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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են 

Հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ 

(այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական. 

Օգտակար հանածոյի երևակում` ընդերքի տեղամաս, որում հայտնաբերվել է 

օգտակար հանածոյի առկայություն, որի քանակը, որակը և արդյունաբերական 

նշանակությունը դեռ որոշված չեն 

Երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական 

աշխատանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի 

կառուցվածքը, ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական 

պրոցեսները, հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու 

գնահատել օգտակար հանածոների պաշարները 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատական`  

երկրաբանական ուսումնասիրությունների և օգտակարա հանածոների 

արդյունահանման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական 

ազդեցությունների բացահայտում և գնահատում  

Բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր` երկրաբանական ուսումնասիրության 

աշխատանքների հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման/կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ  

Բնապահպանական կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի 

ժամանակի ընթացքում 
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Կարմիր գիրք՝ Կարմիր գիրքը` միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների 

մասին: 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների երկարատև 

ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

մասնիկներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար 

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ 

Հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում է 

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական 

Ազդակիր համայնք՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձինք 

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

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 է հանդիսանում 

դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների 

մշակման համար: 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում է, որ 

«Պետությունը ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և 

վերարտադրությունը, բնական պաշարների բանական օգտագործումը»: 

Սկսած 1991թ. շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող ավելի քան 25 

օրենսգրքեր և օրենքներ, բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր և կանոնակարգեր 

են ընդունվել: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող ՀՀ օրենքների ցանկը 

ներկայացված է ստորև. 

- 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), 

-ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը 

հաստատելու մասին>> N71-Ն որոշումը, 

- ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը 

հաստատելու մասին>> N72-Ն որոշումը, 

- ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների 

պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումը: 
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- ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թվականի N 967-Ն որոշումը: 

- Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին (1998), 

- Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին (2006), 

- Բուսական աշխարհի մասին (1999), 

- Կենդանական աշխարհի մասին (2000), 

- ՀՀ հողային օրենսգիրք (2001), 

- 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), 

- 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: 

- նախագծում նախատեսվում է հաշվի առնել նաև ՀՀ կառավարության 2014 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման 

բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> 

N1059-Ա որոշումը, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի 

<<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման 

բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին 

հավանություն տալու մասին>> N54 և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 

27-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի  

ռազմավարությանը  և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին>> N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած 

բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները: 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին 

(2014) 
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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության (ՇՄվԱՓ) 

մասին օրենքը, որն ընդունվել է 2014թ-ին, սահմանում է նախագծային 

գործունեության և հայեցակարգային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության 

իրականացման իրավական հիմունքները, ինչպես նաև ներկայացնում է 

Հայաստանում իրականացվող տարբեր ծրագրերի և գործունեության Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության գործընթացի հիմնական քայլերը: 

ՇՄվԱՓ-ն պետության կողմից անցկացվող պարտադիր գործունեություն է: Oրենքի 

հոդված 2-5-ում սահմանվում են տարբեր ծրագրերի և ոլորտային զարգացման 

հայեցակարգերի (օր.` էներգետիկա, լեռնահանքային արդյունաբերություն, 

քիմիական արդյունաբերություն, շինանյութերի արդյունաբերություն, մետալուրգիա, 

փայտի և թղթի արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, սննդի 

արդյունաբերություն և ձկնային տնտեսություն, ջրային տնտեսություն, 

էլեկտրատեխնիկական արտադրություն, ենթակառույցներ, սպասարկման ոլորտ, 

զբոսաշրջիկություն և հանգիստ, և այլն) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման պարտադիր գործընթացի իրականացման հիմնական իրավական, 

տնտեսական և կազմակերպական սկզբունքները: 

Օրենքն արգելում է, որպեսզի որևէ տնտեսական միավոր գործի կամ որևէ 

հայեցակարգ, ծրագիր, համալիր սխեմա կամ գլխավոր հատակագիծ իրականացվի 

առանց ՇՄվԱՓ դրական եզրակացության: Ի լրումն նշվածի, ՇՄվԱՓ գործընթացը 

կարող է նախաձեռնվել նաև այն ծրագրերի համար, որոնք չեն գերազանցում 

նվազագույն չափաքանակների պահանջները: 

Բնապահպանության նախարարությունը նույնպես կարող է անհրաժեշտության 

դեպքում նախաձեռնել շրջակա միջավայրի ազդեցության վերանայում: 

ՇՔվԱՓ մասին օրենքը սահմանում է ծանուցման, փաստաթղթերի պատրաստման, 

հանրային լսումների և բողոքարկման կարգը և պահանջները: 

ՇՔվԱՓ մասին օրենքը նույնպես սահմանում է հանրային լսումների ներգրավման և 

մասնակցության պահանջը: 

Օրենքը պահանջում է, որ ցանկացած տնտեսական գործունեության, պլանի կամ 

ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

Պետական բնապահպանական փորձաքննություն Պետական ոչ-առևտրային 
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կազմակերպության կողմից ստացվի դրական եզրակացություն` շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ: 

ՇՄվԱՓ մասին օրենքն ընդհանուր առմամբ համահունչ է միջազգային 

կոնվենցիաների և զարգացմանն աջակցող կազմակերպությունների (օրինակ` 

Համաշխարհային բանկ (WB), ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID), ԵԽ (EU), ՀՄԿ (MCC), և այլն) 

բնապահպանական գնահատման մոտեցումներին: 

Սույն Օրենքը նաև ապահովում է հանրության ներգրավումն ու մասնակցությունը 

ՇՄԱՓ բոլոր փուլերին: 

ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (2011թ.) 

ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, ընդերքն 

oգտագործելիu բնությունը և շրջակա միջավայրը վնաuակար ազդեցություններից 

պահպանության խնդիրները, աշխատանքների կատարման անվտանգության 

ապահովման, ինչպես նաև ընդերք օգտագործման ընթացքում պետության և անձանց 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. 

նոյեմբերի 28 Ընդերքի մասին օրենսգրով: 

Ի կատարումն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ 

ենթակետի և 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ ենթակետի պահանջների ՀՀ 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը 30.12.2011թ. N 249-Ն 

հրամանով հաստատել է “Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից 

ներկայացվող բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատմանը, բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և 

հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջներ”-ը: 

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում առաջացող 

բնապահպանական և անվտանգության խնդիրների կարգավորման և դրանց 

արդյունավետ վերահսկման նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 

“Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման 

ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից 

համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման 
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նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի 

հաշվարկման և վճարման կարգը” (10.01.2013 թիվ 22-Ն): 

Հողային օրենսգիրք (2001) 

Հողային օրենսգիրքը սահմանում է տարբեր նպատակների (ինչպիսիք են 

գյուղատնտեսությունը, քաղաքացիական շինարարությունը, արդյունաբերությունը և 

հանքարդյունաբերությունը, Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 

փոխակերպումները և հաղորդակցության միջոցները, տրանսպորտը) համար 

ծառայող պետական հողերի օգտագործման կառավարումը: 

Օրենքը սահմանում է նաև հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառային, 

ջրային և պահուստային հողերը, ինչպես նաև անդրադառնում է հողերի 

պահպանությանն ուղղված միջոցառումներին, պետական/տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների իրավասություններին: 

Թափոնների մասին օրենք (2004) 

Օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, տեղափոխման, կուտակման, 

մշակման, կրկնակի օգտագործման, հեռացման, ծավալի փոքրացման խնդիրներին 

վերաբերվող իրավական և տնտեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև շրջակա 

միջավայրի, մարդու կյանքի և առողջության վրա դրանց բացասական ազդեցության 

կանխումը: 

Օրենքը սահմանում է թափոնների օգտագործման օբյեկտները, պետական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքները և ուղղությունները, պետական 

ստանդարտավորման սկզբունքները, գույքագրումը, վիճակագրական տվյալների 

ներմուծումը, պահանջների իրականացման մեխանիզմները, թափոնների 

վերամշակման սկզբունքները, թափոնների պետական մոնիտորինգի իրականացման 

սկզբունքները, թափոնների քանակի կրճատմանն ուղղված գործողությունները` 

ներառյալ բնօգտագործման վճարները, ինչպես նաև իրավական և ֆիզիկական 

անձանց կողմից բնությանը և մարդու առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց 

փոխհատուցումը, թափոնների օգտագործումը, պետական մոնիտորինգի 

իրականացման պահանջները և իրավական խախտումները: 
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Օրենքը սահմանում է նաև պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց ու 

անհատների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Բնապահպանական վերահսկողության մասին օրենք (2005) 

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման խնդիրները և սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական օրենսդրության նորմերի 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունները, կարգերը, 

պայմանները, դրանց հետ կապված հարաբերությունները և բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական ու տնտեսական հիմքերը: 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) 

- Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենքի առարկան մթնոլորտային 

օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա քիմիական, ֆիզիկական, 

կենսաբանական և այլ վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու կանխման 

բնագավառում հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է: 

Համաձայն այս օրենքի, հանքարդյունահանողը՝ արդյունահանումն, ինչպես նաև 

թափոնների տեղափոխումն ու ժամանակավոր պահումն իրականացնի 

նվազագույնի հասցնելով փոշու և այլ մթնոլորտային արտանետումները: 

Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի հիման 

վրա: 

Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, որոնք 

անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության 

ազդեցության փորձաքննության իրականացման համար: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության գնահատման 

(այսուհետ` ՇՄԱԳ) նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության 

իրականացման ընթացքում կանխատեսվող էկոլոգիական ազդեցությունը (շրջակա 

միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութերը, թափոնները և այլ գործոններ), 
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վերլուծել և գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված են դրա կանխարգելմանը, 

չեզոքացմանը և կամ նվազեցմանը ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

1.1 Նախագծի հիմնական դրույթներ 

ÐÐ  êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Î³å³ÝÇ ²Î¶Ê Ñ³Ýù³í³ÛñÇ µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ 

Ï³ï³ñí»É ¿ §ìÇÏ³ñï¦ êäÀ-Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

Î³å³ÝÇ ²Î¶Ê Ñ³Ýù³í³ÛñÇ å³ß³ñÝÙ»ñÁ C1 Ï³ñ·áí 25423Ù3 ù³Ý³Ïáí 

Ñ³ëï³ïí»É »Ý ÐÐ ¾º´ä Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÁÝ¹»ñùÇ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 14.09.2018Ã. N6 »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ å³ß³ñÝ»ñÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »Ý: 

êáõÛÝ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿. 

 Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ë»½áÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí: 

 Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ Ï³ï³ñ»É 

ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ »½ñ³·Íí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÇó Ñ»ïá ³Ù»Ý 
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ï³ñÇ å³ñµ»ñ³µ³ñ ß³Ñ³·áñÍ»É ¹ÇÝ³ÙÇÏ å³ß³ñÝ»ñ (ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Ï³ñ·áí Ýñ³Ýó áñ³ÏÝ áõ ù³Ý³ÏÝ ×ßï»Éáõó Ñ»ïá): 

 Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É àÕçÇ ·»ïÇ ÑáëùÇ 

Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

 Ð³ÝáõÛÃ³µ³ñÓÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ЭО-4124 Ù³ÏÝÇßÇ 

Ñ³Ï³é³Ï µ³Ñáí: 

 ²ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í ²Î¶Ê-Ç ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ï³ï³ñ»É ÙÇÝã¨ 0,7ÏÙ 

Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÑáõÙùÇ å³Ñ»ëï: 

 Øß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ Ïáõï³Ïí³Í çñ»ñÁ çñաÑ»é³óÝáÕ ³éíÇ Ù»ç 

Éóí³Í ·»ï³ù³ñ»ñÇ ÙÇçáí Ù³ùñ»É áõ Ýáñ ÃáÕÝ»É àÕçÇ ·»ïÁ: 

´³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 19660Ù3: 

êï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1 ï³ñÇ:  

Ü³Ë³·ÇÍÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë »É³Ï»ï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É. 

 ºñÏñ³µ³Ý³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 

å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ùµ: 

 ÐÐ ¾º´ä Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÁÝ¹»ñùÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 

å»ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 14.09.2018Ã. N6 »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ: 

 ÐÐ ÙÇ ß³ñù ûñ»ÝùÝ»ñ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñ: 

 ú·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ µ³ó É»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí Ùß³ÏÙ³Ý 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á: 

 Ü³Ë³·ÍíáÕ ï³ñ³ÍùÇ Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ å³ß³ñÝ»ñÇ 

Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »½ñ³·Íáí: 

 

1.2  Ð³Ýù³í³ÛñÇ  Ùß³ÏÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÇ  ÁÝïñáõÙÁ 

 Ð³Ýù³í³ÛñÇ µ³ñ»Ýå³ëï É»éÝ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ¨ É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ùß³ÏáõÙÁ µ³ó É»éÝ³ÛÇÝ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí: 

 êáõÛÝ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ß³Ñ³·áñÍ»É 

Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÁ, áñÇó Ñ»ïá Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹ÇÝ³ÙÇÏ 

å³ß³ñÝ»ñÁ: 

 ø³ÝÇ áñ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ å³ß³ñÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »Ý, áõëïÇ µ³ó³Ñ³ÝùÁ 

í»ñçÝ³Ï³Ý »½ñ³·ÇÍ, áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ãáõÝÇ: ´³ó³Ñ³ÝùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý »½ñ³·ÇÍÁ 
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å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ÝËáñáßíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë»½áÝÇ ³í³ñïÇÝ, Ýñ³ áõÝ»ó³Í 

å³ñ³Ù»ïñ»ñáí: 

 ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáÕ ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ 

Ï³ÝËáñáßíáõÙ »Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ »½ñ³·Íáí, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É 

å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ: 

- ³Ù»Ý³Ù»Í »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ – 243,0 Ù       

- ³Ù»Ý³Ù»Í É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ – 37,0Ù  

- Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇçÇÝ ËáñáõÃÛáõÝÁ – 3,85Ù       

- ûï³ñíáÕ ï³ñ³ÍùÁ – 0,69Ñ³ 

- û·ï³Ï³ñ Ñ³ëï³ß»ñïÇ ÙÇçÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ – 3,7Ù 

- û·ï³Ï³ñ Ñ³ëï³ß»ñïÇ ëï³ïÇÏ  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÁ – 

25423Ù3, 

- û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ – 19660Ù3   

- û·ï³Ï³ñ Ñ³ëï³ß»ñïÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ áã 

³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ – 19660Ù3 x 27ï³ñÇ = 530820Ù3  

 

1.3 ú·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  ÏáñáõëïÝ»ñÁ  

  ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 

û·ï³Ï³ñ ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý Áëï »ñÏáõ ËÙµ»ñÇ: 

  I. ÎáñáõëïÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÝáõÙ »Ý µ³ó³Ñ³ÝùÇ ÏáÕ»ñÇ µÝ³Ù³ë»ñáõÙ: ²Û¹ 

ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ýª 5763Ù3 Ï³Ù [6763: (25423 + 530820)] x100 = 1,04%: 

  II. Þ³Ñ³·áñÍáÕ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

»Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ ³ÕïáïáõÙÇó ½»ñÍ å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ï³ÏáõÙ Ùáï 

10ëÙ Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ß»ñï ÃáÕÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÇó: 

   

1.4 ́ ³ó³Ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ é»ÅÇÙÁ ¨  

Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 

´³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ 19660Ù3 ²ÎÊ ½³Ý·í³Í: 

²ÎÊ-Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 

Ï³ï³ñ»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ë»½áÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí: 
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²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ë»½áÝáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 205 ûñ (Ñ³ßíÇ ³é³Í 

àÕçÇ ·»ïÇ í³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ÓÙé³Ý óáõñï ûñ»ñÁ): Ð»ñÃ³÷áË»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ûñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 1, Ñ»ñÃ³÷áËÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 8 Å³Ù, բ³ó³Ñ³ÝùÇ 

Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ûñ³Ï³Ý) 

QÑ= 19660 : 205 = 96Ù3 

êï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ »½ñ³·ÍÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³·Íí³Í µ³ó³Ñ³ÝùÇ 

Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿. 

 

         25423 x (100 – 22,7) 

tëï= ------------------------------  =  1 ï³ñÇ 

              100 x 19600 

 

êï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÁ ß³Ñ³·áñÍí»Éáõó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ï³ñí³ÝÇó ëÏë³Í 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³µ³ñ ß³Ñ³·áñÍ»É Ùß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ¹ÇÝ³ÙÇÏ å³ß³ñÝ»ñÁ: 

¸ÇÝ³ÙÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  

 

t¹ÇÝ = T – tëï = 28-1= 27 ï³ñÇ 

Ðáñ¹ ³ÝÓñ¨Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ùß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ Ïáõï³Ïí³Í 

Ñ³Ý³ÍáÛÇ å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 

Ýñ³Ýó áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõó Ñ»ïá: 

 

1.5  Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 

 ´³ó³Ñ³ÝùÇ Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¹»ÉÛáõíÇ³É 

³é³ç³óáõÙÝ»ñáí (Ù³Ýñ³µ»Ïáñ ÝÛáõÃáíª ÃáõÛÉ ó»Ù»Ýï³óí³Í Ï³í³í³½³ÛÇÝ 

Ë³éÝáõñ¹áí): Üñ³Ýó ÙÇçÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,23Ù: 

Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³åñ³Ý»ñÁ µáõÉ¹á½»ñáí Ùß³ÏíáõÙ – ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 10-

15Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ áõ Ïáõï³ÏíáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ïáõï³Ïí³Í ³å³ñÝ»ñÁ ЭО-

4124 Ù³ÏÝÇßÇ ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³ñÓíáõÙ »Ý КамАЗ-5511 Ù³ÏÝÇßÇ 

³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ù»ç, ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý áõ µ»éÝ³Ã³÷íáõÙ Ùáï»óáÕ 

³íïá×³Ý³å³ñÑÇ íñ³, ³ÛÝ Ï³ñ·³µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª L=700Ù, b=8Ù: 
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Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ µ³ó³Ñ³ÝùÇ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ØÝ³ó³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ 

(¹ÇÝ³ÙÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ) µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý:  

 

1.6  Ð³Ýù³í³ÛñÇ  µ³óáõÙÁ  

´³ó³Ñ³ÝùÇ µ³óáõÙÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ù³ëÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ 

ÏïñáÕ Ëñ³ÙÇ ³ÝóÙ³Ùµ: ÎïñáÕ Ëñ³ÙÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙùÇ Ù³ëáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 

2Ù, ÙÇçÇÝ ËáñáõÃÛáõÝÁ-3,6Ù, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 16Ù: 

 

1.7  È»éÝ³Ï³åÇï³É  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  

êñ³Ýù ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý`  

1. Øáï»óáÕ µÝ³ÑáÕ³ÛÇÝ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ·³µ»ñáõÙ 8Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 

L=700Ù S=5600Ù2,  

2. ¸ñ»ÝÅ³ÛÇÝ (ó³Ù³ù»óÙ³Ý) ³éíÇ Ï³éáõóáõÙ µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ³ñ³í-

³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëÇó ÙÇÝã¨ ·»ï  L=10Ù, É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙùáõÙ 0,5Ù, 

µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ-3,6Ù, V=41Ù3, 

3. ÎïñáÕ Ëñ³ÙÇ ³ÝóáõÙ -69,5Ù3, 

4. ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý  Ññ³å³ñ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ - 100Ù3:     

5. Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ - 250Ù3 (100Ù2): 

1-4 Ï»ï»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý å³ñµ»ñ³µ³ñ, ³Ù»Ý 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñí³ ³Ï½µáõÙ: Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ: 

 

1.8  Øß³ÏÙ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·  

ÀÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÙÇ³ÏáÕ³ÝÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ÁÝ¹É³ÛÝ³Ï³Ý 

ÁÝÃ³óù³ß»ñï»ñáí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ëÏ½µáõÙ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ ÏïñáÕ Ëñ³Ù, áñÇó 

ëÏëíáõÙ ¿ Ë³éÝáõñ¹Ç  Ñ³ÝáõÙÁ 6Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝóáõÙÝ»ñáí: 

ÀÝ¹áõÝí³Í Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ`  

- ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÇÝÁ – 3,6Ù 
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- ³ëïÇ×³ÝÇ Ã»ùáõÃÛ³Ý ³ÝÏÛáõÝÁ – 450;  

- ÁÝÃ³óùÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ -6Ù, 

- ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý· ·áïáõ ß³é³íÇÕÁ -9Ù: 

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ, ù³ÝÇ áñ 

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ïáõÙ ¿ Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý:  

Ð³ï³ÏáõÙ Ï³í³í³½Ý»ñÇ Ñ»ï ãË³éÝí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÃáÕÝíáõÙ ¿ 10ëÙ 

Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ²Î¶Ê-Ç ß»ñï, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ í»ñóíáõÙ 

¿ 3,6Ù: 

1.9  ²ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  

ø³ÝÇ áñ, Ñ³ëï³ß»ñï»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ÷áùñ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ï»ÕáõÙ ³éÏ³ 1,0Ù3 ß»ñ»÷Ç ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ 

Ñ³Ï³é³Ï µ³Ñ ЭО-4124 Ù³ÏÝÇßÇ ¿ùëÏ³í³ïáñáí  Ý»ñù¨Çó ß»ñ»÷áõÙáí: Ü³Ë  

Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  û·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ  ¨  Ïáõï³ÏáõÙ  û·ï³Ï³ñ  

Ñ³ëï³ß»ñïÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ (³é³ëï³ÕÇÝ)` û·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  çñ³½ñÏÙ³Ý  

Ýå³ï³Ïáí, áñÇó  Ñ»ïá  Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ  ¿  çñ³½ñÏí³Í  û·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  

ÏáõÛïÇ  µ³ñÓáõÙÁ   ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ  ÙÇçáóÝ»ñÇ  Ù»ç: 

ՆÎ-4124 Ñ³Ï³é³Ï µ³ÑÇ ß»ñ»÷Ù³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ  ¿ùëÏ³í³ïáñÇ  Í³Ûñ³ÛÇÝ  

³ÝóÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  5,14Ù, áñÁ  ÉÇáíÇÝ  µ³í³ñ³ñáõÙ  ¿  û·ï³Ï³ñ  

Ñ³ëï³ß»ñïÁ  Ù»Ï  ³ëïÇ×³Ýáí  Ùß³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: 

ՆÎ-4124 Ñ³Ï³é³Ï µ³ÑÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ  ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ   ²Î¶Ê-

Ç  ½³Ý·í³ÍÁ  ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ý»Éáõ  ¨  ÏáõÛï³íáñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  áñáßíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  

µ³Ý³Ó¨áí. 

                                      

 

               

                                   3600 x q x T x KÅ x Kç 

  QÑÏ =                                                

                                                tó x K÷ 

 àñï»Õª q - ¿ùëÏ³í³ïáñÇ ß»ñ»÷Ç Ù»ç ·ïÝíáÕ ³å³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ¿ ;  

   T – Ñ»ñÃ³÷áËÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿, T = 8 Å³Ù ;  

   KÅ – Å³Ù³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ Ñ»ñÃ³÷áËÇ               
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                             ÁÝÃ³óùáõÙ, KÅ = 0,85 ; 

  Kç – ·áñÍ³Ïçó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ  ¿ ³éÝáõÙ ³å³ñÝ»ñÇ çñ³é³ïáõÃÛáõÝÁ,  

   Kç = 0,9 ;  

  tó - ¿ùëÏ³í³ïáñÇ ß»ñ»÷Ù³Ý Ù»Ï óÇÏÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿, tó = 26 íñÏ 

  K÷ - ¿ùëÏ³í³ïáñÇ ß»ñ»÷Ç Ù»ç ·ïÝíáÕ ³å³ñÝ»ñÇ ÷Ëñ»óÙ³Ý  

                              ·áñÍ³ÏçóÝ ¿, K÷ = 1,16 ;  

  Nï – ï³ñí³ (ë»½áÝÇ) ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  

                              Ñ»ñÃ³÷áË»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ ; Nï =  205 

  K - ·áñÍ³Ïçó ¿, áñ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ áã µ³ñ»Ýå³ëï ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý  

                            å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë»½áÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ¿ùëÏ³í³ïáñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï  

                            åÉ³Ý³-³ñï³¹ñ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ»ñÁ, K =  0,9 :  

   3600 x 1,0 x 8,0 x 0,85x 0,9 

  QÑÏ =                                                = 730.5 Ù3/Ñ»ñÃ                                         

                                                26,0 x 1,16 

 Ð»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ²Î¶Ê-Ç ÏáõÛïÇó 

³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ Ù»ç µ³ñÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí.  

 

             3600 x q x T x KÅ x nß x KÉ 

  QÑµ =                                                

                                          ( tµ + tï) x K÷ 

àñï»Õª nß - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ Ù»ç µ³ñÓíáÕ ¿ùëÏ³í³ïáñÇ  

                               ß»ñ»÷Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿, 6 ß»ñ»÷; 

  KÉ - µ³ñÓÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ùëÏ³í³ïáñÇ ß»ñ»÷Ç ÉóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿,  

                            KÉ = 0,9 ;  

  tb - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ³ñÓÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿, tµ = 156íñÏ ;  

  tï - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Á µ³ñÓÙ³Ý ï³Ï ï»Õ³¹ñ»Éáõ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿,  

                            tï = 30íñÏ ;  

  K÷ - ³å³ñÝ»ñÇ ÷Ëñ»óÙ³Ý ·áñÍ³ÏçóÝ ¿ :  

               

3600 x 1,0 x 8 x 0,85 x 6 x 0,9 

  QÑµ =                                                      = 613.7 Ù3/Ñ»ñÃ                                              

                                     ( 156 + 30) x 1,16 
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 Ð³ÝáõÛÃ³µ³ñÓÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ù»Ï Ñ³ï 1,0Ù3 

ß»ñ»÷Ç ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ÝÎ-4124 ¿ùëÏ³í³ïáñ, áñÁ ÉÇáíÇÝ Ï³å³ÑáíÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 

³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (192Ù3/Ñ»ñÃ) : ¾ùëÏ³í³ïáñÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ Ù»Ï T-130 

Ù³ÏÝÇßÇ µáõÉ¹á½»ñ: 

 

1.10 ú·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  ï»Õ³÷áËáõÙÁ 

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Á ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿  ÙÇÝã¨ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÑáõÙùÇ 

å³Ñ»ëï ÊàìÀÇ-5111 Ù³ÏÝÇßÇ ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷áí 0,7ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:  

 ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ 

Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí. 

       G.KL . Tn . KÄ 

           Q³ =                                                    Ù3/Ñ»ñÃ 

                                            Õ   T» 

  

àñï»Õ` G- ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ - 6.0Ù3;  

  Õ - ³å³ñÇ ÷Ëñ»óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó – 1,16  

   KL - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ ÉóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ - 0,86; 

  Tn – Ñ»ñÃ³÷áËÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿, 480 ñáå»; 

  KÄ – Ñ»ñÃ³÷áËÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿,   

                              KÄ=0,8;   

  T» - Ù»Ï áõÕ»ñÃÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ñáå»:  

                                       2 .  L . 60   

           T»  =   tµ + t¹ + tÙ  +                            

                                   VÙÇç. 

 àñï»Õ` L- ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿   ÏÙ; 

  VÙÇç. - ÙÇçÇÝ »ñÃ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ ¿  ÏÙ/Å³Ù;  

  tµ - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ³ñÓÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿  ñáå»;  

  t¹ - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý  ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿  ñáå»; 

  tÙ – Ù³ÝÛáíñ³Ý»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿ ñáå»: 

 ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ Ñ»ñÃ³÷áËÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ 

Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`  

   N³=  QÑ  x K³ : Q³   

àñï»Õ` QÑ - Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ ï»Õ³÷áËíáÕ µ»éÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿; 

 K³ - ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ K³=1,1; 
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²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ  óáõó³Ï³ÛÇÝ ÃÇíÁ ÏÉÇÝÇ. 

  N =  Nµ  x Kï 

²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ µ»ñí³Í »Ý 1.10. ³ÕÛáõë³ÏáõÙ. 

²ÕÛáõë³Ï 1.10 

N òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
â³÷. 

ÙÇ³í. 

ø³Ý³ÏÁ  

û·ï³

Ï³ñ 

Ñ³Ý³

Íá 

Ù³Ï³

µ³óÙ

³Ý 

³å³ñ

Ý»ñ 

1-ÇÝ 

ï³ñÇ 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. î»Õ³÷áËíáÕ µ»éÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ  Ù3/Ñ»ñÃ 96 8,4 

2. î»Õ³÷áËÙ³Ý ÙÇçÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ÏÙ 0,7 0,04 

3. ØÇçÇÝ »ñÃ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ  ÏÙ/Å³Ù 15 1,4 

4. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ³ñÓÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ  ñáå» 3,1 3,1 

5. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ  ñáå» 1 1 

6. Ø³ÝÛáíñ³Ý»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ  ñáå» 1 1 

7. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ß³ñÅÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ñáå» 5,6 28 

8. Ø»Ï áõÕ»ñÃÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ñáå» 10,7 7,4 

9. àõÕ»ñÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ áõÕ»ñÃ 36 48 

10. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù3/Ñ»ñÃ 186,1 248,2 

11. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ÃÇíÁ Ñ³ï 0,52 0.034 

12. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ  ÃÇíÁ Ñ³ï 1,0 1,0 

13. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ  ï³ñ»Ï³Ý í³½ùÁ ÏÙ 5324 26 

 

1.11 ´³ó³Ñ³ÝùÇ  Ùß³ÏÙ³Ý  ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ  åÉ³ÝÁ 

²Î¶Ê ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÁ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ïë³Ë³Ý, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³ëï³ß»ñïÇ Ùß³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñ»É Ù»Ï ³ëïÇ×³Ýáí, 
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³ÙµáÕç Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹É³ÛÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³óù³ß»ñï»ñáí: î³ñ»Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáÕ ³í³½Ý»ñÇ Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 19660Ù3: Ø³Ï³µ³óÙ³Ý 

³å³ñÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ 1718Ù3 Í³í³Éáí Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ µ³ó³Ñ³ÝùÇ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï: 

 

1.12 ´³ó³Ñ³ÝùÇ Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ 

´³ó³Ñ³ÝùÇ Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿, 1718Ù3 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ù³Ý³Ïáí Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¹»ÉÛáõíÇ³É 

³é³ç³óáõÙÝ»ñáí (Ù³Ýñ³µ»Ïáñ ÝÛáõÃáí ¨ ÃáõÛÉ ó»Ù»Ýï³óí³Í Ï³í³í³½³ÛÇÝ 

Ë³éÝáõñ¹áí) Ñ»é³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ 

(ëï³ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï) û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ùáï»óáÕ 

³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ·³µ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (÷áë»ñÁ ÉóÝ»Éáõ ¨ Ñ³ñÃ»óÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ): 

 

1.13 ´³ó³Ñ³ÝùÇ  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ¨  çñ³Ñ»é³óáõÙÁ  

 ºÉÝ»Éáí ³ßË³ï³í³ÛñÇ çñ³é³ïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇó Ñ³Ýù³í³ÛñÇ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ մÇ³ÛÝ 

³íïá×³Ý³å³ñÑÇ çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÊÙ»Éáõ çñáí µ³ÝíáñÝ»ñÁ ³å³ÑáííáõÙ »Ý 

³ÝÑ³ï³Ï³Ý ï³÷³ßß»ñÇó:  

 ²å³ñ³ï³ñ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ çñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 

Ï»ñåáí КО-002 çñó³Ý ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí: 

 Øß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÇó Ñ³í³ùí³Í çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÇ çñÑ»é³óÙ³Ý ³éíÇ (Ëñ³ÙÇ) 

Ï³éáõóáõÙ Ñ»ï¨Û³É ã³÷»ñáí` ËáñáõÃÛáõÝÁ -3,7Ù, Ñ³ï³ÏÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ-0.5Ù, ÏáÕÇù 

Ã»ùáõÃÛáõÝÁ-450: æñÑ»é³óÝáÕ ³éíÇ Ñ³ï³ÏÇó ÙÇÝã¨ 0.5Ù µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÉóíáõÙ ¿ 

·É³ù³ñ»ñáí, ïÇÕÙÁ Ù³ùñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

î»ËÝÇ³Ï³Ý çñÇ ï³ñ»Ï³Ý Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  

700Ù x 8Ù x 0,5É/Ù2 x 2 x 205 x 0,6 = 689Ù3 

 áñïáÕª  700Ù - ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, 

    8Ù - ×³Ý³å³ñÑÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ª, 

    0,5É/Ù2 - 1Ù2 Ù³Ï»ñ»ëÇ çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ çñÇ Í³ËëÝ ¿, 
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2- çñ»Éáõ ù³Ý³ÏÝ ¿ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

205ûñ - ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ»ñÃ³÷áË»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

0.6- ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· ¨ ãáñ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ: 

1.14 Արդյունաբերական սանիտարիան և անվտանգության տեխնիկան  

Բացահանքում լեռնային բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն 

հանքավայրի բաց եղանակով մշակման անվտանգության միասնական կանոններին 

(ԱՄԿ) և շահագործման տեխնիկական կանոններին (ՇՏԿ) խստիվ համապատասխան:  

Անվտանգության ապահովվման կանոններից կարելի է նշել`  

1. Բացահանքի ինժեներա-տեխնիկական աշխատողները պարբերաբար ոչ ուշ քան 3 

տարին մեկ անգամ անցնեն գիտելիքների ստուգման;  

2. Յուրաքանչյուր բանվոր, անվտանգության տեխնիկայի գծով նախանական 

ուսուցումից հետո, պետք է անցնի ըստ մասնագիտության ուսուցման և հանձնի 

քննությունները;  

3. Աշխատանքային յուրաքանչյուր տեղ աշխատանքները սկսվելուց առաջ, հերթափոխի 

պետի կողմից պետք է կատարվի զննում: Աշխատանքները սկսվելու համար պետք է 

տրվի գրավոր առաջադրանք;  

4. Յուրաքանչյուր բանվոր մինչ աշխատանքը սկսելը պետք է համոզվի իր 

աշխատատեղի անվտանգության ապահովումը;  

5. Արգելվում է հանքախորշում հանգստանալը և այլն:  

Լեռնատրանսպորտային սարքավորումները պետք է թույլ տալ աշխատել միայն 

այն դեպքում եթե նրանք սարքին են աշխատում են նրանց վրա դրված գազերի 

թունավոր արտանետումների չեզոքացման ու փոշեզրկման սարքերը:  

Փոշենստեցման նպատակով պետք է փոշեառաջացման օջախները (հանքախորշը, 

տեխնոլոգիական ավտոճանապարհները) պարբերաբար ջրվեն:  

1.15 Նախագծի այլընտրանքը  

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի 

արդյունահանում: 

Հանքավայրի դիրքը, ապարների տեղադրությունը թույլ են տալիս իրականացնել 

հանքավայրի շահագործումը միայն բաց եղանակով:  
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Նման տեսակետից գործունեության այլընտրանքները դիտարկվել են, 

պայմանավորված հանքավայրի ծառայման ժամկետով՝ կախված բացահանքի 

արտադրողականությունից, այն է՝ բարձրացնել արտադրողականությունը՝ կրճատելով 

բացահանքի ծառայման ժամկետը, կամ էլ աշխատել համաձայն պայմանագրային 

պարտավորությունների, 27 տարի ժամկետով:  

Շահագործման 27 տարվա տարբերակը տնտեսապես ավելի շահավետ է և 

բնապահպանական տեսակետից նախընտրելի, քանի որ սահմանափակում է ծանր 

տեխնիկայի աշխատաժամերը, օգտակար հանածոյի կուտակումները, հետևաբար նաև 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տևողությունը և լրացուցիչ բնապահպանական 

ծանրաբեռնվածությունը:  

Ընտրված տարբերակը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն 

ազդեցություն ունեցողը:  

Բացահանքի շահագործումը կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը՝ 

աշխատողների հիմնական մասը ընդգրկվելու է մոտակա համայնքներից, ինչը 

նշանակում է, որ մարդիկ հնարավորություն կունենան աշխատանքի դիմաց ստանալ 

միջին աշխատավարձից բարձր աշխատավարձ:  

Անուշադրության չի մատնվելու նաև ազդակիր համայնքը, որի հոգսերի մի մասը 

իր վրա կվերցնի ընկերությունը:  

Նախագիծը չունենալով էական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա՝ նկատելի 

դրական ազդեցություն կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում: 
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2. ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ 

2.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ   

Î³å³ÝÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ñ³Ýù³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ 

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ` ù. Î³å³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ, àÕçÇ ·»ïÇ 

áÕáÕ³ÑáõÝáõÙ ¨ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿  0.7Ñ³ ï³ñ³Íù  746.5-747 Ù µ³ó³ñÓ³Ï 

µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùÁ ÙïÝáõÙ ¿ ¼³Ý·»½áõñÇ ýÇ½ÇÏ³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý 

ßñç³ÝÇ Í³Éù³µ»Ïáñ³ÛÇÝ É»éÝ³ßÕÃ³Ý»ñÇ »ÝÃ³ßñç³ÝÇ Ù»ç ¨ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ 

ïÇåÇÏ É»éÝ³ÛÇÝ, Ëáñ ·»ï³ÑáíÇïÝ»ñáí Ïïñïí³Í é»ÉÇ»ýáí: ²Ûëï»Õ ·»ñ³ÏßéáÕ 

¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ é»ÉÇ»ýÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ïÇåÁ: ²ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ³ÉåÇ³Ï³Ý É»éÝ³-

Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Í³Éù³íáñ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ 

µ»ÏáñÝ»ñÇ (µÉáÏ) Ó¨³í³íáñÙ³Ý, áñáÝù Ýáñ³·áõÛÝ ï»ÏïáÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý ïñáÑÙ³Ý  ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 

Ý»ñùá ¨ µ³ñ¹³ó»É Ñ»ï³·³ ³ñï³ÍÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ: 

Þñç³ÝÇ ·ÉË³íáñ ·»ï»ñÁ  (àÕçÇ 9.6 Ù3/íñÏ, Ø»ÕñÇ 3.2 Ù3/íñÏ, àñáï³Ý- 12.5 

Ù3/íñÏ) ë³Ï³í³çáõñ »Ý, ³ñ³·³Ñáë: Üñ³Ýù ÑáëáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»Õ ·»ï³Ñá-

íÇïÝ»ñáí ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½áõñÏ »Ý ¹³ñ³í³Ý¹Ý»ñÇó: ØÇ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ 

Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ·»ï»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ýëï»óÙ³Ý ÑáíÇïÝ»ñ` ÙÇÝã¨ 10-12Ù 

µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝáÕ ¹³ñ³í³Ý¹Ý»ñáí: 

Þñç³ÝÇ ÏÉÇÙ³Ý ãáñ Ù»ñÓ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¿: ÒÙ»éÁ Ï³ñ×³ï¨ ¿, Ù»ÕÙ:  

Ð³ëï³ïáõÝ ÓÝ³Í³ÍÏáõÛÃ ÉÇÝáõÙ ¿ áã ³Ù»Ý ï³ñÇ: ÐáõÝí³ñÇÝ û¹Ç ÙÇçÇÝ 

ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ +1C-Çó ÙÇÝã¨ -1C, Ýí³½³·áõÛÝÁª - 27C: ²Ù³éÁ 

ï¨³Ï³Ý ¿, ãáñ, ßá· »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ùµ: ÐáõÉÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ û¹Ç 

³Ùë»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ +24 - +25C ¿, ³é³í»É³·áõÛÝÁª +41C:  

ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 500-600 ÙÙ ¿: 
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Ð³Ýù³í³ÛñÇ ßñç³ÝÝ áõÝÇ Ñ³ñáõëï µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ¼³Ý·»½áõñÇ 

ï³ñ³ÍùÇ ßáõñç 20%-Á ³Ýï³é³å³ï ¿ (Î³å³ÝÇ  ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙª Ùáï 40%): 

²Ûëï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ  »Ý  Ï³ÕÝáõ ³Ýï³éÝ»ñÁ, Ï³Ý Ý³¨ µáËáõ, ÃËÏáõ, Ñ³ó»Ýáõ 

½³Ý·í³ÍÝ»ñ: ²Ýï³éÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ³ÛÍÛ³Ù, ³Ýï³é³ÛÇÝ Ï³ïáõ: ´³ñÓñ 

É»éÝ³ÛÇÝ ·áïáõÙ Ï³ ³ÛÍ,  Ý³å³ëï³Ï, ³Õí»ë, ·³ÛÉ, í³ÛñÇ Ëá½, ëÇµÇñÛ³Ý ³ñç ¨ 

³ÛÉÝ: Ð³ñáõëï ¿  Ý³¨ ÃéãÝ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ: 

Î³å³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ í³Õáõó Ñ³ÛÝïÇ ¿ áñå»ë 

É»éÝ³³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ßñç³Ý: Î³å³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ½³ñ·³ó³Í ¿ Ý³¨ 

·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÁ, 

åïÕ³µáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑáÕ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ:  

Ø³ñ½áõÙ ·áñÍáõÙ ¿ î³Ã¨Ç Ð¾Î-Á, áñÇ ßÝáñÑÇí ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»-

ñ³Ï³Ý ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³Ñáíí³Í »Ý 

¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³Ûáí: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ Ùáï³Ï³  ·ÛáõÕ»ñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ßË³ïáõÅÇ ÏïñáõÏ ³í»ÉóáõÏ: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëï»ÕÍí³Í ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ 

Ù³ë³Ùµ ÏÉáõÍíÇ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³ñóÁ: 

§ՎԻԿԱՐՏ¦ êä ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ապահովված ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí` Ñ»ï³Ëáõ½í³Í Î³å³ÝÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ 

Ñ³Ýù³í³ÛñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ áõÝÇ  ²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  

Ë³éÝáõñ¹Ç պաշարների ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý µ³½Ù³ÙÛ³ ÷áñÓ: 

 

2.2  Ð³Ýù³í³ÛñÇ  »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÁ  

Î³å³ÝÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ñ³Ýù³í³ÛñÁ  

·»Ý»ïÇÏáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ àÕçÇ  ·»ïÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áÕáÕ³ÑáõÝ³ÛÇÝ 

Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·»ï³áÕáÕ³ï³ÛÇÝ ïÇåÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¹»ÉÛáõíÇ³É-åñáÉÛáõíÇ³É Ï³í³í³½³ÛÇÝ, ³ÉÛáõíÇ³É 

աí³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  áõ ³í³½³Ï³í³ÛÇÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñÁ : 

¸»ÉÛáõíÇ³É-åñáÉÛáõíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõÝ»Ý 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍáõÙ ¨ Ñ½áñáõÃÛáõÝ, ÝßíáõÙ »Ý àÕçÇ ·»ïÇ ÑáíïáõÙ ¨ Ù³ë³Ùµ 

áÕáÕ³ÑáõÝ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¹ñ³Ýù Ù³Ýñ³µ»Ïáñ ÝÛáõÃáí` ÃáõÛÉ 

ó»Ù»Ýï³óí³Í Ï³í³í³½³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹áí : 
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Ð»ï³Ëáõ½Ù³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹»ÉÛáõíÇ³É-åñáÉÛáõíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñÝ 

áõÝ»Ý áã Ñ³Ù³ï³ñ³Í ï³ñ³ÍáõÙ, ¹ñ³Ýó Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 0.3-0.5 Ù, 

Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ Ñ³Ýù³í³ÛñáõÙ 0.23 Ù:  

²ÉÛáõíÇ³É Ýëïí³ÍùÝ»ñÁ- Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ýù³í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ 

Ñ³Ý³ÍáÝ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç  ³å³ñÝ»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áÕáÕ³ÑáõÝ³ÛÇÝ ³é³ç³óáõÙÝ»ñ: ¸ñ³Ýó Ïáõï³ÏáõÙÁ ï»Õ³Ù³ëÇ 

ï³ñ³ÍùáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ·»ï³ÑáõÝÁ ³Ûëï»Õ É³ÛÝ³ÝáõÙ ¿ ¨ 

·»ïÁ ÷áùñ ³ÝÏÙ³Ùµ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ù»ÕÙ ·³É³ñáí, áñï»Õ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ çñÇ Ñáë³ÝùÇ ¹³Ý¹³ÕÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ»éÝ³Ã³÷í»Éáí µ»ñí³ÍùÝ»ñÇó 

³é³ç³óÝáõÙ ¿ µ»Ïáñ³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ: 

 Ð³Ýù³í³ÛñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ»ï³Ëáõ½íáÕ ²Î¶Ê-Ç Ïáõï³ÏÁ 

Ñ³Ù³ï³ñ³Í ÑÇÙÝ³ï³ÏíáõÙ ¿ ³ÉÛáõíÇ³É ³í³½³Ï³í»ñáí /Áëï ýáÝ¹³ÛÇÝ 

ÝÛáõÃ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ/: 

 Î³í³í³½Ý»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ëïáñÇÝ 

»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý: 

Ð»ï³Ëáõ½íáÕ  ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  Ïáõï³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í  ¿ àÕçÇ 

·»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ Ù³ëÇ áÕáÕ³ÑáõÝÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 243 Ù Ó·íáÕ ¨ ÙÇÝã¨ 28.8Ù միջին 

É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ñÛ³ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ï»Õ³¹ñí³Í ß»ñï³ÝÙ³Ý Ù³ñÙնի ձևով, áñÁ 

ÑáõÝáí ¹»åÇ í»ñ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ë»å³ÝáõÙ ¿: 

Àëï Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Ñ³ëïí³ÍùáõÙ 

Ï³í³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ ³é³ÝÓÇÝ ß»ñï»ñ ã»Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: Î³í³ÛÇÝ ÝÛáõÃÁ ²Î¶Ê-áõÙ 

·ïÝíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍáõÙ óñí³Í ¥÷áß»³ó³Í¤ íÇ×³ÏáõÙ:  Î³í³ÛÇÝ 

Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³í³½³ÛÇÝ ýñ³ÏóÇ³ÛáõÙ: 

Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ Ù»ñÏ³óí³Í Ù³ëÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»Õ»ñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý Ïáå×Ç 

Ï³Ù ³í³½Ç ·»ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù áõÝ»Ý ÷áùñ ï³ñ³ÍáõÙ, áëåÝÛ³Ï³Ó¨ 

Ó·íáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ 3-5 Ù ¨ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù³ñáõÙ »Ý:  È³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»Ý 

Ù»Í³ù³ñ»ñÁ áñÝó ã³÷ë»ñÁ ï³ï³ÝáõÙ »Ý 0.45-0.80Ù ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý  ³Ý¹»½Çï³µ³½³Éï³ÛÇÝ, µ³½³Éï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñáí:  

         Ð³Ýù³í³ÛñÇó ¨ ¹ñ³Ý Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ 

ïí»É, áñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·³ñÝ³ÝÁ, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓñ¨³é³ï ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ý·³Ù 

³ßÝ³ÝÁ, Ë³éÝáõñ¹Çó ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ 

»Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³Ñå³Ý»Éáí Ïáõï³ÏÙ³Ý Ý³ËÏÇÝ Ó¨Á:        
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²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  Ë³éÝáõñ¹Ç Ïáõï³ÏÁ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ 

·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ù»ñÏ³ó³Í ¿ ¨ áõÝÇ  ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ  

ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ³í³½³Ï³í³ÛÇÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñÁ: 

Àëï ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  ³í³½³Ïáå×³գլաքարաÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç µ³Õ³¹-

ñÇãÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÉñÇí ÑÕÏí³Í, Ñ³ñÃ Ù³Ï»ñ»ëáí, ³Ùáõñ, ÑáÍ, 

Ñ³½í³¹»å Í³ÏáïÏ»Ý µ³½³Éï³ÛÇÝ, ³Ý¹»½Çï³µ³½³Éï³ÛÇÝ ¨ ³Ý¹»½Çï³ÛÇÝ 

Ï³½Ù»ñÇ åáñýÇñÇïÝ»ñÇ  ÑÕÏí³Í µ»ÏáñÝ»ñ, áñáÝóáõÙ Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý 

Ý³¨ ³ÛÉ ³å³ñÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ:  ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

½³Ý·í³ÍáõÙ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 35%-Çó: ´»Ïáñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Óí³Ó¨, áëåÝÛ³Ï³Ó¨, ëÏ³í³é³Ï³Ó¨, »ñµ»ÙÝ   ·Ý¹³Ó¨ ï»ëù»ñáí: 

 âÝ³Û³Í, áñ Î³å³ÝÇ  ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ñ³Ýù³í³ÛñÁ 

·ïÝíáõÙ ¿ ·»ï³ÑáõÝáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑáõÝ³ÛÇÝ 

³é³ç³óáõÙÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ ²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  Ïáõï³ÏÁ Ñ³Ù³ñÛ³ ãÇ 

÷áËáõÙ Çñ ï³ñ³Í³Ï³Ý ¹ÇñùÁ ¨ Ó¨Á: 

Àëï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ù³ÏñáëÏáåÇÏ 

¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ  ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç 

ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  µ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÛáõÝ »Ý, 

å»ïñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý (ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý) Ï³½Ù»ñÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý »Ý:  

Ð³Ýù³í³ÛñÇ  ï³ñ³ÍùáõÙ ëáÕ³Ýù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ¨ ÷Éáõ½áõÙÝ»ñ 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ã»Ý: 

²í³½Ç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ²ÎԳÊ-áõÙ Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 29.2%-Çó ÙÇÝã¨ 36.2 % ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ 

Ñ³Ýù³í³ÛñáõÙ 31.9%: ²í³½Á ï³ñ³Ï³½Ù-Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ ¿ ¨ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ùí³ñóÇ, 

¹³ßï³ÛÇÝ ëå³ÃÇ ¨ Ùáõ· ·áõÛÝÇ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ áõ ï³ñµ»ñ ³å³ñÝ»ñÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó: 

Ð³ïÇÏÝ»ñÁ Áëï Ó¨Ç ³ÝÏÛáõÝ³íáñ »Ý, áñáÝó  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ ÃáõÛÉ ÑÕÏí³Í ¿: Àëï 

Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ ³í³½Ý»ñÁ ¹³ëíáõÙ »Ý §µ³ñÓñ ËáßáñáõÃÛ³Ý¦  ³í³½Ý»ñÇ 

ËÙµÇÝ: 

ÎáåÇ×Ý Áëï å»ïñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ µ³½Ù³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ (åáÉÇÙÇÏï³ÛÇÝ) 

¿, Ï³½Ùí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ññ³µË³ÍÇÝ ¨ Ù³·Ù³ïÇÏ ³å³ñÝ»ñÇ ¨ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ 

µ»ÏáñÝ»ñÇó, ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý ³Ý¹»½ÇïÇ, ¹³óÇïÇ, ¹Ç³µ³½Ç, ·ñ³Ýá¹ÇáñÇïÇ, 

¹ÇáñÇïÇ µ»ÏáñÝ»ñÁ, áñáÝù µ³í³Ï³Ý É³í ÑÕÏí³Í »Ý, áõÝ»Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

ÏÉáñ³íáõÝ ¨ Ç½áÙ»ïñÇÏ Ó¨»ñ: ¸ñ³Ýó ã³÷»ñÁ Ñ³ëÝáõÙ »Ý  70-75 ÙÙ: ÎáåÇ×Ç ÙÇçÇÝ 
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å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ û·ï³Ï³ñ Ñ³ëïí³ÍùáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 68.1 %, ÇëÏ 40 ÙÙ-Çó 

µ³ñձñ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ` 21.38%: 

 Î³í³ÛÇÝ ÝÛáõÃÁ ²ÎԳÊ-áõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍáõÙ óñí³Í ¥÷áß»-

³ó³Í¤ íÇ×³ÏáõÙ:  Î³í³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³í³½³ÛÇÝ 

ýñ³ÏóÇ³ÛáõÙ, áñáõÙ ¹ñ³Ýó å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 2.72%–Çó ÙÇÝã¨ 

6.35% ë³Ñ³Ù³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ Ñ³Ýù³í³ÛñáõÙ 3.91%: ÎáåÇ×áõÙ 

Ï³í³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 0.52%-Á, Ï³½Ù»Éáí 

ÙÇçÇÝÁ 0.46%: 

 î»Õ³Ù³ëÝ Áëï »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (áñå»ë ï³ñ»-

Ï³Ý ¨ µ³½Ù³ÙÛ³ óÇÏÉáõÙ ï³ñ³Í³Ï³Ý ¹ÇñùÁ, Ó¨Á ¨ ã³÷»ñÁ ÷á÷áËáÕ 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·»ï³ÑáõÝ³ÛÇÝ ²ÎÊ-Ç Ïáõï³Ï), Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ,,Ավազ շինարարական 

աշխատանքների համար’’ 8736-95 ՀՍՏ ԳՕՍՏ Երևան, 1995թ. Ññ³Ñ³Ý·Ç 

í»ñ³·ñíáõÙ ¿ 1-2-ñ¹ ËÙµÇÝ, ÇëÏ Ñ»ï³Ëáõ½í³Í å³ß³ñÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý C1 

Ï³ñ·áí: 

 

2.3  ú·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ¨ áñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ  

 Î³å³ÝÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ñ³Ýù³í³ÛñÇ áñ³Ï³Ï³Ý 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ïñí»É ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  §²í³½ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ¦ 8736-2014 ¨ §ÊÇ×   ¨  ÏáåÇ×  ËÇï  É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñÝ»ñÇó  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ¦ 8267-95 Ðêî ¶Oêî-Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ` 

ÑÇÙÝí»Éáí 8 ÝÙáõßÝ»ñÇ É³µáñ³ïáñ ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ, 3 

ÝÙáõßÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç , ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  ÇÝãå»ë 

Ý³¨ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ¹³ßï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñáßí³Í Í³í³É³-

½³Ý·í³Í³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¥Ð³í»Éí³Í 5¤ áõ ×³é³·³ÛÃ³ã³÷³Ï³Ý ¥Ð³í»Éí³Í 8¤ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³: 

ú·ï³Ï³ñ Ïáõï³ÏÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ ·»Ý»ïÇÏáñ»Ý 

Ï³åí³Í »Ý àÕçÇ ·»ïÇ áÕáÕ³ï³ÑáõÝ³ÛÇÝ ³é³ç³óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: ¶»ï³ÛÇÝ 

Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ µ»Ïáñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÁ í³ï ¿ ï»ë³Ï³íáñí³Í, ë³Ï³ÛÝ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ 

Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ µ³í³Ï³Ý É³í ÑÕÏí³ÍáõÃÛ³Ùµ: Àëï ³í³½³ÛÇÝ, Ïáå×³ÛÇÝ ¨ 

·É³ù³ñ³ÛÇÝ  µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ 

³í³½³Ïáå×³գլաքարաÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ¥²ÎԳÊ¤ ïÇåÇÝ: 
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²å³ñÇ Ëáßáñ³µ»Ïáñ ÝÛáõÃÝ Áëï å»ïñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 

¿ µ³½³ÉïÝ»ñáí, ³Ý¹»½ÇïÝ»ñáí, ·ñ³ÝÇïáÇ¹Ý»ñáí , ï³ñµ»ñ Ï³½ÙÇ 

åáñýÇñÇïÝ»ñáí, »ñµ»ÙÝ ³í³½³ù³ñ»ñáí, ïáõýÇïÝ»ñáí ¨ ë³Ï³í 

ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ï³ñµáÝ³ï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñáí: ²ÎԳÊ-áõÙ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý 

Ï³í³ÛÇÝ áõ ÷áß»ÝÙ³Ý Ù³ëÝÇÏÝ»ñ, áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý Ñ³Ù³ï³ñ³Í óñí³Í 

íÇ×³ÏáõÙ: ²å³ñáõÙ Ï³í»ñÇ ÏáßïáõÏÝ»ñ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ã»Ý å³ñáõÝ³ÏíáõÙ: 

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ µ»ñíáõÙ ¿ 2 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

 

²ÕÛáõë³Ï  2 

ÜÙáõßÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ä³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,  % % 

SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O ÏßÅ 

1 61.33 0.30 6.34 14.30 7.22 2.77 < 0.5 3.28 2.22 2.20 

4 60.35 0.34 6.62 14.45 6.82 2.83 < 0.5 3.33 2.15 2.65 

7 59.85 0.33 6.88 14.66 6.42 3.10 < 0.5 3.21 2.26 2.35 

ØÇçÇÝ 60.51 0.32 6.61 14.47 6.82 2.90 < 0.5 3.27 2.21 2.40 

 

²ÎԳÊ-Ç Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ¨ ýÇ½ÇÏ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ»ñíáõÙ »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

²ÕÛáõë³Ï 3 

Ð/Ñ òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ òáõó³ÝÇßÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ 

Üí³½³·áõÛÝ ²é³í»É³·áõÛÝ ØÇçÇÝ 

1 ²í³½Ç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,% 29.2 36.2 31.9 

2 Îáå×Ç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, % 63.9 70.8 68.1 

3 ²ÎԳÊ -Ç Í³í³É³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ 

 µÝ³Ù³ëáõÙ, Ï·/Ù3 

1907 1931 1919 

4 ²ÎԳÊ -Ç ÷Ëñ»óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ 1.15 1.16 1.16 

 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ ²ÎԳÊ-Ç ÝÙáõßÝ»ñÇó  Ù³ÕÙ³Ý ÙÇçáóáí ï³ñ³Ýç³ïí³Í 

³í³½Ý»ñÇ Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ù÷á÷ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ»ñíáõÙ »Ý 4 

³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

²ÕÛáõë³Ï 4 
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êïáõ·Çã Ù³ÕÇ ã³÷Á, ÙÙ 

ØÝ³óáñ¹Á Ù³Õ»ñÇ íñ³. %% 

 ¥ Ù³ëÝ³ÏÇ¤ÉñÇí 

Üí³½³·áõÛÝ ²é³í»É³·áõÛÝ ØÇçÇÝ 

2.5 18.8 22.6 
20.37 

20.37 

1.25 17.5 41.4 
19.99 

40.36 

0.63 16.6 63.9 
19.66 

60.02 

0.315 16.5 83.0 
20.53 

80.55 

0.16 9.6 93.8 
11.18 

91.72 

< 0.16 6.2 100 
8.28 

100 

²Û¹ ÃíáõÙ ÷áß»ÝÙ³Ý ¨ Ï³í³ÛÇÝ 

Ù³ëÝÇÏÝ»ñ 
2.72 6.35 3.91 

²í³½Ý»ñÇ ËáßáñáõÃÛ³Ý Ùá¹áõÉÁ 2.8 3.0 2.93 

 

²ÕÛáõë³ÏáõÙ µ»ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ï»Õ³Ù³ëÇ ³í³½Ý»ñÁ Áëï 

ËáßáñáõÃÛ³Ý Ùá¹áõÉÇ ¨ 0.63 ÙÙ Ù³ÕÇ íñ³ ÉñÇí Ùն³óáñ¹Ç, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §²í³½ 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ §8736-95 Ðêî ¶àêî-Ç å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý  

§Ëáßáñ¦ ³í³½Ý»ñÇ ËÙµÇÝ: 

îíÛ³É   ³í³½Ý»ñÁ   µ³í³ñ³ñáõÙ   »Ý   Ýßí³Í  ëï³Ý¹³ñïÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ   

ÇÝãå»ë 0.16 ÙÙ-Çó ó³Íñ ã³÷Ç Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ¥ ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³-

ÏáõÃÛáõÝÁ 8.28 %  ¿, ÙÇÝã¨ 10.0% ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ù³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ¤, ³ÛÝå»ë 

¿É ûñ·³Ý³Ï³Ý Ë³éÝáõÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ¥Ï³ÉáñÇ³ã³÷³Ï³Ý, 

·áõÝ³ã³÷³Ï³Ý ÷áßáõ ÝÙáõßÁ Ý³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñáùëÇ¹Ç ÉáõÍáõÛÃáí Ùß³ÏÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï ëï³ÝáõÙ ¿ ëïáõ·³ÝÙáõßÇ ·áõÛÝÇó µ³ó ·áõÝ³íáñáõÙ¤:  

Àëï ÙÇÝ»ñ³É³å»ïñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³í³½Ý»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý 

ï³ñ³Ï³½Ù ¥åáÉÇÙÇÏï¤ ³í³½Ý»ñÇ ËÙµÇÝ, Ï³½Ùí³Í ùí³ñóÇ, åÇñáùë»ÝÇ ¨ ³ÛÉÝ 

Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó:  
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²Ý³ÉÇ½Ý»ñÁ  íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³í³½Ý»ñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý  

ûñ·³Ý³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÁ, ÷³ÛÉ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÍËÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ: ÐÇÙùáõÙ ÉáõÍíáÕ 

Ï³ÛÍù³ñÇ ³Ùáñý ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 29.2-35.8 (ãÇ 

·»ñ³½³ÝóáõÙ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ 50 ÙÇÉÇÙáÉ/É ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ): SO3-Ç í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í 

ÍÍÙµ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ փոքր »Ý 0.5,  ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 1 ë³ÑÙ³Ý³ù³Ý³ÏÇ 

¹ÇÙ³ó: 

ØÇ³Ï óáõó³ÝÇßÁ, áñáí Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³í³½Ý»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ 

ëï³Ý¹³ñïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ¹³ ÷áß»ÝÙ³Ý ¨ Ï³í³ÛÇÝ  Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹ñ³ÝóáõÙ, áñÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 6.35 % ¥ÙÇçÇÝÁ ï»Õ³Ù³ëáõÙ 3.91%¤ª 

µÝ³Ï³Ý ³í³½Ý»ñáõÙ ÙÇÝã¨ 3% ë³ÑÙ³Ý³ù³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ 

Ï³ÝËáñáßáõÙ ¿ ³í³½Ý»ñÇ Éí³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ²ÎԳÊ-Ç í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï: 

²ÎԳÊ-Ç 3 ÝÙáõßÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ 

¹ñ³Ýù Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ 

ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³·Ù³ïÇÏ ³å³ñÝ»ñÇÝ:    

Àëï Ó¨Ç ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ³ÝÏÛáõÝ³íáñ »Ý ¨ áõÝ»Ý ³ÝÑ³ñÃ Ù³Ï»ñ»ë: 

²í³½Ý»ñÇ Í³í³É³ÉÇñù³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ÷ËñáõÝ íÇ×³ÏáõÙ ï³ïÝíáõÙ ¿ 1515-Çó 

ÙÇÝã¨ 1555 Ï·/Ù3 Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ 1534 Ï·/Ù3: 

²ÛëåÇëáí, Î³å³ÝÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³í³½Ý»ñÁ ÉÇáíÇÝ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý 

§²í³½ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ 8736-2014 Ðêî ¶Օêî-Ç 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³ÝóáõÙ Ýßí³Í Ï³í³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ µ³ñÓñ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: Èí³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ýßí³Í ³í³½Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

û·ï³·áñÍí»É áñå»ë Éó³ÝÛáõÃ µáÉáñ ïÇåÇ µ»ïáÝÝ»ñáõÙ, ³ëý³Éï³µ»ïáÝÝ»ñáõÙ ¨ 

ßÇÝ³ñ³ñÏ³Ý ß³Õ³ËÝ»ñáõÙ: 

 ²ÕÛáõë³Ï 1.4-áõÙ µ»ñíáõÙ »Ý ³Ù÷á÷ ïíÛ³ÉÝ»ñ ²ÎԳÊ-Çó Ù³ÕÙ³Ý ÙÇçáóáí 

ï³ñ³Ýç³ïí³Í ÏáåÇ×Ç ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Î³å³ÝÇ  

Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ²ÎԳÊ-Çó ëï³óí³Í ÏáåÇ×Á ÉÇáíÇÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ §ÊÇ× ¨ ÏáåÇ× 

ËÇï É»éÝ³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÇó ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ 8267-95 Ðêî 

¶àêî-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 
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ÎáåÇ×Ç ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

²ÕÛáõë³Ï 5 

Ð/

Ð 
òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

òáõó³ÝÇßÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ 

Üí³½³·áõÛÝ ²é³í»É³·áõÛ

Ý 

ØÇçÇÝ 

1 2 3 4 5 

1 Ì³í³É³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ, Ï·/Ù3 1488 1525 1504 

2 Æñ³Ï³Ý ËïáõÃÛáõÝÁ, ·/ëÙ3 2.71 2.72 2.72 

3 Â»ñÃ³ÛÇÝ ³ë»ÕÝ³ÛÇÝ Ó¨Ç Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,  
25.5 33.2 29.6 

4 öáß»ÝÙ³Ý ¨ Ï³í³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,  
0.68 0.90 0.82 

5 æñ³ÏÉ³ÝáõÙÁ,  1.25 1.62 1.41 

6 ¼³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ ç³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý 

÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 

- 5-10 ýñ³ÏóÇ³ 

- 10-20 ýñ³ÏóÇ³ 

 

 

9.4 

9.8 

 

 

11.0 

11.1 

 

 

10.2 

Ø³ÏÝÇßÁ 800 800 800 

7 ¼³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ Ù³ß»ÉÇáõÃÛ³Ý 

÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 

- 5-10 ýñ³ÏóÇ³ 

- 10-20 ýñ³ÏóÇ³ 

 

 

21.1 

24.2 

 

 

28.4 

27.6 

 

 

25.6 

Ø³ÏÝÇßÁ È-2 È-2 È-2 

8 ¼³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ ÍÍÙµ³ÃÃí³Ï³Ý 

Ý³ïñÇáõÙÇ ÉáõÍáõÛÃáõÙ 5 óÇÏÉÇó Ñ»ïá,  

 

3.9 5.2 4.4 

9 ÐÇÙùáõÙ ÉáõÍíáÕ ëÇÉÇóÇáõÙÇ ³Ùáñý 

ï³ñ³ï»ë³ÏÁ, ÙÙáÉ/É 
33.0 37.0 35.2 

10 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÍÍáõÙµÁ í»ñ³Ñ³ßí³Í SO3, 

 
<0.5 <0.5 <0.5 
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 ÎáåÇ×Ç Ù³ÏÝÇßÁ Áëï ë³éÝ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý F25 ¿ ½³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ 

÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ·»ñ³½³Ýó»É 5.2 -Á, ëï³Ý¹³ñïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 

ÙÇÝã¨ 10: 

ÎáåÇ×Ý Áëï ç³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë 5-10, ³ÛÝå»ë ¿É 10-20 ýñ³ÏóÇ³Ý»ñÁ  

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý 800 Ù³ÏÝÇßÇÝ: 

Àëï Ù³ß»ÉÇáõÃÛ³Ý ÏáåÇ×Ç µáÉáñ ÷áñÓ³ñÏí³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ ½³Ý·í³ÍÇ 

ÏáñáõëïÁ 21.1 – 28.4 , ÙÇçÇÝÁ` 25.6  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý È-2 Ù³ÏÝÇßÇÝ: 

Àëï Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ Ó¨Ç ÏáåÇ×Á ¹³ëíáõÙ ¿ 3-ñ¹ ËÙµÇÝ: 

ÊÇ×Á - ëï³óí³Í ß³ñù³ÛÇÝ ÝÙáõßÝ»ñÇ 40 ÙÙ–Çó µ³ñÓñ ýñ³ÏóÇ³Ý»ñÇ 

Ù³Ýñ»óáõÙÇó, áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É  Ñ³Ù³Ë³éÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ. 

- Í³í³É³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ÷ËñáõÝ íÇ×³ÏáõÙ 1510 Ï·/Ù3, 

-Ã»ñÃ³ÛÇÝ ¨ ³ë»ÕÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 27.1 , 

-çñ³ÏÉ³ÝáõÙÁª  1.41 ,  

-½³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ ç³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª  13.0 , 

-½³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ Ù³ß»ÉÇáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª  27.3 , 

-½³Ý·í³ÍÇ ÏáñáõëïÁ ïñáÑÙ³Ý ¹»åùáõÙ` 0.8 , 

- ÷áß»ÝÙ³Ý ¨ Ï³í³ÛÇÝ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 0.25 : 

ì»ñáÑÇßÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ÏáåÇ×Çó ëï³óí³Í 

ËÇ×ն  Áëï Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ Ó¨Ç å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ 2-ñ¹ ËÙµÇÝ: ÊÇ×Á Áëï ç³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý áõ 

Ù³ß»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ  800 ¨ L-2 Ù³ÏÝÇß-

Ý»ñÇÝ, ÇëÏ  Áëï ë³éÝ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý F 25 Ù³ÏÝÇßÇ ¿: 

 

2.4  ²í³½³Ïáå×³գլաքարաÛÇÝ ÑáõÙùÇ 

×³é³·³ÛÃ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 

²í³½³ÏáåÇ×Ý»ñÇ ·³ÙÙ³×³é³·³ÛÃÙ³Ý ¿ùëåá½ÇóÇáÝ ¹á½³ÛÇ ³é³í»-

É³·áõÛÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³ßï³ÛÇÝ ã³÷áõÙÝ»ñÇ, ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 15 

ÙÏñè/Å³Ù, áñÁ Ñ³Ù³Ó³յն ՛՛Âðåìåííûå ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî 

ðàäèàöèîííî ãèãåíè÷åñêîé îöåíêå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïðè 

ïðîèçâîäñòâå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ìåñòîðîæäåíèÿõ 

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ“ Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇ Ñ³í»Éí³Í 1-Ç` Ï³½ÙáõÙ 

¿ 15x0.0717=1.0755 åÇÏá²Ùå»ñ/Ï· (ÑÈ ÙÇ³íáñáí 1 ÙÏñè/Å³ÙÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0.0717 

åÇÏá²Ùå»ñ/Ï·):  
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Ð»ï³Ëáõ½í³Í ï³ñ³ÍùáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ Áëï µÝ³Ï³Ý é³¹ÇáÝáõÏ-

ÉÇ¹Ý»ñÇ ·³ÙÙ³×³é³·³ÛÃÙ³Ý (2 »ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ùµ) ¿ùëåá½ÇóÇáÝ ¹á½³ÛÇ 

Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ (Áëï ã³÷áõÙÝ»ñÇ 15 ÙÏñè/Å³Ù-Á) ÷áùñ ¿ 20ÙÏñè/Å³Ù-

Çó Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ 1.4340 åÇÏá²Ùå»ñ/Ï· óáõó³ÝÇßÇó: 

²ÎԳÊ-Ç 3 ÝÙáõßÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (Ð³í»Éí³Í 6, 

³ÕÛáõë³Ï 6) óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³Ýù Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³·Ù³ïÇÏ ³å³ñÝ»ñÇÝ: Üñ³ÝáõÙ 

SiO2-Ç ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 60.51 % ¿, K2O-ÇÝÁ` 2.21% (2.15-2.26%) 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ:  

²ÎԳÊ-Ç µÝ³Ï³Ý ·³ÙÙ³×³é³·³ÛÃÙ³Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ã³÷áõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó 

ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í µÝ³Ï³Ý é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹Ý»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ 

ï»ë³Ï³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáõÙ »Ý 

Ñ»ï³½áïíáÕ ³å³ñÝ»ñÇ, áñå»ë ÙÇÝ»ñ³É³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑáõÙùÇ ³é³çÇÝ 

¹³ëÇ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ( [10]-Ç, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É µáÉáñ ï»ë³ÏÇ 

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ß»Ýù»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ:   

 

2.5  Ð³Ýù³í³ÛñÇ ÑÇ¹ñá»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, É»éÝ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý   ¨ 

É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ  

Ð³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ àÕçÇÇ ·»ï³ÑáõÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ É³ÛÝ ¨ 

Ù»ÕÙ³Ã»ù Ù³ëáõÙ, áõñ ·»ïÝ áõÝÇ ¹³Ý¹³Õ Ñáëù ¨ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ í³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ï»Õ³÷áËíáÕ µ»Ïáñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ áÕáÕ³ÑáõÝ³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ 

µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

 ¶ïÝí»Éáí àÕçÇ ·»ïÇ áÕáÕ³ÑáõÝáõÙ, Ñ³Ýù³í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ 

Ñ³ëïí³ÍùáõÙ ·»ïÝ³çñ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ  ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ 

·ïÝíáõÙ ·»ïáõÙ çñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó:  î³ñµ»ñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í 

բազմաթիվ  ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñáí å³ñ½í»É ¿, áñ ÝáÛ»Ùµ»ñ-÷»ïñí³ñ ¨ ÑáõÉÇë-û·áëïáë  

³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ïáõï³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·»ï³çñ»ñÝ áõÝ»Ý Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï, 

áñÁ ÇçÝáõÙ ¨ Ñ³ëÝáõÙ ¿ -0.3  -0.5 Ù»ïñÇ: Ð³Ýù³í³ÛñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ,  ·»ïÇ 

·³É³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÑáëáõÙ ¿ áÕáÕ³ÑáõÝÇ ³ç Ù³ëáí, 

µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ í³ñ³ñÙ³Ý ßñç³ÝÁ:  



35 

 

 Î³åí³Í ·»ïáõÙ çñÇ Ñ³Û»Éáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó, ï³ï³Ýí»Éáõ ¿ Ý³¨ çñÇ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ëñ³ÙÝ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ ²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  

Ë³éÝáõñ¹Á ËÇëï çñ³Ã³÷³Ýó ¿ (ýÇÉïñ³óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ ³í»ÉÇ ¿ 500Ù3/ûñ 

óáõó³ÝÇßÇó): È»éÝ³ÛÇÝ ÷áñí³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ¹իï³ñÏáõÙÝ»ñáí å³ñ½í»É ¿, 

áñ ËáÝ³íáõÃÛ³Ý Î³åÇÉÛ³ñ µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ýëïí³ÍùÝ»ñáõÙ, Ï³Ëí³Í 

Ñ³ïÇÏ³ã³÷³Ï³Ý Ï³½ÙÇó, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É 0.9-1.2 Ù, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»Õ³ÝùÇ 

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ³¹Çñ  Ù³ëáõÙ ï³ñí³ ³Ù»Ý³ãáñ Å³Ù³Ý³Ï (û·áëïáëÇÝ) 

Ë³éÝáõñ¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ ËáÝ³í, ÇëÏ ó³Íñ³¹Çñ Ù³ë»ñáõÙ ³Ý·³Ù çñ³Ï³É³Í 

íÇ×³ÏáõÙ: 

Àëï ÐÇ¹ñáÙ»ï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÙÛ³ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ àÕçÇ 

·»ïÇ ï³ñ»Ï³Ý ÑáëùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 303 ÙÉÝ.Ù3: æñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ 

¿ 9.6 Ù3/íñÏ, ³é³í»É³·áõÛÝÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³åñÇÉÇ »ññáñ¹ ï³ëÝûñÛ³ÏÇó ÙÇÝã¨ 

ÑáõÝÇëÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÁ, »ñµ Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 144.7 Ù3/íñÏ, Ýí³½³·áõÛÝ Í³ËëÁ 

ÝÏ³ïíáõÙ ¿ û·áëïáë ³ÙëÇÝª 2.96Ù3/íñÏ:  

àÕçÇ ·»ïÇ Ñáñ¹³óÙ³Ý ßñç³ÝÁ, »ñµ çñáÕáÕíáõÙ ¿ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ áÕç 

ï³ñ³ÍùÁ, ï¨áõÙ ¿ Ùáï 2 ³ÙÇëª ³åñÇÉ-Ù³ÛÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ 

³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óí»Éáõ »Ý : 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ çñÇ Ñáë³Ýùáí ï»Õ³÷áËíáÕ 

Ï³Ëí³Í ÝÛáõÃÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 45-60% 0.1-1.0ÙÙ ã³÷Ç Ï³í³í³½Çó, 30-40 %-Á 1-

100ÙÙ ã³÷Ç ³í³½³ÛÇÝ, ²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ , Ù³Ýñ³·É³ù³ñ³ÛÇÝ ¨ 10-

15%-Á ·É³ù³ñ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇó:  

Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ÙÇ³ÛÝ Ñáñ¹³óÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ·»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ 

ï»Õ³÷áË»É ³í»ÉÇ ù³Ý 200 Ñ³½. Ù3 0.5 ÙÙ-Çó µ³ñÓñ ã³÷ëÇ Ï³Ëí³Í ½³Ý·í³Í, 

ÇÝãÁ µ³½Ù³å³ïÇÏ ³Ý·³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ï»Õ³Ù³ë»ñÇó 

³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí»ÉÇù ³í³½³Ïáå×³գլաքարաÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ: 

²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ïáõï³ÏÇ Ñ³Ù³ñÛ³ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý 

ß»ñï³Ó¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ áã Ù»Í (ÙÇÝã¨ 3.7Ù) Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ñÃ é»ÉÇ»ýÁ 

Ï³ÝËáñáßáõÙ »Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñ»É ¹ñ³·É³ÛÝÇ 

ÙÇçáóáí, áñÇÝ ·»ïÝ³çñ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·»ïÇ ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý 

é»ÅÇÙÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ çñÑ»Õ»ÕÙ³Ý »ñÏáõ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ, ËáãÁÝ¹áï»É 

ã»Ý Ï³ñáÕ: ú·ï³Ï³ñ Ñ³ëïí³ÍùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³ÝÁ å»ïù ¿ Ý³Ëáñ¹»Ý 

Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÇñ³Ï³Ý³óí»Ý µáõÉ¹á½»ñÇ 

ÙÇçáóáí:  
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Ð³Ýù³í³ÛñÇó ÑáõÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÁ ãÇ Ë³ËïÇ ·»ïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

µÝ³Ï³Ý ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ¨ ·»ï³÷»ñÇ ¹ÇñùÁ, ù³ÝÇ áñ Ïáõï³ÏÁ 

ß³Ñ³·áñÍí»Éáõ ¿  ·»ïÇ áÕáÕ³ÑáõÝÇó, Ýñ³ÝáõÙ çñÑáëùÇ Ïñ×³ïÙ³Ý Ï³Ù ÉñÇí 

ãáñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ ãÇ Ë³ËïÇ Ý³¨ ²í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ  

Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ýáñ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í 

Ëñ³ÙÝ»ñáí ·»ïÇ ÑáëùÇ Ù³ëÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Ù³Ý ¹»åùáõÙ: 

Îáõï³ÏÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³Íùáí ÑáõÙùÇ ÉñÇí Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÇó 

Ñ»ïá ·»ïÇ çñ»ñÁ í³Õ ·³ñÝ³ÝÁ Ý³Ëù³Ý ÓÝÑ³ÉÁ, ÏáõÕÕí»Ý ¹»åÇ µ³ó³Ñ³ÝùÁ, 

áñï»Õ ·³ñÝ³Ý í³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·»ïÇ µ»ñí³ÍùÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý 

ßÝáñÑÇí Ù³ñí³Í å³ß³ñÝ»ñÁ Ïí»ñ³Ï³Ý·Ýí»Ý: î»Õ³Ù³ëÇó ³í³½³Ñ³ÝÙ³Ý 

Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í Í³í³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É Ù»Ï ï³ñ»Ï³Ý óÇÏÉáõÙ:  

ì»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Կապանի ²ÎԳÊ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ÑÇ¹ñá-

»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, É»éÝ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ¨ É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

µ³ñ»Ýå³ëï »Ý µ³ó »Õ³Ý³Ïáí ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

2.6  ä³ß³ñÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ  

 Ð³Ýù³í³ÛñÇ ²Î¶Ê-Ç å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý µÉáÏÇ 

»Õ³Ý³Ïáí: 

Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ å³ß³ñÝ»ñÇ 

Ñ³ßí³ñÏÁ µ»ñíáõÙ ¿ 6 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

          ²ÕÛáõë³Ï 6  

´ÉáÏÇ 

Ñ³Ù³ñÁ ¨ 

å³ß³ñÝ»ñÇ 

Ï³ñ·Á 

´ÉáÏÇ 

ÑÇÙùÇ 

Ù³Ï»ñ»ëÁ, 

Ù2 

ØÇçÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, Ù Ø³Ï³µ³óÙ³Ý 

³å³ñÝ»ñÇ 

Í³í³ÉÁ, 

Ù3 

ú·ï³Ï³ñ 

Ñ³Ý³ÍáÛÇ 

å³ß³ñÝ»ñÁ, 

Ù3 

 

Ø³Ï³µ³óÙ³Ý 

ÙÇçÇÝ 

·áñÍ³ÏÇóÁ, 

Ù3/Ù3 

Ù³Ï³µ³óÙ³Ý 

³å³ñÝ»ñ 

û·ï³Ï³ñ 

Ñ³Ý³ÍáÛÇ 

´ÉáÏ 1- C1 6871 0,25 3,7 1718 25423 0,07 

 

 ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ àÕçÇ ·»ïÁ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ 

µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý Ù»Ï ª·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ í³ñ³ñáõÙáí ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí 

·»ï³áÕáÕ³ï³ÛÇÝ ïÇåÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñáõÙ ³í³½Ç (³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ, 

³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ )í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ å³ß³ñÝ»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñáí, ³ÕÛáõë³Ï 1,5-áõÙ Ýßí³Í ëï³ïÇÏ 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 1 ÙÇ³íáñ: 
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²ÛëåÇëáí Î³å³ÝÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³í³½³Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç 

í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ å³ß³ñÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý 25,42Ñ³½,Ù3/ï³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ 

37,0Ñ³½.Ù3/ï³ñÇÑ³ ï»ë³Ï³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

î»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáí ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ 

Ûáõñ³óÙ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í å³ß³ñÝ»ñÁ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñ: 

Ð³Ýù³í³ÛñÇ å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

³é³ç³ñÏíáÕ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³ñ·áí ¨ ù³Ý³Ïáí Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ ¾´äÜ 

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÁÝ¹»ñùÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 

14.09.2018Ã. N6 »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ: 

 

 

 

 

 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

3.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

 Գտնվելու վայրը  

Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը գտնվում է 

ՀՀ Սյունիքի մարզկենտրոն` ք. Կապանի վարչական տարածքում, Ողջի գետի 

ողողահունում (նկար 1 և 2) և զբաղեցնում է  0.7հա տարածք  746.5-747մ 

բացարձակ բարձրությունների վրա: 

Հանքավայրի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են. 

հյուսիսային լայնություն  –  39˚  11  58", արևելյան երկայնություն  –  46˚  25 44": 

Հանքավայրի  ծայրակետային կոորդինատները ARM WGS-84 hամակարգով. 

1. Y=8623400     X=4341766  5.Y=8623640     X=4341795 

2. Y=8623467     X=4341787  6.Y=8623596     X=4341769 

3.Y=8623535     X=4341800  7.Y=8623399     X=4341753 

4.Y=8623632     X=4341809   
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Նկար 1. 

Կապան քաղաքի պատմականորեն ձևավորված գծային հատակագծային 

կառուցվածքը պայմանավորված է տարածքի տեղադրվածությամբ Ողջի գետի 

ողողահունում (100-300 մ, արևելյան ծայրամասում` 500-550 մ-ի): Քաղաքն 

արևելքից արևմուտք ձգվում է 13 կմ: 
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Նկար 2.

Կապանի ԱԿԳԽ 

հանքավայր 



 

 

Տարբեր տարիներին Կապան քաղաքին են միացել Ողջի գետի հովտի աջ և 

ձախ լանջերին տեղակայված գյուղերը, որոնց անուններով էլ այժմ կոչվում են 

քաղաքի տարբեր թաղամասերը՝ Շահումյան, Կավարտ, Արփիկ, Լենհանքեր, 

Բարաբատում, Ձորք, Բաղաբերդ, Շղարշիկ, Համլետավան, Բաղաբուրջ, 

Սարահարթ, Վերին Վաչագան, Ներքին Վաչագան, Բեխ:  

Արդյունքում քաղաքը ստացել է գծային կառուցվածք` Ողջի գետի աջափնյա և 

ձախափնյա վտակների հովիտների և լանջերի խորքային ընդգրկումներով: Ավելի 

խորը կառուցապատվել են ձախափնյա վտակի` Կավարտի և աջափնյա վտակի` 

Վաչագանի հովիտները: 

Կապանի տարածաշրջանը վաղուց հայնտի է որպես լեռնաարդյունաբերական 

շրջան: Քաջարանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հենքի վրա (շահագործվում է 

1953 թվականից) այստեղ գործում է Զանգեզուրի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատը, 

ինչպես նաև Կապանի պղնձի կոմբինատը, որի պղնձի հանքերը հայտնի են հնագույն 

ժամանակներից: Սկսվել է Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի 

շահագործումը, որի հանքաքարը մշակվում է նորակառույց հարստացուցիչ 

ֆաբրիկայում: 

Բացի վերոհիշյալ գունավոր մետաղների հանքավայրերից շրջանում 

շահագործվում են նաև մի շարք շինանյութերի՝ երեսապատման քարերի, 

հրաբխային խարամի, ավազի ու խճի և այլ հանքավայրեր: 

Երեսապատման քարերը արդյունահանվում են Դավիթ-Բեկի և Գեղանուշի 

մարմարացված կրաքարերի հանքավայրերում: Արծվանիկի հանքավայրի 

հրաբխային խարամի վերամշակումից ստանում են խիճ և ավազ, իսկ Գիրաթաղի 

հանքավայրի պորֆիրիտներից՝ շինարարական խիճ:        

Կապանի տարածաշրջանում զարգացած է նաև գյուղատնտեսությունը, որի 

հիմնական ճյուղերն են անասնապահությունը, պտղաբուծությունը և 

հողագործությունը: Վերջին տարիներին կառուցվում և վերագործարկվում են 

գյուղմթերքների՝ հատկապես կաթնամթերքների ու հատապտուղների 

վերամշակման արտադրամասեր և ձեռնարկություններ: 

Մարզում գործում է Տաթևի ՀԷԿ-ը, որի շնորհիվ տարածաշրջանի 

արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները ապահովված են 

էլեկտրաէներգիայով: 



 

 

Մոտակա բնակավայրերից են Սյունիք, Նորաշենիկ, Առաջաձոր, Ձորաստան 

գյուղերը: 

Շրջանն էլեկտրաֆիկացված և գազաֆիկացված է: Էլեկտրաէներգիայի մատա-

կարարումն իրականացվում է հանրապետական միասնական էներգոհամակարգից: 

 

 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

Կապանի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրի շրջանը բնութագրվում է 

կտրտված ռելիեֆով: Շրջանի լեռների երկրաձևաբանական և մակերևույթի 

թեքության անկյունների սխեմատիկ քարտեզները բերվում են ստորև նկար 3 և 4-ում: 

Հանքավայրի շրջանը գտնվում է Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական 

շրջանում, որն ընդգրկում է  ՀՀ Սյունիքի մարզը, Որոտան, Ողջի գետերի վերին ու 

միջին հոսանքների և  Մեղրի գետի ավազանները: Շրջանի մակերևույթը խիստ 

լեռնային է, հրաբխային զանգվածների ու սարավանդերի, ծալքաբեկորավոր 

լեռնաշղթաների, անդնդախոր կիրճերի, ձորերի ու գետահովիտնեիի բարդ 

համակցություն է Օրդուբադի (արևմուտքից) և Հագարիի (արևելքից) միջլեռնային 

գոգավորությունների միջև։ Բնորոշ են ռելիեֆի էրոզային և հրաբխային ձևերը, 

բնական բրգաձև գոյացումները (Գորիսի բուրգեր), քարանձավները, 

քարակարկառները։ Առավելագույն բարձրությունը 3904 մ է (Կապուտջուղ), 

նվազագույնը՝ 375 մ (Մեղրու կիրճ)։ Զանգեզուրի լեռնաշղթայից, ճյուղավորվում և 

տարածքը արևմուտքից արևելք հատում են Բարգուշատի լեռնաշղթան, Մեղրու 

լեռնաշղթան, հարավ-արևելքում է  Խուստուփ–Կատարի աղեղնաձև 

լեռնաշղթան (Խուստուփ, 3202 մ), որը Ողջիի հովտով բաժանվում է  

Խուստուփ և Կատար զանգվածների։ Հյուսիս-արևելյան մասը զբաղեցնում են 

Սյունիքի բարձրավանդակը, Անգեղակոթի, Եռաբլրի և Գորիսի սարավանդները, 

Ողջիի միջին հոսանքում՝ Կապանի գոգավորությունը։ 

Անմիջապես հանքավայրի տարածքը հարում է Խուստուփ-Կատարի լեռներին, 

որոնց բնորոշ են միջին բարձրություններ, ռելիեֆը՝ արիդային-դենուդացիոն: 

Լեռնաշղթայի կենտրոնական մասում Ողջի գետի վտակների էրոզիայի բազիսի ցածր 

դիրքի շնորհիվ ուժգին արտահայտված է խորքային ողողատարումը: Գետակների 

հատակի երկրայնական կտրվածքն աստիճանաձև է, V-նման: Բարձրությունների 

տատանումը գետերի ակունքների և հուների միջև հասնում է 2000մ-ի: Լեռնաշղթան 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%B2%D5%BB%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%AB_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%B8%D6%82_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%B8%D6%82_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%83-%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%83-%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%83
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%83
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A9


 

 

Կապանի ԱԿԳԽ հանքավայրի շրջանում կազմված է վերին յուրայի հասկի 

հրաբխածին-նստվածքային առաջացումներով: Լեռնաշղթային բնորոշ է ասինետրիկ 

կառուցվածք՝ հարավ-արևմտյան և արևմտյան լանձերը զառիթափ են և կարճ, իսկ 

հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան լանջերը՝ մեղմաթեք, երկար և աստիճանաձև: 

 

Նկար 3. 

 

 Հանքավայրի տարածքում երկրադինամիկ երևույթներ՝ սողանքներ և 

փլուզումներ, չեն արձանագրվել: Մոտակա սողանքային մարմինը արձանագրվել է 

հանքավայրի տարածքից 180մ հարավ-հարավ-արևելք: 

Կապան քաղաքի շրջանում երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնությունն ըստ 

բազմամյա դիտարկումների կազմում է 8 բալ, իսկ առավելագույն հորիզոնական 

արագացումը` 0,2g, 



 

 

 

Նկար 4. 

 

 Շրջանի կլիման   

Խոր հովտում գտնվելով Կապան քաղաքն օժտված է ուրույն միկրոկլիմայիով, 

որը բնութագրվում է որպես մեղմ` չափավոր տաք, չափավոր խոնավ:  

Կապանի շրջանը բնութագրվում է արևափայլի զգալի տևողությամբ` միջինում 

մինչև 2298 ժամ տարեկան: Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը + 12.1C է: 

Տարվա բոլոր ամիսներին միջին ջերմաստիճանը դրական է: Հունվարին այն 

կազմում է 0.9C, իսկ հուլիսին` 23.50C: Առանձին ժամանակահատվածներում` 

օդային սառը զանգվածների ներխուժումից, ջերմաստիճանը կարող է իջնել մինչև -

22C: Ջերմաստիճանի բացարձակ մաքսիմումը հասնում է 39-40C: Առավել ցուրտ 

ժամանակաշրջանը տևում է հունվարի երկրորդ տասնօրյակից մինչև փետրվարի 

առաջին տասնօրյակը, իսկ շոգը` հուլիսի կեսից մինչև օգոստոսի կեսը: Առավել 

բարձր ջերմաստիճանների ժամանակաշրջանը (>20C) տևում է միջինը 90 օր` 

հունիսի կեսից մինչև սեպտեմբերի կեսը: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը 

կարող է իջնել մինչև -30C, իսկ առավելագույնը` 39C:  



 

 

Կապանում տարեկան հարաբերական խոնավությունը տատանվում 63%-ից 

մինչև 77%: Տեղումների քանակը կազմում է տարեկան 574մմ` առավելագույնը 

մայիսին`104մմ: Տեղումներով օրերի թիվը կազմում է 97 օր: Հաճախ են հորդառատ 

անձրևները, որոնք ուղեկցվում են ամպրոպով: Երբեմն օրվա ընթացքում տեղում է 

ամսական նորման: Ձյունածածկն առաջանում է դեկտեմբերի առաջին օրերին և 

վերանում մարտի վերջին, միջինում այն դիտարկվում է 31 օր: Սովորաբար 

տեղացած ձյունը երկար չի մնում, կայուն ձյունածածկը դիտարկվում է շատ 

հազվադեպ` ձմեռների 11%:  

Ձյունածածկի բարձրությունը աննշան է, առավելագույն բարձրություններից 

միջինը 16սմ է:  

Շրջանի կլիմայական որոշ բնութագրեր բերված են ստորև աղյուսակներում` 

տարածաշրջանում գործող Կապան օդերևութաբանական կայանի բազմամյա 

դիտարկումների տվյալների համաձայն:  

 

 Մթնոլորտային օդ  

Կապան քաղաքային համայնքում գտնվում է մթնոլորտային օդի որակի 

դիտակետեր: 

 

Նկար 5. 



 

 

Աղյուսակ 7. 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, 

°C Միջին 

տարեկան, 

°C 

Բացար-

ձակ 

նվազա-

գույն,  

°C 

Բացար- 

ձակ 

առավելա-

գույն, °C 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,6 2,2 5,7 11,5 16,2 20,3 23,5 23,1 18,7 13,0 7,3 2,5 12,1 -22 42 

 

Աղյուսակ 8. 

Օդի հարաբերական խոնավությունը,  

%% 

ըստ ամիսների  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII տարեկան 

75 74 75 73 74 68 63 64 71 77 77 77 72 

 

Աղյուսակ 9. 

Տեղումների քանակը, մմ 

միջին ամսական/օրական առավելագույն,  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII տարեկան 

26 31 64 75 102 65 32 28 38 48 40 26 575 

27 26 58 76 99 70 176 70 55 51 63 33 176 



 

 

Պասիվ նմուշառիչներով օդային ավազանի որակի ուսումնասիրության 

նպատակով Կապան քաղաքի 11 դիտակետում վերցվել են օդի փորձանմուշներ: 

2017-թվականի և 2018 թվականի առաջին կիսամյակի դիտարկումների տվյալներով 

մթնոլորտում որոշված ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները: 

 

 Ջրային ռեսուրսներ  

Նկարագրվող տարածքի խոշորագույն ջրային միավորը Ողջի գետն է, որը 

Կապան քաղաքի տարածքում ընդունում է Վաչագան, Նորաշենիկ և Կավարտ 

վտակները: 

Ողջի գետը գոյանում է Կապուտջուր և Քաջարանց գետերի միախառնումից և 

ԼՂՀ-ի տարածքում ձախից թափվում Արաքսի մեջ: Երկարությունը 82 կմ է, 

ավազանը՝ 1175կմ2: Գետի սնումը խառն է : 

Հանքավայրի տարածքը գտնվում է Ողջիի գետահունի համեմատաբար լայն և 

մեղմաթեք մասում, ուր գետն ունի դանդաղ հոսք և գարնանային վարարումների 

ընթացքում տեղափոխվող բեկորային նյութի ողողահունային մասերում 

բեռնաթափման հնարավորություն: 

 Գտնվելով Ողջի գետի ողողահունում, հանքավայրի օգտակար հաստվածքում 

գետնաջրերի մակարդակն  անմիջական կախվածության մեջ է գտնվում գետում ջրի 

մակարդակից:  Տարբեր տարիների ընթացքում կատարված բազմաթիվ  

դիտարկումներով պարզվել է, որ նոյեմբեր-փետրվար և հուլիս-օգոստոս  ամիսներին 

կուտակի սահմաններում գետաջրերն ունեն նվազագույն մակարդակ, որը իջնում և 

հասնում է -0.3  -0.5 մետրի: Հանքավայրի հատվածում,  գետի գալարման 

հետևանքով, այն հիմնականում  հոսում է ողողահունի աջ մասով, բացառությամբ 

գարնանային վարարման շրջանը:  

Կապված գետում ջրի հայելու մակարդակից, տատանվելու է նաև ջրի 

մակարդակը շահագործման խրամներում, քանի որ ավազակոպճագլաքարային  

խառնուրդը խիստ ջրաթափանց է (ֆիլտրացման գործակիցը ավելի է 500մ3/օր 

ցուցանիշից): Լեռնային փորվածքներում կատարված դիտարկումներով պարզվել է, 

որ խոնավության կապիլյար բարձրացումը նստվածքներում, կախված 

հատիկաչափական կազմից, կարող է հասնել 0.9-1.2 մ, որի հետևանքով տեղանքի 



 

 

համեմատաբար բարձրադիր  մասում տարվա ամենաչոր ժամանակ (օգոստոսին) 

խառնուրդը գտնվում է խոնավ, իսկ ցածրադիր մասերում անգամ ջրակալած 

վիճակում: 

Ըստ Հիդրոմետ ծառայության բազմամյա դիտարկումների տվյալների, Ողջի 

գետի տարեկան հոսքը կազմում է 303մլն.մ3: Ջրի միջին տարեկան ծախսը կազմում է 

9.6մ3/վրկ, առավելագույնին հասնում է ապրիլի երրորդ տասնօրյակից մինչև հունիսի 

առաջին կեսը, երբ ծախսը կազմում է 144.7մ3/վրկ, նվազագույն ծախսը նկատվում է 

օգոստոս ամսին՝ 2.96մ3/վրկ:  

Ողջի գետի հորդացման շրջանը, երբ ջրողողվում է հանքավայրի ողջ 

տարածքը, տևում է մոտ 2 ամիս՝ ապրիլ-մայիս ամիսներին: Այդ ընթացքում 

արդյունահանման աշխատանքները դադարեցվելու են : 

Համաձայն հիդրոլոգիական տվյալների ջրի հոսանքով տեղափոխվող 

կախված նյութը կազմված է 45-60% 0.1-1.0մմ չափի կավավազից, 30-40%-ը 1-100մմ 

չափի ավազային, ավազակոպճագլաքարային, մանրագլաքարային և 10-15%-ը 

գլաքարային զանգվածից:  

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միայն հորդացման շրջանում գետը կարող է 

տեղափոխել ավելի քան 200հազ. մ3 0.5 մմ-ից բարձր չափսի կախված զանգված, 

ինչը բազմապատիկ անգամ գերազանցում է արդյունահանման համար 

նախատեսված ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի ծավալները: 

Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող 

շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի տվյալների, Ողջի գետի ջուրը Կապանից ներքև 

հատվածներում գնահատվել է որպես «վատ» որակի (5-րդ դաս՝ պայմանավորված 

ամոնիում իոնի, նիտրիտ իոնի, ցինկի, պղնձի, կադմիումի, վանադիումի, երկաթի, 

ալյումինի, մոլիբդենի պարունակություններով), Կապանից վերև հատվածում` 

«միջակ» որակի է (3-րդ դաս՝ պայմանավորված մոլիբդենի և երկաթի բարձր 

պարունակություններով): 

 

 Հողեր  

Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի 

տարածաշրջանում զարգացած են դարչնագույն անտառային հողերը, որոնք 

ներկայացաված են երկու ենթատիպերով՝ դարչնագույն անտառային լվացված և 



 

 

դարչնագույն անտառային կարբոնատային, իսկ գետի ողողահունում՝  

գորշահողերով (նկար 6): 

Լեռնաանտառային գոտու դարչնագույն անտառային հողերը ձևավորվել են 

700-1700մ բարձրությունների սահմաններում, կիրճերով, ձորակափոսորակային 

ցանցով խիստ կտրտված ռելիեֆի պայմաններում:  

Լվացված դարչնագույն անտառային հողերը զբաղեցնում են ստվերահայաց 

լանջերը և ձևավորվել են համեմատաբար ավելի խոնավ պայմաններում, քան 

տիպիկ ենթատիպը: 

Բնութագրվում են դարչնագույն և մուգ-դարչնագույն գույնով, հումուսի 

բավական բարձր պարունակությամբ (10-14%), որը խորության ուղղությամբ արագ 

նվազում է: Հումինային նյութերում հումինաթթուների և ֆուլվոթուների քանակը 

գրեթե հավասար է: 

Այս տիպի հողերը ունեն գլխավորապես կավավազային մեխանիկական կազմ: 

Կլանման տարողությունը բարձր է, կլանված կատիոններում գերակշռողը Ca-ն է: 

Ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ հիմնային: Բնութագրվում են բարելավ ֆիզիկական և 

ջրաֆիզիկական հատկություններով, լավ արտահայտված ստրուկտուրայով: 

 

Աղյուսակ 10. 

Հողատիպը և 

ենթատիպը 

Խորություն

ը, սմ 

Հումուսը,  

% 

CO2, 

% 

Կլանված 

կատիոննե

րի 

գումարը, 

մ/էկվ 100գ 

հողում 

pH-ը ջրային 

քաշվածքում 

1 2 3 4 5 6 

Լվացված 

դարչնագույն 

անտառային 

0-10 14.1 չկա 40.3 6.6 

10-26 3.7 չկա 39.1 6.7 

26-49 2.2 չկա 33.4 6.5 

49-64 1.4 չկա 38.6 6.8 

64-85 1.14 չկա 37.6 7.7 

85-107 0.8 չկա 38.9 7.3 



 

 

 

 

 Նկար 6. 

Կապանի ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի հանքավայրի տարածքի 

հողերի բնական տիպերի տարածման 

քարտեզ 
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Աղյուսակ 10 (շարունակություն). 

 

1 
2 3 4 5 6 

Կարբոնա-

տային 

դարչնագույն 

անտառային 

 

2-16 10.8 1.9 22.8 7.8 

16-31 4.5 5.2 15.6 8.0 

31-43 2.5 7.5 17.0 7.5 

43-120 1.2 8.9 19.8 7.9 

 

Աղյուսակ 11. 

Խ
ո

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

, 

ս
մ

 

Տոկոսներով հողի կշռի նկատմամբ 
Ջրաթափանցելիությունը 

(h=5սմ) 

ա
ռ

ա
վ

ե
լա

գ
ո

ւյ
ն
 

խ
ո

ն
ա

վ
ա

ծծ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

թ
ա

ռ
ա

մ
մ

ա
ն
 

խ
ո

ն
ա

վ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

ն
վ

ա
զ

ա
գ

ո
ւյ

ն
 

խ
ո

ն
ա

վ
ո

ւն
ա

կ
ո

ւթ
յո

ւն
 

լր
ի

վ
 

խ
ո

ն
ա

վ
ո

ւն
ա

կ
ո

ւթ
յո

ւն
 

դ
ի

տ
ո

ւմ
ն

ե
ր

ի
  

ժ
ա

մ
ե

ր
ը

 

ս
մ

/ր
ո

պ
ե
 

1-14 12.3 15.9 37.0 50.4 1-ին 1.08 

14-35 10.9 14.3 33.6 45.5 2-րդ 0.93 

35-50 10.6 12.0 31.4 36.8 3-րդ  0.88 

50-34 9.7 12.3 30.2 36.2 4-րդ 0.88 

94-115 6.1 11.3 27.8 35.8 - - 

 

Լվացված դարչնագույն հողերի հողածածկույթը ներկայացված է 

խոտաբույսերով (50-80%): Հողերը շատ թույլ կամ ոչ քարքարոտ են, բավականին 

հզոր. հորիզոնների հզորությունը` A՝ 34-54սմ, B՝ 28-58սմ: Բնորոշ է գենետիկական 

հորիզոնների նկատելի տարաբաժանում: Պրոֆիլի վերին մասում կառուցվածքը 

հատիկային է, ավելի ներքև` ընկուզա-կոշտավոր: Մանրահողի հատիկային կազմը` 

ավազակավայինից մինչև կավայինը: Դարչնագույն անտառային կրազերծված 

հողերը տարածված են 800-1344մ ծ.մ., բարձրությունների վրա, 10-35 թեքությամբ 
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լանջերին: Միկրոռելիեֆը հարթ է, ողողամաշվածության աստիճանը` 1: 

Հողածածկույթը հիմնականում ներկայացված է խոտաբույսերով (80%): Հողերը ոչ 

քարքարոտ են, բավականին հզոր, հորիզոնների խորությունը` A՝ 0-50սմ, B՝ 50-

>150սմ: 

Ողջի գետի հունի երկայնքով տարածված են ողողահունա-մարգագետնային 

թույլ զարգացած խճա-ավազային հողերն են: Այս հողերի տիպի ձևաբանական 

առանձնահատկությունն է արտահայտված շերտավոր կառուցվածքը` տարբեր 

հատիկաչափական կազմով շերտերի հերթափոխությամբ: Ագրոֆիզիկական և 

ագրոքիմիական տեսակետից ողողահունային հողերը խիստ անբարենպաստն են և 

չեն կարող օգտագործվել գյուղատնտեսական նպատակով: 

Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի տարածքում 

ողողահունային գորշահողերը ծածկված են մինչև 0.3մ հզորությամբ ալյուվիալ 

ծագման ժամանակակից կավավազային առաջացումներով, որոնք, ինչպես և 

օգտակար հաստվածքը, կապված են գետի նստվածքագոյացման գործընթացի հետ: 

Դրանք  չեն հանդիսանում հողի բերրի շերտ, առաջանում են յուրաքանչյուր տարի՝ 

գետի վարարման   ժամանակ: 

 

 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Կապանի շրջանի ֆլորան իր մեջ ներառում է մոտ 2000 տեսակի անոթային 

բույսեր: Շրջանում գերակշռում է անտառային բուսականությունը, 1500-2000մ 

բարձրության վրա ներկայացված կաղնի արևելյանով (Quercus macranthera), ավելի 

ներքև՝ կաղնի վրացականով (Quercus iberica): Կապանի մոտակայքում անտառային 

բուսականությունը ներկայացված է առավելապես կաղնու և կաղնու-բոխու 

համակցություններով, որոնց մեջ մեծ դեր են խաղում բոխի սովորական (Carpinus 

betulus), հացենի սովորական (Fraxinus excelsior), թխկի հիրկանական (Acer 

hyrcanum), թխկի դաշտային (Acer Campestre), թեղի տերևաշատ (Ulmus glabra) և 

այլն:  

  Անտառազուրկ լանջերի վրա լայն տարածված են նաև “շիբլյակ” անվանվող 

բուսական համակցությունները, որտեղ գերակշռում են փշոտ թփերը և ոչ բարձր 

ծառերը՝ ցաքի փշոտը (Paliurus spina-christi), որին խառնվում են դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria), չմենի ամբողջաեզր (Cotoneaster integerrimus), 
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փռշնի խոշոր (Celtis glabrata), ճապկի հարավի (Swida australis), հոն սովորական 

(Cornus mas), զկեռ սովորական (Mespilus germanica), պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica), հասմիկ թփուտ (Jasminum fruticanas) և այլ թփեր: Խոտածածկույթը 

ներկայացված է բոտրիխլոա սովորական Bothriochloa ischaemum, անիսանտ 

տանիքային Anusantha tectorum, գեղագլխիկ փայլուն Callicephalus nitens, 

անմեռուկ չռված Xeranthemum squarrosum և այլ տեսակներով: 

Ողջի գետի և նրա վտակների ափերի ջրային և մերձափնյա բուսականության 

տիպային կազմում հայտնի են ձիաձետի երկու տեսակ՝ Equisetum telmateja և 

E.Fluviatile, կեռոն Լաքսմանի Typha laxmannii, փափկամազ ջրային՝ Myosoton 

aquaticum, արենաղոտ ուռատերև՝ Lythrum saicaria և այլն: 

 

  

Quersus Fraxinus 

  

Mespilus germanica Xeranthemum squarrosum 
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Հանքավայրի տարածքը բուսածածկ չէ, ինչը պայմանավորված է այդ 

հատվածի մայրական ապարների ոչ բարելավ ագրոֆիզիկական հատկություններով: 

Անմիջապես գետի հոսքին զուգահեռ՝ նեղ ժապավենի տեսքով աճում են կեռոն և 

փափկամազ: 

Կապանի վարչական տարածքի շրջակայքում՝ աճում են Bupleurum 

pauciradiatum Fenzl ex Boiss./եզնակող սակավաճաճանց, Trifolium angustifolium 

L./Երեքնուկ նեղատերև, Arum conophalloides Kotschy ex Schott/նվիկ կոնոֆալոսային 

բուսատեսակները, սակայն դրանք գտնվում են նվազագույնը 2,3կմ հեռավորության 

վրա: 

Քանի որ ԱԿԳԽ-ի խառնուրդի արդյունահանումը իրականացվելու է գետի 

ձախ ափին զուգահեռ 10-15մ լայնությամբ, գետից մեկուսացված խրամներով՝ 

թողնելով 5-10մ բնամաս, ապա ափամերձ ջրային բուսականության վրա որևիցե 

բացասական ազդեցություն չի դրսևորվելու: 

Շրջանի կենդանական աշխարհի համառոտ բնութագիրը բերվում է ստորև: 

Երկկենցաղները ներկայացված են 2 տեսակով` լճագորտ Rana ridibunda և 

կանաչ դոդոշ Bufo viridis, սողունները՝ միջին մողես  Lacerta media, սովորական 

լորտու Natrix natrix, ջրային լորտու Natrix tesselata, կարմրափոր սահօձ 

Delichophis schmidti: Ժայռային մերկացումների վրա նշվել են նաև կովկասյան 

ագամաներ Laudakia caucasica և ժայռային մողեսներ Darevskia raddei: 

Թռչուններից նկատվել են սևագլուխ վարսակուկ Emberiza melanocephala, 

սպիտակ խաղտտնիկ Motacilla alba, սև կեռնեխ Turdus merula, ափամերձ 

ծիծեռնակ Riparia riparia և այլն: Շահումյանի մոտակայքում` Կապանին մոտ, 

նկատվել են քաղաքային ծիծեռնակների (Delichon urbica), ոսկեգույն մեղվակերների 

(Merops apiaster) և սև ցինի (Milvus migrans) թռիչք: 

Կաթնասուններից առկա են պարսկական ավազամուկ Meriones persicus, 

հասարակական դաշտամկան Microtus socialis, մոխրագույն համստեր Cricetulus 

migratoricus, ինչպես նաև անտառային մուկ Sylvaemus sylvaticus: 

  Բզեզները ներկայացված են Harpalus և Amar ընտանիքի գնայուկ բզեզների 

տեսակներով (Harpalus և Amara), Սևամարմիններ ընտանիքի տեսակներ (Opatrum, 

Gonocephalum), թարախահաններ Mylabris և Cerocoma և այլ: 
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 Ողջի գետի և դրա վտակների վերին հոսանքներում նկարվում են Barbus 

lacerta cyri, Alburnoides bipunctatus, Varicorhinus capoeta: Հանդիպում են նաև 

գետային կրաբեր: 

 
 

Bufo viridis Motacilla alba 

 

Հանքավայրի սահմաններում՝ նախքան երկրաբանական ուսումնասիրության 

աշխատանքների իրականացումը դիտարկվել են լճագորտի 2 առանձնյակ, իսկ 

ափամերձ կեռոնում բնակվում են Coleoptera ջրային բզեզներ և և Corixidae 

ընտանիքի ջրային կիսակարծրաթևները: 

 Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող              

տարածքներ  

Բուն Կապանի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրի տարածքում 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, որտեղ իրականացվում է վտանգված 

էկոհամակարգերի պահպանություն, չկան: 

Հանքավայրից մոտ 4կմ հեռավորության վրա գտնվում է Զանգեզուր 

կենսոլորտային համալիրի «Խուստուփ» պետական արգելավայրի տեղամասը: 

Հանքավայրը գտնվում է լեռնահանքային արդյունաբերության խոշոր կենտրոն 

հանդիսացող Կապան քաղաքում: Բուն հանքավայրի տարածքում ՀՀ բույսերի և 

կենդանիների կարմիր գրքերում գրանցված տեսակներ չեն արձանագրվել: Ստորև 

ներկայացվում է տեղեկատվություն հանքավայրին ամենամոտ տարածքներում 

հայտնի կարմիրգրքյան տեակների վերաբերյալ. 

 Կապան քաղաքից մոտ 10կմ հեռավորության վրա Խուստուփ լեռան գագաթին 

հայտնի են սոխ Դերդերիանի վտանգված տեսակի, մարգացնցուղ կովկասյան խոցելի 

տեսակի, տերեփուկ արմատազամբյուղային վտանգված տեսակի, շնկոտեմ 
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զանգեզուրի վտանգված տեսակի, ծվծվուկ Ռադդեի վտանգված տեսակի, թանթռնիկ 

ընձյուղակի խոցելի տեսակի արեալներ,  

 հանքավայրից 2.8կմ հեռավորության վրա գտնվում է ձնծաղիկ Արտյուշենկոյի 

խոցելի տեսակի և շտերնբերգիա Ֆիշերի կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակի 

արելաներից մեկը, 

 Կապան քաղաքի շրջակայքում, հանքավայրից 2.3-3.9կմ հեռավորության վրա՝ 

ստորին լեռնային գոտու թփուտային մացառուտներում հայտնի են եզնակող 

սակավաճաճանց խոցելի և երեքնուկ նեղատերև վտանգված տեսակների մի քանի 

արեալներ, 

 հանքավայրից 5.6կմ հեռավոության վրա՝ Ճակատեն գյուղի շրջակայքում 

հայտնի է շնկոտեմ հովանոցավոր կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակի արեալ, 

 հանքավայրից 8.7կմ հեռավորության վրա՝ Վահանավանքի շրջակայքում 

հայտնի է առվույտ արաբական խոցելի տեսակի արեալ: 

Կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված բազմաթիվ տեսակներ հայտնի են 

Զանգեզուրի կենսալարտային համալիրի «Խուստուփ» և «Շիրահող» տեղամասերում, 

որոնք գտնվում են հանքավայրից 4.8-9.9կմ հեռավորությունների վրա: 

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի արդյունահանման աշխատանքների 

մեթոդիկան և տեխնոլոգիան, հանքավայրի հեռավորությունը վերը նշված՝ բույսերի 

կարմիր գրքում գրանցված տեսակների արեալներից թույլ է տալիս փաստել, որ 

արդյունահանման աշխատանքները չեն հանգեցնի շրջակա միջավայրի՝ այդ թվում 

նաև բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների վրա լրացուցիչ 

տեխնածին ճնշումների դրսևորմանը: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 14 oգոստոսի 2008 թվականի N 967-Ն 

որոշման Կապան համայնքի տարածքում գրանցված պատմության և անշարժ 

հուշարձանների ցանկը՝ 

 

 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 Ենթակառուցվածքներ   

Ինչպես արդեն նշվել է երկրաբանական ուսումնասիրության համար 

նախատեսված տարածքը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում: 
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ՀՀ Սյունիքի մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Վայոց ձորի մարզին, 

հարավից` պետական սահմանով սահմանակից է Իրանին (սահմանի երկարությունը 

42 կմ է), արևմուտքից` Նախիջևանին և արևելքից` Ադրբեջանին: 

ՀՀ Սյունիքի մարզը հանդիսանում է Հանրապետության խոշոր 

վարչատարածքային միավորներից մեկը : Մարզն ունի 109 համայնք, որից 7-ը` 

քաղաքային : Վարչատարածքային բաժանմամբ սահմանված բնակավայրերի թիվը 

135 է : 

Մարզի բնակչության թվաքանակը 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 

152.9 հազ. մարդ, այդ թվում` քաղաքային 103.5 հազ. մարդ, գյուղական 49.4 հազ. 

մարդ: 

ՀՀ Սյունիքի մարզը, գրավելով ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական 

նշանակության կարևոր դիրք, ունենալով բնահումքային հարուստ պաշարներ և 

հանդիսանալով հանրապետության ամենախոշոր վարչական ու տնտեսական 

մարզերից մեկը, միաժամանակ մնում է համեմատաբար քիչ բնակեցված և 

տնտեսապես թույլ յուրացված : 

Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը արդյունաբերության 

և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: 

Մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 

համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

 արդյունաբերություն` 18.3 %, 

 գյուղատնտեսություն 5.7 %, 

 շինարարություն` 7.2 %, 

 մանրածախ առևտուր` 0.9 %, 

 ծառայություններ` 1.1 %: 

Մանրածախ առևտրի օբյեկտների ճյուղային բաշխվածությունը 2011թ.-ի 

դրությամբ հետևյալն է հատ. 

Մանրածախ առևտրի օբյեկտներ, 

ընդամենը 
440 

այդ թվում`  

խանութներ 174 

կրպակներ 219 

գյուղատնտեսական արտադրանքի 1 
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շուկաներ 

սպառողական ապրանքների 

շուկաներ 
4 

առևտրի այլ օբյեկտներ 42 

 

Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և 

էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 

գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի ՀԷԿ-ի կասկադին: 

Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության 

(մասնավորապես` հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի արտադրություն) 

և անասնաբուծության (մասնավորապես` խոշոր եղջերավոր անասունների բուծում) 

մեջ: Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային և 

էլեկտրատրանսպորտով (ճոպանուղի): 

Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնութագրվում է հետևյալ 

ցուցանիշներով. 

 

Թողարկված 

արտադրանքի 

ծավալը,ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 

Պատրաստի              

արտադրանքի իրացումը, 

ընթացիկ գներով ,                                    

մլն. դրամ 

Արդյունաբերական 

արտադրանքի 

ֆիզիկական ծավալի 

ինդեքսը,                                      

% 

150606.1 144776.2 124.5 
  

Ստորև ներկայացված են մարզի արդյունաբերական արտադրանքի 

ծավալներն ըստ արտադրության բաժինների մլն. դրամ. 

Ամբողջ 

արդյունա- 

բերությունը 

Այդ թվում` 

հանքագոր- 

ծական 

արդյունա- 

բերություն 

մշակող 

արդյունաբե- 

րություն 

էլեկտրաէներ- 

գիայի, գազի, 

ջրի 

արտադրություն 

և բաշխում 

ջրամատակարարում, 

կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում 

150606.1 132582.9 7478.5 9599.3 945.4 

 

Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների հետևյալն է. 

 
Թողարկված 

արտադրանքի 

Պատրաստի 

արտադրանքի 

Արտադրանքի 

ֆիզիկական 
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ծավալը, 

ընթացիկ 

գներով, 

մլն.դրամ 

իրացումը, 

ընթացիկ 

գներով, 

մլն.դրամ 

ծավալի 

ինդեքսը, 

% 

Ամբողջ արդյունաբերությունը 

այդ թվում` 
150606.1 144776.2 124.5 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն 

ևբացահանքերի շահագործում 

132582.9 126719.5 126.5 

Մշակող արդյունաբերություն, 

որից` 
7478.5 7512.0 114.9 

սննդամթերքի արտադրություն 4781.2 4812.1 110.8 

խմիչքների արտադրություն 102.6 59.4 10 անգ. 

մանածագործական 

արտադրատեսակների 

արտադրություն 

78.7 76.8 146.5 

հագուստի արտադրություն 27.6 27.6 3 անգ. 

այլ ոչ մետաղական հանքային 

արտադրատեսակների 

արտադրություն 

1382.7 1393.8 104.5 

պատրաստի մետաղե արտադրա- 

տեսակների արտադրություն, բացի 

մեքենաներից և սարքավորանքից 

566.8 566.8 119.9 

էլեկտրական սարքավորանքի 

արտադրություն 
195.8 234.4 2.6 անգ. 

Էլեկտրականության, գազի, 

գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում 

9599.3 9599.3 110.2 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և 

վերամշակում 

945.4 945.4 104.9 

 

Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը 2011թ.-ի 

տվյալներով կազմել է 36.3 մլրդ. դրամ, այդ թվում բուսաբուծությունը`15.1, իսկ 

անասնաբուծությունը` 21.2 մլրդ. դրամ : Նույն ժամանակաշրջանի տվյալներով 

մարզում իրականացվել են 42580.5 մլն. դրամի շինարարական աշխատանքներ : 

Մարզի տարածքով է անցնում Հայաստանն Իրանի հետ կապող 

ավտոմայրուղին, որն էական դեր ունի մարզի տնտեսության զարգացման գործում: 

2008թ.-ին շահագործման է հանձնվել «Կապան-Ծավ-Մեղրի» ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող ավտոմայրուղին, որը, որպես այլընտրանք «Կապան-
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Քաջարան-Մեղրի» միջպետական ճանապարհին` տեխնիկական ցուցանիշներով 

գերազանցում է վերջինիս: 

Մարզի տարածքում գործող կրթական հաստատությունների քանակը 

հետևյալն է. 

Պետական նախադպրոցական 49 

Պետական հանրակրթական 123 

Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ, մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոններ 
17 

Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)  

ուսումնական 
4 

Պետական միջին մասնագիտական ուսումնական 8 

Պետական բարձրագույն ուսումնական 1 

Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնաճյուղ 2 

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 1 

 

Օգտակար հանածոներով Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության 

ամենահարուստ մարզն է: Դրանցից կարևորագույններն են` գունավոր (պղինձ, 

մոլիբդեն, ցինկ և այլ գունավոր) և թանկարժեք (ոսկի, արծաթ) մետաղների 

հանքաքարերը, ինչպես նաև ոչ մետաղային օգտակար հանածոների մի ամբողջ 

շարք (շինարարական և երեսապատման քարեր, բազալտային հումք, կրաքարի և 

այրվող թերթաքարերի, մարմարի, գրանիտի պեռլիտի և դիատոմիտների 

պաշարներ):  

 

 Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր 

Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը ներառված է 

Կապան քաղաքային համայնքի վարչական տարածքում: 

Պատմականորեն Կապանը հանդիսանում է հանրապետության 

հանքարդյունաբերության կենտրոններից։ 1840թ. հույների կողմից հիմք է դրվել 

ընդերքօգտագործմանը։ Պղնձով հարուստ ընդերքն օգտագործելու նպատակով 

ստեղծվել է Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը, որի լուծարումից հետո 

հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն է իրականացնում «ԿԱՊԱՆԻ 

ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ-ն։ Հանդիսանալով քաղաքահիմն 

միավորում ընկերությունը հնարավորություն է տալիս բնակչությանը ապահովել 

աշխատանքով։ Ընկերության գործունեության արդյունքները դրական են ազդում 
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համայնքի ընդհանուր զարգացմանը և հնարավորություն են տալիս օգտագործել 

համագործակցություն ի նպաստ համայնքում ծառացած բազմաթիվ խնդիրների 

լուծմանը։  

Սովետական ժամանակաշրջանում քաղաքի տարածքում գործունեություն 

իրականացնող միութենական և հանրապետական ենթակայության 

ձեռնարկությունների գործունեությունը հիմնականում դադարեցվել է։  

Համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեություն են իրականացնում «Կապանի 

մեքենաշինական գործարան» ԲԲԸ-ն, Կապանի «Ճանապարհների շինարարության և 

շահագործման» ՍՊԸ-ն, Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ-ն, «Վայբլ» ՍՊԸ-ն և այլն։  

Կապանում տարիներ շարունակ չի իրականացվում բնակարանային 

շինարարություն։ Համայնքում գործող շինարարական կազմակերպությունները 

հիմնականում իրենց ծառայություններն են մատուցում տարբեր իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց պատվերով շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու 

համար։  

Համայնքի տարածքում գործում են սննդարդյունաբերության, 

մանրամեծածախ առևտրի, հանրային սննդի, կենցաղային սպասարկման բազմաթիվ 

առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռներեցներ։  

Համայնքի բնակչությանը կապի, ջրամատակարարման, գազի, 

էներգամատակարարման ոլորտում ծառայությունները մատուցվում են 

համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով։ 

Բնակչության բուժսպասարկման և առողջապահության խնդիրենրի սպասարկումն 

իրականացվում է «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի, «Սյունիքի մարզային 

նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ի, «Կապանի ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի միջոցով։  

Համայնքի ենթակությամբ գործում են «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-

ն և նորաստեղծ «Կապանի վթարային-վերանորոգման ծառայություն» ՀԲՀ-ն, որը 

կխթանի համայնքի բնակարանային ֆոնդում ընդգրկված բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի շահագործման ժամանակ առաջացած վթարների մատչելի և օպերատիվ 

կարգով վերացմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր և ակտիվ մասնակցություն կունենա 

աղետների և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ իրականացվող 

աշխատանքներին։ 
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Համայնքի տարածքում գործում են 13 հանրակրթական դպրոցներ, 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների Կապանի մասնաճյուղեր, 

քոլեջներ, «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություն» ՊՈԱԿ-ը, Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական 

գնահատման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղը, Կապանի թիվ 3 հատուկ 

կրթահամալիրը։  

Համայնքի ենթկայության տակ գործում են արտադպրոցական և 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ` 12 ՆՈՒՀ, 3 երաժշտական 

դպրոցներ, 3 մարզադպրոցներ, արվեստի և գեղարվեստի մանկական դպրոցներ։ 

2011 թվականին ստեղծվել է «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, որի 

նպատակը կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալ-

հոգեբանական, մանկավարժական, իրավական պաշտպանության աջակցության 

ծրագրերի իրականացումն է։  

Մշակութային ծրագրերը քաղաքում իրականացվում է Ալ. Շիրվանզադեի 

անվան պետական դրամատիկական թատրոնի, «Մշակույթի կենտրոնի» միջոցով։ 

Քաղաքի մշակութային օջախներից են` երկրագիտական թանգարանը, Շմավոն 

Մովսիյանի անվան պատմության թանգարանը, մանկապատանեկան 

ստեղծագործության կենտրոնը, ակումբագրադարանային միավորումը։  

Երեխաների ժամանցը կազմակերպվում Է «Վ. Սարգսյանի անվան մանկական 

զբոսայգի» ՀԲՀ-ի միջոցով։ 

Հողեր (ընդամենը)` 4864 հա, այդ թվում` 

- գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 2086 հա, որից`վարելահող` 171 հա, 

բազմամյա տնկարկ` 19 հա, խոտհարք` 22 հա, արոտ` 171 հա, այլ հողատեսք`1703 

հա, 

- բնակավայրերի հողեր` 1066 հա, 

- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 

հողեր` 217 հա,  

- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողեր`67հա, 

- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 78 հա, 

- հատուկ նշանակության հողեր` 11 հա, 
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- անտառային հողեր` 1274 հա, որից անտառածածկ` 945 հա 

- ջրային հողեր` 63 հա: 

Կապանի ավազակոպճգլաքարային հանքավայրից օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտը ներկայացվել են համայնքի բնակիչներին: 

Նախնական գնահատման հայտին կից տրամադրվում է նաև հանրային 

քննարկումների արձանագրությունը: 

  

 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ  

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշմամբ 

հաստատվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկը:  

Կապան համայնքի տարածքում են գտնվում. 

Հուշարձանախումբը Ժամանակը Գտնվելու վայրը 

1 2 3 
   

²Øðàò §Î²î²ð²ì²Üø¦  

դիտակետ, օժանդակ շինություններ, 

պալատական համալիր, 

10-18 ¹¹. Ք³Õ³ùÇó 5 ÏÙ ³րևÙուտք, àÕçÇ 

·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, Ý³ËÏÇÝ æñ³Ëáñ 

·ÛáõÕÇ  Ùáï, §î³ÝÓáõ É»Ýç¦ í³ÛñáõÙ  

²ðÒ²Ü §¼²Ü¶º¼àôðòÆ ²ÔæÆÎÀ¦ 1978 Ã. ԱíïáÏ³Û³ñ³Ý³Ù»ñÓ 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ 

²ðÒ²Ü §ø²æ²ð²ÜÆ ´²Ü²ÈÆÜ¦  1966 Ã. Î³å³Ý-ø³ç³ñ³Ý Ù³ÛñáõÕáõ Ó³Ë 

ÏáÕÙáõÙ, àÕçÇ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ 

´Ü²Î²îºÔÆ ø.³. 1 Ñ³½. ù³Õ³ùÇó 5 ÏÙ Ñë-³Ù, àÕçÇ ·»ïÇ 

Ó³Ë ³÷ÇÝ, ÓáñáõÙ 

´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ²â²Ôàô 

¥Ð²ØÈºî²ì²Ü¤  

ամրոց «Կկոց քար», գյուղատեղի, 

գերեզմանոց, եկեղեցի, մատուռ 

 ù³Õ³ùÇó 5-6 ÏÙ Ñë-³Ù 

´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ´²Ô²´àôðæ 

գերեզմանոց, գյուղատեղի, 

եկեղեցիներ, գյուղատեղի «Վանք», 

դամբարանադաշտ, հուշաղբյուր 

Երկրորդ աշխարհամարտում 

զոհվածներին, հուշարձան Գարեգին 

Նժդեհին 

ø.³. 1 Ñ³½. -

2001թթ. 

Ք³Õ³ùÇó Ñí-³Ù,  

µ³ñÓñ³¹Çñ í³ÛñáõÙ 
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´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê 

´²ð²´²ÂàôØ 

գերեզմանոց, հուշարձան Երկրորդ 

աշխարհամարտում զոհվածներին, 

խաչքար Արցախյան պատերազմում 

զոհվածներին 

17-ñ¹  - 1994թ.  

´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ´ºÊ 

ամրոց, դամբարան, եկեղեցիներ, 

Խաչքար հայր Վարդանի, 

սեղանատուն, գյուղատեղիներ, 

մատուռ, գավիթներ և այլն 

10-19դդ. Ք³Õ³ùÇó Ñյուսիս-արևմուտք, Êáõë-

ïáõ÷ É»é³Ý É³ÝçÇÝ 

´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ÞÔ²ðÞÆÎ 

¥ÞÐ²ðæÆÎ¤ 

գերեզմանոց, գյուղատեղի, եկեղեցի, 

դամբարանադաշտ, կամուջ, 

մետաղաձուլարան, վանական 

համալիր, աղբյուր 

Ք.ա. 14-13դդ.-

19դ. 

Ք³Õ³ùÇó Ñյուսիë-³րևÙուտք 

´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ìºðÆÜ 

ì²â²¶²Ü 

·»ñ»½Ù³Ýáó, ·ÛáõÕ³ï»ÕÇ, »Ï»Õ»óÇ, 

ù³ñ³Ûñ-áõËï³ï»ÕÇ, Ï³Ùáõñç 

9-20¹¹. Ք³Õ³ùÇ Ñարաí-³ñ¨ÙïÛ³Ý ÏáÕ-

ÙáõÙ, µ³ñÓñ³¹Çñ ³Ýï³é³å³ï 

í³ÛñáõÙ 

¶ÚàôÔ²îºÔÆ  17-20 ¹¹. ø³Õ³ùÇó 5-6 ÏÙ ÑûáõëÇë-³ñ¨»Éù 

¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî ø.³. 2-1 Ñ³½. ø³Õ³ùÇ ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 

¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî §ÂºÔàôîÆ¦ ø.³. 2 Ñ³½. Ï»ë»ñ ø³Õ³ùÇ â»ñÛáÙáõßÏ³ Ã³Õ³Ù³ëÇ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 

Ê²âø²ð 1046 Ã. ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ 

Ê²âø²ð ²ðò²ÊàôØ ¼àÐì²Ì 

²¼²î²Ø²ðîÆÎÜºðÆÜ 

1993 Ã. ø³Õ³ùÇ Ù»ç 

ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð 1970-1990-³Ï³Ý 

ÃÃ. 

ø³Õ³ùÇó 200 Ù Ñ³ñ³í, ´³Õ³µáõñç 

ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý  

µ³ñÓáõÝùÇÝ 

ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð ¶²ðº¶ÆÜ 

ÜÄ¸ºÐÆ 

2001 Ã. ø³Õ³ùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý »½ñÇÝ, àÕçÇ 

·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ 

ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð ¸²ìÆÂ ´ºÎÆ 1983 Ã. Ðñ³å³ñ³ÏÇ ÑûáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý 

»½ñÇÝ 



 

64 

 

ÐàôÞ²Ô´Úàôð Ð²Ú-

²¸ð´ºæ²Ü²Î²Ü 

ÀÜ¸Ð²ðàôØÜºðÆ Ä²Ø²Ü²Î 

¼àÐì²Ì ºðºÊ²ÜºðÆÜ 

1992 Ã. ø³Õ³ùÇ Ù»ç 

ÐàôÞ²ðÒ²Ü ÐàôÜ²Ü 

²ìºîÆêÚ²ÜÆ 

1959 Ã. ø³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

 ½µáë³Û·áõÙ 

ø²Ô²ø²îºÔÆ Î²ä²Ü  5-11 ¹¹. Î³å³Ý-ø³ç³ñ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ, 

àÕçÇ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ ³ç ³÷ÇÝ 

 

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը գտնվում է 

հուշարձաններից զգալի հեռավորության վրա, երկրաբանական ուսումնասիրության 

աշխատանքներն կատարվելու են առանց պայթեցման աշխատանքների, հետևաբար, 

ծրագրավորվող ուսումնասիրությունը չի կարող բացասաբար անդրադառնալ 

պատմամշակութային հուշարձանների իրավիճակի վրա: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

     ´³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÃÝáÉáñï »Ý ³ñï³Ý»ïíáõÙ 

íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ÷áßÇÝ»ñ:    ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ï³åí³Í 

»Ý µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ 

ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ í³é»ÉÇùÇ Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï:  

         ìÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ùáï »Ý Ï³Ù ó³Íñ Ýñ³Ýó ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 

ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ý³Ë³·Íáí 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÷áùñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³ íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ã»½áù³óáõóÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ: 

öáßÇÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ  ¿ùëÏ³í³ïáñÇ, µáõÉ¹á½»ñÇ, ¨ 

³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

 ²ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ãÏ³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó 

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ù»Ãá¹³Ï³Ý  Ó»éÝ³ñÏÇ /1985Ã. 

ÜáíáëÇµÇñëÏ/:  

²ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó  ÙÃÝáÉáñï »Ý ³ñï³Ý»ïíáõÙ ÷áßÇ ¨ ·³½»ñ: 

²/ öáßÇÝ»ñ 

öáß»³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÝ »Ýª 

 µ³ó³Ñ³ÝùÁ  

 Ð³ÝáõÛÃ³µ³ñÓÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

 ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

ú¹³ÛÇÝ ³í³½³Ý ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÝ »Ýª 

- ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ (µáõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ, µ³ñÓÙ³Ý ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó) 

- ³½áïÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñ ¨ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ (¹Ç½»É³ÛÇÝ ¨ µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ 

í³é»ÉÇùáí ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó):  

1. ¾ùëÏ³í³ïáñÇ ³ßË³ï³ÝùÇó 
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- ¾ùëÏ³í³ïáñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÷áß»³Ýç³ïÙ³Ý Í³í³ÉÁ 

áñáßíáõÙ ¿`  

   P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 10,06 x B x P6  
 Q1=                                                                                          ·ñ/íñÏ;  

                                                    3600,0 

àñï»Õª P1 = 0,05 - ³å³ñÝ»ñáõÙ ÷áßáõ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ µ³ÅÝ»Ù³ëÁ; (³Õ.1) 

P2 = 0,03 ÙÏÙ ÙÃÝáÉáñï ³ÝóÝáÕ (ÙÇÝã¨ 50.0ÙÏÙ) ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßíÇ  ³éÝáÕ  

·áñÍ³ÏÇó; (³Õ.1) 

P3 = 1,0 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ µ³ñÓÇãÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ                                      

·áïáõÙ ù³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ (Ó»éÝ³ñÏÇ ³Õ.2);  

P4 = 0,01 –·áñÍ³ÏÇó Ï³Ëí³Í  ÝÛáõÃÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó (³Õ.4); 

P5 = 0,7 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ  Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ÝÛáõÃÇ ËáßáñáõÃÛáõÝÁ (³Õ.5); 

P6 = 0.01 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ  Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ï»Õ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (³Õ.3); 

G - ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³ñÓíáÕ ³å³ñÇ ù³Ý³ÏÁ  G = 104.4Ù3 x 1.919ï/Ù3 :7Å³Ù = 

28.62ï/Å³Ù 

B=0,5 - ÝÛáõÃÇ µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ                               

·áñÍ³ÏÇó (³Õ.7); 

 

²ÛëåÇëáíª  

             0,05 x 0,03 x 1,0 x 0,01 x 0,7 x 28.62 x 106 x 0,5 x 0.01  

 Q1 =                                                                                                    =  

0,00042·ñ/íñÏ;  

                                                    3600 

 ¸³ ÏÏ³½ÙÇ` 

  Q1ï = 7 x 0.6x 3600x205x0,00042x10-6= 0,0013ï/ï³ñÇ 

              0.6- ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· áõ ãáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ 

ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ï³ñáõÙ: 

2. ²íïáïñ³ÝëåáñïÇ ³ßË³ï³ÝùÇó 

- ²Ýç³ïíáÕ ÷áßáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ ß³ñÅÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï áñáßíáõÙ ¿ Áëï Ó»éÝ³ñÏÇ `  

        C1 x C2 x C3 x N x L x q1 x C6 x C7  

Q2 =                                                            + C4 x C5 x C6 x q2 x F0 x n, ·ñ/íñÏ    

                      3600,0     

 àñï»Õª C1 = 1.0 – ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ ÙÇçÇÝ µ»éÝ³ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ 

³éÝáÕ   ·áñÍ³ÏÇó; (³Õ 9); 
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C2 = 2.0 – ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ ß³ñÅÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ 

·áñÍ³ÏÇó; (³Õ 10); 

C3 = 1.0 - ³íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ·áñÍ³ÏÇó; 

C4 = 1,3 - Ã³÷ùáõÙ µ»éÇ åñáýÇÉÁ  Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ·áñÍ³ÏÇó 

C5=1,5–ÝÛáõÃÇ ßñç³÷ãÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ  ·áñÍ³ÏÇó; 

C6=0,1–ÝÛáõÃÇ Ù»ñÓÙ³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ ß»ñïÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ·áñÍ³ÏÇó;  

 N=3,2 - ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ »ñÃ»ñÇ ÃÇíÁ Å³ÙáõÙ,  

L = 1,4ÏÙ – í³½ùÇ ÙÇçÇÝ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 

q1 – 1450,0 – 1,0ÏÙ í³½ùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÷áßáõ ³é³ç³óáõÙÁ; 

q2 = 0,002·/Ù2 – Ã³÷ùáõÙ  ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñ  Ù³Ï»ñ»ëÇó  ÷áßáõ ³é³ç³óáõÙÝ ¿; (³Õ 6); 

F0 = 10Ù2 – Ã³÷ùÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ;  

 n =  1,0 - µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ  ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ ù³Ý³ÏÁ; 

C7 = 0,03 –ÙÃÝáÉáñï ³ÝóÝáÕ ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ·áñÍ³ÏÇó /µ³Ý³Ó¨ 7/ 

  ²ÛëåÇëáíª 

        1.0 x 2.0 x1,0 x 3,2 x 1,4 x 1450,0 x 0,1 x 0,03  

Q2=                                                                                     +1,3 x 1,5 x 0,1 x 0,002 x 10 x 

1,0=   

                                3600,0     

=0.0108+0.0039= 0.0147·/íñÏ  

´³ó³Ñ³ÝùÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ ³é³ç³óáÕ ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ, 

Q2µ= (0,1 : 1,4) x 0,0147= 0,00105 ·ñ/íñÏ 

áñï»Õª 0,1ÏÙ - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç í³½ùÇ ÙÇçÇÝ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ µ³ó³Ñ³ÝùÇ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ: 

 Ø»Ï ï³ñáõÙ ³é³ç³óáÕ ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ  

 Q2ï = 7 x 205x 0,6 x 3600x 0,0147 x10-6  =  0.0456ï/ï³ñÇ 

            0.6 - ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· ¨ ãáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

ï³ñáõÙ: 

3. ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

- ²Ýç³ïíáÕ ÷áßáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï áñáßíáõÙ ¿ Áëï Ó»éÝ³ñÏÇ`  

   P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 10,06 x B x P6  
 Q3=                                                                                         ·ñ/íñÏ;  

                                                    3600,0 

àñï»Õª P1 = 0,05 - ³å³ñÝ»ñáõÙ ÷áßáõ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ µ³ÅÝ»Ù³ëÁ; (³Õ.1) 
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P2 = 0,03 ÙÏÙ ÙÃÝáÉáñï ³ÝóÝáÕ (ÙÇÝã¨ 50.0ÙÏÙ) ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßíÇ  ³éÝáÕ  

·áñÍ³ÏÇó; (³Õ.1) 

P3 = 1,0 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ³íïáïñ³ÝëåáñïÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ                                      

·áïáõÙ ù³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ó»éÝ³ñÏÇ;  

P4 = 0,01 –·áñÍ³ÏÇó Ï³Ëí³Í  ÝÛáõÃÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó; 

P5 = 0,7 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ  Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ÝÛáõÃÇ ËáßáñáõÃÛáõÝÁ ; 

P6 = 0,2 – ·áñÍ³ÏÇó, áñÁ  Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ï»Õ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ; 

G - µ»éÝ³Ã³÷íáÕ ³å³ñÇ ù³Ý³ÏÁ  G = 104,4Ù3 x 1.919ï/Ù3 :7Å³Ù = 28,62ï/Å³Ù 

B=0,7 - ÝÛáõÃÇ µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ                               

·áñÍ³ÏÇó; 

²ÛëåÇëáíª  

             0,05 x 0,03 x 1,0 x 0,01 x 0,7 x 28,62 x 106 x 0,7 x 0,2  

 Q3=                                                                                              =  0,01169 

·ñ/íñÏ;  

                                                    3600 

 

  Q3ï = 7x 0.6x 3600x205x0,001169x10-6= 0,036ï/ï³ñÇ 

 0.6- ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· áõ ãáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

ï³ñáõÙ: 

4. ´áõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇó  

²Ýç³ïíáÕ ÷áßáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ µáõÉ¹á½»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï 

áñáßíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýßí³Í Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÇ ³ÕÛáõë³Ï 14-Çó, áñï»Õ 

ïñí³Í ¿, áñ ãáñ ³å³ñÝ»ñÇ íñ³ µáõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

÷áß»³é³ç³óáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 900·ñ/Å³Ù: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáÕ 

³å³ñÝ»ñÇ ÷áùñ Í³í³ÉÁ, µáõÉ¹á½»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ßË³ï³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ í»ñóÝ»Éáí 2 Å³Ù,   ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ Ïëï³Ý³Ýù `  

Q4 = 900 x 2 x 205 x 0.6= 221400·/ï³ñÇ, Ï³Ù 0.2214ï/ï³ñÇ:    Q6 = 0,25·/íñÏ:   

    0.6- ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· áõ ãáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

ï³ñáõÙ: 

 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ É»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í 

÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ.  

ΣQ=Q1+Q2µ+Q4 = 0.00042+0,00105+0,25 = 0.25147·ñ/íñÏ 

Ø»Ï ï³ñáõÙ ³é³ç³óáÕ ÷áßáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ 

ΣQï=Q1ï+Q2ï+Q3ï+Q4ï= 0.0013+0,0456+0,036+0,2214 = 0,3043ï/ï³ñÇ 
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²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇ 50x20x3=3000Ù3  ã³÷»ñÇ ¨ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ý 0.3 ·áñÍ³ÏóÇ ¹»åùáõÙ ÷áßáõ 

ù³Ý³ÏÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ ÏÉÇÝÇ  

(0.25147 : 3000) x 0.3 = 0.0251 Ù·ñ/íñÏ.Ù3 

öáßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ËÇëï Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ µ³ñÓíáÕ, ï»Õ³÷áËíáÕ ³å³ñÝ»ñÇ ÃñçáõÙ ¨ 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ áõ Éó³ÏáõÛï»ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ çñó³ÝáõÙ ãáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ, 

Ë³Ëïí³Í ÑáÕ»ñÇ é»ÏáõÉïÇí³óÇ³: ²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÃáõÛÉ Ïï³Ý ÷áßáõ 

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ïñ×³ï»É 70-80%-áí: 

´/ ìÝ³ë³Ï³ñ ·³½³ÛÇÝ  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ 

¶³½»ñÇ (íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý 

µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ áõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñáõÙ 

ï³ñµ»ñ í³é»ÉÇùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï: 

´³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÁ Áëï 

ÝáñÙ»ñÇ µ»ñíáõÙ »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1 ¨ ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ:  

 

 

 

 

 

¸Ç½»É³ÛÇÝ í³é»ÉÇù  

²ÕÛáõë³Ï 1. 

´áõÉ¹á½»ñ    3.3 ·ñ/íñÏ 

²íïáÇÝùÝ³Ã³÷ ÊàÌÀÇ-5511 4.1 ·ñ/íñÏ 

¾ùëÏ³í³ïáñ ЭО-4124 4.7 ·ñ/íñÏ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  12.1·ñ/íñÏ 

  

´»Ý½ÇÝ 

²ÕÛáõë³Ï 2. 
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æñó³Ý-Éí³óáÕ ³íïáÙ»ù»Ý³ КО-002 4.17 ·ñ/íñÏ. 

´»éÝ³Ù³ñ¹³ï³ñ  ³íïáÙ»ù»Ý³ УАЗ 3.1·ñ/íñÏ. 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  7.27 ·ñ/íñÏ 

 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

³ßË³ï³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÁ  ¨ û·ïí»Éáí Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóÙ³Ý  

³ÕÛáõë³Ï 13-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó /³ÕÛáõë³Ï 3/, áñï»Õ ïñí³Í »Ý 1ï í³é»ÉÇùÇ ³ÛñáõÙÇó 

íÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁª Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý 

µ³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³Û¹ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Áëï íÝ³ë³Ï³ñ 

ÝÛáõÃ»ñÇ, áñÁ µ»ñí³Í ¿ ³ÕÛáõë³Ï 4-áõÙ:  

²ÕÛáõë³Ï 3. 

N 
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

Î³ñµÛáõñ³ïáñ³ÛÇÝ 

ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

¸Ç½»É³ÛÇÝ 

ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

1. ²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 0,6ï/ï 0,1ï/ï 

2. ²ÍË³çñ³ÍÇÝ 0,1ï/ï 0,03ï/ï 

3. ²½áïÇ »ñÏûùëÇ¹ 0,04ï/ï 0,04ï/ï 

4. Øáõñ 0,58Ï·/ï 15,5Ï·/ï 

5 ÌÍÙµ³ÛÇÝ ·³½ 0,002ï/ï 0,02ï/ï 

 

 

 

 

 

²ÕÛáõë³Ï 4. 

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ 

³ñï³Ý»ïáÕÝ»ñÁ 

ì³é»ÉÇùÇ 

Í³ËëÁ 

·/íñÏ 

ìÝ³ë³Ï³ñ  ÝÛáõÃ»ñ ·ñ/íñÏ 

²ÍË³

-ÍÝÇ 

ûùëÇ¹ 

²ÍË³-

çñ³ÍÇÝ 

²½áïÇ 

»ñÏûùëÇ¹ 

Øáõñ ÌÍÙµ³ÛÇÝ 

·³½ 

1. ¸Ç½»É³ÛÇÝ       

-²íïáÇÝùÝ³Ã³÷ 4.1  0.41 0.123 0.164 0.06 0.082 

- ´áõÉ¹á½»ñ 3.3 0.33 0.099 0.132 0.05 0.066 
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- ¾ùëÏ³í³ïáñ 4.7 0.47 0.141 0.188 0.07 0.094 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹Ç½»É³ÛÇÝ 12.1 1.21 0.363 0.484 0.18 0.242 

2. ´»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ       

- æñó³Ý Ù»ù»Ý³ 4.17 2.5 0.417 0.167 0.0024 0.008 

- ´»éÝ³Ù³ñ¹³ï³ñ  

Ù»ù»Ý³ 

3.1 1.86 0.31 0.124 0.0018 0.006 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ 

7.27 4.36 0.727 0.291 0.0042 0.014 

ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ  5.57 1.09 0.775 0.1842 0.256 

 

 ÀÝ¹áõÝ»Éáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 50Ù, É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 20Ù, 

µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 3Ù, û¹Ç Í³í³ÉÁ ÏÏ³½ÙÇ 3000Ù3: 

 ²Û¹ Í³í³ÉáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ³óí³Í ù³Ý³ÏÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ý 0.3 ·áñÍ³ÏóÇ ¹»åùáõÙ  ÏÉÇÝÇ. 

²ÕÛáõë³Ï 5. 

1. ²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 0.557Ù·ñ/íñÏ/Ù3 

2. ²ÍË³çñ³ÍÇÝ 0,109Ù·ñ/íñÏ/Ù3 

3. ²½áïÇ »ñÏáùëÇ¹ 0.077Ù·ñ/íñÏ/Ù3 

4. Øáõñ 0.018 Ù·ñ/íñÏ/Ù3 

5. ÌÍÙµ³ÛÇÝ ·³½ 0.0256Ù·ñ/íñÏ/Ù3 

  

ìÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ïñ×³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³·ÍáõÙ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª 

 ´áÉáñ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÇãÝ»ñÇ íñ³ 

å³ñï³¹Çñ ï»Õ³¹ñ»É ·³½³½ïÇã ë³ñù»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý 50-70%-áí 

å³Ï³ë»óÝ»É ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 

 ÂáõÛÉ³ïñ»É ³ßË³ï»Éáõ ÙÇ³ÛÝ ÉÇáíÇÝ ë³ñùÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇÝ: 

 

Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի 

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, ոչ մետաղային հանքավայրերի համար 

սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու մեծությունը կազմում է 300.0մ:  

Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է շատ ավելի մեծ հեռավորության վրա, 

քան 300մ է, ուստի հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 
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5. ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ   ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿ  ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ  

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

5.1 Ընդհանուր դրույթներ 

 Բացահանքի շահագործումը ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն է 

գործում շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի վրա՝ հողաբուսական ծածկույթ, 

կենդանական և բուսական աշխարհ, օդային և ջրային միջավայր: 

Բացահանքի, շահագործման  ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված տնտեսական վնասով: 
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Տնտեսական վնասը, դա շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետևանքով 

առաջացած ծախսերն ու կորուստներն են արժեքային արտահայտությամբ: 

Տարբերվում են 2 տեսակի ծախսեր, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի 

աղտոտումից: Առաջին տեսակի ծախսերը առաջանում են այն դեպքում, երբ 

ձեռնարկությունը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի (օդ, ջուր, 

հող և այլն) աղտոտման աղբյուր, որոնք օգտագործվում են ուրիշ տնտեսական 

օբյեկտների կողմից և որոնց նորմալ գործունեության համար կպահանջվի կատարել 

հնարավոր տեխնիկական միջոցառումներ՝  այդ ազդեցությունը մասնակի կամ լրիվ 

կանխելու նպատակով: Երկրորդ տեսակի ծախսերը առաջանում են աղտոտված 

շրջակա միջավայրի ազդեցությունից ռեցիպիենտների վրա: 

Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է 

կոմպլեքս մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են 

ռեցիպիենտների առանձին տեսակներին աղտոտող գոտու սահմաններում: 

Հիմնական ռեցիպիենտներ են համարվում բնությունը, գյուղատնտեսական 

հանդակները, անտառային ռեսուրսները, բուսական և կենդանական աշխարհը և 

այլն: 

Վ=ՎՄ+ՎՋ+ՎՀ+ՎՀՕ+Վանտ.տնտ., 

որտեղ՝ ՎՄ-վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումներից հասցված 

տարեկան գումարային վնասն է, 

ՎՋ - ջրավազաններ թափվող վնասակար նյութերից հասցված տարեկան 

գումարային վնասն է: Հանքավայրի բաց եղանակով մշակելիս որևէ կեղտաջրերի 

արտահոսք  բաց ջրային օբյեկտներ բացառվում է: Բացահանքում արտադրական 

հոսքաջրեր չեն առաջանում: Կենցաղային կեղտաջրերի հավաքման համար 

նախատեսված է բետոնե լցարան, որտեղից կեղտաջրերը աղբատար մեքենայով 

պարբերաբար տեղափոխվելու են մոտակա մաքրման կայան: 

ՎՀ - Հողերի դեգրադացիայից և աղտոտումից հասցված տարեկան վնասն է         

/ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

åÇï³ÝÇ ã»Ý/:  

ՎՀՕ- Հողերի օտարումից հասցված տարեկան վնասն է;  

Վանտ.տնտ.- անտառային տնտեսությանը հասցված վնասն է: Քանի որ 

անտառային ֆոնդից տարածք չի հատկացված, ապա Վանտ.տնտ. =0 
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Այս բաժնում  տնտեսական վնասի հաշվարկ կատարված է  մթնոլորտային օդի 

աղտոտման և հողերի օտարման համար: Տնտեսական վնասի հաշվարկը 

կատարվում է գործող մեթոդակարգերի համաձայն: 

5.1.1 Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ  

Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ÑÝ³ñ³íáñ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 

Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.05.2015Ã. N764-Ն, 25.01.2005թ. N91-Ն և 

25.01.2005թ. N92-Ն áñáßáõÙÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:  

4.1. ÐáÕ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ  

Բացահանքի զբաղեցրած 0.69 հա տարածքը դուրս է մնում օգտագործման 

շրջանակից, այդ մակերեսի համար հաշվարկվում է տնտեսական վնաս:  

Հաշվարկները կատարվել են ըստ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-

ի թիվ 92-Ն՝ <<Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>>, ինչպես նաև 

ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1746-Ն՝ <<Հայաստանի 

Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստային գնահատման կարգը, 

տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և 

սահմանները հաստատելու մասին>> որոշումների:  

ՀՀ բնակավայրերի հողերի կադաստրային գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  

ԿԳհող = Աբազա x Մհող x Գգ,  

Որտեղ՝  

ԿԳհող-ն գնահատվող հողամասի կադաստրային գինն է` արտահայտված դրամով,  

Աբազա-ն հողերի 1մ2 մակերեսի բազային արժեքն է` 400դրամ,  

Մհող-ն գնահատվող հողամասի մակերեսն է` 6900մ2,  

Գգ-ն բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) 

գոտիականության գործակիցն է, Կապան քաղաքի սահմաններում` 0.0088 (տես 

կարգի Աղյուսյակ 1):  

ԿԳհող = 6900 x 400 x 0.0088 = 24288.0 դրամ  

Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.  

Ա = ԾՀՎ + ԱՎՀ + ԾՈՒՎ,  
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Որտեղ`  

Ա-ն ազդեցությունն է, 

ԾՀՎ-ն վնասված հողամասը նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու 

(պահանջների վերականգնման) համար անհրաժեշտ ծախսերն են: Նման ծախսեր 

չեն նախատեսվում:  

ԱՎՀ-ն վնասված հողամասի (գույքի) արժեքն է, տվյալ դեպքում` ԿԳհող:  

ԾՈՒՎ-ն ազդեցության հետևանքների ուսումնասիրության և վերլուծության հետ 

կապված ծախսերն են Àëï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÝõÛÝ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ³Ý³Éá·Ç³Ûáí ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

1.6ÙÉÝ.¹ñ³Ù:  

 

Ա = ԾՀՎ + ԿԳհող,  

ԱՎՀ = 1600000 + 63384.0 = 1663384.0 դրամ: 

5.1.2 Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետևանքով տնտեսությանը 

հասցված տնտեսական վնասը 

 Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով հասված վնասը 

հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ Կառավարության 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգի : 

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման 

համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է արտահայտված դրամական 

համարժեքով : 

Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն գործող մեթոդակարգի /ՀՀ 

Կառավարության 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշում/: 

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված 

վնասը գնահատվում է 1-ին բանաձևով` 

Ա=Շգ • Փց •∑(Վi • Քi)                                   (1), 

որտեղ` Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության 

դրամներով , 

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

արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյուսակի 
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արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքների համար ընդունվում է Շգ=4, 

ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ (ավտոինքնաթափ և այլն) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇó íÝ³ëÇ 

Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Շգ=5: 

Վi –ն i –րդ  նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն 

արտահայտող մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն մեթոդակարգի 

10-րդ և 11-րդ կետերի : 

 Քi – ն  տվյալ ( i –րդ ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված 

գործակիցն է : 

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

բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից : Մեթոդակարգի համաձայն 

Փց =1000դրամ : 

Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով՝ 

     Քi =գ • Տաi    (2) 

Տաi – i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են՝ տոննաներով : 

գ- գործակից : 

գ=1՝ անշարժ աղբյուրների համար, 

գ=3՝ շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար : 

Բացահանքի շահագործման ժամանակ, շարժական աղբյուրների /մեքենա-

սարքավորում/ արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասի 

հաշվարկը բերված է աղյուսակ 3.1-ում : 

Ինչպես երևում է 3.1 աղյուսակից,  հանքավայրի շահագործման հետևանքով 

աղտոտող նյութերի  արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական 

վնասը գնահատվում է տարեկան առավելագույնը` 0.781 մլն. դրամ :  
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                                                           Աղյուսակ 3.1 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը  

  

Վնասակար 

արտանետումների 

անվանումը 

Մթնոլորտ արտանետվող 

վնասակար նյութերի 

քանակը տ/տարի, Si 

Գործակից 

Գ 

Գործակից  Քi 

Քլ=Si  Գ 
Վi Շգ 

Տնտեսական վնաս 

ՀՀ դրամ  

Ա1000Շգ  Վi Քi 

1 2 3 4 5 6 7 

Շարժական աղբյուրներ 

/մեքենա սարքավորումների օգտագործման գործակիցն ընդունվում է 0.2/ 

Փոշի 0.304 3 0.912 10 

5 

45600 

Ածխածնի օքսիդ 3,31 3 9,93 1 49650 

Ածխաջրածիններ 0,77 3 2,31 3 34650 

Ազոտի օքսիդներ 0,764 3 2,292 12.5 143250 

Մուր 0,255 3 0,765 41.5 158736 

Ծծմբային գազ 

/անհիդրդ/ 

0,342 3 1,03 16.5 
84975 

Ընդհանուրն ըստ շարժական աղբյուրների 516861 

Ընդամենը 516861 

       

 Ներկայացված գումարը չի առաջացնում որևէ  ֆինանսական պարտավորություն: 



5.2 Ջրային ռեսուրսներ  

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում ջուրն օգտագործվում է 

աշխատանքային հարթակների ջրցանի, ինչպես նաև ինժեներատեխնիկական 

անձնակազմի, բանվորների և վարորդների կենցաղային-տնտեսական կարիքների 

ապահովման համար:  

Աշխատանքների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը 

հաշվարկվում է հետևյալ արտահայտությունով`  

W= (n x N + n1 x N1) T  

որտեղ` n - ԻՏ աշխատողների թիվն է - 1  

N - ԻՏԱ ջրածախսի նորման` - 0.016մ3,  

n1 - բանվորների թիվն է - 10,  

N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր  

T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 205օր:  

Այսպիսով` W= (1 x 0.016 +10 x 0.025) x 205 = 54.53 մ3/տարի, միջին օրեկան 

0.266մ3:  

Տեխնիկական ջրի տարեկան ծախսը կազմում է`  

700Ù x 8Ù x 0,5É/Ù2 x 2 x 205 x 0,6 = 689Ù3 

 áñïáÕª  700Ù - ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, 

    8Ù - ×³Ý³å³ñÑÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ª, 

    0,5É/Ù2 - 1Ù2 Ù³Ï»ñ»ëÇ çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ çñÇ Í³ËëÝ ¿, 

2- çñ»Éáõ ù³Ý³ÏÝ ¿ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

205ûñ - ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ»ñÃ³÷áË»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

0.6- ·áñÍ³ÏÇó ¿, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ßá· ¨ ãáñ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ: 

Կեղտաջրեր առաջանում են միայն խմելու կենցաղային ջրօգտագործման 

արդյունքում:  

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.266 x 0.85 = 0.2261մ3 օրեկան լցվում են 

բետոնային լցարան, որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են: 
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5.3 Աղմուկ  

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող տեխնիկան 

շահագործելիս առաջանում է աղմուկ:  

Աշխատանքային հրապարակում առաջացող աղմուկի նվազեցման նպատակով 

մեքենաները պետք է սարքավորված լինեն ձայնախլացուցիչներով, որպեսզի աղմուկի 

մակարդակը բնակելի գոտում չգերազանցի ՀՀ գործող նորմերը:  

Բնակելի տարածքում աղմուկի մակարդակի նորման կազմում է 45 դԲԱ:  

5.4 Նավթամթերքներ և արդյունաբերական թափոններ  

Նավթամթերքները պահվում են բացահանքի արտադրական հրապարակում, հատուկ 

հատկացված տեղում (բացօթյա պահեստ):  

Վերջինիս հատակը բետոնավորվում է և տրվում է համապատասխան թեքություն, որն 

ապահովում է թափված նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնավորված 

փոսը:  

Բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական 

տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են` մեքենաներում ու 

մեխանիզմներում փոխվող օգտագործված յուղերն ու քսայուղերը, մաշված դետալների 

փոխարինման ժամանակ առաջացած մետաղի ջարդոնը, մաշված ավտոդողերը ու 

կենցաղային աղբը:  

Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են.  

 Շարժիչների բանեցված յուղեր, 1.19տ/տարի՝  

դասիչ՝ 5410020102033  

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ,  

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում:  

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շարժիչների շահագործման արդյունքում:  

 Դիզելային յուղերի մնացորդներ, 0.9տ/տարի՝  

դասիչ՝ 5410030302033  

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ,  

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում:  

Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում:  
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Օգտագործված յուղերը ու քսուկները հավաքվում են առանձին տարրաների մեջ և 

հանձնվում վերամշակման կետեր:  

 Բանեցված ավտոդողեր, 0.6տ/տարի՝  

դասիչ՝ 5750020213004  

բաղադրությունը՝ ռետին, մետաղյա լարեր,  

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է:  

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում:  

Թափոնները հավաքվում և պահպանվում են իրենց համար նախատեսված 

տարածքներում՝ հետագայում վերամշակող ընկերություններին վաճառելու համար:  

 Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան, 50կգ/տարի՝  

դասիչ՝ 9211010013012  

բաղադրությունը՝ կապար պարունակող ցանցեր, կապարի օքսիդներ, թթուներ, 

պլաստմասսա, բնութագիրը՝ թունավոր է շրջակա միջավայրի համար:  

Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման 

արդյունքում:  

Թափոնները հավաքվում և պահպանվում են իրենց համար նախատեսված 

տարածքներում՝ հետագայում վերամշակող ընկերություններին վաճառելու համար:  

 Կենցաղային աղբ  

Պինդ կենցաղային թափոններին պատկանում են` թուղթը, ստվարաթուղթը, տեքստիլը, 

պլաստմասը և այլն:  

Թափոնների առաջացման նորման 0.3մ3/տարի 1 մարդու համար:  

Տեսակարար կշիռը՝ 0.25 տ/մ3:  

Կազմակերպությունների գործունեությունից կենցաղային տարածքներից առաջացած 

չտեսակավորված աղբը (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի) պատկանում է 

վտանգավորության 4-րդ դասին, ծածկագիր 91200400 01 00 4 [15]:  

Պինդ կենցաղային թափոնները կուտակվում են տարածքում առկա աղբամանների մեջ:  

Լցակույտային ապարները, ըստ ՀՀ ԲՆ 2015թ. օգոստոսի 20-ի ,,ՀՀ բնապահպանության 

նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 342-Ն հրամանում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին,, թիվ 244-Ն հրամանի դասակարգվել և ներառվել են 

թափոնների ցանկում հետևյալ ձևակերպմամբ` ,,Բաց եղանակով օգտակար հանածոյի 

արդյունահանումից առաջացած մակաբացման ապարներ,,:  
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Դասիչ` 3400010001000 

5.5 Ազդեցությունը կենդանական և բուսական աշխարհի վրա  

Հանքի արդյունահանման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

փուլերում տարածքի կենսաբազմազանության վրա վնասակար ազդեցություն կարող 

են ունենալ` 

 • բացահանքից օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների աղմուկը, 

ցնցումները, փոշին, ինչպես նաև տեխնիկական միջոցների աշխատանքի ընթացքում 

մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը և դիզելային վառելիքի, քսայուղերի 

թափվածքները,  

• ճանապարհի անցկացման աշխատանքները,  

• արտադրական հրապարակի կառուցումը:  

Հանքարդյունահանման աշխատանքների համար նոր ճանապարհներ չեն 

կառուցվելու: Հիմնականում օգտագործվելու է գոյություն ունեցող ճանապարհը` 

բարեկարգելով այն:  

Պետք է փաստել, որ դիտարկվող տարածքում, որտեղ հանքավայրի և նրա 

հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը` լանդշաֆտը 

դեգրադացված է (շահագործված հանքավայր) և տարածքներն օգտագործվում է 

ընդերքօգտագործման աշխատանքների համար:  

Այդ տարածքներում կենդանատեսակների հանդիպելը քիչ հավանական է, 

քանի որ տրամադրվող տարածքը գտնվում է ճանապարհի հարևանությամբ, առկա է 

տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ:  

Բնապահպանական միջոցառումների ցանկում նախատեսված են հատուկ 

միջոցառումներ, որոնք կբացառեն հանքարդյունահանման աշխատանքների 

ազդեցությունը շրջակա տարածքների և բուսատեսակների և կեդանիների վրա: 
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6. èºÎàôÈîÆì²òÆ² 

6.1 È»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ï×³éáí Ë³Ëïí³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ 

Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ 1718Ù3 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

¹»ÉÛáõíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñáí (Ù³Ýñ³µ»Ïáñ ÝÛáõÃáí, ÃáõÛÉ ó»Ù»Ýï³óí³Í 

Ï³í³í³½³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹áí), áñáÝù åÇï³ÝÇ ã»Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç 

û·ï³ï·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ Ñ»é³óíáõÙ »Ý µ³ó³Ñ³ÝùÇ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ ¨ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ùáï»óáÕ 

³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ·³µ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (¹³ñ³÷áë»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ 

Ñ³ñÃ»óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï):  

²íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ·³µ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ ¿áõÃÛáõÝÁ 

Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ íñ³ µ»éÝ³Ã³÷í³Í ³å³ñÝ»ñÇ ÏáõÛï»ñÇ ÷éáõÙÁ ¨ 

Ñ³ñÃ»óáõÙÁ, L= 700Ù, b=8Ù, S=5600Ù2: 

²å³ñÝ»ñÇ ÷éáõÙÁ ¨ Ñ³ñÃ»óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ T-130 µáõÉ¹á½»ñáí: 

 

6.2  Ê³Ëïí³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý 

Ëáßáñ³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßÇí 

Øáï»óáÕ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÇ Ëáßáñ³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ 

µ»ñí³Í »Ý 4.1-4.3 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:  

´³ó³Ñ³ÝùÇ å³ß³ñÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »Ý, Ýñ³ Ùß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý 

é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: 

 

²ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ 

²ÕÛáõë³Ï 6.1.  

N 

²ßË³ï³ÝùÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

(û·ï³·áñÍíáÕ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ

) 

²ßË³-

ï³ÝùÇ 

ï¨áÕ-

áõÃÛáõÝÁ 

Å³Ù  

Ì³ËëíáÕ 

ÝÛáõÃ»ñÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ  ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ,  

ØÇ³-

íáñ 

Å³Ù³-

Ý³ÏáõÙ 

ÀÝ¹³-

Ù»ÝÁ 

ØÇ³-

íáñÇ, 

¹ñ. 

ÀÝ¹³Ù

»ÝÁÑ³½

.¹ñ.  

1. 

²å³ñ³Ý»ñÇ 

÷éáõÙ ¨ Ñ³ñÃ»óáõÙ 

(µáõÉ¹á½»ñ T-170)  21 

¸Ç½, 

í³é»ÉÇù 

37.4 785.4 360 282.7 

¸Ç½. ÛáõÕ 1.87 39.27 450 17.7 

³ÛÉ ùëáõÏÝ»ñ 2.7 56.7 400 22.7 
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ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 323.1 

 

 

 

²ßË³ï³í³ñÓÇ  ýáÝ¹Ç  Ñ³ßí³ñÏÁ 

²ÕÛáõë³Ï  6.2. 

N 
ä³ßïáÝÁ Ï³Ù 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

²ßË³ïáÕ.-

Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, 

Ù³ñ¹ 

²ßË³ï³-

Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 

Å³Ù 

 

Ø»Ï Å³Ùí³ 

³ßË³ï³-

í³ñÓÁ 

¹ñ³Ù 

 

²ßË³ï³

í³ñÓÇ 

·áõÙ³ñÁ 

Ñ³½.¹ñ³Ù 

1. ´áõÉ¹á½»ñÇ 

Ù»ù»Ý³í³ñ 
1 21 1500 31.5 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ    31.5 

 

´³ó³Ñ³ÝùÇ Ùß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý  É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï   Í³Ëë»ñÇ Ëáßáñ³óí³Í  Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ 

²ÕÛáõë³Ï 6.3 

N Ì³Ëë»ñÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ  ÜáñÙÁ, %  
â³÷Ù³Ý 

ÙÇ³íáñÁ  

¶áõÙ³ñÁ, 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

1.  ÜÛáõÃ»ñ  - Ñ³½. ¹ñ. 323.1 

2.  ²ßË³ï³í³ñÓ  - - 31.5 

3. êáó. ³å³ÑáíÙ³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ  20.5 - 6.46 

 ÀÝ¹Ñ³Ù»ÝÁ   - 361.06 

4. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñ 5.3 - 19.14 

 ÀÝ¹Ñ³Ù»ÝÁ  - 380.2 

5. âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³ë»ñ 10  38 

 ²ÙµáÕçÁ  -- 418.2 

6. 

ì»ñ³ÏáõÉïÇí³óí³Í ÙÇ³íáñ 

ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ 

í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Í³Ëë»ñÁ 

 ¹ñ. / Ù2 52,94 

7. 

ú·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ÙÇ³íáñ Í³í³ÉÇ 

Ñ³Ù³ñ í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ 

³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÁ 

 ¹ñ. / Ù3 0,43 
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7. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՄՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Շրջակա բնական միջավայրի որակի պահպանության և մարդկանց 

առողջության անվտանգության երաշխիքը տարբեր ազդեցությունների 

գիտականորեն հիմնավորված, բնակչության առողջությունը և էկոհամակարգերի 

անվտանգությունը երաշխավորող սահմանային թույլատրելի մեծություներն են, 

որոնք հաստատվում և փոփոխվում են ՀՀ բնապահպանության և 

առողջապահության նախարարությունների կողմից` հաշվի առնելով երկրի բնական 

պայմանները, գիտատեխնիկական պահանջները, միջազգային ստանդարտները: 

Սահմանային թույլատրելի մեծություններն ընդգրկված են ՀՀ նորմատիվ-

տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում և օրենսդրության մաս են կազմում:  

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

Հանքավայրում նախատեսվող գործունեության նորմատիվ պահանջներն են`  
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− օդը, ջուրը, հողն ու ընդերքն աղտոտող վնասակար նյութերի առավել թույլատրելի 

խտությունների չափերը.  

− վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափերն արտանետումներում և 

արտահոսքերում.  

− աղմուկի, վիբրացիայի, էլեկտրամագնիսականության, ռադիացիոն ճառագայթման 

և այլ ֆիզիկական ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի մակարդակները.  

− հողերի գոտևորման ռեժիմները, քաղաքաշինական կանոնները.  

− գյուղատնտեսական և անտառային հողերի պահպանության կանոնները.  

− սանիտարական պաշտպանիչ գոտիների նվազագույն չափերը.  

− բնակչության և նրա առանձին խմբերի առողջական վիճակը բնորոշող 

ցուցանիշերը:  

Այս նորմատիվները պահպանելու դեպքում համարվում է, որ տվյալ 

գործունեությունը չի խախտում բնական հավասարակշռությունը:  

Տնտեսվարողը պարտավոր է գործող նորմատիվներին համապատասխան 

ապահովել անվտանգության կանոնները` կանխարգելող, մեղմացնող 

միջոցառումների (մաքրող սարքավորումների, վնասազերծող կայանքների, 

արգելափակող միջոցների, օդափոխության, թափոնների վնասազերծման, 

սանիտարական գոտիների և այլն) միջոցով:  

 Արգելել ավտոմեքենաների լվացումը Ողջի գետի ափամերձ տարածքում  

 Փոշիացումը նվազեցնելու նպատակով տարվա չոր և շոգ եղանակին կատարել 

ջրցանումը` օրը 2 անգամ :  

 Բացահանքում աշխատող տեխնիկայի շարժիչների վառուցքները պետք է լինեն 

կարգավորված` անսարք մեքենաների շահագործումը բացահանքում պետք է 

արգելվի ;  

 Մեքենաների շարժիչների գազերի արտանետման վրա պետք է տեղադրված 

լինեն կատալիտիկ չեզոքացուցիչներ, ինչը թույլ կտա կրճատել գազերի 

արտանետումը մթնոլորտ  

 Թափոնները պարբերաբար դուրս բերել բացահանքի տարածքից և տեղադրել 

հատուկ նախատեսված հարթակներում կամ վաճառել :  
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 Արգելվում է արտհրապարակից դուրս խախտել լրացուցիչ տարածքներ, 

տեղադրել թափոններ և այլն:  

 Կենդանական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ: 

 

7.1  Մթնոլորտային օդ  

Ազդեցությունը մթնոլորտի վրա պայմանվորված է հիմնականում ծխագազերի, 

փոշու արտանետումներով` բացահանքի շահագործման ընթացքում, փոշու 

արտանետումներով լցակույտերի մակերևույթից:  

Կանխարգելող միջոցառումներով նախատեսվում են` սարքավորումների 

տեխնիկական վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, զտիչների 

տեղադրում արտանետման խողովակների վրա:  

Տարածքի և ճանապարհների ոռոգում ջրցան մեքենայով` չոր եղանակին:  

Հակահրդեհային միջոցառումների կիրառում: 

7.2 Ջրային ավազան  

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում, ջրային ավազանի աղտոտում 

բացահանքի տարածքից՝ անմիջապես արտանետումների տեսքով, չեն 

նախատեսվում: 

7.3  Կենսաբազմազանություն  

Կենսաբազմազանությանը հասցված վնասի փոխհատուցման հաշվարկման 

գործող մեթոդաբանություն ՀՀ-ում բացակայում է: Ուստի որպես ազդեցության 

փոխհատուցման մոտեցում նախատեսվում է իրականացնել պաշտպանիչ շերտով 

ծառատունկ` ինչը կկանխի փոշու տարածումը շրջակա տարածք 

7.4  Գումարային (հավաքական) ազդեցություն  

Նախատեսվող գործունեության ազդեցությունը լիարժեքորեն գնահատելու 

համար, անհրաժեշտ է այն դիտարկել տարածքի նմանատիպ աղտոտող գործոնների 

հետ համալիր:  

Բացահանքի անմիջական հարևանությամբ նմանատիպ որևէ այլ 

գործունեություն չի ծավալվել, որը կարող է գումարային արդյունք ունենա: 
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7.5  Մեղմացնող միջոցառումների հանրագումար 

 

7.6  Անբարենպաստ պայմաններում եվ վթարային իրավիճակներում 

նախատեսվող միջոցառումներ եվ ծրագրեր  

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում հնարավոր են վթարային 

իրավիճակներ, բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութաբանական 

պայմաններ: բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ 

աղտոտումը կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունը 

մշակել է գործուղությունների ծրագիր, որը ներառում է մի շարք համապատասխան 

միջոցառումներ:  

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում, որոնք նպաստում են 

գետնամերձ շերտում վնասակար նյութերի կուտակմանը, ցրման գործընթացների 

դանդաղեցման պատճառով հնարավոր են վնասակար նյութերի 

կոնցենտրացիաների զգալի բարձրացումներ:  

Ընդունված են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 3 

կատեգորիաներ, սակայն դրանց հստակ չափորոշիչները բացակայում են և դրանք 

որոշվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝  
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- I. Քամու արագության նվազում,  

- II. Անհողմություն, չոր եղանակ,  

- III. Անհողմություն, թանձր մառախուղ:  

Նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները՝  

I. Ավելացվում են ջրցանի ծավալները:  

II. Կրճատվում է միաժամանակյա աշխատող մեխանիզմների քանակը:  

III. Դադարեցվում են մակաբացման աշխատանքները:  

Հակահրդեհային անվտանգություն՝ hանքում գտնվող էլեկտրական 

ենթակայանը պետք է համալրված լինի հակահրդեհային սարքավորումներով: Բոլոր 

այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոման հակահրդեհային սարքավորումներ, 

պետք է ունենան ձեռքի կրակմարիչներ:  

Անհրաժեշտ է նշանակել պատասխանատու, որի պարտավորություների մեջ 

կմտնի հակահրդեհային միջոցառումների կիրառումը: 

7.7  Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների պլան  

Հանքավայրի շահագործման ազդեցությունը կանոնակարգելու նպատակով 

մշակվում է մոնիթորինգի պլան, որի միջոցով հնարավոր է ժամանակին և հավաստի 

տեղեկատվություն ստանալ շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչների վրա եղած 

բոլոր ազդեցությունների վերաբերյալ և ժամանակին կարգավորել` սահմանափակել 

դրանք:  

Շրջակա միջավայրի պահպանության և առողջացման նպատակով մշակված 

մեղմացնող միջոցառումները նախատեսվում են նախապատրաստման, 

շահագործման և վերակուլտիվացիայի փուլերի համար:  

Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման մշտադիտարկումների համար 

նախատեսվող սարքավորումների տեղադրման վայրերի որոշմանը մեծապես 

օժանդակում են եղանակային պայմանները, տոպոգրաֆիան:  

Մթնոլորտային օդի որակի մշտադիտարկումները պետք է իրականացվեն 

բավարար հաճախականությամբ, իսկ դրանց արդյունքները ենթարկվեն ստուգման:  

Ստացված արդյունքները պետք է լինեն հասանելի հանրության լայն շերտերի 

համար:  
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Մոնիթորինգի արդյունքները գրանցվում են հատուկ այդ նպատակով 

կազմված և հաստատված գրանցամատյանում:  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ընդգրկում է`  

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և 

մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով 

նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 210.0 հազ.դրամ: 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

  

Մշտադիտարկում-

ների օբյեկտը 

Մշտադիտարկում-

ների վայրը 
Ցուցանիշը 

Մշտադիտարկում-

ների տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախակա-

նությունը 

Մակերևութային 

ջրեր 
 Քանի որ աշխատանքները իրականացվում են Ողջի գետի ողողահունային 

ձախ մասում, հատուկ մշտադիտարկում չի նախատեսվում 

Ստորերկրյա ջրեր - - - - 

Մթնոլորտային օդ բացահանքի 

տարածք, 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ, 

ածխածնի 

օքսիդ, ազոտի 

օքսիդներ,  

Պասիվ նմուշառում, 

նմուշի քիմիական 

հետազոտություն,  

Կիսամյակային, 

նմուշառման 

ժամկետը՝ 10 օր 

Հողային ծածկույթ Մոտեցնող 

ճանապարհի 

երթևեկելի մասից 

Նավթա-

մթերքների 

առկայություն 

Նմուշառում և 

լաբորատոր անալիզ 

- տարեկան մեկ 

անգամ 

 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, էնդեմիկ 

տեսակներ 

բուսական 

տեսակների, 

աճելավայրերի, 

պոպուլյացիաների 

վիճակի 

փոփոխություն 

 Նմուշառում 

սեզոնային 

-տարեկան մեկ 

անգամ 

Ողջի գետ գետի հուն, 

բնամասի 

կայունություն 

գետի հունի 

վիճակը, 

բնամասի 

կայունություն

ը 

տոպոհանութային 

աշխատանքներ 

Ամիսը մեկ 
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Աղյուսակ 9. 

Մոնիթորինգի պլան 

Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

1. Փոշի Օդի վիճակը Հանքի 

տարածք, 

լցակույտեր և 

մուտքային 

ճանապարհնե

ր 

Տեսողական 

զննում 

Գործիքային 

չափումներ 

Շոգ և չոր 

ամիսների 

աշխատանքի 

ընթացքում 

շաբաթը մեկ 

անգամ 

Մասնագի-

տացված 

կազմակեր-

պություն 

2. Աղմուկ - Աշխատանքային 

ժամերի պահպանում 

- Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի 

տեխնիկական վիճակը 

- Աղմուկի մակարդակը 

(բողոքների դեպքում)   

Հանքի 

տարածք 

- Տեսողական 

զննում 

- Աղմուկի 

մակարդակի 

գործիքային 

չափում 

(բողոքների 

դեպքում) 

- Պարբերական 

- Բողոքից հետո 

երկու շաբաթվա 

ընթացքում 

Մասնագի-

տացված 

կազմակեր-

պություն 

3. Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի սպասարկում 

- Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի լվացում 

բնական ջրային 

հոսքերից առավելագույն 

հեռավորության վրա 

- Ավտոմեքենաների 

լցավորում և յուղում 

Հանքի 

տարածք 

Աշխատանքների 

զննում 

Ընտրանքային 

զննումներ 

աշխատանքային 

ժամերի ընթացքում 

Մասնագի-

տացված 

կազմակեր-

պություն 
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Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

նախապես որոշված 

լցավորման 

կայաններում 

/սպասարկման 

կետերում 

4. Հողային աշխատանքներ - Հողի վերին շերտի 

հեռացում և 

ժամանակավոր 

կուտակում տարածքի 

ռեկուլտիվացիայի 

համար  

- Հանված հողի 

ժամանակավոր պահում 

նախապես սահմանված 

վայրերում  

Հանքի 

տարածք 

Աշխատանքների 

հսկում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում 

Լեռնային 

վարպետ 

5. Անվտանգ թափոնների 

գոյացում 

- Դատարկ ապարների 

պահեստավորում 

հատուկ հատկացված 

վայրերում 

- Դատարկ ապարների 

Հանքի 

տարածք  

 

 

Աշխատանքների 

հսկում 

Պարբերաբար  Լեռնային 

վարպետ 
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Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

լցակույտերի 

պարբերական ջրցանում 

փոշու գոյացումը 

նվազացնելու 

նպատակով  

 

6. Հեղուկ թափոնների 

գոյացում 

- Հանքի տարածքում 

զուգարանների 

կազմակերպում և 

պահպանում 

սանիտարական 

նորմերին 

համապատասխան 

Հանքի 

տարածք 

Աշխատանքների 

հսկում 

Աշխատանքների 

ողջ ժամանակա-

հատված 

Լեռնային 

վարպետ 

 

7. Յուղերի փոխարինումից 

թափոնների առաջացում 

- Բանեցված յուղերի  

փոխադրում պահեստ 

- Բանեցված յուղերի  

պահեստավորման 

պայմանները յուղերի 

պահեստում 

- Փոխադրման 

երթուղին  

- Բանեցրած 

յուղերի 

պահեստ 

Տեսողական 

զննում 

- Յուղերի 

փոխադրման 

ընթացքում 

- Պարբերաբար 

յուղերի 

պահեստավորման 

Մեքենաների 

սպասար-

կումն 

իրականաց-

նող 

կազմակեր-

պություն 
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Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

ընթացքում 

8. Աշխատողների 

առողջություն և 

անվտանգություն 

- Հանքի աշխատողների 

կողմից համազգեստի և 

ԱՊՄ կրումը 

- Հանքի 

սարքավորումների 

շահագործման և ԱՊՄ 

օգտագործման 

կանոնների խիստ 

պահպանում 

Հանքի 

տարածք 

Աշխատանքների 

զննում 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 

Բացահանքի 

տնօրեն 

9. Վտանգավոր թափոնների 

(յուղոտ լաթեր, յուղով 

աղտոտված ավազ) 

կառավարում 

- Վտանգավոր 

թափոնների 

առանձնացում հանքում 

առաջացած այլ տեսակի 

թափոններից 

- Պատշաճ կերպով 

փակվող և պահպանվող 

պահեստային տարածքի 

առկայություն 

հանքի 

տարածք 

- հանքի զննում 

- Լիցենզավոր-

ված 

կազմակեր-

պության հետ 

թափոնների 

հեռացման 

վերաբերյալ 

պայմանագրի 

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բացահանքի 

տնօրեն 
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Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

վտանգավոր նյութերի 

համար 

- Համաձայնություն 

լիցենզավորված 

մարմինների հետ 

ազգային 

օրենսդրությանը և 

լավագույն ազգային 

պրակտիկային 

համապատասխան 

վտանգավոր 

թափոնները տարածքից 

դուրս բերելու և 

վերամշակելու/հեռացնել

ու վերաբերյալ 

առկայության 

ստուգում 

10. Հանքի 

սարքավորումների 

շահագործում և 

պահպանում 

- Յուղերի հավաքման 

միջոցների 

առկայություն 

տարածքում թափված և 

արտահոսած յուղերը 

Հանքի 

տարածք  

Հանքի տարածքի 

զննում 

 

 

 

Հողերի 

Հանքի  

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

 

 

Հողերի 

Բացահանքի 

տնօրեն 

Լեռնային 

վարպետ 

 

Մասնագի-
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Գործողություն 
Մշտադիտարկման 

օբյեկտ 

Մշտադի-

տարկման 

վայր 

Մշտադի-

տարկման 

եղանակ/մեթոդ 

Մշտադիտարկման 

պարբերականու-

թյուն 

Մոնիտորինգ

ի 

պատասխա-

նատու 

մաքրելու համար 

- Շահագործման 

ընթացքում յուղի 

արտահոսքի կանխում  

- Արտահոսած և 

պատահաբար թափված 

յուղերի ժամանակին 

մաքրում 

մշտադիտարկու

մ 

աղտոտվածության 

մոնիթորինգ՝ 

տարեկան մեկ 

անգամ 

տացված 

կազմակեր-

պություն 

11. Պատրաստվածությու

ն արտակարգ 

իրավիճակներին 

Հրդեհի ահազանգման և 

տեղայնացման 

համակարգերի 

առկայություն 

Հանքի 

տարածք 

Պարբերական 

ստուգումներ 

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բացահանքի 

տնօրեն 

Լեռնային 

վարպետ 
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ներկայացնել տարածքի հողերի նպատակային և գործառնական 

նշանակությունը, համաձայն Կադաստրի պետական կոմիտեի տրամադրված 

տեղեկատվության նախատեսվող գործունեության տարածքի հողերի մի մասը 

ջրային հողեր են: Անհրաժեշտ է բացառել հանքարդյունահանման աշխատանքները 

ջրային հողերում և ներկայացնել նոր տարածքի տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումները, կոորդինատային համակարգը՝ ARM WGS-84 համակարգով: 

ներկայացնել քարտեզ հին տարածքը՝ և նոր քարտեզ որտեղ հանված լինի 

ջրային հողերը.. և 2ի համադրությամբ քարտեզ 

- դաշտային ուսումնասիրություններ (վեգետացիայի ընթացքում) հազվագյուտ 

տեսակների` նախատեսված տարածքում առկայության բացահայտման 

ուղղությամբ:/ սա չգիտեմ ինչ պետք է անել/ 

 

- Փակման ծրագրում ռեկուլտիվացիայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում հաշվետվության ռեկուլտիվացիայի ծրագրին:/ սա  մի հատ  դուք 

նայեք ես գումարը ուղղել եմ ռեկուլտիվացիայի դարձրել եմ 418,2հազ դրամ, բայց 

կարող է ուրիշ բան էլ կա 
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