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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D6%80_%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%AF_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%B3%D5%AB_%D4%B2%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%BD%D5%AB
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%AF_%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%B8%D5%B2_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%AF_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D6%81_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D6%81_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%AA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%AA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%BA%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B3%D5%A1%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BE%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A6%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%AA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%AA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%BA%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B3%D5%A1%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BB%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%A6%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B8%D5%B6%D5%B1%D5%A1%D5%BC%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%AE
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6 http://env.am/storage/files/pt61-10kendani.pdf 
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Երևանյան սևամարմին Cylindronotus erivanus
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7 Հուշարձանների պահպանության պայմանակարգերը տրված են Հավելված 5-ում 
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ԵՆԹԱԿԱ-

ՌՈՒՑՎԱԾՔ 

ԲԱՑԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Թափոնների 

կառավարում  

 Բնաեկիչները ներգրավված չեն 

թափոնների ճիշտ կառավարման և 

վերամշակման ընթացակարգերում: 

 Բացակայում են  աղբի կոնտեյներները 

կամ տեսակավորման ու 

վերամշակման 

հնարավորությունները: 

 Թափոնների կառավարում.  Կոտայքի 

Հրազդան համայնքում մեկնարկել 

են սանիտարական աղբավայրի 

շինարարական աշխատանքները։ 

Աղբավայրը կառուցվում է «Կոտայքի և 

Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ 

կենցաղային թափոնների կառավարման 

ծրագրի» շրջանակում:  
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 Հասարակական վայրերում 

բացակայում են պատշաճ տեսքով 

աղբարկղերը:   

 Աղբավայրը գործում է իր ամբողջ 

հզորությամբ և ենթակա է 

կոնսերվացման: 

 

 Խրախուսել, որպեսզի 

համայնքապետարանը կարգավորի 

համայնքի թափոնների հեռացման 

վայրերը՝ կարևորելով աղբի 

կոնտեյներների չափը և տարողությունը, 

ինչպես նաև դրանց տեղակայման 

վայրերը:  

 Առաջարկել թափոնների կառավարման 

մասով իրազեկման արշավի 

անցկացում, որը կհասցեագրվի 

դպրոցների երեխաներին և 

մեծահասակներին՝ թափոնների 

պատշաճ հեռացման 

բնապահպանական  արդյունքների 

վերաբերյալ նրանց կրթելու նպատակով:  

 Տրամադրել վերամշակման ենթակա 

թափոնների համար նախատեսված 

կոնտեյներներ և աղբահանության 

պայմանագիր կնքել մասնավոր 

ընկերության հետ:  

Կոյուղաաջրերի 

մաքրում 

 Մասնավոր տների խողովակաշարերը 

գտնվում են անբավարար վիճակում: 

 Կոյուղաջրերի հեռացման 

համակարգերի և դրանց մաքրման 

կայանների բացակայության 

արդյունքում կեղտաջրերը 

արտահոսում են դեպի շրջակա 

տարածքներ:  

 Կոյուղաջրերի ոչ պատշաճ հեռացման 

արդյունքում կարող են աղտոտվել 

գրունտային ջրերը: 

 Կոյուղաջրերի կոլեկտորների 

բացակայություն:  

 

 Ռազմավարական ծրագիրը պետք է 

կարգավորի կեղտաջրերի 

ապակենտրոնացված կառավարումը 

բնակավայրի բոլոր հատվածներում:  

 Գործընկերություն հաստատել ՄԱԶԾ 

կամ այլ կառույցցների հետ, ովքեր 

հետաքրքրություն կդրսևորեն 

բնակավայրի կեղտաջրերի մաքրման 

ուղղությամբ՝ կոյուղաջրերի մաքրման 

առանձնացված կայանի լուծումների 

մշակմանը  ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրելու հարցում: 

Ջրամատակա-

րարում  

 Խմելու ջրի աղբյուրները չունեն 

բավարար պաշարներ, գտնվում են 

ցածր նիշերի վրա:  

 Ջրամատակարարումն 

իրականացվում է ժամային գրաֆիկով։ 

 Խմելու ջրի մաքրման կայանը 

բացակայում է:  

 Ջրամատակարարման ցանցերը 

կարիք ունեն վերանորոգման: 

 ՕԿՋ-ները ևս կարիք ունեն 

վերանորոգման: 

 Ներկայումս ջրամատակարարման 

խողովակները հիմնականում 

փոխարինվում են համայնքի կողմից,  

 իրականացվում են ջրաատակարարման 

նոր աղբյուրի շահագործման 

աշխատանքներ: 

 առաջարկվում է բնակավայի 

տարածքում 2 հատ 450 մ3 ծավալով 

օրվա կարգավորիչ ջրամբարների 

նախատեսում պահանջվող նիշերի վրա:  

 

Հասարակական 

տրանսպորտ 

 

 Հասարակական տրանսպորտը 

բացակայում է:  

 Շրջանների միջև թերզարգացած 

տրանսպորտային կապեր:  

 Կանոնավոր կատարվում են 

հայմայնքային կենտրոնի հետ 

 Առաջարկվում է բարելավել 

հասարակական տրանսպորտի 

համակարգը՝ նախատեսելով 

համայնքային կենտրոնից նվազագույնը 

երկանգամյա երթուղի մինչև 

համայնքային կենտրոն (բնակավայրի 

կողմից նոր միկրոավտոբուսների 
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(Հրազդան) տրանսպորտային 

կապերը։ 

 Համայնքի կենտրոից կապը 

Լեռնանիստի հետ կատարվում է 

տաքսիների միջոցով։ 

 

ձեռքբերում), նոր միանման 

ժամանակակից կանգառների 

կառուցում (զբոսաշրջային 

այցելությունների հաշվի առնմամբ): 

Կանգառներին հարող հատվածներում 

նախատեսել նաև հեծանիվների 

վարձակալության կետեր՝ հեծանվային 

շարժման  համար։ 

 Կանգառին կից տեղեկատվական կետի 

(էլեկտրոնային կամ աշխատակցի 

սպասարկմամբ) նախատեսվում՝ 

տեղակատվական գրականության 

տրամադրմամբ։ 

Կապի 

հասանելիություն 

 Բավարար 3G կամ 4G ծածկույթ՝ 

պայմանավորված լեռնային ռելիեֆով:  

 

 Համայնքապետարանը պետք է 

խրախուսի հեռահաղորդակցության 

ոլորտի հիմնական օպերատորներին՝ 

ցանցի ավելի լայն ծածկույթի 

ապահովման ուղղությամբ:  

Ճանապարհային 

ցանց  

 ավտոմոբիլային ճանապարհների 

ընդամենը 40%-ն է ասֆալտապատված 

(որոշ մասը՝ բազալտե չորսուներով):  

  Որոշ ճանապարհներ ամրացված են 

հենապատերով, ունեն վերանորոգման 

կարիք:  

 Երթևեկության ուղղորդիչ և 

տեղեկատվական նշանների պակաս, 

ինչը խոչընդոտում է պատշաճ 

կողմնորոշմանը:  

 Թաղամասերի գրունտային ներքին 

ճանապարհների ցանց, (ունեն 

ասֆալտապատման կարիք):  

 Կառավարությունն արդեն իսկ 

հատկացրել է համայնքների 

ավտոճանապարհների վերանորոգման 

և վերակառուցման, պատվարներն 

ամրացնելու նպատակով:  

 Համայնքի կողմից ևս անհրաժեշտ է 

գլխավոր ճանապարհների համար մի 

շարք ենթակառուցվածքային 

բարեկարգումներ, ինչպես նաև այն 

ճանապարհների նորոգում, որոնք 

կարող են նպաստել զբոսաշրջության 

զարգացումը:  

 Իրականացնել հիմնական փողոցներում 

համապատասխան նշանների 

տեղադրում:  

 Համայնքի ռազմավարական 

զարգացման քառամյա ծրագրում 

անհրաժեշտ է ներառել անբավարար 

վիճակում գտնվող, հաճախ 

օգտագործվող և վերանորոգման կարիք 

ունեցող  ճանապարհները:   

Մայթեր, 

հեծանվային 

ճանապարհի 

միացում և 

փողոցային լույսեր 

 

 Ճանապարհները հիմնականում զուրկ 

են մայթերից, իսկ գոյություն ունեցող 

մայթերն անբավարար վիճակում են:  

 Երկրորդական ճանապարհները և 

փողոցները հազվադեպ են 

ապահովված լուսավորությամբ: 

 Փողոցներում հեծանիվ վարելը դժվար 

է՝ մեծ թեքությունների և  փողոցների 

երկայնքով հեծանվորդների համար 

նախատեսված արահետների 

համապատասխան շերտերի 

բացակայության պատճառով:  

 Մայթերն ունեն վերանորոգման կարիք:  

 Անհրաժեշտ է նախատեսել մայթեր՝ 

հիմնական ճանապարհների երկու 

կողմերում և նվազագույնը մեկը՝ 

երկրորդական փողոցներոմ: Նշագծել 

արահետներ հեծանվորդների համար:  

 Անհրաժեշտ է կատարել արտաքին 

լուսավորության համակարգի 

մանրակրկիտ ուսումնասիրություն՝ 

հասարակական անվտանգության և 

հարմարավետության ու գրավչության 

ապահովման տեսանկյունից:  
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 Քաղաքի արտաքին լուսավորության 

համակարգը անհրաժեշտ է համալրել 

էլեկտրախնայող լամպերով:   

 Անհրաժեշտ է ՄԱԶԾ,  ԱԶԲ կամ այլ 

միջազգային կազմակերպությունների 

հետ համաֆինանսավորմամբ փուլ առ 

փուլ իրականացնել արտաքին 

լուսավորության 

էներգաարդյունավետության 

բարձրացման համար անհրաժեշտ 

միջոցների ու էներգախնայող լամպերի 

ձեռքբերումը, ապահովել անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝ 

լարանցումը, հիմքային բարձիկները, 

փողոցային լույսերի և սյուների 

տեղադրումը:  

Ջրահեռացում   Փողոցներում և կանաչապատ 

տարածքներում ջրահեռացման գործող 

համակարգերի բացակայություն, որը 

առկա թեքությունների պայմաններում 

նպաստում է փողոցային ծածկույթի 

քայքայմանը և տարեց տարի 

նորոգման անհրաժեշտությանը: 

քայքայված ծածկույթով փողոցներն 

անհարմար են երթևեկության համար և 

ոչ գրավիչ՝ այեցլուների համար։  

 

 Համայնքյին ծրագրերով դիտարկել  

լուծումներ ըստ 

առաջնահերթությունների, դիտարկելով 

տեղային լուծումներ, որոնց միջոցով 

կապահովվի անձրևաջրերի 

կանոնակարգված հեռացումը:   

Էներգամատակարա

րում/գազամատակա

րարում  

 Բնական գազի բարձր սակագնի 

պատճառով ի շարք տնային 

տնտեսություններում անցել են 

ջեռուցման նպատակով փայտի և/կամ 

էլեկտրաէներգիայի օգտագործմանը: 

 ՄԱԶԾ հետ համատեղ կարող է 

նախաձեռնվել 

էներգաարդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված ծրագիր, որի 

արդյունքում կոմունալ վճարները 

նվազել են մոտավորապես 30-40%-ով:  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ ԲԱՑԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հասարակական 

նշանակության 

օբյեկտներ 

 

 Հասարակական նշանակության 

օբյեկտների և տարածքների, ինչպես 

նաև քաղաքացիների հանգիստի 

կազմակերպմանն ուղղված ծրագրերի 

և միջոցառումների բացակայություն: 

 Նախագծում  ամհրաժեշտ է հաշվի 

առնել հասարակական նշանակության և 

ժամանցի տարածքների, շենքերի 

շինությունների ստեղծման և 

ընդլայնման անհրաժեշտությանը:  

 

Հանրային 

առողջություն  

 Տես թափոնների կառավարման և 

կոյուղաջրերի հեռացման ու մաքրման 

վերաբերյալ կետերը:  

 Տես թափոնների կառավարման և 

կոյուղաջրերի հեռացման ու մաքրման 

վերաբերյալ կետերը: 

Հանրային 

կրթություն 

 Հանրակրթական դպրոցը և 

մանկապարտեզը գտնվում են 

բավարար վիճակում, կահույքն ու 

նյութական բազան կարիք ունի 

թարմացման:  

 Շենքերի ջերմամեկուսացման, 

ջեռուցման և օդափոխության 

համակարգերը կարիք ունեն 

արդիականացման: 

 Բնակավայրի կրթական բոլոր 

հաստատությունները ենթակա են 

վերանորոգման՝ ապահովվելով 

ջեռուցման և օդափոխության նոր 

համակարգերով, սանհանգույցներով, 

ճաշարաններով և անհրաժեշտ այլ 

ենթակառուցվածքով:  



59 
 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրներ 

 Փաստացի ծախսերի կարիքները 

գերազանցում են բյուջեով 

նախատեսվածները:  

 Ֆինանսավորման առկա աղբյուրներն 

անկարող են ապահովել եկամուտների 

կայուն հոսքը երկարաժամկետ 

հեռանկարում:  

 Բնակավայրի կարիքները չեն կարող 

ամբողջությամբ բավարարվել 

համայնքի բյուջեի միջոցով:  

 Հանրային ենթակառուցվածքների 

զարգացման և բարելավման 

նպատակով համայնքապետարանը 

պետք է հայթայթի դրամաշնորհներ և 

ստեղծի պետական-մասնավոր 

գործընկերություններ:  

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԲԱՑԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նախագծում և 

գոտիավորում 

 Անկանոն կառուցապատում՝ 

պայմանավորված գոտիավորման 

պատշաճ նախագծի և 

քաղաքաշինական նորմերի, ինչպես 

նաև իրավական այլ 

կարգավորումների բացակայությամբ:  

 

 Անհրաժեշտ է նախատեսել գյուղի 

ճարտարապետական միասնական 

պատկերի ապահովմանն ուղղված 

միջոցներ:  

 Անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

հողօգտագործման և գոտիավորման 

կանոնակարգման անհրաժեշտությանը 

և նախատեսել բնակավայրի աճի ու 

ընդլայնման վերահսկմանն ուղղված 

միջոցներ:   

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Զբոսաշրջություն  Զբոսաշրջային տեղեկատվական 

կենտրոնի բացակայություն:  

 Թերզարգացած զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածք՝ միջոցառումներ, 

ժամանց, հյուրանոցներ և այլն:  

 Այցելուների թիվը, տրանսպորտային 

միջոցների տեսակը, ծագման երկիրը և 

այցելության նպատակը ճշտելու 

նպատակով որևէ հետազոտություններ 

կամ հարցումներ երբևիցե չեն 

կատարվել:  

 Համայնքապետարանը պետք է հորդորի, 

որպեսզի համայնքում ստեղծվի 

պաշտոնական և մշտապես գործող 

այցելուների տեղեկատվական կենտրոն: 

Դրա գտնվելու վայրը և չափը պետք է 

որոշվի իրագործելիության 

ուսումնասիրությունների միջոցով:  

Փողոցային և 

տեղեկատվական 

նշաններ 

 

 Ցածր ապահովվածություն  

ճանապարհային և փողոցային 

նշաններով ուղղորդիչ և 

տեղեկատվական նշաններով:  

 Նշանների տեղադրման գծագրական 

չափանիշների բացակայություն 

քաղաքում և հարակից 

տարածքներում:  

 Լեռնանիստը գովազդող վեբ կայքի 

բացակայություն:  

 Լեռնանիստի մարքեթինգային և 

բրենդավորման տեսլականի 

բացակայություն:  

  

 Նախագծով պետք է նախատեսվեն 

փողոցների և ճանապարհային 

նշանների տարբեր տեսակների 

ձևանմուշներ:  

 Անհրաժեշտ է ստեղծել 

համապատասխան վեբ կայք, որի 

միջոցով այցելուները կտեղեկանան 

հյուրանոցների, տեսարժան վայրերի, 

սննդի օբյեկտների, միջոցառումների և 

փառատոների մասին:    

 Անհրաժեշտ է համայնքի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի շրջանակում 

մշակել Լեռնանիստի մարքեթինգային և 

բրենադավորման պատկերը, որը կարող 

է օգտագործվել բնակավայրի 

գովազդման նպատակով:  
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12 Հավելված 7-ում տրված է կառուցման ուղեցույցը 



74 
 

 

 



75 
 

տնտեսվարող սուբյեկտներ Կրթական, հետազոտական և  

զարգացման հաստատություններ 

Համակարգող 

ՏԻՄ-եր աջակցող սուբյեկտներ 

համագործակցություն 
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Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները 

Հողամասի 

N գծագրի 

վրա 

Առկա նպատակային և 

գործառնական 

նշանակությունը 

 

Մակերեսը 

(հա) 

Գլխավոր հատակագծում 

փոփոխված նպատակային և/կամ 

գործառնական նշանակությունը 

 

Մակերեսը 

(հա) 

Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի) 

  Բնակավայրերի հողերից`       

      Բնակավայրերի   

ԲԲ-1 այլ հողեր 0.11 բնակելի կառուցապատում 0.11 

ԲԲ-2 այլ հողեր 0.06 բնակելի կառուցապատում 0.06 

ԲԲ-3 այլ հողեր 0.09 բնակելի կառուցապատում 0.09 

ԲԲ-4 այլ հողեր 0.22 բնակելի կառուցապատում 0.22 

ԲԲ-5 այլ հողեր 0.31 բնակելի կառուցապատում 0.31 

ԲԲ-6 այլ հողեր 0.17 բնակելի կառուցապատում 0.17 

ԲԲ-7 այլ հողեր 0.95 բնակելի կառուցապատում 0.95 

ԲԲ-8 այլ հողեր 0.11 բնակելի կառուցապատում 0.11 

ԲԲ-9 այլ հողեր 0.16 բնակելի կառուցապատում 0.16 

ԲԲ-10 այլ հողեր 0.08 բնակելի կառուցապատում 0.08 

ԲԲ-11 այլ հողեր 0.11 բնակելի կառուցապատում 0.11 

Ընդհանուր   2.37   2.37 

ԲԲ-12 բնակելի կառուցապատում 
0.09 հասարակական 

կառուցապատման 
0.09 
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ԲԲ-13 բնակելի կառուցապատում 
0.22 հասարակական 

կառուցապատման 
0.22 

ԲԲ-14 բնակելի կառուցապատում 
0.20 հասարակական 

կառուցապատման 
0.20 

Ընդհանուր   0.51   0.51 

  Ջրային հողերից`       

ՋԲ-1 հիդրոտեխնիկական 
0.08 հասարակական 

կառուցապատման 
0.08 

Ընդհանուր   0.08   0.08 

  Հատուկ պահպանվող 
հողերից` 

      

      էներգետիկայի, կապի, 
տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողեր 

  

ՀԷ-1 պատմության և մշակույթի 2.30 կոմունալ ենթակառուցվածքների 2.3 

ՀԷ-2 պատմության և մշակույթի 0.55 կոմունալ ենթակառուցվածքների 0.55 

Ընդհանուր   2.85   2.85 

  Բնակավայրերի հողերից`       

      Հատուկ պահպանվող հողեր   

ԲՀ-1 բնակելի կառուցապատում 0.08 պատմության և մշակույթի 0.08 

Ընդհանուր   0.08   0.08 

  Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերից՝ 

      

      Անտառային հողեր   

ԳԱ-1 արոտ 12.84 անտառ  12.84 

ԳԱ-2 արոտ 8.52 անտառ  8.52 

ԳԱ-3 խոտհարք 35.69 անտառ  35.69 

Ընդհանուր   57.05   57.05 

Ընդհամենը  առաջնաժամկետ 62.94 

Միջնաժամկետ միջոցառումներ (5-10 տարի) 

  Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերից՝ 

      

      Բնակավայրերի   

ԳԲ-1 վարելահող 0.76 խառը կառուցապատում 0.76 

ԳԲ-2 վարելահող 3.04 խառը կառուցապատում 3.04 

Ընդհանուր   3.80   3.80 

ԳԲ-3 արոտ 0.67 խառը կառուցապատում 0.67 

ԳԲ-4 արոտ 0.34 խառը կառուցապատում 0.34 

Ընդհանուր   1.01   1.01 

ԳԲ-5 վարելահող 0.37 
հասարակական 

կառուցապատման 
0.37 

ԳԲ-6 վարելահող 0.85 
հասարակական 

կառուցապատման 
0.85 
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Ընդհանուր   1.22   1.22 

ԳԲ-7 արոտ 0.20 
հասարակական 

կառուցապատման 
0.20 

Ընդհանուր   0.20   0.20 

ԳԲ-8 արոտ 1.14 ընդհանուր օգտ. կանաչ հողեր 1.14 

Ընդհանուր   1.14   1.14 

ԳԲ-9 վարելահող 0.08 
ընդհանուր օգտ. 

հողեր/փողոցներ/ 
0.08 

ԳԲ-10 վարելահող 0.47 
ընդհանուր օգտ. 

հողեր/փողոցներ/ 
0.47 

Ընդհանուր   0.55   0.55 

ԳԲ-11 արոտ 0.30 
ընդհանուր օգտ. 

հողեր/փողոցներ/ 
0.30 

ԳԲ-12 արոտ 0.24 
ընդհանուր օգտ. 

հողեր/փողոցներ/ 
0.24 

Ընդհանուր   0.54   0.54 

    Հատուկ պահպանվող հողեր   

ԳՀ-1 վարելահող 0.32 հանգստի 0.32 

Ընդհանուր   0.32   0.32 

  Բնակավայրերի հողերից`       

ԲԲ-15 այլ հողեր 0.25 ընդհանուր օգտ. կանաչ հողեր 0.25 

Ընդհանուր   0.25   0.25 

Ընդհամենը  միջնաժամկետ 9.03 

Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի) 

  Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերից՝ 

      

      Բնակավայրերի   

ԳԲ-13 վարելահող 0.85 խառը կառուցապատում 0.85 

ԳԲ-14 վարելահող 1.51 խառը կառուցապատում 1.51 

Ընդհանուր   2.36   2.36 

ԳԲ-15 վարելահող 0.35 
հասարակական 

կառուցապատման 
0.35 

Ընդհանուր   0.35   0.35 

ԳԲ-16 վարելահող 0.68 
ընդհանուր օգտ. 

հողեր/փողոցներ/ 
0.68 

Ընդհանուր   0.68   9.03 

ԳԲ-17 վարելահող 0.10 ընդհանուր օգտ. կանաչ հողեր 0.10 

ԳԲ-18 վարելահող 0.15 ընդհանուր օգտ. կանաչ հողեր 0.15 

Ընդհանուր   0.25   0.25 

      էներգետիկայի, կապի, 
տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողեր 

  

ԳԷ-1 վարելահող 1.43 
կոմունալ ենթակառուցվածքների 

/գերեզմանոց/ 
1.43 

Ընդհանուր   1.43   1.43 
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ԳԷ-2 վարելահող 2.56 էներգետիկայի  2.56 

Ընդհանուր   2.56   2.56 

  էներգետիկայի, կապի, 
տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողեր 

      

  

  

  Արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշ. հողեր,  

  

ԷԱ-1 
կոմունալ 

ենթակառուցվածքների 
0.14 

արդյունաբերության 0.14 

Ընդհանուր   0.14   0.14 

Ընդհամենը  հեռանկարային 16.12 

Ընդամենը       88.09 

 

 

 

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ 

Ցուցանիշը Չափման 

միավորը 

Փաստացի Առաջնահերթ Հեռանկարային 

1 2 3 4 5 

Համայնքի, համակցված փաստաթղթի 

դեպքում նախագծվող համայնքների 

վարչական սահմաններում ընդգրկված 

հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը 

հա 4541.03 4541.03 4541.03 

Բնակավայրերի հողեր, որից՝ հա 257.04 257.04 269.14 

բնակելի կառուցապատման հա 207.16 208.94 208.94 

հասարակական 

կառուցապատման 

հա 2.19 2.78 4.55 

խառը կառուցապատման հա   0.00 7.17 

ընդհանուր օգտագործման, հա 26.75 26.75 28.52 

Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ 
տարածքներ 

հա   0.00 1.64 

այլ տարածքներ հա   0.00 0.00 

այլ հողեր հա 20.94 18.57 18.32 

Արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության հողեր, 
որից՝ 

հա 15.88 15.88 16.02 

արդյունաբերական օբյեկտների հա 0.17 0.17 0.31 

գյուղատնտեսական արտադրական 

օբյեկտների 
հա 15.71 15.71 15.71 

պահեստարանների հա   0.00 0 

ընդերքի օգտագործման հա   0.00 0 
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էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, 
կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, 
որից՝ 

հա 0.42 3.27 7.12 

էներգետիկայի հա 0.1 0.1 2.66 

կապի հա 0.1 0.1 0.1 

տրանսպորտի  հա   0 0 

կոմունալ ենթակառուցվածքների հա 0.22 3.07 4.36 

     

Հատուկ պահպանվող հողեր,   7.78 5.01 5.33 

բնապահպանական հա   0 0 

հանգստի համար նախատեսված հա   0 0.32 

պատմական և մշակութային հա 7.78 5.01 5.01 

Հատուկ նշանակության հողեր հա       

Գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր, 

հա 4259.04 4201.99 4185.58 

վարելահող հա 1079.02 1079.02 1065.50 

բազմամյա տնկարկներ հա   0 0 

խոտհարքներ հա 910.0 874.3 874.31 

արոտավայր հա 1835.26 1813.90 1811.01 

այլ հողատեսքեր հա 434.76 434.76 434.76 
Անտառային հողեր հա 0.00 57.05 57.05 

Ջրային հողեր հա 0.87 0.79 0.79 

գետեր հա   0 0 

ջրամբարներ հա   0 0 

լճեր հա 0.49 0.49 0.49 

ջրանցքներ 
հա 0.3 0.3 0.3 

հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ. հա 0.08 0 0 
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14 Խոշորացված ցուցանիշներում ներառված են կոմունալ-կենցաղային, հասարակական և այլ 
կազմակերպությունների, արտադրական ձեռնարկությունների գազասպառման պահանջը 
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15 http://kotayk.mtad.am/files/docs/44808.pdf 
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 ԳԼՈՒԽ 4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
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ԳԼՈՒԽ 5 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԵՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
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16 Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված ՀՀ ԱԺ կողմից 05.05.98 թ., վավերացված ՀՀ 

նախագահի կողմից 26.05.98 թ., Գլուխ VI, հոդված 14 : 

17 Ծանոթություն.  Յուրաքանչյուր գոտու վրա տարածվում են նաև լրացուցիչ 

սահմանափակումներ, կապված քաղաքի հատակագծային կառուցվածքում առանձնակի 

կարևորություն ունեցող գոտիների (համապատասխանաբար պատմաճարտարապետական 

հուշարձանների պահպանման և առավելագույն ընկալման հնարավորությունների 

բացահայտման, հասարակական կենտրոնի, քաղաքային մուտքի ազդեցության տարածման) 

առաջադրած պահանջների, սանիտարահիգիենիկ կամ բնապահպանական պահանջների 

բավարարման (բնական լանդշաֆտի արժեքավոր ձևերի վերականգնման,  էկոհամակարգերի 

տարբեր խախտումների փոխհատուցման գործընթացների կանոնակարգման, ինժեներական 

նախապատրաստման համալիր միջոցառումների  պարտադիր իրականացման ապահովման  

հետ պայմանավորված կառուցապատման սահմանափակումների և այլն), տարբեր տիպի 

կառուցապատումների, հաղորդակցության ուղիների, դրանց կառուցվածքների և ինժեներական 

ենթակառուցվածքների ազդեցության, սանպահպանման կամ օտարման գոտիների ապահովման 

պահանջների հետ (ծածկող գոտիներ)։ 
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Գործառնական գոտու 

անվանումը 

Թույլատրելի օգտագործման ձևերը 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐ 

Գյուղատնտեսական 

գոտի 

 

Վարելահողեր 

Բազմամյա տնկարկներ 

(Խաղողի այգի, 

Պտղատու այգի) 

Խոտհարքներ 

Արոտավայրեր 

Հիմնական օգտագործման ձևեր՝ 

Գյուղատնտեսական գործունեություն 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

ՀՀ բոլոր համայնքներում՝  

կենցաղային, տնտեսական նշանակության շենքեր և 

շինություններ՝ մինչև 30 քառ. մետր կառուցապատման 

ընդհանուր մակերեսով: 

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N498 որոշման 2-

րդ կետի ա ենթակետում նշված համայնքներում՝  

մինչև 150 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով 

բնակելի և մինչև 300 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր 

մակերեսով գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության 

շենքեր ու շինություններ, ընդ որում, միայն այն հողամասերի 

վրա, որոնց մակերեսը առնվազն մեկ հեկտար է:  

Այլ հողատեսքեր Չի սահմանվում 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐ 
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Բնակելի կառուցապատման գոտի   

Ցածրահարկ բնակելի 

կառուցապատման գոտի 

(տնամերձերով) ԲՆԿԳ-
1/1 

Ցածրահարկ բնակելի 

կառուցապատման գոտի 

(առանց տնամերձերի) 

ԲՆԿԳ-1/2 

Հիմնական օգտագործման ձևեր ` 

առանձնատներ,  

բլոկացված բնակելի տներ,  

քոթեջներ. 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

մինչև 150 մ2  ընդհանուր մակերեսով մանրածախ առևտրի 

խանութներ և դեղատներ, բացառությամբ շինարարական, 

թունավոր և պայթուցիկ նյութերի խանութների,  

մինչև 50 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ,  

բուժական կաբինետներ, բուժական կենտրոններ,  

մինչև 200 մ2 ընդհանուր մակերեսով մարզական 

պարապմունքների տարածքներ,  

գրադարաններ,  

տուն-թանգարաններ,  

ցուցասրահներ,  

մինչև 30 տեղ ունեցող հյուրանոցներ և հյուրատներ,  

վարչական, ֆինանսական հիմնարկությունների և սպասարկման 

ծառայությունների գրասենյակներ, 

 քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ,  

փոքր հզորության անհատական կաթսայատներ  մինչև 5ՀԿ(ժամ),  

մսուր- մանկապարտեզներ,  

փոքրածավալ արտադրական ձեռնարկություններ, որոնց 

գործունեությունը կապված չէ աղմուկի, փոշու, վնասարար 

արտանետումների հետ (մինչև 200 քառ.մ ընդհանուր 

մակերեսով): 

սեփական օգտագործման և անհատական ձեռնարկատիրության 

տեսակներ` սանիտարական և հակահրդեհային նորմերի 

պահպանմամբ,  

տնամերձ հողամասի սահմաններում՝  

այգիներ,  

բանջարանոցներ,  

ընտանի կենդանիների բուծման համար շինություններ,  

անհատական բաղնիքներ, սաունաներ,  

ջերմոցներ,  

տնկարաններ,  

տնտեսական շինություններ,  

ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, բաց 

ավտոկանգառներ (յուրաքանչյուր հողամասին` ոչ ավելին քան 2 

մեքենայի, բլոկացված տների դեպքում` ոչ ավելին քան 1 

մեքենայի համար),  
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Ամառանոցային 

(այգեգործական) 

կառուցապատման գոտի 

ԲՆԿԳ-2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

առանձնատներ,  

ամառանոցներ,  

քոթեջներ,  
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

մինչև 150 մ2 ընդհանուր մակերեսով մանրածախ առևտրի 

խանութներ և դեղատներ, բացառությամբ շինարարական, 

թունավոր և պայթուցիկ նյութերի խանութների,  

մինչև 30 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ,  

սպասարկման ծառայությունների գրասենյակներ,  

քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ,  

անհատական կաթսայատներ: 

Սեփական հողամասի սահմաններում՝ 

այգիներ,  

բանջարանոցներ,  

անհատական բաղնիքներ,  

սաունաներ,  

ջերմոցներ,  

տնկարաններ,  

տնտեսական շինություններ, 

 ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, բաց 

ավտոկանգառներ (յուրաքանչյուր հողամասին` ոչ ավելին քան 2 

մեքենայի,  

Միջին հարկայնության 

բնակելի 

կառուցապատման գոտի  

ԲՆԿԳ-3  

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

Նախադպրոցական հաստատություններ, 

Մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ, 

Սրճարաններ, ռեստորաններ,  

Գրասենյակային տարածքներ, 

Ատամնաբուժական կենտրոններ, 

Ավտոտնակներ, ավտոկայանատեղեր, 

Կանաչ տարածքներ, պուրակներ, 

Մանկական խաղահրապարակներ, 

Սպորտային հարթակներ 

Բարձրահարկ բնակելի 

կառուցապատման գոտի 

ԲՆԿԳ-4 

Հասարակական կառուցապատման գոտի 

Համայնքային 

նշանակության 

հասարակական 

կառուցապատման գոտի  

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

վարչական,  

ֆինանսական,  

փոստի,  
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Վարչական օբյեկտների 

գոտի ՀԿԳ-1/1 

Մշակութային և 

ժամանցային օբյեկտների 

գոտի ՀԿԳ-1/2 

Կրթական գոտի ՀԿԳ-1/3    

Բուժական 

հաստատությունների 

գոտի ՀԿԳ-1/4 

Սպորտային օբյեկտների 

գոտի ՀԿԳ-1/5 

կապի,  

կրթական, 

գիտահետազոտական.  

նախադպրոցական,  

բուժական,  

սպորտային,  

մշակութային և կրոնական հաստատություններ,  

ոստիկանության տեղամասեր,  

հրշեջ ծառայություններ,  

գրասենյակային տարածքներ 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

տրանսպորտի ժամանակավոր և մշտական պահպանման 

համար նախատեսված շինություններ,  

քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ,  

մինչև 50 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ` 

ռեստորաններ, սրճարաններ, բառեր, պանդոկներ, 

խորտկարաններ: 

մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ, կրպակներ:  

Բնակչության 

սոցիալական 

սպասարկման և առևտրի 

գոտի ՀԿԳ-2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

հյուրանոցներ, հյուրատներ,  

հյուրանոցատիպ քոթեջային համալիրներ, գյուղական տներ 

հասարակական սննդի օբյեկտներ,  

առևտրի կենտրոններ,  

խանութներ,  

մթերային և արտադրական ապրանքների շուկաներ, 

տոնավաճառներ,  

կենցաղ-սպասարկման առաջնային ծառայություններ,  

հանրային բաղնիքներ,  

սաունաներ,  

զուգարաններ, 

աղբարկղների տեղադրման հարթակներ  
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

տրանսպորտի ժամանակավոր և մշտական պահպանման 

համար նախատեսված շինություններ 

Վառելիքի և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

սպասարկման 

օբյեկտների գոտի ՀԿԳ-3 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

բենզալցակայաններ,  

գազալիցքավորման կետեր,  

ավտոտեխսպասարկման կետեր, 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

գրասենյակներ, 

սպասասրահներ, 

մանրածախ առևտրի կետեր, 

զուգարաններ 

Խառը կառուցապատման գոտի 



128 
 

Խառը կառուցապատման 

գոտի (բնակելի, 

հասարակական, 

արտադրական) ԽԿԳ-1 

Խառը կառուցապատման 

գոտի (բնակելի, 

հասարակական, 

ընդհանուր օգտ.) ԽԿԳ-2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

Բնակելի,  

գրասենյակային,  

առևտրի և սպասարկման,   

մասնավոր ուսումնական և նախադպրոցական մակերեսներով 

բազմաֆունկցիոնալ շենքեր,  

կիրակնօրյա դպրոցներ,  

բուժական կաբինետներ,  

վարչական, ֆինանսական և այլ քաղաքային նշանակության 

ծառայությունների շենքեր և գրասենյակներ,  

կենցաղ-սպասարկման, spa- ծառայությունների օբյեկտներ, 

ակումբներ և հասարակական հավաքատեղիներ,  

գիշերային ակումբներ,  

մշակութային օբյեկտներ (թատրոններ, կինոթատրոններ, 

գրադարաններ, ցուցասրահներ և այլ),  

առևտրի մեծ և փոքր օբյեկտներ,  

հանրային սննդի օբյեկտներ:  
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, 

ավտոկանգառներ,  

տրանսպորտի հավաքակայաններ և կառույցներ,  

փոքր ճարտարապետական ձևեր,  

փակ լողավազաններ,  

տաղավարներ,  

կրպակներ:  

Ընդհանուր օգտագործման գոտի 

Փողոցներ, 

հրապարակներ, 

հանրային 

նշանակության այլ բաց 

տարածքներ 

ԸՕԳ-1 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

Ճանապարհային եզրային կանաչապատում,  

արտաքին լուսավորություն,  

գովազդ,  

փոքր ճարտարապետական ձևեր,  

հրապարակներում` շատրվաններ, ջրավազաններ, 

ծաղկանոցներ և բարեկարգման այլ տարրեր: 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

Ինժեներական և կոմունալ ենթակառուցվածքի ստորգետնյա 

գծեր, 

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղեր 
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Զբոսայգիներ, 

պուրակներ, այլ կանաչ 

տարածքներ ԸՕԳ-2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

այգեպուրակային կանաչ տարածքներ,  

վերջիններիս բնորոշ խաղաձևերի սրահներ, ջրավազաններ, 

խաղահրապարակներ,  

բացօթյա սպորտի- և բեմա- հարթակներ,  

բացօթյա սրճարաններ,  

հրաձգարաններ,  

տաղավարներ,  

զրուցարաններ,  

ճարտարապետական փոքր ձևեր: 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր,  

կրպակներ, 

զուգարաններ. 
 

Այլ հողեր  

Բնակավայրի 

ռեզերվային և 

անօգտագործելի հողեր 

Չի սահմանվում 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ 

Արդյունաբերական օբյեկտների գոտի 

Ծանր 

արդյունաբերության 

օբյեկտների գոտի 

Թեթև 

արդյունաբերության 

օբյեկտների գոտի ԱԳ-1/2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

արդյունաբերական համալիրներ,  

գործարաններ,  

արտադրական ձեռնարկություններ,  

արհեստագործական արտադրամասեր  
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

հանրակացարանային տիպի բնակելի շենքեր, մինչև 150 քմ 

ընդհանուր մակերեսով քոթեջային տիպի բնակելի տներ, 

մանրածախ առևտրի կետեր,  

տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր,  

կրպակներ, հանրային սննդի կետեր 
 

Գյուղատնտեսական արտադրության օբյեկտների գոտի 

Անասնապահական 

օբյեկտներ Ա-2/1 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

անասնապահական ֆերմաներ և համալիրներ, 

թռչնաբուծարաններ,  

ձկնաբուծական ֆերմաներ 

անասնագոմեր,   

սպանդանոցներ 

ջերմոցներ 
 

Սպանդանոցներ Ա-2/2 

Գյուղատնտեսական 

մթերքի վերամշակման 

գործարաններ, 

արտադրամասեր Ա-2/3 

Ջերմոցներ Ա-2/4 
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Ձկնաբուծարաններ Ա-
2/5 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

վարչական մասնաշենքեր,  

անձնակազմի համար կենցաղային սենքեր,  

անասնաբուժական լաբորատորիաներ,  

պահեստներ, 

ցանկապատնեշներ,  

փարախներ,  

անձրևապաշտպանիչ ծածկեր,  

տնտեսական այլ շինություններ: 
 

Պահեստարանների 

գոտի Ա-3 

 

Ընդերք օգտագործման 

գոտի Ա-4 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

ընդերք օգտագործման տարածքներ, 

հումքի վերամշակման արտադրամասեր, 

արտադրական այլ շենքեր և շինություններ 

պահեստային տարածքներ  
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

վարչական մասնաշենքեր,  

անձնակազմի համար կենցաղային սենքեր,  

ավտոտրանսպորտի, շինարարական և արդյունահանման 

տեխնիկայի և մեխանիզմների համար նախատեսված 

հարթակներ,  

ծածկեր, ավտոտնակներ,  

տնտեսական այլ շինություններ 

հանրակացարանային տիպի բնակելի շենքեր, մինչև 150 քմ 

ընդհանուր մակերեսով քոթեջային տիպի բնակելի տներ, 

պահակակետեր, անցակերեր: 
 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ 
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Էներգետիկայի 

օբյեկտների գոտի 

Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարման 

օբյեկտների գոտի ԷՆՐԳ-
1/1 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

Էլեկտրակայաններ՝ ատոմային, ջերմային, 

հիդրոէլեկտրակայաններ, փոքր ՀԷԿ-եր 

տրանսֆորմատորային ենթակայաններ 

օդային և մալուխային գծեր 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

վարչական շենքեր,  

ավտոկայանատեղեր, 

պահեստային տարածքներ, 

պահակակետեր և անցակետեր, 

մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ,  

հասարակական սննդի օբյեկտներ, 
 

(*) Բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման  օդային և մալուխային 

գծերի համար  էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 

օբյեկտների գոտի  չի առանձնացվում, դրանք կարող են 

անցկացվել մի շարք գործառնական գոտիներով 

(գյուղատնտեսական, արդյունաբերական, ընդհանուր 

օգտագործման, ռեզերվային, պահուստային և այլ՝ պահպանելով 

նորմատիվային հեռավորությունները բնակելի թաղամասերից, 

կրթական օբյեկտներից, պատմության և մշակույթի 

հուշարձաններից և այլն) 

Գազամատակարարման 

օբյեկտների գոտի ԷՆՐԳ-
1/2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

ավտոմատ գազաբաշխիչ կայաններ (ԱԳԿ),  

գազակարգավորիչ պահարանային կետեր (ԳՊԿ), 

բարձր ճնշման գազատար խողովակաշար 

գազի ստորգետնյա պահեստարաններ 

Կապի օբյեկտների գոտի 

ԷՆԹԳ-2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

հեռախոսային կապի բախշիչ կետեր (պահարանային),  

կապի ավտոմատ հեռախոսային կայաններ, 

բջիջային կապի աշտարակներ 

Տրանսպորտի 

օբյեկտների գոտի ԷՆԹԳ-
3 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

պետական ավտոմայրուղիներ 

ճանապարհը սպասարկող օբյեկտներ, 

ավտոկայանատեղեր, 

կամուրջներ, 

թունելներ, 

երկաթգիծ և երկաթգծի կայարաններ 

քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտներ՝ օդանավակայաններ, 

անգարներ, այլ ենթակառուցվածք, 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

ազատ տնտեսական գոտիներ, 

 օդանավակայաններին, կայարաններին կից հյուրանոցներ, 

Գրասենյակային և պահեստային տարածքներ 

Կոմունալ տնտեսության օբյեկտների գոտի 
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Ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման 

ենթակառուցվածքների 

օբյեկտներ ԷՆԹԳ-4/1 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ,  

ջրամատակարարման բաշխիչ հորեր,  

ջրամատակարարման համակարգի հանգույցներ, 

կոյուղու ցանցային հորեր,  

մաքրման կայաններ, 

ջերմամատակարարման համակարգեր, կաթսայատներ  

Աղբավայրերի գոտի 

ԷՆԹԳ-4/2 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

աղբավայրեր,  

աղբի վերամշակման գործարաններ,  

աղբի տեսակավորման հարթակներ, 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

ավտոկայանատեղեր 

պահեստային տարածքներ 

Համայնքային և 

մասնավոր 

գերեզմանատների գոտի 

ԷՆԹԳ-4/3 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

գերեզմանոցներ, 

դիակիզարաններ, 

Փոքր ճարտարապետական ձևեր, կոթողներ. 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

պահակատներ, 

գրասենյակներ 

քարի և մետաղի մշակման արվեստանոցներ, 

ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ 

Բնապահպանական 

գոտի ՀՊՏ-1/բնպ 

Գոտին ներառում է  

բնության հուշարձաններ, արգելանոցների, ազգային և 

ծառաբանական զբոսայգիների ու պարկերի, բուսաբանական 

այգիների, արգելավայրերի (բացառությամբ` որսորդական) 

հողերը: 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

պահակատներ, 

տարածքը սպասարկող անձնակազմի գրասենյակային 

տարածքներ, 

անձրևից պաշտպանող թեթև կոնստրուկցիաներով 

իրականացված տաղավարներ, 

զուգարաններ, 

մուտքի տոմսերի և արագ սննդի կրպակներ  

Առողջարարական 

նպատակներով 

նախատեսված գոտի 

ՀՊՏ-2/առջ 

Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

հյուրանոցներ,  

պանսիոնատային,  

առողջարանային,  
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Հանգստի համար 

նախատեսված գոտի 

ՀՊՏ-3/հնգ 

քոթեջային,  

քեմպինգային,  

այգեպուրակային,  

սահմանափակ օգտագործման` սննդի ծառայություններ,  

սպորտա- և խաղահրապարակներ,  

ժամանցային և ռեկրեացիոն բնույթի խաղատեսակների 

ակումբներ: 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր, վարսավիրանոցներ, 

գեղեցկության սրահներ, հասարակական բաղնիքներ, 

սաունաներ, լվացքատներ, մանրածախ առևտրի կետեր, 

խանութներ 

Պատմամշակութային 

հուշարձանների գոտի 

ՀՊՏ-4/պմգ 

Գոտին ներառում է  

հուշարձանների պահպանության պետական ցուցակում 

ընդգրկված օբյեկտները, բացառությամբ բնակելի, 

հասարակական, արտադրական նշանակությամբ օգտագործվող 

շենքերի և շինությունների:  

Վերջիններիս համար սահմանվում է պահպանության գոտի և 

կանոնակարգ: 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

հուշարձանները սպասարկող աշխատակազմի կացարաններ,  

թանգարաններ,  

ճարտարապետական փոքր ձևեր, 

ավտոտրանսպորտի կայանատեղեր,  

զբոսաշրջիկներին սպասարկող առաջին անհրաժեշտության 

օբյեկտներ,  

հուշանվերների և արագ սննդի կրպակներ 

Պետական 

գերեզմանատների գոտի  

  Հիմնական օգտագորման ձևեր` 

գերեզմանոցներ, 

Փոքր ճարտարապետական ձևեր, կոթողներ. 
 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր` 

աշխատակազմի համար նախատեսված շենք/շինություններ 

արհեստանոցներ, ոչ հիմնական շինություններ, ծածկեր 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐ 

Հատուկ նշանակության 

գոտի ՀՆԳ 

պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության 

հողերը և օրենքով պաշտպանվող շենքերի ու շինությունների 

օգտագործման ու սպասարկման համար տրամադրված 

հողամասերը: 

ՋՐԱՅԻՆ  

Ջրանցքներ ՋԳ-1 ջրային օբյեկտներով` գետերով, բնական և արհեստական 

ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային 

օբյեկտների օգտագործման և պահպանության համար 

անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ 

օբյեկտների համար առանձնացված տարածքները: 

Գետեր, գետակներ ՋԳ-2 

Լճեր ՋԳ-3 

Հիդրոտեխնիկական 

կառույցներ ՋԳ-4 
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Ջրամբարներ ՋԳ-5 Ջրային հողերը կարող են օգտագործվել բնակչության խմելու ջրի, 

կենցաղային, առողջարարական և այլ պահանջների, ինչպես նաև 

ջրատնտեսային, գյուղատնտեսական, բնապահպան, 

արդյունաբերական, ձկնատնտեսային, էներգետիկ և այլ 

պետական ու համայնքային կարիքների բավարարումն 

ապահովող օբյեկտների շինարարության և շահագործման 

համար: 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

Պահուստային գոտի համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց 

սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված 

պետական հողերը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական 

շրջանառությունից հանված հողամասերը: 

2. Պահուստային հողերի կազմում կարող են ներառվել 

քաղաքաշինական ու հողաշինարարական փաստաթղթերով 

առանձնացված չօգտագործվող հողերը, ինչպես նաև 

ավազուտները, ճահիճները և այլ անօգտագործելի հողերը: 

___________________________________________ 

Բացի հիմնական գոտիներից սահմանվում են նաև հատուկ սահմանափակումներով 

գոտիներ`  

է. Հատուկ  իրավական ռեժիմով գոտիներ (ՍՊԳ) 

/ծանոթություն.- հատուկ իրավական ռեժիմով գոտիները սահմանվում են որպես 

տարածքների օգտագործման սահմանափակումներ պարունակող գոտիներ և  դրանց 

սահմանները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել  այլ գոտիների սահմանների հետ/: 

 Դրանք հանդես են գալիս որպես գոտու հիմնական գործառույթը ծածկող գոտիներ, ուստի 

կարող են համադրվել հիմնական գոտուն: Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս ստորև 

ներկայացված գոտիները. 

Պատմամշակութային ժառանգության օբյեկտների տարածքներ և պահպանական գոտիներ  

Սահմանափակումներ.- հողային աշխատանքների, ճարտարապետա-հատակագծային 

առաջադրանքների և նախագծերի համաձայնեցում հուշարձանների պահպանության լիազոր 

մարմնի հետ, ըստ անհրաժեշտության` պահպանության պարտավորագրի առկայություն, 

հուշարձանների տեսանելիությունն ապահովող շենքերի և շինությունների տեղադրման և 

բարձրությունների սահմանափակումներ: 

Ջրապահպան գոտիներ  

Սահմանափակումներ.- կոշտ կենցաղային և արտադրական թափոնների հեռացման 

պոլիգոնների, նավթամթերքների, հանքային պարատանյութերի, թունաքիմիկատների 

պահեստների տեղադրում, տրանսպորտային միջոցների կայանում, դրանց տեխնիակական 

սպասարկման կայանների և վառելիքի լցակայանների տեղադրում:  

Ափամերձ պաշտպանական գոտիներ 

Սահմանափակումներ.- երկրորդ կետի սահմանափակումները, ինչպես նաև բնակելի 

նշանակության շինարարություն, անվավոր և թրթուրավոր փոխադրամիջոցներով երթևեկություն: 

Հեղեղումների, սողանքների և վտանգավոր այլ երևույթների գոտիներ 

Սահմանափակումեր.- նախագծային և շինարարական աշխատանքեր իրականացնելիս` 

ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների նախատեսում: 

Արտադրական օբյեկտների սանիտարապաշտպանիչ գոտիներ 
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Սահմանափակումներ.- բնակելի կառուցապատում, մանկական, նախադպրոցական և 

հարակրթական, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններ, առողջապահության և 

հանգստի օբյեկտներ, սպորտային կառույցներ, այգիներ, զբոսայգիներ, բանջարանոցներ: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գոտիներ 

 Սահմանափակումներ.-համաձայն բնապահպանական օրենսդրության և 

համապատասխան պահպանվող տարածքի կանոնադրության: 

Հանրային կարիքների համար օրենքով սահմանված սերվիտուտների գոտիներ 

 Սահմանափակումներ.- գծային ենթակառուցվածքների անվտանգության      նորմեր: 

  

Տնամերձ 

հողամասերի և 

գյուղատնտեսական 

հողերի 

օգտագործման 

հանձնարարելի ձևեր 
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5.8. Գոտիներում թույլատրելի օգտագործման ձևերի ամփոփ աղյուսակ 

Պայմանական նշաններ 

Թույլատրվում է Թ 

Չի 

թույլատրվում 
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Բնակելի  

առանձնատներ   Թ Թ Թ Թ                           

բլոկացված տներ    Թ  Թ                           

քոթեջներ   Թ Թ                             

մինչև 150 քառ. մետր 

կառուցապատման 

ընդհանուր մակերեսով 

բնակելի 

  Թ Թ Թ                            

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքեր 

      Թ                          

Հյուրանոցային 

հյուրանոցներ, 

հյուրատներ, (մինչև 30 

տեղ) 

  Թ Թ    Թ                         

հյուրանոցներ, 

հյուրատներ, (առանց 

սահմանափ) 

       Թ                  Թ       
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վարձ. տրվող 

գյուղ.տներ, քոթեջներ 

  Թ     Թ                         

 պանսիոնատներ, 

հանգստի տներ 

       Թ                 Թ Թ       

առողջարանային 

հաստատություններ 

                        Թ        

Կրթական  և գիտական 

Նախադպրոցական 

հաստատություններմա

նկապարտեզներ, 

մանկամսուրներ  

       Թ                         

միջնակարգ դպրոցներ        Թ                         

գեղարվեստական և 

երաժշտական 

դպրոցներ 

       Թ                         

քոլեջներ        Թ                         

Համալսարաններ, 

ԲՈՒՀ-եր 

       Թ                         

Ակադեմիայի 

մասնաշենքեր, 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտնել 

       Թ                         

Հետազոտական և այլ 

լաբորատորիաներ 

       Թ                         

                                 

Բուժական և սոցիալական հաստատություններ 

հիվանդանոցներ        Թ                         

հոսպիսներ     Թ   Թ                         

վերականգնողական 

կենտրոններ 

       Թ                 Թ        

ամբուլատորիաներ        Թ                         

պոլիկլինիկաներ        Թ                         
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բուժական 

կաբինետներ, 

կենտրոններ 

       Թ                         

ծերանոցներ     Թ   Թ                         

մանկատներ     Թ   Թ                         

Վարչական  

վարչական շենքեր         Թ        Թ Թ Թ Թ     Թ Թ Թ Թ Թ     

վարչական, 

ֆինանսական 

հիմնարկությունների և 

սպասարկման 

ծառայությունների 

գրասենյակներ 

       Թ                         

փոստատներ        Թ                         

կապի բաժանմունքներ        Թ                         

հրշեջ ծառայություններ        Թ                         

ոստիկանական 

տեղամասեր 

       Թ                         

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

ապաստարաններ 

Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ 

գրասենյակային 

տարածքներ 

       Թ                         

ֆինանսական 

բանկի բաժանմունքներ        Թ                         

այլ ֆինանսական 

հաստատություններ 

       Թ                         

Մշակութային, մարզական, այլ  հասարակական նշանակության հիմնարկություններ 

գրադարաններ        Թ                         

տուն-թանգարաններ, 

ցուցասրահներ 

       Թ                         
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թանգարաններ, 

պատկերասրահներ, 

ցուցահանդեսներ 

       Թ                         

կինոթատրոններ և 

թատրոններ 

       Թ                         

ակումբներ, 

մշակութայն 

կենտրոններ 

       Թ                         

մարզադաշտեր, 

մարզահամալիրներ 

       Թ                         

մարզադահլիճներ, 

սպորտ-ակումբներ և 

սպորտդպրոցներ 

       Թ                         

ձիարշավարաններ        Թ                         

բաց և փակ 

լողավազաններ 

       Թ                         

հանգստի և մանկական 

տարբեր տիպի  

այգիներ 

            ՝             Թ       

ռեկրեացիոն բնույթի 

խաղաձևերի սրահներ 

       Թ                         

մինչև 200 մ2 

ընդհանուր մակերեսով 

մարզական 

պարապմունքների 

տարածքներ 

       Թ                         

խաղադաշտեր,  

բացօթյա ռեկրեացիոն 

կառույցներ,   

  անիվավոր 

չմուշկների, սքեյթի և 

այլնի համար 

հարթակներ, 

       Թ                         
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հրաձգարաններ 

(պնևմոտիրեր) 

       Թ                         

Կրոնական 

Եկեղեցիներ        Թ                         

մատուռներ        Թ                         

այլ եկեղեցական 

հաստատություններ 

       Թ                         

Հասարակական սպասարկման և առևտրի 

մինչև 20 նստատեղով 

հասարակական սննդի 

օբյեկտներ՝  

ռեստորաններ, 

սրճարաններ , 

պանդոկներ և այլն 

       Թ                         

մինչև 50 նստատեղով 

հասարակական սննդի 

օբյեկտներ՝ 

       Թ                         

ռեստորաններ, 

սրճարաններ , 

պանդոկներ և այլն 

       Թ                         

ռեստորաններ, 

սրճարաններ (առանց 

տեղերի սահմանափ.) 

       Թ                         

բացօթյա սրճարաններ        Թ                         

արագ սննդի կետեր        Թ                         

կենցաղ-սպասարկման 

առաջնային 

ծառայություններ՝  

վարսավիրանոցներ, 

քիմմաքրման կետեր, 

լվացքատներ,  Կոշիկի, 

հագուստի և 

կենցաղային 

       Թ                         
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տեխնիկայի 

վերանորոգման 

արհեստանոցներ 

առևտրի կենտրոներ        Թ                         

մանրածախ առևտրի 

կետեր, խանութներ, 

կրպակներ, դեղատներ 

       Թ                         

մթերային և 

արտադրական 

ապրանքների 

շուկաներ, 

       Թ                         

տոնավաճառներ        Թ                         

մինչև 150 մ2  

ընդհանուր մակերեսով 

մանրածախ առևտրի 

խանութներ և 

դեղատներ, 

բացառությամբ 

շինարարական, 

թունավոր և պայթուցիկ 

նյութերի խանութների, 

       Թ                         

հասարական 

բաղնիքներ, 

սաունաներ, 

       Թ                         

հասարական 

զուգարաններ 

       Թ                         

աղբարկղների 

տեղադրման 

հարթակներ 

Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ 

Վառելիքի վաճառակետեր, մասնագիտացված առևտրի օբյեկտներ՝ ավտոպահեստամասեր, շինանյութ, գործիքներ և այլն  

բենզալցակայաններ          Թ                       

գազալիցքավորման 

կետեր 

         Թ                       
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ավտոտեխսպասարկմ

ան կետեր, 

արհեստանոցներ 

         Թ                       

շինարարական 

 նյութերի, գործիքների 

և ավտոպահեստա-

մասերի, քիմիական 

նյութերի, 

գյուղատնտեսական և 

այգեգործական 

գործիքների,սերմերի, 

տնկիների խանութներ 

         Թ                       

Արտադրական 

ծանր 

արդյունաբերության, 

հանքաարդյունաբերու

թյան համալիրներ, 

գործարաններ 

              Թ                  

փայտի, մետաղի, քարի 

մշակման 

արտադրամասեր 

              Թ                  

փայտի, մետաղի, քարի 

մշակման անհատական 

արհեստանոցներ 

              Թ                  

թեթև 

արդյունաբերության 

գործարաններ, 

արտադրական 

ձեռնարկություններ,  

արհեստագործական 

արտադրամասեր 

              Թ                  

սննդամթերքի 

արտադրություն 

               Թ                 
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անհատական 

արհեստանոցներ և 

փոքրածավալ 

արտադրական 

ձեռնարկություններ, 

որոնց 

գործունեությունը 

կապված չէ աղմուկի, 

փոշու, վնասարար 

արտանետումների հետ 

(մինչև 200 քառ.մ 

ընդհանուր 

մակերեսով): 

               Թ                 

ընդերքօգտագործման 

տարածքներ 

               Թ                 

Գյուղատնտեսական արտադրության 

ձկնաբուծական 

ֆերմաներ 

                Թ                

անասնապահական 

ֆերմաներ և 

համալիրներ, 

անասնագոմեր 

                Թ                

թռչնաբուծական 

գործարաններ 

                Թ                

գյուղմթերքի 

վերամշակման 

գործարաններ՝ 

կաթնամթերքի, 

պահածոների և այլ 

նմանատիպ  

արտադրություն, 

                Թ                
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Ջերմոցներ, 

չորանոցներ, 

ծխարաններ 

Թ                Թ                

մինչև 300 քառ. մետր 

կառուցապատման 

ընդհանուր մակերեսով 

գյուղատնտեսական 

արտադրական 

նշանակության շենքեր 

ու շինություններ 

Թ                Թ                

Սառնարաններ, 

պահեստարաններ 

                Թ                

սպանդանոցներ                 Թ                

Տրանսպորտային 

պետական 

ավտոմայրուղիներ և  

ճանապարհը 

սպասարկող 

օբյեկտներ, 

                     Թ           

Ավտոկայաններ, 

ավտոկայանատեղեր  

       Թ  Թ            Թ           

կամուրջներ, 

թունելներ 

                      Թ          

Երկաթգիծ, երկաթգծի 

կայարաններ և այլ 

փոխկապակցված 

ենթակառուցվածք 

                      Թ          

քաղաքացիական 

ավիացիայի օբյեկտներ՝ 

օդանավակայաններ, 

անգարներ և այլ 

փոխկապակցված 

ենթակառուցվածք, 

                      Թ          
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Օժանդակ շինություններ 

Տնտեսական 

շինություններ, 

խորդանոցներ  

Թ  Թ Թ Թ                            

կենցաղային, 

տնտեսական 

նշանակության շենքեր 

և շինություններ՝ մինչև 

30 քառ. մետր 

կառուցապատման 

ընդհանուր մակերեսով 

Թ                                

շվաքարաններ, ծածկեր             Թ                    

ներկառուցված կամ 

առանձին կանգնած 

ավտոտնակներ, բաց 

ավտոկանգառներ 

(յուրաքանչյուր 

հողամասին` ոչ ավելին 

քան 2 մեքենայի,  

  Թ Թ Թ Թ Թ                          

Ավտոտնակներ, 

վերգետնյա և 

ստորգետնյա 

ավտոկայանատեղեր 

  Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ Թ                     

անհատական 

օգտագործման՝ 

ամառային 

խոհանոցներ,  

զուգարաններ,  

բաղնիքներ և 

սաունաներ,  

տնտեսական 

շինություններ,  

  Թ Թ Թ Թ Թ                          
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արվեստանոցներ և 

արհեստանոցներ 

Ինժեներական և կոմունալ ենթակառուցվածք 

Էլեկտրակայաններ՝ 

ատոմային, ջերմային,  

                   Թ             

հիդրոէլեկտրակայանն

եր, փոքր ՀԷԿ-եր 

                   Թ             

տրանսֆորմատորային 

ենթակայաններ 

                   Թ             

Էլեկտրականության 

բարձրավոլտ օդային 

գծեր 

                   Թ             

Էլեկտրականության 

բարձրավոլտ 

մալուխային գծեր 

                   Թ             

ավտոմատ 

գազաբաշխիչ  կայան 

(ԱԳԲԿ) 

                    Թ            

գազակարգավորիչ 

պահարանային կետեր 

(ԳԿԿ) 

                    Թ            

բարձր ճնշման 

գազատար 

խողովակաշար 

                    Թ            

գազի ստորգետնյա 

պահեստարաններ 

                    Թ            

հեռախոսային կապի 

բախշիչ կետեր 

(պահարանային) 

                     Թ           

հեռահաղորդակցությա

ն ցանցերի 

աշտարակներ 

                     Թ           
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կապի ավտոմատ 

հեռախոսային 

կայաններ 

                     Թ           

օրվա կարգավորիչ 

ջրամբարներ 

                      Թ          

ջրամատակարարման 

բաշխիչ հորեր, 

հանգույցներ 

                      Թ          

կոյուղու ցանցային 

հորեր 

                      Թ          

Կոյուղու մաքրման 

կայաններ 

                      Թ          

Ջրամատակարարման 

և ջրահեռացման 

(կոյուղու) ստորգետնյա 

խողովակաշարեր 

                      Թ          

փոքր հզորության լոկալ 

կաթսայատներ  մինչև 

5ՀԿ(ժամ) 

                      Թ          

Ջերմամատակարարմա

ն համակարգեր, 

կաթսայատներ 

                       Թ         

աղբավայրեր                        Թ         

աղբի վերամշակման 

գործարաններ 

                       Թ         

աղբի տեսակավորման 

հարթակներ 

                       Թ         

գերեզմանոցներ                        Թ         

դիակիզարաններ,                        Թ         

Ճարտարապետական փոքր ձևեր 
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5.9. Գործառնական գոտիներում կառուցապատման չափորոշիչները 

հապավումը  

և 

պայմանական 

նշանը 

գծագրում 

Ընդհանուր 

մակերեսը, 

հա 

Կառուցապատման 

տոկոսը, առավելագույնը՝ 

Անջրանցիկ 

(սպասարկման) տարածքի 

մակերեսի տոկոս, այդ 

թվում կառուցապատման 

տոկոսը,  առավելագույնը՝ 

Կանաչապատման 

տոկոս, ջրային 

մակերեսներ, 

նվազագույնը 

Հարկայնությունը 

առավելագույնը 

Կառուցապատման 

խտությունը, 

առավելագույնը՝ 

Թ ո ւ յ լ ա տ ր ե լ ի
 

օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ա ն
 

հ ի մ ն ա կ ա ն
 

ձ և ե ր ի
 

և
 

ո չ հ ի մ ն ա կ ա ն
 

( ո ւ ղ ե կ ց ո ղ ) ձ և ե ր ի
 

կ ա ռ ո ւ ց ա պ ա տ մ ա ն
 

մ ա կ ե ր ե ս ն ե ր ի
 

հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը , տ ո կ ո ս ա յ ի ն
 

ա ր տ ա հ ա յ տ մ ա մ բ 
 

( h ի մ ն ա կ ա ն ը ՝ ն վ ա զ ա գ ո ւ յ ն ը ,  ո չ հ ի մ ն ա կ ա ն ը ՝ ա ռ ա վ ե լ ա գ ո ւ յ ն ը ) 

հ
ի

մ
ն

ա
կ

ա
ն

/ 
ո

չ 

հ
ի

մ
ն

ա
կ

ա
ն

 

ԳՀ        

ԳՕԳ        

ԳՕԳ-1  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-2  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-2/1  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-2/2  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-3  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-4  - - փաստացի - -  

ԳՕԳ-0  - - փաստացի - -  

        

ԲՆՀ        

ԲՆԿԳ        

ԲՆԿԳ-1/1  20%  

(+20% տնտեսական 

շինություններ) 

40%+10% 50%  1-2 վերգետնյա հարկ 

(նկուղային հարկի և 

ձեղնահարկի 

հնարավորություն) 

0.4 50/50 

ԲՆԿԳ-1/2  30% 30%+10% 60% 1-3 վերգետնյա հարկ 

(նկուղային հարկի 

հնարավորություն) 

0.6 80/20 

տաղավարներ, 

կրպակներ, 

զրուցարաններ, 

                          Թ      

նստարաններ,                            Թ      

Հուշարձաններ, 

կոթողներ 

                          Թ      

քանդակներ, 

ցայտաղբյուրներ 

                          Թ      

                           Թ      

                           Թ      
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ԲՆԿԳ-2  20% 20%+20% 60% 1-2 վերգետնյա հարկ 

(նկուղային հարկի և 

ձեղնահարկի 

հնարավորություն) 

0.4 80/20 

ԲՆԿԳ-3  40% 

(վերակառուցման 

պայմաններում մինչև 60%) 

40%+10% 

(վերակառուցման 

պայմաններում 

60%+10%) 

50% 

(վերակառուցման 

պայմաններում 

30%) 

4-5  վերգետնյա 

հարկ,  

(նկուղային հարկի և 

ձեղնահարկի 

հնարավորություն) 

0.8/1.2 

(վերակա-ռուցման 

պայման-ներում 

1.6) 

75/25 

ՀԿԳ        

ՀԿԳ-1        

ՀԿԳ-1/1  80% 80%+20% 10% 

/կառուցապատման 

կամ սպասարկման 

մակերեսների 

հաշվին 

 2.4 80/20 

ՀԿԳ-1/2  80% 80%+20% 10%  2.4 80/20 

ՀԿԳ-1/3  80% 80%+20% 10%  2.4 80/20 

ՀԿԳ-1/4  80% 80%+20% 10%  2.4 80/20 

ՀԿԳ-1/5  80% 80%+20% 10%  2.4 80/20 

ՀԿԳ-2  100% 30% - -  80/20 

ՀԿԳ-3  100% 30% - -  80/20 

ԽԿԳ        

ԽԿԳ-1  35% 35%+25% 40%   80/20 

ԽԿԳ-2  40% 

(վերակառուցման 

պայմաններում մինչև 60%) 

40%+20% 

(վերակառուցման 

պայմաններում 

60%+20%) 

40% 

(վերակառուցման 

պայմաններում 

20%) 

 1.2 
1.6 

80/20 

ԸՕԳ        

ԸՕԳ-1  - - Չի սահմանվում    

ԸՕԳ-2  7% 7%+23% 70% 1 հարկ 0.07 - 

ԲՆՌԳ        

ԲՆՌԳ  - - - - - - 

ԱՀ        

ԱԳ-1        

ԱԳ-1/1  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 
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ԱԳ-1/2  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-2    -    

ԱԳ-2/1  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-2/2  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-2/3  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-2/4  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-2/5  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-3  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԱԳ-4  60%-ից 80% 60%-ից 80% +20% 20% -0% ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԵՆԹՀ        

ԵՆԹԳ -1        

ԷՆՐԳ -1/1  80%  

(կետային օբյեկտների 

համար) 

80%+20% Կանաչապատումը 

կառուցապատման 

տոկոսի 

նվազեցման հաշվին 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԷՆՐԳ -1/2  80% 

(կետային օբյեկտների 

համար) 

80%+20% Կանաչապատումը 

կառուցապատման 

տոկոսի 

նվազեցման հաշվին 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԵՆԹԳ -2  80% 

(կետային օբյեկտների 

համար) 

80%+20% Կանաչապատումը 

կառուցապատման 

տոկոսի 

նվազեցման հաշվին 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 
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ԵՆԹԳ -3  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԵՆԹԳ-4        

ԵՆԹԳ -4/1  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

  

ԵՆԹԳ -4/2  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

ըստ 

տեխնոլոգիական 

պահանջների 

 80/20 

ԵՆԹԳ -4/3  70% 70%+20% 10%   80/20 

ՀՊՏՀ        

ՀՊՏ-1/բնպ  - - փաստացի    

ՀՊՏ-2/առջ  40% 40%+10% 50% մինչև 4 հարկ  80/20 

ՀՊՏ-3/հնգ  40% 40%+10% 50% մինչև 4 հարկ  80/20 

ՀՊՏ-4/պմհ  փաստացի - Չի սահմանվում 1 հարկ 0.05 95/5 

ՀՊՏ-5/պմգ  փաստացի - Չի սահմանվում 1 հարկ 0.05 95/5 

ՀՆՀ        

ՀՆԳ  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

  համաձայն 

առաջա-դրանքի 

ԱՆՏՀ        

ԱՆՏԳ-1  - - փաստացի    

ԱՆՏԳ-2  - - փաստացի    

ԱՆՏԳ-3  - - փաստացի    

ԱՆՏԳ-4  - - փաստացի    

ԱՆՏԳ-5  - - փաստացի    

ԱՆՏԳ-6  - - -    

ՋՀ        

ՋԳ-1  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

   

ՋԳ-2  - - փաստացի    

ՋԳ-3  - - փաստացի    

ՋԳ-4  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

   

ՋԳ-5  համաձայն առաջադրանքի համաձայն առաջադրանքի համաձայն 

առաջադրանքի 

   

ՊՀՍՏՀ        

ՊՀՍՏԳ  - - -    
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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Պատմության և մշակույթի հուշարձանների  պայմանակարգեր 

6.33. ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂ 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 13-20 դդ., 6.33.1. (6.33.1.1.-6.33.1.4) 

ԴԱՄԲԱՐԱՆՆեՐ Ք.ա. 2 հազ. 6.33.4, 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը)  
Թույլատրվում 

է 
Արգելվում է Ծանոթագրություն 

անվանումը ենթահամարը բնույթը 

1. Հուշարձանի տարածք 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1.1 
 
 

 
 
 

Հողային 

1.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

1.1.2 շինարարական    

1.1.3 գյուղատնտեսական    

1.1.4 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

 1.1.5 հուղարկավորություններ   
հնարավոր է միայն 
գերեզմանոցի 
գործող մասում* 

1.2 Շինարարական 1.2.1 
ամրակայում, նորոգում, 

վերականգնում 
   

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 2.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

 
 
 
 

2.2 

 
 
 
 

Բարեկարգում 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ    
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2.2.3 ծառատունկ    

2.2.4 հետիոտն անցուղիներ    

2.2.5 ճանապարհներ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.2 սան. հանգույց    

2.3.3 ավտոկայանատեղի    

 
2.4 

 
Տնտեսական 

2.4.1 
ոռոգող գյուղատնտեսական 

գործունեության կազմակերպում 
   

2.4.2 
սպասարկման 1-ին 

անհրաժեշտության (ջուր) 
   

2.4.3 բուժ. սպասարկում    

  2.4.4 
կենցաղային նշանակության 

առևտուր 
   

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 

  3.1.1 
պատմական միջավայրի փոփո-

խություններ 
   

3.1 Կառուցապատում 3.1.2 

համայնապատկերը խաթարող և 
տեսողական ընկալման բարե-
նպաստ ուղիներին խոչընդոտող 

շենքերի և շինությունների 
կառուցում, հարկայնության 

բարձրացում 

  
լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնությամբ 

 

 3.1.4 
կոմունիկացիոն 

հաղորդակցության  ուղեգծերի,  
խողովակաշարերի նորոգում 

   

 3.1.5 

հուշարձանի համեմատաբար 
հեռու տարածքներում և գոտու 
եզրամասում կառուցապատման 

իրականացում 

  

բնակավայրի համայ-
նապատկերում 
հուշարձանի 

պատմագեղարվեստ
ական ընկալումը 
ապահովելու 
պայմանով 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 
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4.1 Հողային 

4.1.1 
հուշարձանի պատմականորեն 

ձևավորված լանդշաֆտի 
փոփոխություն 

   

4.1.2 

ռելիեֆի, լանդշաֆտի 
պատմականորեն ձևավորված 

տեսքի վերականգնման 
աշխատանքներ 

   

 

Գլխատուն 19 դ., 6.33.2. 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը)  
Թույլատրվում 

է 
Արգելվում է Ծանոթագրություն 

անվանումը ենթահամարը բնույթը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Հուշարձանի տարածք 

1.1 
 
 

Հողային 

1.1.1 հետախուզում և պեղումներ    

1.1.2 հողաշինարարական    

1.1.3 գյուղատնտեսական    

1.1.4 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

1.2 Շինարարական 1.2.1 
ամրակայում, նորոգում, 

վերականգնում 
   

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 
2.1.1 

հետախուզում և հնագիտական 
պեղում 

   

2.1.2 գյուղատնտեսական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 
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2.1.3 հողաշինարարական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.4 տնտեսական գործունեություն   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

 
2.2 

 
 

Բարեկարգում 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ   
հնագիտական 

հետազոտությունից 
հետո 

  
2.2.3 ծառատունկ    

2.2.4 ճանապարհներ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.2 սան. հանգույց    

2.3.3 ավտոկայանատեղի    

 
2.4 

 
Տնտեսական 

2.4.1 
ոռոգող գյուղատնտեսական 

գործունեության կազմակերպում 
   

2.4.2 սննդամթերքի առևտուր   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

  2.4.3 Բացօթյան սրճարան    

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.1 
պատմական միջավայրի փոփո-

խություններ 
   

3.1.2 

համայնապատկերը խաթարող և 
տեսողական ընկալման բարե-
նպաստ ուղիներին խոչընդոտող 
շենքերի և շինությունների շինա-

րարություն 

   

3.1 կառուցապատում 3.1.3 
արդյունաբերական, տրանսպոր-
տային և պահեստային ձեռնար-
կությունների շինարարություն 
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  3.1.4 
շինությունների, կոմունիկացիոն 
հաղորդակցության  ուղեգծերի,  
խողովակաշարերի նորոգում 

   

  3.1.5 

հուշարձանի համեմատաբար 
հեռու տարածքներում և գոտու 
եզրամասում կառուցապատման 

իրականացում 

  

համայնապատկե-
րում հուշարձանի 

պատմագեղարվեստ
ական ընկալումը 
ապահովելու 
պայմանով 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 

4.1 Հողային 

4.1.1 
հուշարձանի պատմականորեն 

ձևավորված լանդշաֆտի 
փոփոխություն 

   

4.1.2 

ռելիեֆի, լանդշաֆտի 
պատմականորեն ձևավորված 

տեսքի վերականգնման 
աշխատանքներ 

   

 

ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ, 1892-1906 թթ. , 6.33.5. (6.33.5.1-6.33.5.9) 

ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՀԱԿՈԲ 1893-1902 թթ. , 6.33.8. (6.33.8.1.-6.33.8.5.) 

ՄԱՏՈՒՌ ԶՈՐԱՎՈՐ միջնադար, 6.33.15. 

ՍՐԲԱՏԵՂԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆ 19 դ., 6.33.16. 

ՍՐԲԱՏԵՂԻ ՍԲ. ԿԱՐԱՊԵՏ 19 դ., 6.33.17. 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը)  
Թույլատրվում 

է 
Արգելվում է Ծանոթագրություն 

անվանումը ենթահամարը բնույթը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Հուշարձանի տարածք 

1.1 Հողային 1.1.1 հետախուզում և պեղումներ    
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1.1.2 հողաշինարարական    

1.1.3 գյուղատնտեսական    

1.1.4 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

1.2 Շինարարական 1.2.1 
ամրակայում, նորոգում, 

վերականգնում 
   

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 

2.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

2.1.2 գյուղատնտեսական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.3 հողաշինարարական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.4 տնտեսական գործունեություն   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

 
2.2 

 
 

Բարեկարգում 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ   
հնագիտական 

հետազոտությունից 
հետո 

  

2.2.3 ծառատունկ    

2.2.4 հետիոտն անցուղիներ    

2.2.5 ճանապարհներ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.2 սան. հանգույց    

2.3.3 ավտոկայանատեղի    

 
2.4 

 
Տնտեսական 

2.4.1 
ոռոգող գյուղատնտեսական 

գործունեության կազմակերպում 
   

2.4.2 
սպասարկման 1-ին 

անհրաժեշտության (ջուր) 
   

2.4.3 բուժ. սպասարկում    

2.4.4 սննդամթերքի առևտուր   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 
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  2.4.5 
կենցաղային նշանակության 

առևտուր 
  

լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

  2.4.6 Բացօթյան սրճարան   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 

 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 

Կառուցապատում 

3.1.1 
պատմական միջավայրի փոփո-

խություններ 
   

3.1.2 

համայնապատկերը խաթարող և 
տեսողական ընկալման բարե-
նպաստ ուղիներին խոչընդոտող 
շենքերի և շինությունների հար-

կայնության բարձրացում 

  

թույլատրելի է մեկ 
կամ երկու հարկ 
բարձրությամբ, 

լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնությամբ 

  3.1.3 
արդյունաբերական, տրանսպոր-
տային և պահեստային ձեռնար-
կությունների շինարարություն 

   

  3.1.4 

շենքերի, շինությունների, կոմունի-
կացիոն հաղորդակցության  ուղե-

գծերի,  խողովակաշարերի 
նորոգում 

   

  3.1.5 

Հուշարձանի համեմատաբար 
հեռու տարածքներում և գոտու 
եզրամասում կառուցապատման 

իրականացում 

  

բնակավայրի համայ-
նապատկերում 
հուշարձանի 

պատմագեղարվեստ
ական ընկալումը 
ապահովելու 
պայմանով 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 

4.1  4.1.1 - - - - 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ուշ միջնադար, 6.33.3. (6.33.1.) 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) Թույլատրվում 
է 

Արգելվում է Ծանոթագրություն 
անվանումը ենթահամարը բնույթը 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Հուշարձանի տարածք 

 
 

1.1 
 
 

Հողային 

1.1.1 
Հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

1.1.2 հողաշինարարական    

1.1.3 գյուղատնտեսական    

1.1.4 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

1.2. Շինարարական 1.2.1 
ամրակայում, նորոգում, 

վերականգնում, 
   

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 

2.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

2.1.2 գյուղատնտեսական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.3 շինարարական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.4 տնտեսական գործունեություն   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

 
2.2 

 
 

Բարեկարգում 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ    

  

2.2.3 ծառատունկ    

2.2.4 հետիոտն անցուղիներ    

2.2.5 ճանապարհներ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.3 ավտոկայանատեղի    

2.4 Տնտեսական 
2.4.1 

ոռոգող գյուղատնտեսական 
գործունեության կազմակերպում 

   

2.4.2 
սպասարկման 1-ին 

անհրաժեշտության (ջուր) 
   

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 
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3 - 3.1 - - - - 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 

4.1 հողային 

4.1.1 
հուշարձանի պատմականորեն 

ձևավորված լանդշաֆտի 
փոփոխություն 

   

4.1.2 

ռելիեֆի, լանդշաֆտի 
պատմականորեն ձևավորված 

տեսքի վերականգնման 
աշխատանքներ 

   

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1980 թ., 6.33.7. 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը)  
Թույլատրվում 

է 
Արգելվում է Ծանոթագրություն 

անվանումը ենթահամարը բնույթը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Հուշարձանի տարածք 

1.1 

 
 

Հողային 

1.1.1 հողաշինարարական    

1.1.2 գյուղատնտեսական    

1.1.3 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

 1.1.4 բուսածածկի խնամք   
խոտհունձ, մոլախո-
տերի հեռացում 

1.2 Շինարարական 1.2.1 
ամրակայում, նորոգում, 

վերականգնում 
   

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 2.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
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2.1.2 գյուղատնտեսական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.3 հողաշինարարական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.4 տնտեսական գործունեություն   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

 
2.2 

 
Բարեկարգում 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ    

  

2.2.3 ծառատունկ    

2.2.4 հետիոտն անցուղիներ    

2.2.5 ճանապարհներ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.2 սան. հանգույց    

2.3.3 ավտոկայանատեղի    

 
2.4 

 
Տնտեսական 

2.4.1 
ոռոգող գյուղատնտեսական 

գործունեության կազմակերպում 
   

2.4.2 
սպասարկման 1-ին 

անհրաժեշտության (ջուր) 
   

2.4.3 բսուժ. սպասարկում    

2.4.4 սննդամթերքի առևտուր    

  2.4.5 
կենցաղային նշանակության 

առևտուր 
   

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 

  

3.1.1 
պատմական միջավայրի փոփո-

խություններ 
   

3.1.2 

համայնապատկերը խաթարող և 
տեսողական ընկալման բարե-
նպաստ ուղիներին խոչընդոտող 
շենքերիև շինությունների հարկայ-

նության բարձրացում 

  

թույլատրելի է մեկ 
կամ երկու հարկ 
բարձրությամբ, 

լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնությամբ 
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3.1 Կառուցապատում 3.1.3 
արդյունաբերական, տրանսպոր-
տային և պահեստային ձեռնար-
կությունների շինարարություն 

   

  3.1.4 

շենքերի, շինությունների, կոմունի-
կացիոն հաղորդակցության  ուղե-

գծերի,  խողովակաշարերի 
նորոգում 

   

  3.1.5 

Հուշարձանի համեմատաբար 
հեռու տարածքներում և գոտու 
եզրամասում կառուցապատման 

իրականացում 

  

բնակավայրի համայ-
նապատկերում 
հուշարձանի 

պատմագեղարվեստ
ական ընկալումը 
ապահովելու 
պայմանով 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 

4.1 - 4.1.1 - - - - 

 

ԽԱՉՔԱՐ 13-14 դդ. 6.33.6. 

ԽԱՉՔԱՐ 10 դ. 6.33.9. 

ԽԱՉՔԱՐ 10 դ. 6.33.10.  

ԽԱՉՔԱՐ 10-11 դդ. 6.33.11.  

ԽԱՉՔԱՐ 10-11 դդ. 6.33.12. 

ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. 6.33.13. 

Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

NN 
ը/կ 

Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) Թույլատրվում 
է 

Արգելվում է Ծանոթագրություն 
անվանումը ենթահամարը բնույթը 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Հուշարձանի տարածք 

1.1 Հողային 1.1.1 հետախուզում և պեղումներ    
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1.1.2 շինարարական    

1.1.2 գյուղատնտեսական    

1.1.4 
ինժեներական ստորգետնյա   

ուղեգծեր 
   

1.2 Շինարարական 1.2.1 վերականգնում    

2. Պահպանության գոտում 

2.1 Հողային 

2.1.1 
հետախուզում և հնագիտական 

պեղում 
   

2.1.2 գյուղատնտեսական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.3 հողաշինարարական   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.1.4 տնտեսական գործունեություն   
լիազոր մարմնի 
թույլտվությամբ 

2.2 
 

Բարեկարգում 
 

2.2.1 խոտածածկ    

2.2.2 թփուտներ    

2.2.3 ծառատունկ    

2.2.5 ճանապարհ    

2.3 

Ճարտարապետական 
փոքր ձևեր և 
վերգետնյա 

ինժեներական ուղեգծեր 

2.3.1 աղբաման, աթոռ    

2.3.2 սան. հանգույց    

2.4 Տնտեսական 

2.4.1 
ոռոգող գյուղատնտեսական 

գործունեության կազմակերպում 
   

2.4.2 
սպասարկման 1-ին 

անհրաժեշտության (ջուր) 
   

2.4.3 բուժ. սպասարկում    

2.4.4 սննդամթերքի առևտուր    

  2.4.5 
կենցաղային նշանակության 

առևտուր 
   

  2.4.6 Բացօթյան սրճարան    

3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում 

3.1 - 3.1.1 - - - - 

4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում 
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4.1 հողային 

4.1.1 
հուշարձանի պատմականորեն 

ձևավորված լանդշաֆտի 
փոփոխություն 

   

4.1.2 

ռելիեֆի, լանդշաֆտի 
պատմականորեն ձևավորված 

տեսքի վերականգնման 
աշխատանքներ 
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18 Անհրաժեշտության դեպքում 
19 Անհրաժեշտության դեպքում 
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