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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ 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:  

Ավտոմեքենաների հեղուկ գազի, հեղուկ վառելիքի(բենզին, դիզելային վառելիք) 

լիցքավորման կայանը նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Պտղնի բնակավայրի 23-րդ 

փողոց 8 հողամաս հասցեում:  Ավտոմեքենաների հեղուկ գազի, հեղուկ վառելիքի 

լիցքավորման կայանի 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 Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Ավտոմեքենաների հեղուկ գազի, հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանի 

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 

համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման նախնական գնահատման հայտը 

նկարագրում է նախատեսվող գործողությունները, բնապահպանական ելակետային 

պայմանները, հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության 

գնահատման շրջանակը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  
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1.4 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.4.1 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

ՀՀ Կոտայքի մարզ Պտղնի բնակավայրի 23-րդ փողոց 8 հողամաս հասցեում, 

նախատեսվող ավտոմեքենաների հեղուկ գազի, հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանի 

նախագիծը մշակվել է <<Պրոֆէներջի>> ՍՊԸ-ի կողմից,  համաձայն նախագծային 

առաջադրանքի:  

Տարածքում կառուցապատում իրականացնելու համար հիմք է հանդիսանում 

տարածքի սեփականատեր Վարդան Թումանյանի սեփականության իրավունքը 

հաստատող N 11082020-07-0162 անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման վկայականը և Պտղնի համայնքի կողմից 05.10.2020 թ տրամադրված N40 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը: 

Նախատեսվող լիցքավորման կայանի նկարագիրը՝ 

ՀՀ Կոտայքի մարզ Պտղնի բնակավայրի 23-րդ փողոց 8 հողամաս հասցեում 

- Ընդհանուր մակերես – 5000քմ; 

- Մուտքը և ելքը ապահովելու համար վարձակալման ենթակա մակերես 

550քմ; 

- Կառուցապատման մակերես - 3500 քմ 

- Կանաչապատման մակերես –1500 քմ 

Տարածքում նախատեսվում է  

- Հեղուկ գազի ստորգետնյա գազամբար V=5խմ; 

- Ընդունիչ 

- Սնող հեղուկ գազի պոմպ 

- Հեղուկ վառելիք (դիզվառելիք) ստորգետնյա տարա V=16խմ 

- Հեղուկ վառելիք ստորգետնյա տարա V=5 խմ 

- Հեղուկ վառելիք ստորգետնյա տարա V= 5 խմ 

- Ընդունիչ տարաներ 60լ  

- Պահեստային տարաների վառելիքալցման կետ: 

- Հողատարածքի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի; 

- Հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման; 

- Իրավունքի տեսակը սեփականություն: 
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Նախագիծը կատարված է ՀՀ-ում գործող կանոնների, դրույթների և պատվիրատուի 

առաջադրանքի հիման վրա: 

Շրջակա հատվածներում գոյություն ունեցող շինություններ բացակայում են: 

Ավտոմեքենաների լցակայանը մեկուսացված է բնակելի զանգվածից շինարարական 

նորմերի պահանջներին համապատասխան։ 

Ավտոմեքենաների լիցքավորման կայանը բաղկացած է օպերատորային շինությունից, 

կոմպրեսորային կայանից, ստորգետնյա հեղուկ վառելիքի պահեստներից, 

ավտոմեքենաների լիցքավորման կայանից ,ծածկարանով, ջրի հակահրդեհային 

ստորգետնյա տարաներից, շանթարգելներից: 

Օպերատորային շինությունը իրենից ներկայացնում է 21.0x13.0 արտաքին չափերով 6,5մ 

բարձրությամբ միահարկ շինություն, որտեղ տեղաբաշխվելու են 

օպերատորի, տնօրենի սենյակները, սանհանգույցները նախատեսված 

տղամարդկանց և կանանց, հաշմանդամների համար, հանգստի և սննդի սենյակը, 

սպասասրահը։ Օպերատորային շինության ներսի մաքուր բարձրությունը նախատեսված է 

3.5մ: Տանիքը հարթ՝ արտաքին ջրահեռացմամբ: 

Ծածկարանը 32,5 x 8,00 մ առանցքային չափերով շինություն է 6,5մ բարձրությամբ: 

Նախագիծը կատարված է ՀՀ-ում գործող ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04, (գազաբաշխիչ 

համակարգեր) ՇՆՁ IV-12.101-04, Գազաբաշխիչ համակարգերի նախագծում և 

շինարարություն, շինարարական նորմերի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 28.08.2008 թ. 

(Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ) կառուցման և շահագործման 

նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1101 -Ն 

և ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում 

Տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 2399 -Ն որոշումների հիման վրա:
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1.4.2 Շինարարական աշխատանքների իրականացման աշխատանքային ժամանակացույց 

 



 

1.4.3 Հողային աշխատանքներ. Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա 

Ավտոմեքենաների հեղուկ գազի, հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանի 

նախագիծը նախատեսված է ՀՀ Կոտայքի մարզ Պտղնի բնակավայրի 23-րդ փողոց 8 

հողամաս հասցեում: 

Հողային աշխատանքների ծավալ՝ հանույթ,2000խմ հետլիցք՝ 1200 խմ։ 

Ավալցուկ հողային զանգվածը կտեղափոխվի Աբովյան համայնքի հետ 

համաձայնեցված վայր: 

ԻՏԱ և բանվոր անձնակազմ, մարդ շինարարության փուլ ՝  

        - ÆÝÅ»Ý»ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½Ù  - 2 Ù³ñ¹ 

      ·- ²ñÑ»ëï³·áñÍÝ»ñ ¨ µ³ÝíáñÝ»ñ  - 10 Ù³ñ¹ 

·      -Ø»ù»Ý³í³ñÝ»ñ ¨ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ - 5 Ù³ñ¹  

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը 

և յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում: 
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1.4.4 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, որոնց ցանկը և 

քանակները ներկայացված են աշխատանքային նախագծի համապատասխան բաժնում: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերի 

ընթացքում, շինարարական աղբն է՝ 20 խմ : Շինարարական աղբը ամբողջությամբ 

կտեղափոխվի համայնքի հետ պայմանագրային հիմունքներով հատկացված վայր:  

a) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`2 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`                              0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝   15 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է `    0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  210 օր                                         

Wխ.տ.= (2 x 0.016 + 15 x 0.025) x 210 = 85.47 մ3/շին. ժամ: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 500 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 210 

Մ1 = 500 x 0.0015 x 210 = 157.5 խմ.շին.ժամ. 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի 242.97 խմ/շին. ժամ: 

 

1.4.5  Ինժեներական ցանցեր 

 

Լցակայանի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացվելու է 

համաձայն տեխնիկական պայմանի միանալով <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ ցանցին, որի 

համար սահմանված կարգով ստացվել է տեխնիկական պայման և լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ: Ջրամատակարարումը 
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նախատեսվում է Երևան-Սևան մայրուղու հարեվանությամբ անցնող D = 800մմ 

տրամագծի ջրատարից: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ 

կենցաղային պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը 

կմատակարարվի տարաներով:  

Շահագործման փուլում կայանում առաջացող կենցաղային կեղտաջրերը 

սանիտարական-սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում է ներքին ցանցի 

միջոցով դեպի կոյուղու բակային ցանց: Բակային ցանցի միջոցով ուղղվում են 

կեղտաջրերի անջրթափանց հոր: Հորի ծավալը կազմում է 45 խմ: Կապված լցվելու 

հաճախականությունից սեփտիկ հորից կենցաղային կեղտաջրերը հատուկ 

մեքենաներով կհեռացվեն կոյուղու ցանց: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում 

էլեկտրամատակարարումը  կիրականացվի համաձայն տեխնիկական պայմանի:  
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2.  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

ì»ñÇÝ äïÕÝÇ µÝ³Ï³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ: 

ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ Ù³ñ½Ç 3 ·ÛáõÕ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇÝ: 

ì»ñÇÝ äïÕÝÇáí ¿³ÝóÝáõÙ ºñ¨³Ý-Æç¨³Ý Ø-4 ÙÇçå»ï³Ï³Ý ³íïá×³Ý³å³ñÑÁ:    

´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ` 970 Ù³ñ¹, ½µ³ÕíáõÙ ¿ åïÕ³µáõÍáõÃÛ³Ùµ, µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ùµ: 

Տարածքը գտնվում է M4 միջպետական ճանապարհին կից : Տարածքի 

կառուցապատված չէ, ունի փոքր թեքություն:  

  

2.2 ՌԵԼԵՖ 

î»Õ³ÝùÇ é»ÉÇ»ýÁ áõÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇçÇÝ Ïïñïí³ÍáõÃÛáõÝ: ¼·³ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ »Ý 

½µ³Õ»óÝáõÙ  Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó é»ÉÇ»ýÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É í»ñÇÝ »ññáñ¹³Ï³Ý ¨ ãáññáñ¹³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ 

³Ý¹»½Çï³µ³½³ÉïÝ»ñÁ, ïáõý³ÛÇÝ É³í³Ý»ñÁ: Ø³Ûñ ³å³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

Ë×³-µ»Ïáñ³ÛÇÝ ¿ÉÛáõíÇ³É ¨ ¿ÉÛáõíÇ³É- ¹»ÉÛáõíÇ³É Ï³ñµáÝ³ï³ÛÇÝ ³í³½³Ï³í»ñÁ: ²Ûë 

Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, Ï³Ëí³Í é»ÉÇ»ýÇ Ó¨Çó, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 

0.5-1.5 Ù-Çó: 

 

2.3 ԿԼԻՄԱ 

 î³ñ³ÍùÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõÝÇ ãáñ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³, áñï»Õ ³Ùé³ÝÁ ï³ù ¿, 

ÇëÏ ÓÙé³ÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ óáõñï: ú¹Ç ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿            

6.6-10.9û: ´³ó³ñÓ³Ï ÙÇÝÇÙ³É ç»ñÙ³ëïÇ×անÁ ÇçÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ - 21û , ÇëÏ 

³é³í»É³·áõÛÝÁ` +40û: î³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 320-470 ÙÙ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ·áÉáñßáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 800-1100 ÙÙ: î³ñ»Ï³Ý ËáÝ³í³óÙ³Ý 

·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.38-0.51:   
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2.4 ՕԴԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ 

 

Հրազդան քաղաքի մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ 

Շրջակա միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի 

կենտրոն” ՊՈԱԿ (Էկոմոնիտորինգ) կողմից:  

Քաղաքում կատարվում են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի 

մոնօքսիդի և գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 17 շարժական 

դիտակետ և 1 անշարժ դիտակայան: 

Սույն հայտում նախատեսված միջոցառումների արդյունքում՝ օդային ավազանի 

աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի սպասվում: 
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2.5 ՀՈՂԵՐ  

  È»éÝ³ÛÇÝ ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñÁ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ Ï»ñåáí áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý 

¾¹ÇÉÛ³ÝÇ ¨ ÊïñÛ³ÝÇ, ê³ñ·ÇëÛ³ÝÇ, Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ, ö³ñë³¹³ÝÛ³ÝÇ, Ø³ÝáõÏÛ³ÝÇ (Ð.À. 

Ýäèëÿí, Í.Ê Õòðÿí 1963; Ñ.Ñ. Ñàðêèñÿí 1959, Ê.Ã. Ìåëêîíÿí, 1968; È.Ð. Ïàðñàäàíÿí 

1970; Äæ.Ë. Ìàíóêÿí, 1970) ÏáÕÙÇó, áñáÝù É»éÝ³ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Ýç³ï»É »Ý »ñÏáõ »ÝÃ³ïÇå` µ³ó ¨ Ùáõ· ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñ:  

 Øáõ· ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñÁ Ù³Ï»ñ»ëÇó áõÝ»ÝáõÙ »Ý Ùáõ·, »ñµ»ÙÝ ·áñß³íáõÝ 

»ñ³Ý·³íáñáõÙ: ÎáõÉïáõñ³Ï³Ý³óí³Í ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý 

Ý³Ë³É»éÝ³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ½áñ 

ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝáí (50-70ëÙ) ÃáõÛÉ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í Ñ³Ù³ë»é åñáýÇÉÇ 

Ï³éáõóí³Íùáí: ÐÇÝ áéá·»ÉÇ ÑáÕ³ï»ëù»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Éí³óí³Í »Ý ¨ 

³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ Ëï³óí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ÑáÕ»ñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý 

Ë³Ûï³µÕ»ï Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½Ùáí, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ é»ÉÇ»ýÇ ÉÇïáÉá·Ç³Ï³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÑáÕ³ÛÇÝ ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý ¨ áéá·Ù³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÐáÕ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É Ï³ñÍñ 

³å³ñÝ»ñÇ ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý  ³å³ñÝ»ñÇ µ»Ïáñ³ÛÇÝ 

µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ:  

 ²í³½³Ë×³ÛÇÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ íñ³ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ³é³í»É Ã»Ã¨ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

Ï³½Ù áõÝ»óáÕ ÑáÕ»ñ, áñáÝó åñáýÇÉáõÙ ÙÇÝ»ñ³É³ÛÇÝ Ù³ëÁ ½·³ÉÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ ¿ 

áõÝ»ÝáõÙ: È»éÝ³ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ Ïáõë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý µ³ñÓñ 

ù³ñù³ñáïáõÃÛ³Ùµ ¨ ÏÙ³Ëù³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ø³ñù³ñáïáõÃÛáõÝÁ Áëï ËáñáõÃÛ³Ý ³×áõÙ ¿: 

Øß³ÏáíÇ ÑáÕ»ñÁ Ñ³×³Ë µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ùÇã ù³ñù³ñáïáõÃÛ³Ùµ ¨ ³í»ÉÇ Í³Ýñ 

Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½Ùáí: ÜÏ³ïíáõÙ ¿ í»ñÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõÙ Ýáõñµ ïÕÙ³ÛÇÝ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ 

Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ, áñÁ åÕïáñ çñ»ñáí áéá·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ²Ûë ÑáÕ»ñÇ ïÕÙ³ÛÇÝ 

ýñ³ÏóÇ³ÛáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý ÙáÝÃÙáñÇÉáÝÇï³ÛÇÝ, ÷ùíáÕ ùÉáñÇï³ÛÇÝ 

ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÁ: ÐáÕ»ñÇ ¿ñá½³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ` 10 – 15 %:    

2.6 ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Շինարարական աշխատանքերի ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն 

են՝ կենցաղային աղբը /ծածակագիրը՝ 9120040001004/՝ 1.05 տ, որը կհավաքվի 

աղբահավաք կոնտեյներներում և կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր, և 20 խմ 

շինարարական աղբը /ծածակագիրը՝ 9120060101004/, ամբողջությամբ 
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տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

շինթույլտվությամբ հատկացված վայր: 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.7 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 âáñ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ·áïáõ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 1320-1390 մ 

µ³ÓñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý ÷»ïñ³-Ëáï³-ßÛáõÕ³Ëáï»ñÁ, µáËÇ-

ÏÍÙ³Ëáï³ÛÇÝ ïÇå»ñÁ: Ð³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ý³¨ ÏÇë³³Ý³å³ï³ÛÇÝ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 

ûßÇÝ¹ñ³-¿ý»Ù»ñ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ` Artemisia Fragrans Willd, Kochia Prostrata (L.) 

Schrad., Atraphaxis Spinosa L., ¨ ³ÛÉÝ: 

Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ 

î³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï¨Û³É 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ` ·áñßáõÏ, Ý³å³ëï³Ï, ×³Ñ×³ÏáõÕµ, Å³Ûé³ÛÇÝ ÙáÕ»ë, Éáñïáõ 

ëáíáñ³Ï³Ý, ¹³ßï³ÙáõÏ, ù³ñ³Ï½³ùÇë ¨ ³ÛÉÝ: ²ÝáÕÝ³ß³ñ³íáñÝ»ñÇó Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý` 

³ÝÓñ¨³íáñ¹Á, ÙñçÛáõÝÁ, ÍÕñÇ¹Á, ×éÇÏÁ, Ùáñ»ËÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

ÂéãáõÝÝ»ñÇó Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ×Ý×ÕáõÏÁ ïÝ³ÛÇÝ, ÙáËñ³·áõÛÝ ³·é³íÁ, ³Ýï³é³ÛÇÝ 

³ñïáõÛïÁ (Lullula arborea), ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÍÇÍ»éÝ³ÏÁ (Hirundo rustica), »ÕÇÝç³ÃéãÝ³ÏÁ 

(Troglodytes troglodytes), Å³Ûé³ÛÇÝ ÍÇÍ»éÝ³ÏÁ (Ptyonoprogne rupestris): 

úÓ»ñÇó Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ·Ûáõñ½³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý íÇß³åÇÏÁ  (Eryx jaculus): 

 

2.8 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՋՐԵՐ 

Կոտայքի մարզը գերազանցապես տեղակայված է Սևան-Հրազդան ջրային ավազանում, 

որը ներառում է Հրազդան, Մարմարիկ, Քասախ և Ամբերդ գետերը: Կոտայքի մարզի 

շատ փոքր մաս գտնվում է Արարատի ջրային ավազանում:  



ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2022 

 

25 
 

Քարտեզ 0-1 Սևան-Հրազդան ջրային ավազանի Քարտեզ 

 

Հրազդան ԳԵՏԸ 

Հրազդան գետը սկիզբ է առնում Սևանա լճից և ձգվում է մինչև Սևան քաղաք:  Գետի 

ավազանն իր վերին հոսքի սահմաններում սահմանակից է Փամբակ լեռնաշղթային 

հյուսիսում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթային արևմուտքում և Գեղամա լեռնաշղթայն 

արևելքում:  Ընդհանուր առմամբ, գետը հոսում է նեղ կիրճով:  Երևանն անցնելուց հետո 

գետը հոսում է Արարատյան դաշտավայրով և թափվում Արաքս գետ: Գետի 

երկարությունը 141 կմ է, իսկ թեքությունը՝ 1,000 մ: Ջրհավաք ավազանի տարածքը 

(առանց Սևանա Սևանա լճի) է 2,560 կմ2: 

Հիդրոերկրաբանական տեսանկյունից գետի ջրհավաք ավազանը բաժանվում է երկու 

զգալիորեն տարբեր մասերի. աջ ափին տիրում են հիդրոֆոբիկ շերտերը, մինչդեռ ի 

տարբերություն դրա, ձախ ափը կազմված է ճաքած ոչ ջրակայուն ապարներից: Ահա թե 

ինչու, գետի վտակները գլխավորապես աջ ափում են (Մարմարիկ, Դալար, Արայ):  

Գետը հիմնականում լցվում է ձախ ափին գտնվող աղբյուրներից (Ակունք, Արգելթ, 

Արզնի, և այլն), որոնք իրենց հերթին սնվում են Գեղամա լեռնաշղթայից: Մարմարիկ 

գետը 37 կմ երկարության է, իսկ ջրհավաք ավազանը 427 կմ2 է: Գետը սկիզբ է առնում 
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Փամբակ և Ծաղկունյաց լեռնաշղթայից բխող աղբյուրներից և թափվում է Հրազդան գետ 

գետաբերանից 116 կմ հեռավորության վրա:  

Հաշվի առնելով այն, որ Հրազդան գետն իր սկզիզբն է առնում Սևանա լճից, ունի էական 

թեքություն, հոսում է Արարատի դաշտավայրով և կենտրոնական շրջաններով, ինչպես 

նաև մայրաքաղաքի միջով, համարվում է երկրի ամենամեծ գետը: Գետն օգտագործվում 

է ջրամատակարարման, էներգիայի, հանգստի, ձկնաբուծության և այլ նպատակներով: 

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքը տեղակայված է Հրազդանի 

ջրավազանային կառավարման տարածքում:  

Հրազդան գետի գետի վերին ջուրը «միջակ» որակի է (3-րդ դաս): Արզնի ՀԷԿ-ից ներքև, 

Դարբնիկ գյուղի մոտ և գետաբերանի հատվածներում /Երևանից ներքև/ ջուրը «վատ» 

որակի է (5-րդ դաս): Գետառ գետի գետաբերանի հատվածում ջուրը «վատ» որակի է՝ (5-րդ 

դաս): Վատ որակը պայմանավորված է լուծված թթվածնի, ԹԿՊ5, ամոնիում իոնի, ֆոսֆատ 

իոնի, մանգանի, վանադիումի, ընդհանուր ֆոսֆորի բարձր պարունակությամբ:  

Նախատեսվող գործունեությունը ջրային ավազանի աղտոտվածությունը չի ավելացնի, 

քանի որ նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումներ հնարավոր  ազդեցությունների 

նվազեցմանն ուղղված: 

3. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՕԴԵՐևՈՒՅԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï û¹»ñ¨áõÛÃ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý 

íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù»ñÓ·»ïÝÛ³ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ ³í»É³óáõÙÝ»ñ: 

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ (ù³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙ, 

³ÝÑáÕÙáõÃÛáõÝ, Ù³é³ËáõÕ) Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá Ï³ï³ñíáõÙ »Ý 

Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ), 

 I Ï³ñ·Ç íï³Ý·Ç (½·áõß³óÙ³Ý) Å³Ù³Ý³Ï Ëëï³óíáõÙ ¿ աշխատանքային       

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ é»ÅÇÙÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, 

    II  Ï³ñ·Ç íï³Ý·Ç Å³Ù³Ý³Ï ¹³¹³ñ»óíáõÙ են աշխատանքները: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

պետական 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: 

Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային 

անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շինարարական 

հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

4.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- 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: 
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4.2 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: 

4.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

4.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- շինարարական աշխատանքների /փոշեգոյացնող աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաբար 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. 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, 

ինչը կանխարգելում է փոշու տարածումը: 

4.3.2 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, 

 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: 
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Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը 

կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը 

կհեռացվի որպես շինաղբ:  

 

4.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական գործընացներում ներգրավված տեխնիկայից նավթանյութերի 

արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ 

տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակ, ինչպես նաև ներգրավվի ժամանակակից տեխնիկակակն 

միջոցներ: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

4.3.4 Բուսական աշխարհի պահպանության միջոցառումները  

 
Անհետացման վտանգի տակ գտնվող, հազվագյուտ, պահպանության կարիք ունեցող 

բուսատեսակներին վնաս չի հասցվի, քանի որ նախատեսվող գործունեությունը 

իրականացվելու է ճանապարհին կից հատվածում, որը երկար տարիների ընթացքում 

արդեն իսկ ենթարկվել է անտրոպոգեն ազդեցությունների և որտեղ 

կենսաբազմազանությունը գրեթե բացակայում է :  

Տարածքում հողի բերրի շերտը բացակայում է:   

- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի 

մաքրում աղբից, կեղտոտված բնահողից, վառելիքաքսուկային նյութերից: 

Շինարարական աղբը և մնացած թափոնները տեղափոխվելու են տեղական 

մարմինների կողմից հատկացված աղբավայրեր: Այդ նպատակով մինչև 

գործունեության սկսելը համայնքապետին կներկայացվի համապատասխան 

հայտ, կհամաձայնացվի աղբի և ավելացած գրունտի տեղափոխման վայրերը:  
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- Կանաչապատումը կիրականացվի առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2018թ 

փետրվարի 8-ի N 108-Ն որոշման դրույթներով: 

 

4.3.5 Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ 

 
Ամենամեծ ազդեցությունը կարտահայտվի հողային աշխատանքների ժամանակ 

դրանց բների ոչնչացմամբ: Սակայն կենդանիները այդ դեպքում առանց մեծ կորուստների 

կից տարածքներում կգտնեն նոր բների և բնակավայրերի լայն հնարավորություններ:  

Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու 

նպատակով ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն 

ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս:  

Ընդհանուր առմամբ, շինարարական  աշխատանքները կկրեն լոկալ և 

ժամանակավոր բնույթ, ինչի շնորհիվ կենդանիներին հասցվող վնասը կլինի նվազագույն: 

Շինարարական աշխատանքների բնույթը և մասշտաբը այնպիսին են, որ նրանք իրենց 

փոքրածավալության պատճառով չեն կարող արգելել կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների սեզոնային միգրացիայի կամ ջուր խմելու ճանապարհները: 

 

 

4.3.6 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 
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կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների 

ղեկավարը: 

 հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների  ապահովման նպատակով  

տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում): 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղ-

արկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, 

ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված 

հրահանգավորում: 

 Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝ 

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։ 

 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից 

առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար:  

 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պահպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին 

բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի 

մոտակա բժշկական հաստատությունը:     

 Նախատեսվող բնակելի համալիրում առկա վտանգավոր օբյեկտները 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման 
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մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական 

անվտանգության փորձաքննությունների 

 իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել 

Առողջապահութան նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի 

պահանջներով: 

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և 

առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և 

արդյունավետ հակազդել դրանց: 

4.3.7 Աղմուկ 

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

- 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: 

- պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, 

 - շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 
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5. Մշտադիտարկումների իրականացման պլան 

Լիցքավորման կայանի 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) 

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 1320000 դրամ: 

 

 

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; 

21x45000 945000 

Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ: 

7x25000 175000 

Ամբողջ շինարարության համար  1320000 
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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) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

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

աղբահավաքների կողմից  

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

թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

(d) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները բազմանվագ 

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

կոյուղաջրերի հեռացումը շինհրապարակից պետք է իրականացվի ընդհանուր կոյուղու 

համակարգի միջոցով,  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն 

նախատեսված տարածքներում, որտեղից ջրի արտահոսք չի լինի:  

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

Շինարարական 

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: 
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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 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

Կապալառու 
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վայր  

 

ընթացքում  

Կենսաբազմազան

ություն 

Բուսատեսակների, դրանց 

աճելավայրերի և պոպուլյացիաների 

վիճակի փոփոխության 

մշտադիտարկում 

Գործունեության 

ենթակա տարածք 

Արտաքին զննում, 

դաշտային 

հետազոտությունն

եր 

Շինարարության 

փուլում 

Կապալառու 

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

ւթյուն 

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 
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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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