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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

Ձեռնարկող՝ «ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ 

Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝ Ք. Երևան, Չարենցի փ. 1 

Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ 

համայնք, Սասունիկ բնակավայր 

Հեռախոս՝ +37499994222 

 

1.2 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

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

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամակակից միջնակարգ դպրոց: Միջնակարգ 

դպրոցի կառուցման նախագիծը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Արագածոտնի մարզ, 

Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրում: 

Միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է ՀՀ-

ում գործող նորմատիվ փատաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

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

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման աշխատաքային նախագծի շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտի այլ 

նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 

գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող 

գործունեության նախնական գնահատման փուլում Սասունիկ բնակավայրում արդեն իսկ 

անցկացվել են հանրային քննարկումներ:  
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1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 

ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

     ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրում 

նախատեսվող միջնակարգ դպրոցիի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 

բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են 

բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական ակտերում: 

Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական 

քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը ներկայացված են ստորև. 

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

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

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

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

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

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

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

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` 

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

հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

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

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

մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: 

Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության 

վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի 

սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով: 

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

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 

այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

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

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

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

իրավունքից: 

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

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

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

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

վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), 

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

բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

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

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 

պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 
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 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

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

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

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

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի 71-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 72-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշում 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրքը» ենդունված 2002 թվականի հունիսի 4-ին 

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 1999թ., 

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 2000թ., 

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N967-Ն որոշում։ 

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 

10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

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

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

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

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

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

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

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

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

 

1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցապատման համար նախատեսված տարածքը գտնվում է 

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրում: 

Հողամասի բնութագրերը՝ 
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• Կադաստրային ծածկագիրը՝ 02-095-0029-0036 

• Մակերեսի չափը (հա)՝ 2.187 

• Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

• Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական 

կառուցապատման 

• Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Երկրաբանական տեսակետից տարածքը բարենպաստ է կառուցապատման համար: 

Հողամասի վրա առկա շինություններց որոշները համաձայն էսքիզային նախագծի 

ենթակա են քանդման, իսկ դպրոցի գործող երկհարկանի մասնաշենքը պահպանվում է, որը 

հետագայում նախատեսվում է առանձնացնել և հանձնել համայնքին այլ նպատակներով 

օգտագործելու համար:  

Տեղ-տեղ հանդիպող հողային ծածկույթի վրա, որտեղ  բուսահողի հզորությունը 10 սմ 

է,  տարածված է կիսաանապատային գոտուն բնորոշ  բազմամյա խոտի տեսքով  խառը աճած 

բուսականություն, մասնավորապես՝ Սեզ սողացող (E. repens), Սեզ սանրանմանը (E. 

cristatum), Սեզ մազակիրը (E. trichophora), Սեզ միջինը (E. intermedia), Սեզ երկարավունը (E. 

elongatum)։ Ամբողջ հողամասում բուսահողի ծավալը գնահատվել է  մոտ 350մ3:  

 

1.5.2 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

Միջնակարգ դպրոցի 

  ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրում 

նախատեսվող Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման աշխատանքային նախագիծը մշակված է 

անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման N 20042018-02-0017 

վկայականի և N86 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայն: 

Փաթեթում ներկայացված է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղի միջնակարգ 

դպրոցի էսքիզային նախագիծը: Համաձայն սեփականության վկայականի դպրոցի հողամասի 

մակերեսը կազմում է 2.187 հա: Նոր իրականացվող դպրոցը նախատեսվում է տեղադրել 

հողամասի երկարությամբ՝ փողոցին զուգահեռ, ինչը կապահովի լսարանների գերակշիռ 

մասին հարավային կողմնորոշում: Նաև նախատեսվում է ունենալ բացօթյա մարզադաշտ, 

վազքուղի, իսկ ընդհանուր տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: 

Համաձայն էսքիզային նախագծի դպրոցը երկհարկանի է: 

Առկա է նաև որպես թաքստոց ծառայող նկուղային հարկ, որի ընդհանուր մակերեսը 

կազմում է 572 մ2: Շենքի ծավալում նախատեսվում է ունենալ ներքին բակ՝ լսարաններին 

լուսավորություն ապահովելու և լրացուցիչ ռեկրեացիոն գոտի ստեղծելու համար: Առաջին 

հարկի մակերեսը կազմում է մոտ 3200 մ2: Հարկում տեղակայված են 1-ին ից մինչև 5-րդ 

դասարանների լսարանները, նախադպրոցական դասարանը, գրադարանն ու 

համակարգչային տեխնիկայի կաբինետը, ուսուցչանոց-մեթոդկաբինետը, տնօրենի և 

փոխտնօրենի աշխատասենյակներն իրենց ընդունարանով, աշխատանքի ուսուցման 
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կաբինետը, բժշկի սենյակը, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անհատական 

պարապմունքների կաբինետը, սպորտդահլիճը իրեն կից հանդերձարաններով և մարզիչի 

սենյակով, ճաշարանը և խոհանոցը, ինչպես նաև թվով 3 սանհանգուցներ և այլ օժանդակ 

սենյակներ և տարածքներ: Նախատեսված է նաև սանհանգույց հաշմանդամների համար: 

Մուտքային գոտուն կից տեղակայված են հաշմանդամների համար նախատեսված վերելակը, 

ծնողների սպասասրահը ինչպես նաև երկրորդ հարկի հետ կապ ստեղծող ամֆիթատրոն: 

Երկրորդ հարկի մակերեսը կազմում է մոտ 2560 մ2: Հարկում տեղակայված են 6-ից մինչև 12-

րդ դասարանների լսարանները, 2 լեզվի կաբինետ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

անհատական պարապմունքների կաբինետը, ռեսուրսային կենտրոնը, ուսուցչանոց-

մեթոդկաբինետը, կենսաբանության և քիմիայի մասնագիտացված լսարանը իրեն կից 

լաբորատորիայով և լաբարանտական սենյակով, ֆիզիկայի մասնագիտացված լսարանը իրեն 

կից լաբորատորիայով, ռազմագիտության կաբինետը, հանդիսությունների դահլիճը իրեն 

սպասարկող սենյակների խմբով, թվով 4 սանհանգույցներ և այլ օժանդակ սենյակներ և 

տարածքներ: 

Դպրոցն ունի 35 մ x 91.5 մ առանցքային չափեր և սեյսմիկ կարով բաժանված է 2 

հավասար մասնաշենքերի: Միջանցքների առանցքային չափը կազմում է 3,5 մ՝ որոշ 

տեղամասերի լայնացումներով: Դասասենյակներն ունեն 7 մ x 7 մ առանցքային չափեր, իսկ 

դրանց միջին մակերեսը կազմում է 48 մ2: Առաջին հարկի բարձրությունը հատակից հատակ 

կազմում է 3.3 մ: Երկրորդ հակի բարձրությունը փոփոխական է՝ ստորին մասում կազմում է 

3.0 մ ծածկի տակ: 

Սպորտային դահլիճի բարձրությունը հատակից մինչև կոնստրուկցիայի ստորին նիշ 

կազմում է 7.8 մ, իսկ հանդիսությունների դահլիճի բարձրությունը հատակից մինչև 

կոնստրուկցիայի ստորին նիշ կազմում է 4.5 մ: Ջրահեռացումները նախատեսվում է 

իրականացնել կազմակերպված: 

Տանիքների թեքությունը կազմում է 7 աստիճան: Տանիքի հարավ նայող լանջին 

նախատեսվում է տեղադրել արևային մարտկոցներ: Կառույցի արտաքին պատերը իրենցից 

ներկայացնում են 20 սմ ե/բ կոշտություններ, արտաքին 10 սմ ջերմամեկուսիչ շերտ և 

տրավերտինե երեսպատում՝ Ց/Ա շաղախով ամրանային ցանցի վրա: Դպրոցը նախատեսվում 

է համալրել կաթսայատնով: 

Համաշինարարական աշխատանքները կատարել ՀԾՌԿ 3.03.01-87-ով  

Նախագիծը մշակված է համաձայն  

ՀՀՇՆ 30-01-2014  Քաղաքաշինություն քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 

հատակագծում եվ կառուցապատում 

ՀՀՇՆ 21-01-2014       Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է տարածաշրջանին 

բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ, որի համար ընկերության կողմից կմշակվի 
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համապատասխան բարեկարգման, կանաչապատման և արդիականացման 

դենդրոնախագիծ:  

ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

- ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍ 2.187 հա 

- ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ՝ 3480 քմ 

- ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔ՝ 14585 քմ 

- ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ /ճանապարհներ, ճեմուղիներ, հարթակներ/ ՝ 3805 քմ 

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում և չի հանդիսանում վիզուալ տեսադաշտի խոչնդոտ 

շրջակա բնակչության համար: 
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1.5.3 Նախատեսվող գործունեության տարածքի գլխավոր հատակագիծ 
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1.5.4 Իրավիճակային հատակագիծ 
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1.5.5 Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման հատակագիծ  
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1.5.6 Ժամանակացույց 
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1.5.7 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում. Ոռոգման համակարգ 

Դպրոցի ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագիծը իրականացված է հիմք 

ունենալով նախագծման առաջադրանքը, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի թիվ.ՎՋ-2325/2022 

տեխնիկական պայմանը։ Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են ճարտարապետական 

հատակագծերը, գլխավոր հատակագիծը։ 

Նախագծով նախատեսված են հետևյալ համակարգերը՝ 

- Խմելու տնտ. և ջրամատակարարում։ 

- Կենցաղային կոյուղի։ 

- Ոռոգման համակարգ։ 

Ջրամատակարարման արտաքին ցանց՝ 

- Նախատեսվող ջրագիծը սնվում է համայնքային ցանցից և միանում է d=63մմ P=2.0մթն. 

պոլիէթիլենային ջրագծից։ Նախատեսվում է կառուցել d=50մմ, L=14.0մ երկարությամբ 

պոլիէթիլենային արտաքին ջրագիծ միացման տեղում կառուցելով հրշեջ հիդրանտի և 

փականի տեղադրմամբ ջրմուղի ե/բ դիտադոր և դպրոցի պարիսպին կից ե/բ ջրաչափական 

հոր d=40մմ ջրաչափով։ 

Գրունտի սառեցման խորությունը 70 սմ է, ուստի ջրամատակարարման խողովակներն 

անցկացվում են 120սմ մինիմալ խորությամբ։ Նախագծով նախատեսվում է խրամուղու 

նախապատրաստական շերտ ավազից 10սմ հաստությամբ, ետլիցք ավազով ձեռքով 0.1մ 

շերտ առ շերտ տոփանումով d+200մմ։ 

Ջրամատակարարման ներբակային ցանց՝ 

Նախատեսվում է կառուցել d=50մմ, L=200.0մ երկարությամբ պոլիէթիլենային ջրագիծ, որից 

44.0մ-ը դպրոցի նկուղային հարկից ջերմային ցանցի կողքով կմտնի կաթսայատուն։ 

- Ջրահեռացում(կոյուղի) 

Նախատեսվող կոյուղագիծը միանում է տարածքում նոր կառուցվող կոյուղու մաքրման Топас 

100 սարքավորմանը։ 

Սարքավորումը կատարում է եռաստիճան մաքրում՝ մաքրված կեղտաջրերի բնութագրերն 

են՝ ԹԿՊ20 - 10-20մգ/լ - ի սահմաններում, ԹՔՊ - 70-100մգ/լ – ի սահմաններում, N և NH4 

իոնների պարունակությունը 15-20մգ/լ – ի սահմաններում։ 

Նախագծով նախատեսվում խրամուղու նախապատրաստական շերտ ավազից 10սմ 

հաստությամբ, ետլիցք ավազով ձեռքով 0.1մ շերտ առ շերտ տոփանումով d+200մմ, և 

վերջնական ետլիցք տեղի բնահողից։ 

Կենցաղային կոյուղու ցանցը ինքնահոս է։ Բոլոր համակարգերը մոնտաժից հետո ենթակա 

են հիդրավլիկական փորձարկման՝ համաձայն գործող նորմերի: 

 



 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2022 

 

19 
 

- Ոռոգման համակարգ՝ 

Ոռոգման համակարգը սնվում է տարածքում նախատեսված ռեզերվուարից, որում 

կուտակվում է մաքրման սարքավորուման միջոցով մաքրված ջուրը։ Ջուրը ջրասույզ պոմպի 

(Гном 16-16)-ի միջոցով մղվում է ոռոգման համակարգ։ 

Ավելցուկային ջրերի հեռացման համար նախատեսված է դրենաժային հորատանցք 15.0մ 

խորությամբ Մ125մմ, որի մեջ տեղադրվում է պոլիէթիլենային խողովակ։ Խողովակի վրա 

անհրաժեշտ է բացել անցքեր Մ20մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր 1 գծամետրի վրա, թվով 10 

հատ։ 

 

1.5.8 Ջեռուցում և օդափոխություն 

1. Դպրոցի ջեռուցման և օդափոխության նախագիծը կատարված է համաձայն` 

ա) Ճարտարապետաշինարարական գծագրերի, որոնք մշակվել են "Հայնախագիծ" ԲԲԸ-ում 

բ) Գործող համապատասխան շինարարական նորմերի 

ա) ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 "Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում" 

μ) ՀՀՇՆ 24-01-2016 ̔Շենքերի ջերմային պաշտպանություն՚ 

գ) ՀՀՇՆ II-7.01-2011 "Շինարարական կլիմայաμանություն" 

2. Արտաքին օդի ձմեռային հաշվարկային ջերմաստիճանը` 

- Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի համար t= -210c 

3. Ջերմատարը ջուր 80÷650c ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի համար: 

4. Սենյակների ներքին ջերմաստիճանը ընդունված է համաձայն վերը նշված շինարարկան 

նորմերի: 

5. Ջերմամատակարարումը իրականացվում է սեփական կաթսայատնից տեղակայված 

դպրոցի տարածքում: 

2. Ջեռուցում և ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում 

1. Դպրոցում նախատեսված է ջրային ջեռուցում, երկխողովականի, համընթաց շարժումով, 

ջրի մեխանիկական շրջանառությամբ համակարգ: 

2. Առաջին հարկի մարտկոցների մագիստրալ մատակարար և հետադարձ 

խողովակաշարերը անցնում են հատակի հաստության միջով, իսկ երկրորդ հարկի 

ջեռուցման մարտկոցների մատակարար և հետադարձ խողովակները անցնում են առաջին 

հարկի առաստաղի տակով: 

3. Որպես ջեռուցման սարքեր նախատեսված են ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ: 

4. Մարտկոցների ջերմատվությունը կարգավորելու տեղադրվում են ջերմակարգավորիչ 

փականներ, իսկ հետադարձի վրա փակող փական սպասարկման համար: 
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5. Բոլոր ջեռուցման սարքերի վրա նախատեսված են օդի հեռացման փականներ և 

դատարկման փականներ: 

6. Ջերմային հանգույցում օդահաեռացման նպատակով տեղադրվում են ավտոմատ 

օդահններ: 

7. Ջեռուցման բոլոր մագիստրալ խողովակները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամμ 

սինթետիկ կաուչուկե մեկուսիչներով: 

8. Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարման խողովակնեը ընդունված են մետաղից 

և ներկվում են յուղաներկով երկու անգամ, որից հետո մեկուսացվում են 15մմ հաստությամμ 

մեկուսիչներով բոլոր տրամագծերի համար: 

3.Օդափոխություն 

1. Դպրոցում նախատեսված է ընդհանուր օդափոխության ներածման և արտածման 

համակարգեր մեխանիկական դրդմամբ: 

2. Էներգոարդյունավետության նպատակով նախատեսված են ներածման-արտածման 

սարքեր ռեկուպերատորով: 

3. Համակարգերի համարները և սպասարկվող սենյակները ներկայացված են օդափոխության 

սարքավորումների բնութագրում: 

4. Քիմիայի դասարանի արտածման պահարանից նախատեսված է մեխանիկական դրդմամբ 

արտածում: 

Արտածված օդը կոմպենսացնելու համար նախատեսված է ներածում միջանցքից, որը 

ապահովելու համար նախատեսված է ներածման դրոսել փական էլ. շարժաμերով: Փականը 

բլոկված է արտածման օդափոխիչի հետ: 

5. Սանհանգույցներից կազմակերպված են արտածման համակարգեր մեխանիկական 

դրդմամբ: 

6. Ապաստարանի ներածման սարքը տաքացնում է օդը էլ. եղանակով և միացված է էլ. 

գեներատորին: 

7. Ներածման բոլոր օդատարները, ինչպես նաև ռեկուպերացիոն համակարգերի արտածման 

օդատարները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ մեկուսիչներով: 

8. Օդատարները ընդունված են ցինկապատ պողպատից, որոնց համապատասխան 

հաստությունները նշված են անվանացանկում: 

1.5.9 Արևային համակարգ 

ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Սասունիկ գյուղում գտնվող նոր կառուցվող Սասունիկի 

միջնակարգ դպրոցին պատկանող տարածքում 127.6 կՎտ պիկային հզորությամբ արևային 

ֆոտովոլտային համակարգի նախագծման համար հիմք են հանդիսացել. 

1. Տեղանքի հատակագծերը 



 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2022 

 

21 
 

2. Տեղազնման արդյունքները 

3. Տեխնիկական առաջադրանքը 

Նախագծով նախատեսվում է 127.6 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային 

ֆոտովոլտային համակարգի տեղակայում ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Սասունիկ գյուղում 

գտնվող նոր կառուցվող շինության տանիքին:  

ՖՎ վահանակները տեղակայվելու են տանիքին` տանիքի ուղղությանը զուգահեռ, 19° 

հորիզոնական թեքությամբ: Արևային ֆոտովոլտային համակարգը կազմված է 232 հատ 

միաբյուրեղային 144 (6x24) կեսբջիջներով, 550 Վտ պիկային հզորությամբ ֆոտովոլտային 

(ՖՎ) վահանակներից, որոնք բաժանված են 16 ՖՎ խմբի` 8 խումբյուրաքանչյուր 

փոխակերպիչի համար: Դրանք միանում են փոխակերպիչների ԱՀԿՈՒ 4 մուտքերին, 

փոխակերպիչների անվանական ելքային հզորությունը 60 կՎտ է /Եռաֆազ/: 

Տանիքին ՖՎ վահանակները տեղակայվում են ալյումինե կրող հենակառուցվածքի 

վրա ձգման միջոցով: ՖՎ կրող հենակառուցվածքի բոլոր դետալները և տրամատներն 

էլեկտրոլիզացված ալյումինից են: 

Փոխակերպիչը և ՓՀՀՏ-ն տեղադրվում են շենքի ներսում առանձին 

հատկացվածսենյակում: Փոխակերպիչները փոփոխական հոսանքի կողմից կարճ 

միացումներից և իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանելու համար փոփոխական 

հոսանքի համակցման տուփի (ՓՀՀՏ) մեջ տեղադրվում են անհատական և մուտքային 

ինքնավար անջատիչներ, իմպուլսային գերլարման սահմանափակիչ: ՖՎ համակարգը 

բաշխիչ էլեկտրական ցանցին միանում է ՓՀՀՏ-ն մալուխով շենքի մուտքային բաշխիչ 

վահանին էլեկտրականապես միանալու միջոցով: Հաստատուն հոսանքի մալուխները 

իջեցվում են շենքի հորանների միջով` ծալքախողովակի մեջ և միանում է շենքի 

էներգետիկական սենյակում գտնվող փոխակերպիչներին: Շենքի էլեկտրամատակարարումը 

և դպրոցի էլեկտրաէներգիայի հաշվառումը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»-ի հետ 

անհրաժեշտ է իրականացնել դարձափոխիչային էլեկտրոնային երկսակագնային 

էլեկտրական հաշվիչի միջոցով, եռաֆազ սնուցմամբ: ՖՎՀ-ն միացվում է դպրոցի գոյություն 

ունեցող հողանցման ցանցին: 

1.5.10 Ջերմամեխանիկական մաս 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սասունիկի միջնակարգ դպրոցի ջերմամատակարարման համար 

կաթսայատան նախագիծը կատարվել է համաձայն` 

ա) ջերմային ծախսերի: Տես աղյուսակ N1: 

բ) ճարտարապետաշինարարական գծագրերի: 

գ) կաթսայատան տեղակայման նորմերի ՇՆ և կ II-35-76: 

2. Նախագծվող կաթսայատունը սպասարկում է միայն Սասունիկի միջնակարգ դպրոցին: 

3. Ջերմամատակարարման համակարգը փակ է: 
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4. Ջերմատարը ջուր` t1=80Եc, t2=65Եc (հաշվարկային): 

5. Վառելիքը` բնական գազ: 

6. Կաթսայատան ջրամատակարարումը` ջրմուղից: 

2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ 

1. Ելնելով ջերմային ծախսերից նախագծում նախատեսված են ավտոմատացված ջրային 

երկու կաթսաներ Q=954 կՎտ նոմինալ ջերմարտադրողականութուններով: 

2. Կաթսաները համալրված են ավտոմատացված գազի այրիչներով: 

3. Տաք ջուր ստանալու համար կաթսայատանը նախատեսվում է ջրաջրային թերթավոր 

տաքացուցիչներ 2 հատ (մեկը պահուստային) Q=180 կՎտ ջերմային հզորությամբ 

յուրաքանչյուրը: 

4. Կաթսայատանը տեղակայված են նաև , ջրատաքացուցիչները, թաղանթային ընդարձակիչ 

անոթը, կոլեկտորները, պոմպերը: 

3. ԾԽԱԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ 

1. Ընտրված կաթսաները ունեն փոքր աէրոդինամիկական դիմադրություն, որի շնորհիվ 

ծխագազերի արտանետումը ընտրված է բնական: 

2. Ծխնելույզի տրամագիծը ընտրված է Մ426x10մմ: 

3. Վառելիքի այրման համար օդաքանակը վերցվում է անմիջապես կաթսայատան սրահից, 

իսկ կաթսայատուն օդի մուտքը կատարվում է կաթսայատան դռան վերևում նախատեսված 

ճաղաշարի միջոցով: 

4. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Կաթսայատան սրահում նախատեսված է ներածման և արտածման օդափոխություն 

bնական դրդմամբ: 

Արտածումը իրականացվում է Մ300 երկու դեֆլեկտորների միջոցով, իսկ օդի ներածումը` 

նախատեսված 1500x900(h) ճաղաշարի միջոցով: 

5. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 

1. Ջերմության կորուստները նվազագույնի հասցնելու նպատակով μոլոր խողովակները T1, 

T2, T3, T4 , և սարքավորումները մեկուսացվում են: 

2. Մինչև մեկուսացնելը խողովակների մակերեսները մաքրվում են և ներկվում 

հակաքայքայիչ լաքով հետո մեկուսացվում են ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով: 
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6.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄՈՆՏԱԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. Կաթսայատան խողովակաշարերը մոնտաժվում են էլեկտրոեռակցումային ԳՈՍՏ 10704-91 

և ջրագազամուղային ԳՈՍՏ 3262-82 պողպատյա խողովակներով: 

2. Բոլոր խողովակաշարերը մոնտաժումից հետո ենթարկվում են հիդրավլիկ փորձարկման: 

3. Խողովակաշարերը մոնտաժվում են i=0.002մ/մ թեքությամբ: 

Խողովակաշարերի վերին μարձր կետերից կատարվում է օդի հեռացում, իսկ ներքևի ցածր 

կետերից` ջրի դատարկում: 
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2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

Որպես շինհրապարակ դիտարկվելու է ամբողջ հողատարծքը: 

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ 

հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

Շին. մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական 

նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության 

վարչության կողմից տրված հրահանգների: 

Շին. հրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու շրջակա 

միջավայրը աղտոտումից, թունավոր արտաթորումներից: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1©Աշխատանքների բնույթից ելնելովª բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես 

բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2©Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 

(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի« աշխատանքների 

ընդհանրացված փուլի« կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով: 

3©Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 

աշխատանքների ծրագրված ծավալների« աշխատատարության և աշխատանքների 

կատարման ժամկետների հիման վրա: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1©Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ« կոշիկ)« համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում« լուսավորում« 

օդափոխում« պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն)« 

սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներովª գործող նորմերին և 

կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 
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2©Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 

3©Աշխատանքի պաշտպանությանª անվտանգության տեխնիկայի« արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   

պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 

շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4.Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման« հրահանգման ժամանակին և 

որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման« 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

    Անհրաժեշտ է ավելի հետևողական մշտադիտարկումներ իրականացնել շինարարական 

գործունեության ոլորտում՝ արձանագրելով շինհրապարակի որակի, բանվորական 

հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր անհամաչափությունները: 

Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառուցապատողի 

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

իսկ շահագործման ժամանակ 2017 թվականի մարտի 28-ի թիվ 12-Ն հրամաններով 

հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:  

2.1 Շինարարության պայմանները 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սասունիկի միջնակարգ դպրոցի շինարարության տեղամասն՝ ըստ 

երկրաբանական հետազննության արդյունքների, բնորոշվում է հարթությամբ, բացարձակ 

նիշերը տատանվում են 1200,6-1201,0 մ սահմաններում։ 

Հողի սառեցման առավելագույն խորությունը 80 սմ է։ Գրունտի մշակման կարգն ըստ СНиП 

2.02.01-83 II,VI,VII է: 

Նախագծվող շենքի հիմքերի կայունության վրա բացասաբար ազդող 

ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները բացակայում են: 

Օբյեկտի ճարտարապետական և կառուցվածքային բնութագիրը Դպրոցի շենքը երկհարկանի 

է, մասնակի նկուղային հարկում նախատեսվում է ապաստարան ելքային միջանցքով։ Շենքը 

ուղղանկյունաձև ուրվագծի է՝ 91,5 մ x 35,0 մ հիմնական առանցքային չափսերով։ 

Տանիքածածկույթն իրականացված է մակահալեցվող փաթթոցային նյութի 2 շերտից։։ Շենքի 

առավելագույն բարձրությունը 11,44 մ է։ Կառուցվածքային համակարգը շրջանակային է, 

հիմքերը ժապավենային։  

Դպրոցի բակային տարածքում նախատեսված են նաև՝ բաց մարզադաշտ, բաց 

մարզահրապարակ և վազքուղի, կաթսայատուն, սալվածք, հարթակներ, սիզամարգեր, 
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2.2 Աշխատանքների կատարման սխեմա 

Նախապատրաստական փուլ 

Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են ՝ 

• ժամանակավոր ցանկապատման իրականացում, 

• գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների վերատեղադրւմ (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

• ժամանակավոր շինությունների տեղադրում, 

• ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում, 

• մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ, 

• բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ, 

• անիվների լվացման կետի տեղադրում (անհրաժեշտության դեպքում), 

• անվտանգության նշանների տեղադրում, 

• հակահրդեհային միջոցների տեղադրում: 

 Հիմնական փուլ 

Հիմնական փուլում կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները ՝ 

• հիմնական և օժանդակ օբյեկտների կառուցում, 

• ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների տեղադրում, 

• բարեկարգման աշխատանքներ, 

• կանաչապատման աշխատանքներ։ 

 

2.3 Շինարարության ժամկետները 

Շինարարության ժամկետը որոշվել է ըստ հիմնական աշխատանքների ծավալների և 

դրանց աշխատատարության: Ընդհանուր տևողությունը կազմում է 600 օրացուցային օր (20 

ամիս, 1 տարի 8 ամիս), բանվորների առավելագույն քանակը 44 մարդ, աշխատանքների 

համատեղման գործակիցը՝ 2,5, բանվորական ուժի օգտագործման անհամաչափության 

գործակիցը՝ 1,55։ 

2.4  Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը  

Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը որոշվել է 

աշխատանքների ծավալների և բնույթի հիման վրա՝ հաշվի առնելով շինարարության 

հատուկ պայմանները: 

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 6-ում: 
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Աղյուսակ 6 Շինարարական մեքեմնաների և մեխանիզմների անվանացանկ  

 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում:  

Շինարարկան աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բետոնի 

խառնուրդը կմատակարարվի բետոնատար ավտոմեքենաներով, մասնագիտացված 

ընկերության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով: 

 

2.5 Հիմնական շինարարական աշխատանքների և ռեսուրսների ծավալները  

Հողային աշխատանքների իրականացման համար առաջարկվում է ET 14 

էքսկավատորը, դժվար հասանելի մասերում՝ ձեռքով: 

Հողային աշխատանքներ՝ 

Հանույթ՝ 4600 մ3 

Հետլիցք՝ 1400 մ3 

Ավելացած հողային զանգվածը կտեղափոխվի Սասունիկ բնակավայրի կողմից օրենքով 

սահմանված վայր, համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո: 
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Հհմնական աշխատանքների ծավալները բերված են աղյուսակ 8-ում։ 

Աղյուսակ 8 Դպրոցի հիմնական շինարարական աշխատանքների ծավալներ 

 

2.5.1 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Դպրոցի կառուցման շինարարության ժամանակ օգտագործվում են տարբեր 

շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, 

մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր, ավազ, ցեմենտ, 

ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական կոնստուկցիաներ և այլն: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների, կատարման ժամկետների և 

Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա : 
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Բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար 

շինհրապարակում կտեղադրվեն ժամանակավոր սանհանգույցներ, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:  

Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն 

հրամանի համաձայն: 

Ջրամատակարարումը կիրականացվի դպրոցի տարածքում գոյություն ունեցող 

ջրատարից: Կոյուղին կմիացվի համայնքային կոյուղատարին:  

2.5.2  Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը 

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է 

շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից 

ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող 

միջոցառումների համալիր: 

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է . 

ա/ կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, 

աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը; 

բ/ արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը; 

գ/ շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը: 

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգն ընդգրկում է նաև 

որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա: 

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի 

լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը; շինարարական 

կոնստրուկցիաների, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և 

համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային 

փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի 

առկայությունը: 

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և 

հրդեհային անվտանգության պահանջներ 

• Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով 

նախատեսված անվտանգության միջոցառումները , որոնց ավարտը պետք է 

ձևակերպված լինի համապառասխան ակտով: 

• Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, 

ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ: 
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• Օրվա մութ ժամանակահատվաում շինարարական հրապարակը և 

աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ГОСТ 12.1.046-85. 

Լուսավորվածությունը պետք է լինի համաչափ , առանց կուրացնող էֆֆեկտի: 

Չլուսավորված տեղամասերում աշխատանքի իրականացումը չի թույլատրվում: 

• Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն 

ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, 

հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և 

աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցներով `համաձայն 

գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրորի: 

• Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր: 

• Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր 

տարիքի անձանց: Էլեկտրաֆիկացված բոլոր գործիքները պետք է գրանցված 

լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համար: Կիրառելուց առաջ 

ստուգվում է գործիքի սարքին վիճակը` լարերի և բռնիչի մեկուսացումը, 

աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ__ ընթացքում աշխատանքը և այլն: 

Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված 

գործիքները պարտադիր հողանցվում են: 

• Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ 

կոշիկներով և անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

• Փոշու առաջացումից խուսափելու կամ առաջացման ժամանակ այն մարելու 

համար շինարարական աղբը պետք է թրջել ջրով: 

• Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան ( վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու 

դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձությունը 

կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով: 

• Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ ` 200 մ2 

մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով: 

• Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի , արգելվում է աղբի 

այրումը շինարարական հրապարակում: 

• Արգելվում է դիզելային վառելիքի դատարկումը գետնի վրա։ 
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3. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է իրականացնել 

տարածքի կանաչապատում: Կանաչապատման աշխատանքները իրականացնելու համար 

կառուցապատողի կողմից կնախապատրաստվի «Տարածքի բարեկարգման և 

արդիականացման նախագիծ»: 

Կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել տարածաշրջանին և տեղի 

կլիմայական պայմանների բնորոշ ծառաթփային բուսականությամբ: Բուսականության 

տեսակայնի և քանակային կազմը ներկայացված կանաչապատման սխեմայի վրա: 

Նախքան ծառատնկման աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կանաչապատվող 

տարածքում իրականացնել  հետևյալ ագրոմելիորատիվ  միջոցառումները. 

- Ոռոգման համակարգի անցկացում, 

- Համաձայն ծառագիտական նախագծի համարակալված ցցափայտերի  օգնությամբ 

ծառերի ու թփերի փոսերի տեղի  նշահարում, 

- Ծառերի համար 1մ խորությամբ և 50սմ լայնության փոսերի պատրաստում , 

- Թփերի համար 50-60սմ խորությամբ և 40սմ լայնության փոսերի պատրաստում,  

-Բոլոր փոսերի մոտ համարժեք ծավալի հողախառնուրդի կուտակում.   

պատրաստված 3 բաժին սևահողից, 1 բաժին կարմիր ավազից, 1 բաժին  տորֆահողից  և  0.5 

բաժին փտած գոմաղբից, վրան ավելացնել մուլչ: 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում նշված 

տարածքում  ծառատունկն իրականացնել ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը: Տնկանյութը 

ծառերի դեպքում պետք է լինի 1.52-2.0մ, թփերի դեպքում՝ 0,5-0,8մ: Տնկանյութը  կարելի է 

ձեռք բերել անտառային և դեկորատիվ տնկարաններից: Որպեսզի պաշտպանիչ կանաչ 

գոտում խոտածածկ առաջանա անհրաժեշտ է 1 ք.մ.-ում նախատեսվում  է ցանել 0,04 կգ 

խոտի սերմ: Ծառատնկման հաջորդ 3 տարիներին խորհուրդ է տրվում վեգետացիայի 

ընթացքում 2-3 անգամ իրականացնել խնամքի (քաղհան, փխրեցում) աշխատանքներ, 

անհրաժեշտության  դեպքում   նաև   վնասատուների նկատմամբ թունաքիմիկատներով կամ 

կենսաբանական պայքարի  միջոցառումներ: 

Նախատեսվում է կազմակերպված ոռոգման ցանց: Ցանցում առկա են կաթիլային 

ոռոգմնա հանգույցներ, նաև նախատեսված են ռետինե խողովակներ ամբողջությամբ 

ոռոգում կազմակերպելու համար:  

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

ՈՒսումնասիրելով տեղանքը եվ խորհրդակցելով դենդրոլոգիհետ առաջարկվում է 

տեղադրել ստորեվ նշված բույսերի տեսականին համապատասխան քանակներով՝ 

ԹՂԿԻ ՍՐԱՏԵՐԵՎ ԿԱՐՄԻՐ - 16 հատ 

ԳՆԴԱՁԵՎ ԻԼԵՆԻ - 34 հատ 
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ՍՅՈՒՆԱՁԵՎ ԹՈՒՅԱ - 33 հատ 

ԲԱՐԴԻ ԱՐԾԱԹԱՓԱՅԼ - 50 հատ 

ԲԱՐԲԱՐԻՍ - 15 հատ 

ԱՍՊԻՐԱԿ - 26 հատ 

ՖՈՐԶԻՑԻԱ -40 հատ 

ԽԵՆՈՄԵԼԵՍ - 20 հատ 

ԼԱԲՈՌՆՈՒՄ ԱՆԱԳԻՐԱՏԵՐԵՎ - 31 հատ 

ԵՂԵՎՆԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ - 33 հատ 

ԳԻՀԻ ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ - 33 հատ 

ՀՈՒԴԱՅԱԾԱՌ - 33 հատ 

ՁԻԱԿԱՍԿ -46 հատ 

ՍԱՄՇԻՏ - 690գմ 

ԾԱՂԿԱՆՈՑ - 265 մ2 

ՍԻԶԱՄԱՐԳ - 12103մ2 

Կանաչապատման սխեման ներկայացված է ստորև: 
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3.1 Կանաչ տարածքի ոռոգման ջրապահանջի հաշվարկ 

 Կանաչապատ տարածքի 1 մ2-ի մեկ ոռոգման համար ջրի ծախսի նորման կազմում է 4-6 

լ/ մ2: 

 Տեղանքի շոգ կլիմայական պայմանների համար ընդունում ենք առավելագույն 

արժեքները. 

գազոնների ոռոգում` n6 = 0.006 մ3/մ2  

Ոռոգման համար ջրապահանջը որոշվում է` 

W ս.3  = (n6 x S) x K x t 

որտեղ` S – ոռոգվող տարածքի մակերեսն է, գազոնների մակերեսը՝ S1 = 2869 մ2,   

     K – ոռոգման օրական հաճախականությունն է, K = 2 

t  - ոռոգման օրերի պլանավորված թվաքանակն է, t = 175 օր  

W ս.3  = (0.006 x 14585) x 2 x 175 = 30628.5 մ3/տարի 
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4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

4.1 Տեղադիրք 

Ներկայացվող գործունեության տարածքը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Աշտարակի տարածաշրջանի Սասունիկ բնակավայրի վարչական տարածքում:  

Արագածոտնի մարզի այս շրջանը բնութագրվում է չոր տափաստանային և 

տափաստանային լանդշաֆտային գոտիներով:  

Երկրաբանություն 

Տարածաշրջանի երկրաբանական կտրվածքի ձևավորման գլխավոր գործոնը 

հրաբխային Արագած լեռան վերին պալեոգենյան գործունեությունն է: Այն առավելապես 

դրսևորվում է անդեզիտա-բազալտային, անդեզիտա-դացիտային, տուֆոլավային 

հրաբխահոսքերով: Վերջիններիս արտաժայթքումների ընդմիջումների 

ժամանակահատվածներում, բազալտային լավահոսքերի միջև տեղակայվել-կազմագոյացել 

են հրաբխային լեզվակներ ու արտանետվածքներ` սերտաճած խարամա-մոխրա-

պիրոկլաստիկ հրաբխանետվածքների հետ: Առանձին տարանջատված տեղամասերում, 

կտրվածքի ստորին հորիզոններում ի հայտ են գալիս լիպարիտապեռլիտ-օբսիդիանային, 

հաճախ նաև պեմզային արտանետվածքներ և լավահոսքեր: Լավային հոսքերն ունեն 

հիմնականում հարավային և հարավ-արևմտյան ուղղություններ: Դրանք գլխավորապես 

ծածկված են էրոզիոն գոյացությունների հաստ շերտով, որոնք պարունակում են կավա-

բեկորային նստվածքագոյացումներ:  

Սեյսմոլոգիա  

Համաձայն ՀՀ Ազգային ատլասի քարտեզների, տեղանքը գտնվում է երկու գոտիների 

միջակայքում, ըստ որոնց երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնությունը կազմում է 8-9 բալ` ըստ 

Ռիխտերի սանդղակի, առավելագույն հորիզոնական արագացումը համապատասխանաբար 

0․1 – 0․2 և 0 ․0 – 0․3 մ/վրկ2։ ):  

 

4.2 Կլիմայական պայմանները  

Սասունիկի շրջանին բնորոշ է չոր ցամաքային կլիման: Հուլիսին օդի միջին 

ջերմաստիճանը տատանվում է 20-ից 24oC միջակայքում: Առավելագույն ջերմաստիճանը 

հասնում է 40oC և ավելիի: 10oC-ից բարձր ջերմաստիճանով օրերի թիվը 180-ից 200 է: 

Հունվարին օդի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -4-ից -6oC միջակայքում: Նվազագույն 

ջերմաստիճանը հասնում է -34oC-ի: Կայուն ձնածածկույթը պահպանվում է միջինը 1-ից 3 

ամիս: Առանց սառնամանիքի օրերի թիվը տատանվում է միջինը 200-ից 240 օրերի 

միջակայքում: Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 300-400 մմ, որոշ դեպքերում` 400-

500 մմ: Տարեկան գոլորշունակությունը 900-1100 մմ է և օդի միջին հարաբերական 

խոնավությունը տատանվում է 40%-ից (ամռանը) 75% (ձմռանը): Քամիների ուղղությունները 

հիմնականում հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան են:  
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Ստորև բերված է կլիմայական պայմանները ըստ Աշտարակի օդերևութաբանական 

կայանի տվյալների: 

 

 

4.3 Օդային ավազան  

ՀՀ տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 

(այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից:  

2020 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, 

Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ 

մետաղների (մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և 
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գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին կատարվել է 

մթնոլորտային օդի 33216 նմուշառում, իրականացվել 36012 դիտարկում:  

ՊՈԱԿ-ը Սասունիկ բնակավայրում չունի դիտակայան, չի տեղադրում պասիվ 

նմուշառիչներ, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ ՊՈԱԿ-ում տվյալներ 

չկան:  

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ ՊՈԱԿ-ի առաջարկած համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույցից1: 

Ըստ այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար 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:  

 

4.4 Ջրային ռեսուրսներ  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես 

վերահսկվում է «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ կողմից:  

ՀՀ կառավարության կողմից՝ «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից, 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը 

սահմանելու մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75 Ն 

որոշում): ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական 

որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` 

«գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և 

«վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է 

վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:  

Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 

6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, 

Արարատյան, Հարավային) ջրային օբյեկտների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան 

ջրատարը և Սևանա լիճը) 131 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական՝ 

մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող 

նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ 

հաճախականությամբ:  

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք (ՋԿՏ)  

Հրազդանի ՋԿՏ-ը ներառում է Հրազդանի և Քասախի գետավազանները: Այստեղ 

ջրային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրներ են հանդիսանում հիմնականում կոմունալ- 

կենցաղային կեղտաջրերը:  
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2020 թվականին Հրազդանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգն 

իրականացվել է 20 դիտակետում, որոնցից 10%-ում ջրի որակը գնահատվել է 2-րդ դաս, 25%-

ում՝ 3-րդ դաս, 15%-ում՝ 4-րդ դաս և 50%-ում՝ 5-րդ դաս: Նախորդ տարվա համեմատ 2020 

թվականին ջրի որակի էական փոփոխություն չի նկատվել: Աղտոտված գետերից են 

Քասախը, Գեղարոտը, Հրազդանը և Գետառը։  

Սասունիկի շրջանը գտնվում է Քասախ գետի ավազանում։  

Քասախ գետի ջրի որակը Ապարան քաղաքից վերև հատվածում գնահատվել է «լավ» 

(2-րդ դաս), Ապարան քաղաքից ներքև՝ «վատ» (5-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում և 

ֆոսֆատ իոններով: Աշտարակ քաղաքից վերև և ներքև հատվածներում ջրի որակը 

գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված ֆոսֆատ իոնով, վանադիումով և 

ընդհանուր ֆոսֆորով: Գետաբերանի հատվածում ջրի որակը գնահատվել է «անբավարար» 

(4-րդ դաս)՝ պայմանավորված նիտրատ իոնով:  

 

4.5 Հողածածկ  

Տեղանքը բնութագրվում է չոր տափաստանային և տափաստանային լանդշաֆտային 

գոտիներով: Սասունիկի տարածաշրջանում հողերի մեծ մասը ներառված է 

գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ և պահպանվել են վայրի բնության միայն փոքր 

կղզյակներ: Այստեղ հիմնականում տարածված են շագանակագույն հողերն` իրենց 

բազմաթիվ ենթատիպերով:  

Շագանակագույն հողեր. այս տիպի հողերը հիմնականում տարածված են ծրագրի 

սկզբնամասից մինչև վերջնամաս ընկած հատվածում: Դրանք ունեն հետևյալ 

առանձնահատկությունները. առաջին՝ հումուսի միջին պարունակությունը 2-4% է, երկրորդ՝ 

քարքարոտ են, երրորդ՝ աչքի են ընկնում խիստ արտահայտված, մասամբ ցեմենտացված 

էլյուվիալ-կարբnնատային հորիզոնի առկայությամբ, չորրորդ՝ ունեն թույլ հիմնային և 

հիմնային ռեակցիա (pH 7.4-8.5), հողի կլանունակությունը 30-35 մգ/էկվիվալենտ է և 

հինգերորդ՝ ունեն անբարենպաստ ջրաֆիզիկական հատկություններ:  

4.6 Կենսաբազմազանություն  

4.6.1 Բուսականություն  

Ներկայացվող տարածքը վերընթաց լանդշաֆտային գոտիներից զբաղեցնում է չոր 

տափաստանային ցածր լեռնային /1000-1600 մ/ գոտին, որին առանձին տեղամասերում 

/մանավանդ հարավահայաց և անջրդի/ բնորոշ է Կիսաանապատային, իսկ հիմնականում՝ 

Տափաստանային բուսածածկի տիպը:  

Կիսաանապատային բնական բուսածածկի հիմնական կազմը օշինդրա- էֆեմերային է, 

մասնակցությամբ՝ 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 littoralis (Gouan) Parl.  
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Տափաստանային բնական բուսածածկի կազմը հացազգային, տարախոտա-

հացազգային, մասնակցությամբ՝ Շյուղախոտ վալենսիական /Festuca valesiaca Gaudin/, 

Շյուղախոտ ոչխարի /F. ovina L./, Բարակախոտ՝ երկու տեսակ /Koelaria albovii Domin, K. 

cristata (L.) Pers./, Կծմախոտ /Bothriochloa ischaemum (I.) Keng/, Փետրախոտ՝ երեք տեսակ 

/Stipa capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr., S. tirsa Stev./, Սեզ մազակիր /Elytrigia trichophora 

(Link) Nevski/, Մակարդախոտ /Galium verum L./, տեսակներ Սեզախոտ /Agropyron/, 

Andropogon, Քոսքսուկ /Scabiosa/,Բերենիկե / Veronica/, Օշինդր /Artemisia/, Հազարտերևուկ / 

Achillea/, Գազ /Astragalus/:  

Կառուցապատման ենթակա տարածքին մոտ հանդիպում է՝  

- Սիմպեկմա ճպուռ, Sympecma paedisca։ Կարգավիճակը։ Հազվագյուտ տեսակ է։ 

Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափանիշներով 

գնահատվում է որպես «Խոցելի»՝ VU B 1b+B 2b: Համառոտ նկարագրությունը։ Բարեկազմ 

մարմնով, փոքր չափի ճպուռ է (մարմնի երկարությունը 36-39մմ), գունավորումը 

դեղնադարչնագույն է, գլխի վերին մասը, կրծքի և փորիկի տերգիտների միջնամասերը 

սովորաբար քիչ թե շատ լավ արտահայտված, մետաղական փայլով և բավականին լայն 

շագանակագույն զոլով են։  

− Կարմրաոտ բազե, Falco vespertinus Linnaeus: Կարգավիճակը։ Անհետացող տեսակ է ։ 

Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) “Near Threatened” կարգավիճակով։ 

Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափանիշներով 

գնահատվում է որպես «Խոցելի» VU B1ab (iii)+2ab(iii), D1:  

4.6.2 Կենդանական աշխարհ  

Տեղանքում լայնորեն տարածված կենդանատեսակներից հանդիպում են. 

կաթնասուններից` նապաստակ (Lepus europaeus), աղվես (Vulpes vulpes), գայլ (Canis lupus) և 

մի շարք կրծողներ:  

Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից Սիմպեկմա ճպուռ / Sympecma paedisca 

(Brauer, 1877/, Անդրկովկասյան սահնօձ //, Սպիտակափող սոխակ // և Մեխելի պայտաքիթ 

չղջիկ //կենդանատեսակների ներկայությունը հնարավոր է հետազոտվող տարածաշրջանում:  

Անմիջապես դպրոցի տարածքում բացակայում են վայրի կենդանիների 

բնակատեղիները։  

4.7 Սոցիալական պայմանները  

Միջնակարգ դպրոցի կառուցապատման ենթակա տարածքը գտնվում է Աշտարակ 

համայնք, Սասունիկ բնակավայրի վարչական տարածքում։  

Աշտարակ համայնք  

Բնակչություն` 78208  

Աշտարակ միավորված համայնքի կազմում են գտնվում Աշտարակ, Ագարակ, Աղձք, 

Անտառուտ, Ավան, Արագածոտն, Արուճ, Արտաշավան, Բազմաղբյուր, Բյուրական, 
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Դպրևանք, Լեռնարոտ, Կարբի, Կոշ, Ղազարավան, Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա,Նոր Երզնկա, 

Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, Սաղմոսավան, Սասունիկ, Վերին Սասունիկ, Տեղեր, Ուշի, Ուջան, 

Փարպի, Օհանավան, Օշական, Օրգով բնակավայրերը:  

Համայնքում առաջնային են համարվում աշխատանքային ռեսուրսների լիարժեք 

օգտագործումը, խմելու եւ ոռոգման ջրի ջրագծերի վերանորոգումը, փողոցային 

լուսավորության խնդիրը, քաղաքի գազաֆիկացումը: Աշտարակ քաղաքը Երեւան քաղաքից 

գտնվում է 22կմ հեռավորության վրա: Հանդիսանում է տրանսպորտային հանգույց: 

Այստեղով են անցնում Երեւան-Աշտարակ-Թալին, Երեւան-Աշտարակ-Ապարան 

միջպետական նշանակության ավտոմայրուղիները:  

Աշտարակը հայկական աղբյուրներում հիշատակվում է 9-րդ դարից: Հնում մտել է Մեծ 

Հայքի Այրարատ աշխարհի Արագածոտն գավառի մեջ: Այստեղ կան վաղ ժամանակներին 

վերաբերող պատմամշակութային կոթողներ: Այստեղ 5-րդ դարում կառուցվել է Ծիրանավոր 

եկեղեցին, որը 18-րդ դարում վերանորոգվել է: Եկեղեցու շրջակայքը տեղացիները անվանում 

են «Բերդաթաղ»: 7-րդ դարում կառուցվել է ս. Աստվածածին եկեղեցին, որը տեղացիները 

անվանում են Կարմրավոր՝ կարմիր քարով կառուցված լինելու պատճառով: Քաղաքի 

կենտրոնում է գտնվում ս. Մարինե եկեղեցին` 1281թ: Հիշատակության է արժանի Քասաղի 

եռակամար կամուրջը, որը կառուցվել է քանաքեռցի մեծահարուստ Մահտեսի խոջա 

Գրիգորի կողմից 1664 թ: Մուղնի գյուղում է գտնվում ս. Գեւորգի վանքը` 17-րդ դար:  

Քաղաքը տեղադրված է ծովի մակարդակից միջին 1130 մ բարձրության վրա` Քասաղ 

գետի երկու ափերի ընդարձակ հարթության վրա: Կլիման մերձարեւադարձային է: 

Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը -13 է, հուլիսյանը` 24: Տարեկան տեղումների քանակը 

350մմ է:  

Քաղաքի առկա բնակչությունը կազմում է 25607 մարդ, որից 47% տղամարդիկ են, 53%` 

կանայք: Աշտարակը ունի միջնակարգ դպրոցներ, երաժշտական եւ մարզական դպրոցներ, 

մանկապարտեզներ, մշակույթի տուն, գրադարաններ, մարզադաշտ, հիվանդանոց, 

պոլիկլինիկա, կապի հանգույց:  

Աշտարակում է գտնվում Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի 

եւ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը: Տնտեսության մեջ կարեւոր տեղ է 

զբաղեցնում արդյունաբերությունը: Այստեղ կան տարբեր ճյուղերի ձեռնարկություններ: 

Այստեղ գործում է <<Միկրոն>>՚ ձեռնարկությունը, որը զբաղվում է փորձասարքերի, 

արբանյակային ալեհավաքների, գունանյութի եւ ներկերի, շինարարական սալիկների 

արտադրությամբ: Ունի պոլիէթիլենային տարաների արտադրություն, պոլիգրաֆիական 

գործարան, որը զբաղվում է տպագրական իրերի արտադրությամբ: Զարգացած է սննդի 

արդյունաբերությունը: Այստեղ կան խաղողի վերամշակման եւ գինու հումքի ստացման 

կետեր: Հնուց Աշտարակը հայտնի է անուշահամ գինիների եւ չոր մրգերի պատրաստմամբ:  

Գյուղատնտեսությունը նույնպես զարգացած է, հատկապես պտղաբուծությունը եւ 

խաղողագործությունը: Հողահանդակները հիմնականում ոռոգվում են Քասաղի ջրերով: 

Պահուստային հողերում բազմամյա տնկարկները կազմում են 58 հա, արոտավայրերը` 433 
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հա: Մշակում են նաեւ հացահատիկային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում 

են խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ: Ունի թռչնի մսի եւ ձվի 

արտադրություն:  

Սասունիկը գյուղ է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քասախ գետի ձախափնյա 

հարթավայրում։ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 4 կմ հարավ-արևելք, բարձրությունը 

ծովի մակերևույթից՝ 1070 մետր։ Գյուղը հիմնադրվել է 1955 թվականին որպես Սովխոզ No39, 

իսկ 1964 թվականին վերանվանվել է Սասունիկ։ Սասունիկի բնակչության նախնիների մի 

մասը եկել են Վրաստանից և Ադրբեջանից, իսկ մի մասն էլ հայրենադարձներ են։  

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, բանջարաբուծությամբ, 

պտղաբուծությամբ և այգեգործությամբ։  

Նաիրի համայնքի Պռոշյան գյուղ  

Մակերես` 11.88կմ2  

Բնակչություն` 5638  

Համայնքում գործում են` 1 դպրոց, 1 մանկապարտեզ, 1 արվեստի դպրոց, 1 

գրադարան: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1250 մ հեռավորությունը մայրաքաղաքից` 

6 կմ հեռավորությունը մարզկենտրոնից` 65 կմ  

Պատմական ակնարկ Գյուղ` Եղվարդից 13 կմ հարավ-արևմուտք: Հիմնադրվել է 

1960թ., Երեւան-Աշտարակ ավտոմայրուղու ձախ մասում, խամ ու խոպան հողերի վրա: 

Հյուսիսային կողմից գոտիավորվում է <<Արզնի-Շամիրամ>> ջրանցքի 2-րդ հերթով, արևելյան 

կողմից սահմանակից է Քասախ գյուղին, հարավից սահմանակից է Արագածոտնի մարզի 

Սասունիկ գյուղին, իսկ արևմուտքից` Արայի համայնքին: Գյուղում գործում է կոնյակի 

գործարան: Բնակչությունն զբաղվում է խաղողագործությամբ և անասնապահությամբ: 

Գյուղմթերքներից իրենց որակով ճանաչում ունեն Պռոշյանի խաղողն ու ծիրանը: Գյուղի 

բնակարանային ֆոնդը բաղկացած է 11 եռահարկ, 3 հնգահարկ բազմաբնակարան շենքերից, 

մնացածը հիմնականում երկհարկանի բնակելի տներ են: Արցախյան ազատամարտում իր 

լավագույն մասնակցությունն է ցուցաբերել <<Պռոշյան>>ջոկատը` տալով 8 զոհ և 1 անհայտ 

կորած: Իր սխրանքներով և հերոսությամբ աչքի է ընկել ջոկատի հրամանատար, անհայտ 

կորած, <<Մարտական խաչ>> 1-ին աստիճանի շքանշանակիր Կարոտ Մկրտչյանը, ում 

անունով էլ անվանակոչված է համայնքի մշակույթի տունը: Անմահ փառքով է պսակվել նաև 

Շուշիի առանձնակի գումարտակի փոխհրամանատար Պետրոս Ղևոնդյանը /Պետո/, որը 

հետմահու արժանացել է <<Մարտական խաչ>> 1-ին աստիճանի շքանշանի: Նրա անունով է 

անվանակոչվել գյուղի միջնակարգ դպրոցը; 

4.8 Պատմամշակույթային հուշարձանների ցանկ 

Այս հոդվածը ներկայացնում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի և Սասունիկ 

բնակավայրի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է 

Հայաստանի կառավարության կողմից[1]։  

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF_(%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%87_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF_(%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)#cite_note-1
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Աշտարակ քաղաք 

 

հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Աշտարակ 

«Ուլատիտիկ» 
4-5 դդ. հվ-աե մասում 2.1/1 

Հ 

համանուն բլրի վրա. 

Քասախի կիրճի 

ձախ լանջին, 

միջնադարյան 

կամրջի մոտ 

Բաղնիք 1900 թ. 

քաղաքի մեջ 

(այսուհետև՝ 

ք.մ.) 

2.1/2 
Տ  

Բնակելի տուն 1888 թ. 
Աբովյան փող. 

22 
2.1/3 

Տ  

Բնակելի տուն 19 դ. վերջ 
Ալազանի 

փող.19-23 
2.1/4 

Տ բժիշկ Սանդրոյի 

Բնակելի տուն 1910 թ. 

Ն. 

Աշտարակեցու 

հրապարակ 

2.1/5 
Տ Վարդազարենց 

Բնակելի տուն 1904 թ. 
Էմին Հակոբյան 

փող., 2 
2.1/6 

Տ Կոկոլենց Աթոյի 

Բնակելի տուն 19 դ. վերջ 
Ղափանցյան 

փող., 14 
2.1/7 

Տ Եսայու 

Բնակելի տուն 19 դ. վերջ 
Ղափանցյան 

փող., 18 
2.1/8 

Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. սկզբ 
Ղափանցյան 

փող., 20 
2.1/9 

Տ Սիրեկանի 

Բնակելի տուն 1837 թ. 
Սաժումյան 

փող., 1 
2.1/10 

Տ Թաթոսենց Թաթոյի 

Բնակելի տուն 1895 թ. 
Սաժումյան 

փող., 12 
2.1/11 

Տ Հաջի աղայի 

Բնակելի տուն 1896 թ. 
Սաժումյան 

փող., 34 
2.1/12 

Տ Բեգլարենց 

Գերեզմանոց 13-20 դդ. հս-աե մասում 2.1/13 
Հ 

քաղաքի եզրին, 

Ապարան տանող 

ճանապարհի աջ 

կողմում 

Խաչքար 9-10 դդ.  2.1/13.1 
Հ հվ մասում 

Խաչքար 11-12դդ.  2.1/13.2 
Հ 

Ա. Խաչատրյանի 

հողամասում 

Խաչքար 11-12դդ.  2.1/13.3 
Հ 

Ա. Խաչատրյանի 

հողամասում 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Խաչքար 13դ.  2.1/13.4 
Հ 

որմնափակ, վրնրգ 

1954 թ., ճարտ.՝ Շ. 

Ազատյան 

Խաչքար 13դ.  2.1/13.5 
Հ 

որմնափակ, վրնրգ 

1954 թ., ճարտ.՝ Շ. 

Ազատյան 

Խաչքար 13դ.  2.1/13.6 
Հ 

որմնափակ, վրնրգ 

1954 թ., ճարտ.՝ Շ. 

Ազատյան 

Խաչքար 13դ.  2.1/13.7 
Հ 

Ա. Խաչատրյանի 

հողամասում 

Խաչքար 13դ.  2.1/13.8 
Հ 

աե մասում, ստորին 

մասը կոտրված 

Խաչքար Գրիգոր 

և Վարդոսան 

ամուսինների 

1225 թ.  2.1/13.9 
Հ 

աե մասում, 

քառաստիճան 

պատվանդանին 

Խաչքար Սադուն 

իշխանի և նրա 

զավակների 

(«Ծակքար») 

1268 թ.  2.1/13.10  
Հ  

Խաչքար 

Գրիգորի, Նազի, 

Սետայի 

1273 թ.  2.1/13.11  
Հ 

եռաստիճան 

պատվանդանին 

Խաչքար Վերգինի 1461 թ.  2.1/13.12  
Հ 

կնտ.-ական մասում, 

հենած 

տապանաքարի, 

ստորին մասը չի 

պահպանվել 

Խաչքար 

Կարապետին 
16-17 դդ.  2.1/13.13  

Հ 

հս-ամ մասում, քիվը՝ 

ջարդոտված, 

կանգնեցված 

եռաստիճան բարձր 

պատվանդանին, 3 

խաչքարերից 

ձախակողմյանը 

Խաչքար 

Վիրապի, Մկրտչի 
16-17 դդ.  2.1/13.14  

Հ 

հս-ամ մասում, 

կանգնեցված 

եռաստիճան բարձր 

պատվանդանին, 3 

խաչքարերից 

կենտրոնականը 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Խաչքար 

Գուլֆաշի, 

Շնահրի 

1602 թ.  2.1/13.15  
Հ 

հս-ամ մասում, 

կանգնեցված 

եռաստիճան բարձր 

պատվանդանին, 3 

խաչքարերից 

աջակողմյանը 

Խաչքար Ուքանի 1631 թ.  2.1/13.16  
Հ 

հվ-ամ մասում, քիվի 

վերին աջ անկյունը` 

կոտրված 

Տապանաքար 1598 թ.  2.1/13.17  
Հ  

Տապանաքար 

Բաբելի 
1757 թ.  2.1/13.18  

Հ  

Տապանաքար 

Եղսանի 
1771 թ.  2.1/13.19  

Հ  

Տապանաքար 1781 թ.  2.1/13.20  
Հ  

Տապանաքար 

Հարությունի 
1791 թ.  2.1/13.21  

Հ  

Տապանաքար Տեր 

Հարություն 

Շահազիզյանի 

(Աշտարակեցու) 

1801 թ.  2.1/13.22  
Հ 

Ներսես 

Աշտարակեցու հոր 

տապանաքարն է 

Դամբարանադաշ

տ «Խոջաբաղեր» 
մ.թ.ա. 2 հզ հս-աե մասում 2.1/14 

Հ  

Եկեղեցի Սբ. 

Աստվածածին 

(Կարմրավոր) 

7 դ. հս-աե մասում 2.1/15 
Հ  

Գերեզմանոց 7-19 դդ.  2.1/15.1 
Հ եկեղեցու բակում 

Խաչքար 11 դ.  2.1/15.1.1 
Հ 

եկեղեցու բակում, 

ընկած գետնին, 

ստորին ձախ 

անկյունը` կոտրված 

Խաչքար 

«Հազախաչ» 
12 դ.  2.1/15.1.2 

Հ 

եկեղեցու պարսպի 

հվ-ամ մուտքի ձախ 

կողմում, 

քառաստիճան 

պատվանդանին. 

արձանագիր 

Խաչքար 

Թագուհու 
1184 թ.  2.1/15.1.3 

Հ 

երկաստիճան 

պատվանդանին 

կանգնեցված 3 
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

խաչքարերից 

կենտրոնականը 

կազմող՝ Արքա 

Խաչքար 12-13 դդ.  2.1/15.1.4 
Հ 

երկաստիճան 

պատվանդանին 

կանգնեցված 3 

խաչքարերից 

ձախակողմյանը 

Խաչքար 12-13 դդ.  2.1/15.1.5 
Հ 

երկաստիճան 

պատվանդանին 

կանգնեցված 3 

խաչքարերից 

աջակողմյանը 

Խաչքար 13 դ.  2.1/15.1.6 
Հ թերի 

Խաչքար 15 դ.  2.1/15.1.7 

  

Խաչքար 

Ասադինին, 

պարոն Դալին 

16 դ.  2.1/15.1.8 
Հ 

եկեղեցու բակում, 

կանգնեցված բարձր 

պատվանդանին, 

կազմող՝ Սարգիս 

Խաչքար 16 դ.  2.1/15.1.9 
Հ 

եկեղեցու պարսպի 

տակ 

Խաչքար Հովսեփի 1598 թ.  2.1/15.1.10  
Հ 

եկեղեցու պարսպի 

տակ, կազմող՝ 

Հրայպետ 

Խաչքար Մկրտիչ 

վարդապետ 

Շահազիզյանի 

1832 թ.  2.1/15.1.11  
Հ 

եկեղեցու պարսպի 

տակ, վերին ձախ և 

ստորին աջ 

անկյունները` 

կոտրված 

Տապանաքար 1811 թ.  2.1/15.1.12  
Հ 

պարսպի հվ 

մուտքից ձախ 

Գերեզման Գևորգ 

Էմինի 
1998 թ.  2.1/15.1.13  

 ճարտ.՝ Հ. Սոլախյան 

Պարիսպ 1254 թ.  2.1/15.2 
Հ  

Եկեղեցի 

Ծիրանավոր 

5 դ. 
ք.մ., 

Բերդաթաղում 
2.1/16 

Հ 
կիրճի եզրին, 

կիսավեր 

Կոթող 7 դ.  2.1/16.1 
Հ 

բեկոր՝ հենած հվ 

պատին 

Կոթող 7 դ.  2.1/16.2 
Հ 

բեկոր՝ եկեղեցու հվ-

աե անկյունում 
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Կոթող 7 դ.  2.1/16.3 
Հ բեկոր 

Կոթող 7 դ.  2.1/16.4 
Հ եկեղեցուց 4 մ աե 

Խաչքար 11-12 դդ.  2.1/16.5 
Հ 

եկեղեցու ներսում, 

հենած պատին 

Խաչքար 13 դ.  2.1/16.6 
Հ 

բեկոր, եկեղեցու 

ներսում 

Տապանաքար 1701 թ.  2.1/16.7 
Հ 

հվ պատի 

շարվածքում 

Եկեղեցի Սբ. 

Մարինե 

1281 թ. ք.մ. 2.1/17 
Հ 

բարեկարգված 1977 

թ., նախագծի ճարտ.՝ 

Գ. Գյուրջյան 

Գերեզմանոց 17-19 դդ.  2.1/17.1 
Հ 

եկեղեցու ամ 

կողմում 

Խաչքար 1291 թ.  2.1/17.2 
Հ 

եկեղեցու բակում, 

երկաստիճան 

պատվանդանին 

Եկեղեցի Սբ. 

Սարգիս 

13 դ. հվ-աե մասում 2.1/18 
Հ 

վրկնգ.՝ 1985 թ., 

ճարտ.՝ Հ. 

Գասպարյան 

Գերեզմանոց 15-19 դդ.  2.1/18.1 
Հ եկեղեցու շուրջը 

Պարիսպ 15 դ.  2.1/18.2 
Հ  

Խաչքար 16-17 դդ.  2.1/18.3 
Հ 

եկեղեցու ներսում, 

արձանագիր, 

կոտրված 

Քարայր-

կացարան 
16-17 դդ.  2.1/18.4 

Տ 
եկեղեցուց 20 մ հվ-

ամ 

Քարայր-

կացարան 
16-17 դդ.  2.1/18.5 

Տ 
եկեղեցուց 15 մ հվ-

ամ 

Քարայր-

կացարան 
16-17 դդ.  2.1/18.6 

Տ 
եկեղեցուց 25 մ հվ-

աե 

Քարայր-

կացարան 
16-17 դդ.  2.1/18.7 

Տ եկեղեցուց 10 մ հվ 

Եկեղեցի 

Սպիտակավոր 

13 դ. 
ք.մ., 

Բերդաթաղում 
2.1/19 

Հ 
կիրճի եզրին, 

կիսավեր 

Կամուրջ 10 դ. աե մասում 2.1/20 
Հ  

Կամուրջ 1664 թ. աե մասում 2.1/21 
Հ 

պատվիրատու՝ 

մահտեսի խոջա 

Գրիգոր 
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Հնձան 19 դ. հվ-ամ մասում 2.1/22 
Տ 

Աշտարակ-Օշական 

խճուղուց ձախ, 

Մինասի Մացակայի 

հողամասում 

Հնձան 19 դ. հս-ամ մասում 2.1/23 
Տ 

Աշտարակ-Օշական 

խճուղուց աջ, 

Ղազիկենց 

հողամասում 

Հուշասյուն` 

Արտեմի 

Այվազյանին 

1990 թ. 
Ն. Սիսակյան 

փող. 
2.1/24 

Տ  

Հուշարձան` 

Երկրորդ 

աշխարհամարտո

ւմ զոհվածներին 

1974 թ. ք.մ. 2.1/25 
Տ 

ճարտ.՝ Վ. 

Թասլակյան 

Հուշարձան 

Նորայր 

Սիսակյանի 

1987 թ. 
Ն. Սիսակյան 

փող. 
2.1/26 

Տ 

ճարտ.՝ Գ. 

Գյուրջյան. քանդ.՝ Ա. 

Ավագյան 

Հուշարձան՝ 

Վանի 1915 թ. 

հերոսամարտին 

1980 թ. ամ մասում 2.1/27 
Հ 

քաղաքի ամ եզրին, 

Աշտարակ-Թալին 

մայրուղու ձախ 

կողմում, ճարտ. Ջիմ 

Թորոսյան 

Ջրաղացների 

համալիր 
19 դ. վերջ 

Աբովյան փող., 

2 
2.1/28 

Տ 

միջնադարյան 

կամրջի մոտ, վրկնգ.՝ 

1983 թ., 

ճարտ.՝ Գագիկ 

Գյուրջյան 

Ջրանցք «Մայր 

առու» 

(«Ականատեսի 

առու») 

մ.թ.ա. 8-7 

դդ. 
աե մասում 2.1/29 

Հ  

Տապանաքար 

«Նահատակի» 
1751 թ. 0,5 կմ աե 2.1/30 

Հ 

Քասախի կիրճում, 

«Դարաքավոր» 

այրերի մոտ. 

Քասախի 

աջակողմյան 

դարավանդին 

Տուն-թանգարանի 

շենք. Պերճ 

Պռոշյանի տուն-

թանգարանը 

19 դ., 1948 

թ. 

Պռոշյան փող., 

10 
2.1/31 

Տ վրկնգ.՝ 1986 թ. 
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https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE_%D5%8E%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_(%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6,_%D4%B1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE_%D5%8E%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_(%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6,_%D4%B1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE_%D5%8E%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_(%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6,_%D4%B1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%AB%D5%B4_%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%AB%D5%B4_%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AF_%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BB%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AF_%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BB%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
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հուշարձան 
կառուցվա

ծ 
վայր, հասցե 

համարանի

շ 

նշա

ն. 

հավելյալ 

նշումներ 

Հուշարձան Պերճ 

Պռոշյանի 

1948 թ.  2.1/31.1 
Տ 

տուն-թանգարանի 

բակում, 

քանդ.՝ Սուրեն 

Ստեփանյան 

Տուն-թանգարանի 

շենք. Նորայր 

Սիսակյանի տուն-

թանգարանը 

19 դ.վրջ 
Ղափանցյան 

փող., 25 
2.1/32 

Տ վրկնգ.՝ 1989 թ. 

Դամբարանադաշ

տ «Վերին 

Նավեր» 

Ք.ա. 2-1 

հազ. 

քաղաքից մոտ 

2.5 կմ ամ, 

Աշտարակ-

Գյումրի 

ճանապարհից 

20-30 մ հվ 

2.1/33 
Հ 

Փարպի գյուղի 

«Վերին Նավեր» 

դամբարանադաշտի 

(պետ. ցուցակ՝ 

2.110.2) աե 

հատվածի մեծ 

դամբարանաբլուրնե

րն են 

Հնձանների 

համալիր 
4-13 դդ. 

քաղաքի հս-աե 

մասում, 

«Հնձանաբագե

ր» վայրում 

2.1/34 
Հ պեղվել է 4 հնձան 

Քարայր- 

կացարաններ 

«Դարաբավոր» 

միջնադար 
Քասախի 

կիրճում 
2.1/35 

Հ 

համալիրի մաս 

կազմող 

«Նահատակի» 

տապանաքարը 

պետ. ցուցակում 

ներկայացված է իբրև 

առանձին 

հուշարձան(2.1-30) 

 

Սասունիկ բնակավայր 

հուշարձան կառուցված 
վայր, 

հասցե 
համարանիշ նշան. 

հավելյալ 

նշումներ 

Ամրոց 

«Սասունիկի 

դաշտ» 

մ.թ.ա. 2 հզ 
3 կմ հվ-

աե 
2.95/1 

Հ  

Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2 հզ  2.95/1.1 
Հ  

Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2-1 հզ 
3 կմ հվ-

աե 
2.95/2 

Հ 

Աշտարակ-

Էջմիածին 

ճանապարհի 

երկու 

կողմերում 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB_(%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D6%80%D5%B3_%D5%8A%D5%BC%D5%B8%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB_(%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D5%B6_%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_(%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D5%B6_%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_(%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36898
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4.9 Թափոնների կառավարում 

Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող թափոնների տեսակները և 

քանակները՝ 

 Անվանումը  

 

Վտանգավո- 

րության դասը  

 

Ծածկագիրը ըստ 

«Թափոնների 

ցանկի» 

 

Քանակը, 

ամբողջ 

շինարարության 

համար  

 

1. Շենքերի քանդումից 

առաջացած 

շինարարական աղբ 

IV 

 
9120060101004 140 մ3 

2. տարածքում 

առաջացած 

կենցաղային 

չտեսակավորված աղբ 

(բացառությամբ 

խոշոր եզրաչափերի)  

IV 

 

9120040001 00 4 

 
9մ3 

 

Շինարարական աղբը ամբողջությամ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից հատկացված վայր: Բազմահարկ Միջնակարգ դպրոցիի շահագործման 

ընթացքում կառաջանա կենցաղային աղբ, որը պայմանագրային հիմունքներով 

կտեղափոխվի համապատասխան ընկերության կողմից:  

 

5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետ. նորմերը, 

կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր 

տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված ախատանքների ակտ 

տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել քաղաքաշինության, տեխնիկակական 

և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շին. 

հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

5.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 
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- փորման բեռնման աշխատանքների, 

 - հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական 

կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

5.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են 

արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման 

ժամանակ: 

5.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

5.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- կառուցապատման ենթակա տարածքը ցանկապատել 

- շինությունների ծածկում անթափանց թաղանփով, համապատսխան բարձրության 

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական 

վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք 

են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ ծածկով 

մեքենաներով. 

- իրականացնել շինտեխնիկայի անվադողերի լվացում շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը 

կանխարգելում է փոշու տարածումը: 
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5.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

• ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և 

ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

• տարածքի հոսքերը կմիավորվեն մեկ բակային ցանցում և կմիացվեն սելավային 

ջրացանցին: 

• անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25խմ ծավալով տարողություն, 

որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները 

միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում տեղի է 

ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի 

ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

• Կանաչապատ տարածքների ոռոգումը կիրականացվի ավտոցիստեռներով, 

պայմանագրային հիմունքներով:   

 

5.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Հողի բերրի շերտը պահպանելու նպատակով նախատեսվում է առաջնորդվել ՀՀ 

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

օգտագործման կարգով և 02.12.2017թ.-ի թիվ N404 որոշմամբ, մասնավորապես 

նախատեսել հետևյալ միջոցառումները. 

• Հողի բերրի շերտը հանել և պահպանել ծածկված վիճակում՝ բացառելով 

շինարարական աշխատանքների հետևանքով դրա աղտոտումը: 

• Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի հանված 

բերրի շերտն անմիջապես դարսվում է լայնակույտերով: 

• Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի հողատարման 

գործընթացների զարգացումը: 

• Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող 

ժամկետով, ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի 

մակերևույթն ու թեքությունները ամրացվում են խոտացանքով կամ այլ 

եղանակներով: Թույլատրվում է լայնակույտի թեքությունների վրա ցանքսը 

կատարել հիդրոեղանակներով: 

• Հողի հանված բերրի շերտը լայնակույտերում կարող է պահվել մինչև 20 տարի: 

• Լայնակույտերը տեղադրվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի 

տեղամասերում կամ ցածր արդյունավետություն ունեցող հանդակներում՝ 
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բացառելով լայնակույտերի ջրածածկումը, աղակալումը, արդյունաբերական 

թափոններով և կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով, ճալաքարով ու 

շինարարական աղբով աղտոտումը: 

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն 

դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի 

արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինաղբից: 

 

5.3.4 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝  

• Հրդեհի առաջացումը 

• Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

• Աշխատողների վնասվածքները 

• Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ 

աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 

• Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:  

• բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, 

անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը:     
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Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

5.3.5 Հակահրդեհային միջոցառումներ 

  ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող 

օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները 

պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման 

դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով 

տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, 

հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

դ)անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ թույլ չտալ 

շինարարական տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք, խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի 

ընթացակարգին, անդորրի պայմաններում դադարեցնել շինարարական տեխնիկայի 

աշխատանքը: 

 

5.3.6 Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

➢ խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի 

տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

➢ Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

➢ շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

➢ շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 
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➢ պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

➢ շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

➢ Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

5.3.7 Թափոնների կառավարում  

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման համար 

կարևոր են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

➢ Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված 

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների 

համար:  

➢ Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր 

ունեցող աղբահավաքների կողմից  

➢ Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի 

օգտագործել 

➢ Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելուընթացակարգերը;  

➢ Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, 

ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

➢ Վտանգավոր Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել 

առաջացած հետքերը 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման ընթացքում աառաջացող շինարարական աղբն 

ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր:  

 

5.3.8 Տարածքի բարեկարգում կանաչապատում 

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո 

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:   

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

Կանաչապատ տարածքների ոռոգուման ջուր կմատակարարվի հատուկ 

ավտոմեքենաներով, պայմանագրային հիմունքներով: Ծառատեսակների համար 

կնախատեսվի կաթիլային ոռոգման համակարգ:     
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Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են հնարավոր ազդեցության, տնկված 

ծառաթփուտային բուսականության բարձր աճը և կպչողականությունն ապահովելու 

նպատակով  նախատեսվում է իրականացնել մոնիթորինգ:  

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության 

նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից: 

 

6. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Բազմաբնակարան բնակելի  Միջնակարգ դպրոցիի շինարարական աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ 

մշտադիտարկումները. 

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

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում 

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

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 

350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարաության ընթացքում 700 հազ. դրամ: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ 

ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության 

կանոնների պահպանմանն: 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ  կկիրառվեն 

շինարարական աղբի հեռացման համար 

Նշված տարողությունները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով` թափոններից 

գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

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

փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

(c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: 

Աղմուկ (a) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված ժամերի 

միջակայքում 

(b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և էլեկտրականությամբ 

սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 

Թափոնների 

կառավարում 

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

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(b) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

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

աղբահավաքների կողմից  

(d) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

(e) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները բազմանվագ օգտագործել  

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի գոյություն ունեցող կենցաղային միջոցներից, կոյուղաջրերի 

հեռացումը շինհրապարակից պետք է իրականացվի ընդհանուր կոյուղու համակարգի միջոցով,  
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(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարածքի բարեկարգում/ 

կանա չապատում 

 

 

Աղմուկի և թրթռումների 

կառավարում 

 

Շինարարակա

ն աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի 

սահմանափակվում հետևյալով. 

▪ պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող 

ուղիներ 

▪ Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: 

Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

▪ Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

▪ Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի 

կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուդարձի համար. 

▪ Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

 

 

 

- կատարել կանաչապատ-ման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման 

պլանների; 

-ձեռնարկել տնկված թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր աճն 

ապահովելու համար 

 

- Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական 

նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր       անձանց համապատասխան 

բողոքի դեպքում 

- Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր 

բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը, 

-  Աղմկահարույց աշխատանքները անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին, 

- Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն                       համապատասխան խլացուցիչներով:  

- Անհարաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը; 
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թափոնների 

կառավարում  

 

 

 

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շին աղբի տեղադրում 

անհամապատասխան 

վայրերում; 

 

Վառելիքի, յուղի կամ 

այլ թունավոր 

նյութերի արտահոսքի 

պատճառով 

հնարավոր է 

վտանգավոր նյութերի 

թափանցում հողի մեջ 

- Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

- շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ հատկացված 

աղբավայր: 

- Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

- Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

- Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել 

- Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը  

Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա 

կգտնվի շին. հրապարակում; 

- Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը 

հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար; 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ 

իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջո

ց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ  

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարմ

ան 

պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում 

հերթականության ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների 

ժամանակացույցի և երթուղիների 

պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի 

լվացումը պետք է կատարվի 

շինհրապարակից դուրս , 

համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից 

դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում 

Շինհրապարակ  Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված 

վայր  

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 
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Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարմ

ան ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարա

ր 

Կենցաղային 

աղբի առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման 

վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողո

ւ-թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 
 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության 

նորմերի խստիվ պահպանություն 

 

 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատ

ու 

Տարածքի 

Կանաչապատում, 

բարեկարգում 

 

 

Վտանգավոր նյու- 

թերի և 

թափոնների 

 կառավարում 

Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության 

Թփերի և այլ բուսականության 

նորմալ աճ 

 
 

վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր 

նյութերի պատահական կամ 

մշտապես տեղի ունեցող 

արտահոսքեր 

Կառուցապատվող 

հողամաս 

 

 

 

 

 

Շինհրապարակ 

Կանաչապատմա

ն 

բոլոր 

տեղամասերը 

Արտաքին 

զննում 

 

 

 

Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

Ավարտին 

 

 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

 

 

 

 

Կապալառու, 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

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

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

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

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

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

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

производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

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

проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

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

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

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

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

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

թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

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

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

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