146.22 4478351.16 

24 4.18.1. Ամրոց   մթա 1 հզմ-18դդ Շողակաթ 528003.47 4477976.51 

25 7.18.3. Ամրոց Դաշտ-Լեռ մքա 1 հզմ Շողակաթ 529411.52 4477794.13 

26 Նորահայտ 
Դամբարանադաշ

տ 
    Արտանիշ 529286.17 4482186.57 

27 7.18.6. Դամբարան   մթա 2-1 հազ Արտանիշ 529387.77 4482745.37 

28 7.18.4. Աշտարակ   մթա 2-1 հզմ Արտանիշ 530168.83 4483266.07 

29 7.18.5. Գերեզմանոց   13-17դդ Արտանիշ 531134.03 4482853.32 

30 7.18.7. Եկեղեցի   17դ Արտանիշ 531331.57 4482437.15 

31 7.18.2. Ամրոց Արտանիշ 
մթա 2-1 հազ-16-

18դդ 
Արտանիշ 531622.98 4482465.97 
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Նկար 9. Ուսումնասիրվող տեղամասի և նրա փոխհարաբերությունը շրջակայքի հնագիտական 

և պատմության ու մշակույթի անշարժ հուշարձանների հետ 
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Նկար 10. Ուշկիանի ծրագրի կողմից Սոտքի հանքավայրում և Արտանիշի թերակղզում 

արձանագրված հնավայրերը  



6. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Նախատեսվող գործունեության նախապատրաստական և շահագործական փուլերում 

առաջացող թափոնատեսակները մեծածավալ չեն, քանի որ ինքնին գործունեության 

տեսակը թափոն արտադրող չէ: Թափոնների առաջացումը կարող է նվազեցվել, եթե 

կապալառուն իրականացնի թափոնների ճիշտ կառավարում:  

Թափոնների տեղամասի սահմանագծումը 

Տարածքում թափոնների պահման տեղամասը  և հարակից տարածքը պետք է 

ցանկապատվի: Ցանկապատումը պետք է իրականացվի այն կերպ, որպեսզի 

չխոչընդոտի արտահոսքերի վերացմանն ուղղված գործողություններին: Ոչ 

աշխատանքային և գիշերային ժամերին պետք է ապահովվեն անվտանգության 

լրացուցիչ միջոցառումներ, ինչպիսիք են պահակային վերահսկում, Տեղամասի 

պարագծով պատշաճ լուսավորություն և այլն: 

Տեղամասի մուտքը/ ելքը 

Ընդհանուր անվտանգության տեսանկյունից Տեղամասի մուտքերի/ելքերի քանակը 

պետք է հնարավորինս սահմանափակ լինի և չխոչընդոտի դրա արդյունավետ 

շահագործումը: Այդ տեսանկյունից մուտքերի/ելքերի նպատակահարմար քանակը 

երկուսն է, սակայն արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների արդյունա- 

վետության պահանջներից ելնելով կարող են պահանջվել լրացուցիչ մուտքեր/ելքեր, 

որոնք թույլ կտան հատուկ նշանակության ավոմեքենաներին մուտք գործել և 

տեղաշարժվել տարբեր ուղղություններով: 

առաջացող թափոնների վտանգավորության դասերը, ծածկագրերը և տարեկան 

քանակությունները 

№ Անվանումը Ծածկագիրը 

ըստ 

"Թափոնների 

ցանկի" 

Վտանգավորու- 

թյան դասը 

Զանգվածը, 

տ/տարի 
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1 «Պատի բետոնե իրեր, 

սյուներ, փչացած և 

աղտոտված բետոնային 

սալիկներ» 

39901200 01 00 4 4-րդ դաս 17 

2 Հալոգեններ, դեֆիլիններ 

և տերֆենիլներ 

չպարունակող բանեցված 

տրանսֆորմատորային 

յուղեր 

54100207 02 033  3-րդ դաս 5 

3 Յուղոտված լաթեր 58200600 01 01 4 4-րդ դաս 0.4 

4 Ասֆալտ-բետոնե 

խառնուրդի մնացորդներ 

31401200 01 00 4 4-րդ դաս 0.7 

5 Յուղերով աղտոտված 

ավազ (յուղի 

պարունակությունը 15%-

ից ավել 

31402303 04 03 3 3-րդ դաս 0.7 

6 Սև մետաղի ջարդոն 35131100 01 00 4 4-րդ դաս 2 

7 Կազմակերպությունների 

կենցաղային 

տարածքներից 

առաջացած 

չտեսակավորված աղբ 

91200400 01 00 4 4-րդ դաս 0.5 

 Կոմունալ կենցաղային թափոնները կուտակվելու են ադմինիստրատիվ շենքին 

կից նախատեսված աղբամանում, որից հետո համայնքային կոմունալ ծառայությունը 

կիրականացնի թափոնի տարածքից հեռացում դեպի համայնքային աղբատեղի: 

ՀՀ տարածքում վտանգավոր թափոնների պահման, պահեստավորման, 

տեղափոխման և վերամշակման  գործունեությունը լիցենզավորվող գործունեություն 

է, ուստի ընկերությունը նախատեսում է մինչ թափոնների առաջանալը 
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անձնագրավորել թափոնները, որից հետո կտրամադրվեն լիցենզավորվող 

կազմակերպությանը: Տարածքում վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահման 

վայրում կհավաքվեն առաջացող թափոնները, որից հետո կտրամադրվեն 

լիցենզավորվող կազմակերպությանը, որը կիրականացնի արդի տեխնոլգիանները 

թափոնները վերամշակելու կապ առնվազն նախատեսված պայմաններով պահելու 

համար: Առաջացող թափոնները միանվագ չեն առաջանալու, այլ խոտանվելու են 

ժամանակի ընթացքում, ուստի դրանց պահեստավորումը լինելու է փոքր 

ծավալներով: Խոտանվածները փոխարինվելու են նորերով, խոտանվածները 

տեղափոխվելու են լիցենզավորված կազմակերպության տարածք: Լիցենզիան 

ավարտվելու և հետագայում չերկարաձգելու դեպքում  ընկերությունը արևային բոլոր 

պանելները կտրամդրի վերոնշյալ կազմակերպությանը: Հարկ է նշել նաև, որ 

լիցենզիան չերկարաձգելու հեռանկարը իրատեսական չէ: 

Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ, որոնց հնարավոր 

ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսներ մեղմելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

 

- վտանգավոր նյութերը և մետաղական թափոնները կփոխանցվեն 

համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպություններին` դրանց հետագա 

վերամշակման և օգտագործման համար,  

- շինարարական թափոնները կտեղափոխվեն և կտեղադրվեն համայնքի 

կողմից հատկացված վայրում, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված 

սանիտարական աղբավայրեր,  

- շինարարության ժամանակ առաջացած վտանգավոր թափոնները հանձնվելու 

վնասազերծում կատարող կազմակերպություններին ։  

7. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն 

իրականացվում է ըստ շրջակա միջավայրի  բաղադրիչների: Տնտեսական վնասը 

հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 27.05.2015 N764-Ն որոշման: 

Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկվում է`  

   ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ ,       

   որտեղ՝ 
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ՎՏ-ն  հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ, 

ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

(բնական միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, էկոհամակարգերի 

քայքայմանը կամ վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի  բացասական 

փոփոխություններ)  պատճառված վնասի  ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը 

հաշվարկվում  է  ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Ն որոշման 

համաձայն. 

ՋԱԳ-ը  ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և 

անուղղակի ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային 

գնահատումն է, որը հաշվարկում  է  ՀՀ կառավարության  2003 թվականի  օգոստոսի 14-ի 

N 1110-Ն որոշման համաձայն:  

ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության հետևանքով  պատճառված վնասի  ազդեցության արժեքային գնահատումն է, 

որը հաշվարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման 

համաձայն:  

Արևային էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրին որևէ 

վնաս չի հասցվելու և տնտեսական վնաս չի հաշվարկվում։ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջանում են վնասակարա նյութերի 

արտանետումներ։ Աղտոտված արտահոսքեր չեն առաջանում և հողածածկի աղտոտում 

կամ աղբոտում նույնպես չի սպասվում, համապատասխանաբար տնտեսական վնաս 

հաշվարկվում է միայն շինարարական փուլի մթնոլորտային արտանետումների համար: 

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման 

համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է արտահայտած դրամական 

համարժեքով: 

Տնտեսական վնասը հաշվի է առնում՝  

• բնակչության առողջության վատթարացման հետ կապված ծախսերը, 

• գյուղատնտեսությանը, անտառային և ձկնային տնտեսություններին 

հասցված վնասը, 

• արդյունաբերությանը հասցված վնասը: 

Տնտեսական վնասը հաշվարկվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 

25.01.2005թ. N 91-Ն որոշմամբ հաստատված “Մթնոլորտի վրա տնտեսական 

գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ”-ի 

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված 

վնասը գնահատվում է 1-ին բանաձևով` 
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 Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi , որտեղ  

Ա -ն ազդեցությունն է, արտահայտված ՀՀ դրամերով, 

Շգ -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն 

արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9րդ աղյուսակի 

արտադրական տարածքների համար ընդունվում է 4: 

Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով 

բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն  

Փց = 1000 դրամ:  

Վi -ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող 

մեծությունն է, չդիֆերենցված փոշու համար՝ 10:  

Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,  

Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով` 

Քi = գ (3 SԱi - 2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi (2) 

որտեղ`  

ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` 

տոննաներով:  

SԱi -ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով:  

Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների շատ փոքր են և 

կարճաժամկետ, Քi = SԱi  

գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար, 

գ = 3` շարժական աղբյուրների համար: 

Այն նյութերի համար, որոնց նորմատիվային կոնցենտրացիան պետական 

ստանդարտով չի սահմանված, ազդեցությունը չի գնահատվում: 

Ա = 4 x 1000 x 10 x 0.76 = 30400 դրամ։ 

 ԸՆդամենը արևային էլեկտրակայանի շինարարության արտանետումների 

տնտեսական վնասը կկազմի՝ 30400 դրամ: 

Նախատեսվող գործունեության այլընտրանքային տարբերակը այն, որ ոչ մի 

գործողություն չի իրականացվում, հետևաբար որևէ կերպ չի լուծվում ՀՀ էներգետիկ 

ճգնաժամը: Դա երկարաժամկետ առումով կարող է բերել լրջագույն տնտեսական 

վնասի: 
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8. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՆԿԱԿԱՐԳԻՐԸ 

Ստորև ներկայացվում են շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա 

հնարավոր ազդեցությունները: 

Մթնոլորտային օդ. աշխատանքների ընթացքում կիրառվող ավտոտրանսպորտը 

և սարքավորումները դառնալու են վնասակար գազերի և փոշու արտանետման 

աղբյուր: Փոշու արտանետումներ կանխատեսվում են աշխատանքային 

հրապարակների շինարարության, ճանապարհների վերանորոգման և կառուցման, 

ինչպես նաև աշխատանքները սպասարկող ավտոտրանսպորտի տեղաշարժման 

ժամանակ: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ ընկերությունը 

առաջնորդվելու է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N160-Ն 

որոշմամբ: Նախնական հաշվարկներին համաձայն, տարածքում վնասակար գազերի 

(ազոտի օքսիդ, ածխածնի օքսիդ, մուր) առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն 

գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային 

թույլատրելի խտությունները: 

Ջրային ավազան. Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում 

ջրային ավազանին հասցվող վնասը մոտ է զրոյականին : 

Աշխատանքների ընթացքում կիրառվելու է հիմնական կոյուղատարով 

զուգարանախցիկ, ինչը թույլ է տալիս բացառել կենցաղային կոյուղաջրերի 

տարածքումը տարածքում: 

Աշխատանքների կացությունը կազմակերպվելու է հարակից համայնքներում, 

յուրաքանչյուր օր անձնակազմը վերադառնալու է կացության վայր, որտեղ էլ 

կազմակերպվելու են բոլոր անհրաժեշտ սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները: 

Հողային ծածկույթ. Նախատեսվող գործունեության տարածքում հողային 

ծածկույթի վրա բացասական ազդեցություններ չեն նախատեսվում, քանզի  այն 

հատվածներում որտեղ լինելու մետաղական կոնստրուկցիաներ հանվելու հողի բերրի 
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շերտի ամբողջ զանգվածը, այն հատվածում որտեղ հողի բերրի շերտը մեծ չափերի է 

հասնում կհանվի միայն բուսաշերտը շուրջ 20 սմ: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ. Նախատեսվող գործունեության 

տարածքում աշխատանքների ընթացքում դրսևորվելու է որոշակի բացասական 

ազդեցություն տեղամասի բուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի վրա: 

Ազդեցությունը իրականում չնչին է լինելու, քանի որ տարածքը շատ փոքր է որպեսզի 

զգալի ազդեցություն լինի տարածաշրջանի կենդանական աշխարհի վրա: Բուսական 

աշխարհին հասցվող հավանական վնասը ևս չնչին է լինելու քանզի տարածքը աղքատ 

է բուսական աշխարհով և աչքի են ընկնում որոշ տափաստանային թփատեսակներ: 

Աղտոտում թափոններով. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

կառաջանա շին աղբ:  

Շինարարական աղբը կտեղափոխվի համայնքապետարանի կողմից 

հատկացված վայր։ 

Քանի որ, շինարարական տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կսպասարկվեն 

համայնքի ավտոսպասարկման կայաններում, այլ թափոնատեսակներ արևային 

կայանի տարածքում չեն առաջանա։ 

Հնարավոր արտահոսքերից խուսափելու համար բոլոր տեսակի յուղերը և 

քսայուղերը (կոմպրեսորային յուղ, արդյունաբերական յուղ և այլն) պահպանվելու են 

+110 % տարողությամբ տակդիրների վրա, միաժամանակ կիրառվելու են spill kit 

կոչված ներծծիչ կտորները, որոնք արտահոսքերի  ժամանակ արագ ներծծում են 

յուղային զանգվածը:  

Վտանգավոր թափոնները կհավաքվեն և կպահվեն նախատեսվող 

գործունեության տարածքում առանձնեցված վայրում, որտեղ կտրամադրվեն 

լիցենզավորված կազմակերպության հետագա միջոցառումների իրականացման 

համար: Տեղափոխությունը ևս կիրականացվի լիցենցավորված կազմակերպության 

կողմից: 
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Նախատեսվող գործունեության արդյունքում շինարարական մեծածավալ 

թափոններ չեն առաջանալու, քանի որ տարածքում իրականացվելու են հարթեցման 

աշխատանքներ: Կոմունալ կենցաղային թափոնները կուտակվելու են 

ադմինիստրատիվ շենքին կից նախատեսված աղբամանում, որից հետո համայնքային 

կոմունալ ծառայությունը կիրականացնի թափոնի տարածքից հեռացում դեպի 

համայնքային աղբատեղի: կենցաղային աղբ – կառուցապատման փուլում՝ 875 կգ, 

շահագործման փուլում՝ 2․160կգ/տ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Բնապահպանական կառավարման պլան 

 

Գործունեության 

տեղամասը, փուլը կամ 

իրականացվող 

աշխատանքը 

Ազդակիր 

բաղադրիչը 

/ընկալիչը 

Նախատեսված մեղղմող 

միջոցառումը 

Իրականացման 

պատասխա-

նատուն 

Վերահսկող 

մարմինը 

Տարածքի 

նախապատրաստական 

աշխատանքներ  

էրոզիայի 

երևույթներ 

-Աշխատանքների համար 

օգտագործել գոյություն 

ունեցող ճանապարհները 

-Շինհրապարակները 

կառուցել արտադրական 

հարթակների վրա 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ 

ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 

Շինարարության փուլ 

հողային 

աշխատանքներ, 

շինարարական և 

տրանսպորտային 

Հողածածկ, 

բուսականություն 

Բացառել ճանապարհից 

դուրս մեքենաների և 

մեխանիզմների 

երթևեկությունը 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ 

ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Շողակաթ 
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միջոցների 

շահագործում Աշխատանքների 

արդյունքում առաջացած 

մետաղի ջարդոնը 

(երկաթ, պողպատ, 

պղինձ և այլն) և այլ 

անվտանգ թափոնները 

(փայթ, թուղթ և այլն) 

պետք է 

վերաօգտագործվի կամ 

վերամշակման համար 

վաճառել լիցենզավորված 

կազմակերպություններին 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ 

ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 

Շինարարության փուլ՝ 

հողային 

աշխատանքներ, 

շինարարական և 

Օդային ավազան Նյութերի փոխադրման 

ընթացքում 

բեռնատարների թափքի 

ծածկում  

ԱՐՏՍՈԼԱՐ 

ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 
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տրանսպորտային 

միջոցների 

շահագործում, 

Նյութերի պատշաճ 

պահեստավորում և 

կառավարում` փոշու 

մակարդակը 

սահմանափակելու 

նպատակով (օրինակ` 

անջրանցիկ բրեզենտով 

ցեմենտի պաշտպանում) 

 

Տեղում շինարարության 

նյութերի/թափոնների 

բաց այրման արգելում  

 

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

Աշխատողների 

առողջության և 

անվտանգության 

ապահովման 

պայմաններ 

Բանվորների ուսուցում 

սարքավորումների 

անվտանգության, 

տրանսպորտային 

անվտանգության, 

վտանգավոր նյութերի 

հետ վարվելու, առաջին 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ 

ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

1.1.1.1 ՀՀ ԱԻՆ Պետական 

հրդեհային և 

տեխնիկական 

անվտանգության 

տեսչություն 
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օգնության և 

փրկարարական 

տեխնիկաների 

կիրառման, արտակարգ 

իրավիճակներին 

արձագանքման 

Ծրագրի տարածքում և 

բոլոր մեքենաներում 

առաջին օգնության 

հավաքածուների և 

կրակմարիչների 

ապահովում  

Պատահարների դեպքում 

տուժած 

աշխատակիցների 

փոխադրման 

ապահովում  
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Բոլոր պատահարների և 

միջադեպերի գրանցում և 

հաշվետվողականություն 

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ , 

հանրային 

ճանապարհներ 

Շրջակա 

բնակավարերի 

բնակիչների 

առողջության, 

անվտանգության 

և սոցիալական 

պայմանները 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատատեղերի 

լրացման ժամանակ 

առաջնահերություն տալ 

տեղի բնակիչների 

Շինարարական 

և հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

մարզպետարան, 

 

Շողակաթի 

համայնքա-

պետարան Բեռնատեղափոխումների 

կառավարման 

օպտիմալացում 

բեռնատարների ավելորդ 

երթևեկությունից 

խուսափելու նպատակով 

Հանրային 

ճանապարհներով 

բեռնատարների շարժի 

թույլատրում միայն 

ցերեկային ժամերին 



72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեքենաների 

արագության նվազեցում 

(առաջարկվող 

արագության 

սահմանափակումների 

պահպանում) բնակելի 

տարածքներում 

Շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացման 

ընթացքում 

շինարարական 

տեխնիկայի և այլ 

մեքենաների  

պարբերական 

տեխնիկական 

սպասարկում  

Շինարարական 

և հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

մարզպետարան, 

 

Շողակաթի 

համայնքա-

պետարան 

Առնվազն 24 ժամ առաջ 

մոտակա տարածքների 
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բնակիչներին և 

կազմակերպություններին  

ծանուցել նախատեսվող 

հատկապես աղմկոտ 

միջոցառումների 

իրականացման 

վերաբերյալ  

Հանրային 

ճանապարհներով 

շարժվող մեքենաների 

չափի կամ քաշի 

սահմանափակումներ 

Մասնկացություն 

համայնքի սոցիալական 

ծրագրերին 
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9. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը /էկոլոգիական մոնիթորինգը/  շրջակա 

միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական համակարգերի, նրանցում 

ընթացող գործընթացների, դրական և բացասական տեղաշարժերի համալիր 

դիտարկում է, որը թույլ է տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա միջավայրի 

իրավիճակի փոփոխությունները:  Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն 

են.  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և նորմավորումը, 

ազդեցության աղբյուրների վերահսկումը /արտանետումները, ֆիզիկական 

ազդեցությունը, մնացորդային ազդեցությունը, վտանգները/, շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչների որակի վերահսկողությունը: Այս ամենը անհրաժեշտ է  ազդակիր 

համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության, աղետների կանխման և 

կանխարգելման միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ բնօգտագործում և 

բնապահպանություն ապահովելու  համար:  

Մշտադիտարկման պլանը մաս է կազմում բնապահպանական կառավարման պլանի 

/ԲԿՊ/ և հստակեցնում է շրջակա միջավայրի վրա նախաձեռնության ազդեցության 

մեղմացման միջոցառումների վերահսկման գործողությունները նախաձեռնության  

գործունեության բոլոր /ելակետային, շինարարության, շահագործման և փակման/ 

փուլերում:  Մշտադիտարկումը իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր 

բաղադրիչների նկատմամբ՝ մակերևույթային և ստորգետնյա ջրեր, մթնոլորտային օդ, 

հողեր,  կենսաբազմազանություն,  սոցիալական միջավայր, կենսաբանական 

մաքրման կայաններ և այլն:  

«արևային կայանի շինարարության ժամանակ նախատեսում է իրականացնել 

մոնիթորինգի հետևյալ միջոցառումները․ 

• Շաբաթական պարբերությամբ իրականացնել շինհրապարակի հողածածկի 

արտաքին զննում 
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• Հետևել շինհրապարակի օդի փոշոտվածությանը՝  վիզուլ և նմուշառման 

մեթոդով-ամսեկան մեկ անգամ 

• Ամսական պարբերականությամբ իրականացնել շւնարարական տեխնիկայի և 

ավտոտրանսպորտի շարժիչների ստուգում 

• Շաբաթական պարբերությամբ ստուգել սորուն շինանյութերի պահեստների 

հատակների վիճակը։ 

 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը 

կանխելու նպատակով 

200000 200000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող 

աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների  չափումներ, 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

5x35000 175000 

Աղմուկի և թրթռումների 

մշտադիտարկումներ՝ ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ: 

5x25000 125000 
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Ամբողջ շինարարության համար  500000 

Մշտադիտարկումների և բնապահպանական  ազդեցությունների կանխարգելման 

համար նախատեսված գումարը կազմում է 1 000 000 դրամ: 

 

Նկար 11. Մշտադիտարկման կետեր 

 

Բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումների պլան  

Նախատեսվող գործունեությունը տարբեր ազդեցություններ կարող է ունենալ 

բնապահպանական և սոցիալական բաղադրիչների վրա: Ստորև ներկայացված են 

որոշ միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան նախատեսվող գործունեության 

իրականացման արդյունքում մինիմալի հարցնել Բնապահպանական և Սոցիալական 

բացսական ազդեցությունները՝ 
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1. Նախագիծը պետք է մշակվի այնպես, որ նվազագույնի հասցվի հողի 

ձեռքբերման անհրաժեշտությունը և վերաբնակեցումը: 

Այս խնդիրը նախատեսվող գործունեության իրականացման դեպքում արդի չէ, 

քանի որ նախատեսվող գործունեության տարածքում վերաբնակեցման 

առնչվող խնդիրներ չկան: Տարածքը չի հանդիսանում նաև արոտավայր, ուստի 

սոցիալական  վնասակար ազդեցությունը մինիմալիզացված է: 

2.  Պետք է նվազագույնի հասցվի նախատեվող գործունեության տարածքին 

մոտեցող ճանապարհների կառուցման անհրաժեշտությունը: 

3. Հողի բերրի շերտի հանում և պահում 

Հողի բերրի շերտի նվազագույնն է այդ տարածքում, բայց ամեն դեպքում 

կարևորելով հողի բերրի շերտի հանման  և պահպանման միջոցառումները, 

հողի բերրի շերտի ամենաչնչին  հատվածն, որը հնարավոր կլինի հանել և 

կուտակել, կհանվի և կկուտակվի հետագայում տարածքի բնապահպանական 

կայունության հավասարակշռման միջոցառումների իրականացման 

նպատակով: 

4.  Աշխատանքների ավարտից հետո օժանդակ այն բոլոր հատվածներում, որտեղ 

տեղակայված կլինեն աշխատակիցների ժամանակավոր տեղակայման 

վայրերը, կապամոնտաժվեն և կվերականգնվեն: 

5. Հողի և ջրի աղտոտումից կարելի է խուսափել մեքենաների լվացումը, 

լցավորումը և այլ ծառայությունների մատուցումը կազմակերպելով 

համապատասխան սպասարկման կենտրոններում:  

6. Շինարարության և շահագործական փուլերում նախատեսվող 

գործունեությունից առաջացած կենցաղային աղբի հեռացումը կկազմակերպվի 

համայնքային կոմունալ ծառայություններ մատուցողների միջոցով:  

7. Շինարարության և շահագործական փուլերում նախատեսվող 

գործունեությունից առաջացած մետաղի ջարդոնը կարելի է վաճառել դրա 

վերամշակմամբ զբաղվող հատուկ ընկերություններին (օրինակ` Մետեքսիմ 



79  

ՍՊԸ), որոնք ջարդոններն անմիջապես կտեղափոխեն համապատասխան 

վերամշակման վայր: 

8.  Չնայած, որ նախատեսվող գործունեության հարևանությամբ չկան բնակելի 

տներ, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն, 

որպեսզի  բնակիչների համար աղմուկի մակարդակը չգերազանցի 55 դԲ (A): 

Եթե աղմուկի մակարդակը կգերազանցի 80 դԲ (A) աշխատողները պետք է կրեն 

լսողությունը պաշտպանող միջոցներ: Շինարարության ընթացքում առաջացած 

աղմուկից պատճառվող անհանգստությունը պետք է նվազեցվի տարբեր 

միջոցառումներով (օրինակ բեռնատարները պետք է աշխատեն միայն 

ցերեկային ժամերին, կամ պետք է օգտագործել միայն ցածր ձայն ունեցող 

սարքավորումներ և այլն:  

9. Մշակութային հուշարձանների անխաթարությունն ապահովելու համար 

կիրառվելու ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԳՏԱԾՈՆԵՐԻ ընթացակարգը՝ շինարարության 

ընթացքում, իսկ բացահայտված հուշարձանները կցանկապատվեն և 

կսահմանվի հատուկ պահպանման գոտի ՝ շահագործման փուլում: 

10. Բողոքների բավարարման մեխանիզմը հետևյալն է կապվել կապալառուի 

բողոքներով զբաղվող աշխատողների հետ, պարբերաբար տեղանքի այցի 

ժամանակ, կամ հեռախոսի միջոցով, կարող են դիմել համայնքի ղեկավարին 

կամ ներգրավված հասարակական կազմակերպություններին:  Ներկայացնել 

բողոքը և տեղեկություն տրամադրել գործի վերաբերյալ  Համաձայնության գալ 

կապալառուի հետ մեղմման միջոցառումների վերաբերյալ, կամ 

համաձայնության գալ բողոքի բավարարման ժամկետների վերաբերյալ 

(բողոքը պետք է բավարարվի երկու շաբաթվա ընթացքում, եթե, ոչ, ապա 

հետագա քայլերը նշված կլինեն նախատեսվող համաձայնագրի մեջ):  

11. Տարածքի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ հնարավոր 

հավաքված հողի բերրի շերտի պահպանման համար նախատեսված է հետևյալ 

միջոցառումները 
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• Հողի բերրի շերտի նույնիսկ չնչին հատվածի առանձնեցում և պահում 

առանձնացված հարթակում 

• Ապահովել հողի բերի շերտի պահեստարանի մեկուսացումը 

տեղումներից սնվող հեղեղահոսքերից 

• Հողի բերրի շերտի ձևավորված կույտը կուլտիվացնել տարածքին բնորոշ 

և ոչ ինվազիվ տեսակ հանդիսացող բուսատեսակով 

Բոլոր դեպքերում առաջացող բուսաշերտը կուտակվելուց և ժամանակավոր 

պահպանվելուց հետո կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

բացված նոր դաշտամիջյան ճանապարների վերականգնման համար: Ինչպես նաև 

որոշ քանակ կպահպանվի տարածքի  հետագա վերկանգնաման համար: 

 

10. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

• Նավթամթերքների նվազագույն անհրաժեշտ քանակի պահեստավորում 

անթափանց տակառներով աշխատանքները սպասարկող բեռնատար մեքենայի 

թափքում: Վառելիքի հիմնական լիցքավորման և քսայուղերի փոխարինման 

աշխատանքները կատարվելու համապատասխան ծառայություն մատուցող 

կայանում: 

• Շինարարկան աշխատանքների և շահագործման փուլի հետ կապված 

օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարրաների մեջ` 

հետագա ուտիլիզացման կամ երկրորդական վերամշակման համար : Այդ 

աշխատանքները կատարվելու են մասնագիտացված ընկերությունների կողմից՝ 
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պայմանագրային հիմունքներով: Երկրորդային վերամշակումն իրականացնող 

ընկերությունը: 

• Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում և հանձնվում որպես մետաղական 

ջարդոն վերամշակող ընկերությանը՝ պայմանագրային հիմունքներով:  

• Մեքենաների, կտրման հաստոցի, այլ սարքավորումների շահագործում 

տեխնիկական սարքին վիճակում: 

• Առաջացող թափոնների անվտանգ կառավարում:  

• Օգտագործվող տեխնիկական միջոցների շարժիչների կարգավորում՝ աղմուկի 

նվազեցման, շրջանի կենդանական աշխարհի վրա բացասական ազդեցության 

բացառման նպատակով: 

• Աշխատանքների ժամանակ աղմուկի և թրթռումների վերահսկողություն : 

Համաձայն գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական 

կազմակերպությունների մշտական աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի 

(ձայնի) առավելագույն մակարդակը չպետք է գերազանցի 95դԲԱ, իսկ արտադրական 

կազմակերպությունների մշտական աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է 

գերազանցի 80դԲԱ:  

• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված 

թունաքիմիկատների օգտագործման կանխարգելում: 

• Գործունեության տարածքից նախքան աշխատանքները սկսելը, 

իրականացվելու է հողի բերրի շերտի հանում, պահեստավորում օրենսդրական 

նորմատիվներին համապատասխան: 

• Հողի բերրի շերտը կուտակվելու է այն հատվածում, որտեղ սելավային 

վարարումների ռիսկը նվազագույնն է, էրոզիայից խուսափելու համար: 

• Հողի բերրի շերտի կույտի վրա իրականացվելու է տեղանքին բնորոշ բուսական 

ցանքս, որպեսզի  բացառվի ինվազիվ տեսակների զարգացումը: 
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11. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՕԴԵՐևՈՒՅԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ  ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ  

• Նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, շինարարության 

նախաձեռնողը կկիրարկի Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և 

արձագանքման պլանը՝ շինարարական ողջ ժամանակահատվածի համար: 

• Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակներն են՝  

• հրդեհի առաջացումը 

• հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

• աշխատողների վնասվածքները 

• շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:  

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար իրականացվելու են 

հետևյալ միջոցառումները՝  

• նախքան աշխատանքների սկիզբը, բոլոր աշխատողները՝ այդ թվում նաև 

վարորդները, պետք է անցնեն հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի 

անվտանգության կանոնների: Հրահանգավորումն իրականացնում է 

աշխատանքների ղեկավարը: 

•  նախքան աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և 

տրանսպորտային միջոցները պետք է հագեցվեն հրդեհաշիջման առաջնային 

միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնեն դրանց ճիշտ 

օգտագործման, ինչպես նաև առաջին բուժ. օգնության ցուցաբերման 

վերաբերյալ հրահանգավորում:  

• հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին ցուցաբերել առաջին բուժ. 

օգնության, ապա անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխել քաղաքի մոտակա 

բժշկական հաստատություն: 
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 Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

Որպես արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և կառավարման 

միջոցառումներ  կիրականացվեն նաև հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում կտեղադրվեն 

հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ,  

2. կփակցվեն հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ,  

3. կտեղադրվեն հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունների համար 

առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները ներառում են. 

• Նախքան հորատահարթակների և ճանապարհների կառուցումը, 

հետախուզափորվածքների անցկացումը, ընտրված տեղամասերի 

հետազոտում բուսաբանների և կենդանաբանների կողմից՝ հայտնաբերելու 

համար ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերն ու կենդանիները, նրանց 

աճելավայրերը, բներն ու որջերը: 

• Հայտնաբերման դեպքում նախատեսվող աշխատանքների տեղամասերը 

տեղափոխում՝ բացառելու համար ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի ու 

կենդանիների վրա բացասական ազդեցությունը: 

• Նախատեսվող հորատահրապարակներում և ճանապարհներում թփերի 

առկայության դեպքում դրանց դիրքի տեղաշարժում (թույլատրելի 

սահմաններում), հակառակ դեպքում դրանց վերատնկում 

համապատասխան մարմնի  հետ համաձայնեցված: 

• Աշխատանքների ընթացքում բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունը ճանապարհներից դուրս, հատկապես երբ խոտածածկը թաց 

է: 

• Հնարավորինս արագ վերակագնել խախտված հողաբուսաշերտը: 
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• Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների հայտնաբերման դեպքում 

առանձնացնել տվյալ պահպանվող գոտին: 

• Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնադրման և թխսման 

ժամանակամիջոցում դադարեցնել տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 

աշխատանքները: 

• Ամբողջ աշխատանքների ընթացքում հնարավորինս նվազեցնել աղմուկն ու 

լուսավորությունը: 

• Անհարժեշտության դեպքում մշակել գործողությունների պլան հիմնվելով ՀՀ 

կառավարության "ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 781-Ն որաշման դրույթների 

վրա: 

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեության հիմնական աշխատանքները 

կատարվելու են բաց դաշտային պայմաններում, ուստի պլանավորվում է կիրառել 

արտակարգ իրավիճակների կառավարման հետևյալ պլանային միջոցառումները, 

աշխատանքների ամբողջ ընթացքում: 

Ի՞նչ անել փլատակներում գտնվելիս.  

- չկորցնել ինքնատիրապետումը, պատրաստ լինել դժվարություններին. կատարյալ 

մթությանը, ճնշմանը, սննդի և ջրի բացակայությանը, հնարավոր վնասվածքների 

պայմաններին (հուսահատության մատնվող մարդը դատապարտված է), - զգուշորեն 

ազատել ձեռքերը և ոտքերը, չփորձել այդ ընթացքում դուրս հանել, ճոճել խանգարող 

քարերը, աղյուսները, փայտե կամ այլ կառուցվածքները: Սեղմված ձեռքերը կամ 

ոտքերը պետք է ազատել միայն ներքևից փորելով: Ազատվելուց հետո վնասվածքները 

հայտնաբերելու համար ուշադիր զննել մարմինը, - եթե հնարավորություն կա բացել 

սողանցք և ինքնուրույն դուրս գալ փլատակից` խուսափելով իրար վրա կուտակված 

մեծ բեկորներից, քանի որ դրանք կարող են նոր փլուզման պատճառ դառնալ: 

Սողանցքն անպայման ամրացնել հենարաններով, որի համար կարող եք օգտագործել 
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ձեռքի տակ եղած փայտե և մետաղյա առարկաներ, քարի և բետոնի պինդ բեկորներ, - 

եթե դուրս գալ հնարավոր չէ, ապա փորձել տեղափոխվել ավելի անվտանգ տեղ, 

պառկել կողքի, ոտքերը ծալել և մոտեցնել դեպի կուրծքը, իսկ ձեռքը դնել իրանի տակ 

կամ նստել երեսնիվայր առավելագույնս կռանալով, հենվելով ծնկների ու 

արմունկների վրա: Այս դիրքն ապահովում է նվազագույն շփում սառը գետնի հետ, - 

ավելորդ շարժումներ չանել` էներգիա խնայելու համար, - փնտրել հագուստ, վերմակ, 

շորեր, պոլիէթիլենի կտորներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես վերմակ, - 

աշխատել գտնել որևէ հեղուկ, եթե մոտակայքում հողը թաց է, ապա հագուստից մի 

կտոր պոկել և դրանով ներծծել ջուրը, կամ 13 բերանում փոքր և ողորկ քար պահել, 

որը կմեղմացնի ծարավի զգացումը, - անթույլատրելի է կրակ վառելը, - ճշտել օդի 

ներթափանցման ուղին, - աշխատել ազդանշան տալ ձայնով, առարկաներին 

հարվածելով, հատկապես, երբ լսում եք մարդկանց ձայն կամ շան հաչոց, - ձայները 

լռելու դեպքում հասկացեք, որ հայտարարվել է լռության րոպե և իրականացվում է 

ուժեղացված հետախուզություն, - հիշել, որ ձեզ կարող են հայտնաբերել ձեր ձայնով, 

տնքոցով, շնչառությամբ, մարմնի ջերմությամբ, - եթե պատահմամբ առկա է սննդի 

կամ ջրի պաշար, ապա այն օգտագործել խիստ խնայողաբար (մարդն առանց ջրի 

կարող է դիմանալ առավելագույնը 7 օր, իսկ առանց սննդի` 30 օր):  

 Սողանք  

Լեռնային ապարների կամ հողաշերտի դանդաղ շարժը կոչվում է սողանք: 

Սողանքային շարժընթացներն ուղղակիորեն կախված են տեղանքի կառուցվածքից, 

ապարների շերտերի տեղաբաշխումից, ստորերկրյա ցնցումներից: Հիմնականում 

դրսևորվում է նախալեռնային և լեռնային շրջանների թեք լանջերում և 

գետահովիտներում։ Սողանքներից տուժում են բնակելի և արդյունաբերական 

կառույցները, տրանսպորտային հաղորդաուղիները, էներգատարները, 

գյուղատնտեսությունը, հանքերը և այլն։ Սողանքները մեծ վտանգ են ներկայացնում 

ջրամբարների համար: Սողանքին նպաստող գործոններից են. - երկրաշարժի և ուժեղ 

պայթյունների հարուցած ցնցումները, - անտառային զանգվածների ոչնչացումը, - 
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ոռոգման համակարգերի չափից շատ օգտագործելը, - առատ մթնոլորտային 

տեղումները, 14 - լեռնային ապարների միջև գտնվող հողաշերտի կարբոնատային 

ծագումը, - սխալ շինարարական աշխատանքները և այլն: Սկսվող սողանքի 

նախանշան կարող են հանդիսանալ. - շենքերի պատերին, առաստաղին ճաքերի 

հայտնվելը, - ճանապարհների, առափնյա ամրությունների, փողոցների 

ճեղքվածքները, - լանջերի հիմքերի մոտ հողի ուռչելը, - դռների, պատուհանների 

դժվարությամբ փակվել-բացվելը, - ստորգետնյա ջրերի նոր ելքերի հայտնվելը, - 

ցանկապատերի, ծառերի տեղաշարժը և այլն: Հակասողանքային միջոցառում կարող 

է հանդիսանալ. - մակերեսային ջրերի հեռացումը, - անտառային գոտիների 

ստեղծումը, - հիդրոհամակարգերի վթարների արագ վերացումը, - 

սողանքազանգվածի հողը չորացնելու նպատակով խրամատներ փորելը, - 

անձրևաջրերի հավաքման և հեռացման համակարգ ստեղծելը, - ոռոգման 

համակարգերի արդյունավետ օգտագործումը և այլն: Սողանքներն ըստ շարժման 

արագության լինում են. դանդաղ, միջին, արագ: Դանդաղ սողանքներն աղետալի չեն 

համարվում, քանզի նրանց արագությունը կազմում է տարեկան մի քանի տասնյակ 

սանտիմետր: Միջին արագության սողանքները մեկ օրում մի քանի կիլոմետր 

արագությամբ շարժվող սողանքներն են: Արագ սողանքները շարժվում են ժամում մի 

քանի կիլոմետր արագությամբ: Աղետի պատճառ մեծ մասամբ դառնում են արագ 

շարժվող սողանքները: Հանկարծակի սկսվող սողաքի դեպքում անհրաժեշտ է 

անմիջապես լքել տարածքը սողանքին ուղղահայաց ուղղությամբ, 15 իսկ 

նախանշանների առկայության դեպքում անմիջապես ահազանգել 911 ծառայություն: 

Հայաստանում սողանքային գոտիներ են արձանագրվել Ողջաբերդում, 

Նուբարաշենում, Դիլիջանում, Պտղնիում, Սիսիանում, Լոռիում, երկաթգծի Սանահին 

կայարանի սահմանամերձ գոտում և այլն: Հանրապետությունում հայտնի է մոտ 3000 

սողանքավտանգ վայր: Հայաստանում ամենամեծ սողանք գրանցվել է 1840 թ. 

հուլիսին, երբ հայտնի Արարատյան երկրաշարժից, Արարատ լեռից պոկվել է մոտ 3 

կմ3 ծավալով զանգված և անցնելով 28 կմ` իր ճանապարհին ոչնչացրել է Ս. Հակոբի 
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վանքը, Արալիք քաղաքը, Երևանի սարդարի ամառային նստավայրը, մի քանի գյուղ` 

իրենց բնակիչներով, նաև պատնեշել է Սևջուր գետը։  

Սելավ  

Սելավը ջրի, հողի, լեռնային ապարների, տիղմի սրընթաց հոսք է, որն առաջանում է 

լեռնային գետերի ավազանում տևական անձրևների, ձյան կամ սառցապատ 

տարածքների ինտենսիվ հալոցքի, ջրամբարների պատվարի փլուզման հետևանքով 

(1): Բնութագըրվում է ջրի մակարդակի կտրուկ բարձրացմամբ, գործելու 

կարճատևությամբ և ավերիչ ուժով. Արագությունը` միչև 10 մ/վրկ (36 կմ/ժ): ՀՀ-ում 

սելավները սովորաբար առաջանում են գարնանը և ամռան սկզբին: Ինտենսիվ 

սելավներ են դրսևորվել Ողջի, Մեղրի, Արփա, Գառնի, Գետառ, Մաստարա գետերի 

ավազաններում, Փամբակի, Սևանի լեռնաշղթաների ձորակներում, Երանոսի 

լեռնաշղթայում, Երասխ լեռան լանջերին և այլն: Հանրապետության տարածքի շուրջ 

65%-ը գտնվում է սելավավտանգ գոտում: Հատկանշական է 1946 թ. մայիսի 25-ի 

Գետառի սելավը, որը Երևան քաղաք բերեց 2- ից 4.5 մ տրամագծով քարաբեկորներ, 

զոհվեց 250 մարդ: Սելավն առաջացնում է զոհեր, վիրավորներ, մեծ 

ավերածություններ` քանդվում են բնակելի տներ, կենսապահովման 

ենթահամակարգեր, էկոհամակարգեր: 16 Սելավի առաջացմանը նպաստում է. - 

սելավատարի հունի փակումը, - թեք լանջերը հերկելը, - թեք լանջերի բուսածածկույթը 

ոչխարների արոտավայր ծառայեցնելը, - հողի էրոզիան, ծառահատումները և այլն: 

Կանխատեսումը. Սելավն սկսվելուց 10 րոպե (եկող սելավի աղմուկը լսվում է մեծ 

հեռավորության վրա), սակավադեպ` 1-2 ժ առաջ (երկարատև տեղումների դեպքում և 

այլ պատճառով): Կանխարգելումը. - հակասելավային կառույցների շինարարություն` 

պատվարների կառուցում, - սպառնացող տարածքներից հոսքի շեղելը, - թեք լանջերին 

հողի հերկման աշխատանքների արգելում, - սելավատարի երկայնքով և 

լեռնալանջերին ծառատնկումներ, - սելավատարի հունի հնարավոր խցանումների 

կանխարգելում, - ջրային հոսքերի կառավարում, մշտադիտարկում, - սելավատարի 

հունի լայնացում, խորացում և այլն: Պաշտպանությունը. - տարհանում (եթե 
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հաշվարկային ժամանակը թույլ է տալիս), - շտապ տարհանման դեպքում 

անմիջապես տեղափոխվել տարածքի անվտանգ, բարձր վայր, - հրաժարվել 

հնարավոր սելավների գոտում շինությունների կառուցումից, այդ թվում` 

ժամանակավոր կացարաններից, - վնասված տարածքներում, որքան հնարավոր է 

արագ տընկել ծառեր` հնարավոր էրոզիան կանխելու համար: 17 2.4. Ջրհեղեղ 

Ջրհեղեղը տեղանքի ժամանակավոր աղետալի ջրածածկումն է, որն առաջանում է 

ինտենսիվ անձրևների, արագ ձնհալքների, գետերի մակարդակի բարձրացման, 

ինչպես նաև ջրամբարներում հնարավոր տեխնածին վթարների հետևանքով: ՀՀ-ում 

աղետալի ջրհեղեղներ են եղել 1936, 1938, 1948, 1951, 1953, 1956, 1963, 1968 թթ.: 

Հետևանքները. - նյութական կորուստներ, - մարդկային զոհեր, վիրավորներ, - 

էկոհամակարգերի ոչնչացում և այլն: Ջրհեղեղից հետո ակտիվանում են սողանքները, 

փլուզումները: Կանխատեսումը. - անձրևային հեղեղները կանխատեսվում են 1-2 օր 

առաջ, գետավարարումների կանխատեսումը` 1-2.5 ամիս առաջ: Կանխարգելումը. - 

կուտակված սառցապատնեշի քայքայում, պայթեցում, - ջրամբարների անվտանգ 

շահագործում, - ջրային հոսքերի կառավարում, մշտադիտարկում: Ջրհեղեղի 

ժամանակ գործելու կարգը. - հեղեղի նախազգուշացում ստանալու դեպքում 

անմիջապես տեղեկացնել շրջապատի մարդկանց, - մինչև կառավարման մարմինների 

համապատասխան ցուցումները, տրանսպորտով կամ ոտքով շտապ բարձրանալ 

բնակավայրին մոտ գտնվող բարձրադիր վայրերը (բլուր, լեռ և այլն), - աղետի կապոցը 

թրջվելուց զերծ պահել, 18 - տանը ոչ մի դեպքում չօգտվել կենցաղսպասարկման 

համակարգերից` երկրորդային ազդեցություններից խուսափելու համար: Աղետալի 

հետևանքներից խուսափելու համար. - չփորձել կտրել-անցնել ջրային հոսքը. 15 սմ 

խորության ջրի արագ հոսքը վտանգավոր է մարդու համար, իսկ 50 սմ-ը` 

անանցանելի, սովորական մեքենաների համար, - ծանծաղ տեղերն անցնելիս հագնել 

ջրակայուն պինդ կոշիկներ և օգտվել ձեռնափայտից, - ջրում հայտնվելիս, ջրի 

ջերմաստիճանից կախված, մարդը կարող է դիմանալ. 240 С-ի դեպքում 7-9 ժամ, 100 

-150 С-ի դեպքում` 3.5-4.5 ժամ, 30 С-ի դեպքում` 10-15 րոպե, 20 С-ի դեպքում` 5-6 
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րոպե, - օգնության կարիքի դեպքում տալ աղետի ազդանշան (խարույկ, լապտեր, 

բղավոց, դրոշներ, ազդանշան և այլն): Ջրհեղեղից հետո բնակչության գործելու կարգը. 

- ուշադիր հետախուզել կացարանի հիմքի ամբողջությունը, պատերի, 

պատուհանների և հատակի վիճակը, հաղորդակցության համակարգը, թունավոր 

օձերի հնարավոր առկայությունը, (նշել՝ որպես կանոն օձերը ...) - ստուգել սննդի 

պիտանիությունը, օգտագործելուց առաջ լվանալ եռացրած ջրով, - խմելու ջուրն 

օգտագործել սանիտարական ստուգումից կամ եռացնելուց հետո, - չօգտագործել 

ջրում հայտնված սննդամթերքը, - նախքան հաղորդակցության համակարգերից 

օգտվելը, ստուգել դրանց վնասվածության աստիճանը, - չմնալ այն տանը, որը 

վթարային է կամ վստահություն չի ներշնչում:  

 

Փոթորիկ և պտտահողմ  

Փոթորիկը 20.8 մ/վ (75 կմ/ժ) և ավելի արագությամբ, մշտական ուղղությամբ քամի է: 

32.7 մ/վ (117 կմ/ժ) և ավելի արագության փոթորիկը կոչվում է մրրիկ, որը հանգեցնում 

է ամայացուցիչ ավերածությունների: Պտտահողմը (մրրկասյուն) ձագարաձև 

հողմապտույտ է, որն իջնելով հզոր կուտակաանձրևային մրրկասյունային ամպից, 

մուգ ամպասյան ձևով, մոտավորապես ուղղահայաց առանցքի նման, կարող է ավերել 

շենքեր, տապալել ծառեր, հանգեցնել մարդկանց կյանքի և առողջության համար 

վտանգի: Պտտման արագությունը կազմում է 100 մ/վ, (360 կմ/ժ), տեղաշարժման 

արագությունը` 35-60 կմ/ժ, տևողությունը` մի քանի րոպեից մի քանի ժամ, փոթորկի 

դեպքում` մինչև մի քանի տասնյակ օր: Պըտտահողմի ձագարի տրամագիծը մի քանի 

մետրից հասնում է մինչև 2 կմ: Պտտահողմը կարող է լճերում և ջրամբարներում 

առաջացնել ալիքներ: Օվկիանոսի վրա տեղի ունեցող մրրկասյուները կոչվում են 

տորնադոներ: Այս երևույթները, որպես կանոն, ուղեկցվում են տեղատարափ 

անձրևներով, որոնք իրենց հերթին կարող են հանգեցնել հեղեղների և հողի 

հումուսային շերտի լվացման: Կանխատեսումը. Փոթորիկը կանխատեսվում է 

ժամանակին, իսկ պտտահողմը չի կանխատեսվում: Վնասող գործոնները. - վնասում 
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և քանդում է շինություններ, կտրում է էլեկտրահաղորդալարեր, - ամայացնում է 

դաշտեր, արմատախիլ է անում ծառեր, - վնասում է մարդկանց և կենդանիներին 

(մարդիկ վնասվածքները ստանում են հիմնականում թռչող առարկաների 

հարվածներից): 20 Դիմակայումը. - տնտեսական գույքը բակից, պատշգամբից 

տեղափոխել նկուղ կամ հիմնավոր շինություն, - պատսպարվել հիմնավոր 

շինություններում, պատուհաններից հեռու, - անջատել կոմունալ-էներգետիկ 

ցանցերը, - բաց տեղանքում արագ շարժվել քամու, պտտահողմի շարժմանն 

ուղղահայաց կամ սեղմվել ցանկացած փոսի, ձորակի հեղեղատարի հատակին, - 

մինչև փոթորիկը կատարել կառույցների, կենսապահովման ենթահամակարգերի 

ամրացման աշխատանքներ, - մրրիկի կանխատեսման դեպքում իրականացնել 

տարհանում:  

2Կայծակ  

Կայծակն էլեկտրական լիցքերի պարպումն է, որը տեղի է ունենում տարբեր լիցքեր 

ունեցող ամպերի կամ ամպերի և երկրի միջև, ուղեկցվում է փայլատակումով և 

որոտով: Կայծակը և որոտը միասին կոչվում են ամպրոպ, որն առաջանում է 

կույտավոր անձրևաբեր ամպերում: Վերջիններս ձևավորվում են լեռներում` եղանակի 

կտրուկ փոփոխության արդյունքում: Գոլորշիներով հարուստ տաք օդը վեր 

բարձրանալով` խառնվում է օդի սառը շերտերին, արագորեն սառչում է և սեղմվում: 

Առաջանում են ամպրոպային ամպեր, որոնց մեջ առկա ջրի կաթիլները և սառցե 

բյուրեղները, շփվելով միմյանց հետ, էլեկտրականանում են և ձևավորում կայծակ: 

Կայծակի հոսանքի լարումը հասնում է մինչև 50 միլիոն Վոլտի, իսկ հոսանքի ուժը` 

200 հազար Ամպերի, ջերմաստիճանը` 25- 30 հազար աստիճանի: Ամպրոպը հաճախ 

ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով, հորդառատ անձրևներով, երբեմն` կարկուտով: ՀՀ-ն 

ամպրոպների հաճախականությամբ և ուժգնությամբ Անդրկովկասում առաջատարն 

է: Կայծակներ հիմնականում դրսևորվում են աշնանը և գարնանը` առավելապես 

Արագածոտնի և Տավուշի մարզերում: 21 Պաշտպանությունը. - խուսափել բաց 

տարածություններից, թաքնվել շենքերի մուտքերում, առևտրի օբյեկտներում, - 
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չպատսպարվել բարձրադիր վայրերում, միայնակ ծառերի հարևանությամբ, - կարելի 

է պատսպարվել քարանձավում՝, բայց ոչ մուտքի մոտ, անտառում՝, բայց ոչ միայնակ 

ծառերի հարևանությամբ, - չպատսպարվել հատկապես խոտի դեզի հարևանությամբ, 

- բաց տարածքում գտնվելիս` պատսպարվել տարածքի ամենացածր վայրում, - հեռու 

մնալ գետերի, լճերի ափերից, չի կարելի լողալ կամ մնալ նավակում, - տանը 

գտնվելիս` փակել դռները, պատուհանները, անջատել էլեկտրականությունը, չօգտվել 

հեռախոսից, ջրի ծորակներից, - եթե ավտոմեքենայով եք, կանգ առեք, եթե հեծանիվով 

եք, կայանեք և հեռացեք նրանից առնվազն 30 մ: Դիմակայումը. - շենքերի տանիքներից 

բարձր տեղակայել հողակցված շանթարգելներ, որոնք ունեն 10 Օհմ և ավելի 

դիմադրություն, - ալեհավաքները հողակցել: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները տեղի են ունենալու բաց 

դաշտային պայմաններում, ուստի աշխատակիցներին տրամադրվող ԱՊՄ 

(անհատական պաշտպանիչ միջոցներ) հետևյալներն են՝ 

• Ձեռնոցներ, 

• Ճտքավոր անվտանգության կոշիկներ 

• Արտահագուստ 

Աշխատանքները իրականացնելիս պետք է հաշվի առնվի նաև եղանակը՝ 

1. Արևի ժամանակ սահմանելով հանգստի ժամեր 

Կամ անձրևի դեպքում անձևանոցներ տրամադրելով 

Էլեկտրակայանքների անվտանգ շահագործման կանոնները համաձայն 2006 

թվականի նոյեմբերի 23-ի, N 1933-Ն 

«Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական 

կանոնակարգ 

  

 Սույն պահանջները տարածվում են` 
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ա) էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի արտադրության, 

հաղորդման, բաշխման գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների 

վրա, 

բ) էլեկտրակայանքները հաստիքային մասնագիտացված անձնակազմի միջոցով 

շահագործող և (կամ) սպասարկող կազմակերպությունների վրա, 

գ) այն կազմակերպությունների վրա, որոնք պայմանագրային հիմունքներով 

կատարում են շինհավաքակցման, փորձարկման աշխատանքներ` սույն կետի «ա» և 

«բ» ենթակետերում նշված կազմակերպությունների էլեկտրակայանքներում, 

դ) էլեկտրասպառող կազմակերպությունների վրա` սույն գլխում սահմանված 

դեպքերում: 

2) Յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր սեփականությունը հանդիսացող կամ իր 

կողմից տնօրինվող էլեկտրակայանքների անվտանգությունն այլ անձանց կյանքի ու 

գույքի համար և էլեկտրակայանքներն սպասարկող աշխատողների, գործող 

էլեկտրակայանքներում պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող 

աշխատողների առողջությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար 

պարտավոր է ապահովել հետևյալ պարտադիր միջոցառումների կատարումը` 

ա) կառուցվող (վերակառուցվող) էլեկտրակայանքների գործարկում` սույն 

տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ գլխի պահանջներին համապատասխան, 

բ) յուրաքանչյուր աշխատատեղում և աշխատանքային գործընթացում ռիսկերի 

գնահատում, աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջական վիճակի 

անձնագրերի կազմում, 

գ) աշխատատեղերում և աշխատանքային գործընթացներում ռիսկերի գնահատում և 

դրանց ազդեցության նվազեցման վերաբերյալ աշխատողների, կազմակերպության 

էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ կատարելու համար գործուղված անձանց 

նախնական հրահանգավորում և ուսուցում` մինչև ինքնուրույն աշխատանքի 

թույլատրելը, և պարբերաբար` աշխատանքային գործունեության ընթացքում, 
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դ) գործող էլեկտրակայանքների շահագործման, օպերատիվ և տեխնիկական 

սպասարկման վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերի (կազմակերպության 

ստանդարտների, շահագործման կանոնների և այլն) մշակում, ընդունում և 

կատարում` էլեկտրակայանքների շահագործման ամբողջ ընթացքում դրանց 

անվտանգությունն ապահովելու համար, 

ե) գործող էլեկտրակայանքների օպերատիվ և տեխնիկական սպասարկման, 

նորոգման և փորձարկման աշխատանքներ կատարող ստորաբաժանումների 

կառուցվածքի և գործառույթների սահմանում` կազմակերպության ներքին 

իրավական ակտերով, 

զ) էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի ուսուցման ծրագրերի, ուսուցման, 

հրահանգավորման, ատեստավորման, ինքնուրույն աշխատանքի անցնելու 

թույլատրման, կրկնորդման վերաբերյալ ներքին և անհատական իրավական ակտերի 

ընդունում, 

է) աշխատանքների անվտանգ կատարման վերաբերյալ հրահանգների ու կանոնների 

կազմում և ընդունում, որոնցում ներառվում են անվտանգության ապահովման 

տեխնիկական ու կազմակերպական միջոցառումները, պաշտպանության միջոցներից 

օգտվելու պայմանները, աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող յուրաքանչյուր 

աշխատողի իրավունքները, պարտավորությունները և պատասխանատվությունը, 

ը) աշխատանքների անվտանգ կատարման համար աշխատողների ապահովումը 

համապատասխան գործիքներով, սարքավորումներով, անհատական 

պաշտպանության միջոցներով, չափիչ և ստուգիչ սարքերով, 

թ) անվտանգության կառավարման համակարգի` որպես կազմակերպության 

աշխատանքային գործունեության կարևոր օղակներից մեկի կազմավորումը և 

աշխատանքի ապահովումը (կազմակերպության անվտանգության ստորաբաժանման 

կազմավորումն ու աշխատանքի ապահովումը, անվտանգության ապահովման 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ միջոցառումների մշակումը, ֆինանսավորումը, 

ներդրումը, անվտանգության վերահսկումը, խախտումների վերլուծությունը և այլն), 
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ժ) գործող էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ կատարող էլեկտրատեխնիկական 

անձնակազմի աշխատողների` գործատուի հաշվին նախնական և պարբերական 

բժշկական զննումների անցկացումը, 

ժա) կազմակերպության կողմից` իր տարածքից դուրս գտնվող օդային ու մալուխային 

գծերի, ենթակայանների, մալուխային էստակադների ու ստորգետնյա կառույցների 

պարբերական զննումների կազմակերպումն ու անցկացումը` այլ անձանց կյանքի ու 

գույքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: Կազմակերպությունն այդ 

էլեկտրակայանքների վտանգների մասին պետք է պարբերաբար տեղյակ պահի 

հանրությանը` զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

3) Էլեկտրամատակարար կազմակերպության կողմից` իր սեփականությունը 

հանդիսացող էլեկտրական ցանցերից սնվող սպառողներին 

էլեկտրամատակարարման ծառայությունների մատուցումը պետք է իրականացվի 

ԳՕՍՏ 13109 ստանդարտի պահանջներին և հետևյալ չափանիշներին 

համապատասխան, սակայն չսահմանափակվելով դրանցով` 

ա) լարման մեծությունը` դրա թույլատրելի շեղումների սահմաններում, 

բ) էլեկտրական ցանցերում առաջացող այն գերլարումների սահմանափակումը` 

մինչև թույլատրելի մակարդակը, որոնք էլեկտրական կամ էլեկտրամագնիսական 

կապերի շնորհիվ կարող են անցնել սպառողի էլեկտրական ցանցերը և վնասել 

սպառողի էլեկտրակայանքները։ 

4) Էլեկտրամատակարար կազմակերպությունը պետք է ապահովի իր 

սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրական ցանցերին անմիջականորեն միացված` 

սպառողի սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրական գծերի պաշտպանությունն 

էլեկտրական վնասվածքներից` համաձայն միացման պայմանագրի: 

5) Գործատուն պետք է կազմակերպի աշխատողների ուսուցման կաբինետ, իսկ խոշոր 

կազմակերպությունների համար (100 աշխատողից ավելի)` նաև ուսուցման 

տեխնիկական բազաներ (պոլիգոններ): 
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zIIilUUSgl,h ZInf Uqlbstu'O3ff 'L
22 qhurgomtrt pb duno crq!.l\utp hudttttLo

(durnqE, hur u{LPE)

Lurruqotnrl, rnnt€I.Stllll'I€nbl
(&ufSUrU4IbSU2lt.sUqUqDUgt'r, UnUQU'ICUr,A)

N lL (14 ) 2021-p.
OFtt\lrl UnLurhtr hhqunuturrurtrh truDmon l-tl'Hi\-f' .t qrt.,ts \*"€nd, {ttulldmlsrl( nldtrysru! qtnuUutlqlD$ cqtunlru\u! !2u!ul'ln!PJUL tn+nlulpln r)'' - - 

nn u:bourht honnruprnLtrn 3218 tr"tS lV nFuquJln'PJutr uumh6utr

L znqu'IuuE qutqnt'I t
w{fu$ ufuttqa[ u 1:500)

. ttrbnqhuhLt t'urlutnrrdrurlr
(hr{uduuh $r!pE pultueu2hlru\ull qteuqulFltl, ryru lulunu\qhh u

qnnlunl$Uu! lr2utu\nlPtnl!!)

(hu\lllld FlDrnzn E, bqqrNi'J".ll[ turluurq8urlhtr tluulnurldql'tnb d2uq utr hudurnl

nlru\r:r1lrmp1urtr uruurlrdurhs (lurutqnpbuh), truluuq8tlu! +nlrtF[ b u{rt)
qurL{hLm qurJIrB qhnumpnllhph rlurno. bnnurtufd hurrfturtD. Cn4ulruD otm{. Gnndu-'turnnht$u {urnnlnh

4
( qtqh hu{ullPE {nllnsh u!{uhluhtD!,2t!rb hu{u!t\ lDrlu uuh bub\uqtrm)

qu'Innwulturuulll (ruaSUnLUn ) Uqn. huruoL'€.bnt!u! .Unntroh $.?.8 /1?0

Guquu$ill{Nnu! uuqutnl !. qohqhtnlrlqllE $ltq}t\ultub ulaf u!rl!!. uqqulrbllE,

$u\nlPluh qql!. hbulunuuhuJuD!, h!\ulnlru t! huust!)

Unur2uu)purtrpb rnFur uqlr ulh hb PE qrunnlouuulnnnh huru. url2und anlrDb utrlult]urhnlldlurtr

dl.'LuJ urt Lutrl bn ' ] I 05202 I -05-0008
(\unn€uquuuuh irquuu\D{ 22 olltluuulPlu F uoh{ulrqun \ul${ hquuuulrutluuunllulr

u!2und qmJPh + fnluuuh bluqnluPB huluuurq utlnnudt2u $uunuPl1Ptlt!)

UnurlrurptrLpb qnpEn{nlldturb dut \trrrl 2au lt'.t
(r'l I huqhqutF 32Ta Utnhir hu{uquuuuluu!)

LutuusD'm1 2n.IulruUb Fr,Or'Guqbrt
(uuwpt|?{ (*) tt"lut unLtpbtpt, @wplQwru'ti utluus'1pLd7 ul,u[uup{dnl t Qls htvQwlwsta4

2. C) 2Drrur{urub :u+tltB

3. bqudurub ulntlul {ldur\E

4. (') sFuLu'{nf uurlltt ulurJrlutLhlrE

s. (*) I'ldttrtnuquh gurtstp L
uurppur{np.nuitrtg

QFUr lrurur\u4u+durlL qntnqnL
qu$urfuuur\ruDuF uir uup gItI
rf iuurur\urpurprlutr,

\b\rnpunlututut\urlturp{urt,
hh\uFnturllrL hutnmur\gNPjulr
hunlur\upqhp)

5.46481 hru _
(In{uuuuI uuhtulrlultE \ml4hluhqitll !2uhur{u F, uu$$uc Gu)
ttrhnohrnhtr trturhuqnlpJu&. ?htmrdJnltrtrhn rtuh

(nh$b$lr F!nlpuqh!!. 2ulrptnf (uJrl pqnur Pullrllju! t!pu\u) u\ulnlPll l!
(oguuqnn6mr{u, rr2uuu\mBllh, hunlrullDlPFlh, dtrulunu\uh lFLPtru u

. utl!), \uluruoruunlrt, FuItuUuPqd'IE u qlr)

Uhq dh, arnLnurUutr 6urtrururunh
(duhuqqhlru$ ulutntPintbE, LnUuPnqulhh ultutuuulnnul

unutgnlUlhrE U utl!)

hLqnnurdunL! tr u{r urln L

(trutrluqbqlrl hquduN{ \ui \ts uultubllq u&brl llrdtlrhlu\uh
ttrpu\@EqudplrtlE ultl PtlnL'I uwllqbDirju)

unnurulu{u$ tr crnlnuult u
ntig hqoqouqnnlnt !hlt, ulqulnLu! ! rylrls' uubdullLnll hu{uduit lhFlrqug'lut ulutJultri

6. (*) qbg hn{uduutp



(;uu) q]lll-rluultr2urqmPurlFu
hm2urpi.utrt$]t uurpurEgtrtp
(qulhqurtur\uL qruIIIhtF)

8. (*) 2uu!.r\urqburlbt
uul{urtur$u\IldltF

9. durnuurf urqtuiurhuruurlluqburlf tr

quhurbgttbp

9.1. (*) oFlhUurh htnurqnFDrplmbE \urFtillF qbllg

(dturF)

9.2. (*) htnlrqnFnlpl lE hurfLurL
hqrullunntutnhg toFltUrnthhg) ( huF)

9.3. pmJruvt1t t$ Fupl.Frrplml4 (dturp)

9.4. \unn$ur{unn{urh }utltmplurtr qnpbuq}gB

Gt:nnqsb (qunqsLtpb) Etuqhuttrn+ urUtnLub
]rurpurptpmplmtp hrqullurulr ilu4t1tuht)

9.5, lrulnnr$!qutuUuh umt{nut
rUunnrqu,urumqq (uirepurtsh\) uurpurbplt
h;F*F;F".pl".l,E i;"1--,i-"t'''rru quli"l't''
rnrqnuthrq (%)

9,6. \uturlurqurudutr umtrnuE Qutrur:ur'{uul
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r0. lrquUuuntti qui{fft 2tLptFF I|
zhlmplDrLLtpb purtaUurL \ut'l ut{ur+nluuurtr
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tr\un uIB luh{ulruq1ul]nrllutr[, ujl FqnL !h{hdto!hl!)

tutuuqouilhL oulul,gLbft
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20 dttrln

45o/o

5M

10%

nuhr:.rh2trtp qnprysmh mlrtgnrt L burfu ulqEqDil

ttpultunmgqurbptrtFb $nl1gtnbL\u.rudu F

G,u{ud.ulh Lluuu\unulnl lluqrlulb'lmpluh
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I2.5. pmJL hnuurlptrtF

12.6. urqFurhurlmpjDlL

13. SuFubpb htldtlrtpur\urL
rlu{uuruturrFuluurd
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LIh2rgMLft tru)

14. Funt\uFqlul
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16.'tlurpquruu:\uh \umrlgttp

17. 2ur\uhFqLhuJhL'{uhurtr2btp

18. 2ur2'lulqurUtrtFb h Fhur[mplurh
u'rilulqu!2urFd hdFtnb urur2nqulmldlurtr
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19, 6npu\u fbpurqulnb ulurhqurln|{ urdluuibtrh tnuopuhnh urFurutrhurltuL tlrllllqtonl
' or'2u\u Llb2uquJru quulquqnn uqrhsnlPlrlr{rs

FuguELnL Ubpn€um!ft tFE)

20.dblftrFuFmplurh\uqilurlftFqmd u&Eunhtuuuurruonhon$dnl0LbnhFrugunnr
(unu2ur'\npFllth 2llhuturrmpJutr hhn luutquE

uUFulrthquuu uq+tgnlpluh FugD{uU porupulFr
hlurunlnuh h utui,uu{ntuh urrluutru! u2luuhulpl

u'{un!*iuh qunuFtEui)
2r. uDlr2uurFurhpb qnF8nrprpJurL dur{turg l.r

hurluruqEh 2Lu\'Iu! qIILrtnE 24 ufhu
(!2'lnlLr utr unu2urururrph I,NqnLFJurr dult\ruc h
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tnl3nh3h2.ouauuLLbm

22. Lu{uuqbu{bt +uruuurprptp}r
+nFa.upLlnrpturtrE ttBqu{ugqrur
quhurL2Ltp urnLurht Lurullh hudrurhn +nnhurptDnxal tr

(zujuuhuq! 2uhruqtmlPJuh of tluryDLFJulll
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23. Ub2urLl$urthur{uriirjbtgnuJ Gnnuturd hurlulurtrphh hhrn. <tg oFC-h hhur
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o@
quhuh2lrtru' bn2utllad{ttFb DL t{Drpluh quhrquldflutt tr qL ruqllltlut

tlq lifttnlthhu!
' Illl:qtuluLN lhu{hdu6l!sclqlrhDquuhjulnluE4tlDtltnf
l{dtltpu\ultl'Fu\l'mrslutpltut+u\ul$uh'n2(oqrruqqhdtt&u)

26. o[uuul]ht Fudurilnlquqbl
quhuqrutttl$ ut4urymut

27. unqu urhtrtP
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qfqLOfhLUrr
2urtlht4urb

Zuruururunlrub t ZurluruunuLfr lurhpurqburmplurh hurtrpur3|rh

burnurlmpJmhhhpp \upqu{npnr1 hurtr&hrudnrlmlfr
2019 p{ui\uh}r oqnuurnu}r 21-h N,309U npn2riurilp

,.,:,,r.lil ::, 1, :

ii

1. LfSb,LeFUSItrU

t) UUnrynrqhtt h
Zrutrpurqhurnpl

zprbulh

3) Zuldtnudq"rl Zur3ururnurtrlr

K!fr

F

.i

[upqurrlnpq h*tr.+,,l+
*n* tfi ''.!"{ri

qlurtrunlnpfiut!;=u 11*o*q*f=4l4 r{npilurtr l, , rrJr} gutrghp rinunpfr
urqurhn{tiurtr hhur ltuqrlub hrupurphpnplnr-bhhpp:

2. Lh3bI,gFI,I€Ih , dUIIghSe b.{, Lh3bf"9U.Lnfq,UU
qnfunhLbnhfdsUL uGtuIlfZuqrUquL SUfUU€C (.{uSfC)

2. Um3tr trghbqhuL mdfr ilh2 h rfrnhmil 2019 prlru\urhfr oqnur.nnufr 22-ltg:

3. Unr-]h *rghhqhutr qnpbnui t tllrh2h 20al prlur\urtrfr rlrhurnrlrunh 22-8, nFbg

1) rlfrtr2h 2021 p{ur\urtrfr rlrhurntlurnh 22-p \urnmgilurl-r dulirutrur\ruhurur{urEh l,
2) il[b2h 2041 pr{ur\ruh}r r{rhurp{urpfr 22-t' h1h\urpur\urtr htrhpqbu3lr

ftqnpnr-p3urtr) urFuurlFntplurtr qnpbnthhmplurh lrpur\urtrugrftutr

(IIfSU0I,IIf, uurhrfiubunluu\ qrurnruulurutnurnr[nr-pludF ptr\hpnrgrutr
k1h\uptulptt ttrhpqfnu3h Gqttr*.p1uh) ruprnuugrnryFutr

I.b N{6sa Dgtt4htulfi

'tluSlrur,Lbrc
',1 --

'' ''''':='
1. Unqh flrgtttqh"tl nril oqurtn4nfrbrl

' ::,
t\ rr-r-----Li- r--.,,i,-c,s-L ., ,,.i.".... r. .i..]jj

UUZUUJIU3II OILLbfC

urtr \gr\urgnr-pl mhhLpl-r htr.

Zurrururnurhh
JI

Zntkurth r,urnLupurlfrt:

fdJuh hurtrpur3frtr burnru; mplnr-trtrhpp

Gn{rq}r \ulmtfthp 
" 

Zurh&Ludt"t+ilh huruurutnurb t1h\rnptuhtrhpqbrnfr\ru\urtr

2nr-\ur1fr untrupru3frtr li gurtrgurlfrtr tryrt*iggtn ,

' is"
Srutrgqhtr .r1rut1\k' 2urh&tlud"tl#h qrq.ihg *yuqgln.l*b Zur3ruuururtrfr

dunfuhru\urhururrlrubp :
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4. Untlh frghbqhulfr' unt3h qtunq Lurluuunhu{ub duniurhur\urhururrlurbfr (duni\hufr)
hp\rupurd.qrfurh urtrhpurdh2untplurh rlhqpmri l-|rghtrqurrlnnrlutb urhd,p

Zurh&tnudnrlnrfr \nrpifrg uurhriruhrlurb \upqnq b &uilllhrnhhpntd hurilurqurr.nuru]uurh

hurltn k trhp\ur3 urghntil Zurtrdtrurdnrlnrl:

5. LfrghLqurrlnpr{urb qnpEnthhnr-pluh }rpurlutllgrirutr ur2}uurphurqpurlruh urrupurbpp
(qnpbnthhntplruh .l*tnp) Zurluruururtrlr Zuhpurqhurntp3ruh QhrlurppmtrfrpfnJ*pqh
Cnqru\urp hruilurlhplr rlrup2ur\urL ururpurbph h (qnut Cnqur\urp):

3. LhSbL9U.I,nIYUU qnfunhLbnhr€UL hnhldgnhLc qugunr\

6. I.frghtrqurqnpquE rutr&frh Itp*,lJ k u${ntU,.4h ol*F.ounlnphg{nr-il t unrltr

ilrghtrqbur3n{ uurhriurUqurlfuqt
\.{* tnhqur\ur3rl"q** frq"pqi_mf+

(urlumhhur' rrurlurtr), nt+U*
ktrhpqlrur: * .*'siTr ';;ff
7. Llrshtrqur,l"r'qJff#iffi$l

'ffii

(hqnpmplnr-h), hph utitlrru\ulLtr;rupur tp;urh dh\upur\rutr htrhpqfnuSnt{ 2fr

\rupnr[ufrn.q ff *-*nhl hp qurl{g'frtuqp*f hf, q*p;*qurLnrplnthLtnp,
,:{ 'l:r' - - 

,*-".*l 
- 

= li' '-'"':+': 
u

s. Llrghhqurrlnprlur$.'*rraf1qtlurpru\pllihpqfnutr p"rfi.t oq**q;fbh1 trurtr
uhrfrur\urti tr-pl',g''unh hru{grp: ,ffi. 'n'iil€= ;, ,=

9.9ur3urtrfr \urnnrgrfurtr ru{uprn}rg ;Ft*" \ru3ruh}r tftuturnurgh urhrlur\u3{urb
(rlprlurbpurl frh) hqnpntpSnrhp \ruilpurqpffi q rr firghtrqfrurlnrri:

-ff {tt.'., -s,
10. ophtrpn{ qtniurtr hputzluhp nittgnq FltrqrrrFluqusurtfig:,*"*pq"q h1h\urpur\urtr
thhpqhulh uulurqfrhp uuhtiurhr{nr-d tr rlhprutrul{nr-ri k Zurtrd.trurdnrlnrl}r q"q.ihg unrlh

trqhLgburlfr qrupiruhtthntt N't hur{hltltubnt{ uuhJurhrlurb rlhpnrlfr\ur1}r huniur&ru3tr:

11. Ophtrpnrl qtnirutr hp*Zl"hp 2mhhgnrl \uril qtniurtr hpur2]ufrplr duni\hurp pugurb
hlh\urpur\ruSurtrfrg urnuprln4 hlhupur\urh LtrtpqfrurS|r (hqnpntplurh) uur\ruqhhp 2hh
uruhtfilhr{ntd, hfoh \urlurhp Cnt\ur1}r \urtrntrLhpntl uurhriurhr{rub 4hqphpmrl h

\*pqr.l dh\upru\urtr ttrhpqfrurh (hqnpmplntbg) r{urdurnnuf L rfpgur\gu{hb
qur3riurtrhhp.rl' 2\urpqur{npr{nr1 qhhpn{: Lrirutr \ru3urtrtrhp}rg hpur2fuurlnprlurb
rftuuru\urFuFlrh rlurdurnrlnq h1h\rnpru\urh ktrhpqluul|r qLrlurh qurSilurlrtrhpp
uurhrftuh{mrf htr Gm\ru1 fr \ruhntrhhpnrl:
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12.I-|rghtrqrurlnprlurb urhd.fr qnpbmtrhmp3mtrp ulhrnp k hurtiurqruururuluurhlr

uhtrhFqhrnhh*tlt rftuulrh, ZurSruurnurhlr Zurhpurqhuntp3urh ophtrplr, urJL ophhphhpfr,

unr-Sh trghLqhulfr, SurhgurSfrh \urhnhtrhpfr, UnhrnFur]hb \urtrntrtrhpfr, Zurh&hurdnrlmfir

k"tt,ihg p\mtrrlurb h url1 frpurrlur\urtr ur\nhpfr qruhurtr2trhpfrtr:

13. LfrghLqur{np{urb rutr&}r lf"qrihg 9ur3uh}r \runmgnr-rlp h 2urhruqnpbmrih

frpru\urtrurgrlnui L hunfur&ur3h h1h\urpur\ur3urtrf hurluurqburlfrh rfururnurplfuhpnrl

trurluuuhurlrub ufuhriurlfr purgurnntplunlp ophhu4pnr-pSunfp hurfuururhur{rub rlhqphpfr:

la. Lhghhqur{npr{urb rutr&p nl nL2, purh rifrtrltr 2019 prlurh*tth r1h\urhriphph 22-n

qurpururtlnp h Zurtrd,trurdnqnq bhp\urSurgtrhl \ru3urtrlr \urnntgtfruh' Zurluruuruhfr

Zrutrpuqhtnnrplurtr ophhu4pn.g*t, q*t*t 2htpfrh huniurqruuruufuurh

rfrnpd.urphhntplnth -t g*f-" iif4l"*gh|+' rlpru\urh r{rnp&urqfrrnur\urh

hqpur\urgnr-p3nttrhhpn{' 
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18. Unr-3tr ilrghLqhutt flt \*pnq oi:i uL&urtrE oqmurqnpbrful-r up{h1, oururp{h1 \ruri
qFuqur+F.lhL, lt"h rlpurhnrl unipruqpt{urb hph\rnpru\urh ktrhpqhut:lt urFnur+Fmplruh
qnpburnnt3pp npht d'trnrl rlrnluurtrgqht rull urh&fr, purgurnntp3urilp ophhpnri

hurluururhu{urb 4hqphpfr:

19. Unr3tr fghLqhu{fr qnpbn4ntplnr-hp 2}r rntupurb{nr-ri L}rghhqui{nnrlutb urh&}r hhur

hurtiunnhrl, urJrl prlnr-rf' hurilunnhrl qnpbnthhntplurh qrultftuhruqpnq qnpbnrtrhmp3nrtr

fpur\rutrurgtrnrl ru3l urhd.ruhg, frtr2ulhu trruh l-frghtrqrurlnprlrub urh&fr ilruutnu\gmplunfp
hfdLurlp{urb \unf qnpbnrl frpu{urpurhur\urtr rutrE urhg rhr*,

\*r'qr.{ qurhg,.[glnq rfruiuurCrttrrtnn, hr\ hlhlyrjiur\rutr kfrh-pq]rurSfr r{urdunpfr

rfurur4pnr-plurtr '4tqpnr-tfl-'trurh hlh\ur1$i\urtr Lfthqti###fh uru\urqhlr uruhrirutl^trutr

hrulur' hurilurd,ur3h Zurh&hurdnrln{r,:1'uriihrftuburb \ffinqh: Ultr 4hqpntil, hpp

hgh\urpur\ur3urhfr hqnpntpSnrhp urhqur4p{h1 k riruutlu\fr, unr3h \hrnnrl
trurluruurhur{urb 4pntlptrhpg "' I qpptunrlrrui hh hph\rnpurllurlurh}r r]rururnurgfr

uhrlur\urlluib hqnpntp3rutr rfuruml:

16. LfrghLqurlnp{urb rufrap 2nr-\urlfr o*rn*-np}r hu2{runriruhh t hhp\rulurghmd
r.ihburburfu 2".\r'r1.11r;1hffib, [t-r2qhu-ilrur: !t\urpu:!+,-ghtrggrul]r 

(hqnpnrpluh)
urprnurhrutrnr-ri trurldddttn4 qurSrftuhurqphpg' hurilud.uijt Cnr\ur1fr \urtrnhtrhpfr:i"i" 

"17. Llrghhqurrlnp{urb rutrd.p (10 U.{ur h *rlhth rnhqru\ullurb hqnpnr-p3urilp

\rulurhtrhpfr 4hqpmrf) q*p *q;F I q*-,"pq {h\urpurhhhpqhurfr\ru\urh
hunfur\urpqfr oqhpurunph hpruhruhqtrhpg hunirudrultr Surhgurlfrtr \urtrnhtrhpfr:
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20. I.frghbqurlnprlurb ruhd.p qruprnurrlnp h urulurhn{hl ilrghlrquninpr{urb
qnpbm-trtmpSurtr |rpru\urhurgriurh hrur.iurp urtrhprudh2r.n tr ur34 qnpbnttrhmplurtr r.fh2

bhpqput{{ub qnr.lph huruurhhflrnrplmhp Zul-rdtrurdnqnqh bhp\urlurgmgfr2trhp}r

hunlurp:

21. Lfrghliqur{nprlurb urtr&fr \rq.Ittg frpur\urtrurgqnq utnnhuu\urh urJL

qnpbnthhnr-p1nilrp :ulhup k r{urrutrq}r unr-1h $ghhqbul}r qultiruLLhpfr qurur2urd

\rurnurpnr-ilE, tull lrghhqurrlnnrlutb qnpbmhhmplurb hru2r{urqruhur\urh hru2{urnnuip

ulhurp k runruhd"hurgrlrub fthh Lbgh.Lqurlnp{rub urh&}r h"l.Ilrg }rpur\iutrurgrlnq urll
qnpbnr-hhntp3urh hur2{urqurhu\ruh.hr:r2r{urnmd[g':'

22. LfrghLqun{np{urb tutrd.g qrupunurlnp L ,2urhd.hurd"tf"rllr hrlrJhg uurhrirutr{urb

QrupqhpbL b 4":ll,Fphtr hutfruqru*r1;ii1o*t, ffihbqur{nprlub qnpbnthhnrplutr ilruufrtr

urhrlh\unnrlnr-p3ni-tr tr hruZffi".flil;L}l'hn 
]1]nU*:*ebhzul-tl:--trurdn4ml:

23. I-frghLqur{npr{rub urh&p q 
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Zifrtatdrdnqnqh$qruhurtr2ml trhp\rulurghhl

ilrghtrquitlnprlrub q"p6"itth"tp!'iiit .l,}Ik\$,ffilr tq*1'1 *r1h\rurn{nrplnr-h, }rtr2qhuilrghtrquitlilprlrub qnpbniLhnr-p;urtr .lhp"4$Bkq11 uqurnlr.{lffir1h\ruur{mp3nr-h, }rtr2qhu
trurh quurruuluutrhl " ' Zu$*tr#,ilffilff@Fn,f"n h-tupgtuqpnr-ilhhpfrh 10

ur2]uurr.nrutrprulfrh .prl* puffi;"W hpE'lz*t4p@q"qF q"ttJhg *:r druri[hrnhhp
rrruhr-[urbr]rrr h rhL :uruhrfurh{url fUt'

2a. Llrghbqru{npr{rub ruhd.p 4itt*-"Hj,}$"1t1**.1"ffi".t#$ h \pnttf Zurb&tiurdnrlnrl

trhpliur3urgpurb frghtrqurrlnprlub qnpbffiSfufilplurtr ilurufrh hur2{hurr{mp3nthhhptt tt *tL
tnhqhlunm{nr-p1urh hutluruur}rmp1uh fifil p,.,
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25. LlrghLqur{nprlurb urh&}r tfqilft€' Zurtr&hurd-nr1ml hhp\ru3urg{urb

rnhrlhllunnr{ntp;nrtrE hpurqurpurh*:ht tr.tph rlur Lfrghkqrur{hpr{urb ruh&fr qrqrjhg ftt
huniurp{nr-ri qru-qurir}r 1, tr2rlurb ttt npqhu *ph\hpmp3urtrp -rlhpruphpnrl
qurrluhurqurtrurqurb urhrlh\ururrlnr-plnthu:i t Sgtt q*qrrprl*a ubd.fr hhp\ru3urgpurb

qrurpnhuiqurhru\ruh urh.1[[unnq".t ,,\urq{urb tt*pgtpp \urpqru{nprlnr-ri hh
nhtrhFqhurfr\ur][ druufrh, hulqlurnurhfr.2$Epurqhurnr-p3urtr ophtrpn{ tr urll frpunlur\ruh
ur\rnhpn{: ,:l'
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26. I.frghLqurr{npr{urb urbd.p gl.urpurun{nn h Zruh&trurdnrlml}rtr urhr.Ifr2urqhu hurlurbhp

ru3h hurtrquniurtrptrhplr rlurufrtr, npnhp hurtrqhgphp htr unr-lh ilrghLrqfrurSfr qtu3r,irutrt hfrh

|uurluurmritthfth h*.i \*frrq hb 4unhurl umltr ilrghbqhu{h qur3rfiutrhhpfr

fuurluurnultrtnlt ruhilfr2ur\urh qurr.ndrun :

27. Unt3h ftghhqhu{h qur3ilurtrhhpt.l hur}uruuhu{rub frpruqh\nuip, urJr} prlmrl
rlrurutnurprydhnh hruh&trnuip, \ruururpr{nuf t ophtrpn{ uruhrirutr{urb h*pqt,l ii
durd\hurhhpnr-rl:
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5. LFSbLgU.{,nfqUU qnfUnhLbnhr€UL .LbfIUUqnhUC

28. Llrghbqunlnpr{urb qnpbmhhntp;urh r{hpurhu\mrfh frpur\urhurghmri t
Zurtr&hurdnlnqp:

29. I-frghLqurtlnprlurb qnpEmhhntplurtr {hpurhu\nr-rih urulurhnrlhlm trulururur\n{

Zurh&hurdnqnqh Lhp\urlurgntgfr2trhptr nthhh tuqrurn rimurpfr frpur{mhB
Lfrghtrqurrlnprlrub ruh&fr ururprubp' Zurtrd,hrudnqnqh uurhr.lurhurb \rupqnrl:

30. I.hghtrqur{np{urb urtr&p r{hpurhu\riurb- hnru-hurhurgilurh ghpurgpmri ulhup k

ulzurqgh Zruhd.trurdn{nqhb' urtrhpurdh2urnrplurh rlhqpnr-il urpunlur4phlml

hunlurqurururuluurtr rlnuuunup{phfr'

- -,= : *" .ud##ffi,trfu*,.,*,.,.*.,*:+r1r:.:_j:::=ir;:.-::ii -*.\!:$Trsr' - -,, - .:+.

4hqphpnnl 2*tama"tr"rtttgffii b*t,,il*t*. ]uruluq*lnfrrtpt qLpu'gt'h1"'

{hpurphp3url hutr&tiu+ruFghurtr-hfiffi'' L \*nfrrt@hsqffin!1 rnntdurhptrhnh hhr.ntrlurl
rnl=rrrrrlrlrl-n-' ffi d#S' ., tlt' 

Hffi
{hpuphp3ur1 hutr&tiuglpngJj*qUUry b qurpnrtffih+"1thggr"U1 urntdr

:lT:H;;",,T;;"oii # 
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2). ophtrpn{ uurhilurtrrlurb rnmq*frpfr@ ;

3) ilrghLqbur3fr qnpbnrl.'.p1*t l!*,rtgr,tU

4) ilrghLqbul]r qnpbnrlmp3urh a*.1*pi , "' 
',.,L : ,fl i -,-

32 
_l-frghLqu{nprlurb 

urtAp h*ri Zrutr&trurdnqnqh Lur}uur&hnhnrpSunip umjh

ilrghhqburlh qnpEnlntplnr-hp rpu4ruphghhlnr- atqpnr-il 2tutr&hurdnrlnt{p tl
I.frghhqun{npr{urb urtr&p qh\urquprlaiU@tilkhtrhpqhurlth*th riurufrh" Zu3uruuurh}r
lctt!
Zurhpurqhurnr-plurtr ophhpn{ h Zurluruururiifr Zrutrpurqhurnrplurh ophhu4pnrp;unip:

f. 6. SflhdUl,gl,bfe

31. I-frghbqun{npr{rub ruhd.}i ttrr.tilhg,: ..htrhpqhrntt\*th rfuru}rh" Zruluruururh}r

ZrutrpurqhrnnrpJruh ophhpfr 'tit-.ff*{ttpg, ZurbAtrrudnqn4h' ph4nr-hurb frpru{ur\rutr
t a:ru\tnhpp, unrl h 1}r g thqllq$i"Hlur3 q i n:qtuu2uld \urnurphlnt

33. LfrshLqurrlnprlurb urtr&p,,r'uil fii;;;;; {*;ri*rrbhnh 3t-r,+ \hrnnr-tl rr2rlurb

]uurluunttitthnft huniurp qunnuru$uiliutn{nl,p1nltr:.h lipmd, hph 4prutrp hhrnlnuhp hh

StF durdnpfr: Untlh trghhqbuSft qutlJ*frfrtplr ]niuruurn{ Irpr ilurdnp k hurtlurprlmri
gruh\urgurE hutrquniurhp \uril +hqp (+pru hhurhurtrp), nfrp hruhqhgpht L (hrutrqhghmrf

h*.i \*ptq k hurtrqhghhl) L[ghhqrur{nprlurb urhd,fr qurpururrlnpmp3nrhtrhpfr

2\unnurprirutr \*rJ n2 qunn2urd \ruururpriurh b rifrurdruriurl-ru\ purrlrupurpnui t
hhutrl urp qur3 riruLhhplrh'

1) 2[r qurtnlnui L]rghtrqrur{nprlurb urtrd,}r rlhpurhu\nr1nr-p3urh trbppn.

. 2) I-|rghhqurr{nnrlurb urh&p &hntrurp\h1k pnlnp urtrhprudh2rn rifr2ngtrhpe h 2urhphpp
(urt+ p{nui tru}uruqqm2ru\uhr* urllahtnpurtrpurlfrtr, ophhurlpnrp3unipffiK'ffi
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hurluuruhurlrub) h2r{urb hruhqunftutrptrhpp (hhurhurtrphhpn) \ruh}uh1nu
rlhprughhlm, rlhryIhlnt \uni 4purtrgfrg ]untururlrhlnt hurilrup.

3) I-frghhqun{nprlutb urhd.p urhrlh\rugphl L Zurh&trurdnlnqbb fpuqh\{h1ntg hhrnn

htnupurrlnnhtru uhrpi duni\hurnr-ti, pur3g nl nL2, purh url4 riurulrh frpurqh\{h1mg
hhurn 1 0 ru2]uurururhprul frh oprlur phpugpnuf:

34. Um3h ilrghLqbu3fr qurpiurLrtrhpfr |niuurnnrl, rfurutrurrlnpurqhu, Stftt tirudnp htr'

1) phur\urh b uhfuhurbfrtr urqhurhhpp, huilurdurpur\hhpp, phntppuh nr-dhplr

urpuurumlnp 4puhnpntdtthltE' -(*14 foflnr-ri' 2phhrlhrltrhp, hp\pur2urltdhfr,

rlrnpnpfr\trhp, qurrruuhnqibF,'q*jmq"q U uUqp"qn{ nr-rp1np+tlnq hnp4urnruur

urLd.phtrhp, ;&hurpphp, urmurhpbhp)., unnnriurSfrtr, ', ,,=pfnifrur\ruh b*.i
lhhuurpurhur\urtr ' urrlunnnt-d, * qnpbur4ntltrhpp, huruurpui\ur\urh

rutr\urpqntplmhhhpg. ::.*.h*. ' "i 
'* :r
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quruhpurqdtrhpp,

ulF=l11t4pbh p2hrutlnt| .::::::::::

n"Tr$tpntrghg lnr-p h5nr-pp'*h{t' L

nthhhnr-rf Z"iJffiu**L,q,2,*MF#ulffi'trfijiiI6;.l{e;bp;.i, ll*.i hhpqprur{mrf k

ur1h, frh2g qn3nrplnih#tnr,Strgtlqurti-|hr tf*ft*"{gr"drnnphh \rutrfurunhutlhp.'' ?': : * ffi W :

qhrnur\urh h rnhrlu\utii fhph$i.ffi'T.t*nuuL duptlbfi \-ri rutl hFurqruunl

ltuqriur\hpqnr-plurh ru\urE, {hpffitp3nthp l1*rl urhqnpbntplnr-hp tuJL
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e*t#
rlhqpnr-rf, bftf {,nu tupgmtrpnr-rf fr rnpuniu]}qrltL,i:tt hp\*frurd.qrlhl unr-3h

trghhqfrur3nq urdpurqprlrub qurptnurrlnpntplurh \urtnurprfurh huniurp

utihprudh2ur npbt pnqlurrlnrplnttr \ruil |rprurlnilp \utti |un2ptr4nur{h1 t *J+
qurpuurrlnpmp3url-r \uruurpmilp, qurliruhnrl, np,Lfrgthqurqnprlurb urh&p qnpbhl

thurdru&ur;tn**t gsr*UfrZruf rpuruf hmn-p1*tonk=h.u4'_rnffi :

35. Unr-1h *rghbqhurlb qurlilurtrLhnh: F -p+ t1h*p ft uurhriurtrunlrur\nuf

I.frghhqur{np"q*a'*Ul} pi*q".UpO' qtry**q*+n l*nft urll rupurru\urpq b

urh\ruhluh$ 4hqphp nr hurh{iiiUruhptrhl-r }r 
.hrulur 

qurlm qurpurqulnui +h,Iht
Zruh&tiurdnrln{' unrlh qtuh qruhurl-r2hhntttr pur{rupruphlm qhqpmd rlpruhp tru $npu
rlurdnp druhur2hlm huniurp:

7. LhSbLghUgh On0nlunhr€nhLLbf C

36. Unt3tr ilrghbqtru{nui r]rnrlrn}umpSnrhhhp \urpnrl hh \unnurpqhl l-hghtrqurrlnprlurb

utr&fr \*.i Zruh&trurdnqnqh Lrulurud.hntrnr-p;unfp' Zurtrd,trurdnqnqb \"rt ihg

uurhriurtrrlurb \rupqn{:

37. Ztuhd.hurdnqn{r trur}uur&hnhntplurdp unrlh ilrghbqfrur3fr rlrnrlrn}unr-p1nr-trtrhpp

\uururprlnui hh Lfrghtrqurlnp.l*b urhd,f hunfur&ur3hmp3unip, Flugunmplrudp u3h

+hqphplr, hpp trurluururhurlnrl rlrnrlrnfunr-p3nr-trtrhph urhhprudh2n hh Zur3uruururhfrffi
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Zruhpuqhunr-plutr ophhptrhpfr b trnpriunnfrr{ frpur{ur\uh ur\uhpf ulunn2rud

\unnurpnr-tlh urqurhn{h1nt hurdurp:

38. Llrghhqunlnp{urb urtrd.fr {hpu\urqilur\hpqrfurtr lt*rJ ttF* urhrlurtnlurtr \*rI
qurtllhlnr- ,l*ttrh rfrnrlrnfuriurtr 4hqpnril Llrgbl-rqur{nn{_urb urhd.p ulurpurun{nF k ul+

rlrnr{rn}unr-p3nr-htrhptr frpunlur\urtr ntd uuuhurlnt oprlurtrfrg u\uurb 15 oFlul

durd\hurnui untlh trghbqbulb {hpur&hur\hpqriurh hurlu trhp\urprgLhl

Zrutr&hrudnrlntl, purgurnnr_plunip ophtrpnrl burluururhu{urb 4hqphpfr:
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h1h\rnpru\urL thtpqburlh (hqnpntp3urh) urpurur4pmp3urh

Lh N"0654 DghLqlur3b qurllurhtrhplr

UUqUqhL b.{ UUqUCtLh KcqfsnhuLbf

Unr-3tr hur{hllurbmrf oqnurqnpbrlrub hfnihru\urtr hurullugnr-plnrtrhhptr hh.

1) h1hllrnpur\rutr ttrhpqhu{h uru\ruq}rtr' Lfrghtrqru{npt{urb urtr&ir huniurp tifrur4pm]p
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tr,t1.ffi*.ti$ b. s*n hpurqurpurhrl*b
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4) opttruryntpt*h,h'ff"hfeipl"'t' 
_zFp ..1u,foh's,q*n flf! r'u'" tflrtr2h 30

u.Iur hq"F ;;up "pirrp"q +tffip1 tn*zffihp ".ht;;; \urluhtrhpfr rttrpnrl

' 2ulu3riurtrurrlnprlrub trnprlrurn!.dt}ffiffi*-tg+,1+ qrqurl, ptr4mbnuf, rlrnrlrnfump3nrh
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urruprlur hntfirufr 1 -p:
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uur\urqfrhp (prugurnnr-p;rurfp urlh qhqph, hpp uur\rugtft q"pb"qntp3ruh 6 uril|rup 2fr

l-trught) umlh hurr{hfltub1r'S pq tU*"q "*nU;trt{ur! ;*fr-afrnui rlrnfuhlm{ rlfrurlh Rr

uur\urqfrtrp rltpurtrurSrlnr{I $k' untlh hru{hSlgb}s g-nti hhqtd uurhilurh{urb
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duLrltil;.Jst"t3rr qh*r.l uurhtlffi b p*b*K";J tu J[tttir: 
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ptr4mtrhlm{: dffw,ffiffi
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trurlunp4 ururprlur trntlh ur.iurlur'tlur2urnhur\urh {rnfuupdhptr k:
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