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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության 

բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության 

կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ 

հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի 1-ին փողոց 88/3-4, 

88/2, 88 հողամաս հասցեում նախատեսվում է կազմակերպել անհատական հանգստի 

գոտի: 

Հանգստի գոտու աշխատանքային նախագիծը իրականացվել է գործող 

նորմատիվ փատաթղեթերի պահանաջներին համապատասխան:  

Նախատեսվող գործունեության նպատակն անձնական օգտագործման հանգստի 

գոտու կառուցում: 

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

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա 

է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Հանգստի գոտու աշխատաքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության նախնական գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և 

բնապահպանական ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

նախատեսվող գործողությունները, բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության գնահատման 

շրջանակը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

Օրենսդրական դաշտ 

- Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին 

(1992), 

- Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին (1994), 

- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

(2014), 

- Պատմական և մշակութային անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին (1998), 

- Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին (2006), 

- Բուսական աշխարհի մասին (1999), 

- Կենդանական աշխարհի մասին (2000), 
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- ՀՀ հողային օրենսգիրք (2001), 

- ՀՀ հարկային օրենսգիրք (ՀՕ-165-Ն, 01.01.2018թ.) 

- «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 

14.08.2008 N 967-Ն որոշում 

- Բնապահպանական կրթության մասին (2001), 

- ՀՀ ջրային օրենսգիրք (2002), 

- ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք (2011), 

- Թափոնների մասին (2004), 

- Բնապահպանական մոնիտորինգի մասին (2005), 

- Բնապահպանական վերահսկողության մասին» (2005), 

- Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին (2006), 

- ՀՀ անտառային օրենսգիրք (2005), 

- ՀՀ Կառավարության <<ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքը հաստատելու մասին>> 

29.01.2010թ. N 71-Ն որոշում, 

- ՀՀ Կառավարության <<ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքը հաստատելու մասին>> 29.01.2010թ. 

N 72-Ն որոշում, 

- <<Սևան>> ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլանի (հողերի 

օգտագործման սխեմայի) հաստատման մասին>> ՀՀ Կառավարության 18.01.2007թ. N 

205-Ն որոշում 

- <<Սևան>> ազգային պարկ պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու, <<Սևան>> 

ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպիության 

կանոնադրությունները հաստատելու մասին>> ՀՀ Կառավարության 30.05.2002թ. N 927-

Ն որոշում 

- <<Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության 

կանոնակարգման միջոցառումների մասին>> 14.09.2006թ. N1386-Ն որոշում 

-<<ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> ՀՀ 

Կառավարության 31.07.2014թ. N 781-Ն որոշում 

 

- Հրաման N2-III-11.3 «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական 

շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» սանիտարական նորմերը 

հաստատելու մասին: Ուժի մեջ է մտել 13.04.2002թ: 

Հաշվի են առնվել նաև՝ 

- ՀՀ կառավարության 2014թ. սեպտեմբերի 25 որոշումը «ՀՀ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության եվ 

օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը եվ միջոցառումները 

հաստատելու մասին» 

- ՀՀ կառավարության 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի նիստի «ՀՀ կենսաբանական 

բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
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օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների 

ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին» N54 որոշում 

- ՀՀ կառավարության 2015թ. մայիսի 27-ի նիստի «ՀՀ անապատացման դեմ 

պայքարի ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագրին 

հավանություն տալու մասին» N23 արձանագրային որոշումը: 

- «Օրենսդրական դաշտ» բաժնում ավելացնել ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի N 1563-Ն որոշումը, «Կախված տեղանքի 

առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման 

տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության որոշում (2011 թ. հունվարիի 27, N 75-Ն) 

- «Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձեվավորման, 

ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի 

գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների մասին ՀՀ 

կառավարության որոշում (2005թ. հունվարի 20, N 64-Ն) 

- «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության 

պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման 

(2020թ. սեպտեմբերի 9, N 355-Ն) և նախատեսվող ռեկրեացիոն գոտում 

գործունեությունը իրականացնել սույն հրամանով սահմանված դրույթներին 

համապատասխան. 

- Նախատեսվող գործունեությունը իրականացնել քաղաքաշինական 

գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում 

քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգին համապատասխան:  

 

 

1.4 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը  

Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնք գյուղ Դրախտիկ 1-ին փողոց 88/3-4, 

88/2, 88 հողամաս հասցեներում նախատեսվող անհատական հանգստի գոտու 

նախագծային աշխատանքներին համար հիմք են հանդիսացել Շողակաթ համայնքի 

ղեկավարի կողմից 2021 թվականի մարտի 05-ին տրված թիվ 4 նախագծային 

թույլտվությունը /ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը  

Կառուցապատման ենթակա տարածքը գտնվում է «Սևան» Ազգային պարկ»- 

ռեկրեացիոն գոտիում: Նախատեսվող գործունեությունը կիրականացվի  

քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների 

տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգին 

համապատասխան:  

Հողատարածքը բաղկացած է երեք հողակտորից՝ 0.508 հա ընդհանուր մակերեսով 

(վկայականները կցվում են):  

- հողատարածքի նպատակային նշանակությունը՝ հատուկ պահպանվող 

տարածքների 

- գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հանգստի համար 

նախատեսված 
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- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ հողամասի կառուցապատման իրավունք: 

Կառուռուցապատման ենթակա տարածքը մասնակի կառուցապատված, միջին 

թեքություններով:  

Կառուցապատման ենթակա հատվածի մակերևույթի բարձրությունները 

տատանվում են 1905-1915 մ սահմաններում: 

Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ծառահատում չի 

իրականացվելու:  

Տարածքի կանաչապատման համար կմշակվի Արդիականացման և 

կանաչապատման նախագիծ և այն կհամաձայնեցվի «Սևան» Ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 

հետ: 

Նախագծված հանգստի գոտին գտնվում է Սևանա լճի ափին Գեղարքունիքի մարզի 

Դրախտիկ համայնքում: Հատկացված տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է            

5080 քմ (59.5 x 54.7մ): Հանգստի գոտու մուտքային մասը երկուսն է, որը կազմակերպված 

է Շորժա տանող մայրուղուն կից:  

Հանգստի գոտու տարածքում նախագծված է՝ 

 Պահակակետ, օժանդակ սենյակներով (հատակի նիշ՝ ±0.000=1916.45), որը 

նախատեսված է հանգստի գոտու մուտքային հատվածում: Հատակագծային չափերն 

առանցքներով կազմում են 69.8 քմ: 

 Առանձնատուն (հատակի նիշ`±0.000=1909.75)=211.3քմ։ Առաջին հարկում 

նախագծված է հյուրասրահը և խոհանոցային մասը, նախամուտքային հատվածում 

նախատեսված է շվաքարան-ամառային խոհանոց։ Երկրորդ հարկում նախագծված է 

5 ննջասենյակ, իրենց առանձին սանհանգույցներով և պատշգամբներով: 

 Փայտե բնակելի տուն (հատակի նիշ՝ ±0.000=1905.15)= 76.7 քմ: 

 Ստորգետնյա տնտեսական շինություն (հատակի նիշ՝ ±0.000=1906.20)=61 քմ: 

 Օժանդակ կառույց՝ սկուտերների և կատերների պահպանման համար=140.2 քմ։ 

 Լողավազան=77.6 քմ։ 

 Խաղահրապարակ=446.2 քմ: 

 Խարույկատեղ=41.6 քմ։ 

 Առափնյա նավամատույց=60.5 քմ: 

 Ստորգետնյա մաքրման կայան =52 քմ: 

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ 

- Տարածքի ընդհանուր մակերես – 5080քմ; 

- Տարածքում նախատեսվող շենք-շինությունների մակերեսը – 1236.9 քմ; 

- Ճեմուղիներ, մայթեր – 282.1 քմ; 

- Կանաչապատման մակերեսը կազմում է 3561 քմ: 

Նախատեսվող հանգստի գոտու տարածքում 1905մ նիշից ցածր տարածքներում 

հիմնական/կապիտալ օբյեկտներով կառուցապատում չի նախատեսվում: 

Հողաբուսաշերտի հզորությունը կազմում է 15-20սմ: Հողային աշխատանքների 

ընթացքում այդ տարածքի բուսահողը մոտ 300 խմ ծավալով շինարարի կողմից 

նախատեսվում է պահել հատուկ վայրում և պաշտպանելու համար ծածկել 

համապատասխան  ծածկով, որպեսզի չխառնվի շինարարական աղբի հետ: 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո պահեստավորված բուսահողը 

կօգտագործվի կանաչապատման աշխատանքներում: Կանչապատման 
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աշխատանքները և նախատեսվող ծառաթփային բուսականության տեսակները 

կհամաձայնեցվեն «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հետ և կիրականացվեն 

առաջնորդվելով <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքի 

դրույթներով: Շինարարության ընդհանուր տևողությունը կկազմի 1 տարի: 

Հանգստի գոտու գազամատակարարում չի նախատեսվում, ջեռուցումը և տաք 

ջրամատակարարումը կիրականացվի հոսանքով: 

Տարածքի էլեկտրամատակակարուման համար ընկերությունը կդիմի «ՀԷՑ» ՓԲԸ-

ին տեխնիկական պայման ստանալու համար: 

Հանգստի գոտու կոմունալ-կենցաղային նպատակով ջրամատակարարումը 

կիրականացվի ավտոցիստերնով, պայմանագրային հիմունքներով: Այդ նպատակով 

տարածքում նախատեսվում է տեղադրել ջրի ռեզերվուար, որը կմիացվի ներքին 

ցանցին: Ներքին և արտաքին ցանցերը մոնտաժվում են պոլիպրոպիլենե 

խողովակներից: Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական սարքավորումներից 

ինքնահոս խողովակներով կհեռացվեն նախագծվող արտաքին ցանց, որտեղից 

կուղղվեն մաքրման կայան: 

 

ԼՈՂԱՓԻ ԵՎ ԲՈՒՖԵՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ 

UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

  

 

1) հանդերձարան-խցիկներ (հանգuտացողների 1 խցիկ, 1 մարդու համար` 1,2-1,3 

քառ. մետր մակերեuով). 

2) uոլյարիում (հանգuտացողների 30 տոկոuի հաշվարկով` 1 մարդու համար` 3-5 

քառ. մետր մակերեuով). 

3) oդահարթակ-աերարիում (հանգuտացողների 8-10 տոկոuի հաշվարկով` 1 մարդու 

համար` 3,5-4,5 քառ. մետր). 

4) տենտեր, հովանոցներ (հանգuտացողների 30 տոկոuի հաշվարկով` 1 մարդու 

համար` 3,5 քառ. մետր). 

5)  աղբանոթներ` 1 աղբանոթ. 

6) լողափի գոտու տարածքի մակերեuը որոշվում է` ելնելով մեկ չափահաu 

հանգuտացողի համար` առնվազն 8 քառ. մետր, մեկ երեխայի համար` առնվազն 5 քառ. 

մետր հաշվարկից, ընդ որում, լողափի գոտու եզրագծի նվազագույն ձգվածությունը մեկ 

մարդու համար կազմում է 0,25 մետր, իuկ լողալու գոտու ջրի հայելու մակերեսը` մեկ 

մարդու համար` 10 քառ. մետր: 

 



1.5 Նախատեսվող գործունեության տարածքի տեղադիրք 

 



1.6 Ջրամատակարարում, կոյուղի 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 

Հանգստի գոտու կոմունալ-կենցաղային նպատակով ջրամատակարարումը 

կիրականացվի ավտոցիստերնով, պայմանագրային հիմունքներով: Այդ պատակով 

տարածքում նախատեսվում է տեղադրել ջրի ռեզերվուար, որը կմիացվի ներքին 

ցանցին:  

Ներքին ցանցերը մոնտաժվում են պոլիպրոպիլենե խողովակներից: 

Արտաքին ցանցը մոնտաժվում է Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակներից.  

 

ԿՈՅՈՒՂԻ 

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական սարքավորումներից ինքնահոս 

խողովակներով հեռացվում են նախագծվող արտաքին ցանցի մեջ և արտաքին ցանցի 

միջոցով ուղվում են դեպի մաքրման կայան: Ներքին և արտաքին ցանցերը անցկացվում 

են պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից: 

 

1.6.1 Շինարարության օրացուցային պլանը և կադրային ապահովումը. Հողային 

աշխատանքներ  

Հանգստի գոտու գոտու շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է 

իրականացնել 1 տարվա ընթացքում, այդ թվում` 

- Տարածքի նախապատրաստում և հողային աշխատանքներ` 1 ամիս 

- Հիմնային աշխատանքներ՝ 1 ամիս 

- Հանգստի գոտու հիմնական շենքերի կառուցում 6 ամիս 

- Հարդարման աշխատանքներ՝ 3 ամիս 

- Բարեկարգման աշխատանքներ՝ 1 ամիս 

Շինարարության ժամանակ օգտագործվող հիմնական շինարարական տեխնիկայի, 

փոխադրամիջոցների ցանկը` 

 Ավտոմոբիլային  կռունկ    

 Բեռնատար ինքնաթափ  

 Էքսկովատոր  

 Էլ.եռակցման սարք 

 Ձեռքի էլեկտրական գործիքներ 

 Ձեռքի մեխանիկական գործիքներ 

 Ատաղձագործական գործիքներ 

 Ներկարարական գործիքներ 
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Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 15 մարդ, որից  

- Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ  - 3 մարդ 

- Արհեստագործներ և բանվորներ  - 8 մարդ  

- Մեքենավարներ և օգնականներ - 4 մարդ 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը 

և յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում:  

Հողային աշխատանքներ՝ 

- Հանույթ ՝ 480 խմ 

- Հետլիցք ՝ 380 խմ 

Ավելացած 100 խմ հողային զանգվածը կօգտագործվի տարածքի բարեկարգման 

նպատակաով: 

1.6.2 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, որոնց ցանկը և 

քանակները ներկայացված են աշխատանքային նախագծի համապատասխան բաժնում: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

a)Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`3 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝ 12 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ՝ 0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  1080 օր                                         

Wխ.տ.= (3 x 0.016 + 12 x 0.025) x 1080 = 375.84 մ3/շին. ժամ. կամ 0.348 մ3/օր: 

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

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 500 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 180 

Մ1 = 500 x 0.0015 x 180 = 135 մ3/շին. ժամ. կամ 0.75 մ3/օր 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  510.084 մ3/շին. ժամ: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջրցան իրականացնելու նպատակով 

օգտագործվող ջուրը կմատակարարվի համապատասխան մեքենաներով, 

մասնագիտացված ընկերության կողմից պայմանագրային հիմունքներով:  

ԻՏԱ և բանվորական անձնակազմը կոմիունալ-կենցաղային կարիքները կհոգան 

շինհրապարակում ժամանակավոր նախատեսվող բիոզուգարաններից, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտին կապամոնտաժվեն: 

 



ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2021 

 

12 
 

1.6.3 Շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցությունը 

Շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության հնարավոր 

ազդեցությունը բացահայտելու, վերլուծելու և գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ է 

նույնականացնել բոլոր այն գործընթացները, սարքավորումները, օգտագործվող 

նյութերն ու ռեսուրսները, որոնք յուրաքանչյուրն առանձին կամ որաշակի զուգակցմամբ 

կարող են առաջացնել օդային և ջրային ավազաններ վնասակար նյութերի 

արտանետումներ և արտահոսքեր, վտանգավոր թափոններ, ինչպես նաև ազդել 

տարածաշրջանի կենսաբազմազանության վրա:   

Մթնոլորտային արտանետումներ տեղի են ունենալու առաջարկվող 

աշխատանքային նախագծի իրականացման կառուցման փուլերում: Տվյալ 

արտանետումները ներառում են օդի որակը աղտոտող նյութեր, մասնավորապես 

խոսքը գնում է փոշու, շինարարական տեխնիկայի դիզ. վառելիքի այրման արդյունքում 

առաջացող արտանետումների մասին:  

Փոշու արտանետումները կառաջանան շինարարության հիմնական 

աշխատանքների ժամանակ, ինչը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ 

մթնոլորտային օդի որակի վրա: Հողային աշխատանքների արդյունքում գոյացող փոշին 

կարող է ազդել մթնոլորտային օդի որակի վրա, մասնավորապես, շինարարության 

սկզբնական փուլերում: Որոշ փոշի կարող է առաջանալ քամիների ժամանակ 

պահեստավորված շինանյութի տեղաշարժմամբ և շինարարական հրապարակի 

մոտակայքում մեքենաների շարժի ժամանակ: Հարկ է նշել, որ այս ազդեցությունները 

տեղի կունենան շինարարական աշխատանքների ժամանակ, սակայն կլինեն 

կարճաժամկետ ուստի,  փոշեգոյացման ազդեցությունը մթնոլորտային օդի վրա 

կառուցապատման ժամանակ ունի չափավոր  բացասական նշանակություն: Օդի 

նշանակալի աղտոտում չի սպասվում, եթե շինարարության պատշաճ գործելակերպ և 

սարքավորում կիրառվի:  

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ մեքենաների արտանետումները 

անխուսափելիորեն որոշակի ազդեցություն կունենան տվյալ տեղանքի մթնոլորտային 

օդի որակի վրա, չնայած, այդ ազդեցությունն այնքան քիչ կլինի, որ հնարավոր չի լինի 

այն բացահայտել:  

Նախնական գնահատման հայտում ներկայացված են բոլոր այն միջոցառումները, 

որոնք միտված են մեղմելու շինարարական փուլում առաջացող վնասակար 

ազդեցությունները: 
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1.7 Շահագործման փուլ 

1.7.1 Խմելու-տնտեսական կարիքներ ջրապահանջի հաշվարկ 

Խմելու տնտեսական կարիքների համար խմելու որակի ջրի հաշվարկը 

կատարվում է՝ 

 բանաձևով, որտեղ՝ 

n - 1 հանգստացողի համար ջրի ծախսի նորման է՝ 120 լ, 

N - հանգստացողների քանակը՝ 10 մարդ,  

T – Հանգստի գոտում ապրելու ժամանակը տարվա կտրվածքով՝ 365 օր։ 

W = n x N x T = 120 x 10 x 365/1000 = 438 խմ/տարի կամ 1.2 խմ/օր: 

Օգտագործման ընթացքում ջրի անվերադարձ կորուստը կազմում է ≈ 12 %: 

Wկոր. = 438 -52.6 = 385.4 խմ/տարի կամ 1.06 խմ/օր 

Կենսաբանական մաքրման կայան ուղղվող հոսքաջրերի քանակը կկազմի՝            

1.06 խմ/օր կամ 385.4 խմ/տարի: 

Հաշվարկը իրականացված է հանգստի գոտու առավելագույն զբաղվածության 

ցուցանիշներով: 

Հանգստի գոտու կոմունալ-կենցաղային նպատակով ջրամատակարարումը 

կիրականացվի ավտոցիստերնով, մասնագիտացված ընկերության կողմից 

պայմանագրային հիմունքներով: Լողավազանը կրում է դեկորատիվ բնույթ, ջուրը կամ 

կբերվի պայմանագրային հիմունքով կամ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից 

կստանան համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվություն խորքային հոր 

հորատելու համար:  

 

1.7.2 Ոռոգման և ջրցանման կարիքների համար ջրապահանջի հաշվարկը 

Ջրի ծախսը 1 քառ.մ կանաչ տարածքի ջրման համար՝ n 

n1` գազոններ - 4 լ  

Կանաչ տարածք (S)՝ 3561,  

ջրման օրական հաճախականությունը (K)՝ 1 անգամ, 

ջրման օրերի թիվը տարվա կտրվածքով (N)՝ 60 օր։ 

Ջրապահանջը կկազմի՝ 

Wոռ. ջրց = (n1 x S1) x K= (4 x 3561 )/1000x1 = 15խմ/օր 

Wոռ. ջրց  = 15 x 60 = 900խմ/տարի 

Ոռոգման ջրցանման համար ջուրն ամբողջությամբ օգտագործվում է 

անվերադարձ։  
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1.7.3 Լողավազան 

Լողավազանը կրում է դեկորատիվ բնույթ, որի տարողությունը կազմում է մոտ 100խմ: 

Լողավազանը տարեկան կլցվի 2 անգամ, լողավազանի ջուրը ամբողջությամբ կօգտագործվի 

ոռոգման նպատակով: 

 

1.7.4 Մաքրման կայան 

Կենցաղային կեղտաջրերը սանիտարական սարքերից ինքնահոս  հավաքվում և 

հեռացվում են ներքին ցանցի միջոցով դեպի կոյուղու բակային ցանց: Կոյուղու բակային 

ցանցը նախատեսված է միացնել 1 հատ կեղտաջրերի մաքրման կենսաբանական 

կայանի, որը կապահովի Սևանա լճի համար հաստատված նորմերը: Հանգստի գոտու 

շրջակայքում կեղտաջրերի հեռացման կոլեկտոր չկա: 

Ցանցերի վրա նախատեսված են դիտահորեր ստուգումներ կատարելու և հետագա 

շահագործելու համար: 

Համաձայն մաքրման կայանի անձնագրային տվյալների մաքրված ջրերը  

համապատասխանում են ձկնատնտեսական ջրամբարների նորմերին և 

համապատասխան վնասազերծումից հետո կարող են օգտագործել նաև ոռոգման 

նպատակով, իսկ ավելցուկը լցնել լիճ: Մաքրման կայանը տեղադրվելու է 1906.2 մ նիշի 

վրա: 

Հարկ է նշել, որ ոռոգման շրջանում մաքրված ջրերը օգտագործվելու են միայն 

ոռոգման նպատակով:  

Ինչպես նշվեց նախորդ ենթաբաժնում կեղտաջրերի առավելագույն օրական 

ծավալը նախատեսվում է 1.06 խմ/օր:   

Նմանատիպ տեխնիկական ցուցանիշներով կայան է հանդիսանում § ՅՈՒԲԱՍ 15¦ 

տեսակի մոդուլային կենսաբանական մաքրման կայանը, սակայն պատվիրատուն իր 

հայեցողությամբ կարող է տեղադրել նաև նմանատիպ կամ ավելի լավ ցուցանիշներով 

մաքրման կայան: Նախատեսվում է տեղադրել § ՅՈՒԲԱՍ 15¦  տիպի մաքրման կայան, 

ինչը լիովին համապատասխանում է հանգստի գոտու գոտու հանգստացողների 

առավելագույն քանակին՝ 10 մարդ: Առաջարկվող մաքրման կայանի 

արտադրողականությունը ըստ տեխնիկական պարամետրերի կազմում է 3 խմ/օր կամ 

15 մարդ, որը նաև հաշվի է առնվել որոշակի հավելումով: 

Աղտոտվածության ցուցանիշների և աղտոտող նյութերի քանակները հաշվարկված 

են յուրաքանչյուր հանգստացողի համար առաջացող աղտոտվածության տվյալների 

(СНиП – 2.04.01 – 85, աղյուսակ 25) և կեղտաջրերի օրական քանակի հիման վրա: 

Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 10-ում: 

Աղյուսակ 10. 

№ Ցուցանիշի անվանումը Աղտոտող 

նյութերի 

քանակը, գ/օր 

Կոնցենտրացիա,  

մգ/լ 

1. Կախված նյութեր 265 250 

2. ԹԿՊլրիվ 219.3 206.9 
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3. Կապված ազոտ (ամոնիումի աղերի) 43.9 41.4 

4. Ֆոսֆատներ 18.1 17.07 

5. Քլորիդներ 49.3 46.55 

6. Մակերեսային ակտիվ նյութեր (ПАВ) 13.67 12.9 

 

Կայանի մաքրման արդյունավետությունը համապատասխանում է 

ձկնատնտեսական ջրամբարների պահանջներին: 

Մաքրմանն կայանի տեղադիրքը ներկայացված է գլխավոր հատակագծի վրա: 

 §ՅՈՒԲԱՍ 15¦  կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանը (ՄԿ) նախատեսված 

է տնտեսական կենցաղային կեղտաջրերի վնասազերծման համար: Կայանը 

ապահովում է մաքրման այնպիսի աստիճան, որը նախատեսված է Մակերեսային 

ջրերը աղտոտումից  պահպանելու սանիտարական նորմերով և կանոններով (ГОСТ 

25298-82) և ՇՆ և Կ-40-03-99 ու ՇՆ և Կ 2.04.03-85  «Ջրահեռացում Արտաքին ցանցեր և 

կառույցներ»: 

Կայանը համապատասխանում է ՌԴ ՏՊ–4859–002–54899623–2003 պահանջներին: 

Կայանի բոլոր մասերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում կեղտաջրերի հետ, 

պատրաստված են չժանգոտող կայուն նյութից` պոլիպրոպիլենից, որն ապահովում է 

դրանց աշխատանքի երկարակեցությունը (ոչ պակաս քան 50 տարի: 
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2.  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

2.1 Նախատեսվող գործունեության տարածքի ֆիզիկա-աշխարհագրական 

նկարագիրը և լանդշաֆտը 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, 

Արեգունի լեռների հարավային լանջին, մարզկենտրոնից 61 կմ հյուսիս-արևելք: 

Ռելիեֆը անհարթ բլրային է: Մակերևույթի ընդհանուր թեքությունը հարավ-

արևելյան ուղղությամբ է: Տարածաշրջանի մակերևույթի բարձրությունները 

տատանվում են 1898-2000 մ սահմաններում: Տարածքը լեռնատափաստանային է, իրեն 

բնորոշ բուսականությամբ`հատիկաբուսականության գերակշռությամբ, բլրի 

արանքներում և քարակույտերի մոտ թփերի և առանձին ծառերի առկայությամբ: 

Սևանի ավազանի արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան ափամերձ տարածքները 

բնորոշվում են ռելիեֆի տիպիկ հրաբխային կառուցվածքով: Հրաբխային լավաների 

հոսքահետքերը, հասնելով մինչև լճի ափամերձ տարածքները` առաջացրել են 

արևմտյան ափի բազմաթիվ ծովախորշեր, հրվանդաններ, երբեմն հզոր քարաբեկորների 

ձևով` ընդհուպ մինչև լիճը: Տարածաշրջանում ռելիեֆը բլրաշատ ափսեաձև 

իջվածքներով է, թույլ բլրակային, աննշան կոնաձև իջվածքներով: Ռելիեֆի այսպիսի 

ձևերը օժանդակում են մթնոլորտային տեղումների արագորեն ներծծվելուն և 

մակերեսային հոսք համարյա չի ձևավորվում: Ջրի հատակից դուրս եկած առափնյա 

շերտը կազմված է ավազա-կավային և գելենչիկային նստվածքներից: 
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Նկար 1. Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային գոտիները 

 

2.2 Հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնության հուշարձաններ 

Ինչպես նշվել է, նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի ափամերձ տարածքում, 

որը տեղակայված է "Սևան" ազգային պարկի սահմաններում։ 

Պարկը գտնվում է հայկական հրաբխային լեռնաշխարհի հյուսիսային մասում, 

Երևան քաղաքից մոտ 60 կմ հեռավորության վրա։ Պարկի ընդհանուր տարածքը՝ 

Սևանա լճի հայելու հետ միասին կազմում է 147343 հա, իսկ առանց լճի հայելու՝ 22585 

հա։ 

"Սևան" ազգային պարկի տարածքը բաժանվում է 4 տարածքագործառնական 

գոտիների՝արգելոցներ, արգելավայրեր, ռեկրեացիոն և տնտեսական։ Պարկի 

տարածքում կան 4 արգելոցներ՝ "Նորաշենի", "Լիճք-Արգիչի", "Գիլլի" և "Արտանիշի", 

որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 7464 հա, որից ցամաքային տարածքը՝ 4289 հա, 
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իսկ ջրայինը՝ 3175 հա, 2 արգելավայրեր՝ "Գավառագետի" և "Գիհի-կաղնուտային 

ռելիկտային", որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2652 հա, որից ցամաքային 

տարածքը՝ 2359 հա, իսկ ջրայինը՝ 293 հա, 4753 հա ընդհանուր մակերեսով ռեկրեացիոն 

և 11266 հա ընդհանուր մակերեսով տնտեսական գոտի։ 

Նախատեսվող գործունեության տարածքին ամենամոտը "Արտանիշի" արգելոցն է՝ 

հեռավորությունը 5 կմ։ 

" Արտանիշի " արգելոց 

<<Արտանիշի>> արգելոցը գտնվում է ազգային պարկի արևելյան մասում, 

ընդգրկում է Արտանիշ թերակղզին (բացառությամբ ձախակողմյան հատվածի` Շորժա 

համայնքային հողերը) և Արտանիշի լճախորշի թերակղզուն հարող մասը: Տարածքը 

զբաղեցնում է 3640 հա մակերես, որից 2142 հա ցամաքային տարածք, իսկ 1498 հա` 

ջրային: Սահմանի ընդհանուր երկարությունը 25.9 կմ է: Արգելոցի տարածքը ձգվում է 

մոտ 11.7 կմ երկարությամբ և 7.8 կմ լայնությամբ: Արգելոցի նպատակն է ապահովել 

Արտանիշ թերակղզու մինչսառցային ժամանակաշրջանի բազմազան ռելիկտային 

բուսականության, գիհու նոսրանտառների և տափաստանների, ինչպես նաև որպես 

հազվագյուտ կենդանիների (գորշ արջ, այծյամ, վարազ, բեզոարյան այծ, ազնվացեղ 

եղջերու և այլն) միգրացիայի միջանցքի պահպանությունը: 

Բնության հուշարձաններ 

Բնության հուշարձանները բնության բացառիկ կամ տիպիկ, գիտական, 

պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք ներկայացնող բնական 

օբյեկտներ են:  

Համաձայն 14 oգոստոսի 2008 թվականի N 967-Ն <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ>> որոշման Դրախտիկ համայնքի մոտ առկա է միայն մեկ կենսաբանական 

տիպի բնության հուշարձան՝ ենթալպյան մարգագետին:  

Ենթալպյան մարգագետին, կենսաբանական բնության հուշարձան Հայաստանում։ 

Բնության հուշարձանը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզում, Դրախտիկ գյուղի մոտ։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության 

Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ 

Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 

14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը 

հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն : 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%AB%D5%AF_%28%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%29
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB_14
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB_14
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2.3 Տարածաշրջանի հիդրոերկրաբանությունը 

Ուսումնասիրվող շրջանը բնութագրվում է կտրուկ կտրտված բլրային ռելեֆով, 

խորը ձորակներով, որոնցով հոսում են Գետիկ, Դրախտիկ, Աղբեք լեռնային արագահոս 

գետերը իրենց բազմակի վտակներով։ Նշված գետերը հիմնականում սնվում են 

աղբյուրներից, ձնհալից, տեղումներից և ունեն սեզոնային բնույթ։ 

Ստորգետնյա ջրերը հիմնականում կապված են.  

ա) վերին կավճի հասակի կրաքարերի և ուլտրահիմքային ու հիմքային ապարների 

կոնտակտի հետ, որոնք բնական աղբյուրների տեսքով դուրս են գալիս երկրի մակերես։ 

Ջրամերժ շերտերը հանդիսանում են ուլտրահիմքային ապարների կոտրատված 

մասսան (մագնետիզացված և սերպենտինիտիզացված դունիտները ու 

սերպենտինիտները), որոնք վեր են ածվել կավանման առաջացումների։ 

բ) Ալյուվիալ-ղելյուվիալ առաջացումների հետ կապված գրանտային ջրեր, որոնք փոքր 

բնական աղբյուրների տեսքով դուրս են գալիս Դրախտիկ գետի միջին և վերին 

հոսանքներում, ունեն սեզոնային բնույթ։ 

Շրջանում մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը չի գերազանցում 

600մմ–ը, որոնց մի մասը ներծծվելով ապարների շեղքերով ու ծակոտիկներով, 

բեռնաթափում են սեզոնային բնույթի աղբյուրների տեսքով, իսկ մյուսը ժամանակավոր 

հոսքերի տեսքով հոսում են դեպի Սևանա լիճ։ 

 

2.4  Կլիման և օդերևութաբանական պայմանները 

Տարածաշրջանի կլիման չորային է: Տարվա տաք կեսին դիտվում են նաև խորշակային 

եղանակներ` խոնավության նվազագույն արժեքներով: Ձմռանը գերիշխում է պարզ 

արևոտ թույլ սառնամանիքներով եղանակը (15-17 օր ամսվա ընթացքում): Սևանի 

ավազանի և Արարատյան դաշտի օդային կապը ավելի պարզ է արտահայտվում, երբ 

ամռանը Սևանի ավազան են ներթափանցում Արարատյան դաշտի տաք և չոր օդային 

զանգվածները: Ամառը տաք է, չոր և անհողմ: Գարնանից ամառ անցումը տեղի է 

ունենում աստիճանաբար` շնորհիվ լճի ջրային ավազանի ազդեցության: Ամսվա մեջ  

14-16 օր գերիշխում է "արևոտ չափավոր խոնավ" եղանակային տիպը: Ձմեռը չափավոր 

ցուրտ է, գերիշխում է թույլ սառնամանիքային անհողմ եղանակ (օրվա միջին 

ջերմաստիճանը -2.5 -ից +2.5o C է): 
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2.4.1 Ջերմաստիճանը 

Թերմիկ ռեժիմը բավականին բարենպաստ է՝ տարեկան միջին ջերմաստիճանը 5.3oC, 

ամենատաք ամսվանը 15.5օC (օգոստոս), ամենասառը ամսվանը՝ -5.5օC (հունվար): 

Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -33օC, իսկ բացարձակ 

առավելագույնը՝ 33օC: 

 

Աղյուսակ 3. Օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանը, օC 

 
2.4.2 Խոնավությունը 

Տարածաշրջանում հարաբերական խոնավությունն 6-7%-ով ցածր է քան մյուս 

տարածքային հատվածներում: Հարաբերական խոնավությունը առավոտյան ժամերին 6 

2 % է, իսկ ցերեկը հասնում է 55%-ի: Միջին խոնավության ցուցանիշները տատանվում 

եմ 68-75% միջակայքում: 

Տարեկան միջին արժեքը 72%: 

Աղյուսակ 4. Օդի հարաբերական խոնավության տվյալները 
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2.4.3 Մթնոլորտային տեղումները 

Տարածաշրջանում տարվա տաք կեսին դիտվում են 349 մմ տեղումներ, որոնք 

ուղեկցվում են նաև ամպրոպային երևույթներով: Տարվա տաք կեսին դիտվում են նաև 

խորշակային եղանակներ`խոնավության նվազագույն արժեքներով: 

Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակությունը կազմում է 484 մմ: Ձյան 

ծածկույթը սկսում է ձևավորվել նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակից, իսկ 2000 մ-ից բարձր 

Գեղամա լեռների հյուսիսային լանջերին` հոկտեմբերի երկրորդ կեսից: Հաստատուն և 

կայուն ձյան ծածկույթը ձևավորվում է դեկտեմբերին, որի միջին բարձրությունը 

հունվար-փետրվար ամիսներին հասնում է 25-35 սմ-ի, իսկ ափամերձ գոտում                    

10-20 սմ-ի: 

 

Աղյուսակ 5. Մթնոլորտային տեղումները, % 
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2.4.4 Մակերևույթային ջրերի որակի տվյալներ  

            Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք 
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2.5 Կենսաբազմազանություն 

2.5.1 Բուսական աշխարհ 

Հայաստանի տարածքում առանձնացվում է 12 ֆլորիստիկ շրջաններ : Ուսումնասիրվող 

տեղամասը գտնվում է Սևանի ֆլորիստիկ շրջանում (Հայաստանի Հանրապետության 

ֆլորիստիկ շրջանները ըստ ակադեմիկոս Ա.Լ. Թախտաջյանի (1954)) : Սևանի 

ֆլորիստիկ շրջանը Հայաստանում հինգերորդն է բուսատեսակների թվով, որոնց թիվը 

1660 է : Ֆլորիստիկ շրջանի բարձրունքային սահմանները գտնվում է (1850 – 3500 մ ծ.մ.) :  

 
Նկար 2. Հայաստանի Հանրապետության ֆլորիստիկ շրջանները ըստ ակադեմիկոս 

   Ա.Լ. Թախտաջյանի (1954) 

 

Բուսականության հիմնական տիպերն են՝ տափաստաններ, մարգագետիններ, կաղնու 

անտառներ և գիհու նոսրանտառներ: Էնդեմիկ բույսերի քանակը՝ 28 է, Կարմիր գրքում 

գրանցված բուսատեսակերի թիվը՝ 48 է, ըստ (,,Կենսաբանական բազմազանության 

մասին կոնվենցիա,, ՀՀ հինգերորդ ազգային զեկույցից, 2014 թ): Տարածքի ֆլորայի 

վերաբերյալ գիտական տվյալները սակավաթիվ են, սակայն հավաքվել և վերլուծվել է 

տվյալ տարածաշրջանին վերաբերող համարյա ամբողջ գիտական տեղեկատվությունը: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տվյալ շրջանին բնորոշ (ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում 

2010թ.) գրանցված բույսերի առկայությանը: 
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Սևանի ավազանի բնական ցամաքային էկոհամակարգերն են՝ մարգագետինները, 

տափաստանները, անտառային և նոսրանտառային համակեցությունները, ինչպես նաև 

ժայռա-քարացրոնային և լճի ջրերից ազատված համալիրները : Անտառային 

լանդշաֆտային էկոհամակարգերը տեղաբաշխված են զառիթափ լեռան լանջերին : 

Դրանք հիմնականում արևելյան կաղնու (Quercus macranthera) և գիհու ոչ մեծ 

անտառամասեր են` արտահայտված առանձին կղզյակներով և փոքրիկ 

խմբավորումներով: Այդ խմբավորումներն աստիճանաբար փոխարինվում են լեռնա-

քսերոֆիլ թփուտների: Ավելի հարավ ընկած տարածություններում տարածված են գիհու 

և կաղնու անտառների հիմնական խմբավորումները: Ռելիեֆային 

առանձնահատկությունների շնորհիվ Սևանի ավազանի բուսականությունն ունի վառ 

արտահայտված մոզաիկ բնույթ: Ցածրադիր վայրերում աչքի են ընկնում անապատները 

ու կիսաանապատները, որոնք առաջացել են լճից ազատված ավազուտների վրա և 

ունեն երկրորդային ծագում: Այդ տեսակներից որպես ռելիկտային համակեցություններ 

պահպանվել են`տորֆային ճահճուտները, քարացրոնային և ժայռային բուսական 

խմբավորումները, փռվող թփուտները` ցածրաճ գիհուտներ (Juniperus depressa) և այլն: 

Ուսումնասիրվող տարածքում առկա ծառատեսակներն են՝ Բարդի (Populus), Չիչխան 

(Hippophae), Սոճի (Pinus): Ուսումնասիրվող տարածքում հանդիպում են հետևյալ 

բուսատեսակները՝ Rubus caesius, Alopecurus armenus, Spiraea crenata, Sorbus aucuparia, 

Viburnum lantana, Poa bulbosa, Rhamnus cathartica, Urtica dioica, Gladiolus caucasicus, 

Lavathera thuringiaca, Bryonia alba, Berberis vulgaris, Papaver orientale, Papaver armeniacum, 

Papaver paucifoliatum, Nepeta nuda, Nepeta mussinii, Valeriana officinalis, Achillea 

millefolium, Iris pumila, Polygonum aviculare, Potentilla recta, Chamaenerium angustifolium, 

Chaerophyllum bulbosum, Chaerophyllum aureum, Dryopteris filix-mas, Phleum pratense, 

Hypericum polygonifolium, Hypericum perforatum, Hypericum hyssopifolium, Rosa boissieri, 

Rosa spinosissima, Vicia cracca, Pyrus caucasica, Alcea rugosa, Filipendula vulgaris, Artemisia 

austriaca, Artemisia absinthium: 

 Տարածաշրջանին բնորոշ, ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները բերված 

են աղյուսակ 6-ում : Սակայն հարկ է նշել, որ ուսումնասիրվող տարածքում և դրա 

շրջակայքում չկան ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ : Աղյուսակում 

թվարկված տեսակները հիմնականում հանդիպում են Արտանիշի թերակղզում և 

Արտանիշ, Շորժա, Բաբաջան, Դարա համայնքների շրջակայքում : 

 

 

Աղյուսակ 6: ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները 

 

N 

 

Անվանումը 

 

Լատ. Անվանումը 

ՀՀ 

Կարմիր 

գիրք 

1 Եզնակոխ Սոսնովսկու Bupleurum sosnowskyi  VU 

2 Խոզանափուշ Ֆյոդորովի Cousinia fedorovii EN 

3 Կղմուխ անցողուն Inula acaulis EN 

4 Վառվռուկ Հայաստանի Alyssum hajastanum EN 

5 Լրջուն Սևանի Isatis sevangensis CR 

6 Ճակնդեղ խոշորարմատ Beta macrorhiza VU 

7 Գազ Սուկաչովի Astragalus sukaczevii VU 
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8 Գառնառվույտ հայկական Oxytropis armeniaca EN 

9 Գառնառվույտ լազիստանյան Oxytropis lazica EN 

10 Հիրիկ նրբագեղ Iris elegantissima EN 

11 Վիշապագլուխ ավստրիական Dracocephalum austriacum EN 

12 Կուժկոտրուկ Վոլգայի  Adonis wolgensis CR 

13 Արոսենի հայաստանյան Sorbus hajastana VU 
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Նկար 3. Տարածաշրջանում հանդիպող բուսատեսակները 
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Բույսերի հիմնական բազմազանությունը տարածված է քարակույտերի և չինգիլների 

մոտ, հիմնականում հանդիպում են` ազնվամորի (Rubus idaeus), վարդ առատափուշի 

(Rosa spinosisima), մասրենի Հրաչի (Rosa hracհiana) և ասպիրակ աղեղնեզրի (Spiraea 

crenata) մացառուտները : 

Տարածաշրջանում որպես էնդեմիկ բուսատեսակ հանդիպում է գայլաթաթը (Alchemilla 

sevangensis) : 

 

2.5.2 Կենդանական աշխարհ 

Հավաքվել և վերլուծվել է տվյալ տարածաշրջանի ֆաունայի վերաբերյալ գրեթե ամբողջ 

գիտական տեղեկատվությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տվյալ 

տարածաշրջանին բնորոշ (ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում 2010թ.) գրանցված 

կենդանիների առկայությանը: 

Տարածաշրջանին բնորոշ, ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները 

բերված են աղյուսակ 8-ում : Սակայն հարկ է նշել, որ ուսումնասիրվող տարածքում և 

դրա շրջակայքում չկան ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ : 

Աղյուսակում թվարկված տեսակները հիմնականում հանդիպում են Արեգունու լեռների 

բարձրադիր հատվածներում, « Արտանիշի » արգելոցում և Շորժա համայնքի 

շրջակայքում : 

 

Աղյուսակ 7. Տարածաշրջանում հանդիպող կենդանատեսակները 
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Աղյուսակ 8: ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները 

 

N 

 

Անվանումը 

 

Լատ. Անվանումը 

ՀՀ 

Կարմիր 

գիրք 

Անողնաշարավոր կենդանիներ 

Դաս Միջատներ - Insecta 

Կարգ Ուղղաթևեր - Orthoptera 

1 Մորեխ հայկական Gomphocerus armeniacus VU 

Կարգ Կարծրաթևեր կամ Բզեզներ - Coleoptera 

2 Սևանյան գնայուկ Dyschirius sevanensis EN 

Կարգ Թեփուկաթևեր կամ Թիթեռներ - Lepidoptera 

3 Ավրորինա դեղնաթիթեռ Colias aurorina VU 

4 Բրենթիս Ինո Brenthis ino schmitzi VU 

5 Ալկոն կապտաթիթեռ Maculinea alcon monticola VU 

6 Արիոն կապտաթիթեռ  Maculinea arion zara VU 

7 Մթնշաղային կապտաթիթեռ Maculinea nausithous VU 

8 Նինայի կապտաթիթեռ Agrodiaetus ninae VU 

Կարգ Կաղանթաթևեր - Hymenoptera 

9 Իշամեղու մարգագետնային Bombus pratorum VU 

Ողնաշարավոր կենդանիներ 

Դաս Սողուններ - Reptilia 

Կարգ Մողեսներ - Sauria 

10 Մարգագետնային մողես Darevskia praticola VU 

Կարգ Օձեր - Serpentes 

11 Լեռնատափաստանային իժ Vipera (Pelias) eriwanensis VU 

Դաս Թռչուններ - Aves 

12 Մոխրաայտ սուզակ  Podiceps grisegena VU 

13 Կարմիր բադ Tadorna ferruginea VU 

14 Տափաստանային արծիվ Aquila nipalensis orientalis VU 

15 Տափաստանային հողմավար բազե Falco naumanni VU 

16 Սապսան Falco peregrinus VU 

17 Ներկարար Coracias garrulus VU 

Դաս Կաթնասուններ - Mammals 

Կարգ Միջատակերներ - Insectivora 

18 Շելկովնիկովի կուտուրա Neomys schelkovnikovi EN 

19 Պստիկ սպիտակատամ Suncus etruscus VU 

Կարգ Ձեռքաթևավորներ - Chiroptera 

20 Գորշ ականջեղ Plecotus auritus VU 

Կարգ Գիշատիչներ - Carnivora 
21 Գորշ արջ Ursus arctos VU 

Կարգ Զույգսմբակավորներ - Artiodactila 

22 Բեզոարյան այծ Capra aegagrus VU 
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Նկար 4. Տարածաշրջանում հանդիպող կենդանատեսակներ
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2.6 Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

մոտակա գյուղական համայնքների նկարագրերը 

Շողակաթ, համայնք ներառում է Աղբերք, Շողակաթ, Արտանիշ, Դրախտիկ, 

Ծափաթաղ, և Ջիլ գյուղերը: Համայնքը ստեղծվել է 2017թվականի հունիսի 9-ին ՀՀ 

Ազգային ժողովում համայնքների խոշորացման օրինագծով։ Կենտրոնը Շողակաթ 

գյուղն է։ Համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին 

ընտրությունները կայացել են 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին:  

Շողակաթ գյուղը / նախկինում՝ Շորժա/ հիմնադրվել է 1810-ական թվականներին 

Ռուսաստանի Մոլդովիայի մարզից եկած աքսորականների միջոցով։ Գյուղը 

նախկինում կրել է Նադեժդինո անվանումը։ 1932 թ. Նադեժդինո գյուղը վերանվանվել է 

Շորժա:Գտնվում է Սևանա լճի ափից 200 մ հեռավորության վրա, մարզկենտրոնից 95 կմ 

հյուսիս –արևելք :Բնակչությունը նախկինում եղել է միատար, բնակվել են միայն 

մոլդովացիներ։ 20-րդ դարի սկզբից գյուղում բնակություն են հաստատել նաև թրքախոս 

աղկոյանլու և կարակոյանլու ցեղի ներկայացուցիչներ։ 1989-1992 թթ. գյուղը 

վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից եկած փախստականներով և Արծվաշենից բռնի 

տեղահանվածներով։: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1930-1980 մ 

բարձրության վրա: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, 

այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկի և կերային կուլտուրաների 

մշակությամբ: Ունի քրոմիտի պաշարներ: Գյուղի միջով է անցնում Երևան-Զոդ 

ավտոճանապարհը և Երևան-Զոդ երկաթուղին։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, 

նախակրթարան, բուժկետ, երկաթուղային կայարան, օդևերևութաբանական կայան, մի 

քանի հանգստյան տներ։ Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել են մ.թ.ա. 1-ին հզմ. 

բերդի ավերակներ, դամբարաններ/ մ.թ.ա. 2-րդ -1-ին հզմ/ ,եկեղեցի / 17-րդ դար/ 

մատուռներ և այլ հնություններ:  

Աղբերք բնակավայրը գտնվում է Արեգունի լեռների հարավ – արևելյան մասից 

դեպի Արտանիշի թերակղզի իջնող Ճանապարհի վրա ,մարզկենտրոնից 68 կմ հյուսիս 

արևելք: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2150 մ բարձրության վրա: Աղբերք 

է վերանվանվել 1991 թ. նախկինում կոչվել է Աղբուլաղ: Բնակչությունը զբաղվում է 

անասնապահությամբ,հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Գյուղից 

հյուսիս պահպանված է հայկական հին գերեզմանոց/ 17-18-րդ դդ/ / Աղբուլաղ/ : 

Արտանիշ բնակավայրը գտնվում է Սևանա լճի Արտանիշի ծոցի ափին : Բնակավայրը 

գտնվումէ ծովի մակերևույթից 1975 մ բարձրության վրա: Բնակչությունը զբաղվում է 

անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ: Գյուղի արևմտյան եզրին է գտնվում 

Արտանիշի /մ.թ.ա. 2-րդ 1-ին հզմ/ ,իսկ հարավային մասում ՝Դաշալեռ /մ.թ.ա. 1-ին հզմ / 

կիկլոպյան ամրոցներ: Արտանիշից ոչ հեռու կան երեք եկեղեցիներ/Արտավուճ 

Արտունջ/;  

Ջիլ բնակավայրը գտնվում է Սևանի լեռների լճահայաց լանջին , Վարդենիս 

տանող ճանապարհին , Ջիլ գետակի ափին: Բնակավայրը գտնվում է ծովի 

մակերևույթից 2040 մ բարձրության վրա : Բնակչությունը զբաղվում է 

անասնապահությամբ , հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ : Գյուղի 
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հյուսիսային եզրին ՝թեք սարալանջին կա եկեղեցի / 16-17 –րդ դ.դ. /, իսկ հյուսիս 

արևելյան մասում ՝ 15-18-րդ դդ .խաչքարերով գերեզմանոց /Ճիլ/:  

Դրախտիկ բնակավայրը /նախկինում՝ Թոխլուջա/ գտնվում է Արեգունի լեռների 

հարավային լանջին, Սևանա լճի ավազանի Դրախտիկ գետի ափին, 1991 թվականին 

վերանվանվել է իր հին ՝ Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի Սոթք գավառում հիշատակվող 

Դրախտիկ անվամբ: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1980 մ բարձրության 

վրա: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ ,հացահատիկի մշակությամբ : 

Գյուղի մոտակայքում կան հին եկեղեցու ավերակներ ,մի քանի խաչքար , գյուղատեղի և 

գերեզմանոց/ 15-19-րդ /: 

  Ծափաթաղ բնակավայրը գտնվում է Սևանի լեռների հարավ արևմտյան լանջին, 

Տանձուտ գետի գետաբերանի շրջանում մարզկենտրոնից 100 կմ հյուսիս արևելք: 

Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1950 մ բարձրության վրա: Ծափաթաղ 

վերանվանվել է 1991թ. : Բնակչության մեծ մասը 1988-1989-ին Ադրբեջանից 

բռնագաղթվածներ են : Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, 

հացահատիկի մշակությամբ: Գյուղից 3 կմ արևելք կա դամբարանադաշտ / մ.թ.ա. 2-րդ -

1-ին հազարամակ, 1,5 կմ հարավ արևելք՝ խաչքարերով գերեզմանոց/ 14-18 –րդ դդ/ 

/Կզլքենդ/ 

 

Բնակչությունը, բնակչության սոցիալական կազմը 
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Մշայութային, կրթական, մարզական հաստատություններ 

 
 

Համայնքի բնակելի ֆոնդը 

 
 

Հողային ֆոնդ և գյուղատնտեսություն 
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Ենթակառուցվացքներ 

 
 

2.7  Պատմամշակութային հուշարձաններ 

Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերը հարուստ են պատմամշակութային 

ժառանգությամբ, որը խթան է հանդիսանում այդ մարզում զբոսաշրջության և 

ռեկրեացիոն գործառույթներն առավել զարգացնելու համար: 

Հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձաններն ըստ արժեքավորման 

չափանիշների դասակարգվում են հանրապետական և տեղական նշանակության: 

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղում առկա են միայն տեղական նշանակության 

հուշարձաններ: Հուշարձանները կարող են օգտագործվել օրենքով սահմանված 

կարգով` գիտական, կրթական, մշակութային և ճանաչողականնպատակներով, ինչպես 

նաև իրենց սկզբնական ու հարմարեցված գործառնական նշանակությամբ:  

Համաձայն 09.01.2003թ. № 80-Ն "Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը 

հաստատելու մասին" որոշման, համայնքի տարածքում տեղակայված են հետևյալ 

հուշարձանները 
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Հուշարձան Կառուցված 
վայր, 

հասցե 
կոորդ համարանիշ նշան. 

հավելյալ 

նշումներ 

Գերեզմանոց 15-19 դդ. 
ամ 

մասում 
— 5.32/1 Տ 

գյուղի ամ 

եզրին, դպրոցից 

300 մ ամ 

Խաչքար 1554 թ. 
 

— 5.32/1.1 Հ 

դպրոցից 100 մ 

ամ, 

տնամերձում, 

զույգ 

խաչքարերից 

աջակողմյանը 

Խաչքար 16-17 դդ. 
 

— 5.32/1.2 Հ 

դպրոցից 100 մ 

ամ, տնամերձում 

զույգ 

խաչքարերից 

ձախակողմյանը 

 

 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

պետ. նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական 

պայմանները: Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել 

թաքնված ախատանքների ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի 

կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային 

անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. հրապարակի 

հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես 

շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

3.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

- հողային զանգվածների տեղափոխման, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=37837
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=37837
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=37837
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- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված 

են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական 

կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

3.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված 

են արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման 

ժամանակ: 

3.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

3.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների 

տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

3.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

 ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային 

հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

 անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

տարածքում տեղադրված 5մ3 ծավալով պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման 

պարզարանը կտեղադրվի է շինարարական հրապարակին կից, իրենից 

ներկայացնում է պլաստմասե տարողություն, որում տեղի է ունենում 

մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման 

համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

3.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շին. աշխատանքների ընթացքում իրականացնել հողերի որակի մոնիթորինգ 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող շինարարական 

թափոնները կպահետսավորվեն տարածքում հատուկ նախատեսված վայրում և  

կծածկվեն: 
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- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի 

հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ 

տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակ:  

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

շինարարկան թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից 

հատկացված աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի: 

- Հողի բերրի շերտը պահպանելու նպատակով նախատեսվում է առաջնորդվել ՀՀ 

կառավարության 08.09.2011թ.-ի թիվ 1396-Ն որոշմամբ հաստատված Հողի բերրի 

շերտի օգտագործման կարգով և 02.12.2017թ.-ի թիվ 1404 որոշմամբ, մասնավորապես 

նախատեսել հետևյալ միջոցառումները. 

 Հողի բերրի շերտը հանել և պահպանել ծածկված վիճակում՝ բացառելով 

շինարարական աշխատանքների հետևանքով դրա աղտոտումը: 

 Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի 

հանված բերրի շերտն անմիջապես դարսվում է լայնակույտերով: 

 Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի հողատարման 

գործընթացների զարգացումը: 

 Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին 

գերազանցող ժամկետով, ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու 

համար, լայնակույտերի մակերևույթն ու թեքությունները ամրացվում են 

խոտացանքով կամ այլ եղանակներով: Թույլատրվում է լայնակույտի 

թեքությունների վրա ցանքսը կատարել հիդրոեղանակներով: 

 Լայնակույտերը տեղադրվում տարածքում՝ բացառելով լայնակույտերի 

ջրածածկումը, աղակալումը, արդյունաբերական թափոններով և կոշտ 

առարկաներով, քարերով, խճով, ճալաքարով ու շինարարական աղբով 

աղտոտումը: 

 

3.3.4 Թափոնների կառավարում 

 

Շինարարական աշխատանքերի ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ 

կենցաղային աղբը /ծածակագիրը՝ 9120040001004/՝ 1.05 տ, որը կհավաքվի 

աղբահավաք կոնտեյներներում և կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր, և 40 խմ 

շինարարական աղբը /ծածակագիրը՝ 9120060101004/, ամբողջությամբ 

տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր: Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր:  
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3.3.5 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն 

են՝  

 Հրդեհի առաջացումը 

 Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

 Աշխատողների վնասվածքները 

 Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների 

ղեկավարը: 

 հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների  ապահովման նպատակով  

տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում): 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղ-

արկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, 

ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված 

հրահանգավորում: 

 Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝ 

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն 

կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում 

ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ 

հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց 

տվող ցուցանակներ, 
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գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել 

հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից 

առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար:  

 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պահպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին 

բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի 

մոտակա բժշկական հաստատությունը:     

 Նախատեսվող բնակելի համալիրում առկա վտանգավոր օբյեկտները 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական 

անվտանգության փորձաքննությունների 

 իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել 

Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն, 

իսկ հանգստի գոտու շահագործման ժամանակ 2007 թվականի փետրվարի 

12-ի թիվ 236-Ն, 2006 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 534-Ն և 2018 թվականի 

ապրիլի 5-ի թիվ 09-Ն հրամաններով հաստատված սանիտարական 

կանոնների և նորմերի պահանջները։ 

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և 

առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և 

արդյունավետ հակազդել դրանց: 

 

3.3.6 Աղմուկ 

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

- պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, 
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 - շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

 

3.3.7 Կենսաբազմազանություն և էկոհամակարգեր 

Նոր կառուցվող հանգստի գոտու վերակառուցման ենթակա տարածքները 

բավականին ուրբանիզացված են:  Հանգստի գոտու տարածքում ՀՀ բույսերի և 

կենդանիների Կարմիր գրքերում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել: 

Այդուամենայնիվ, շինարարական աշխատանքների ժամանակ ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված բուսատեսակների պոպուլիացիաների հայտնաբերման դեպքում դրանց 

պահպանության նպատակով նախատեսվում է.  

1) Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների նոր պոպուլյացիաների 

կենսունակության ապահովման նպատակով, առանձնացնել պահպանվող գոտիներ: 

2) ժամանակավորապես սահմանափակել առանձնացված պահպանվող գոտիներում 

տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, երե դրանք կարող են բերել նշված 

բուսատեսակների աճելավայրերի վիճակի վատթարացման ու պոպուլյացիաների 

կենսունակության խաթարմանը, տեղափոխել պահպանվող բույսերի առանձնյակները 

տվյալ տեսակի համար նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ 

բնության հատուկ պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, կամ 

կարմիր գրքում որպես տվյալ բույսի  աճելավայր գրանցված որևէ տարածք, իսկ 

րույսերի սերմերը տրամադրել համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպությանը գենետիկակաև բանկում պահելու և հետագայում տեսակի 

վերարտադրությունը կազմակերպելու նպատակով։ Աշխատանքները կիրականացվեն 

ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանող որոշման 

(31 հուլիսի 2014 թվականի N 781-Ն) հիմնադրույթներին համապատասխան: 

3) Շինարարական և հողային աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ 

օգտագործվելու է ջրցան՝ փոշենստեցման նպատակով, ինչը աղտոտումից կպահպանի 

օդային ավազանը և բնական էկոհամակարգերը, մասնավորապես տեղի 

բուսականությունը: 

4) Որպես կանոն կենդանիները ակտիվ են վաղ առավոտյան և իրիկնամուտին, իսկ որոշ 

տեսակներ ակտիվ են բացառապես գիշերային ժամերին: Որոշ կենդանատեսակներ 

շատ զգայուն են աղմուկի նկատմամբ, ուստի կենդանիների կեսակերպի վրա 

ազդեցությունից խուսափելու համար նախատեսվում ցանկացած աղուկ առաջացնող 

գործողություն իրականացնել բացառապես ցերեկային ժամերին (շինարարական 

աշխատանքներ, տրանսպորտի տեղաշարժ և այլն): 

5) Կենդանիների բնականոն վարքին կարող է խանգարել նաև տարածքի գիշերային 

լուսավորությունը, մասնավորապես այն տեսակների, որոնք ակտիվ են գիշերը, 

լուսադեմին կամ մթնշաղին: Ուստի նախատեսվում մաքսիմալ նվազեցնել տարածքի 

լուսավորությունը: 

 



ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2021 

 

41 
 

4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Հանգստի գոտու շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հեևյալ մշտադիտարկումները. 

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

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի 

ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ; 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ: 

5. Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, 

անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ 

համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 

արձանագրության պահանջների, 

6. Կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է 

հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար: 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ 

շինարարաության ընթացքում հատկացնել 1960000 դրամ: 

 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով 400000 400000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի 

(փոշի, CO, NOx) արտանետումների  չափումներ, ամիսը 

մեկ հաճախականությամբ; 

36x35000 1260000 

Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ: 

12x25000 300000 

Ամբողջ շինարարության համար  1960000 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 

Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ և 

աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և 

համայնքը պետք է նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են 

բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն 

ապահով և կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան 

տնտեսությունների և շրջակա միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է 

համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես 

սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ 

ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները 

աշխատողներին կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ  

կկիրառվեն շինարարական աղբի հեռացման համար 

Նշված տարողությունները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն 

ջրով` թափոններից գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

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

շինարարական աղբից` փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

(c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի 

թույլատրվի: 

Աղմուկ (a) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված 

ժամերի միջակայքում 

(b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և 

էլեկտրականությամբ սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 
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Թափոնների 

կառավարում 

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

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական 

տեսակների համար:  

(b) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր 

աղբից և կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման 

տեղափոխվեն հատուկ հատկացված աղբավայր: 

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

ունեցող աղբահավաքների կողմից  

(d) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես 

ապացույց, որ թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, 

նախատեսվածին համաձայն 

(e) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները բազմանվագ 

օգտագործել  

Հողային ռեսուրսներ Հողի որակ (f) Շին. աշխատանքների ընթացքում իրականացնել հողերի որակի մոնիթորինգ 

(g) Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

(h) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող շինարարական թափոնները 

կպահետսավորվեն տարածքում հատուկ նախատեսված վայրում և  կծածկվեն: 

- Արգելվում է ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս 

շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և կանգառը 

ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ դրա համար չնախատեսված 

վայրերում. 

(i) Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի 

հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում 

ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

(j) Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ 

մանրախիճ: Այն դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի 

և/կամ քսայուղերի արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը 

տեղափոխել համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով (ամսեկան մեկ 

անգամ): 

(k) աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

շինարարկան թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից 

հատկացված աղբավայր, 
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(l) տարածքը կբարեկարգվի: 

 

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի ժամանակավոր բիոզուգարաններից, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտին կապամոնտաժվեն  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն 

համայնքում գործքղ մասնագիտացված կետերում:  

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի 

պատշաճ անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, 

ինչը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. 

 պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում 

հանրությանը պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է 

առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող ուղիներ 

 Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր 

տրանսպորտի համար: Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  

զոնայում: 

 Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության 

հետ, խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի 

ժամերին:  

 Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող 

անձնակազմի կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար 

անցուդարձի համար. 

 Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող 

գրասենյակային շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները 

շինարարական աշխատանքների ընթացքում: 
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Արտակարգ իրավիճակներ Հնարավոր վտանգներ (c) Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

(d) Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, 

իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 

(e) Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու 

համար:  

(f) բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պահպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, 

ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը: 

 Կենսաբազմազանության 

մոնիթորինգը   

Հնարավոր վտնանգեր 1) ելակետային տվյալների ստացումը և հավաքագրումը 

2) ստացված տվյալների վերլուծությունը, ամփոփումը, կանխատեսումների կազմումը. 

3) տվյալների բազայի վարումը և տեղեկատվության տրամադրումը. 

4) մոնիթորինգի տվյալների հիման վրա անհրաժեշտ բնապահպանական 

գործողությունների իրականացման վերաբերյալ որոշումների նախագծերի մշակումը` 

շահագրգիռ կողմերի մասնակցության ապահովմամբ (տարածքային կառավարման 

մարմիններ, համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

հասարակական կազմակերպություններ, բնօգտագործողներ և այլն):  

Պատմամշակույթային Ձեռնարկվող քայլեր ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի 

«Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ 

մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման 

պահից պարտավոր են դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ 

հայտնել լիազորված մարմնին»: 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ 

իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջոց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ 

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարման 

պայմանագրերը 

կնքելու ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում հերթականության 

ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների ժամանակացույցի 

և երթուղիների պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և դրանցից 

դուրս անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը 

պետք է կատարվի շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից դուրս 

լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում 

- շինարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և 

կայանման վայրերում տեղադրել ավազ 

կամ մանրախիճ: Վառելիքի և/կամ 

քսայուղերի արտահոսքի դեպքում 

փռված ավազը կամ մանրախիճը 

տեղափոխել համապատասխան 

Շինհրապարակ  Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 
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աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

- Իրականացնել հողերի որակի 

մոնիթորինգ 

 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողային զանգվածը 

օգտագործվում է տարածքում 

անհարթությունները հարթելու համար 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 

Բուսատեսակներ, 

աճելավայրերի, 

պոպուլյացիաների 

վիճակի 

մոնիթորինգ 

"Բնության հատուկ պահպանվող  

տարածքների մասին" ՀՀ օրենքի 17-րդ 

հոդվածի պահանջների համապատաս-

խան՝ բացառել բուսական և 

կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների բնակության 

միջավայրի պայմանների խախտումը, 

ինչպես նաև անտառհատումները: 

Շինհրապարակ և 

հարակից տերածքներ 

Արտաքին զննում Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

Ազգային 

պարկի 

վերահսկողո

ւթյուն 

Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարման 

ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարա

ր 

Կենցաղային աղբի 

առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին զննում Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողո

ւթյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության նորմերի 

խստիվ պահպանություն 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատ

ու 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

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

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

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

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений. 

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

5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

по проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ 

СССР, Москва 1984г. 

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

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

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

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

2006 թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

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

մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի 

խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու 

մասին" թիվ 160-Ն որոշում:  
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