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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

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

Հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ (այդ 

թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական. 

Օգտակար հանածոյի երևակում` ընդերքի տեղամաս, որում հայտնաբերվել է 

օգտակար հանածոյի առկայություն, որի քանակը, որակը և արդյունաբերական 

նշանակությունը դեռ որոշված չեն 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատական`  երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում 

շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացահայտում և 

գնահատում 

Բնապահպանական  միջոցառումների ծրագիր` երկրաբանական  ուսումնասի- 

րության աշխատանքների հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման/կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ 

Բնապահպանական  կառավարման  պլան՝  ընդերքօգտագործման   հետևանքով 

բնապահպանական  կորուստների նվազեցման,  անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով  պլանավորվող միջոցառումներ    և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի 

ժամանակի ընթացքում 

Կարմիր գիրք՝ <<Կարմիր գիրքը միջազգային պահանջները բավարարող 

համահավաք փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, 

անհետացման եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, 

աշխարհագրական տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին>> 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների երկարատև 

ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

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

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ 

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

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

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

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական 
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Ազդակիր համայնք՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության  հնարավոր ազդեցության  ենթակա համայնքի 

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

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող  հողեր Ընդերքօգտագործման 

հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ 

 ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկում` ժամանակի   և տարածության մեջ  պարբերաբար 

ուսումնասիրությունների միջոցով շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների 

վիճակի և դրանց վրա ազդեցություն ունեցող գործոնների դիտարկման, վիճակի 

գնահատման ու կանխատեսման գործընթաց 

Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործման 

թափոնների կառավարման համապարփակ փաստաթուղթ, որը նկարագրում է 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում թափոնների հավաքման, 

փոխադրման, վնասազերծման, կուտակման, պահման, հեռացման, տեղադրման, 

թաղման այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են սույն օրենսգրքով 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար: 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտի բազալտի հանքավայրում նախատեսվում է 

իրականացնել օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ: Հանքավայրը  

գտնվում  է  Կոտայքի բարձունքի հարավային լանջին, Բալահովիտ գյուղից 3.5կմ 

հեռավորության վրա դեպի հարավ-արևելք՝ ձգվելով Երևան-Ջրվեժ ավտոճանապարհի 

երկարությամբ: 

Հանքավայրում բազալտի պաշարները հաստատվել են 12.10.1990թ. ՀՀ ՊՏՀ-ի 

կողմից N320 արձանագրությամբ, 22,3հա տարածքում, հետևյալ կարգերով և ծավալներով՝  

A-672.6հազ.մ3,  

 B-758,5հազ.մ3,  

 C1-2338,2 հազ.մ3, 

A+ B+ C1=3769,3 հազ.մ3 

«ՆՌԱՆԵ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ-ին նախագծման նպատակով համայնքի կողմից հատկացված 

3,52հա տարածքում պարփակված հաշվեկշռային պաշարների քանակը հետևյալն է 

1-A        -414700մ3         S=1.98հա 

2-B         -327800մ3        S=1.54հա 

       ________________________________ 

                             742 500մ3            3.52հա 

Կորզվող պաշարներ 603 660 մ3   

Ստանդարտ բլոկների ելքը – 18,6%:  

Մակաբացման շերտ                  1.8մ 

Մակաբացման ծավալ              63720 մ3   

Հանքավայրի երկրաբանական կտրվածքը հետևյալն է (ներքևից վերև)՝  

1. Կավեր – 25-40մ 

2. Բազալտներ – 5-20մ 

3. Մոխրագույն անդեզիտաբազալտներ – 1-2մ 

4. Ժամանակակից ալյուվիալ, դելյուվիալ և պրոլյուվիալ նստվածքներ  - 0,5-0,7մ: 

Հանքավայրի հետախուզված տեղամասի բազալտներն ունեն համարյա հորիզոնական 

տեղադրում: Բազալտի շերտն իրենից ներկայացնում է մինչև 20մ հզորության շերտաձև 

մարմին:  

Կատարված փորձարկումների հիման վրա պարզվել են բազալտների 

ֆիզիկամեխանիկական հետևյալ հատկությունները. 

1. Տեսակարար կշիռ………………………………………….…………....2,80 տ/ մ3 

2. Զանգվածային կշիռ…………………………………………………….2,40 տ/ մ3 

3. Ծակոտկենություն………………………………………….……...........22,5% 

4. Փափկեցման գործակից……....................................................................0,97 

5. Ցրտադիմացկունության գործակից…………………………….......0,33 
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6. Ջրակլանելիության գործակից…………………………………....…0,225 

7. Սեղղման սահմանային ամրություն՝  

չոր վիճակում………..……………………………………………..…650 կգ/սմ2 

ջրահագեցած վիճակում…………………………………………….570 կգ/սմ2  

25 փուլ սառեցումից հետո………………………………………….450 կգ/սմ2 

 

Բազալտների քիմիական կազմը հետևյալն է (միջինը, %) 

TiO2 – 1,16    Al2O3 – 21,09 

MnO – 0,11    nnn – 1,76 

MgO – 2,16    K2O – 27,2 

CaO – 4,44    SO3 – 0,93 

Fe2O3 – 5,07    SiO2 – 62,56 

Խոնավություն – 0.1 

            Բազալտները իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով ապահովում են 

«Շինարարական քարեր տուֆերից, բազալտներից և տրավերտիններից» 1102-84 ՀՍՏ-ի 

պահանջներին, իսկ արդյունահանման թափոնները բավարարում են ''Щебень из природного 

камня для строительных работ''  8267-82 ԳՈՍՏ-ի պահանջները և կարող են օգտագործվել որպես 

շինարարական խիճ: 

 

 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը 

Նռանե Սթոուն» ՍՊԸ-ն Բալահովիտի բազալտի հանքավայրից օգտակար 

հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներն իրականացնելու է բաց եղանակով: 

Ելնելով բազալտների օգտակար հաստվածքի տեղադրման 

լեռնաերկրաբանական պայմաններից, նախագծվող բացահանքը բնութագրվում է 

հետևյալ պարամետրերով. 

 

առավելագույն երկարությունը, մ 270 

առավելագույն լայնությունը, մ 202 

առավելագույն խորությունը, մ 22,5 

օտարման մակերեսը, հա 3.52 

      
            Հանքավայրի մշակումը նախատեսվում է իրականացնել ընդերկայնական 

միակողմանի խորացման համակարգով, մակաբացման ապարները դեպի արտաքին 

ժամանակավոր լցակույտեր տեղափոխմամբ: 

           Ընդունվում է աստիճանի H=5մ և ենթաստիճանի h=2,5մ բարձրությամբ, ընդ 

որում բազալտների արդյունահանումը կատարվում է համատարած ձևով, 

հորատասեպային եղանակով: Ենթաստիճանի հորատման համար ընդունված է 

հորատման մուրճ: Բլոկների բարձման ու տեղափոխման համար ընդունված են 

ավտոկռունկ, իսկ թափոնների բարձման համար միաշերեփ էքսկավատոր և 

ավտոինքնաթափ: 

Բացահանքի աշխատանքային ռեժիմը նախատեսվում է շուրջտարյա, միահերթ, 
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8 ժամ տևողությամբ հերթափոխով և տարվա 260 աշխատանքային օրով: 

Շահագործման նախատեսվող տեղամասի կորզվող պաշարները 603660մ3  

Շահագործման ժամկետ մոտ 20 տարի 

Տարեկան արտադրողականությունը շուրջ 30180մ3 

 

Հ/հ Աշխատանքներ Ծավալները, մ3 

տարեկան Օրեկան (հերթափոխ) 
 

1. Բազալտի զանգվածի հանույթ 

այդ թվում՝ բլոկներ 

                    թափոններ 

30180 

5613,5 

24566.5 

116.1 

21,6 

94,5 

2. Մակաբացման ապարների հեռացում 3186 12.35 

             Հայցվող տարածքի անմիջապես հարևանությամբ, հարավ-արևմտյան կողմում 

2000թ.-ից 2019թ. իրականացվել է օգտակար հանածոյի արդյունահանում նախ 

«Աբովյանի Շիկ» ՍՊԸ-ի, այնուհետև «Վ.Հ.Վ.Էյրլայնս» ՓԲԸ-ի կողմից: 

Տարածքում առկա են ձևավորված ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ:     

Արդյունահանման աշխատանքների ժամանակ տեղամասի առանձին հատվածներում 

առկա մինչև 0,2մ հզորությամբ հողաբուսական շերտը կհանվի, կպահեստավորվի 

ներքին ժամանակավոր լցակույտում, որտեղ կկույտավորվի և կպահպանվի հետագա 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների համար: Արդյունահանման աշախատանքների 

ավարտից հետո կատարվելու է խախտված տարածքների լեռնատեխնիկական 

ռեկուլտիվացիա: 

Հանքաքարի վերամշակման համար կօգտագործվի հանքավայրի արևմտյան 

կողմում, դեռևս 2000թվականներից, «Աբովյանի Շիկ» ՍՊԸ-ի գործունեության 

ժամանակներից,  գործող է ջարդիչ տեսակավորող կայան, և քարամշակման 

արտադրամաս, որը ապահովված է խմելու և տեխնիկական ջրագծերով և 

արտադրական հրապարակով, որի հարևանությամբ իրականացվել է երկշերտ 

ծառատունկ հնարավոր փոշու արտանետումների ռիսկերը նվազեցնելու համար: 

Ջարդիչ տեսակավորող կայանը կարդիականացվի, կտեղադրվի ջրով աշխատող 

կայան, ինչը զգալի կնվազեցնի փոշու արտանետումները: 

Համաձայն սանիտարական նորմերի 245-71, քարերի վերամշակման 

կազմակերպությունների ՍՊԳ-ն /սանիտարապաշտպանիչ գոտին/ կազմում է 50մ, 

ինչն այս դեպքում լիովին ապահովված է: 

Ջարդիչ-տեսակավորող կայանի մանրամասն տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումները կտրվեն ՇՄԱԳ հաշվետվության կազմում: 
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Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել 

է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ 

իրավական ակտերում. 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

(01.11.1994թ.), 

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (23.11.1999թ.), 

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (03.04.2000թ.), 

Հայաստանի Հանրապետության «Հողային» օրենսգիրք (02.05.2001թ.), 

Հայաստանի Հանրապետության «Ջրային» օրենսգիրք (04.06.2002թ.) 

«Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք» ՀՀ օրենք (01.01.2012թ.), 

Հայաստանի Հանրապետության «Անտառային» օրենսգիրք (24.10.2005թ.), 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը (27.11.2006թ.), 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թվականի <<ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը 

հաստատելու մասին>> N 967-Ն որոշումը, 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (09.08.2014թ.), 

«ՀՀ   բույսերի   Կարմիր   գիրքը   հաստատելու   մասին  ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N 72-Ն որոշում, 

«ՀՀ կենդանինենրի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N 71-Ն որոշում, 

«ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ 

կառավարության 31.07.2014թ.-ի N 781-Ն որոշում, 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման 

թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին  ՀՀ 

կառավարության 15.06.2017թ.-ի N 676-Ն որոշում, 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշում: 

          Նախագծում հաշվի կառնվեն  նաև ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում 

պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N1059-Ա որոշումը, ՀՀ 

կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի <<Հայաստանի 
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Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում  

ռազմավարությանը  և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին>> N54 և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի <<Հայաստանի 

Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի  ռազմավարությանը  և 

գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N23 

արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած բնապահպանական 

միջազգային պայմանագրերի պահանջները: 

        ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի N781-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքում՝ 

ամրագրված ընթացակարգերի պահպանում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 Գտնվելու վայրը 

Բալահովիտի բազալտների հանքավայրը գտնվում է Կոտայքի բարձունքի հարավային 

լանջին: Վարչականորեն հանքավայրի տարածքը մտնում է Կոտայքի մարզի մեջ: Այն 

ընկած է Բալահովիտ գյուղից 3.5կմ հեռավորության վրա դեպի հարավ-արևելք՝ ձգվելով 

Երևան-Ջրվեժ ավտոճանապարհի երկարությամբ: 

Հանքավայրը Երևան քաղաքի հետ կապված է 25կմ երկարությամբ ասֆալտապատ 

ճանապարհով:  

Հանքավայրի շրջանը բնութագրվում է բարձրունքա-բլրային ռելիեֆով: 

Հանքավայրի բացարձակ նիշերը 1300-1350մ են: 

Անտառածածկը գրեթե բացակայում է: Շրջանի հիմնական ջրային երակներն են 

մոտակա ձորակների ջրերը:  

Շրջանի կլիման չոր ցամաքային է՝ շոգ ամառով և ցուրտ ձմեռով: Տարվա միջին 

ջերմաստիճանը 15-200: Մթնոլորտային տարեկան տեղումները վերին մասերում հասնում 

են մինչև 400մմ, իսկ ներքինում՝ 300մմ:  

 

                          Նախագծվող տեղամասի կոորդինատներն են.  

 

1. Y =8466685  X =4456906 

2. Y =8466855   X =՝4456940 

3. Y =8466967   X =4456828                                 

4. Y =8466843   X =4456694 

 
            Նկար 1. Բացահանքի տեղադիրքը: Հատված 1:25000 մասշտաբի քարտեզից: 
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Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի շրջանի խոշորագույն քաղաքաշինական 

միավորը Աբովյան քաղաքն, որի հարևանությամբ է անցնում Երևան-Սևան մայրուղին: 

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թվաքանակը կազմել է 44417 մարդ: 

Այստեղ է բնակվում մարզի քաղաքային բնակչության 32.2%-ը, որը կազմում է մարզի 

ընդհանուր բնակչության 17.5%-ը: Վերջին 3 տարիներին բնակչության թվաքանակը 

նվազել է 400-ով: Վարչական տարածքը կազմում է 1112 հա, որից արդյունաբերական 

հողեր՝ 93 հա, գյուղատնտեսական՝ 107 հա, բնակելի՝ 

327 հա, որից տնամերձ՝ 116 հա, հասարակական՝ 342 հա: Քաղաքն ունի 265 

բազմաբնակարան և 1500 անհատական բնակելի տներ: Քաղաքը նախկինում 

համարվել է խոշոր արդյունաբերական կենտրոն: Գործում են սննդամթերքի, 

խմիչքների, դեղերի և դեղագործական ապրանքների, ինչպես նաև օրգանական 

պարարտանյութերի արտադրության ձեռնարկություններ, հանքարդյունաբերական 

տեխնիկայի ներմուծման, շինարարական կազմակերպություններ: Քաղաքում է 

գտնվում Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը: Քաղաքում գործում են 

պետական ճարտարագիտական քոլեջը, պետական էներգետիկական քոլեջը, Լ. 

Օրբելու անվան համալսարանը և բժշկական ուսումնարանը: 

 

 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

Բալահովիտի բազալտների հանքավայրը երկրաձևաբանական տեսակետից 

տեղադրված է Կոտայքի (Քանաքեռի) հրաբխային սարահարթի կենտրոնական 

մասում, որը բլրային ռելիեֆով տարածք է` կտրտված բազմաթիվ ձորակներով և 

սարավանդային խոր գետահովիտներով: 

Կոտայքի սարահարթը տարածվում է Հրազդան գետի միջին հոսանքի 

ձախափնյա մասից մինչև Գեղամա լեռների արևմտյան ստորոտները: Գեղամաս 

լեռնաշղթան կենտրոնական մասում բարձրացած հիմքով լեռնավահան է, մոտ 65 կմ 

երկարությամբ և 35 կմ լայնությամբ, որի վրա շարված են բազմաթիվ հրաբխային 

կոներ, այդ թվում ամենաբարձր գագաթ Աժդահակը՝ 3597.3 մ բարձրությամբ, 

ինչպես նաև Սևկատարը 3225.1մ, Սպիտակասարը 3555.7մ, Նազելին 3312մ, 

Վիշապասարը 3157.7մ, Եռակատարը 2589.6մ, Գեղասարը 3443մ, Ծաղկավետը 

3076մ, Մանկունքը 2932.1մ։ Հաճախ Գեղամա լեռնաշղթայի մեջ են մտցվում նաև 

Հատիս 2529.4մ, Գութանասար 2299.6մ, Մենակսար 2399.4մ, Մեծ Լճասար 2393.8մ, 

Փոքր Լճասար 2334.2մ, Արմաղան 2829.1մ և այլ հրաբխային լեռնագագաթներ, որոնք 

բավական հեռու են տեղադրված բուն լեռնաշղթայից։ 

Հարավ-արևմուտքում Կոտայքի սարահարթը աստիճանաբար ցածրանալով 

ձուլվում է Արարատյան դաշտին, արևելքում առաջացնում է Ավանի 

գոգավորությունը, ապա Գետառ և Ջրվեժ գետերի ջրբաժանը : Ունի դեպի արևմուտք 

և հարավ-արևմուտք ընդհանուր թեքություն, 1200-1500մ բարձրություն, թույլ 

մասնատված, լավային ալիքավոր մակերևույթ: Տեղ-տեղ բաձրանում են 50-60մ 

հարաբերական բարձրությամբ մնացորդային բլրակներ և խարամային կոներ: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AA%D5%A4%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D6%87%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%AC%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BF_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BF_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%BC%D5%B3%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%93%D5%B8%D6%84%D6%80_%D4%BC%D5%B3%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC
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                                        Նկար 2.Մակերևույթի գերակշռող թեքություններ 

 
    

       
                                            Նկար 3. Երկրաձևաբանական սխեմատիկ քարտեզ 

 

                -Սողանքներ, սեյսմիկ բնութագիր 

Սողանքային երևույթներ երևակման տարածքում չեն արձանագրվել: Մոտակա 

սողանքային մարմինները գտնվում է հանքավայրից  մոտ 5կմ հյուսիս-արևմուտք:  
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Նկար  4. Սողանքներ 

             «Ըստ ՀՀՇՆ II-06.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարության. նախագծման նորմեր»   

նորմատիվային փաստաթղթի դրույթների տեղամասի տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ 

գոտում մեջ: Այդ գոտուն համապատասխանում է 0.3g հորիզոնական արագացման 

արժեքը:   Նկարագրվող տարածաշրջանում երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնությունը 

կազմում է 8-9 բալ: 

 

Նկար 5. Սեյսմիկ շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ 
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 Շրջանի կլիման  

Կոտայքի մարզի կլիմայական պայմանների նկարագրության համար օգտվել ենք ՀՀ 

քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրամանով 

հաստատված ,,Շինարարական կլիմայաբանություն,, ՀՀՇՆ II-7.01-2011 փաստաթղթից: 

Այդ փաստաթղթով սահմանում են կլիմայական պարամետրերը, որոնք կիրառվում են 

շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորման, 

ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղաքային և 

գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ: 

Կլիմայական ցուցանիշները հիմնականում հաշվարկված են Հայաստանի 

Հանրապետության այն բնակավայրերի համար, որտեղ տեղակայված 

օդերևութաբանական կայաններն ունեն դիտարկումների բավականին երկար (30 տարուց 

ոչ պակաս) շարք: 

Կլիմայական տեսակետից Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի շրջանը մտնում է չափավոր 

ցուրտ ձմեռով և տաք ամառով բնորոշվող գոտու մեջ: Բալահովիտ բնակավայրում և նրա 

շրջապատում բնութագրվում է հետևյալ կերպ (ըստ Մայակովսկու օդերևութաբանական կայանի 

կատարած հետազոտությունների). օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը          –230C:, իսկ 

առավելագույնը` +36 C:, օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը` +8.7 C: Տարեկան տեղումների 

միջին քանակը կազմում է 455 մմ:  

 Առաջին ձյունը տեղում է դեկտեմբերի վերջին տասնօրյակին և մնում է մինչև 

մարտ: Քամիների գերակշռող ուղղությունը հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք է: 

Օդի ջերմաստիճանի միջին տարեկան և ըստ ամիսների ցուցանիշները բերված են 

աղյուսակում. 

Օդի միջին ջերմաստիճանը, Cօ 

Տարեկան 
Ըստ ամիսների 

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

13 -5.3 -3.7 2.1 8.8 13.5 18.0 21.7 21.1 16.7 10.2 3.9 -2.3 

Հողի սառեցման խորությունը՝ 65 սմ է: Ձյան ծածկույթի միջին բարձրությունը՝              

25 սմ:  

 
Նկար 6. 
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 Մթնոլորտային օդ 

Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի դիտակայան Բալահովիտի բազալտի 

հանքավայրի կամ հարակից Բալահովիտ բնակավայրի տարածքում չկա: Համաձայն 

«ՀՀ բակավայրերի մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաները» ուղեցույց-ձեռնարկի Բալահովիտ համայնքում օդի ֆոնային 

աղտոտվածության ցուցանիշներն են. փոշի՝ 0.2 մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3, 

ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3, ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3: 

 
 Ջրային ռեսուրսներ 

Տարածքի խոշորագույն ջրային երակը Հրազդան գետն է, որը հանրապետության 

խոշորագույն ու կարևորագույն գետերից է` Արաքսի ձախ վտակը: Ունի 141կմ 

երկարություն: Ավազանի մակերեսը 2650կմ² է (առանց Սևանա լճի): Այն սկիզբ է առնում 

Սևանա լճից, հոսում հարավ-արևմտյան ընդհանուր ուղղությամբ, 

անցնում Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով, Արարատի մարզով և 

թափվում Արաքսը: Վերին հոսանքում մոտ 20կմ հոսում է դեպի արևմուտք` այդ 

ընթացքում առաջացնելով գալարներ, միջին հոսանքում անցնում է նեղ ու խոր (120-150մ) 

կիրճով, ստորին հոսանքում ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք, դուրս գալիս Արարատյան 

դաշտ, դառնում հանդարտահոս ու ծովի մակարդակից 820մ բարձրության վրա լցվում 

Արաքսը: Գետի ընդհանուր անկումը կազմում է 1100 մ: Խոշոր վտակներն են Մարմարիկը, 

Ծաղկաձորը, Դալարը, Արայի գետը, Գետառը:  

Սնումը հիմնականում ստորգետնյա (51%) և հալոցքային (37%) է, վարարումը՝ 

գարնանը, հորդացումները` ամռանն ու աշնանը:  

Հրազդան գետի բազմամյա միջին տարեկան հոսքի բնութագրիչները բերված են 

ստորև աղյուսակում: 

Գետը 
Ծախսը, 

մ3/վ 

Տարեկան 

հոսքը, 

մլն.մ3 

Հոսքի 

մոդուլը,                

լ/վ կմ2 

Հոսքի շերտի 

բարձրությունը, 

մմ 

Հոսքի 

գործակիցը 

Հրազդան 22.6 714 9.78 308 0.57 

  

Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի 

մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոնի տվյալների Հրազդան գետից վերցված 

փորձանմուշներում գերազանցել են նիտրիտ ամոնիում, սուլֆատ իոնների, ԹԿՊ5, ԹՔՊ-ի, 

ալյումինի, վանադիումի, քրոմի, մանգանի, պղնձի և սելենի սահմանային թույլատրելի 

նորմաները: 

 Հողեր 

Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի և դրա տեղամասերի շրջանում 

զարգացած են լեռնաշագանակագույն հողերը : 

Նախալեռնային գոտում տարածված են շագանակագույն, մեծ մասամբ 
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քարքարոտ, էրոզացված հողերը, որոնց մակերեսային քարքարոտությունը կազմում 

է 70.3%, որից 18.8%-ը՝ թույլ քարքարոտ, 17.0%՝ միջակ քարքարոտ, 34.5 %-ը՝ ուժեղ 

քարքարոտ: 

Շագանակագույն հողերն ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային 

բուսականության տակ, հրաբխային ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես 

նաև տեղակուտակ, ողողաբերուկ և հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա: 

Հողաշերտի հզորությունը միջին հաշվով տատանվում է մինչև 20սմ-ի 

սահմաններում, ռելիեֆի իջվածքային մասերում հաճախ այն հասնում է 65-70սմ-ի: 

Ըստ մեխանիկական կազմի այս հողերը դասվում են միջակ և ծանր 

կավավազային տարատեսակների շարքին: 

Կախված ռելիեֆի պայմաններից և էռոզիայի ենթարկվածության 

աստիճանից՝ հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական 

կազմով հողեր: 

Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը 

պայմանավորված է հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կավավազային 

մեխանիկական կազմով: 

Այս տիպի հողերը բնութագրվում են հետևյալ քիմիական և ջրաֆիզիկական 

հատկություններով (միջինացված տվյալներ): 

Աղյուսակ 2. 
 

 

 

Հողատիպը և 

ենթատիպը 

 

 
Խորությունը, 

սմ 

Տոկոսներով  

Կլանված 

կատիոնների 

գումարը, 

մ/էկվ 100գ 

հողում 

 

 
pH-ը ջրային 

քաշվածքում 

 

 
հումուս 

 

 
CO2 

 

 

գիպս 

CaSO4 

 

Մուգ- 

շագանակագույն 

0-15 3.2 1.4 0.0 33.1 7.9 

15-34 2.1 7.3 0.0 31.5 8.4 

34-73 1.6 16.5 0.1 30.1 8.3 

73-105 1.0 15.7 0.1 29.7 8.3 

105-155 0.8 17.7 0.1 25.8 8.4 

 

Բաց- 

շագանակագույն 

0-25 2.4 4.4 0.0 29.4 8.1 

25-39 1.4 8.4 0.5 28.8 8.4 

39-85 1.2 15.4 1.0 24.4 8.2 

 

Շագանակագույն հողերի ծավալային զանգվածը տատանվում է 1.24-

1.48գ/սմ3-ի, տեսակարար զանգվածը՝ 2.50-2.65գ/սմ3-ի, ընդհանուր 

ծակոտկենությունը՝ 4.38-52.1, խոնավությունը՝ 20-30%-ի սահմաններում: Այս տիպի 

հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ կարբոնատներ՝ մինչև 10-25%, որն 

առաջ է բերում հողերի ցեմենտացիա և քարացում: Հողը և փխրուկաբեկորային 
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մայրատեսակը հարուստ են հողալկալի մետաղներով, ֆոսֆորական թթվով և 

կալիումով: Անմշակ հողերում ստրուկտուրանխոշոր կնձկային է: 

Տեղամասի մի հատվածում առկա են ձևավորված ենթակառուցվածքներ, 

ճանապարհներ: Մակերեսը քարքարոտ է: Հողային ծածկույթը պահպանվել է 

տարածքում առանձին հատվածներում: Հողերը ներկայացված են բաց 

շագանակագույն գենետիկական տիպով: Բնութագրվում են ցածր որակական 

հատկություններով, գրանցվել է կարբոնատների զգալի պարունակություն (գիպսի 

պարունակությունը մինչև 0.25%): 

      Հողերը     ծանր   կավավազային մեխանիկական կազմ ունեն: Հումուսի 

պարունակությունը կազմում է 1.3%: 

 

 
Նկար 7. Հողերի բնական տիպերի տարածման սխեմատիկ քարտեզ 

 

«ՆՌԱՆԵ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ կողմից բազալտի արդյունահանաման նպատակով 

հայցվող տարածքը ներկայացված է գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության արոտավայրերով:  

 
 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Շրջանի բուսական աշխարհը ներկայացված է Գեղամա և Երևանյան 

ֆլորիստական շրջանների միջև ընկած սահմանային, միջին բարձրության լեռնային 

տափաստանային զոնայի տարածքներին բնորոշ բուսականության տեսակներով, 

որոնցում գերակշռում են հատիկավոր և հատիկատարազգի ներկայացուցիչները: 

Աճում են նաև օշինդրա-էֆեմերային տեսակներ՝ Artemisia Fragrans Willd., Kochia 

Prostrata (L.) Schrad., Capparis spinosa Willd., Ceratoides papposa Botsch. Et Ikonn., 

Atraphaxis spinosa L., Rhamnus pallasii Fisch. Et Mey., Tanacetum argyrophyllum (C.Koch) 

Tzvel., Poa bulbosa L. Bromus, Aegilops, Eremopyrum, Alyssum, Aeluropus littroralis 

(Gouan) Parl.: 
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Շրջանում հաճախ հանդիպող բուսական տեսակներն են. 

1. Աբեղախոտ քիստաբաժակ - Stachys atherocalyx 

2. Անթառամ կարմրավուն- Helichrysum rubicundum 

3. Առվույտ ցանովի - Medicago sativa 

4. Աստղագազար արևելյան - Astrodaucus orientalis 

5. Ավելաբույս գետնատարած - Kochia prostrata 

6. Ավելուկ գանգուր- Rumex crispus 

7. Ավելուկ պալարավոր- Rumex tuberosus 

8. Ավելուկ վահանաձև -Rumex scutatus 

9. Արճճախոտ եվրոպական -Plumbago europaea 

10. Բալենի ալեհեր -Cerasus incana 

11. Բալենի մահալեբի -Cerasus mahaleb 

12. Բավեղ արևելյան -Phlomis orientalis 

13. Բարդի սև - Populus nigra 

14. Բարդի նրբագեղ - Populus gracilis 

15. Բերենիկե արևելյան- Veronica orientalis և այլն: 

 

Շրջանում տարածված են միջին բարձրության լեռնային տափաստաններին բնորոշ 

կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ: Կաթնասունները առավել կերպով 

ներկայացված են կրծողներով, որոնց մի մասը վարում է ստորգետնյա կենսակերպ: 

Բազմազան է թռչնաշխարհը, հանդիպում են սպիտակախածի կեռնեխ, լեռնային 

խաղտտիկ և կիսասպիտակավիզ ճանճորս: Բազմաթիվ տեսակներով ներկայացված են 

մորեխները (սովորական իտալական մորեխ, ձիուկ, մթնաթև, ծղրիդ): Լայն տարածված 

են բզեզները և թիթեռները (շաղգամ, կաղամբի ճերմակաթիթեռ): Սողունների և 

երկկենցաղների ֆաունան աղքատիկ է: Երկկենցաղներից տարածքում հնարավոր է 

հանդիպել միայն Կանաչ դոդոշի (Bufo viridis): 

Նկարագրվող տարածքում տարածված են միջին բարձրության լեռնային 

տափաստաններին բնորոշ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ: Այս 

լանդշաֆտային զոնայում տարածված են 113 տեսակ ողնաշարավոր կենդանիներ: 

Կաթնասունները առավել կերպով ներկայացված են կրծողներով, որոնց մի մասը 

վարում է ստորգետնյա կենսակերպ:  

Բալահովիտի բազալտների հանքավայրից հայցվող տեղամասում 

նախնական դիտարկումների արդյունքներով չեն արձանագրվել նաև կենդանիների 

և թռչունների բներ, բնադրավայրեր, որջեր: 



19 

 

 

                                 Նկար 8. Բուսականություն 

Ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում հայտնի են ՀՀ բույսերի կարմիր 

գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները. 

- ականթ դիոսկորեանման – կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է, 

հայտնի է մեկ պոպուլյացիա, որը աճում է Հատիս լեռան ստորոտում, տեղամասից 

ավելի քան 5կմ հեռավորության վրա, 

- ձագախոտ էգինյան – վտանգված տեսակ է, լոկալիտներից մեկը գտնվում է 

Զառ գյուղի մոտ, տեղամասից մոտ 6.7կմ հեռավորության վրա, 

- գառնառվույտ լազիստանյան – վտանգված տեսակ է, լոկալիտներից մեկը 

գտնվում է Հատիս գյուղի մոտ, տեղամասից 12կմ հեռավորության վրա: 

ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների հայցվող տեղամասի 

տարածաշրջանում հատնի են. 

 տոնական գնայուկ, նեղ սևամարմին և հայկական սևամարմին – 

հազվագյուտ տեսակներ են, հայտնաբերված է Ջրվեժ գյուղի մոտ, տեղամասից մոտ 

մոտ 5կմ հեռավորության վրա, 

  ալեքսանոր առագաստաթիթեռ և ավրորինա դեղնաթիթեռ – խոցելի 

տեսակներ են, հայտնաբերված է Ջրվեժ գյուղի մոտ, տեղամասից մոտ 5կմ 

հեռավորության վրա: 
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Ինչպես հետևում է ներկայացված տեղեկատվությունից թե բույսերի, թե 

կենդանիների կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների աճելա- և ապրելավայրերը 

գտնվում են հայցվող տեղամասից մեծ հեռավորությունների վրա: Տեղամասից 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները որևիցե կերպ չեն ազդի 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների քանակության և արելաների մակերեսների 

վրա : 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ 

տարածքի բնության հուշարձանների ցանկը: Համաձայն նշված փաստաթղթի, ՀՀ 

Կոտայքի մարզում գտնվում են բնության հետևյալ հուշարձանները. 

 

1. «Անանուն» խզվածքներ Եղվարդ ավանից հվ, ավազահանքի մոտ 

2. Թագավորանիստ խարամային կոնի 

պեմզաների և խարամների կոնտակտ 

Եղվարդ քաղաքից 3.5 կմ դեպի հարավ 

3. «Թագավորանիստ» խարամային կոն Եղվարդ ավանից 3 կմ հվ, Աշտարակ 

տանող խճուղու ձախ կողմում 

4. «Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ Չարենցավան քաղաքից 2 կմ հվ, 

քարահանքի մոտ 

5. «Անանուն» բյուրեղային թերթաքարերի ու Բջնի գյուղի արևմտյան ծայրամասում 

 վերին կավճի կրաքարերի կոնտակտ  

6. «Ծակ քար» բնական թունել Բջնի գյուղի մատույցներում, Հրազդան 

գետի ձախ ափին 

7. «Բազալտե երգեհոն» սյունաձև 

բազալտներ 

Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ հվ-արլ, Ազատ 

գետի կիրճում 

8. «Անանուն» քարայր սյունաձև 

բազալտներում 

Գառնի գյուղից մոտ 1,0 կմ հվ-արլ, Ազատ 

գետի կիրճում 

9. «Անանուն» լանջային էրոզիա Ազատ գետի աջակողմյան ափերին 

10. «Անանուն» լավային ծալքեր Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ հվ-արլ, Ազատ 

գետի կիրճում 

11. «Անանուն» խորշեր Գողթ գյուղից մոտ 3.0 կմ հս-արլ 

12. «Հատիս» հրաբուխ Զովաշեն գյուղից 2.0 կմ արմ 

13. «Ավազան» հրաբխային գմբեթ Կարենիս գյուղից 1.5 կմ հս-արլ 

14. «Կարենիս» հրաբխային գմբեթ Կարենիս գյուղից 0.5 կմ հս-արլ 

15. «Անանուն» ապարների բնորոշ 

մերկացում 

Նուռնուս գյուղի և Արգելի ՀԷԿ-ի միջև 
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16. «Անանուն» օբսիդիանի ելքեր Ջրաբեր գյուղից մոտ 1.5 կմ հս-արմ, 

Երևան-Սևան խճուղու աջ կողմում 

17. «Անանուն» քարե կուտակումներ Քաղսի գյուղի հվ-արմ եզրին, Հրազդանի 

կիրճում 

18. «Գութանասար» հրաբուխ Ֆանտան գյուղից 3 կմ հվ 

19. «Լեռնահովիտ» քարային կուտակումներ Ֆանտան գյուղից 4-5 կմ հվ-արլ, 

«Թեզխարաբ» գյուղատեղիի մոտ 

20. Ձորաղբյուրի (Մանգյուսի) բրածո ֆլորա գյուղ Ձորաղբյուր 

 
 

 Մարզում առկա են նաև ջրաերկրաբանական-5, ջրագրական-4, բնապատմական-

1 և կենսաբանական-3 հուշարձաններ` հիմք ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում:  

             Բնապատմական՝ 

«Ողջաբերդ» 
բնապատմական 
համալիր 

Կոտայքի մարզ, Ողջաբերդ գյուղի հս-արլ մասում 

Կենսաբանական՝ 

«Ռելիկտային կրկես 
Քյորօղլի լեռան մոտ» 

 Կոտայքի մարզ, Արտավազ գյուղի մոտ 

«Ալպյան գորգ»  Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր-Ֆիոլետովո գրունտային ճանա-
պարհի ամենաբարձր մասում (Փամբակ լեռնաշղթայի Ամպա-
սարի գագաթային մասում, ծ.մ-ից 300 մ բարձրության վրա) 

«Թանթրվենի, 
Տիգրանի» 

 Կոտայքի մարզ, Արզնի առողջարանի մոտ, Հրազդան գետի 
ափին, ծ.մ-ից 1350 մ բարձրության վրա 

Ջրագրական՝ 

«Սագերի» լիճ  Կոտայքի մարզ, Գեղարդ գյուղից մոտ 4 կմ հս     

«Վիշապա» լիճ  Կոտայքի մարզ, Գեղարդ գյուղից մոտ 4 կմ արլ  

«Բազմալիճք» լիճ Կոտայքի մարզ, Սևաբերդ գյուղից մոտ 3 կմ հս  

«Լուսնալիճ» լիճ Կոտայքի մարզ, Սևաբերդ գյուղից մոտ 7 կմ հս-արլ  

Ջրաերկրաբանական՝ 

«Հաղպրտանք» 
աղբյուր 

Կոտայքի մարզ, Հրազդան քաղաքի Վանատուր (Աթարբեկյան) 
թաղամասի արլ ծայրամասում,  1.5 կմ հս-արմ, ծ.մ-ից 1755 մ 

բարձրության վրա 

«Համով» աղբյուր Կոտայքի մարզ, Ակունք գյուղի հվ-արմ ծայրամասում, եկեղեցու 
մոտ, ծ.մ-ից 1450 մ բարձրության վրա 

 

«Քաղցր» աղբյուր Կոտայքի մարզ, Արզնի գյուղից 150 մ հվ-արմ, Հրազդան գետի 
ձախ ափին, ծ.մ-ից 1300 մ բարձրության վրա 

 

«Ձորի» աղբյուր Կոտայքի մարզ, Գողթ գյուղից 0.3 կմ հս-արլ, Գողթ գետի աջ 
ափին, ծ.մ-ից 1580 մ բարձրության վրա 

 

«Ավազան» աղբյուր Կոտայքի մարզ, Կաթնաղբյուր գյուղից 0.3 կմ  
հս-արլ, ծ.մ-ից 1450 մ բարձրության վրա 
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              Ինչպես հետևում է ներկայացված տեղեկատվությունից, Բալահովիտի բազալտի 

հանքավայրի տարածքում բնության հուշարձաններ հաշվառված չեն: Բնության 

հուշարձանները գտնվում են տեղամասի տարածքից 4-ից 23կմ հեռավորության վրա: 

 

 Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի շրջանում բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ, որտեղ իրականացվում է վտանգված էկոհամակարգերի պահպանություն, 

չկան: 

Բուն հանքավայրի տարածքը ներառված չէ բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքի սահմաններում: Կոնկրետ տարածքի կենսաբազմազանության 

ուսումնասիրության արդյունքները կներկայացվի ՇՄԱԳ հաշվետվությունում:  

 

 

Նկար 9. Մոտակա բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐ  
Կառավարության 

որոշման համարը 

Նպատակը Զբաղեցրած 

Տարածքը (հա) 

Էրեբունի /1/ Մինիստրների 

խորհրդի 1981 թ. 

N324 

վայրի հացազգիների գենոֆոնդի և 

աճելավայրի 

պահպանություն 

89.0 

Խոսրովի 

անտառ /2/ 

Մինիստրների 

սովետի 1958 թ. 

սեպտեմբերի 13-ի  N 

Պ-341 

Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում, 

լեռնային չորասեր համակեցությունների, 

մշակովի բույսերի վայրի ցեղակիցների, 

արիդային նոսրանտառների, Հայաստանի 

Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների 

ու բույսերի պահպանություն 

23 213,5 
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                                                     3.ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

        

Բալահովիտի բազալտի հանքավայր                                                                                  

Նկար 10. 

 Ենթակառուցվածքներ 

Ինչպես արդեն նշվել է, Բալահովիտի բազալտի հանքավայրից հայցվող 

տեղամասը վարչական առումով ընդգրկված է ՀՀ Կոտայքի մարզի տարածքում, 

Բալահովիտ համայնքում: 

Կոտայքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

մասում, ծովի մակերևույթից մոտ 900-2500մ բարձրության վրա: Մարզի տարածքը 

կազմում է 2086 քառ.կմ, որը ՀՀ տարածքի 7%-ն է: Սահմանակից է Տավուշի, 

Գեղարքունիքի, Լոռու, Արարատի, Արագածոտնի մարզերին և մայրաքաղաք 

Երևանին: Մարզն ընդգրկում է երեք տարածաշրջաններ՝ Հրազդանի, Աբովյանի և 

Նաիրիի: Համայնքների թիվը 67 է, որից քաղաքային` 7, գյուղական` 60: 

Մարզկենտրոնը Հրազդան քաղաքն է: 

Կոտայքի մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերն ընդգրկում են մարզի 
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ընդհանուր տարածքի 74.1 %-ը (154584.3 հա), որոնք կազմում են Հանրապետության 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 7.6%-ը: Մարզի գյուղատնտեսական 

հողատեսքերի մեջ մեծ կշիռ ունեն արոտավայրերը (51.1%)  և  վարելահողերը 

(24.4%), որոնք համապատասխանաբար կազմում են Հանրապետության 

արոտավայրերի 7.5%-ը և վարելահողերի 8.5%-ը։ 

Մարզի ընդհանուր անտառային ֆոնդը կազմում է 22907.5 հա կամ մարզի 

տարածքի 11.0 %-ը, որը Կոտայքի տարածքի համեմատ համարժեք է 

հանրապետության ցուցանիշին (11.2%)։ Մարզի անտառները լեռնային են, ունեն 

ընդգծված հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, 

ինչպես նաև աչքի են ընկնում բուսական տեսակների բազմազանությամբ։ 

Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (այդ թվում` 

արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ) 2.6 %-ը (8694.3 հա) գտնվում է Կոտայքի 

մարզում, որը կազմում է մարզի տարածքի շուրջ 4.2%-ը: 

Մարզը հարուստ է օգտակար հանածոների պաշարներով: Առկա են ոսկու, 

ալյումինի, պղինձ- մոլիբդենի, երկաթի, պեռլիտի, մարմարի, գրանիտի, լիթոիդային 

պեմզայի, նեֆելինային սիենիտների, անդեզիտաբազալտների, հրաբխային 

խարամների, քարաղի, զանազան  շինարարական  նյութերի  հանքավայրեր: 

Մարզում առկա են հանքային ջրերի 3 խոշոր հանքավայրեր՝ Բջնիի, Արզնիի և 

Հանքավանի, որոնք բուժական նպատակներով օգտագործելու մեծ 

հնարավորություններ ունեն: Նշված հանքավայրերից առաջին երկուսը 

շահագործվում են թերծանրաբեռնվածությամբ, իսկ Հանքավան հանքային ջրի 

նկատմամբ դեռևս հետաքրքրություն չկա: 

Կոտայքի մարզում բնական աղետներից առավել վտանգ են ներկայացնում 

երկրաշարժերը, սողանքները, սելավները, գարնանային վարարումների հետևանքով 

առաջացած ջրհեղեղները, քարաթափվածքները, ուժեղ քամիները, կարկուտը, 

ցրտահարությունը, մերկասառույցը, ձնաբուքը, մառախուղը, երաշտները և 

անտառային հրդեհները։ Մարզի տարածքում ավտոճանապարհներին սպառնացող 

քարաթափումները գտնվում են Երևան-Սևան մայրուղու 37-րդ կմ, Հրազդան-Բջնի, 

Չարենցավան-Արգել, Արզնի-Նոր Գեղի, Ողջաբերդ-Գառնի-Գեղարդ հատվածներում, 

առկա սողանքային գոտիներից առավել ակտիվ և վտանգավոր գոտիները գտնվում  

են հիմնականում Ողջաբերդի, Հացավանի, Հանքավանի տարածքներում։ 

Կոտայքի մարզի մշտական բնակչությունը կազմում է 253900 մարդ /2016թ. 

հունվարի 1-ի տվյալներով/, որից՝ քաղաքային` 137900 մարդ (54,3%), գյուղական` 

116000 մարդ (45.7%): Մարզի բնակչությունը կազմում է հանրապետության 

բնակչության 8.5%-ը: Ազգաբնակչության 97,6 %-ը հայեր են: Մարզում բնակվում են 

նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ` հիմնականում եզդիներ, 

ասորիներ, քրդեր, հույներ: 

Մարզի մշտական բնակչության 48.2%-ը կազմում են տղամարդիկ, 51.8%-ը՝ 

կանայք: Մարզի բնակչության մեջ գերակշռում են 30-62 տարեկանները (44.8 %), ընդ 

որում տղամարդիկ կազմում են 43.4%, կանայք՝ 46.1%, իսկ երիտասարդները (15-29 
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տարեկան) կազմում են ազգաբնակչության 23.3%-ը, համապատասխանաբար՝ 

տղամարդիկ՝ 24.3 %, կանայք՝ 22.4 %: 

Կոտայքի մարզի բնակչության կրթական մակարդակն ունի հետևյալ 

պատկերը՝ բարձրագույն կրթություն ունեցողներ՝ 15,6%, միջին մասնագիտական՝ 

15,6%, նախնական մասնագիտական՝ 4,5%, միջնակարգ՝ 37,6%, հիմնական՝ 12,5%, 

տարրական՝ 8,7% և չունի տարրական կրթություն՝ 5,5%: Քաղաքներում գյուղերի 

համեմամատ բարձր է բարձրագույն կրթության մակարդակը՝ 66%-ով, միջին 

մասնագիտական կրթության մակարդակը՝ 60%-ով: 

Կոտայքի մարզը գտնվում է հանրապետության կենտրոնական մասում, 

սահմանակից է 5 մարզերի և Երևան քաղաքի հետ, մարզկենտրոնից մինչև 

մայրաքաղաք հեռավորությունն ընդամենը 50 կմ է: Մարզով են անցնում Մ-4 Երևան- 

Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման և Բալահովիտ-Մասիս (Երևանը շրջանցող) 

միջպետական ճանապարհները (56.18կմ): Մարզի տարածքով են անցնում Երևան- 

Սևան-Շորժա (68 կմ) և Հրազդան-Իջևան (20 կմ) երկաթուղիները: 

Մարզի ավտոճանապարհներին զգալի է նաև տարանցիկ երթուղիների թիվը: 

Մարզում բեռնափոխադրումները և ուղևորափոխադրումները հիմնականում 

իրականացվում են ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի միջոցով: 

Ավտոմոբիլային փոխադրումները մարզում կազմում են ընդհանուր փոխադրումների 

շուրջ 95%-ը, ինչով և պայմանավորված է ավտոմոբիլային ճանապարհների գերակա 

դերը տնտեսությունում: 

Մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը 

ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ 

ԱրմենՏել   ՓԲԸ    (Beeline    ապրանքանիշ),      Ղ-Տելեկոմ   ՓԲԸ (Վիվասելլ/ՄՏՍ 

ապրանքանիշ) և ՅՈՒՔՈՄ (Ucom ապրանքանիշ): Մարզի բնակավայրերը 100%-ով 

ապահովված են ինտերնետ ծածկույթով: Ինտերնետի որակը հիմնականում 

բավարար է: 

Մարզում լարային հեռախոսակապ ապահովում են ԱրմենՏելը և 

Ռոստելեկոմը՝ 48 համայնքներում: Մարզի բնակավայրերում գործում են «Հայփոստ» 

ՓԲԸ-ի 66 փոստային բաժանմունքներ: 

Մարզի բոլոր համայնքների բնակչությունը հնարավորություն ունի բավարար 

որակով ընդունելու 10-ից ավելի հեռուստաալիք: Գործում է Կոտայք TV մարզային 

հեռուստաընկերությունը: Մարզի ամբողջ տարածքն ընդգրկված է թվային 

հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: Հեռարձակվում է նաև Հանրային ռադիոն, 

որը հասանելի է մարզի բոլոր բնակավայրերում: 

Մարզի համայնքներում ջրամատակարարումն իրականացվում է բաց 

աղբյուրներից, կապտաժներից՝ ինքնահոս և մեխանիկական եղանակներով: Չնայած 

կատարված աշխատանքներին, կան դեռևս լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ՝ 

Լեռնանիստ համայնքը չունի ջրամատակարարման ցանց: 

Մարզի 29 համայնքներում գոյություն ունեն կոյուղու հեռացման գործող 

համակարգեր, որոնք սպասարկում են մարզի բնակչության 53%-ին: Ներկայումս 
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մարզի կոյուղու համակարգ ունեցող բոլոր բնակավայրերի կոյուղագծերը գտնվում են 

անմխիթար վիճակում և միացված են հոսող գետերին, ջրամբարներին: 

Հրազդանի տարածաշրջանում առկա է կեղտաջրերի մաքրման չգործող կայան, 

որը մինչև 1992թ-ը իրականացրել է Ծաղկաձորի, Հանքավանի և Հրազդանի 

կոյուղաջրերի կենսաբանական մաքրում: 

Մարզով են անցնում մագիստրալ գազատարեր, առկա են գազի ստորգետնյա 

պահեստարաններ: 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի  67 

համայնքներից գազաֆիկացված է 62-ը, որտեղ բնակվում են մարզի բնակչության 

98,6%-ը: Գազաֆիկացված չեն Հանքավան, Սևաբերդ, Ողջաբերդ, Սարալանջ, 

Բուժական համայնքները, այս համայնքներում բնակվում են մարզի բնակչության 

1,4%-ը: Նշված համայնքներից Հանքավան համայնքի գազաֆիկացումը կնպաստի 

Հանքավանի ջրամբարի հարակից և համայնքի տարածքներում առկա հանգստյան 

տների, առողջարանների կողմից առավել մատչելի էներգետիկ ռեսուրսի 

օգտագործման համար: Կոտայքի մարզի գազի բաշխիչ ցանցի միագիծ  

երկարությունը կազմում է 1051 կմ: 

 

Բալահովիտ համայնք 

Բալահովիտի բազալտի հանքավայրից հայցվող տեղամասը ներառված է 

Բալահովիտ համայնքի վարչական տարածքում:  

Բալահովիտ համայնքը սահմանակից է արևմուտքից` Պտղնի, հյուսիս-

արևելքից` Աբովյան, հարավից՝ Գետարգել, հարավ-արևելքից՝ Մայակովսկի, հարավ-

արևմուտքից` Առինջ համայնքներին: 

Բալահովիտ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 510հա,  

Բնակչության թիվը – 3605, բնակչության կազմը - հայեր, եզդիներ, քրդեր, ռուսներ: 

Օգտակար հանածոներ -բազալտի հանքավայր, շլակի հանքավայր 

Կրթական հաստատություններ - Իս.Վիրաբյանի անվան միջն.դպրոց 

Մշակութային հաստատություններ - Ակումբ 

Արտադրական ձեռնարկություններ - <<ՋԻԱՐՓԻ-ՍԻՍԹԵՄՍ>> ՍՊԸ, <<Զառացյան և ընկ.>> 

ՍՊԸ <<Արարատ-1>> ՍՊԸ, <<Սարանիստ>> ՍՊԸ, <<Գոշավտոտրանս>>ՍՊԸ, 

<<Հիդրոշինարար-5>>ՍՊԸ, <<Աբովյանի պտուղ բանջ.>>ՓԲԸ, <<Ռեմդիզել>> ՓԲԸ 

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը - հողագործություն, անասնապահություն, 

այգեգործություն 

Հայտնի մարդիկ - Ակադեմիկոս Գառնիկ Գիլոյան 

Պատմական ակնարկ 

Մինչև 1968թ Մհուբ` Աբովյանից 2կմ հարավ: Բնակիչների նախնիները եկել են Խոյից եւ 

Սալմաստից` 1828- 29թթ., մի մասն էլ Բուլանըխից: Վերանվանվել է ի հավերժացում 

Մեծ Հայքի Չորրորդ Հայք նահանգի Բալահովիտ գավառի հիշատակին: Բնակիչները 

զբաղվում են հացահատիկի մշակմամբ, պտղաբուծությամբ, անասնապահությամբ: 

Համայնքի տարածքով անցնում է Աբովյան-Երեւան մայրուղին: 
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 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1793-Ն և 2007 

թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշումներով հաստատվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը: Բալահովիտ համայնքի 

տարածքում նշված են պատմության և մշակույթի հետևյալ հուշարձաններ  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1   ²Øðàò ø©³© 2-1 
Ñ³½. 

·ÛáõÕÇ ³» Ù³ëáõÙ   Ð 1 

 1.1  ´Ý³Ï³ï»ÕÇ ø©³© 2 Ñ³½.   Ð 1.1 

 1.2  ¸³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ ø©³©  2-1 
Ñ³½. 

 Ð 1.2 

2   ´²òúÂÚ² Î²Ú²Ü                                                          ù³ñÇ ¹³ñ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÇ Ùáï, 
µÉñ³É³ÝçÇÝ 

Ð 2 

3   ¶ºðº¼Ø²Üàò 17-20 ¹¹. ³ÙñáóÇó Ñí, Ã»ù 
ë³ñ³É³ÝçÇÝ, §ÎáõÛë 
ì³ñí³é³¦ Ù³ïáõéÇ 

Ùáï 

î 3 

 3.1  Ø³ïáõé §ÎáõÛë ì³ñí³é³¦     î 3.1: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-

í³Í ¿ 2 Ñáõß³ñÓ³Ý 
(3.1.1-3.1.2) 

4   ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §ºÔº¶Æ¦ 12-20 ¹¹.  ·ÛáõÕÇó ³», Ñ³ñÃ 
ï³ñ³ÍùÇ íñ³ 

Ð ºÉÇç³ ·ÛáõÕ³ï»-
ÕÇÝ ¿ª í»ñ³Ýí³Ý-
í³Í ÐÐ Î³é³í³-

ñáõÃÛ³Ý 07.09. 
2006 Ã. N 1310-Ü 

áñáßÙ³Ùµ (5) 

 4.1  ¶»ñ»½Ù³Ýáó 9-14 ¹¹.  »Ï»Õ»óáõó ³», Óáñ³ÏÇ 
³ç ³÷ÇÝ 

Ð 5.2: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-
í³Í ¿ 14 Ñáõß³ñ-
Ó³Ý (5.2.1-5.2.14) 

 4.2  ºÏ»Õ»óÇ 9-14 ¹¹.  Ð 5.1: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-

í³Í ¿ 2 Ñáõß³ñÓ³Ý 
(5.1.1-5.1.2) 

 4.3  ºÏ»Õ»óÇ êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ   19 ¹.  î 5.3 

5   ºÎºÔºòÆ ê´. ÐàìÐ²ÜÜºê 13-14 ¹¹.   êµ© ²ëïí³Í³ÍÇÝ 
»Ï»Õ»óáõó  ³» 

Ð 7 

 5.1  ¶»ñ»½Ù³Ýáó 13-19 ¹¹. »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ð 7.1 

6   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ 
²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 
¼àÐì²ÌÜºðÆÜ 

1972 Ã. ·ÛáõÕÇ Ù»ç î 8 

7 7.1  ÐàôÞ²ðÒ²Ü ØºÌ  
ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆÜ 

 ·ÛáõÕÇ Ù»ç î 9 
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8   Ø²îàôè ê´. ÐàìÐ²ÜÜºê 19 ¹. ºñ¨³Ý-²µáíÛ³Ý ×³Ý³-
å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ 

î 10 

9   Ø²îàôè ê´. Î²ð²äºî 5 ¹. êµ© ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»-
Õ»óáõó 200 Ù Ñí-³», 
×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ 

Ð 11 

10   ø²Ô²ø²îºÔÆ ø.³. 3-2 
Ñ³½. 

·ÛáõÕÇ ³» Ù³ëáõÙ Ð 12 

           10.1  ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï ø.³. 2-1 
Ñ³½. 

 Ð 12.1 

 

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների հողերի և բազալտի հանքավայրից 

հայցվող տեղամասի միջև ամենամոտ հեռավորությունը տատանվում է 0.9-ից 1.2կմ 

սահմաններում: Քանի որ բազալտի արդյունահանումը կատարվելու են առանց 

հորատապայթեցման աշխատանքների կիրառման, այն չի կարող բացասաբար 

անդրադառնալ պատմամշակութային հուշարձանի իրավիճակի վրա: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Բալահովիտի հանքավայրից հայցվող տեղամասում «ՆՌԱՆԵ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ-ի 

կողմից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքերի իրականացման 

ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա դրսևորվող տեխնածին ճնշումների նկարագիրը 

ներկայացված է ստորև: 

Մթնոլորտային օդ. 

Բազալտների արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում փոշու և վնասակար 

գազերի արտանետումները կապված կլինեն քարի արդյունահանման, լցակույտի 

ձևավորման, ճանապարհների ավտոտրանսպորտի շարժման հետ: 

Նախնական հաշվարկներին համաձայն, տեղամասի տարածքում ծրագրավորված 

աշխատանքների իրականացման ժամանակ վնասակար գազերի (ազոտի օքսիդ, 

ածխածնի երկօքսիդ, մուր) առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու 

նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելի 

խտությունները: 

Ջրային ավազան.  

 Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև 

սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են 

հետևյալ միջոցառումները.  

- փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ 

չառաջանա արտահոսք:  

Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ տեղամասի տարածքում 

գրունտային ջրերը բացակայում են, իսկ լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայով 

արտահոսքեր չեն նախատեսվում: Խմելու և տեխնիկական ջուրը բերվելու է 

հարևանությամբ գործող քարամշակման արտադրամասից: 

Հողային ծածկույթ. 

Բազալտների արդյունահանման աշխատանքների արդյունքով խախտված հողերի 

վերականգնումները իրականացվելու է շահագործական աշխատանքների ավարտից 

հետո: Տեղամասի մակաբացման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ առանձին հատվածներում առկա 0.2մ հզորությամբ հողաբուսական շերտը 
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կհեռացվի, կկուտակվի ներքին լցակույտում՝ հետագայում ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքների ժամանակ օգտագործելու նպատակով: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ. 

Բազալտի արդյունահանման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը 

հանքավայրի տարածաշրջանի բուսական և կենդանական աշխարհի վրա աննշան է, 

քանի որ ընդհանուր առմամբ տեղամասի տարածաշրջանը հանդիսանում է 

քաղաքաշինորեն-տնտեսապես ինտենսիվ յուրացված գոտի, Արամուսի, Կամարիսի, 

Բալահովիտի հանքավայրերը, դրանց տեղամասերը շահագործվում են բազմաթիվ 

ընկերությունների կողմից սկսած 1960-ական թվականներից: Տարածքում առկա են 

բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները: 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր ազդեցության 

նախնական գնահատական մատրիցը. 

 

 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ 

Գործողություններ 

Արտադրական 

հրապարակ 
Ավտոտրանսպորտ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ ցածր երկարատև ցածր կարճատև ցածր երկարատև 

Ջրեր - - - 

Հողեր ցածր երկարատև ցածր կարճատև ցածր երկարատև 

Կենսաբազմա- 

զանություն 

 

աննշան 
 

աննշան 
 

աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 
- - - 



 

 

5. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  

ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

         Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

 Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում հատուկ 

հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ), որի տրվում է 

համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների հոսքը 

դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

 Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարրաների մեջ` հետագա 

ուտիլիզացման կամ երկրորդական վերամշակման համար : 

 Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և հանձնվում 

որպես մետաղական ջարդոն : 

 Կենցաղային աղբի տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր : 

 Արտանետվող նյութերի չեզոքացուցիչ սարքերի տեղադրում : 

 Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային 

հրապարակները, հանքախորշերը, լցակույտերը, մուտքային և դեպի լցակույտեր 

տանող ավտոճանապարհը և այլն) ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին : 

 Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում դատարկում են 

հատուկ ծառայության ուժերով: 

    Հողի բերրի շերտի հանում և պահպանում դրա համար հատկացված վայրում:    

Հողմահարման գործընթացը բացառելու նպատակով լցակույտի մակերեսին բազմամյա 

բույսերի տնկում: Բացահանքի շահագործման ավարտից հետո՝ խախտված տարածքների 

ռեկուլտիվացիա՝ մոտ 3,5 հա, ինչպես նաև կենսաբանական ռեկուլտիվացիա: 

 Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում: 

 Աղմուկի նվազեցման նպատակով նախատեսվում է մեքենաները սարքավորվել 

ձայնախլացուցիչներով: 

 Նախատեսվում են աշխատողների սանիտարակենցաղային հարմարություններ` 

հանդերձարան, ցնցուղարան, զուգարան և հանգստի սենյակ՝ համաձայն ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանի: 

 Նախատեսվում են կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ, 

- Նախատեսվում է մշտապես իրականացնել արտադրական հրապարակի, բաց 

պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում 

հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն 



 

կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

- Նախատեսվում է հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները 

և անցումները միշտ ազատ պահել,  

-Նախատեսվում է աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական 

միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին 

ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

- Նախատեսվում են հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներ՝ տարածքում 

կապահովվեն մշտական ջրային ռեսուրսներ, ինչը կբերվի մոտակա Բալահովիտ 

համայնքից՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

- Նախատեսվում են աշխատողների առողջության և անվտանգության /ԱԱԱ/ ռիսկերի 

վերահսկման միջոցառումներ ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն: 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ընթացքում  «ՆՌԱՆԵ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊ 

ընկերությունը իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն և մեղմմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և 

քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին 

(շոգ և քիչ տեղումներով եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում 

յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ:  

2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` 

մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական 

մշտադիտարկումներ, ամսեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ: 

3. օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով, ՀՀ կառավարության 24.08.2007թ.-

ի թիվ 1277-Ն որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերով արտադրական հրապարակի 

հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ:                                                                                                                       

4.բացահանքում կիրականացվեն աղմուկի և թռթռման մակարդակների պարբերական 

չափումներ 

5.վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ:  

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության հանքավայրի 

շահագործման նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը 

նախատեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր 

ունեցող լաբորատորիաներում : 

Ընկերության արտադրական հրապարակում կնախատեսվի համապատասխան 

հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժակակ կապ), որով հնարավոր է 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական 

կազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ: 

Նախատեսվում է նաև սահմանել պոտենցիալ արտակարգ պայմանների գոյացում և 

սահմանել գործողություններ, որոնց պետք է հետևել՝ նվազագույնի հասցնելու համար 

կյանքի կորստի և ունեցվածքի վնասի վտանգը և այլն: 



 

           «Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն ներկայացվում է 

մշտադիտարկումների աղյուսակը: 

                ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մշտադիտարկու

մ ների 

օբյեկտը 

Մշտադիտարկում 

ների վայրը 

             Ցուցանիշը 
Մշտադիտարկում 

ների տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախականությ 

ունը 

Մթնոլորտային օդ բացահանքի 

տարածք, 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ, 

- հանքափոշի, այդ թվում՝ ծանր 

մետաղներ և կախյալ մասնիկներ 

(PM10 և PM2.5), ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, ազոտի 

օքսիդներ, մուր, ծծմբային 

անհիդրիդ, բենզ(ա)պիրեն, 

մանգանի օքսիդներ, ֆտորիդներ, 

երկաթի օքսիդներ,ֆտորաջրածին 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

շաբաթական մեկ 

անգամ՝ 24 ժամ 

տևողությամբ 

Հողային ծածկույթ արտադրական 

հրապարակ, , 

հանքի տարածք, 

- հողերի քիմիական կազմը 

(pH,կատիոնափոխանակմն 

հատկությունները, 

էլեկտրահաղորդականու թյան 

հատկանիշներ, մետաղների 

պարունակությունը` Fe, Ba, Mn, 

Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, 

Pb, Ni, V, Sb, Se),         -- հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

- տարեկան մեկ 

անգամ 

- ամսական մեկ 

անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

ընդերքօգտագործ 

ման տարածքին 

հարակից շրջան 

տարածքին բնորոշ վայրի 

բնության ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի 

տարածք,պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում 

տարեկան մեկ 

անգամ 

 

Աղմուկ և թրթռում Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի 

մակարդակի 

գործիքային 

չափում 

 

Ամսեկան մեկ 

անգամ 

Հանքի տարածք Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի 

մակարդակի գործի 

քային չափում 

Ամսեկան մեկ 

անգամ 

 

 

 



 

 

                          Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ 

 

Նկար 11. 

Մ-1 բացահանքի` օդի, հողերի, աղմուկի, թրթռման              X= 4456863  Y= 8466902 

Մ-2 լցակույտի` օդի, հողերի                                                        X= 4456778   Y= 8466826 

Մ-3 ճանապարհների` օդի,  շրջակայքի հողերի                      X= 4456804   Y= 8466961 

Մ-4  կենսաբազմազանության  մշտադիտարկման կետ         X= 4456843   Y= 8467067 

Մ-5 արտադրական հրապարակի` հողերի, աղմուկի             X= 4456706   Y= 8467006 

   

       Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն 

ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է տարեկան 

մասնահանել 150.0 հազ.դրամ:
      

 



 

 

 

 

Նկար 12. Հեռավորությունները  բնակավայրերից 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Բալահովիտի բազալտների հանքավայրի   արդյունահանման բնապահպանական կառավարման պլան     

Նախատեսվող 

գործունեությունը  

ըստ փուլերի 

Շրջակա միջավայրի 

վրա հնարավոր 

ազդեցությունները 

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները և մշտադիտարկման 

գործողությունները 

Պատասխանատվությունը 

Կատարող Վերահսկող 

Ն  ա  խ  ա  պ  ա  տ  ր  ա  ս  տ  ա  կ  ա  ն       ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

1.Ճանապարհ-

ների, 

աշխատանքային 

հրապարակի  

կարգաբերում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Փոշու արտանետում 

2. Դիզ. վառելիքի 

այրման արգասիքների 

արտանետում 

3. Հողերի աղբոտում  և 

աղտոտում դիզ. 

վառելիքի և յուղերի 

արտահոսքից  

 

 

 

 

 

 

  1. Չոր եղանակներին  ջրել  արտադրական հրապարակները:  

 1.  Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն 

սարքին վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական 

ստուգումների: Դիզելային շարժիչները ցանկալի է ունենան կլանիչներ; 

  1. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն 

սարքին վիճակում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի 

պատահական արտահոսքը և  ենթարկվեն պլանային տեխնիկական 

ստուգումների:  Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա 

տակառներում և պահպանել հատուկ առանձնացված տեղերում 

/օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/  հետագա 

ուտիլիզացիայի համար:  

   

«ՆՌԱՆԵ 

ՍԹՈՈՒՆ» 

ՍՊԸ 

 

Բնապահպա-

նական 

պետական 

տեսչություն 

Համայնքա-

պետարաններ 

 

Բնապահպա-

նական 

պետական 

տեսչություն 



 

Հ ա ն ք ա ր դ յ ու ն ա հ ա ն մ ա ն     ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

2.Հանքավայրի 

շահագործում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում 

ա/Փոշու 

արտանետում 

բ/ դիզ. վառելիքի 

այրման 

արգասիքների 

արտանետում 

2.Հողերի խախտում 

 

3. Հողերի աղբոտում 

վառելանյութի և 

յուղերի արտահոսքից 

և  անօգտագործելի 

պահեստամասերով 

 

 

 

 

4.Ազդեցություն 

բուսական և 

կենդանական 

աշխարհի վրա 

ա. Չոր եղանակներին ջրել արտադրական հրապարակները:  

բ. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների: Դիզելային 

շարժիչները պետք  է ունենան կլանիչներ 

Աշխատաքների կատարմանը զուգընթաց կատարել խախտված հողերի 

ռեկուլտիվացիա.  հարթեցում և հողաշերտի փռում 

1/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի պատահական արտահոսքը 

և  ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների:  

 2/ Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել 

հատուկ առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի 

պահեստում/  հետագա ուտիլիզացիայի համար:  

     Առաջացած մետաղի և ռետինի թափոնը /անօգտագործելի  պահեստամասեր 

և ավտոդողեր/ հավաքել և ուղարկել ուտիլզացիայի:  

3/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկումը,   

ընթացիկ վերանորոգումը իրականացնել տեխնիկական սպասարկման 

կայաններում: 

1.Բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից  ու արտադրական տարածքներից դուրս:  Նախատեսվում է 

իրականացնել կենսաբանական ռեկուլտիվացիա, կենդանական աշխարհի 

պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ 

1.Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների  լվացումը իրականացնել լվցման 

կայաններում կամ հատուկ սահմանված և կահավորված վայրերում, բացառել 

որևէ արտահոսք դեպի Եղեգիս գետ 

«ՆՌԱՆԵ 

ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնապահպա-

նական պետական 

տեսչություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնապահպա-

նական պետական 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Սարքավորումների 

սպասարկման 

հետևանքով 

մակերևույթային 

ջրերի աղտոտում 

6.Շրջակա միջավայրի 

աղբոտում 

կենցաղային աղբով 

 

7.Աշխատակազմի 

առողջության և 

անվտանգության 

վնասում 

8.Ֆիզիկական 

ազդեցություններ 

/աղմուկ, 

տատանումներ/ 

 1.Կենցաղային աղբի առանձին հավաքման տեղի կահավորում, աղբամանների 

տեղադրում աշխատակիցների հանգստյան տեղերում սննդի ընդունման 

կետերում:  Կանոնավոր աղբահանում:  

Աղբը հավաքել հատուկ աղբահավաք տարաներում, ապա հեռացնել համայնքի 

կողմից հատկացված վայրեր 

 1.Աշխատակազմը պետք է ունենա խմելու ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ 

պայմաններ:  Աշխատատեղերում  պետք է լինեն առաջին օգնության բժշկական 

արկղիկներ  և  հակահրդեհային միջոցներ:  Աշխատակազմը պետք է 

ապահովվի  համազգեստով  և անձնական  անվտանգության անհրաժեշտ 

միջոցներով: Անվտանգության սարքավորումների օգտագործումը պետք է 

ուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի:  Աշխատանքի անվտանգության  

պահպանման համակարգը պետք է նախատեսի վերահսկողություն,  

հրահանգավորում, ուսուցում և  գիտելիքների ստուգում:                                                                                                                  

1.Տեխնիկա-տրանսպորտային բոլոր միջոցները պետք է ունենան 

համապատասխան խլացուցիչներ: Արգելել առանց խլացուցիչների 

տեխնիկական միջոցների աշխատանքը:  Բոլոր աշխատողները և վարորդները  

պետք է ունենան համապատասխան անհատական պաշտպանիչ միջոցներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տեսչություն 

 

 

Բնապահպա-

նական պետական 

տեսչություն 

Բնապահպանա- 

կան պետական 

տեսչություն 

Պետական 

հիգենիկ և 

հակահամա-

ճարակային 

տեսչություն 



 

Հ ա ն ք ի      փ  ա  կ   ո   ւ  մ 

3.Հանքարդյունա-

հանման 

աշխատանքների 

ավարտ 

1.Շրջակա 

միջավայրի վրա 

մնացորդային 

ազդեցություն 

 

1.Հեռացնել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները և արտադրական 

սարքավորումները:   Ապամոնտաժել ժամանակավոր կառույցները,  

դուրս բերել շինարարական աղբը և չօգտագործված նյութերը:  

2.Ավարտել ռեկուլտիվացման աշխատանքները.   հարթեցում և բերրի 

հողաշերտի փռում: 

3.Հանքի  փակման ծրագրով նախատեսված սոցիալական մեղմացման 

ծրագրի ամբողջական կատարում: 

 4.Հիմնական ճանապարհների բարեկարգում:  

 5.Հանքի փակման մշտադիտարկման պլանի իրագործում նախատեսված 

ժամանակաշրջանում: 

«ՆՌԱՆԵ 

ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

Բնապահպա-

նական 

պետական 

տեսչություն 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Օգտագործված գրականություն 
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