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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

 Ձեռնարկող՝  « ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՍՊԸ  

 Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ ք. Մասիս, Հ. Վարդանյանի 10 

 Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝ ՀՀ ք. Մասիս, Հ. Վարդանյանի 10 

  Հեռախոս՝ +374 94 395339 

  Նախնական գնահատման հայտի կազմող՝ «Էկո Բարիք Աուդիտ» ՍՊԸ,  

հեռ. +374 94 395339 

 

1.2 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

«ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՍՊԸ ընկերությունը կայացած և ուրույն տեղը 

ունեցող կազմակերպություն է, որը ծխախոտի արտադրության ասպարեզում առաջատար 

դիրք է զբաղեցնում Հայաստանի հանրապետությունում:  

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

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն գործունեությունը 

հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

«ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ծխախոտի արտադրության գործարանի 

վերազինման և շահագործման փուլի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտի այլ 

նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 

գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող 

գործունեության նախնական գնահատման փուլում Մասիս քաղաքում արդեն իսկ անցկացվել 

են հանրային քննարկումներ:  

 

1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 
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ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

     Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս 

ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք 

ամրագրված են բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական 

ակտերում: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային 

բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը 

ներկայացված են ստորև. 

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

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

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

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

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

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

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

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` 

«Ա», «Բ», «Գ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը 

հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

բողոքարկման ընթացակարգերը: 

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

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

մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: 

Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության 

վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի 

սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով: 

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

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 
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այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

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

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

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

իրավունքից: 

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

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

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

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

վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), 

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

բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

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

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 

պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 

 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

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

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

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

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 
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10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

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

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

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

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

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

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

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

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

2006 թվականի նոյեմբերի 27-ի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին 

ՀՀ օրենք 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 781 որոշում, որով հաստատվել է 

ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության եվ բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին 

ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին եվ տեսակային կազմին ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի n 1318-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի  N 71–Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

կենդանիների Կարմիր գիրքը: 

ՀՀ կառավարության29.01.2010թ.-ի  N 72–Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բույսերի 

Կարմիր գիրքը, 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967–Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բնության 

հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի: 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (ՀՕ-373-Ն 01.07.2002թ.) 

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի «Ջրաէկոհամակարգերի  

սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, 

ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների 

մասին». N 64-Ն որոշում: 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը- (ՀՕ-211-Ն 2006թ)։ 

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

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22 23.11.1999թ.) 

«Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում 

քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» 2.2.5-004-10 

սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին N 27-Ն հրաման 
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1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

«ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է ծխախոտի արտադրությամբ: 

Ընկերությանը պատկանող տարածքի մակեևեսը, համաձայն 03-003-0296-0l54 կադաստրային 

ծածկագրով N 27022019-03-0063 սեփականության վկայականի, կազմում է 4.347 հա: 

 

Հողատարածքի բնութագիրը՝ 

- հողատարածքի նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերական, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 

- գործառնական նշանակաությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերական օբյեկտների 

- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ վարձակալություն 

 

«ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՍՊԸ - ն գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս 

քաղաքի վերջնամասում` արդյունաբերական գոտում, «ՄԱՍԻՍ ՏՈԲԱԿՈ» ՍՊԸ, «Գրանդ 

Մաստեր» ՍՊԸ և ջերմոցային տնտեսության հարևանությամբ, մոտակայքում բնակելի տները 

բացակայում են: 

Մոտակայքում բացակայում են նախադպրոցական, դպրոցական, 

կազմակերպություններ, հիվանդանոցներ, անտառային, գյուղատնտեսական մշակահողեր և 

այլն: Աշխատանքային բոլոր գործունեությունները կատարվում են մեկ տարածքում: 

Ընկերությունում աշխատում է 1870 մարդ, այդ թվում՝ 

- ԻՏԱ-120, 

- բանվորներ-1750: 

Ձեռնարկությունն աշխատում է 312 օր տարվա ընթացքում, երեք հերթափոխով, 8 ժամյա 

աշխատանքային գրաֆիկով:  

Ձեռնարկության արտադրողականությունը կազմում է 20 մլրդ. սիգարետ, 200 000 սիգար, 

4000 կգ շիշա: 

Ձեռնարկության վերազինման արդյունքում արտադրողականության փոփոխություն չի 

սպասվում, հետևաբար չկա նաև արտանետումների ավելացում: 

Ընկերության արտադրամասերը կահավորված են աշխատողների կոմունալ-կենցաղային 

կարիքները հոգալու անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, մասնավորապես՝ 

հանդերձարաններ, ցնցուղարաններ, զուգարաններ և հանգստի սենյակներ:   

Անմիջապես ընկերութայն տարածքում առկա են կանաչապատ և ծառածածկ գոտիներ:  

Գործարանը բաղկացած է հետևյալ արտադրամասերիից՝  

 

• Ծխախոտի կտրտման արտադրմաս  

• Սիգարետի արտադրամաս  

• Սիգարի արտադրամաս  

• Շիշայի արտադրամաս  
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• Եզրաթղթի մշակման արտադրամաս  

 

Ծխախոտի կտրտման արտադրամասում առկա սարքավորումների միջոցով ծխախոտի 

հումքը վերամշակվում և տեղափոխվում է սիգարետի արտադրամաս: Սիգարետի 

արտադրամասում հաստոցների միջոցով փաթաթվում է սիգարետ և պահեստավորվում: 

Սիգարետի թուղթը ծակվում է եզրաթղթի մշակման արտադրամասում:  

Նարգիլեի ծխախոտի արտադրամասում հումքից ձեռքով պատրաստվում է ծխախոտը և 

փաթեթավորվում հաստոցի միջոցով:  

Սիգարի արտադրամասում ներմուծված ծխախոտի տերևից ձեռքով սիգար է 

փաթաթվում և ձեռքով փաթեթավորվում է տուփերով կամ դասավորվում է հյումիդորների 

մեջ: 

Ընկերության տարածքում արտադրական մասնաշենքերի դասավորվածությունը 

ներկայացված է գլխավոր հատակագծի վրա /տես 1.5.4 բաժին/:  

Ընկերության գազամատակարարումը, ջրամատակարարումը և էներգամատակարարումը 

իրականացվում է համաձայն լիազոր մարմինների հետ կնքված պայմանագրերի /կցված 

հավելվածների բաժնում/: 

Գործարանում առկա սիգարետի արտադրամասերում առկա են օդակարգավորման 

համակարգեր, որոնք բաղկացած են Clint և Carrier ապրանքանիշի սառեցնող չիլերներից և 

օդափոխության համակարգից: 

1.5.2 Նախատեսվող  վերազինման կարագիր. 

 Ընկերությունում նախատեսվում է ներդնել նոր սերնդի PROTOS հոսքագծեր, ստորև 

ներկայացված է հոսքագծի նկնարագիրը: 

  PROTOS ծխախոտ արտադրող հոսքագիծը զինված է ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներով և սահմանում է համաշխարհային չափանիշներ իր առաջադեմ 

տեխնոլոգիայով: Ծխախոտի գլանակ արտադրող հոսքագիծը լիցքավորվում է անհրաժեշտ 

նյութերով (ծխախոտ, ֆիլտր, թուղթ և այլն), որից հետո ծխախոտը ձևավորում է երկար 

ձողով, փաթաթում թղթի մեջ և կպցնում կարերը: Դանակները կտրում են այս «անվերջ 

ծխախոտը» անհրաժեշտ երկարությամբ։ Այնուհետև ֆիլտրը ամրացվում է և փաթաթվում 

թղթով, որպեսզի ձևավորվի «կրկնակի ծխախոտ»՝ կապված ֆիլտրի հետ, որը այնուհետև 

կիսվում է: Հատուկ լազերները ֆիլտրի հատվածում ստեղծում են պերֆորացիաների 

անհրաժեշտ շարք, իսկ ծխախոտի վերականգնման հանգույցը ապահովում են ծխախոտի 

թանկարժեք հումքի առավելագույն օգտագործումը: 
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PROTOS հոսքագիծ 

 

 

Տեխնիկական տվյալներ 

Protos 80 ER 

1. Սիգարետի տրամագիծ (մմ) 5.4 

2. Ֆիլտրի տրամագիծ (մմ) 5.35 

3. Արտադրողականություն  (գլանակ/րոպե) 7300 

4. Լարում (Վ) 380 

5. Հզորություն (կՎտ) 34.2 

6. Հաճախականություն (Հց) 50 

7. Քաշ (կգ) 3200 

8. Ծրագրի լեզու Անգլերեն 
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1.5.3 Իրադրային հատակագիծ 
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1.5.4 Գլխավոր հատակագիծ 
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Նոր մոնտաժվող հոսքագծի տեղադիրքը 
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2. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ 

2.1 Կազմակերպության բնութագիրը որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուր 

«ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՍՊԸ հիմնականում զբաղվում է ծխախոտի 

արտադրությամբ, գործունեության ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը 

հիմնականում արտանետվում են՝  

- թութունի երկրորդային վերամշակման արտադրամասից  

- N 1, 2, 3 կաթսայատներից  

 

Գործունեության բնութագիրը`  

Թութունի երկրորդային վերամշակման արտադրամասում տեղադրված թութունի 

երկրորդային վերամշակման հոսքագիծը, որը փակ համակարգ է։ Հոսքագիծը համալրված է 

երկաստիճան փոշեորսիչ սարքավորումներով՝ ցիկլոնով, որոնց միջոցով արտանետումները 

որսվում են 92%։ Նշված գործընթացից արտանետվում են կախված մասնիկներ (փոշի 

թութունի):  

Ծխախոտի արտադրամասում արտանետումները բացակայում են, քանի որ մշակված 

թութունը, որը ունի որոշակի խոնավություն տրվում է ծխախոտի պատրաստման հոսքագիծ։ 

Ըստ ծխախոտի արտադրության տեխնոլոգիայի արտադրամասում տեղադրված են 

սարքավորումներ, որոնք ապահովում են խոնավության ցուցանիշները արտադրական 

տարածքներում:  

- N 1 կաթսայատանը տեղադրված են 2 հատ կաթսաներ, որոնք նախատեսված են 

արտադրական գործընթացին գոլորշի մատակարարելու համար: Հիմնական վառելիքը 

բնական գազն է։ Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերն են` ածխածնի 

օքսիդը և ազոտի օքսիդները:  

- N 2 կաթսայատանը տեղադրված է 1 հատ կաթսա, որը նախատեսված է ջեռուցման և 

արտադրական գործընթացին գոլորշի մատակարարելու համար։ Հիմնական վառելիքը փայտն 

է: Կաթսայատունը աշխատացվում է բացառապես միայն ջեռուցման սեզոնի ընթացքում, 

արտադրական պրոցեսի հետ կապված չէ: Կաթսան շահագործվում է վնասված փայտե 

տակդիրներով: Փայտի միջին տարեկան ծախսը – 2000մ/տարի: Կաթսայում փայտի այրման 

արդյունքում առաջացած վնասակար նյութերն են՝ մոխիրը, ածխածնի օքսիդը , ազոտի 

օքսիդները : 

- N 3 կաթսայատանը տեղադրված են 3 հատ կաթսաներ, որոնք նախատեսված են 

արտադրական գործընթացին գոլորշի մատակարարելու համար։ Հիմնական վառելիքը 

բնական գազն է: Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերն են` ածխածնի 

օքսիդը և ազոտի օքսիդները:  

Կաթսաները ապահոված են այրիչներով և այրման ռեժիմի ավտոմատ 

կարգավորիչներով, ինչպես նաև անվտանգությունը ապահովող անհրաժեշտ 

սարքավորումներով, վթարային անջատիչներով, ձայնային և լուսային ազդանշաններով: 

Ընդհանուր գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 2 300 000 մ3/տարի (պահեստային վառելիք 

նախատեսված չէ)։ Ընդհանուր փայտի տարեկան միջին ծախսը՝ 2000մ/տարի:  

Թութունի երկրորդային վերամշակման գործընթացը կատարվում է գոլորշու միջոցով, խոնավ 

միջավայրում և ապահոված է երկաստիճան փոշեորսիչ սարքավորումներով՝ ցիկլոններով: 

Ուստի տեխնոլոգիական և փոշեգազամաքրման սարքավորումների արդիականության և 
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տվյալ արտադրության լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառում արտադրության և 

կաթսաների համար չի նախատեսվում։  

2.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Ընկերությունում ջրամատակարարման աղբյուր է հանդիսանում Մասիս քաղաքի 

խմելու-տնտեսական ջրամատակարարման ցանցը: Այդ նպատակով «Վեոլիա Ջուր» 

ընկերության հետ կնքված է համապատասխան պայմանագիր /կցված հավելվածների 

բաժնում/:  

Ձեռնարկությունում առաջացած տնտեսակենցաղային և արտադրական կեղտաջրերը 

ուղղվում են Մասիս քաղաքի կոյուղու կոլեկտոր:  

Ձեռնարկությունում ջուրն օգտագործվում է տեխնոլոգիական, կոմունալ-կենցաղային և 

սանիտարական կարիքների համար: 
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Աղյուսակ 1-ում օգտագործվել են ընկերության Ջրոգտագործման և ջրահեռացման անհատական 

նորմերի տվյալները: 

2.3 Ընդհանուր տեղեկություններ գոյացող թափոնների վերաբերյալ 

1. «Բանեցված սնդիկային լամպեր, լյումինեսցենտային և սնդիկ պարունակող 

խողովակներ և խոտան» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում վտանգավոր թափոնին տրված 

ծածկագիրը հետևյալն է՝ 3533010013011  

Վտանգավորության դասը՝ 1  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Թափոնի բաղադրությունը` սնդիկ 0,02-0,03%, ապակի՝ 96-98%, մետաղներ՝ 1.7-2%, 

լյումինոֆոր 2-3%:  

Բնութագիրը` սնդիկի գոլորշիները խիստ թունավոր են շրջակա միջավայրի և մարդկանց 

առողջության համար: Ընկնելով շրջակա միջավայր, այն փոխանցվում է օդային 

հոսանքներով, այնուհետև կրկին նստում է հողի վրա: Սնդիկը հողից անցնում է գետերի, 

լճերի և օվկիանոսների մեջ: Սնդիկի ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ հաճախ տեղի է 

ունենում դրա գոլորշիների ներշնչման ժամանակ, որոնք հոտ չունեն: Սնդիկի նույնիսկ փոքր 

քանակների ազդեցության հետևանքով, կարող են առաջանալ առողջական խնդիրներ և ծանր 

թունավորումներ: Սնդիկը թունավոր ազդեցություն է թողնում նյարդային, մարսողական և 

իմունային համակարգերի, թոքերի, երիկամների, մաշկի և աչքերի վրա:  

Սնդիկը և դրա միացությունները հատկապես վտանգավոր են հղի կանանց համար, քանի որ 

դրանք սպառնալիք են պտղի զարգացման համար: Սնդիկի հետ կապված սուր 

թունավորումները կարող են հանգեցնել մահվան: Քրոնիկ թունավորումները տեղի են 

ունենում մարդու վրա սնդիկի գոլորշիների ցածր չափաքանակներով երկարատև 

ազդեցության պատճառով: Կենդանի օրգանիզմի համար գոյություն չունի անվտանգ 

չափաքանակ: Վթարային իրավիճակների դեպքում անհրաժեշտ է աշխատակիցներին 

տարհանել աղտոտված տարածքից, առնվազն մի քանի ժամ օդափոխել շինությունը, 

տարածքը, կահույքը և իրերը մաքրել կալիումի պերմանգանատի լուծույթով, այնուհետև 

ջրով: Թափոնների ժամանակավոր պահման տարածքում առկա է կալիումի պերմանգանատ 

և լուծույթ պատրաստելու համար անհրաժեշտ առնվազն տասը լիտրանոց տարա:  

Թափոններն առաջանում են ձեռնարկության լուսավորության ապահովման արդյունքում: 

Խոտանված լամպերը զգուշությամբ փաթեթավորվում են թղթի կամ ստվարաթղթի մեջ, 

տեղավորվում ստվարաթղթե կամ փայտե տարաներում և պահվում առանձնացված 

սենյակում: Սենյակը կողպված է, ունի լուսավորություն և օդափոխություն:  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի անձնագրային 

տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 0,05 տոննա: 

Ընկերության տարածքում նախորդ տարի սնդիկային լամպերի թափոններ չեն առաջացել: 

Առաջանալու դեպքում կհանձնվեն համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպությանը։ 

  

2. «Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան» թափոնի տեսակին Հայաստանի 

Հանրապետությունում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում 

տրված է վտանգավոր թափոնի հետևյալ ծածկագիրը`9211010013012:  

Վտանգավորության դասը` 2  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը – պլաստմասսե իրան՝ 15 %, կապարե թիթեղներ՝ 65-70 %, 

էլեկտրոլիտ /ծծմբական թթվի լուծույթ/՝ 15-20%։  
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Բնութագիրը` էլեկտրոլիտը կոռոզիոն ակտիվ է, հրդեհապայթյունավտանգ չէ, 

թունավոր է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, ծծմբական թթուն 

առաջացնում է մաշկի այրվածքներ, շնչուղիների և լորձաթաղանթի գրգռվածություն: 

Ծծմբական թթվի գոլորշիները շնչելիս դժվարանում է շնչառությունը, առաջանում է հազ, 

երբեմն լարինգիտ, տրախեիտ, բրոնխիտ և այլ հիվանդություններ:  

Կապարը կուտակվում է օրգանիզմում` առաջացնելով քրոնիկ թունավորում, ազդում է 

նյարդային համակարգի, տարբեր օրգանների և արյան վրա: Պլաստմասսան ֆիզիոլոգիական 

տեսանկյունից համարյա անվնաս է : Սրանց քայքայումից կամ այրումից կարող են 

առաջանալ ֆտալատներ, որոնք ընկնելով մարդու օրգանիզմ աննշան մասն է ներծծվում 

մարսողական համակարգով: Ֆտալատները կարող են չնչին չափով գրգռել մաշկը և 

լորձաթաղանթը: Բույսերի վրա ֆտալատների ազդեցության ժամանակ կարող են առաջանալ 

քլորոզներ:  

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և էլեկտրական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Կապարե կուտակիչները շահագործման համար 

պիտանելիությունը կորցնելու դեպքում փոխարինվում են նորերով: Ընկերության կողմից 

շահագործվող տրանսպորտային միջոցների սպասարկման արդյունքում առաջացել են 0,1 

տոննա բանեցված կապարե կուտակիչների թափոններ։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է նախորդ տարիների 

տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 0,4 տոննա։ 

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ ավտոտրանսպորտի արդեն ոչ պիտանի 

կապարային մարտկոցները փոխարինվում են ավտոտեխսպասարկման կայաններում։  

 

3.  «Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած կոմպրեսորային յուղերի 

մնացորդներ» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը`5410031102033։  

Վտանգավորության դասը` 3  

Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ  

Բաղադրությունը –կոմպրեսորային յուղ՝ 96,7 %, մեխանիկական խառնուրդներ՝ 1,5%, 

ջուր՝ 1,8%։  

Բնութագիրը` դյուրավառ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի համար, առաջացնում է 

հողի, ջրի աղտոտում:  

Թափոններն առաջանում են կոմպրեսորային համակարգերի շահագործման 

արդյունքում: Կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները` յուղերը պարբերաբար 

փոխարինվում են նոր քանակներով:  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է նախորդ տարիների 

ցուցանիշների հիման վրա, որը հավասար է 1 տոննա։  

Նախորդ տարում ընկերությունում գոյացել են 0,4 տոննա կոմպրեսորային յուղերի 

մնացորդներ թափոններ, որն օգտագործվել է սեփական կարիքների համար, 

մասնավորապես արտադրական հոսքագծերի և մեխանիզմների յուղման համար։  

 

4. «Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած ավտոմոբիլային յուղերի 

մնացորդներ» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը`5410030202033։  

Վտանգավորության դասը` 3  
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Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ  

Բաղադրությունը – յուղ՝ 95,7 %, մեխանիկական խառնուրդներ՝ 1,2%, ջուր՝ 2%, 

սուլֆատային մոխիր՝ 1,1%։  

Բնութագիրը` դյուրավառ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի համար, առաջացնում է 

հողի, ջրի աղտոտում:  

Թափոններն առաջանում են ավտոմեքենաների շարժիչների յուղման արդյունքում: 

Կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները` յուղերը պարբերաբար փոխարինվում են 

նոր քանակներով: Յուղերի կուտակումն անհրաժեշտ է իրականացնել բետոնե կամ 

խճաքարով պատված հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի 

արտահոսքը կանխող սարքավորանքով:  

Ընդհանուր առմամբ շարժիչային յուղերը, հանդիսանալով նավթավերամշակման 

արդյունք և հիմնականում կազմված լինելով տարբեր բարձրա- և ցածրամոլեկուլային 

ածխաջրածինների խառնուրդից, վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար: 

Ընկնելով շրջակա միջավայր բանեցված շարժիչային յուղերի մի փոքր մասն է ենթարկվում 

քայքայման և հեռացվում բնական պրոցեսների արդյունքում: Իսկ դրանց հիմնական մասը 

հանդիսանում է հողի, ստորերկրա և մակերևույթային ջրերի ու մթնոլորտի աղտոտիչ: 

Բանեցված շարժիչային յուղով հողի աղտոտման ժամանակ հողային օրգանիզմների համար 

ստեղծվում է նոր էկոլոգիական պայմաններ: Այս հողերում տեղի է ունենում պեդոբիոնտների 

տեսակային էկոլոգիական բազմազանության կրճատում ավտոտրոֆ ասիմիլյացիայի 

վատացում , հողային կենդանիների ֆունկցիոնալ ակտիվության ու հողի ֆերմենտային 

ակտիվության անկում: Դեպի հողի մակերես նավթամթերքի հոսքից հետո առաջին հերթին 

այն ներծծվում է հող և խախտում է հողի ջրաօդային հավասարակշռությունը: Դրա 

արդյունքում առաջանում է հողի դեֆլյացիյա, հարթ և գծային էրոզիա: Դա էլ իր հերթին 

բերում է հողի աղքատացմանը և կենսաարտադրողականության անկմանը:  

Թափոններն անհրաժեշտ է առանձնացնել և տեղադրել հերմետիկ փակվող 

տարաներում, որոնք դրվում են մետաղական տակդիրների վրա: Տակդիրը պետք է ունենա 

թափված յուղը պահելու հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով: 

Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած ավտոմոբիլային յուղերի մնացորդները 

հատուկ մշակումից հետո կարելի է օգատագործել յուղերի այրման համար առանձնացված 

կաթսայա- տներում որպես վառելանյութ։  

Ընկերության կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների սպասարկման 

արդյունքում առաջացել են 0,4 տոննա ավտոմոբիլային յուղերի թափոններ, որոնք 

փոխարինվել են ավտոտեխսպասարկման կայաններում։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ տարիների 

ցուցանիշների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 0,9 տոննա: 

 

5.  «Յուղոտված լաթեր» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը` 5820060001014։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Քիմիական բաղադրությունը – լաթեր՝ 75-85%, յուղ՝ 10-15%, ջուր՝ 5-10%։  

Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է, ինքնաբռնկվող, թունավոր է շրջակա միջավայրի 

համար, առաջացնում է հողի, ջրի աղտոտում։  

Թափոններն առաջանում են սարքավորումների և այլ տեխնիկական միջոցների 

շահագործման և վերանորոգման ընթացքում: Յուղոտված լաթերի կուտակումն անհրաժեշտ 
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է իրականացնել բետոնե կամ խճաքարով պատված հարթակում, որը կահավորված է շրջակա 

միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող սարքավորանքով:  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է նախորդ տարիների 

տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 0,6 տոննա:  

Նախորդ տարում առաջացել են «Յուղոտված լաթեր» թափոն 0,3 տոննա, որը 

տեղափոխվել է Մասիսի աղբավայր (պայմանագրի պատճեն կցվում է)։  

 

6.  «Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված 

աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/» թափոնի տեսակին Հայաստանի 

Հանրապետությունում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում 

տրված է վտանգավոր թափոնի հետևյալ ծածկագիրը` 9120040001004։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը – թուղթ և ստվարաթուղթ՝ 35-40% , պոլիէթիլեն՝ 30-35%, ապակի՝ 5-

6%, ռետինե ձեռնոցներ՝ 3-4%, մետաղական տարաներ՝ 15-20%, այլ՝ 5-10%։  

Բնութագիրը` հրդեհապայթյունավտանգ չէ, առաջացնում է տարածքի աղտոտում, 

էկոթունավոր է։  

Թափոնները գոյանում են կազմակերպության աշխատակիցների 

կենսագործունեության, տարածքների մաքրման աշխատանքների արդյունքում: 

Կազմակերպության տարածքում տեղադրված են 24 հատ աղբամաններ, որոնցում 

կուտակվում է կենցաղային աղբը մինչև աղբավայր տեղափոխելը ։ 

Նախորդ տարում առաջացել են «Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից 

առաջացած չտեսակավորված աղբ/բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/» թափոն 0,4 տոննա, 

որը տեղափոխվել է Մասիսի աղբավայր (պայմանագրի պատճեն կցվում է)։  

Թափոնների հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 72 տոննա:  

 

7.  «Կարծրացած տարասեռ պլաստմասսաների խառնուրդների թափոններ» թափոնի 

տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող արտադրության և սպառման 

թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի հետևյալ ծածկագիրը` 

5710990001004։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը-պոլիպրոպիլեն՝ 45%, պոլիէթիլեն՝ 30%, այլ պոլիմերներ՝ 20%, 

մեխանիկական խառնուրդներ՝ 5%:  

Բնութագիրը` հրդեհապայթյունավտանգ չէ, կրակի առկայությամբ այրվում է, 

էկոթունավոր է։  

Թափոնները գոյանում են հումքի համար նախատեսված տարաներից և 

տոպրակներից։  

Նախորդ տարում գոյացած 2 տոննա Կարծրացած տարասեռ պլաստմասսաների 

խառնուրդների թափոնները տեղափոխվել է աղբավայր (պայմանագրի պատճեն կցվում է)։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ տարիների 

տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 4 տոննա:  

Կարծրացած տարասեռ պլաստմասսաների խառնուրդների թափոնները կուտակվում 

են մյուս թափոններից առանձին ։  
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8.  «Բանեցված օդաճնշիչ դողեր» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում 

գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր 

թափոնի հետևյալ ծածկագիրը` 5750020013004։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը – բուտադիենային կաուչուկ՝ 98%, պողպատ՝ 2%։ 

Բնութագիրը` պայթյունավտանգ չէ, սակայն կրակի առկայությամբ կարող է  

այրվել, թունավոր շրջակա միջավայրի համար։  

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Դողերը պարբերաբար փոխարինվում են նորերով: Ընդհանուր 

առմամբ բանեցված դողերը շրջակա միջավայրում քայքայվում են մոտ 100 տարում: Դողերի 

շփումը անձրևաջրերի և գրունտային ջրերի հետ առաջացնում է որոշ տոքսիկ օրգանական 

նյութերի /դիբութիլ ֆտալատ, ֆենատրապեն և այլն/ լվացում, որոնք ընկնելով շրջակա 

միջավայր բացասական ազդեցություն են թողնում հողի, բուսական և կենդանական 

աշխարհի վրա:  

Ընկերության կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների սպասարկման 

արդյունքում առաջացել են 0,5 տոննա բանեցված օդաճնշիչ դողերի թափոններ, որոնք 

փոխարինվել են ավտոտեխսպասարկման կայաններում։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է նախորդ տարիների տվյալների 

հիման վրա՝ տարեկան 2,5 տոննա։  

9.  «Չտեսակավորված սև մետաղներ պարունակող թափոններ/այդ թվում թուջի և/կամ 

պողպատի փոշի» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը`3513110001004։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Բաղադրությունը` պողպատ` ջարդոն 40% և փոշի՝ 10%, թուջ` ջարդոն 40% և փոշի՝ 

10%:  

Թափոններն առաջանում են մետաղամշակման արդյունքում։  

Բնութագիրը` մարդկանց մոտ փոշին կարող է առաջացնել շնչառական օրգանների 

հիվանդություններ։  

«Չտեսակավորված սև մետաղներ պարունակող թափոններ /այդ թվում թուջի և/կամ 

պողպատի փոշի/» թափոնները հավաքվում են մետաղական տարաների մեջ և տեղադրվում 

են անձրևից և քամուց պաշտպանված տարածքներում։  

Թափոնների հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 3 տոննա: 

Ընկերության տարածքում նախորդ տարի թափոններ չեն առաջացել։ Առաջանալու 

դեպքում կհանձնվեն համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպությանը։  

10.  «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող իրենց 

սպառողական հատկությունները կորցրած տրանսֆորմատորային յուղերի մնացորդներ» 

թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող արտադրության և 

սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի հետևյալ 

ծածկագիրը`5410030702033։  

Վտանգավորության դասը` 3  

Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ  

Քիմիական բաղադրությունը – յուղ՝ 96,5 %, մեխանիկական խառնուրդներ՝ 3,5%:  



22 
 

Բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի համար, առաջացնում 

է հողի, ջրի աղտոտում։  

Թափոններն առաջանում են տրանսֆորմատորային կայանքների շահագործման 

արդյունքում։ Յուղերը հաշվարկված են որոշակի ժամանակամիջոցի համար, որից հետո, 

կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները, փոխարինվում են նոր քանակներով։  

Յուղերի կուտակումն անհրաժեշտ է իրականացնել բետոնե կամ խճաքարով պահված 

հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող 

սարքավորանքով։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 2,5 տոննա։  

Թափոններն առանձնացվում և տեղադրվում են հերմետիկ փակվող տարաներում, 

որոնք դրվում են մետաղական տակդիրների վրա։ Տակդիրն ունի թափված յուղը պահելու 

հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով։ Այնուհետև յուղերն 

օգտագործվելու են ձեռնարկության կարիքների համար կամ վաճառվելու են յուղերի 

վերականգնմամբ զբաղվող կազմակերպություններին։  

Նախորդ տարում իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած 

տրանսֆորմատորային յուղերի մնացորդներ չեն առաջացել: Առաջանալու դեպքում 

կօգտագործվեն սեփական կարիքների համար։ 

  

11.  «Հալոգեններ չպարունակող և իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած 

հիդրավլիկ յուղերի մնացորդներ» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում 

գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր 

թափոնի հետևյալ ծածկագիրը`5410031302033։  

Վտանգավորության դասը` 3  

Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ  

Քիմիական բաղադրությունը – հիդրավլիկ յուղ՝ 98,5 %, մեխանիկական խառնուրդներ՝ 

1,5%:  

Բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի համար, առաջացնում 

է հողի, ջրի աղտոտում։  

Թափոններն առաջանում են հիդրավլիկ սարքավորումների սպասարկման, 

վերանորոգման, շահագործման և յուղի փոխման արդյունքում։ Յուղերը հաշվարկված են 

որոշակի ժամանակամիջոցի համար, որից հետո, կորցնելով իրենց անհրաժեշտ 

հատկությունները, փոխարինվում են նոր քանակներով։  

Յուղերի կուտակումն անհրաժեշտ է իրականացնել բետոնե կամ խճաքարով պահված 

հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող 

սարքավորանքով։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 2 տոննա։  

Թափոններն առանձնացվում և տեղադրվում են հերմետիկ փակվող տարաներում, որոնք 

դրվում են մետաղական տակդիրների վրա։ Տակդիրն ունի թափված յուղը պահելու 

հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով։  

Նախորդ տարում առաջացել են 0,5 տոննա հիդրավլիկ յուղերի մնացորդներ 

թափոններ, որոնք օգտագործվել են սեփական կարիքների համար, մասնավորապես 

սարքավորումների և մեխանիզմների յուղման համար:  
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12.  «Տարատեսակ փայտի փոշի և տաշեղ/օրինակ՝ փայտի թեփ և տաշեղ պարունակող 

փայտե-տաշեղային և/կամ փայտե թելքավոր սալիկներ »թափոնի տեսակին Հայաստանի 

Հանրապետությունում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում 

տրված է վտանգավոր թափոնի հետևյալ ծածկագիրը` 1719010301004։  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը – ցելյուլոզա (փայտանյութ)՝ 85-90%, ջուր՝ 10-15%։  

Թափոններն առաջանում են փայտամշակման և փայտե իրերի նորոգման 

արդյունքում, որոնք կուտակվում են փայտանյութի թափոնների ժամանակավոր կուտակման 

հատուկ տարածքում, այնուհետև որպես վառելիք օգտագործվում է ընկերության 

կաթսայատանը։  

Նախորդ տարի ընկերությունում տարատեսակ փայտի փոշու և տաշեղի թափոններ 

չեն առաջացել։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 2,5 տոննա/տարի:  

13.  «Եռակցման խարամ» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը` 3140480001994  

Վտանգավորության դասը` 4  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը – երկաթի օքսիդ՝ 14.7%, մանգանի օքսիդ՝ 12.8%, կալցիումի օքսիդ՝ 

6.3%, սիլիցիումի օքսիդ՝ 50.1%, տիտանի օքսիդ՝ 14.5%, ալյումինի օքսիդ՝ 1.4%, այլ 

միացություններ՝ 0.2%:  

Թափոններն առաջանում են եռակցման աշխատանքների արդյունքում։  

Եռակցման խարամ թափոնը կարելի է օգտագործել շինարարության մեջ բետոնե 

կոնստրուկցիաներ պատրաստելու, ինչպես նաև տեղափոխել համապատասխան աղբավայր 

կամ պոլիգոն սահմանված կարգով տեղադրելու համար։  

Նախորդ տարում ընկերության տարածքում առաջացել են 0,03 տոննա «Եռակցման 

խարամ» թափոններ, որը տեղափոխվել է Մասիսի աղբավայր համաձայն պայմանագրի 

(պայմանագրի պատճենը կցվում է)։  

Թափոնների հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է ընկերության կողմից 

իրականացվելիք եռակցման աշխատանքների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 0,2 

տոննա։  

 

14.  «Թութունի փոշի» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող 

արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր թափոնի 

հետևյալ ծածկագիրը` 1140410211013  

Վտանգավորության դասը` 3  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը՝ նիկոտին՝ 1.4%, շաքար՝ 3.8%, քլոր՝ 0.5%, ջուր՝ 17%, կարբոնատներ՝ 

25%, նիտրատներ՝ 1%, ֆոսֆատներ՝ 1%, սպիտակուցներ՝ 13%, հանքանյութեր՝ 16%, 

եթերային յուղեր՝ 1%, խեժանյութեր՝ 7%, պոլիֆենոլներ՝ 3.3%, ածխաջրեր՝ 10%  

Թափոնն առաջանում է ծխախոտի արտադրման արդյունքում։  

Թափոնն անհրաժեշտ է պահել փակ տարողություններում, հատուկ առանձնացված 

զով և չոր տարածքում։ Անհրաժեշտ է բացառել խոնավության թափանցումը, զերծ պահել 

կրակի առկայությունից։  
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Նախորդ տարի առաջացել է «Թութունի փոշի» թափոն 2 տոննա, որը տեղափոխվել է 

Մասիսի աղբավայր համաձայն պայմանագրի (պայմանագրի պատճենը կցվում է)։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ 

տարիների տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 70 տոննա:  

15. «Փայտանյութի մոխիր» թափոնի տեսակին Հայաստանի Հանրապետությունում 

գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների դասակարգչում տրված է վտանգավոր 

թափոնի հետևյալ ծածկագիրը` 3130060011995  

Վտանգավորության դասը` 5  

Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ  

Բաղադրությունը՝ կալցիումի կարբոնատ՝ 17%, կալցիումի սիլիկատ՝ 16,5%, կալցիումի 

սուլֆատ՝ 14%, կալցիումի քլորիդ՝ 12%, օրթոֆոսֆատ` 20% և այլ հանքային խառնուրդներ՝ 

20,5%:  

Թափոնն առաջանում է կաթսայատան շահագործման արդյունքում, որտեղ որպես 

վառելիք օգտագործվում է փայտանյութ։  

Նախորդ տարի առաջացել է «Փայտանյութի մոխիր» թափոն 7 տոննա, որը 

տեղափոխվել է Մասիսի աղբավայր համաձայն պայմանագրի (պայմանագրի պատճենը 

կցվում է)։  

Թափոնի հաջորդ տարվա գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի նախորդ տարիների 

տվյալների հիման վրա, որը հավասար է տարեկան 10 տոննա: 
 

Ձեռնարկության վերազինման արդյունքում թափոնների քանակը մնում է անփոփոխ: 
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2.4  Ձեռնարկության տարածքում թափոնների կուտակման վայրերի սխեմա 
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2.5 Սանիտարապաշտպանիչ գոտի 

Սանիտարապաշտպանիչ գոտիների չափերը թութունի վերամշակմն ըստ СН 245-71 

ստանդարտի սահմանված են 50մ /V դաս/, ինչը լիովին ապահովված է: 
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3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

3.1 Դիտարկվող տարածշրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական դիրքը 

Մասիս քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտի կենտրոնական մասում՝ Հրազդան 

գետի ստորին հոսանքի ավազանում։ Հյուսիսից սահմանակից է Արարզատի մարզի Այնթապ, 

Նոր Խարբերդ, արևմուտքից՝ Սայաթ-Նովա, հարավից՝ Նորամարգ, արևելքից՝ Մարմարաշեն, 

Նոր Կյուրին գյուղերին։ 

Մարզկենտրոն Արտաշատից գտնվում է 20 կմ դեպի արևմուտք, իսկ Երևանից 17 կմ 

դեպի հարավ: 

3.2 Տարածքի գեոմորֆոլոգիական, հիդրոլոգիական, հիդրոերկրաբանական, 

ինժեներաերկրաբանական, սեյսմատեկտոնական պայմանները 

Ուսումնասիրվող համայնքը գտնվում է հանրապետության սեյսմաակտիվ գոտիներից 

մեկում, Արարատայան դաշտավայրի կենտրոնական մասում: 

Ժամանակակից Արարատի գոգավորության կառուցվածքը սկսվել է ձևավորվել վերին 

էոցեն-օլիգոցենի ժամանակահատվածում և մինչև հիմա ենթարկվում է ճկման: Դրա մասին է 

վկայում դեպրեսիայի կենտրոնական մասի նեոգենի հասակի գոյացությունների հզորության 

մեծացումը: Մասնավորապես լճային նստվածքների հզորությունը այստեղ կազմում է 400մ: 

Լճային նստվածքները ներկայացված են կոպճա-կավավազա-ավազա-ավազակավային 

գոյացումներով, ծածակված լճային կավերով, որտեղ հանդիպում են ոսպնյակաձև 

հրաբխային գոյացումներ:  

Ուսումնասիրված տարածքում ֆիզիկաերկրաբանական երևույթները ներկայացված են 

մակերևույթային համատարած լվացումով մակերևույթային տեղումներով:  

Ուսումնասիրված տարածքում տեխնածին երևույթները բացակայում են: 

Տարածքի գեոմորֆոլոգիական պայմանները 

Մասիս քաղաքի տարածքը գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ունի հարթ ռելիեֆային 

բնույթ:  

Ուսումնասիրված տարածքում կարելի է առանձնացնել գեոմորֆոլոգիական մեկ 

էլեմենտ` 

Ալյուվիալ պրոլյուվիալ ակումուլյատիվ հարթավայր, մակերևույթի թեքությունը չի 

գերազանցում 10%: 

Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները 

Լիթոլոգիական տեսակետից Մասիս քաղաքի տարածքում առանձնացրել են հետևյալ 

երկրաբանակական շերտախմբերը` 

1. Ժամանակաից ալյուվիալ-պրոլյուվիալ գրունտեր, ներկայացված գորշ կավավազով 

մանրախճային գրունտներով մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և 
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կավային լցանյութով, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, 

կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով: 

2. Վերին չորորդական լճա-ալյուվիալ նստվածքներ ներկայացված Խճա-մանրախճային 

գրունտներով մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և կավային 

լցանյութով, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, կավերի և 

ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով: 

Մեծաբեկորային գրունտներով, խճի և մանրախճի խառնուրդով, քարակտորների  

արանքները  լցված են կավավազային և ավազային լցանյութով: Քարակտորները 

ներկայացված են հրաբխային ապարներով: 

Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը ոչ բարենպաստ է սեյսմիկ ազդեցության 

ժամանակ, քանի որ ստորգետնյա ջրերը, տեղադրված են մակերեսից 5մ-10 մ մակարդակի 

վրա: Ստորգետնյա ջրերը կապված են միջլավային և լավաների տակ գտնվող հոսքերի հետ,  

ունեն ինֆիլտրացիոն բնույթ:  

Գրունտային ջրերի առկայությունը կավային գրունտերում բացատրվում է ջրհագեցած 

ավազների բազմաթիվ ենթաշերտերով և ոսպնյակների առկայուցամբ, որը հանգեցրել է 

ստորգետնյա ջրերի ցիրկուլյացիայի բարդ պայմանների և ջրատար հորիզոնների 

առկայության: 

Տարածքի լիթոլոգիական պայմանները 

Լիթոլոգիական տեսակետից առանձնացվում են` 

Շերտ թիվ 1 Կավավազ բաց և մուգ մոխրագույն, գորշավուն երանգով, պինդ և փափուկ 

պլաստիկ թանձրության մինչև 35% քարակտորների պարունակությամբ, փոշենման ավազի 

ենթաշերտերով հաճախակի կարբոնատային և աղային, տարածքում կավավազները 

ներկայացված են նաև  գերնստող տարատեսակով: Հզորությունը տատանվում է 2.3 – 5.4 

մետր: 

Շերտ թիվ 2 Մանրախճային գրունտ մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և 

կավային լցանյութով մինչև 30-35%, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային 

ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:  

Հզորությունը տատանվում է 2.0 – 4.5 մետր: 

Շերտ թիվ 3 Խճա-մանրախճային գրունտ մեծաբեկորների պարունակությամբ, 

ավազային և կավային լցանյութով մինչև 30-35%, քարաբեկորները ներկայացված են 

հրաբխային ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:  

Հզորությունը տատանվում է 3.5 – 6.0 մետր: 

Շերտ թիվ 4 Մեծաբեկորային գրունտ, խճի և մանրախճի խառնուրդով, քարակտորների 

արանքները լցված են մինչև 10%  կավավազային և ավազային լցանյութով: Քարակտորները 

ներկայացված են հրաբխային ապարներով:  
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Հզորությունը տատանվում է 2.8 – 5.3 մետր: 

Չորրորդական ալյուվիալ պրոլյուվիալ առաջացումներ 

Գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների ուսումնասիրման համար 

օգտագործվել են տարածքի երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող 

գրունտների հետևյալ տարատեսակները. 

Կավային գրունտներ (Շերտեր թթ. 1) 

Բեկորային գրունտներ (Շերտեր թ. 2, 3, 4) 

Ստորև աղյուսակում բերված են գրունտների միջինացված ֆիզիկամեխանիկական 

ցուցանիշները:                    

Ֆիզիկա մեխանիկական 

ցուցանիշներ 

 

Չափման 

միավոր 

 

 Գրունտներ 

շերտ 1 շերտ 2 շերտ 3 շերտ 4 

1 2 3 4 5 6 

Ծավալային կշիռ կգ/մ3 1700 1750 1850 1700 

Տեսակարար 

շաղկապվածություն  
ՄՊա - 0.005 - - 

Ներքին շփման անկյուն աստիճան 29 22 34 20 

Դեֆորմացիայի մոդուլ ՄՊա 20 15 25 15 

Պայմանական 

հաշվարկային ճնշում 
ՄՊա 0.25 0.15 0.30 0.20 

Ելնելով տարածքի շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, 

ինժեներական նախապատրաստական աշխատանքների ծավալներից և բնույթից, ինչպես 

նաև հիդրոերկրաբանական պայմաններից, գեոմորֆոլոգիական հատկանիշներից և 

լիթոլոգիական կառուցվածքից, ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է երկու 

ինժեներաերկրաբանական շրջան` բարենպաստ և անբարենպաստ: 

ՀՀՇՆ II-6.02-2006 ՙՍեյսմակայուն Շինարարություն Նախագծման Նորմեր՚ 

նորմատիվային փաստաթղթում ներկայացված սեյսմիկ գոտևորման քարտեզը, ըստ որի 

ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է երրորդ սեյսմիկ գոտու մեջ: Այդ գոտուն 

համապատասխանում է 0.4g հորիզոնական արագացման արժեքը: 

 

I-3.2.1.4. Լանդշաֆտների դասակարգումը և գնահատականը 

Լանդշաֆտի նկարագիրը 

Ուսումնասիրող տարածքի լանդշաֆտը Արարատյան հարթավայրի 

կիսաանապատային լանդշաֆտային գոտին է` անապատների և մշակովի հողի 
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տեղամասերով, որոնք ձևավորվել են մարդու հազարամյա ագրոմշակութային 

գործունեության արդյունքում: Այստեղ ոռոգման խիտ ցանցի անցկացման շնորհիվ հողա-

բուսական ծածկույթը փոփոխված է այնպես, որ զգալի տարածություններում անհետացել են 

այդ գոտիներին բնորոշ գորշահողերը և բուսական բնական համակեցությունները: Մարդու 

կողմից ստեղծվել է կուլտուրական լանդշաֆտ` չոր մերձարևադարձային պտղաբուծության, 

այգեգործության և բանջարանոցային տարածությունների գերակշռությամբ: Անապատային և 

կիսաանապատային լանդշաֆտի բնական տեղամասեր մնացել են միայն անջրդի 

տարածություններում, ցանքատարածությունների դաշտամիջյան ճանապարհների եզրերին, 

կամ ոռոգման կանալների շուրջ չմշակվող տարածքներում, արոտավայրերում, բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքներում և ջրաճահճային էկոհամակարգերում: 

Արարատյան հարթավայրի հյուսիսային մասը, որն ընդգրկում է Քասախ, Հրազդան և 

Վեդի գետերի ավազանները, հանդիսանում է Հայաստանի հիմնական գյուղատնտեսական 

շրջանը, սակայն հողերի աղակալման և ճահճացման պահճառով հարթավայրի ավելի քան 

քառորդ մասը գյուղատնտեսական նպատակներով չի օգտագործվում: Ընդ որում, այդպիսի 

տարածքների ընդարձակմանը նպաստում են նաև ոչ նորմավորված ոռոգումը, դրենաժային 

համակարգի անբավարար վիճակը և ջրալույծ աղեր պարունակող ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակի բարձրացումը: 

Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակի պատճառ է 

հանդիսացել խոնավ ցածրավայրային աղուտային մարգագետինների առկայությաունը: 

Այնտեղ, ուր գրունտային ջրերը մոտ են մակերևույթին, առաջացել են գերխոնավ, այպես 

կոչված՝ չալաների հողեր: Այս գոտում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում նաև 

ցածրավայրային ճահճային լանդշաֆտները, որոնք հիմնականում ենթարկված են 

մելիորացիայի ու կուլտուրականացման: Որոշ վայրերում հանդիպում են թաքիրանման 

հողեր և ավազի բլրակներ: Հարավ արևելյան նախալեռնային ցածր լեռնային նստվածքային 

ջրամերժ ապարներ ունեցող տարածքներում, շնորհիվ չոր կլիմայի, առաջացել են 

անապատա-կիսաանապատային լանդշաֆտների որոշակի տիպեր` Բեդլենդներ, որոնք զերծ 

են բուսական ծածկույթից: Կիսաանապատային լանդշաֆտների առանձնակի 

հատկություններից մեկն էլ գիպսի կուտակումն է: 

 

3.3 Տարածաշրջանի հողերի նկարագիրը 

Տարածաշրջանի հողային ծածկույթն իրենից ներկայացնում է ՀՀ տարածքի տարբեր 

մասերում հանդիպող տարաբնույթ հողածածկեր: Տարածաշրջանի ցածրադիր մասում 

տարածված են կիսաանապատային հողերը, որոնք տարածաշրջանում կազմում են աննշան 

տոկոս: 

Նախալեռնային շրջաններում լայնորեն տարածված են խայտաբղետ, կավաբեր, տեղ-

տեղ աղակալված հողերը: Տարածաշրջանը ծածկված է ջրաբերուկային-մարգագետնային՝ 

հնումոռոգվող հողերով, անտառային բուսականությունը՝ բնահողային ծածկույթին 

համապատասխան, նույնպես ենթարկված է ուղղահայաց գոտևորման: Առավել ցածրադիր 
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տեղերում, Արաքսի և նրավտակների փուխր բերվածքներում ձևավորվել են հումուսով 

աղքատ գորշ հողեր` բաց գորշագույն հողեր ու տիպիկ գորշահողեր` աղակալած 

տարածքներով: Անապատի համար բնորոշ այս հողերի առաջացմանը նպաստել են կլիմայի 

չորությունը և բուսական ծածկույթի աղքատությունը: Բնորոշ են բաց գորշագույն և 

գորշագույն հողերը, որոնք հիմնականում կուլտուրականացված են ևոռոգվում են 

գյուղատնտեսական նպատակով: Այս գոտու լանդշաֆտների մեծ մասը վերափոխվել են 

ջերմասեր կուլտուրաների ագրոլանդշաֆտների: Վերջին տասնամյակներին իրականացվել 

են աղուտային հողերի աղազրկման և կուլտուրականացման աշխատանքներ: 

Արարատյան հարթավայրի արևմտյան մասում հանդիպում են աղակալած հողեր՝ 

ալկալահողերը: 

Տեղ-տեղ երևում են թաքիրներ` դեղնա-սպիտակավուն կավի ճաքճքած մակերեսով 

տարածություններ: Չոր ցամաքային կլիմայի պայմաններում գերակշռում են ֆիզիկական 

հողմնահարման պրոցեսները` պայմանավորելով քայքայված փուխր նյութերի կուտակումը և 

կենսանյութի արագ հանքայնացումը: 

3.4  Կլիման և օդերևութաբանական պայմանները 

Տեղանքի կլիմայական բնութագիրը ներկայացնելու համար օգտագործվել են 

տարածաշրջանում գործող Արտաշատ օդերևութաբանական կայանի բազմամյա 

դիտարկումների տվյալները: Օգտագործելով կլիմայական հաշվարկային մեթոդները, 

հաշվարկվել են տեղանքի կլիմայական բնութագրերը:  

Շրջանի կլիման չափավոր տաք է: Ձմեռը տևական և համամատաբար տաք է, թույլ 

քամիներով, բավական կայուն ու հաստ ձնածածկ շերտի գոյացումով: Ամառը շոգ է, չոր: 

Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է 11.7˚C, հունվարինը՝-4˚C, ապրիլինը՝ 

12.8˚C, հուլիսինը՝21.6˚C, հոկտեմբերինը՝13˚C: Ջերմաստիճանի ամսական ամպլիտուդան 

8.6˚Cէ: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 

 -29˚C, դիտվել է հունվարին, բացարձակ առավելագույնը՝ +43˚C է՝ դիտվել է օգոստոսին: 

Հողի մակերևույթի վրա միջին տարեկան ջերմաստիճանը 9˚C է: հունվարին՝-5˚C, իսկ 

հուլիսին՝23˚C: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ: 

Օդի միջին տարեկան ճնշումը 861.0 մբ է, բացարձակ խոնավությունը 8.2մբ է, իսկ 

հարաբերականը՝ 72%: 

Տարեկան մթնոլորտային տեղումներիքանակը կազմում է 265մմ: Տեղումների 

առավելագույնը դիտվում է օգոստոսին՝ 72 մմ, իսկ նվազագույնը դեկտեմբերին՝ 20 մմ: 

Ձյան ծածկույթի միջին հաստությունը հասնում է 10 սմ: Ձյան տեսքով տեղումների 

քանակությունը 124 մմ է: Նոյեմբերի 13-ից դիտվում է կայուն ձնածածկույթ, որը վերանում է 

ապրիլի 5-ին: Ձյան ծածկոցի առավելագույն շերտի բարձրությունը 10սմ է, միջինը՝10 սմ: 

Ընդհանուր ֆոնային կլիմայական բնութագիրը 

Ֆոնային կլիմայական բնութագիրը իր մեջ ընդգրկում Է երկու հիմնական ասպեկտ`                 
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- կլիմայի գնահատականը մարդու ֆիզիոլոգիական հարմարավետության վրա 

ազդեցության տեսանկյունից 

- կլիմայի   գնահատականը   վնասակար   նյութերի   ցրման   պայմանների   վրա 

ազդեցության տեսանկյունից: 

Կլիմայի   գնահատականը    մարդու   ֆիզիոլոգիական   հարմարավետության   վրա 

ազդեցության տեսանկյունից տրված Է աղյուսակ 5.4-ում: 

Կլիմայի գործոնների կենսակլիմայական գնահատականի չափանիշները   

        Աղյուսակ 5.4 

Կլիմայի 

գործոնները 
Հարմարավետությունը 

Անհարմարավետությունը 

գերտաքացում սառեցում 

1. Օդի 

ջերմաստիճանը, ˚C 
12-14 24-ից բարձր 

-30-35, -1.5 մ/վրկ, 

-25, 2.0 մ/վրկ, 

-15, 3. մ/վրկ 

Քամու դեպքում 

2. Քամու 

արագությունը, 

մ/վրկ 

0.5-3.0 
փոքր 0.5 

մեծ 3.0 

5-ից 

մեծբացասական 

ջերմաստիճանի 

դեպքում 

3. Հարաբերական 

խոնավությունը, % 

30-70 

մայիս-օգոստոս 

30-իցփոքր 

70- ից բարձր 

Մնացած 9 ամիս 

80- ից բարձր 

չկա 

 

Օդի միջին ամսական ջերմասատիճանը հուլիս-օգոստոս ամիսներին գերազանցում է 24 

˚C: Գերտաքանցման փաստը ինչպես համայնքներում նկատվում է տարվա ընթացքում 2 

ամիս՝ 62 օր: 

12-14˚C գերազանցման դեպքերը նկատվում են ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս 

և սեպտեմբեր ամիսներին: 

Օդի հարաբերական խոնավության տեսանկյունից մարտից մինչև հոկտեմբեր 

ամիսները դիտարկվում են ինչպես հարմարավետ, 80%-ից բարձր խոնավություն չի 

արձանաԳրվել: 

70%-ից բարձր խոնավություն նկատվում է հունվար, փետրվար ամիսներին, և նոյեմբեր, 

դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում: 3.0 մ/վրկ-ից մեծ քամու արագություն չի դիտարկվում: 
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Դեկտեմբերից–մարտ ժամանակահատվածում օդի բացարձակ նվազագույն 

ջերմաստիճանը դիտարկվում է –15˚C-ից բարձր, սակայն նշված ամիսներին քամու 

արաությունը գտնվում Է 1.4-2.8մ/վրկ-ի սահմաններում: 

Օդի միջին ամսական  և տարեկան ջերմաստիճանը (0C) 

Աղյուսակ 1.2 

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

Արտաշատ 

քաղաք,  

-

4 

-

1.3 
5.3 12.8 17.7 21.6 25.5 24.5 20.0 13.0 6.0 

-

0.8 
11.7 

 

Միջին ամսական և տարեկան օդի հարաբերական խոնավությունը (%) 

Աղյուսակ 1.3 

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

Արտաշատ 

քաղաք  
78 73 64 57 59 54 51 51 57 66 75 79 64 

 

Քամու միջին ամսական և տարեկան արագությունը (մ/վրկ) 

Աղյուսակ 1.4 

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

Մասիս քաղաք 0.9 1.3 1.6 1.6 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 0.9 0.8 0.7 1.2 

 

Ամառվա շոգ ամիսների ժամանակահատվածի անալիզը ցույց Է տալիս, որ նշված 

համայնքներում 1T, 2T և 3T դասերի «շոգ եղանակները դիտարկվում են հուլիս, 

օգոստոսամիսներին,որիընթացքումառաջանումէջերմային բեռնվածություն մարդու 

օրգանիզմի վրա: Հարմարավետության ժամանակահատվածը ժամը 13-ից մինչև ժամը 21-ը 

նշված համայնքների համար կազմում Է 83%, անհարմարավետության ժամանակահատվածը 

17%:  

Անհարմարավետության պայմանների հաշվառման չափանիշը հանդիսանում Է 

անհարմարավետության ժամանակահատվածի տևողությունը: 

Տարվա կտրվածքով անհարմարավետության ժամանակահատվածը մեծ Է 8% (17%) 

տարեկան ժամանակահատվածից, որը հանգեցնում Է նրան, որ նախագծման 

ժամանականհրաժեշտէնախատեսելմիշարքհատուկ միջոցառումներ: 
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3.5 Օդային ավազան 

Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները կատարվում 

են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի 

կենտրոն» (ՇՄՏՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ Մասիս համայնքում 

մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները բացակայում են, սույն հայտում 

բերվում են օդային ավազանի ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքները: 

  ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և Գյումրի 

քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների 

արժեքները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում, որոնց հաշվարկները կատարվել են ըստ 

տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի: 

ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակը ընդունված է համարել ՀՀ-ի 

ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները: Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական 

տեղեկագրի՝ Մասիսի համայնքում բնակչության թվաքանակը կազմել է 20 500 մարդ: 

  Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային 

արժեքներից (Աղ․3), Մասիս համայնքում աղտոտիչների ֆոնային կոնցենտրացիաների 

արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. փոշումասնիկներ՝ 0,3մգ/մ3, ածխածնի 

մոնօքսիդ՝ 0,8 մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0,015 մգ/մ3 և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,05 մգ/մ3: 

  Նշված մակարդակները գտնվում են ՀՀ գործող նորմերի (ՀՀ որոշում 160-Ն, 2006 թ.) 

սահմանում, բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու մասնիկները, որոնց ֆոնային 

կոնցենտրացիան մոտ 1.5 անգամ գերազանցում է գործող ՍԹԿ-ն (ՍԹԿփոշի = 0,15 մգ/մ3): 

 

3.6 Բուսական և կենդանական աշխարհը 

ՀՀ Արարատի մարզի տարածքը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, անապատային-

կիսաանապատային գոտում: 
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Կենսաբանական ռեսուրսներ: Կիսաանապատւային գոտու կենսառեսուրսները աչքի 

չեն ընկնում իրենց բազմազանությամբ, սակայն կերհանդակները ներկայացված են 

օշինդրային, օշինդրա-էֆեմերային, օշինդրա-հացազգային, օշինդրա-օշանային և 

օշանայինբուսական համակեցություններով: Ուտելի և համեմունքային բույսերից կարելի է 

նշել բոխին, շրեշը, շուշանը, ղանձիլը: Եթերայուղատու բույսերից են ուրցը, անթառամը, 

օշինդրը: Բնական խեժով հարուստ են հատկապես տրագականտային գազերը: Որսի օբյեկտ 

են համարվում լորը, քարիկաքավը, մի շարք ջրլողթռչուններ /սևփարփար, մեծսուզակ, 

փոքրսուզակ, կռնչանբադ, մոխրագույն բադ և այլն:  

Մարզի բուսականության առավել տարածված տեսակներից են կիսաանապատային, 

տափաստանային տեսակները, որոնք զբաղեցնում են տարածքի հյուսիս-արևելյան և հարավ-

արևմտյան մասերը: 

Մարզի կլիմայական պայմանները թույլ են տալիս այդ հողերի վրա աճեցնել 

տեխնիկական, այգեգործական և մերձարևադարձային, ինչպես նաև հացահատիկային 

կուլտուրաներ: 

3.6.1 Բուսական աշխարհը 

Անապատային չորասեր բուսականության բնորոշ բուսատեսակներից են շորան, 

բալախը, սարսազան որոնք դիմանում են աղակալմանը:  Քաղաքի հարավային մասում 

գերակշռում է հալոֆիտային, հալոքսեռոֆիտանապատային բուսականությունը - Salsola 

eticoides, S. dendroides, S.nitraria, Haiocnemumstrobilaceum: Արևելքում օշինդրա-էֆեմերային 

կիսաանապատային բուսականության գերակշռությամբ - Artemisia fragrans, Kochiaprostrata, 

Capparis herbacea, Ceratoides papposa, Atraphaxi sspinosa, Rhamnus paiiasii, Tanacetum 

argyrophyllum, Poa bulbosa,  տեսակներ -  Bromus, Aegilops, Eremopyrum, Alyssum: 

Կիսաանապատային գոտու համար բնորոշ բուսատեսակներից են օշինդր բուրավետը, Օշան 

գորշ, Օշան հավամրգանման, գեղածնկիկ մատիտեղանման, լերդախոտ ալեհեր, 

ավելաբույսգետնատարած: Հազվագյուտ և անհետացող գիպսոֆիտ անապատային 

բուսական ֆորմացիաներ Cephalorrhynchustakhtadzhianii, Zygophyllumatriplicoides:  

Մարզի էնդեմիկ տեսակներն են կտավատազգիներ (Linaceae), մեխակազգիներ 

(Caryophyllaceae): 

Մարզի տարածքում հանդիպող և անհետացող բուսական տեսակների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը վերցված է ՀՀկառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն 

որոշմամբ հաստատված ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքից: 

Էնդեմիկ տեսակն է իշակաթնուկ ազգիներ (Euphorbiaceae): 

3.6.2 Կենդանական աշխարհ 

Տարածքը հարուստ է կիսաանապատային գոտուն բնորոշ սողուններով, ինչպիսին են 

միջերկրածովային կրիան /Testudograeca/, բարեկազմ օձ ագլուխ մողեսը /Ophisopselegans/, 

Շտրաուխի /Eremiasstrauchi/ և Անդրկովկասյան /E. pleskei/ մողեսիկները, Անդրկովկասիան 

թաքիրային կլորագլուխը /Phrynocephalushelioscopuspersicus/, մողեսաօձը 
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/Malpolonmonspessulannus/, վզնոցավոր /Eireniscollaris / ևՀ այկական /E. punctatolineatus / 

էյրենիսները, կարմրափոր սահնօձը կամշահմարը / Coluberschmidti/ և կապարագույն 

սահնօձը /C. nummifer/, Անդրկովկասյան գյուրզան /Viperalebetina/: Կրծողներից – 

սովորական /Microtusarvalis/ և հասարակական /M. socialis/ դաշտամկները, հարավային 

/Merionesmeridianus/, փոքրասիական /M. blackleri/ և Վինոգրադովի / M. vinogradovi / 

ավազամկները: Կատվազգիներից - եղեգնակատուն /Felischaus/: Ջրաճահճային 

էկոհամակարգերում հանդիպում են Կասպիական կրիան/Mauremiscaspica/ և 

լճագորտը/Ranaridibunda/: 

Նշված համայնքային տարածքներում հանդիպում են ամենուր 

ողնաշարավորներից՝լճագորտ, մողես, սովորական լորտու, տնային ճնճղուկ, մոխրագույն 

ագռավ, կաչաղակ, սովորական և հասարակ դաշտամուկ, մոխրագույն առնետ, 

անողնաշավորներից՝անձրևորդ, մրջյուն, մեղու, ծղրիդ, ճռիկ, մորեխ, փայտոջիլ, 

կապտաթիթեռ, մոծակ, սենյակային և դաշտային ճանճեր: 

Կենդանիների էնդեմիկ տեսակներն են՝ հայկական մկնիկ, կովկասյան տարավոն, 

Չեռնովի մերկաչք: 

3.6.3 Պատմամշակույթային հուշարձաններ 

Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, 

որը 2002 թ. հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 5 

հուշարձան (4 միավոր)։ 

 

հուշարձան 
կառուցվա

ծ 

Վայր, 

հասց

ե 

կոոր

դ 

համարանի

շ 

նշան

. 

հավելյալ 

նշումներ 

Գերեզմանոց 19-20 դդ. 
հվ 

եզրին 
— 3.57/1  

Սբ. 

Աստվածածի

ն եկեղեցուց 

200 մ հս-աե 

Եկեղեցի Սբ. 

Աստվածածին 
19 դ. 

հվ 

եզրին 
— 3.57/2 Տ կիսավեր 

Խաչքար 1542 թ.  — 3.57/4.1 Հ 
մատուռի 

ներսում 

Հուշարձան 

Երկրորդ 

աշխարհամարտու

1983 թ. գ. մ. — 3.57/3 Տ 
քանդ.` Գ. 

Եփրեմյան 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%BD_(%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9155
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9155
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9155
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9155
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 

Վայր, 

հասց

ե 

կոոր

դ 

համարանի

շ 

նշան

. 

հավելյալ 

նշումներ 

մ զոհվածներին 

Մատուռ Սբ. 

Թադևոս Առաքյալ 
16 դ. 

հվ 

եզրին 
— 3.57/4 Տ 

վրկռ.` 20 դ., 

Սբ. 

Աստվածածի

ն եկեղեցուց 

հս-ամ 

 

Գործունեության իրականացման տեղանքին հարակից չկան արգելոցներ, ազգային 

պարկեր կամ հատուկ նշանակության պահպանվող տարածքներ, ինչպես նաև բնութագրվող 

տարածքում և տարածքի մերձակայքում չկան ազդեցության ենթակա պատմամշակութային 

հուշարձաններ: 
 

 

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

 Արտադրատարածքում շահագործման ժամանակ հնարավոր են վթարային 

իրավիճակներ, ինչպես նաև բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութային 

պայմաններ։ Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը 

կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունում մշակված է 

գործողությունների ծրագիր, որը ներառում է հետևյալ միջոցառումները. 

 

- Աշխատանքի ընդունվող բոլոր աշխատողների հետ անցկացնել նախնական ուսուցում 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ: 

- Երեք ամիսը մեկ, աշխատակիցների հետ անցկացնել հրահանգավորում 

անվտանգության տեխնիկայի գծով: 

- Տրանսպորտային մեքենաների և արտադրական սարքավորումների ղեկավարումը 

թույլատրել այն անձանց, որոնք անցել են հատուկ ուսուցում և ունեն այդ մեքենաների կամ 

սարքավորումների:ղեկավարման իրավունքի վկայական: 

- Բնական աղետների ժամանակ (երկրաշարժ, սողանքներ, ջրհեղեղ և այլն) 

ընկերության արտադրական աշխատանքը կանգնեցվում է և անձնակազմը տեղափոխվում է 

անվտանգ վայր։ 

- Հրդեհի ժամանակ հոսանքազրկվում են բոլոր էլեկտրական սարքերը, միացվում է 

հակահրդեհային ջրի համակարգը, անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր։ 

- Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների ընթացքում հնարավոր են 

վնասակար նյութերի գետնամերձ կոնցենտրացիաների ավելացումներ։ 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9155
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Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների (քամու արագության նվազեցում, 

անհողմություն, մառախուղ) մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո կատարվում են 

հետևյալ գործողությունները (միջոցառումները). 

• I կարգի վտանգի (զգուշացման) ժամանակ խստացվում է արտադրական 

գործընթացների ցուցանիշների վերահսկումը, 

• II կարգի վտանգի ժամանակ սահմանափակվում է ջերմային 

գործընթացները, 

• III կարգի վտանգի ժամանակ կարճաժամկետ դադարեցվում է 

շոգեկաթսաների աշխատանքը առանց ջերմային ցանցերի դատարկման։ 

Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների միջոցառումները իրականացվում 

են անմիջապես արտադրամասի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից։ 

- Չոր և շոգ եղանակներին բաց հրապարակներում և մերձակա ճանապարհներին 

կատարվելու է ջրցանում` փոշենստեցման նպատակով: 

- Նախատեսվում է հարակից տարածքները չխախտել և չաղտոտել կենցաղայի աղբով և 

այլ տեսակի թափոններով: 

 
Տեղեկություններ թափոնների գործածության ոլորտում նախատեսվող միջոցառումների 

վերաբերյալ  

 

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տոբակո» ՍՊ ընկերության կողմից մշակվել են ձեռնարկությունում 

գոյացող վտանգավոր թափոնների թվով 13 անձնագրերը, որոնք համաձայնցեվել են ՀՀ 

շրջակա միջավայրի նախարարության հետ։  

Թափոնների անձնագրերը պարունակում են տեղեկություններ թափոնի քանակության, 

վտանգավոր հատկությունների, ծագման, կազմի, հրդեհա-  

պայթյունավտանգության, կոռոզիոն հատկությունների, ռեակցիոնունա - կության, 

վնասազերծման ու վերամշակման առաջարկվող եղանակների, տեղափոխման ընթացքում 

սահմանափակումների, գործածության ժամանակ ձեռնարկվելիք անհրաժեշտ 

նախազգուշական միջոցառումների մասին:  

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման նպատակով «Ինտերնեյշնլ 

Մասիս Տոբակո» ՍՊԸ-ում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվում է 

թափոնների հաշվառում: Գոյացող թափոնների հաշվառումն իրականացվում է նախնական 

և վերջնական գրանցամատյաններում: Նախնական գրանցամատյանի մեջ հաշվառվում է 

թափոնների ամսական քանակությունները տեղամասում, գրանցվում և հաստատվում է 

աղյուսակը լրացնողի կողմից: Նախնական գրանցամատյանից տվյալները գրանցվում են 

վերջնական գրանցամատյանի մեջ: 

 

Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 
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➢ Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

➢ ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող 

տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

➢ պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների, բացառել անսարք 

վիճակում գտնվող սարքավորումների օգտագործումը 

➢ տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել 

դրանց աղմուկի մակարդակին: 

 

5. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Բազմաբնակարան բնակելի  բնակելի համալիրի շինարարական աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ 

մշտադիտարկումները. 

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

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում 

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

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 

350 հազ. դրամ: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

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

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

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

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

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

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

производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

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

проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

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

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

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

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

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

թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

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

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

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