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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նախատեսվող գործունեության գտնվելու վայրը, անվանումը և 

նպատակը, համառոտ բնութագիրը 

≪ԱՐՏՍՈԼԱՐ≫ ՍՊԸ-ն տեղակայված է ՀՀ ք.Երևանի Ն. Ադոնցի 8, 170 հասցեում: 

Ընկերությունը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ 

համայնքի տարածքում: ≪ԱՐՏՍՈԼԱՐ≫ ՍՊԸ-ն նախատեսում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի  

Շողակաթ համայնքում իրականացնել արևային կայանի նախագծման, կառուցման և 

շահագործման աշխատանքներ: 

Սույն լրակազմի աշխատանքային գծագրերի  հիմքը հանդիսանում է`-Տեխնիկական 

պայմանները` N ՏՊ-541-10/0382-1, 22.11.2011թ. գրությամբ, տրված "Հայաստանի էլեկտրական 

ցանցեր" ՓԲԸ կողմից; Ինժեներա-հետախուզական նյութերըշահագրգիռ 

կազմակերպությունների հետ համաձայնությունները: 

 Սույն լրակազմի ծավալի մեջ մտնում են  110/35/10կՎ  տրանսֆորմատորային 

ենթակայանը  ԵԿ-ի  հողանցման համակարգերը: Համաձայն տեխնիկական պայմանների, ՀՀ 

Գեղարքունիկի  մարզի Շողակաթ համայքի տարածքում  կառեուցվղ «Արտսոլար»  3.22մՎԱտ 

դրվածքային հզորությամբ  արևային էլեկտրակայանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 

միացնելու համար նախատեսվում է «Արտսոլար»  արևային կայանի տարածքում կառուցել 

1x6300կՎԱ հզորությամբ 110/35կՎ լարման տրանսֆորմատորային ենթակայան: Ենթակայանի 
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սնումն իրականացվում է «Արեգունի» 110կՎ օդային գծի թիվ 35 խարսխային հենարանից, 

ճյուղավորման սխեմայով, կառուցելով 30գծմ երկարությամբ 110կվ օդային գիծ  դեպի ԵԿ-ի 

110կվ լարման մուտքային  պորտալը:  Արևային կայանը տեղակայված է ծովի մակարդակից 

2100մ բարձրության վրա և նախագծով նախատեսված է  ըստ հետևյալ կլիմայական 

պայմանների. 

-քամի` 30մ/վ, սառցակեղև` 20մմ, օդի ջերմաստիճան -20-ից +30: 

 «Արտսոլար»  Արևային Էլեկտրակայանի միացումը ՀՀ էներգահամակարգին” 

աշխատանքային նախագիծը կատարված է համաձայն տված տեխնիկական առաջադրանքի:  

«Արտսոլար» “ ԵԿ-ն էներգահամակարգին միացնելու համար նախատեսվում է կառուցել 

110/35/10կՎ 1x6300կՎԱ հզորությամբ տրանսֆորմատորային ենթակայան:   

    Սույն նախագծի կազմության մեջ մտնում է  «Արտսոլար»  Արևային Էլեկտրակայանին  

կից 110/35/10կՎ ենթակայանը   և   «Արեգունի» 110կՎ ՕԳ-ից  ներանցումը  AC-150 մակնիշի 

հաղորդալարով:  

 «Արտսոլար»  110/35/10կվ   ԵԿ-ի էլեկտրական միացությունների միագծանի սխեման 

մշակված է համաձայն 110-4Н  տիպային սխեմայի. բարձր և միջին լարման կողմում  

անջատիչներով գիծ-տրանսֆորմատորի  բլոկ, գծերի կողմիցերկկողմ հողանցման 

դանակներով բաժանիչներով:     

   «Արտսոլար»   ենթակայանի  110կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել 110/35/10կՎ 

լարման եռաֆազ եռափաթույթ TДTН-6300 110/35/10կվ մակնիշի ուժային տրանսֆորմատոր: 

Տրանսֆորմատորի 110կվ լարման շղթաներում տեղադրվում են  -ВРС-110НС-35-20/1600У 

մակնիշի էլեգազային անջատիչ, ՁՂիԾ-110 մակնիշի հոսանքի տրանսֆորմատոր, ծԽՂ-110 

մակնիշի լարման տրանսֆորմատոր,  երկու հատ երկկողմանի հողանցման դանակներով  

ՀծԺի-110-2Б/1000ձ1 մակնիշի բաժանիչ և Կկծ-110 մակնիշի  գերլարումներից արգելափակիչ: 

110կվ ԲԲՍ-ի մուտքում նախատեսված է տեղադրել կհխ-110շ3» մակնիշի  մետաղական գծային 

պորտալ «Արեգումի»  ՕԳ-ի թիվ 35 խարսխային հենարանից ներանցում իրականացնելու 

համար: 110կվ ԲԲՍ-ի դողային համակարգի շղթաները հավաքվում է AC-150/24 

հաղորդալարերով: ԵԿ-ի 110կՎ ԲԲՍ-ում աշխատանքի բնականոն ռեժիմում հաղորդալարերի 

հեռավորությունը հողի  մակերևույթից պետք  է  լինի 3,7մ-ից ոչ պակաս:  
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  «Արտսոլար» Արևային կայանում նախատեսված է տեղադրել 35/0,8-0,8կվ լարման 

6300կՎԱ հզորությամբ երկթաթույթ երկփեղկված փաթույթներով եռաֆազ 

տրանսֆորմատորով  Լրակազմ Տրանսֆորմատորային Ենթակայան «ԼՏԵ-35/0,8-0,8»:  

«Արտսոլար» ենթակայանի  35կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել 35կՎ լարման բլոկ։ 

35կՎ բլոկի վրա նախատեսվում է տեղադրել   ելքային երկու հողանցման դանակներով 

բաժանիչ,  հոսանքի տտանսֆորմատորներ, հենարանային մեկուսիչներ և գերլարման 

արգելափակիչներ: 35կվ  ԲԲՍ-ի դողային համակարգի շղթաները հավաքվում են AC-70/11 

մակնիշի հաղորդալարերով: ԼՏԵ-35/0,8-0,8 -ը 35կՎ ԲԲՍ-ին է միանում АПВПуГ-1х-70/16-35kv 

մակնիշի  35կՎ լարման  միաֆազ մալուխներով: ԵԿ-ի 35կվ ԲԲՍ-ոիմ աշխատանքի բնականոն 

ռեժիմում հաղորդալարերի հեռավորությունը հողի մակերևույթից  պետք  է  լինի 3.2մ-ից ոչ 

պակաս:  

 ԵԿ-ի սեփական կարիքնորի համար 10կվ լարման կողմում նախատեսվում է տեվադրել  

40կՎԱ հզորությամբ 10/0,4կՎ լարման TMթ-40/10 մակնիշի երկփաթույթ եռաֆազ 

տրանսֆորմատոր: 10կՎ լարման կողմում տեղադրվում են ԽՀձծ-10ՍԹ Խ-47-УХЛ1 մակնիշի 

լրակազմ բաշխիչ սարքավորումներ:  10կՎ սարքավորումները և ռելեական պաշտպանության 

ու սեփական կարիքների վահանները նախատեսվում է տեղադել ԿՌՒՆ բաշխիչ 

սարքավորման ազատ բջիջներում: 

 110կՎ  Ենթակայանի շանթապաշտպանությունը ապահովվում է պորտալների վրա 

տեղադրած  շանթարգելներով: Ենթակայանի սարքավորումները  արտաքին գերլարումներից 

պաշտպանելու համար տրանսֆորմատորի 110, 35, 10կՎ ներանցիչների վրա տեղադրվում են 

գերլարման արգելափակիչներ:  

  110կՎ սարքավորումները  տեղադրվում են հավաքովի մետաղական հենարանների վրա: 

Հենարանները ամրացվում են F-1, F-2 և F-4 մակնիշի  հիմքերի վրա:  35կՎ սարքավորումները 

մոնտաժվում են խԻ-2,8 մակնիշի Ե/Բ տապաստների վրա տեղադրված հավաքովի 

մետաղական կոնստրուկցիայի վրա: 35կՎ լարման Հենարանային մեկուսիչները մոմտաժվում  

են խԻ-2,8 մակնիշի Ե/Բ տապաստների  վրա տեղադրված մետաղական կոնստրուկցիայի վիա 

:կհխ-110շ3» և  մակնիշի գծալին պորտալները տեղադրվում են  կ-14 մակնիշի Ե/Բ  հիմքերի 

վրա: 
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  ԵԿ-ի հողանցման համար նրա շուրջը նախատեսվում է ստեղծել հողանցման եզրագիծ, 

որին ոչ պակաս, քան երկու կետում պետք է միացնել ենթակայանի սարքավորումների 

մետաղական իրանները: Հողակցման եզրագիծն իրականացվում է  4x40 շերտապողպատից 

(հորիզոնական հողանցիչ) և 2.5մ երկարությամբ 56x55x5մմ անկյունային պողպատից 

(ուղղահայաց էլեկտրոդ):  Համաձայն ԷՍՆԸՊ ՏԿ-ի VI գլխի 33-րդ կետի Ենթակայանի 

հողակցման սարքի դիմադրությունը տարվա ցանկացած եղանակին չպետք է գերազանցի 0.5 

Օհմ-ից: Հողանցման կոնտուրի մոնտաժումից հետո անհրաժեշտ է ստուգել հողանցման 

սարքավորման դիմադրությունը: Չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրդների քանակը 

նորմային հասցնելու համար: Բոլոր սարքավորումների  լարման տակ չգտնվող մետաղական 

կոնստրուկցիաները  նախագծով նախատեսված է   հողանցել, միացնելով հողակցման 

սարքվածքին առնվազն երկու կետով: ԵԿ-ի շրջակայքում տեղակայված  հենարանի 

հողանցման սարքվածքը  միացնել համալիրի  հողանցման սարքին, առնվազն երկու կետով: 

Հողանցիչները սարքավորումներին մոտաղական իրաններին միացնել հեղույսներով, իսկ 

մետաղական կառուցվածքներին` եզրածածկ եռակցումով: 

    Ենթակայանի   սեփական կարիքների սնման համար տրանսֆորմատորի 6կՎ լարման 

կողմում նախատեսված է տեղադրել  6/0.4կՎ 40կՎԱ հզորության տրանսֆորմատոր: 

Տրանսֆորմատորի  սնումը իրականացվում է ուժային տրանսֆորմատորների 6կՎ լարման 

ելքից: Սեփական կարիքների վահանից սնվում են  ենթակայանի ղեկավարման, 

պաշտպանության և օպերատիվ շղթաները,  համալիրի լուսավորությունը և ջեռուցման 

համակարգը:  Ենթակայանի արտաքին լուսավորությունը նախատեսվածէ ԼԵԴ լամպերով 

լուսարձակներով:  

  Էլեկտրաեներգիայի կոմերցիոն հաշվարկի համար 110կՎ լարման կողմում առանձին 

արկղի մեջ  նախատեսվում է տեղադրել երկկողմ հաշվաիկ իրականացնող էլ էներգիայի  

հաշվառքի էլեկտրոնային սարք: 

   Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն կձն-ի, հծՌկ 3.05.06-

85 և հծ 102-76 պահանջների: 

Աշխատանքային գծագրերի իր մեջ ներառում է Գեղարքւունիքի մարզ Շողակաթ համայնք 

5.46հա հողատարածքի վրա տեղակայված 3,218կՎտ պիկային հզորությամբ արևային 
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ֆոտոէլեկտրական կայանի (ԱՖԷԿ) տեղաբաշխման, կրող կոնստրուկցիայի և ֆոտովոլտային 

մոդուլների դասավորվածության, հաստատուն և փոփոխական լարման էլեկտրական 

համակարգերի, մալուխատարների, մոնիթորինգի, լուսավորության համակարգերի, 

հողանցման համակարգի: 

Նախագծերը կատարված են հիմք ընդունելով ,Շինարարական Նորմեր և Կանոններե-ի 

պահանջները (СНиП) 3.05.06-85, գործող ,Էլեկտրատեղակայանքներ Սարքվածքին 

Ներկայացվող Ընդհանուր Պահանջներե տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ 

բաժինները՝ ներառյալ փոփոխությունները և լրացումները, ինչպես նաև ՀՀ ստանդարտ ՀՍՏ 

335-2011, Արևային Լուսաէլեկտրական Կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) Միացումը 

Էլեկտրաէներգետիկական Համակարգի Ընդհանուր Նշանակության Էլեկտրական Ցանցինե 

դրույթները: 

Կայանի գեներատորային մասը նախատեսված է կառուցել մոնոբյուրեղային 

ֆոտովոլտաիկ մոդուլներով, որոնք 16 հատ 200կՎտ ելքային հզորությամբ ինվերտորների 

փոփոխական լարման ելուստներից մալուխներով միանում են ենթակայանի 0.8կՎ գլխավոր 

ընդունիչ վահաններին, նախապես տարծքում կառուցելով 35/0.8 ԿՎ (3250կՎԱ Huawei STS-

3000K-H1)լարման ենթակայան, որը միյանալու է 110/35 ԿՎ (6300 կՎԱ) ենթականային: 110/35 

և 35/0.8 ենթակայանների միջոցով կայանը ներանցումով միանում է “Արեգունի” 110կՎ օդային 

գծի մոտակա խարիսխային հենարանին: Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանը (ԱՖԷԿ) 

նախատեսվում է կառուցել Շողակաթ համայնքում ` 40.3018o/ աշխարհագրական լայնության 

և 45,1937o/ աշխարհագրական երկայնության կորդինատնեորվ, 1980մ ծովի մակերևույթից 

բարձր թեքվածքին: Կայանի գեներատորային մասն իրենից ներկայացնում է W - աձև 

հենարանների վրա ամրացված, հորիզոնի նկատմամբ 30Ե թեքվածությամբ, գետնից 130 սմ 

նվազագույն բարձրության վրա 26 հաջորդաբար միացված մոդուլներից (string), 

Յուրաքանչյուր ինվերտորին միյանում է 18 զուգահեռ շղթա (String): ՖՎ մոդուլների 

կոնստրուկցիաները նախատեսված են մինչև 35մ/վ քամու արագության համար (տարածքում 

քամու առավելագույն արագությունը 29մ/վ) (Տես. շինարարական կլիմայաբանություն ՀՀ ՇՆ 

II-7.01-2011): 

Շղթաների զուգահեռ միացումներն ապահովված է ինվերտորներում: Ընտրված են Longi 

Solar արտադրության 20.9% ՕԳԳ, 535Վտ առավելագույն հզորությամբ միաբյուրեղ LR5-72HBD 
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մոդելի ֆոտովոլտային մոդուլներ՝ ընդհանուր քանակը կազմում է 7,488 հատ: Ինվերտորները 

HUAWEI արտադրության, մոդելը SUN2000-215KTL-H0՝ 200կՎտ նոմինալ հզորության, 

ցանցային տեսակի, 9 MPPT (Maximal Power Point Tracker) 18 մուտքերով: MBUS ինտերֆեյսի 

միջոցով նախատեսվում է տվյալների հավաքագրումը և արտապատկերումը, ինչպես նաև 

մշտական մոնիթորինգ, մեկ մոդուլի չափսերը՝ 2256x1133x35մմ: 

Հաստատուն հոսանքի մալուխները ընտրված են 1500Վ ֆոտոէլեկտրական կայանների 

համար նախատեսված 4մմ2// մակերեսով: Փոփոխական հոսանքի համար նախատեսվում է 

կիրեռել 3x120, 3x150մմ2, 3X185, 3X240/ կտրվածքով NAYY (АВВГ 1000Վ) ալյումինե մալուխներ: 

Լարման անկումը հաշվարկված է մինչև 1,6%: Որպես մոդուլների և ինվերտորների 

կոնեկտորներ նախատեսված են համապատասխանաբար Stabuli MC4-Evo2: 

Գերլարումներից ներքին պաշտպանությունը իրականացված է ինվերտորներում DC և AC 

կողմերում T2 պարպիչների միջոցով: Հողանցումը նախատեսվում է իրականացնել ինչպես 

հաստատուն, այնպես ել փոփոխական հոսանքի տիրույթներում, որոնք ունեն ընդհանուր 

կապ: Առաջնային հողանցման համակարգն անհրաժեշտ է իրականացնել 

շերտապողպատների և անկյունակների միջոցով՝ ապահովելով կոնտուրի դիմադրությունը ոչ 

ավելի, քան 4Օհմ: 4Օհմ-ից բարձր լինելու դեպքում անհրաժեշտ է ավելացնել անկյունակների 

թիվը մինչև նշված դիմադրության ապահովումը: Երկրորդական հողանցման համակարգն 

իրականացվում է շերտապողպատով, մետաղալարով և 2500մմ երկարությամբ 

անկյունակներով բոլոր ենթադաշտերի միջև, որին միանում են ինչպես մետաղական 

կոնստրուկցիաները, այնպես էլ ֆոտովոլտային մոդուլների և ինվերտորների մարմինները: 

Ինվերտորների ելքում AC մասում նախատեսվում է 0.8կՎ ելուստներից NAYY(АВВГ) 

3x120-3x240մմ2/ մալուխների մոնտաժում դեպի ենթակայան. Յուրաքանչյուր ինվերտորից 

առանձին մոնտաժված մալուխները հավաքվում են 0.8կՎ լարման ընդունիչ վահաններում և 

միացվում ընդհանուր հաղորդաձողերին T2-SPD պարպիչների և 250Ա կարգավորմամբ MCCB 

ավտոմատ անջատիչների միջոցով: Որպես 0.8կՎ լարման մուտքային վահան նախատեսված 

է սայլակավոր օդային անջատիչ ACB 2900Ա ավտոմատ: 0.8կՎ լարման կողմում ցանցի զրոյի 

տեսակը TN-S տիպի է: 

Համաձայն տեխնիկական պայմանների, 110կՎ լարման կողմում էլեկտրաէներգիայի 

հաշվառման համար անհրաժեշտ է երկկողմանի թվային հաշվիչ (Elster (ABB), Alpha A 0.2S) 
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հիմնական կոմերցիոն հաշվառման համար: 6300 կՎԱ տրանսֆորմատորի 35կՎ լարման 

կողմում, նախատեսված է պահուստային կոմերցիոն հաշվառում երկկողմանի թվային Elster 

(ABB), Alpha A 0.2S հաշվիչներով: Հաշվիչները RS485 ինտերֆեյսով և GPS մոդեմի միջոցով 

միանում են ընդհանուր Alfa Soft համակարգին, որով տվյալները փոխանցվում է հաշվարկային 

կենտրոն: Մալուխների մոնտաժումը ենթակայանում նախատեսվում է իրականացնել 

մալուխային խրամուղիներով մալուխատարերով, իսկ ԱՖԷԿ -ի դաշտում նախատեսվում է 

մոնտաժել պոլիամիդե երկշերտ ճկուն խողովակներով 1.05մ խորությամբ: 

Կայանի մոնիթորինգի և անվտանգության համակարգերի սնուցումը նախատեսվում է 

5կՎԱ հզորությամբ անխափան սնուցման սարքի միջոցով: Տվյալների համակարգման համար 

նախատեսվում է առանձնացված սերվերային սենյակ, որը հանդիսանում է օպերատորի 

կարգավարական կետը:  

 Կայանի տարածքը ցանկապատված է լինելու 2մ բարձրությամբ մետաղացանցով:  

 Տարածքը պետք է ապահովել սպասարկման համար անհրաժեշտ արահետներով, 

ջրամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերով: 

 Ենթակայանի տարածքում նախատեսվում է հակահրդեհային, ծխի և ջերմաստիճանի 

տվիչներ: 

 Տարածքն անբողջությամբ գտնվում է տեսահսկման գոտում: 

   

Նախատեսվող գործունեության  համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներն և 

նյութերը մատակարարվելու են Երևանից: Տարածքում փակ ժամանակավոր 

պահեստարանում կարճաժամկետ պահպանվելու են մինչև կիրառվելը: Տարածքում 

երկարաժամկետ կտրվածքով շինանյութերը և տեխնիկական միջոցներ չեն պահպանվելու, 

այդ իսկ պատճառով պահման լրացուցիչ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Նախատեսվում է շինարարության տևողությունը մոտովորապես 8 ութ ամսի,  1-ից 2 ամիս 

հողային աշխատանքները, 3 երեք ամիս բետոնային աշխատանքները և կաբելների 

հողանցում, 3 երեք ամիս կոնստրուկցիաների հավաքում, արևային պանելների տեղադրում: 

Ավելի մանրամսն կներկայացվի հիմնական նախագծում: 
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Նախատեսվող գործունեության իրականացման համար նախատեսվող նյութատեխնիկական 

բազան բերված է ստորև՝ 

Անվանում 

Քառանկյուն խողովակ 40*40*1.5 

Քառանկյուն խողովակ 30*50*1.5 

Եռակցման էլեկտրոդ 

Պոլիէթիլենային թաղանթ 

Լուծիչ 3լ      

Ցեմենտ 

սև թերթ տ/գ 4,0*1250*2500 

Կտրող սկավառակ 230 

Կտրող սկավառակ, 115*1,2*22մմ 

խողովակ զսպանակով 2 դ 

Տախտակ 

մեխ 

մետաղալար 1,5մմ 

կտրող սկավառակ 125*7 

մալուխ կլոր 2*1.5 in-vi 

Խիճ ավազակոպճային խառնուրդի 

Խամուտ 32-31 

Քար Klingspor A 60 115x1x22.23 ALYUMIN 22534 

Հեղյուս, պնդօղակ, տափօղակ 

Պտուտակ տանիքի 

Սև մետ. թիթեղ` ձևավոր 1000*2000*1.0 

Ներկ աէրոզոլային 

Քար արծիվ 1,9 230x1,9x22  կարմիր 

պտուտակ 4.2*25 

թել շինարարական 120գ 

Խողովակ d=273մմ 

Հեղյուս մանեկ տափօղակ 

ներկ ալկիդային 2.6կգ 

լուծիչ 

Հաղորդալար 2*2.5 

Հաղորդալար պղնձե  2*4 



« ԱՐՏՍՈԼԱՐ » ՍՊԸ 

Շողակաթի  ֆոտոէլեկտրական կայանի 

 

11 
 
 

Սոսինձ ՄԴՖ 400ml 

Քար A46 TZ 230*1.9*22.23 

Խողովակ ճնշման B20   

Ուղղ. մետ. խողովակ 20*30*2.0 

Մալուխ զոդման 1*25 

Մալուխի ծայրակալ 

Խամուտ 16-25 

Անկյունակ պողպատյա   63*63*5 

Մետաղաճոպան 10մմ 

Մետաղաճոպան 6մմ 

ավազ 

Պրոֆիլ U-21 

Խամուտ մետաղական 020-022 

Խամուտ մետաղական 017-019 

Խողովակ 400 մմ 

Սփրեյ ունիվերսալ 425մլ Prestij 

Հաղորդալար 2*0.75 

Պակլի 

Փչովի յուղաներկ  

պարան 

Ուղղ. մետ. խողովակ 100*100*2.0 

Ամրան Փ 8 մմ 

Թեքում /отвод/ 110*87 ВК  

Սոսինձ Երկկոմ.ունիվ., 250մլ+50գր 

Մալուխ 1*16 

Լատունե կց. խող. 12x1/2  

Պտուտակ 4.8x100  

Շտիր 2*16 

ՊԷԹ խող. 75 մմ PN6 

ռետ․ խողովակ շին 

Պոլիէթիլ. երկշերտ խողովակ SN8 250մմ 

Էլեկտրոդ  УОНИИ 13/55 д.3/ 5 կգ 

Քառանկյուն խողովակ 30*30*1.2 

Մալուխ  2*4 

Ձկան թել 

Կցամաս խողովակի 



« ԱՐՏՍՈԼԱՐ » ՍՊԸ 

Շողակաթի  ֆոտոէլեկտրական կայանի 

 

12 
 
 

Խողովակ /ռետինե/ D=25 

Խողովակ 10մմ 

Շվելեր  հեծան 

Քառանկյուն խողովակ 30*40*2 

Ռեզինե պարան կռուչոկով  080 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման համար ներգրավված տեխնիկական 

միջոցների անվանացանկը ներկայացված է ստորև՝ 

Անվանում 

Բուլդոզեր  Komatsu 

SHAANXI  SX3254JM384 

Կամազ 6520 

Ուրալ  

Կամազ KO-505A  

Թրթուրավոր էքսկավատոր CAT  

ա/մ ԿԱՄԱԶ   

Թրթուրավոր Էքսկավատոր Komatsu  
 

 

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը բերված է ստորև 
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1 1 ամիս 2 ամիս 3 ամիս 4 ամիս 5 ամիս 6 ամիս 7 ամիս 8 ամիս 9 ամիս 10 ամիս 11 ամիս 12 ամիս

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

Սևով նշված թվերը մեր կողմից կատարվող աշխատանքների կատաարման ժամանակացույցնե, 

Մալուխներ/lարեր + Ճկախողովակներ

Ընդամենը

Շինմոնտաժային  աշխատանքներ 

Նախատեսվող գործունեության նորմատիվ 

Հողային աշխատանքներ

Նախագիծ/վերահսկում/մենեջմենթ/գործարկում

Կրող կոնստրուկցիացիաներ

Ենթակայն + բարձր լարման գիծ

Հողանցում

Արևային ՖՎ մոդուլներ

Ինվերտրներ 

Ճկախողովակներ

Ցածր լարման էլեկտրական բաղադրիչներ
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 Նկար 1. Գեղարքունիքի մարզի տարածքային քարտեզ 
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Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը 

 

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

հաշվետվությունը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական 

օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ իրավական ակտերում. 

− ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային 

հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի 

տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի 

բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու 

առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի 

նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: 

− ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման 

համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման ոլորտում ծագող 

հարաբերությունները: 

− «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ 

կառավարության2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշում։ 

− ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ 

անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, 

ինչպես նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և անտառային 

հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 

− «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում է 

պետական քաղաքականությունը բնական բուսական  աշխարհի գիտականորեն 



« ԱՐՏՍՈԼԱՐ » ՍՊԸ 

Շողակաթի  ֆոտոէլեկտրական կայանի 

 

16 
 
 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման  և վերարտադրության 

բնագավառում: 

− «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  կենդանական  աշխարհի վայրի տեսակների 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադըրության  և օգտագործման պետական 

քաղաքականությունը: 

− «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-121, 11.10.1994թ.), որի 

առարկան  մթնոլորտային  օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա 

վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում հասարակական 

հարաբերությունների կարգավորումն է: 

− «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, 

գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, 

ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու առանձին 

օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, վերարտադրության 

և օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները: 

− «Շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (ՀՕ-110, 21.06.2014թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: 

− ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում է  սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգը: 

− ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի: 

− ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն որոշում, որով հաստատվել 

է ՀՀ  կենդանիների Կարմիր գիրքը: 
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− ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշում, որով հաստատվել 

է ՀՀ  բույսերի Կարմիր գիրքը: 

− ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ.-ի N138 հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում աղմուկի 

սանիտարական նորմերը: 

− ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են հողի բերրի 

շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար 

հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները: 

− ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N 533-Ն հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման 

հիգիենիկ նորմերը, 

− «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-

ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության 

գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N121-Ն որոշում 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Ընդհանուր երկրաբանություն և սեյսմիկա 

î»Õ³Ù³ëÇ  »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ å³ñ½ ¿: ¸ñ³ÝáõÙ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³å³ñÝ»ñÁ ¥ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÁ Ý»ñù¨Çó í»ñ¨¤. 

êïáñÇÝ ãáññáñ¹³Ï³Ý: ²Ý¹»½Çï³¹³óÇïÝ»ñ ¨ ¹³óÇï³ÛÇÝ ïáõý»ñ:  

ØÇçÇÝ ãáññáñ¹³Ï³Ý: Ðñ³µË³ÛÇÝ ïáõý»ñ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñ: 

Ø³ÏñáëÏáåÇÏ ¹ñ³Ýù áã ³ÛÝù³Ý ³Ùáõñ, ï»Õ-ï»Õ ÝáõÛÝÇëÏ ÷ËñáõÝ, ÙáËñ³·áõÛÝ ¨ 

Ùáõ· ÙáËñ³·áõÛÝ, ·ñ»Ã» ë¨ É³í³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ »Ý: ²å³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù»Ý³ù³ñ³ÛÇÝ ýáÝÇ 

íñ³ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ë÷³ÃÇ Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³å³ñÇÝ ï³ÉÇë »Ý 

åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù: ²Ý¹»½Çï³¹³óÇïÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 50-Çó 100Ù-Ç: 
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¸³óÇï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ïáõý³É³í³Ý»ñÁ Ù»ñÏ³ÝáõÙ »Ý ï»Õ³Ù³ëÇ ßñç³Ï³ÛùÇ 

³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙ: ¸ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ùáõ· ÙáËñ³·áõÛÝ, ·ñ»Ã» ë¨ Ëáßáñ³-

åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íùáí ³å³ñÝ»ñáí: 

²å³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÇ ëïñáõÏïáõñ³Ý ÑÇ³ÉáåÇÉÇï³ÛÇÝ ¿, ÇëÏ Ý»ñ÷³ÏáõÙ-

Ý»ñÁ` ÙÇÏñáÉÇï³ÛÇÝ: ²å³ñÇ 18-20 ïáÏáëÁ Ï³½ÙáÕ Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

Ëáßáñ, ÙÇÝã¨ 3-4ÙÙ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ã»÷áõÏ³íáñ áõ åñÇ½Ù³Û³Ó¨ åÉ³·ÇáÏÉ³½Ç ¨ åÇñáùë»ÝÇ 

µÛáõñ»ÕÝ»ñáí áõ Ù³·Ý»ïÇïÇ ³ÝÏ³ÝáÝ Ñ³ïÇÏÝ»ñáí: ̧ ñ³Ýó Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Áëï ì.²Ù³ñÛ³ÝÇ 

Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ù»ïñ»ñÇ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¹»ÉÛáõíÇ³É ÷áõËñ-µ»Ïáñ³ÛÇÝ, 

ïáõý»ñÇ ¨ ³Ý¹»½Çï³µ³½³ÉïÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³í³½³Ë×³ÛÇÝ Ýëïí³Íù-

Ý»ñáí, áñáÝó Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 0.3-Çó 0.5Ù- Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³½Ù»Éáí ÙÇçÇÝÁ  

0.40Ù: 

îáõý»ñÇ Ñ³ëïí³ÍùÇ ×»Õù³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÛáõÝ »Ý, ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½Ù»ñÁ  

Ñ³Ù³ÝÙ³Ý: î»Õ³Ù³ëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï»ÏïáÝ³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñ, ëáÕ³Ýù³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ 

ïÇåÇ ·»á¹ÇÝ³ÙÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը ըստ ՀՀ Սոյսմիկ շրջանցման քարտեզի 

գտնվում է 0.5  բալանոց գոտում: 
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Նկար 2. ՀՀ Սեյսմիկ շրջանցման քարտեզ 

 

Կլիմա 

Արևային կայանի համար հայցվող տարածքի կլիմայական պայմանների 

նկարագրության համար օգտվել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 

26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ,,Շինարարական կլիմայաբանություն,, ՀՀՇՆ II-7.01-

2011 փաստաթղթից: Այդ փաստաթղթով   սահմանում են կլիմայական պարամետրերը, որոնք 
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կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորման, 

ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական 

բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ: Կլիմայական ցուցանիշները 

հիմնականում հաշվարկված են Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերի համար, 

որտեղ տեղակայված օդերևութաբանական կայանները ունեն դիտարկումների բավականին 

երկար (30 տարուց ոչ պակաս) շարք: Ցուցանիշները սրբագրված են վերջին տասնամյակի 

(2009թ. ներառյալ) տվյալների հաշվառումով: Տեղումների որոշ հարաչափերի հաշվարկման 

համար օգտագործվել են նաև կարճ շարք ունեցող օդերևութաբանական դիտակետերի 

տվյալները: Տարածքի կլիմայի բնորոշման համար հիմք է վերցրվել մոտակայքում գտնվող 

օդևրևույթաբանական կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները: Համաձայն 

օդերևույթաբանական կայանի տվյալների տարածքի կլիման պետք է բնորոշել ցուրտ, 

լեռնային, Ձմեռ` շատ ցուրտ, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին` մինուս 5°C-

ից մինչև մինուս 12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 70% և ավելի, քամու 

միջին արագությունը` 5.0-7.0 մ/: 

Ձմռան ամիսներին բնորոշ է կայուն ձնեծածկույթը՝ համարյա երեք ամիս 

տևողությամբ: Տեղումների միջին տարեկան քանակությունը՝ 432 մմ, թեև հնարավոր են նաև 

հեղեղներ՝ օրական մինչև 72 մմ: Տարվա ամենաշոգ և ամենաչոր ամիսը օգոստոսն է 

/առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 34 C0, օդի նվազագույն հարաբերական խոնավությունը 47 

%/: Քամու վարդի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գերակշռում է քամու արևելք - 

արևմուտք ուղությունը: Ընդ որում այդ պատկերրը սրվում է հատկապես տարվա տաք 

եղանակներին և հավանաբար կախված է  Սևանա լճի նկատմամբ հայցվող տարածքի 

տեղադրքով: Այնուամենայնիվ հայցվող տարածքը կարելի է բնորոշել սակավ 

հողմաանվտանգ: 



Օդի ջերմաստիճանը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Շորժա 1917 -4,6 -4,6 -1,7 4,4 9,4 13,2 16,6 16,9 13,7 8,5 3,1 -1,9 6,1 -32 34 

 

Օդի հարաբերական խոնավությունը 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Շորժա 68 69 67 63 65 64 63 63 60 62 66 68 65 63 49 

 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութա- 

բանական կայանի 

անվանումը 

Բարձրու 

թյունը 

ծովի 

մակար- 

դակից, 

մ 

Միջին ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, °C  

Միջին 

տարե- 

կան, 

°C 

Բացար 

ձակ 

նվազա 

գույն, 

°C 

Բացար 

ձակ 

առա- 

վելա- 

գույն, 

°C 

 

Հուն 

վար 

 

Փետր 

վար 

 

 

Մարտ 

 

Ապ 

րիլ 

 

Մա- 

յիս 

 

Հու- 

նիս 

 

Հու- 

լիս 

 

Օգոս 

տոս 

 

Սեպ 

տեմ- 

բեր 

 

Հոկ- 

տեմ 

բեր 

 

Նոյեմ 

բեր 

 

Դեկ- 

տեմ- 

բեր 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութա- 

բանական կայանի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 

ըստ ամիսների Մի- 

ջին 

տարե 

կան, 

% 

Միջին ամսական 

ժամը 15-ին 

 

Հուն- 

վար 

 

Փետր 

վար 

 

Մարտ 

 

Ապ- 

րիլ 

 

Մա- 

յիս 

 

Հու- 

նիս 

 

Հու- 

լիս 

 

Օգոս- 

տոս 

Սեպ- 

տեմ- 

բեր 

Հոկ- 

տեմ- 

բեր 

 

Նոյեմ 

բեր 

Դեկ- 

տեմ- 

բեր 

ամենա- 

ցուրտ 

ամսվա, 

% 

ամենա- 

շոգ 

ամսվա, 

% 
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Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 

 

 

Բնակավ

այրի, 

օդերևութ

աբա- 

նական 

կայանի 

անվանու

մը 

Տեղումների քանակը 
  միջին ամսական 

, մմ 

օրական առավելագույն 

Ձնածածկույթ 

Առավե- 

լագույն 

տաս- 

նօրյա- 

կային 

բարձ- 

րու- 

թյունը, 

սմ 

Տարվա 

մեջ ձնա- 

ծած- 

կույթով 

օրերի 

քա- 

նակը 

Ձյան 

մեջ 

ջրի 

առա- 

վելա- 

գույն 

քա- 

նակը, 

մմ 

ըստ ամիսների  

 

տարե 

կան 

 

 

Հուն- 

վար 

 

 

Փետր 

վար 

 

 

Մարտ 

 

 

Ապ- 

րիլ 

 

 

Մա- 

յիս 

 

 

Հու- 

նիս 

 

 

Հու- 

լիս 

 

 

Օգոս 

տոս 

 

 

Սեպ- 

տեմ- 

բեր 

 

 

Հոկ- 

տեմ- 

բեր 

 

 

Նոյեմ 

բեր 

 

 

Դեկ- 

տեմ- 

բեր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Շորժա 
12 15 23 42 69 65 49 37 33 40 26 15 426 

41 77 68 

12 22 24 38 38 43 44 66 43 38 40 18 66 
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Քամի 

Բնակա- 

վայրի, 

օդերևու 

թաբա- 

նական 

կայանի 

անվա- 

Միջին 

տարե- 

կան 

մթնո- 

լորտա- 

յին 

ճնշումը, 

 

 

 

Ամիս- 

ներ 

   Կրկնելիությունը, % 
ըստ ուղղությունների 

Միջին արագությունը, մ/վ 

Անհող 

մու- 

թյուն- 

ների 

կրկնե- 

լիու- 

թյունը, 

Միջին 

ամսա 

կան 

արա- 

գու- 

թյու- 

նը, մ/վ 

 

Միջին 

տարեկ 

ան 

արա- 

գու- 

թյունը, 

 

Ուժեղ 

քամի- 

ներով 

(≥15մ/վ) 

օրերի 

քանակը 

Հաշվարկային 

արագու- 

թյունը, մ/վ, 

որը հնարա- 

վոր է մեկ 

անգամ «n» 

տարիների 

ընթացքում 

 

Հյու- 

սիսայ 

ին 

Հյու- 

սիս- 

արևել 

յան 

(ՀսԱր 

 

 

Արևել 

յան 

(Արլ) 

Հա- 

րավ- 

արևել 

յան 

(ՀվԱր 

 

Հա- 

րավա 

յին 

Հա- 

րավ- 

արևմ- 

տյան 

(ՀվԱր 

 

 

Արևմ 

տյան 

(Արմ) 

Հյու- 

սիս- 

արևմ 

տյան 

(ՀսԱր 
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Արեգակնային ճառագայթումը 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբանական 

կայանի անվանումը 

Գումարային (ուղիղ և ցրված) ճառագայթումը հորիզոնական մակերևույթին անամպ երկնքի դեպքում, ՄՋ/մ2
 

ըստ 

ամիսների 

Տարեկան 

գումարային 

Հուն- 

վար 

Փետր- 

վար 

Մարտ 
Ապ

- 

րիլ 

Մա

- 

յիս 

Հու- 

նիս 

Հու- 

լիս 

Օգոս- 

տոս 

Սեպ- 

տեմբեր 

Հոկ- 

տեմբեր 

Նոյեմ- 

բեր 

Դեկ- 

տեմբեր 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Սևան 356 453 700 818 987 978 995 917 695 547 375 311 8133 

 

նումը (հՊա) (Հս) լ) լ) (Հվ) մ) մ) % մ/վ 25 50 100 
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Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազան  

Պետք է նշել, որ Արևային  կայանի համար հայցվող տարածքում և հարևանությամբ 

մթնոլորտային օդն աղտոտող ակտիվ օբյեկտներ չկան:  

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես վերահսկվում է 

Հայէկոմոնիթորինգի կողմից: Նախատեսվող գործունեության տարածքում և շրջակայքի գյուղերում 

մշտական (ստացիոնար) դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ չեն տեղադրված և 

մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ Հայէկոմոնիտորինգում տվյալներ չկան: 

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության մասին կարելի 

է ստանալ հաշվարկային եղանակով: Դրա համար ,,Հայէկոմոնիտորինգ,,- ը առաջարկում է 

համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց2: Ըստ այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ 

բնակավայրերի համար, որոնց թվին են դասվում նախատեսվող գործունեության տարածքը, օդի 

ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են2: 

• Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3; 

• Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; 

• Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3; 

• Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3: 

Հաշվի առնելով, որ արևային կայանի համար նախատեսված տարածքը հեռու է 

արդյունաբերական հարթակներից և խոշոր բնակավայրերից, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ 

ՖՎ կայանի շահագործման ընթացքում աղտոտումը գործնականում  զրոյական է, օդային ավազանի 

աղտոտման մակարդակը կարելի է գնահատել որպես ցածր: 
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Մակերևույթային ջրերի որակի բնութագիրը 

Տարածաշրջանի հիմնական ջրագրական միավորը Սոտք և Մասրիկ գետերն են և Սևանա 

լիճը: 

ՀՀ կառավարության կողմից “Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը 

սահմանելու մասին” որոշման (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն 

որոշում) սահմանված է 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: 

Սոտք և Մասրիկ գետերի աղտոտվածության մասին տվյալները բերված են աղյուսակում : 

 

 
Ջրային 
օբյեկտ 

 
Դիտակետի 

տեղադրություն 
(Դիտակետի համար) 

 
Ջրի որակի 
ցուցանիշ 

Ջրի որակի 
ցուցանիշի 

դաս 

 
Ջրի որակի 

ընդհանրական 
դաս 

 

 

Մասրիկ 

0,5 կմ գյ. Վերին Շորժայից 
վերև (62) 

- 2-րդ 2-րդ 

 

Գետաբերան (63) 

Ֆոսֆատ իոն, 
կոբալտ 

3-րդ 
 

5-րդ 

Վանադիում 5-րդ 

 

 

Սոթք 

0,5 կմ հանքավայրից վերև 

(64) 
- 2-րդ 2-րդ 

 
Գետաբերան (65) 

Նիտրատ, 
վանադիում, 

ալյումին, 
ծարիր, ԿՆ 

 
3-րդ 

 
3-րդ 
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Սևանա լիճ.  Սևանա լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա։ Այն 

աշխարհի քաղցրահամ ջուր ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է։ Հնում հայտնի է եղել Գեղամա ծով, 

Գեղարքունյաց ծով անուններով։ 

Երկարությունը 70 կմ է, առավելագույն լայնությունը` 55 կմ։ Հայելու մակերեսը կազմում է 1260 կմ2, 

որով ամենախոշորն է Հարավային Կովկասի տարածքում։ Միջին խորությունը և Փոքր Սևանի (50.9մ)։ 

Սևանա լիճը բաց լիճ է և ունի քաղցրահամ ջուր։ Լիճ են թափվում 28 մեծ ու փոքր գետակներ, սակայն 

սկիզբ է առնում միայն մեկը` Հրազդանը։ Վերջինիս շնորհիվ ջրերի տարեկան արտահոսքը կազմում է 

0.05ից մինչև 1.5 կմ3։ “Սևանա լճի մասին” օրենքը ընդունելուց հետո (2001 թ.) լճից տարեկան 

արտահոսքը չի գերազանցել 0.34 կմ3: 

Լճի ծագումնաբանական վարկածներից մեկի համաձայն` այն առաջացել է չորրորդական 

ժամանակաշրջանում։ Այն գոյացել է հրաբխային գործունեության հետևանքով` միջլեռնային 

տեկտոնական իջվածքում սառցադաշտային և ձնհալոցքային ջրեր լցվելու արդյունքում։ Չորս կողմում 

առանձնակի շրջապատում են Արեգունու, Սևանի, Վարդենիսի և Գեղամա լեռները։ 

Խորհրդային կառավարման տարիներին լճի մակարդակը զգալիորեն իջել է /18 մ/, ինչի հետևանքով 

տարածաշրջանում առաջացել է էկոլոգիական խնդիր։ 1978 թվականին ստեղծվում է Սևան ազգային 

պարկը։ Ջրի մակարդակի բարձրությունը վերականգնելու համար կառուցվել է Արփա – Սևան (48.3 կմ, 

1963-81 թվականներ), ապա` Որոտան – Արփա դերիվատացիոն ջրատարները (21.6 կմ, 2004 թվական)։ 

Հարկ է նշել, որ նախատեսվող գործունեությունը իր ազդեցության ոլորտով չի կարող որևէ ազդեցություն 

ունենալ տարածքի ջրագրական ֆոնի վրա: Հատկապես այն դեպքում, որ նախատեսվող գործունեության 

տարածքին ամենամոտը գտնվում է Սևանա լիճը, որը հեռու է ավելի քան 2.5 կմ: 
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Նկար 2. Նախատեսվող գործունեության տարածքի հեռավորությունը Սևանա լճից 

Նախատեսվող գործունեության տարածքում մակերևութային ջրերի հոսքեր չկան, հարևանությամբ 

գտնվող միակ ջրային պաշարը Սևանա լիճն է: Մասրիկ գետը գտնվում է ավելի քան 40 կմ 

հեռավորության վրա: 

Աղմուկ և թրթռում 

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերով: 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշները ըստ այդ բերված են աղյուսակ 6.6- ում: 

 

 

ՀՀ սահմանված աղմուկի նորմերը 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 

Ընկալիչ Ժամերը dBLAEQ dBLAMAX 

Բնակելի և 

հասարակական 

շենքերի մոտ 

06:00-22:00 55 70 

22:00-06:00 45 60 
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Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի և տատանումների աղբյուր կարող են հանդիսանալ 

ավտոտրանսպորտային միջոցները և երկաթուղին: Ելակետային իրավիճակում հանքավայրի 

տարածքում աղմուկի մակարդակը ցածր է, գործնականում աղմուկի աղբյուրները մարդածին չեն 

/բնական ձայներ են/: 

 

Հողային ռեսուրսներ 

Տարածաշրջանին առավել բնորոշ են լեռնամարգագետնային հողերը: Այստեղ ցածր ջերմաստիճանը և 

ուժեղ խոնավացումը նպաստել են գաճաճ, ուժեղ ճիմ առաջացնող հացազգի տարախոտային և ընդավոր 

բուսական խմբավորումների զարգացմանը: Լեռնամարգագետնային հողերի մեծ մասի բուսածածկը 

հիմնականում օգտագործվում է անասնապահության համար՝ որպես արոտավայրեր: 

Լեռնամարգագետնային հողերի հումուսի պարունակությունը 13-20% է, ունեն թեթև մեխանիկական 

կազմ ու փխրուն կառուցվածք, միջինից ցածր կատիոնային փոխանակության ունակություն (15-20 

մգ/էկվ) և թթվային ռեակցիա (pH=4,8-5,5), բարենպաստ ջրաֆիզիկական հատկություններ։ 

Արևային կայանի համար հայցվող հողի հիմնական մասը սակայն զբաղեցնում են 

մարգագետնասևահողերը, որը բնորոշ է բարձր դիրք ունեցող խոնավ դաշտավայրերին ու 

սարահարթներին: Կան ոչ մեծ քանակությամբ ճահճացած հողեր, որոնք, այնուամենայնիվ ամռան 

ընթացքում ամբողջովին չորանում են ու պնդանում: 

Մարգագետնային սևահողերը որպես ոչ գոտիական հողատիպ՝ ձևավորվել են բարձրլեռնային 

հարթավայրերում և առանձին, ոչ մեծ տարածքներով հանդիպում են Աշոցքում, Լոռիում, Շիրակում, 

Ապարանում և Սևանի ավազանում: Այդ հողերիի զարգացումն ընթանում է 11,5-3 մ խորության 

ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի մշտական ազդեցությամբ։ Մարգագետնասևահողային հողերին բնորոշ 

են կրազերծվածությունը, կնձիկահատիկային կառուցվածքը, հումուսի պարունակությունը բարձր է՝ 

մինչև 15 %, ունեն թույլ թթվային ռեակցիա, կատիոնային փոխանակության մեծ կլանունակություն 

(մինչև 57 մգ/էկվ), մեխանիկական կազմը՝ ծանր կավավազային և կավային է: Օգտագործվում են որպես 

վարելահողեր  և խոտհարքներ: 

Օգտահանված բերրի հողի պահպանման պահանջները հետևյալն են. 

ա/ Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի հանված բերրի շերտն անմիջ 

ապես պետք է դարսվի լայնակույտերով: բ/ Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի 

հողատարման գործընթացների զարգացումը: 

դ/Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող ժամկետով, ապա, 

ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի մակերևույթն ու թեքությունները պետք է 
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ամրացվեն խոտացանքով կամ այլ եղանակներով: Թույլատրվում է լայնակույտի թեքությունների վրա 

ցանքսը կատարել հիդրոեղանակներով: 

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

զ/ Լայնակույտերը տեղադրվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի տեղամասերում կամ ցածր 

արդյունավետություն ունեցող հանդակներում և պետք է բացառվի լայնակույտերի ջրածածկումը, 

աղակալումը, արդյունաբերական թափոններով և կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով, ճալաքարով ու 

շինարարական աղբով աղտոտումը: 

է/ Հողի բերրի շերտը մինչ օգտահանումը չպետք է աղտոտված և աղբոտված լինի արդյունաբերական և 

կենցաղային թափոններով, կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով ու շինարարական աղբով, ինչպես 

նաև պետք է համապատասխանի սանիտարահիգիենիկ պահանջներին: 

Քանի որ օգտահանման ենթակա բերրի հողաշերտ հզորությունը մեծ է՝ միջինը 70 սմ, ստացվում է 

օգտահանված մեծ ծավալի բերրի հող, որի պահեստավորման և պահպանման համար մեծ մակերեսներ 

են պետք: Բացի այդ արևային կայանի շինարարության համար խախտվող հողերի մակերեսները 

հիմնականում մնում են կառուցապատման տակ և այսպիսով օգտահանված բերրի հողի հիմնական 

զանգվածը տեղում չի օգտագործվելու ռեկուլտիվացիոն նպատակներով: Օգտահանված բերրի հողի 

պահեստավորման և պահեստավորված բերրի հողի պահպանության ծախսերից խուսափելու 

նպատակով որոշվել է արևային վահանակների տեղադրման ժամանակ հանել միայն բուսաշերտը և 

կոնստրուկցիոն հիմքերի տակ մնացող բերրի  հողը: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքի նպատակային նշանակությունը հանդիսանում է 

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների: Տարածքի 

գործառնական նշանակությունը՝ էներգետիկայի: 
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Նկար 4. ՀՀ հողային ծածկույթի մասին քարտեզ
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Կենսաբազմազանությունը 

Արևային կայանի համար հայցվող և շրջակա տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհների 

ուսումնասիրության նպատակով առաջին փուլում կատարվել է հայցվող տարածաշրջանի 

կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն 

 

 

 

 

                Նկար 5.   ՀՀ Բուսական ծածկույթի մասին  քարտեզ    
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գրականության և հրատարակված նյութերի հիման վրա: Այնուհետև ուսումնասիրությունները 

շարունակվել են դաշտային հետազոտությունների միջոցով : Իրականացվել է շրջագայություններ 

տարածքուում և շրջակայքում, կատարվել են կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների դիտարկում 

օպտիկական սարքերով, լուսանկարում, տեղադրվել են թակարդներ, ուսումնասիրվել է կենդանական 

աշխարհի ներկայացուցիչների կենսագործունեության արդյունքները /բներ, արտաթորանք և այլն/: 

Կատարվել է բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների դիտարկում, լուսանկարում, նմուշների 

հավաքում և հերբարիացում: Այնուհետև հավաքած հերբարիումային նյութը հետազոտվել է լաբորատոր 

պայմաններում: Բույսերի տեսակները որոշելիս, օգտագործվել են “Հայաստանի Ֆլորա” (1 – 11 

հատորներ, 1954-2010թթ.) աշխատությունը և այլ գրական աղբյուրներ: Դաշտային աշխատանքների 

փուլում ստուգվել է կաբինետային հետազոտության ընթացքում կազմված կենդանական և բուսական 

աշխարհների այն ներկայացուցիչների ցուցակը, որոնց ներկայությունը հնարավոր է/կամ ունի մեծ 

հավանականություն ուսումնասիրվող տարածքում: Կաբինետային հետազոտության փուլում կազմված 

կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների կազմված աղյուսակում նրանցից մի մասի 

ներկայությունը դաշտային աշխատանքների ընթացքում չի հաստատվել, սակայն հայտնաբերվել են այլ 

կենդանատեսակներ և բուսատեսակներ, որոնք ընդգրկված չէին այդ աղյուսակներում: 

Արևային կայանի համար հայցվող տարածքում հետազոտությունը ցույց են տվել, որ. ա/տարածքը 

տեղակայված չէ հատուկ պահպանվող տարածքներում և/կամ անտառային տարածքներում, 

պատմամշակութային հուշարձանների սահմաններում կամ ընդհանուր օգտագործման կանաչ 

տարածքներում, բ/այն օգտագործվում է որպես արոտավայր և ամեն տարի գործնականում 

գերարածեցվում է, գ/ տարածքում առկա են գերխոնավ հողեր, որոնք ենթադրվում է, որ պետք է 

հանդիսանային   ջրային ոլորտի հետ առնչվող բույսերի և կենդանիների /ջրլող թռչուններ, 

երկկենցաղներ, անողնաշարավորներից՝ խխունջներ, ճպուռներ և այլն/ կենսագործունեության վայրեր: 

Դաշտային դիտարկումներով և տեղացիներից ստացված տեղեկատվությունից պարզվեց, որ այդ հողերը 

գերխոնավ են ապրիլ – մայիս ամիսներին և կայուն ճահճային միջավայր չեն առաջացնում: 

 

Բուսական աշխարհը 

Տարածքը պատկանում է Սևանի ֆլորիստիկ շրջանին, մոտակայքում տափաստանային և 

մարգագետնային տարրեր է պարունակում: Առանձին՝ գերխոնավ հողերում կարող է հանդիպել 

խոնավասեր բուսականություն: Կաբինետային աշխատանքների փուլում հավանական էր համարվել 

Գազ չորասեր /Astragalus xerophylus/ բուսատեսակի ներկայությունը հայցվող տարածքում: Սակայն 

դաշտային աշխատանքներ փուլում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված որևէ բուսատեսակ հայցվող 

տարածքում չի հայտնաբերվել:  
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Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ընթացքում հնարավոր ազդեցությունը կրող 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի մասին տվյալները հավաքագրվել և մշակվել են հիմնվելով 

կենսաբազմազանության վերաբերյալ ՀՀ-ում գերծող օրենքներից, ՀՀ-ի կողմից ստորագրված 

համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներից և պայմանագրերից: Հավաքվել և վերլուծվել է ֆլորայի 

և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալ շրջանին վերաբերող համարյա ամբողջ գիտական տեղեկատվությունը: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տվյալ շրջանին բնորոշ ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում 

գրանցված բույսատեսակների և կենդանատեսակների առկայությանը և անհրաժեշտ 

բնապահպանական միջոցառումների մշակմանը: Հետազոտվա տարածքի բուսականության գերակշրող 

ձևն է՝ լեռնային տապաստանները և մարգագետինները: Սակայն այս տարածքում նկատվում է 

գերարածեցման հետևանքով առաջացած բուսածածկույթի զգալի ճնշվածություն, նոսրացում և 

տեսակային կազմի աղքատացում : Այս տարածքում աճում է՝ հողի վրա փռված եզնարգելը (Ononis 

arvensis L.), խատուտիկը , հանդիպում է նաև հալևորուկը (Senecio sp.,): Երբեմն տեղայնքում աճում է 

երեքնուկ փքվածը (Trifolium tumens Stev. ex M. Bieb)՝ անտառային, մարգագետնային կամ ճահճային 

բուսականությանը բնորոշ բուսատեսակ: Ինչպես կարելի է տեսնել ստորև բերված լուսանկարում, 

գերարածացման պատճառով այս տեղանքի շատ հատվածներում հողը գրեթե զուրկ է բուսածածկույթից 

: Հետազոտված տարածքի երրորդ տեղամասում բուսականության գերակշրող ձևն է՝ լեռնային 

մարգագետինը : Շատ են նաև տապաստաններին բնորոշ տարրեր: Գերարածացման երևույթը 

արտահայտված է, բայց, նախորդ տեղանքի համեմատ՝ ավելի փոքր չափով: 

Տարածված բույսերից է այստեղ խոզանափուշը (Cousinia sp.,): 

Առանձին “կղզյակներով” աճում է օշինդր ավստրիականը (Artemisia austriaca): Տեղայնքում

 բավականին տարածված է՝  չորային վայրերին  բնորոշ,

 եղեսպակ հաբեշականը  (Salvia  aethiopis L., նկ.):

 Մարգագետնային  տարրերից է՝ հազարատերևուկ Նեյլրեյխիին (Achillea neilrechii A. 

Kerner,): Հանդիպում է մարյամախոտը  կամ լերդախոտ  ալեհերը  

 (Teucrium  polium L.,); սիբեխ սովորականը (Falcaria vulgaris L., ) և այլն: 

Տեղայնքում աճում են հացազգիներին պատկանող շատ բույսեր՝ շյուղախոտի (Festuca sp.), որոմի 

(Lolium sp.)և դաշտավլուկների (Poa sp.) տարբեր տեսակներ : 

 

Կենդանական աշխարհ 

 

Արևային կայանի համար հայցվող տարածքը մոտիկ է “Սևան” ազգային պարկին   և կաբինետային 

աշխատանքների փուլում հավանական էր համարվում բազմաթիվ կենդանատեսակների, մանավանդ 

թռչունների, հավանական ներկայությունը այդ տարածքում: Դաշտային աշխատանքների փուլում 
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պարզվեց, որ տարածքը ամեն տարի գերարածեցվում է, որի հետևանքով տարածքի բուսական աշխարհը 

խիստ աղքատիկ է: Տարածքը ունի հարթ, միապաղաղ լանդշաֆտ, չկան հարմար բնադրավայրեր ու 

կենսագործունեության բավարար պայմաններ վերհիշյալ կենդանատեսակների համար: Դաշտային 

աշխատանքների ընթացքում արևային կայանի համար հայցվող տարածքում ՀՀ կարմի գրքում 

գրանցված կենդանատեսակներ չեն հայտնաբերվել։ 

Հայցվող տարածքների կառուցապատումը չի կարող էական ազդեցություն թողնել այդ թռչունների 

թվաքանկի և կենսամիջավայրի վրա։ 

Հետազոտված տարածքը հարակից է Մասրիկ գետին, որի ափերին հայտնաբերվել է տարածաշրջանին 

բնորոշ երկկենցաղներից փոքրասիական գորտը և լճագորտը: Հնարավոր է, որ այդ կենդանիները 

բազմացման շրջանը անցկացնեն հետազոտվող տարածքի գերխոնավ տեղամասերում, որոնք սակայն, 

ամռան ամիսներին չորանում են ամբողջովին: Տարածքում հայտնաբերվել են 5 տեսակի մողեսներ, մանր 

կրծողներ, թռչուններ: Միջատներից հայտնաբերվել ուղղաթևավորների մի քանի տեսակներ, 

թաղանթաթևավորներ, թեփուկաթևավորներ: Հազվադեպ հանդիպում են մրջնաբներ։ 

Ստորև ներկայացված է դաշտային աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերված 

կենդանատեսակների աղյուսակը: 

          Հայտնաբերված կենդանատեսակների աղյուսակը 

Դաս Կարգ Ընտանիք Ցեղ Տեսակ Հայերեն Անվանում 

Amphibia Anura Ranidae Rana ridibunda Լճագորտ 

Amphibia Anura Ranidae Rana macrocnemis 
Փոքրասիական 

Գորտ 

 

Reptilia Squamata Lacertidae Darevskia raddei 
Ռադդեի ժայռային 

մողես 

Reptilia Squamata Lacertidae Darevskia unisexualis 
Միասեռ ժայռային 

մողես 

Reptilia Squamata Lacertidae Lacerta agilis Ճարպիկ մողես 

Reptilia Squamata Lacertidae Lacerta media Միջին մողես 

Reptilia Squamata Lacertidae Lacerta strigata Զոլավոր մողես 

Aves Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix Սովորական լոր 

Aves Passeriformes Corvidae Pica pica 
Սովորական 

կաչաղակ 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus torquatus 
Սպիտակախածի 

կեռնեխ 
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Aves Cuculiformes Cuculidae Cuculus conorus Սովորական կկու 

Aves Passeriformes Corvidae Corvus monedula Սովորական ճայ 

Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus Տնային ճնճղուկ 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo Մեծ ճուռակ 

Aves Apodiformes Apodidae Apus apus Սև մանգաղաթև 

Mammalia Rodentia Cricetidae Microtus arvalis 
Սովորական 

դաշտամուկ 

 

Բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության միջոցառումներ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ներկայացնելիս 

ընկերության կողմից գործունեության հայտում և հետագայում՝ գնահատման հաշվետվության մեջ 

ներառվում և հետագայում իրականացվում են հողերում առկա օբյեկտների պահպանությանն ուղղված 

հետևյալ միջոցառումները` 

1) վայրի բուսատեսակների և դրանց պոպուլյացիաների վիճակի ուսումնասիրության 

(տեսակային կազմ, տարածվածություն, քանակ) իրականացում, որի տվյալները սահմանված կարգով 

տրամադրվում են բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և 

վերարտադրության բնագավառում լիազորված պետական մարմնին. 

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված թունաքիմիկատների 

օգտագործման կանխարգելում: 

Բացառվելու  է ծառաթփերի հատման հնարավորությունը:  

Նախքան հողային աշխատանքների իրականացումը կատարվելու է աշխատանքային հարթակի 

տեղանքի լուսանկարահանում: 

Հողերում Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում (այսուհետ՝ կարմիր գիրք) 

գրանցված տվյալ բուսական տեսակի նոր պոպուլյացիաների հայտնաբերման դեպքում դրանց 

պահպանության նպատակով նախատեսվում է՝ 

1) առանձնացնել օգտագործման նպատակով տրամադրված տարածքում պահպանվող գոտիներ, 

որոնք ունեն տեղական նշանակություն և անհրաժեշտ են կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների` 

սույն կետում նշված նոր պոպուլյացիաների կենսունակության ապահովման նպատակով. 

2) ժամանակավորապես սահմանափակել առանձնացված պահպանվող գոտիներում 

տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, եթե դրանք կարող են բերել նշված բուսատեսակների 

աճելավայրերի վիճակի վատթարացմանն ու պոպուլյացիաների կենսունակության խաթարմանը. 
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3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված միջոցառումների իրականացման 

անհնարինության դեպքում կարմիր գրքում, որպես տվյալ բույսի աճելավայր չգրանցված տարածքներից, 

բույսերի բնական վերարտադրության նպատակով տեղափոխում են տնտեսական գործունեության 

արդյունքում ոչնչացման սպառնալիքի տակ գտնվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար 

նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ պահպանվող տարածք կամ 

բուսաբանական այգիների տարածք, կամ կարմիր գրքում որպես տվյալ բույսի աճելավայրեր գրանցված 

որևէ տարածք, իսկ բույսերի սերմերը տրամադրում են համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպությանը՝ գենետիկական բանկում պահելու և հետագայում տեսակի վերարտադրությունը 

կազմակերպելու նպատակով:  

Կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունները հնարավորություն կընձեռեն  հայտնաբերելու 

ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում գրանցված բույսերն ու կենդանիները, նրանց 

աճելավայրերն ու ապրելավայրերը, բներն ու որջերը, ինչպես նաև գործնականում փաստելու առկա 

գրականության տվյալները առ այն, որ ուսումնասիրվող տարածքը զուրկ է Կարմիրգրքային 

տեսակներից: Հայտնաբերման դեպքում նախատեսվող աշխատանքների տեղամասերը կտեղափոխվեն 

(թույլատրելի սահմաններում): Նախատեսվող աշխատանքների բնույթը թույլ է տալիս աշխատանքները 

կազմակերպել և իրականացնել այն վայրերում, որտեղ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի ու 

կենդանիների աճելավայրեր ու ապրելավայրեր չլինեն, իսկ հայտնաբերված տարածքները 

կառանձնացվեն որպես պահպանվող գոտիներ և օրենքով սահմանված կարգով կտեղեկավցեն 

համապատասխան գերատեսչություններին: Արդյունքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի ու 

կենդանիների վրա բացասական ազդեցություն չի լինի: 

a. Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչները լինելով շարժուն, համեմատաբար պակաս 

ազդեցության կենթարկվեն: Բացառություն են կազմում  անթև անողնաշարավորները և նրանք, որոնց 

ապրելավայրը, բույնը կամ որջը կհայտնվի հողաշինարարական աշխատանքների տեղամասերում: 

Ուստի այն մեղմելու համար պետք է հնարավորինս արագ վերակագնել խախտված հողաբուսաշերտը: 

Տարածքները, որտեղ կհայտնաբերվեն թռչնի բներ, որոնց մեջ կլինեն ձվեր կամ ձագեր, պետք է 

դադարեցվեն աշխատանքները մինչ նրանց չվելը: Նախքան հողային աշխատանքները սկսելը, վաղ 

գարնան ամիսներին, երբ սողունները նոր են դուրս գալիս ձմեռանոցներից ցանկալի է իրականացվի 

սողունների (հատկապես ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների) 

ուսումնասիրություն, հավաք և վերաբնակեցում նմանատիպ կենսամիջավայրերում: Խորհուրդ է 

տրվում սողունների հավաքը և վերաբնակեցումը իրականացնել վաղ գարնան ամիսներին, քանի որ 

այդ ժամանակ սողունները նոր են սկսում դուրս գալ ձմեռանոցներից և խմբերով գտնվում են 

ձմեռանոցների շրջակայքում, ինչը ավելի է հեշտացնում սողունների հավաքը: Բացի այդ 

վերաբնակեցված սողունները ժամանակ են ունենում նոր ձմեռանոցներ գտնելու և հարմարվելու նոր 
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կենսամիջավայրին: Սողունների հավաքը և վերաբնակեցումը պետք է իրականացվի հատուկ 

որակավորում ունեցող սողունաբանի կողմից: Ամբողջ աշխատանքների ընթացքում, հատկապես 

գիշերային ժամերին  հնարավորինս պետք է նվազեցվի աղմուկն ու լուսավորությունը: 

Ուսումնասիրության տարածքում պետք է արգելել որսը, կենդանիներին վնասելն ու սատկացնելը: 

b. Ճանապարհներից դուրս տեխնիկայի տեղաշարժի բացառում : 

c. Աշխատակիցների համար դասընթացների կազմակերպում, որի ընթացքում ներկայացվելու են 

տարածքին բնորոշ էնդեմիկ և ՀՀ կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների վերաբերյալ մանրակրկիտ 

տեղեկատվությունը: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է Սևանի ազգային պարկի տնտեսական գոտուց 300 մ 

հեռավորության վրա: 

 

Նկար 6. Նախատեսվող գործունեության հեռավորությունը Մասրիկ գետից 

Պատմամշակութային միջավայր 

 

Գեղարքունիքի մարզի տարածաշրջանը հարուստ է պատմության և մշակույթի 

հուշարձաններով: Այդ հուշարձանները ներկայացնում են տարածշրջանում հայտնի աշխարհիկ 

և հոգևոր գործառնություն ունեցող հուշարձանների բոլոր տեսակները: Դրանք են հնագույն 

բնակատեղիներ, քարեդարյան կացարաններ, միջնադարյան գյուղատեղիներ, պաշտպանական, 
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հոգևոր, տնտեսական կառույցներ, գերեզմանոցներ, կոթողներ և խաչքարեր և այլն: 

Ժամանակագրական առումով նրանք ընդգրկում են Ք. ա. 15-րդ հազարամյակից, այսինքն քարե 

դարից մինչև մեր ժամանակները:  

Աղյուսակում ներկայացվում է ՀՀ կառավարության 09 01 2003 թ. N80 որոշմամբ 

/,,Գեղարքունիքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական 

ցուցակը հաստատելու մասին: 

Աղյուսակ  պատմամշակույթային հուշարձաններ ցուցակը 

 

Հուշարձանի անվանումը Դարը 

(ժամանակը) 

Տեղադիրքը Ծանոթագրություն 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 9-17-րդ դդ. հս-աե 

մասում 

- 

խաչքար 881 թ. - - 

խաչքար 9-10-րդ դդ. - վերնամասը` կոտրված 

խաչքար 10-11-րդ դդ. - վերնամասը` կոտրված 

խաչքար 11-րդ դ. - պատվանդանին 

խաչքար 11-րդ դ. - անմշակ պատվանդանին 

խաչքար 11-րդ դ.  անմշակ պատվանդանին 

խաչքար 12-րդ դ.  կանգնեցրած գետնին 

 

 

 

Նախատեսվող գործունեության տարածքում ՀՀ կառավարության 2008 թվականի N 967-Ն 

որոշման համապատասխան բնության հուշարձաններ չկան: 

 



 

ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՆԿԱԿԱՐԳԻՐԸ 

Ստորև ներկայացվում են շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա 

հնարավոր ազդեցությունները: 

Մթնոլորտային օդ. աշխատանքների ընթացքում կիրառվող ավտոտրանսպորտը և 

սարքավորումները դառնալու են վնասակար գազերի և փոշու արտանետման աղբյուր: Փոշու 

արտանետումներ կանխատեսվում են աշխատանքային հրապարակների շինարարության, 

ճանապարհների վերանորոգման և կառուցման, ինչպես նաև աշխատանքները սպասարկող 

ավտոտրանսպորտի տեղաշարժման ժամանակ: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ 

ընկերությունը առաջնորդվելու է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N160-Ն 

որոշմամբ: Նախնական հաշվարկներին համաձայն, տարածքում վնասակար գազերի (ազոտի 

օքսիդ, ածխածնի օքսիդ, մուր) առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու 

նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտությունները: 

Ջրային ավազան. Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում ջրային 

ավազանին հասցվող վնասը մոտ է զրոյականին : 

Աշխատանքների ընթացքում կիրառվելու է հիմնական կոյուղատարով 

զուգարանախցիկ, ինչը թույլ է տալիս բացառել կենցաղային կոյուղաջրերի տարածքումը 

տարածքում: 

Աշխատանքների կացությունը կազմակերպվելու է հարակից համայնքներում, 

յուրաքանչյուր օր անձնակազմը վերադառնալու է կացության վայր, որտեղ էլ 

կազմակերպվելու են բոլոր անհրաժեշտ սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները: 

Հողային ծածկույթ. Նախատեսվող գործունեության տարածքում հողային ծածկույթի 

վրա բացասական ազդեցություններ չեն նախատեսվում, քանզի  այն հատվածներում որտեղ 

լինելու մետաղական կոնստրուկցիաներ հանվելու հողի բերրի շերտի ամբողջ զանգվածը, այն 

հատվածում որտեղ հողի բերրի շերտը մեծ չափերի է հասնում կհանվի միայն բուսաշերտը 

շուրջ 20 սմ: 
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Բուսական և կենդանական աշխարհ. Նախատեսվող գործունեության տարածքում 

աշխատանքների ընթացքում դրսևորվելու է որոշակի բացասական ազդեցություն տեղամասի 

բուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի վրա: Ազդեցությունը իրականում չնչին է 

լինելու, քանի որ տարածքը շատ փոքր է որպեսզի զգալի ազդեցություն լինի տարածաշրջանի 

կենդանական աշխարհի վրա: Բուսական աշխարհին հասցվող հավանական վնասը ևս չնչին 

է լինելու քանզի տարածքը աղքատ է բուսական աշխարհով և աչքի են ընկնում որոշ 

տափաստանային թփատեսակներ: 

Աղտոտում թափոններով. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառաջանա 

շին աղբ:  

Շինարարական աղբը կտեղափոխվի համայնքապետարանի կողմից հատկացված 

վայր։ 

Քանի որ, շինարարական տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կսպասարկվեն 

համայնքի ավտոսպասարկման կայաններում, այլ թափոնատեսակներ արևային կայանի 

տարածքում չեն առաջանա։ 

Հնարավոր արտահոսքերից խուսափելու համար բոլոր տեսակի յուղերը և քսայուղերը 

(կոմպրեսորային յուղ, արդյունաբերական յուղ և այլն) պահպանվելու են +110 % 

տարողությամբ տակդիրների վրա, միաժամանակ կիրառվելու են spill kit կոչված ներծծիչ 

կտորները, որոնք արտահոսքերի  ժամանակ արագ ներծծում են յուղային զանգվածը:  

Վտանգավոր թափոնները կհավաքվեն և կպահվեն նախատեսվող գործունեության 

տարածքում առանձնեցված վայրում, որտեղ կտրամադրվեն լիցենզավորված 

կազմակերպության հետագա միջոցառումների իրականացման համար: Տեղափոխությունը ևս 

կիրականացվի լիցենցավորված կազմակերպության կողմից: 

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում շինարարական մեծածավալ թափոններ 

չեն առաջանալու, քանի որ տարածքում իրականացվելու են հարթեցման աշխատանքներ: 

Կոմունալ կենցաղային թափոնները կուտակվելու են ադմինիստրատիվ շենքին կից 

նախատեսված աղբամանում, որից հետո համայնքային կոմունալ ծառայությունը 

կիրականացնի թափոնի տարածքից հեռացում դեպի համայնքային աղբատեղի: կենցաղային 

աղբ – կառուցապատման փուլում՝ 875 կգ, շահագործման փուլում՝ 2․160կգ/տ։ 
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Բնապահպանական կառավարման պլան 

 

Գործունեության 

տեղամասը, փուլը կամ 

իրականացվող 

աշխատանքը 

Ազդակիր 

բաղադրիչը 

/ընկալիչը 

Նախատեսված մեղղմող 

միջոցառումը 

Իրականացման 

պատասխա-

նատուն 

Վերահսկող 

մարմինը 

Տարածքի 

նախապատրաստական 

աշխատանքներ  

էրոզիայի 

երևույթներ 

-Աշխատանքների համար 

օգտագործել գոյություն 

ունեցող ճանապարհները 

-Շինհրապարակները կառուցել 

արտադրական հարթակների 

վրա 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 

Շինարարության փուլ 

հողային 

աշխատանքներ, 

շինարարական և 

տրանսպորտային 

Հողածածկ, 

բուսականություն 

Բացառել ճանապարհից դուրս 

մեքենաների և մեխանիզմների 

երթևեկությունը 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Շողակաթ 
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միջոցների 

շահագործում 

Աշխատանքների արդյունքում 

առաջացած մետաղի ջարդոնը 

(երկաթ, պողպատ, պղինձ և 

այլն) և այլ անվտանգ 

թափոնները (փայթ, թուղթ և 

այլն) պետք է 

վերաօգտագործվի կամ 

վերամշակման համար 

վաճառել լիցենզավորված 

կազմակերպություններին 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 

Շինարարության փուլ՝ 

հողային 

աշխատանքներ, 

շինարարական և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

շահագործում, 

Օդային ավազան Նյութերի փոխադրման 

ընթացքում բեռնատարների 

թափքի ծածկում  

ԱՐՏՍՈԼԱՐ ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

Բնապահպանության 

և ընդերքի 

տեսչական մարմին 

Նյութերի պատշաճ 

պահեստավորում և 

կառավարում` փոշու 

մակարդակը 

սահմանափակելու 

նպատակով (օրինակ` 

անջրանցիկ բրեզենտով 

ցեմենտի պաշտպանում) 
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Տեղում շինարարության 

նյութերի/թափոնների բաց 

այրման արգելում  

 

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

Աշխատողների 

առողջության և 

անվտանգության 

ապահովման 

պայմաններ 

Բանվորների ուսուցում 

սարքավորումների 

անվտանգության, 

տրանսպորտային 

անվտանգության, վտանգավոր 

նյութերի հետ վարվելու, 

առաջին օգնության և 

փրկարարական 

տեխնիկաների կիրառման, 

արտակարգ իրավիճակներին 

արձագանքման 

ԱՐՏՍՈԼԱՐ ՍՊԸ, 

շինարարական 

կապալառուներ 

 

1.1.1.1 ՀՀ ԱԻՆ Պետական 

հրդեհային և 

տեխնիկական 

անվտանգության 

տեսչություն 

 

Ծրագրի տարածքում և բոլոր 

մեքենաներում առաջին 

օգնության հավաքածուների և 

կրակմարիչների ապահովում  



« ԱՐՏՍՈԼԱՐ » ՍՊԸ 

Շողակաթի  ֆոտոէլեկտրական կայանի 

 

46  

Պատահարների դեպքում 

տուժած աշխատակիցների 

փոխադրման ապահովում  

Բոլոր պատահարների և 

միջադեպերի գրանցում և 

հաշվետվողականություն 

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ , 

հանրային 

ճանապարհներ 

Շրջակա 

բնակավարերի 

բնակիչների 

առողջության, 

անվտանգության 

և սոցիալական 

պայմանները 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատատեղերի լրացման 

ժամանակ առաջնահերություն 

տալ տեղի բնակիչների 

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

մարզպետարան, 

 

Շողակաթի 

համայնքա-

պետարան 

Բեռնատեղափոխումների 

կառավարման օպտիմալացում 

բեռնատարների ավելորդ 

երթևեկությունից խուսափելու 

նպատակով 

Հանրային ճանապարհներով 

բեռնատարների շարժի 

թույլատրում միայն ցերեկային 

ժամերին 

Մեքենաների արագության 

նվազեցում (առաջարկվող 
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արագության 

սահմանափակումների 

պահպանում) բնակելի 

տարածքներում 

Շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում 

շինարարական տեխնիկայի և 

այլ մեքենաների  

պարբերական տեխնիկական 

սպասարկում  

Շինարարական և 

հետագա 

շահագործական 

աշխատանքներ 

մարզպետարան, 

 

Շողակաթի 

համայնքա-

պետարան 

Առնվազն 24 ժամ առաջ 

մոտակա տարածքների 

բնակիչներին և 

կազմակերպություններին  

ծանուցել նախատեսվող 

հատկապես աղմկոտ 

միջոցառումների 

իրականացման վերաբերյալ  

Հանրային ճանապարհներով 

շարժվող մեքենաների չափի 
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կամ քաշի 

սահմանափակումներ 

Մասնկացություն համայնքի 

սոցիալական ծրագրերին 



ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը /էկոլոգիական մոնիթորինգը/  շրջակա 

միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական համակարգերի, նրանցում ընթացող 

գործընթացների, դրական և բացասական տեղաշարժերի համալիր դիտարկում է, որը թույլ է 

տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա միջավայրի իրավիճակի փոփոխությունները:  

Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն են.  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատումը և նորմավորումը, ազդեցության աղբյուրների վերահսկումը 

/արտանետումները, ֆիզիկական ազդեցությունը, մնացորդային ազդեցությունը, վտանգները/, 

շրջակա միջավայրի բաղադրիչների որակի վերահսկողությունը: Այս ամենը անհրաժեշտ է  

ազդակիր համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության, աղետների 

կանխման և կանխարգելման միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ բնօգտագործում և 

բնապահպանություն ապահովելու  համար:  

Մշտադիտարկման պլանը մաս է կազմում բնապահպանական կառավարման պլանի /ԲԿՊ/ և 

հստակեցնում է շրջակա միջավայրի վրա նախաձեռնության ազդեցության մեղմացման 

միջոցառումների վերահսկման գործողությունները նախաձեռնության  գործունեության բոլոր 

/ելակետային, շինարարության, շահագործման և փակման/ փուլերում:  Մշտադիտարկումը 

իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ՝ մակերևույթային և 

ստորգետնյա ջրեր, մթնոլորտային օդ, հողեր,  կենսաբազմազանություն,  սոցիալական 

միջավայր, կենսաբանական մաքրման կայաններ և այլն:  

«արևային կայանի շինարարության ժամանակ նախատեսում է իրականացնել մոնիթորինգի 

հետևյալ միջոցառումները․ 

• Շաբաթական պարբերությամբ իրականացնել շինհրապարակի հողածածկի արտաքին 

զննում 

• Հետևել շինհրապարակի օդի փոշոտվածությանը՝ արտաքին 

• Ամսական պարբերականությամբ իրականացնել շւնարարական տեխնիկայի և 

ավտոտրանսպորտի շարժիչների ստուգում 
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• Շաբաթական պարբերությամբ ստուգել սորուն շինանյութերի պահեստների 

հատակների վիճակը։ 

 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը 

կանխելու նպատակով 

200000 200000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող 

աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների  չափումներ, ամիսը 

մեկ հաճախականությամբ; 

5x35000 175000 

Աղմուկի և թրթռումների 

մշտադիտարկումներ՝ ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ: 

5x25000 125000 

Ամբողջ շինարարության համար  500000 

Մշտադիտարկումների և բնապահպանական  ազդեցությունների կանխարգելման համար 

նախատեսված գումարը կազմում է 1 000 000 դրամ: 
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Բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումների պլան  

Նախատեսվող գործունեությունը տարբեր ազդեցություններ կարող է ունենալ 

բնապահպանական և սոցիալական բաղադրիչների վրա: Ստորև ներկայացված են որոշ 

միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան նախատեսվող գործունեության 

իրականացման արդյունքում մինիմալի հարցնել Բնապահպանական և Սոցիալական 

բացսական ազդեցությունները՝ 

1. Նախագիծը պետք է մշակվի այնպես, որ նվազագույնի հասցվի հողի ձեռքբերման 

անհրաժեշտությունը և վերաբնակեցումը: 

Այս խնդիրը նախատեսվող գործունեության իրականացման դեպքում արդի չէ, քանի 

որ նախատեսվող գործունեության տարածքում վերաբնակեցման առնչվող խնդիրներ 

չկան: Տարածքը չի հանդիսանում նաև արոտավայր, ուստի սոցիալական  վնասակար 

ազդեցությունը մինիմալիզացված է: 

2.  Պետք է նվազագույնի հասցվի նախատեվող գործունեության տարածքին մոտեցող 

ճանապարհների կառուցման անհրաժեշտությունը: 

3. Հողի բերրի շերտի հանում և պահում 

Հողի բերրի շերտի նվազագույնն է այդ տարածքում, բայց ամեն դեպքում կարևորելով 

հողի բերրի շերտի հանման  և պահպանման միջոցառումները, հողի բերրի շերտի 

ամենաչնչին  հատվածն, որը հնարավոր կլինի հանել և կուտակել, կհանվի և 

կկուտակվի հետագայում տարածքի բնապահպանական կայունության 

հավասարակշռման միջոցառումների իրականացման նպատակով: 

4.  Աշխատանքների ավարտից հետո օժանդակ այն բոլոր հատվածներում, որտեղ 

տեղակայված կլինեն աշխատակիցների ժամանակավոր տեղակայման վայրերը, 

կապամոնտաժվեն և կվերականգնվեն: 

5. Հողի և ջրի աղտոտումից կարելի է խուսափել մեքենաների լվացումը, լցավորումը և 

այլ ծառայությունների մատուցումը կազմակերպելով համապատասխան 

սպասարկման կենտրոններում:  

6. Շինարարության և շահագործական փուլերում նախատեսվող գործունեությունից 

առաջացած կենցաղային աղբի հեռացումը կկազմակերպվի համայնքային կոմունալ 

ծառայություններ մատուցողների միջոցով:  
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7. Շինարարության և շահագործական փուլերում նախատեսվող գործունեությունից 

առաջացած մետաղի ջարդոնը կարելի է վաճառել դրա վերամշակմամբ զբաղվող 

հատուկ ընկերություններին (օրինակ` Մետեքսիմ ՍՊԸ), որոնք ջարդոններն 

անմիջապես կտեղափոխեն համապատասխան վերամշակման վայր: 

8.  Չնայած, որ նախատեսվող գործունեության հարևանությամբ չկան բնակելի տներ, 

այնուամենայնիվ անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն, որպեսզի  

բնակիչների համար աղմուկի մակարդակը չգերազանցի 55 դԲ (A): Եթե աղմուկի 

մակարդակը կգերազանցի 80 դԲ (A) աշխատողները պետք է կրեն լսողությունը 

պաշտպանող միջոցներ: Շինարարության ընթացքում առաջացած աղմուկից 

պատճառվող անհանգստությունը պետք է նվազեցվի տարբեր միջոցառումներով 

(օրինակ բեռնատարները պետք է աշխատեն միայն ցերեկային ժամերին, կամ պետք է 

օգտագործել միայն ցածր ձայն ունեցող սարքավորումներ և այլն:  

9. Մշակութային հուշարձանների անխաթարությունն ապահովելու համար կիրառվելու 

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԳՏԱԾՈՆԵՐԻ ընթացակարգը՝ շինարարության ընթացքում, իսկ 

բացահայտված հուշարձանները կցանկապատվեն և կսահմանվի հատուկ 

պահպանման գոտի ՝ շահագործման փուլում: 

10. Բողոքների բավարարման մեխանիզմը հետևյալն է կապվել կապալառուի բողոքներով 

զբաղվող աշխատողների հետ, պարբերաբար տեղանքի այցի ժամանակ, կամ 

հեռախոսի միջոցով, կարող են դիմել համայնքի ղեկավարին կամ ներգրավված 

հասարակական կազմակերպություններին:  Ներկայացնել բողոքը և տեղեկություն 

տրամադրել գործի վերաբերյալ  Համաձայնության գալ կապալառուի հետ մեղմման 

միջոցառումների վերաբերյալ, կամ համաձայնության գալ բողոքի բավարարման 

ժամկետների վերաբերյալ (բողոքը պետք է բավարարվի երկու շաբաթվա ընթացքում, 

եթե, ոչ, ապա հետագա քայլերը նշված կլինեն նախատեսվող համաձայնագրի մեջ):  

11. Տարածքի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ հնարավոր հավաքված 

հողի բերրի շերտի պահպանման համար նախատեսված է հետևյալ միջոցառումները 

• Հողի բերրի շերտի նույնիսկ չնչին հատվածի առանձնեցում և պահում 

առանձնացված հարթակում 

• Ապահովել հողի բերի շերտի պահեստարանի մեկուսացումը տեղումներից 

սնվող հեղեղահոսքերից 
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• Հողի բերրի շերտի ձևավորված կույտը կուլտիվացնել տարածքին բնորոշ և ոչ 

ինվազիվ տեսակ հանդիսացող բուսատեսակով 

Բոլոր դեպքերում առաջացող բուսաշերտը կուտակվելուց և ժամանակավոր պահպանվելուց 

հետո կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացված նոր 

դաշտամիջյան ճանապարների վերականգնման համար: Ինչպես նաև որոշ քանակ 

կպահպանվի տարածքի  հետագա վերկանգնաման համար: 

Թափոնների կառավարում 

Նախատեսվող գործունեության նախապատրաստական և շահագործական փուլերում 

առաջացող թափոնատեսակները մեծածավալ չեն, քանի որ ինքնին գործունեության տեսակը 

թափոն արտադրող չէ: Թափոնների առաջացումը կարող է նվազեցվել, եթե կապալառուն 

իրականացնի թափոնների ճիշտ կառավարում:  

Թափոնների տեղամասի սահմանագծումը 

Տարածքում թափոնների պահման տեղամասը  և հարակից տարածքը պետք է ցանկապատվի: 

Ցանկապատումը պետք է իրականացվի այն կերպ, որպեսզի չխոչընդոտի արտահոսքերի 

վերացմանն ուղղված գործողություններին: Ոչ աշխատանքային և գիշերային ժամերին պետք 

է ապահովվեն անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ, ինչպիսիք են պահակային 

վերահսկում, Տեղամասի պարագծով պատշաճ լուսավորություն և այլն: 

Տեղամասի մուտքը/ ելքը 

Ընդհանուր անվտանգության տեսանկյունից Տեղամասի մուտքերի/ելքերի քանակը պետք է 

հնարավորինս սահմանափակ լինի և չխոչընդոտի դրա արդյունավետ շահագործումը: Այդ 

տեսանկյունից մուտքերի/ելքերի նպատակահարմար քանակը երկուսն է, սակայն արտակարգ 

իրավիճակներում գործողությունների արդյունա- վետության պահանջներից ելնելով կարող 

են պահանջվել լրացուցիչ մուտքեր/ելքեր, որոնք թույլ կտան հատուկ նշանակության 

ավոմեքենաներին մուտք գործել և տեղաշարժվել տարբեր ուղղություններով: 

առաջացող թափոնների վտանգավորության դասերը, ծածկագրերը և տարեկան 

քանակությունները 

№ Անվանումը Ծածկագիրը 

ըստ 

"Թափոնների 

Վտանգավորու- 

թյան դասը 

Զանգվածը, 

տ/տարի 
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ցանկի" 

1 «Պատի բետոնե իրեր, 

սյուներ, փչացած և 

աղտոտված բետոնային 

սալիկներ» 

39901200 01 00 4 4-րդ դաս 15 

2 Հալոգեններ, դեֆիլիններ և 

տերֆենիլներ չպարունակող 

բանեցված 

տրանսֆորմատորային 

յուղեր 

54100207 02 033  3-րդ դաս 3 

3 Յուղոտված լաթեր 58200600 01 01 4 4-րդ դաս 0.15 

4 Ասֆալտ-բետոնե 

խառնուրդի մնացորդներ 

31401200 01 00 4 4-րդ դաս 0.5 

5 Յուղերով աղտոտված ավազ 

(յուղի պարունակությունը 

15%-ից ավել 

31402303 04 03 3 3-րդ դաս 0.5 

6 Սև մետաղի ջարդոն 35131100 01 00 4 4-րդ դաս 1.5 

 

ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

• Նավթամթերքների նվազագույն անհրաժեշտ քանակի պահեստավորում անթափանց 

տակառներով աշխատանքները սպասարկող բեռնատար մեքենայի թափքում: Վառելիքի 

հիմնական լիցքավորման և քսայուղերի փոխարինման աշխատանքները կատարվելու 

համապատասխան ծառայություն մատուցող կայանում: 
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• Շինարարկան աշխատանքների և շահագործման փուլի հետ կապված օգտագործված 

յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարրաների մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ 

երկրորդական վերամշակման համար : Այդ աշխատանքները կատարվելու են 

մասնագիտացված ընկերությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Երկրորդային 

վերամշակումն իրականացնող ընկերությունը: 

• Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում և հանձնվում որպես մետաղական 

ջարդոն վերամշակող ընկերությանը՝ պայմանագրային հիմունքներով:  

• Մեքենաների, կտրման հաստոցի, այլ սարքավորումների շահագործում տեխնիկական 

սարքին վիճակում: 

• Առաջացող թափոնների անվտանգ կառավարում:  

• Օգտագործվող տեխնիկական միջոցների շարժիչների կարգավորում՝ աղմուկի 

նվազեցման, շրջանի կենդանական աշխարհի վրա բացասական ազդեցության բացառման 

նպատակով: 

• Աշխատանքների ժամանակ աղմուկի և թրթռումների վերահսկողություն : Համաձայն 

գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական կազմակերպությունների մշտական 

աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի (ձայնի) առավելագույն մակարդակը չպետք է 

գերազանցի 95դԲԱ, իսկ արտադրական կազմակերպությունների մշտական 

աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է գերազանցի 80դԲԱ:  

• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված թունաքիմիկատների 

օգտագործման կանխարգելում: 

 

Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությունը շինարարական 

աշխատանքների ընթացքում: 

• Նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, շինարարության 

նախաձեռնողը կկիրարկի Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և 

արձագանքման պլանը՝ շինարարական ողջ ժամանակահատվածի համար: 

• Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակներն են՝  

• հրդեհի առաջացումը 
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• հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

• աշխատողների վնասվածքները 

• շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:  

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար իրականացվելու են հետևյալ 

միջոցառումները՝  

• նախքան աշխատանքների սկիզբը, բոլոր աշխատողները՝ այդ թվում նաև 

վարորդները, պետք է անցնեն հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների: Հրահանգավորումն իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

•  նախքան աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները պետք է հագեցվեն հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու 

դեղարկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնեն դրանց ճիշտ օգտագործման, ինչպես նաև 

առաջին բուժ. օգնության ցուցաբերման վերաբերյալ հրահանգավորում:  

• հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին ցուցաբերել առաջին բուժ. օգնության, 

ապա անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխել քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատություն: 

 Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

Որպես արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և կառավարման միջոցառումներ  

կիրականացվեն նաև հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում կտեղադրվեն հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ,  

2. կփակցվեն հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ,  

3. կտեղադրվեն հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունների համար առաջարկվող 

մեղմացնող միջոցառումները ներառում են. 

• Նախքան հորատահարթակների և ճանապարհների կառուցումը, 

հետախուզափորվածքների անցկացումը, ընտրված տեղամասերի հետազոտում 

բուսաբանների և կենդանաբանների կողմից՝ հայտնաբերելու համար ՀՀ Կարմիր 
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գրքում գրանցված բույսերն ու կենդանիները, նրանց աճելավայրերը, բներն ու 

որջերը: 

• Հայտնաբերման դեպքում նախատեսվող աշխատանքների տեղամասերը 

տեղափոխում՝ բացառելու համար ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի ու 

կենդանիների վրա բացասական ազդեցությունը: 

• Նախատեսվող հորատահրապարակներում և ճանապարհներում թփերի առկայության 

դեպքում դրանց դիրքի տեղաշարժում (թույլատրելի սահմաններում), հակառակ 

դեպքում դրանց վերատնկում համապատասխան մարմնի  հետ համաձայնեցված: 

• Աշխատանքների ընթացքում բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունը ճանապարհներից դուրս, հատկապես երբ խոտածածկը թաց է: 

• Հնարավորինս արագ վերակագնել խախտված հողաբուսաշերտը: 

• Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների հայտնաբերման դեպքում առանձնացնել 

տվյալ պահպանվող գոտին: 

• Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնադրման և թխսման 

ժամանակամիջոցում դադարեցնել տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 

աշխատանքները: 

• Ամբողջ աշխատանքների ընթացքում հնարավորինս նվազեցնել աղմուկն ու 

լուսավորությունը: 

• Անհարժեշտության դեպքում մշակել գործողությունների պլան հիմնվելով ՀՀ 

կառավարության "ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին" թիվ 781-Ն որաշման դրույթների վրա: 

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեության հիմնական աշխատանքները կատարվելու 

են բաց դաշտային պայմաններում, ուստի պլանավորվում է կիրառել արտակարգ 

իրավիճակների կառավարման հետևյալ պլանային միջոցառումները, աշխատանքների 

ամբողջ ընթացքում: 

Ի՞նչ անել փլատակներում գտնվելիս.  

- չկորցնել ինքնատիրապետումը, պատրաստ լինել դժվարություններին. կատարյալ 

մթությանը, ճնշմանը, սննդի և ջրի բացակայությանը, հնարավոր վնասվածքների 

պայմաններին (հուսահատության մատնվող մարդը դատապարտված է), - զգուշորեն ազատել 
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ձեռքերը և ոտքերը, չփորձել այդ ընթացքում դուրս հանել, ճոճել խանգարող քարերը, 

աղյուսները, փայտե կամ այլ կառուցվածքները: Սեղմված ձեռքերը կամ ոտքերը պետք է 

ազատել միայն ներքևից փորելով: Ազատվելուց հետո վնասվածքները հայտնաբերելու համար 

ուշադիր զննել մարմինը, - եթե հնարավորություն կա բացել սողանցք և ինքնուրույն դուրս գալ 

փլատակից` խուսափելով իրար վրա կուտակված մեծ բեկորներից, քանի որ դրանք կարող են 

նոր փլուզման պատճառ դառնալ: Սողանցքն անպայման ամրացնել հենարաններով, որի 

համար կարող եք օգտագործել ձեռքի տակ եղած փայտե և մետաղյա առարկաներ, քարի և 

բետոնի պինդ բեկորներ, - եթե դուրս գալ հնարավոր չէ, ապա փորձել տեղափոխվել ավելի 

անվտանգ տեղ, պառկել կողքի, ոտքերը ծալել և մոտեցնել դեպի կուրծքը, իսկ ձեռքը դնել 

իրանի տակ կամ նստել երեսնիվայր առավելագույնս կռանալով, հենվելով ծնկների ու 

արմունկների վրա: Այս դիրքն ապահովում է նվազագույն շփում սառը գետնի հետ, - ավելորդ 

շարժումներ չանել` էներգիա խնայելու համար, - փնտրել հագուստ, վերմակ, շորեր, 

պոլիէթիլենի կտորներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես վերմակ, - աշխատել գտնել որևէ 

հեղուկ, եթե մոտակայքում հողը թաց է, ապա հագուստից մի կտոր պոկել և դրանով ներծծել 

ջուրը, կամ 13 բերանում փոքր և ողորկ քար պահել, որը կմեղմացնի ծարավի զգացումը, - 

անթույլատրելի է կրակ վառելը, - ճշտել օդի ներթափանցման ուղին, - աշխատել ազդանշան 

տալ ձայնով, առարկաներին հարվածելով, հատկապես, երբ լսում եք մարդկանց ձայն կամ 

շան հաչոց, - ձայները լռելու դեպքում հասկացեք, որ հայտարարվել է լռության րոպե և 

իրականացվում է ուժեղացված հետախուզություն, - հիշել, որ ձեզ կարող են հայտնաբերել ձեր 

ձայնով, տնքոցով, շնչառությամբ, մարմնի ջերմությամբ, - եթե պատահմամբ առկա է սննդի 

կամ ջրի պաշար, ապա այն օգտագործել խիստ խնայողաբար (մարդն առանց ջրի կարող է 

դիմանալ առավելագույնը 7 օր, իսկ առանց սննդի` 30 օր):  

 Սողանք  

Լեռնային ապարների կամ հողաշերտի դանդաղ շարժը կոչվում է սողանք: Սողանքային 

շարժընթացներն ուղղակիորեն կախված են տեղանքի կառուցվածքից, ապարների շերտերի 

տեղաբաշխումից, ստորերկրյա ցնցումներից: Հիմնականում դրսևորվում է նախալեռնային և 

լեռնային շրջանների թեք լանջերում և գետահովիտներում։ Սողանքներից տուժում են բնակելի 

և արդյունաբերական կառույցները, տրանսպորտային հաղորդաուղիները, էներգատարները, 

գյուղատնտեսությունը, հանքերը և այլն։ Սողանքները մեծ վտանգ են ներկայացնում 

ջրամբարների համար: Սողանքին նպաստող գործոններից են. - երկրաշարժի և ուժեղ 
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պայթյունների հարուցած ցնցումները, - անտառային զանգվածների ոչնչացումը, - ոռոգման 

համակարգերի չափից շատ օգտագործելը, - առատ մթնոլորտային տեղումները, 14 - լեռնային 

ապարների միջև գտնվող հողաշերտի կարբոնատային ծագումը, - սխալ շինարարական 

աշխատանքները և այլն: Սկսվող սողանքի նախանշան կարող են հանդիսանալ. - շենքերի 

պատերին, առաստաղին ճաքերի հայտնվելը, - ճանապարհների, առափնյա ամրությունների, 

փողոցների ճեղքվածքները, - լանջերի հիմքերի մոտ հողի ուռչելը, - դռների, պատուհանների 

դժվարությամբ փակվել-բացվելը, - ստորգետնյա ջրերի նոր ելքերի հայտնվելը, - 

ցանկապատերի, ծառերի տեղաշարժը և այլն: Հակասողանքային միջոցառում կարող է 

հանդիսանալ. - մակերեսային ջրերի հեռացումը, - անտառային գոտիների ստեղծումը, - 

հիդրոհամակարգերի վթարների արագ վերացումը, - սողանքազանգվածի հողը չորացնելու 

նպատակով խրամատներ փորելը, - անձրևաջրերի հավաքման և հեռացման համակարգ 

ստեղծելը, - ոռոգման համակարգերի արդյունավետ օգտագործումը և այլն: Սողանքներն ըստ 

շարժման արագության լինում են. դանդաղ, միջին, արագ: Դանդաղ սողանքներն աղետալի 

չեն համարվում, քանզի նրանց արագությունը կազմում է տարեկան մի քանի տասնյակ 

սանտիմետր: Միջին արագության սողանքները մեկ օրում մի քանի կիլոմետր արագությամբ 

շարժվող սողանքներն են: Արագ սողանքները շարժվում են ժամում մի քանի կիլոմետր 

արագությամբ: Աղետի պատճառ մեծ մասամբ դառնում են արագ շարժվող սողանքները: 

Հանկարծակի սկսվող սողաքի դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես լքել տարածքը սողանքին 

ուղղահայաց ուղղությամբ, 15 իսկ նախանշանների առկայության դեպքում անմիջապես 

ահազանգել 911 ծառայություն: Հայաստանում սողանքային գոտիներ են արձանագրվել 

Ողջաբերդում, Նուբարաշենում, Դիլիջանում, Պտղնիում, Սիսիանում, Լոռիում, երկաթգծի 

Սանահին կայարանի սահմանամերձ գոտում և այլն: Հանրապետությունում հայտնի է մոտ 

3000 սողանքավտանգ վայր: Հայաստանում ամենամեծ սողանք գրանցվել է 1840 թ. հուլիսին, 

երբ հայտնի Արարատյան երկրաշարժից, Արարատ լեռից պոկվել է մոտ 3 կմ3 ծավալով 

զանգված և անցնելով 28 կմ` իր ճանապարհին ոչնչացրել է Ս. Հակոբի վանքը, Արալիք 

քաղաքը, Երևանի սարդարի ամառային նստավայրը, մի քանի գյուղ` իրենց բնակիչներով, նաև 

պատնեշել է Սևջուր գետը։  

Սելավ  

Սելավը ջրի, հողի, լեռնային ապարների, տիղմի սրընթաց հոսք է, որն առաջանում է լեռնային 

գետերի ավազանում տևական անձրևների, ձյան կամ սառցապատ տարածքների ինտենսիվ 
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հալոցքի, ջրամբարների պատվարի փլուզման հետևանքով (1): Բնութագըրվում է ջրի 

մակարդակի կտրուկ բարձրացմամբ, գործելու կարճատևությամբ և ավերիչ ուժով. 

Արագությունը` միչև 10 մ/վրկ (36 կմ/ժ): ՀՀ-ում սելավները սովորաբար առաջանում են 

գարնանը և ամռան սկզբին: Ինտենսիվ սելավներ են դրսևորվել Ողջի, Մեղրի, Արփա, Գառնի, 

Գետառ, Մաստարա գետերի ավազաններում, Փամբակի, Սևանի լեռնաշղթաների 

ձորակներում, Երանոսի լեռնաշղթայում, Երասխ լեռան լանջերին և այլն: Հանրապետության 

տարածքի շուրջ 65%-ը գտնվում է սելավավտանգ գոտում: Հատկանշական է 1946 թ. մայիսի 

25-ի Գետառի սելավը, որը Երևան քաղաք բերեց 2- ից 4.5 մ տրամագծով քարաբեկորներ, 

զոհվեց 250 մարդ: Սելավն առաջացնում է զոհեր, վիրավորներ, մեծ ավերածություններ` 

քանդվում են բնակելի տներ, կենսապահովման ենթահամակարգեր, էկոհամակարգեր: 16 

Սելավի առաջացմանը նպաստում է. - սելավատարի հունի փակումը, - թեք լանջերը հերկելը, 

- թեք լանջերի բուսածածկույթը ոչխարների արոտավայր ծառայեցնելը, - հողի էրոզիան, 

ծառահատումները և այլն: Կանխատեսումը. Սելավն սկսվելուց 10 րոպե (եկող սելավի 

աղմուկը լսվում է մեծ հեռավորության վրա), սակավադեպ` 1-2 ժ առաջ (երկարատև 

տեղումների դեպքում և այլ պատճառով): Կանխարգելումը. - հակասելավային կառույցների 

շինարարություն` պատվարների կառուցում, - սպառնացող տարածքներից հոսքի շեղելը, - 

թեք լանջերին հողի հերկման աշխատանքների արգելում, - սելավատարի երկայնքով և 

լեռնալանջերին ծառատնկումներ, - սելավատարի հունի հնարավոր խցանումների 

կանխարգելում, - ջրային հոսքերի կառավարում, մշտադիտարկում, - սելավատարի հունի 

լայնացում, խորացում և այլն: Պաշտպանությունը. - տարհանում (եթե հաշվարկային 

ժամանակը թույլ է տալիս), - շտապ տարհանման դեպքում անմիջապես տեղափոխվել 

տարածքի անվտանգ, բարձր վայր, - հրաժարվել հնարավոր սելավների գոտում 

շինությունների կառուցումից, այդ թվում` ժամանակավոր կացարաններից, - վնասված 

տարածքներում, որքան հնարավոր է արագ տընկել ծառեր` հնարավոր էրոզիան կանխելու 

համար: 17 2.4. Ջրհեղեղ Ջրհեղեղը տեղանքի ժամանակավոր աղետալի ջրածածկումն է, որն 

առաջանում է ինտենսիվ անձրևների, արագ ձնհալքների, գետերի մակարդակի բարձրացման, 

ինչպես նաև ջրամբարներում հնարավոր տեխնածին վթարների հետևանքով: ՀՀ-ում աղետալի 

ջրհեղեղներ են եղել 1936, 1938, 1948, 1951, 1953, 1956, 1963, 1968 թթ.: Հետևանքները. - 

նյութական կորուստներ, - մարդկային զոհեր, վիրավորներ, - էկոհամակարգերի ոչնչացում և 

այլն: Ջրհեղեղից հետո ակտիվանում են սողանքները, փլուզումները: Կանխատեսումը. - 
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անձրևային հեղեղները կանխատեսվում են 1-2 օր առաջ, գետավարարումների 

կանխատեսումը` 1-2.5 ամիս առաջ: Կանխարգելումը. - կուտակված սառցապատնեշի 

քայքայում, պայթեցում, - ջրամբարների անվտանգ շահագործում, - ջրային հոսքերի 

կառավարում, մշտադիտարկում: Ջրհեղեղի ժամանակ գործելու կարգը. - հեղեղի 

նախազգուշացում ստանալու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել շրջապատի մարդկանց, - 

մինչև կառավարման մարմինների համապատասխան ցուցումները, տրանսպորտով կամ 

ոտքով շտապ բարձրանալ բնակավայրին մոտ գտնվող բարձրադիր վայրերը (բլուր, լեռ և 

այլն), - աղետի կապոցը թրջվելուց զերծ պահել, 18 - տանը ոչ մի դեպքում չօգտվել 

կենցաղսպասարկման համակարգերից` երկրորդային ազդեցություններից խուսափելու 

համար: Աղետալի հետևանքներից խուսափելու համար. - չփորձել կտրել-անցնել ջրային 

հոսքը. 15 սմ խորության ջրի արագ հոսքը վտանգավոր է մարդու համար, իսկ 50 սմ-ը` 

անանցանելի, սովորական մեքենաների համար, - ծանծաղ տեղերն անցնելիս հագնել 

ջրակայուն պինդ կոշիկներ և օգտվել ձեռնափայտից, - ջրում հայտնվելիս, ջրի 

ջերմաստիճանից կախված, մարդը կարող է դիմանալ. 240 С-ի դեպքում 7-9 ժամ, 100 -150 С-

ի դեպքում` 3.5-4.5 ժամ, 30 С-ի դեպքում` 10-15 րոպե, 20 С-ի դեպքում` 5-6 րոպե, - օգնության 

կարիքի դեպքում տալ աղետի ազդանշան (խարույկ, լապտեր, բղավոց, դրոշներ, ազդանշան 

և այլն): Ջրհեղեղից հետո բնակչության գործելու կարգը. - ուշադիր հետախուզել կացարանի 

հիմքի ամբողջությունը, պատերի, պատուհանների և հատակի վիճակը, հաղորդակցության 

համակարգը, թունավոր օձերի հնարավոր առկայությունը, (նշել՝ որպես կանոն օձերը ...) - 

ստուգել սննդի պիտանիությունը, օգտագործելուց առաջ լվանալ եռացրած ջրով, - խմելու 

ջուրն օգտագործել սանիտարական ստուգումից կամ եռացնելուց հետո, - չօգտագործել ջրում 

հայտնված սննդամթերքը, - նախքան հաղորդակցության համակարգերից օգտվելը, ստուգել 

դրանց վնասվածության աստիճանը, - չմնալ այն տանը, որը վթարային է կամ վստահություն 

չի ներշնչում:  

 

Փոթորիկ և պտտահողմ  

Փոթորիկը 20.8 մ/վ (75 կմ/ժ) և ավելի արագությամբ, մշտական ուղղությամբ քամի է: 32.7 մ/վ 

(117 կմ/ժ) և ավելի արագության փոթորիկը կոչվում է մրրիկ, որը հանգեցնում է ամայացուցիչ 

ավերածությունների: Պտտահողմը (մրրկասյուն) ձագարաձև հողմապտույտ է, որն իջնելով 

հզոր կուտակաանձրևային մրրկասյունային ամպից, մուգ ամպասյան ձևով, մոտավորապես 
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ուղղահայաց առանցքի նման, կարող է ավերել շենքեր, տապալել ծառեր, հանգեցնել 

մարդկանց կյանքի և առողջության համար վտանգի: Պտտման արագությունը կազմում է 100 

մ/վ, (360 կմ/ժ), տեղաշարժման արագությունը` 35-60 կմ/ժ, տևողությունը` մի քանի րոպեից 

մի քանի ժամ, փոթորկի դեպքում` մինչև մի քանի տասնյակ օր: Պըտտահողմի ձագարի 

տրամագիծը մի քանի մետրից հասնում է մինչև 2 կմ: Պտտահողմը կարող է լճերում և 

ջրամբարներում առաջացնել ալիքներ: Օվկիանոսի վրա տեղի ունեցող մրրկասյուները 

կոչվում են տորնադոներ: Այս երևույթները, որպես կանոն, ուղեկցվում են տեղատարափ 

անձրևներով, որոնք իրենց հերթին կարող են հանգեցնել հեղեղների և հողի հումուսային 

շերտի լվացման: Կանխատեսումը. Փոթորիկը կանխատեսվում է ժամանակին, իսկ 

պտտահողմը չի կանխատեսվում: Վնասող գործոնները. - վնասում և քանդում է 

շինություններ, կտրում է էլեկտրահաղորդալարեր, - ամայացնում է դաշտեր, արմատախիլ է 

անում ծառեր, - վնասում է մարդկանց և կենդանիներին (մարդիկ վնասվածքները ստանում են 

հիմնականում թռչող առարկաների հարվածներից): 20 Դիմակայումը. - տնտեսական գույքը 

բակից, պատշգամբից տեղափոխել նկուղ կամ հիմնավոր շինություն, - պատսպարվել 

հիմնավոր շինություններում, պատուհաններից հեռու, - անջատել կոմունալ-էներգետիկ 

ցանցերը, - բաց տեղանքում արագ շարժվել քամու, պտտահողմի շարժմանն ուղղահայաց կամ 

սեղմվել ցանկացած փոսի, ձորակի հեղեղատարի հատակին, - մինչև փոթորիկը կատարել 

կառույցների, կենսապահովման ենթահամակարգերի ամրացման աշխատանքներ, - մրրիկի 

կանխատեսման դեպքում իրականացնել տարհանում:  

2Կայծակ  

Կայծակն էլեկտրական լիցքերի պարպումն է, որը տեղի է ունենում տարբեր լիցքեր ունեցող 

ամպերի կամ ամպերի և երկրի միջև, ուղեկցվում է փայլատակումով և որոտով: Կայծակը և 

որոտը միասին կոչվում են ամպրոպ, որն առաջանում է կույտավոր անձրևաբեր ամպերում: 

Վերջիններս ձևավորվում են լեռներում` եղանակի կտրուկ փոփոխության արդյունքում: 

Գոլորշիներով հարուստ տաք օդը վեր բարձրանալով` խառնվում է օդի սառը շերտերին, 

արագորեն սառչում է և սեղմվում: Առաջանում են ամպրոպային ամպեր, որոնց մեջ առկա ջրի 

կաթիլները և սառցե բյուրեղները, շփվելով միմյանց հետ, էլեկտրականանում են և ձևավորում 

կայծակ: Կայծակի հոսանքի լարումը հասնում է մինչև 50 միլիոն Վոլտի, իսկ հոսանքի ուժը` 

200 հազար Ամպերի, ջերմաստիճանը` 25- 30 հազար աստիճանի: Ամպրոպը հաճախ 

ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով, հորդառատ անձրևներով, երբեմն` կարկուտով: ՀՀ-ն 
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ամպրոպների հաճախականությամբ և ուժգնությամբ Անդրկովկասում առաջատարն է: 

Կայծակներ հիմնականում դրսևորվում են աշնանը և գարնանը` առավելապես Արագածոտնի 

և Տավուշի մարզերում: 21 Պաշտպանությունը. - խուսափել բաց տարածություններից, 

թաքնվել շենքերի մուտքերում, առևտրի օբյեկտներում, - չպատսպարվել բարձրադիր 

վայրերում, միայնակ ծառերի հարևանությամբ, - կարելի է պատսպարվել քարանձավում՝, 

բայց ոչ մուտքի մոտ, անտառում՝, բայց ոչ միայնակ ծառերի հարևանությամբ, - չպատսպարվել 

հատկապես խոտի դեզի հարևանությամբ, - բաց տարածքում գտնվելիս` պատսպարվել 

տարածքի ամենացածր վայրում, - հեռու մնալ գետերի, լճերի ափերից, չի կարելի լողալ կամ 

մնալ նավակում, - տանը գտնվելիս` փակել դռները, պատուհանները, անջատել 

էլեկտրականությունը, չօգտվել հեռախոսից, ջրի ծորակներից, - եթե ավտոմեքենայով եք, կանգ 

առեք, եթե հեծանիվով եք, կայանեք և հեռացեք նրանից առնվազն 30 մ: Դիմակայումը. - 

շենքերի տանիքներից բարձր տեղակայել հողակցված շանթարգելներ, որոնք ունեն 10 Օհմ և 

ավելի դիմադրություն, - ալեհավաքները հողակցել: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները տեղի են ունենալու բաց դաշտային 

պայմաններում, ուստի աշխատակիցներին տրամադրվող ԱՊՄ (անհատական պաշտպանիչ 

միջոցներ) հետևյալներն են՝ 

• Ձեռնոցներ, 

• Ճտքավոր անվտանգության կոշիկներ 

• Արտահագուստ 

Աշխատանքները իրականացնելիս պետք է հաշվի առնվի նաև եղանակը՝ 

1. Արևի ժամանակ սահմանելով հանգստի ժամեր 

Կամ անձրևի դեպքում անձևանոցներ տրամադրելով 

Էլեկտրակայանքների անվտանգ շահագործման կանոնները համաձայն 2006 թվականի 

նոյեմբերի 23-ի, N 1933-Ն 

«Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական 

կանոնակարգ 

  

 Սույն պահանջները տարածվում են` 

ա) էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման, 

բաշխման գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների վրա, 
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բ) էլեկտրակայանքները հաստիքային մասնագիտացված անձնակազմի միջոցով շահագործող 

և (կամ) սպասարկող կազմակերպությունների վրա, 

գ) այն կազմակերպությունների վրա, որոնք պայմանագրային հիմունքներով կատարում են 

շինհավաքակցման, փորձարկման աշխատանքներ` սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում 

նշված կազմակերպությունների էլեկտրակայանքներում, 

դ) էլեկտրասպառող կազմակերպությունների վրա` սույն գլխում սահմանված դեպքերում: 

2) Յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր սեփականությունը հանդիսացող կամ իր կողմից 

տնօրինվող էլեկտրակայանքների անվտանգությունն այլ անձանց կյանքի ու գույքի համար և 

էլեկտրակայանքներն սպասարկող աշխատողների, գործող էլեկտրակայանքներում 

պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող աշխատողների առողջությունն ու 

անվտանգությունն ապահովելու համար պարտավոր է ապահովել հետևյալ պարտադիր 

միջոցառումների կատարումը` 

ա) կառուցվող (վերակառուցվող) էլեկտրակայանքների գործարկում` սույն տեխնիկական 

կանոնակարգի 3-րդ գլխի պահանջներին համապատասխան, 

բ) յուրաքանչյուր աշխատատեղում և աշխատանքային գործընթացում ռիսկերի գնահատում, 

աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջական վիճակի անձնագրերի 

կազմում, 

գ) աշխատատեղերում և աշխատանքային գործընթացներում ռիսկերի գնահատում և դրանց 

ազդեցության նվազեցման վերաբերյալ աշխատողների, կազմակերպության 

էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ կատարելու համար գործուղված անձանց 

նախնական հրահանգավորում և ուսուցում` մինչև ինքնուրույն աշխատանքի թույլատրելը, և 

պարբերաբար` աշխատանքային գործունեության ընթացքում, 

դ) գործող էլեկտրակայանքների շահագործման, օպերատիվ և տեխնիկական սպասարկման 

վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերի (կազմակերպության ստանդարտների, 

շահագործման կանոնների և այլն) մշակում, ընդունում և կատարում` էլեկտրակայանքների 

շահագործման ամբողջ ընթացքում դրանց անվտանգությունն ապահովելու համար, 

ե) գործող էլեկտրակայանքների օպերատիվ և տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և 

փորձարկման աշխատանքներ կատարող ստորաբաժանումների կառուցվածքի և 

գործառույթների սահմանում` կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով, 
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զ) էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի ուսուցման ծրագրերի, ուսուցման, 

հրահանգավորման, ատեստավորման, ինքնուրույն աշխատանքի անցնելու թույլատրման, 

կրկնորդման վերաբերյալ ներքին և անհատական իրավական ակտերի ընդունում, 

է) աշխատանքների անվտանգ կատարման վերաբերյալ հրահանգների ու կանոնների 

կազմում և ընդունում, որոնցում ներառվում են անվտանգության ապահովման տեխնիկական 

ու կազմակերպական միջոցառումները, պաշտպանության միջոցներից օգտվելու 

պայմանները, աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող յուրաքանչյուր աշխատողի 

իրավունքները, պարտավորությունները և պատասխանատվությունը, 

ը) աշխատանքների անվտանգ կատարման համար աշխատողների ապահովումը 

համապատասխան գործիքներով, սարքավորումներով, անհատական պաշտպանության 

միջոցներով, չափիչ և ստուգիչ սարքերով, 

թ) անվտանգության կառավարման համակարգի` որպես կազմակերպության 

աշխատանքային գործունեության կարևոր օղակներից մեկի կազմավորումը և աշխատանքի 

ապահովումը (կազմակերպության անվտանգության ստորաբաժանման կազմավորումն ու 

աշխատանքի ապահովումը, անվտանգության ապահովման կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ միջոցառումների մշակումը, ֆինանսավորումը, ներդրումը, 

անվտանգության վերահսկումը, խախտումների վերլուծությունը և այլն), 

ժ) գործող էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ կատարող էլեկտրատեխնիկական 

անձնակազմի աշխատողների` գործատուի հաշվին նախնական և պարբերական բժշկական 

զննումների անցկացումը, 

ժա) կազմակերպության կողմից` իր տարածքից դուրս գտնվող օդային ու մալուխային գծերի, 

ենթակայանների, մալուխային էստակադների ու ստորգետնյա կառույցների պարբերական 

զննումների կազմակերպումն ու անցկացումը` այլ անձանց կյանքի ու գույքի 

անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: Կազմակերպությունն այդ 

էլեկտրակայանքների վտանգների մասին պետք է պարբերաբար տեղյակ պահի 

հանրությանը` զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

3) Էլեկտրամատակարար կազմակերպության կողմից` իր սեփականությունը հանդիսացող 

էլեկտրական ցանցերից սնվող սպառողներին էլեկտրամատակարարման ծառայությունների 

մատուցումը պետք է իրականացվի ԳՕՍՏ 13109 ստանդարտի պահանջներին և հետևյալ 

չափանիշներին համապատասխան, սակայն չսահմանափակվելով դրանցով` 
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ա) լարման մեծությունը` դրա թույլատրելի շեղումների սահմաններում, 

բ) էլեկտրական ցանցերում առաջացող այն գերլարումների սահմանափակումը` մինչև 

թույլատրելի մակարդակը, որոնք էլեկտրական կամ էլեկտրամագնիսական կապերի շնորհիվ 

կարող են անցնել սպառողի էլեկտրական ցանցերը և վնասել սպառողի էլեկտրակայանքները։ 

4) Էլեկտրամատակարար կազմակերպությունը պետք է ապահովի իր սեփականությունը 

հանդիսացող էլեկտրական ցանցերին անմիջականորեն միացված` սպառողի 

սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրական գծերի պաշտպանությունն էլեկտրական 

վնասվածքներից` համաձայն միացման պայմանագրի: 

5) Գործատուն պետք է կազմակերպի աշխատողների ուսուցման կաբինետ, իսկ խոշոր 

կազմակերպությունների համար (100 աշխատողից ավելի)` նաև ուսուցման տեխնիկական 

բազաներ (պոլիգոններ): 
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ELECTRIC NETWORKS OF ARMENIA
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