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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց ծավալը, 

քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են 

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

թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական. 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատական`  երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների և օգտակարա հանածոների արդյունահանման ընթացքում 

շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացահայտում և 

գնահատում  

Բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր` երկրաբանական ուսումնասիրության 

աշխատանքների հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման/կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ  

Բնապահպանական կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց իրականացման 

մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի ժամանակի 

ընթացքում 

Բույսերի կարմիր գիրք` միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին 

Կենդանիների Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, 

անհետացող կենդանական տեսակների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 
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առանձնահատկությունների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին: 

Կենդանիների Կարմիր գիրքը վարվում է հազվագյուտ և 

անհետացող կենդանական տեսակների և համակեցությունների հաշվառման, 

պահպանության, վերարտադրության, օգտագործման և գիտականորեն հիմնավորված 

հատուկ միջոցառումների մշակման և իրագործման, ինչպես նաև 

դրանց մասին բնակչությանը իրազեկելու նպատակով 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների երկարատև 

ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

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

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ 

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

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

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

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական 

Ազդակիր համայնք՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

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

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով մշտադիտարկումներ՝ ընդերքի 

երկրաբանական ուսումնասիրության և օգտակար հանածոների արդյունահանման 

աշխատանքային ծրագրերին զուգընթաց՝ երկրաբանական ուսումնասիրության 

աշխատանքների ծրագրով, օգտակար հանածոների արդյունահանման 

աշխատանքային նախագծով, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման հայտով և ազդեցության գնահատման հաշվետվությամբ ամրագրված 

ցուցանիշների հիման վրա իրականացվող մշտադիտարկումներ 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը  

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 

տրավերտինների «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասում ընկերությունը նախատեսում 

է իրականացնել օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ:  

ՀՀ Արարատի տրավերինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

տեղամասի պաշարները հաստատվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

աշխատակազմի ՕՀՊԳ խորհրդի 18.08.2003թ.-ի №17 որոշմամբ ըստ B+C1 

արդյունաբերական կարգերի 4265.55հազ.մ3 քանակությամբ: 

Տրավերտինների պաշարները հաստատվել են որպես երեսապատման քար  

(9479-98 ԳՈՍՏ)՝ բացառելով դրանց օգտագործումը աստիճանների արտադրության և 

սալարկման նպատակով: 

Բլոկների ելքը ընդունվել է 60, բլոկների արդյունահանման թափոնները 

պիտանի են ցեմենտի արտադրության համար: 

 «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի տրավերտինները բնութագրվում են 

հետևյալ ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով. ծավալային զանգվածը 2530կգ/մ3, 

ջրակլանումը 0.76%, ամրության սահմանը սեղմման ժամանակ օդաչոր վիճակում 

62.4ՄՊա, ջրահագեցած վիճակում՝ 12.8ՄՊա, մաշվածությունը 3.67գ/սմ3: 

Տրավերտինները ներկայացված են հետևյալ տեսակներով. 

- շագանակագույն մոխրավուն երանգով, համասեռ, թույլ ծակոտկեն, 

- մեղրադարչնագույն, զոլավոր գծանկարներով և 10-15մմ չափերի հասնող 

ծակոտիներով: 

Բոլոր տարատեսակներին բնորոշ է մանրա-միջահատիկային կառուցվածք: 

Ըստ պետրոգրաֆիական կազմի տեղամասի տրավերտինները բավականին 

միանման են, կազմված են կարբոնատային (երբեմն կավային նյութի խառնուրդով) 

զանգվածում ներփակված կալցիտի բյուրեղներից: Տրավերտինների կառուցվածքը 

հատիկային է, իսկ կազմվածքը` մանրա-միջահատիկ:  «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

տեղամասի տրավերտինների քիմիական կազմը բերված է ստորև աղյուսակ 1-ում (%%). 
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Աղյուսակ 1. 

Միացությունը Տոկոսը  Միացությունը Տոկոսը 

SiO2 1.2  P2O5 0.06 

Fe2O3 0.36  CaO 53.7 

SO3 0.12  Na2O 0.3 

TiO2 0.1  K2O 0.06 

Al2O3 0.46  ԿՇԺ 43.18 

MgO 0.2  Գումարը 99.74 

 

Հանքավայրի ընդհանրացված երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է 

հետևյալ տեսքով (ներքևից-վերև): 

- վերին օլիգոցեն-ստորին միոցենի մոլասային նստվածքներ՝ խայտաբղետ 

(կարմրագույն) շերտախմբի կարմրավուն, գորշ-մոխրավուն կավեր, ավազաքարերի և  

կոնգլոմերատների ոսպնյակներ և ենթաշերտեր, 

- ստորին չորրորդականի մոխրադեղնավուն կավեր և տրավերտիններ: 

Հանքավայրի տրավերտինները հիմնականում դեղնա-մոխրագույն, բաց մոխրագույն, 

սիլիցիումային կամ գորշ, մանր և միջին հատիկային, մեծամասամբ ամուր և խիտ 

ապարներ են: Առանձին տեղերում նրանք խիստ ծակոտկեն են ու չեչոտ: 

Տրավերտինների հզորությունը տատանվում է բավականին լայն սահմաններում` մի 

քանի մետրից մինչև 98.0մ:  

- ժամանակակից առաջացումները ներկայացված են ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և 

էլյուվիալ-դելյուվիալ փուխր-բեկորային նստվածքներով: 

 

 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը  

Նախագծվող տեղամասի  մարվող պաշարները կազմում են շուրջ 1520հազ.մ3: 

Կորզվող պաշարները շուրջ 1355 հազ.մ3: 

Նախագծվող բացահանքը վերջնական դիրքում կունենա հետևյալ 

պարամետրերը. 

- ամենամեծ երկրությունը՝ 380մ, 

- ամենամեծ լայնությունը՝ 280մ, 

-          օտարման մակերեսը՝ շուրջ 7.6հա, 
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- օգտակար հաստվածքի միջին հզորությունը՝ 20մ: 

Բացահանքի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել 5մ բարձրությամբ 

աստիճաններով, հանքաստիճանների միջև կթողնվեն 2մ լայնությամբ պաշտպանիչ 

բերմաներ: 

Հանքաստիճանների թեքության անկյունը կազմում է 90°, հանութային տեղամասի 

երկարությունը՝ 3մ, լայնությունը՝ 2մ:  

Աշխատանքային հրապարակի ամենամեծ լայնությունը ընդունվում է 25մ: 

Հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները, 

օժանդակ շինությունները, մոտեցնող ճանապարհները, արտադրական հրապարակը և 

այլն արդեն առկա են: 

Տրավերտինի արդյունահանումը կկատարվի ճոպանավոր և շղթայավոր քարհատ 

հաստոցներով : 

Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը նախատեսվում է շուրջ 

68հազ.մ3 տրավերտին, ծառայման ժամկետը՝ մինչև 20տարի: 

Արդյունահանված բլոկները կտեղափոխվեն Աբովյան քաղաքում գտնվող 

«Մուլտի Գրուպ սթոուն» ՓԲ ընկերության քարամշակման գործարան: 

Մակաբացման ապարները ներկայացված են կավային առաջացումներով և 

փուշտա շերտի ճեղքավորված, ջարդոտված տրավերտիններով: Մակաբացման շերտի 

հզորությունը միջինը կազմում է 4.94մ: 

Մակաբացման ապարները և բլոկների արդյունահանումից առաջացախ 

տրավերտինների ջարդոնը բուլդոզերով հեռացվում և կուտակվում են գոյություն 

ունեցող բացահանքի տարածքում, այնուհետև ապարաբարձիչով բարձվում են և 

բեռնատարով տեղափոխվում են Արարատի ցեմենտի գործարան՝ որպես ցեմենտի 

հունք օգտագործելու համար: 

Բացահանքի սահմաններում ընդգրկված պաշարների սպառումից հետո 

նախատեսվում է կատարել խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա: 

 

 Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը 

Արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 
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բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ 

իրավական ակտերում. 

 ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (ՀՕ-280, 28.11.2011թ.), որով սահմանվում են ՀՀ 

տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են ընդերքն 

օգտագործելիս բնությունը և շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից 

պաշտպանության, աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, 

ինչպես նաև ընդերքօգտագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները:  

 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: 

 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 

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, վերարտադրության  և օգտագործման 
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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 10.01.2013թ.-ի թիվ 22-Ն որոշում, որով սահմանվել են 

օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում 

առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների 

բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով 

մշտադիտարկումների իրականացման, դրանց իրականացման վճարների չափերի 

հաշվարկման և վճարման կարգերը: 

 ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ.-ի թիվ 1643-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված հողերի հաշվառման, 

հողաշինարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման ենթակա 

ռեկուլտիվացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, ռեկուլտիվացված 

հողերի նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, ինչպես նաև 

նպատակային ու գործառական նշանակությանը համապատասխան` դրանց հետագա 
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օգտագործման ժամանակ: 

 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 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 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշում, որը սահմանում է 

ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը : 

 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: 

 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 առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N533-Ն հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման 

հիգիենիկ նորմերը: 

 ՀՀ կառավարության 21.10.2021թ.-ի N1733-Ն որոշում, որով հաստատվել է 

շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների 

չափերի հաշվարկման կարգը: 

 ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ.-ի N1352-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 
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Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով 

սահմանված շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված ընդերքօգտագործողների կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահմանված 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների՝ նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և 

վերահաշվարկման կարգի հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 23-ի N500-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է «Խոսրովի անտառ» պետական կառավարման պլանը, սահմանների 

նկարագիրը և հատակագիծը: 

 ՀՀ կառավարության 31.03.2011թ.-ի N324-Ն որոշում, որով հաստատվել է 

«Գոռավանի ավազուտներ» պետական արգելավայրի սահմանների նկարագիրը և 

հատակագիծը: 

 ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.10.2006թ.-ի N342-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության 

(այդ թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը: 

 ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի № 676-Ն որոշում, որով հաստատվել են 

թափոնների կառավարման և վերամշակման պլանների օրինակելի ձևերը: 

 ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ.-ի №1059-Ա որոշում, որով հաստավել է 

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

ծրագիրը: 
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2. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 Գտնվելու վայրը  

Արարատի   տրավերտինների և կավերի հանքավայրի տրավերտինների «Մուլտի 

Գրուպ Սթոուն» տեղամասը գտնվում է ՀՀ  Արարատի մարզում Արարատ քաղաքից մոտ 

2.6կմ հյուսիս-հյուսիս-արևելք, Գոռավան գյուղից մոտ 1.8կմ հարավ-արևելք, Ավշար 

գյուղից 3.3կմ հյուսիս-արևելք, Այգավան գյուղից 2.5կմ հյուսիս-արևելք, Վանաշեն 

գյուղից 1.6կմ արևելք-հարավ-արևելք (նկար 1-3):  

Հ-8 և Հ-10 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները անցնում են 

տեղամասից համապատասխանաբար 3.8 և 2.0կմ հեռավորությունների վրա: Դրանց 

հետ տեղամասի տարածքը կապված է գրունտային բարեկարգ ճանապարհներով: 

Հայցվող տարածքը զբաղեվնում է մոտ 7.58հա: Վարչատարածքային բաժանման 

տեսակետից տեղամասը գտնվում է Արարատ խոշորացված համայնքի Ավշար գյուղի 

սահմաններում: 

 Հայցվող տեղամասի ծայրակետային կոորդինատներն են (ըստ Arm WGS-84 

համակարգի). 

1. 4416625.329, 8474657.091 

2. 4416623.568, 8474764.532 

3. 4416554.000, 8474990.000 

4. 4416573.968,  8475022.462 

5. 4416624.568, 8475045.753 
 

 6. 4416663.824, 8474976.683 

7. 4416755.345, 8474941.725  

8. 4416819.417, 8474929.763  

9. 4416898.003, 8474707.554  

1.         4416625.329, 8474657.091 

 

Հանքավայրի  շրջանում խոշորագույն քաղաքներն են Արարատը և Վեդին: 

Արարատ քաղաքի տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը ծանր արդյունաբերությունն 

է: Այստեղ գտնվում է հանրապետության երկու ցեմենտի գործարաններից մեկը, որը 

ստեղծվել է տեղի կրաքարի հարուստ հանքավայրի հիման վրա: Արարատում է 

գտնվում ոսկու կորզման ֆաբրիկան: Քաղաքում կան նաև գինու-կոնյակի և 

պահածոների արդյունաբերության ձեռնարկություններ, որտեղ արտադրվում է գինի, 

կոնյակի սպիրտ, մրգերի, բանջարեղենի պահածոներ: Ունի զարգացած 

գյուղատնտեսություն: Այստեղ գյուղատնտեսական հողահանդակներում մեծ բաժին 

ունեն խաղողի, պտղատու այգիները, վարելահողերը:  



 

 

Էջ 13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. 

                         Օգտակար հանածոյի արդյունահանման համար հայցվող «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

տեղամաս 
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Նկար 2. 
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Զբաղվում են պտղաբուծությամբ, խաղողագործությամբ, բանջարաբուծու-

թյամբ, ինչպես նաև կաթնամսատու ուղղության անասնպահությամբ, 

թռչնաբուծությամբ:  

Վեդի քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող 

արդյունաբերությունն է, որում կարևոր տեղ է զբաղեցնում բնական քարերից 

երեսպատման նյութերի, էլեկտրական հսկիչ սարքերի ու սարքավորումների, 

պլաստմասաներից պատրաստվող շինարարական իրերի արտադրությունը: 

Քաղաքի տնտեսական կյանքում էական դեր ունի նաև գյուղատնտեսությունը, որի 

հիմնական ուղղությունը դաշտավարությունն է: 

Հայցվող տեղամասին հարակից հատվածներում օգտակար հանածոյի 

արդյունահանում են իրականացնում «Օրիենթ Սթոուն» ՍՊ (մոտ 680մ), 

«Արարատցեմենտ» ՓԲ (մոտ 200մ), «Արարատի Ճանշին» ՍՊ (մոտ 760մ), «Գետն 

Գրուպ» ՓԲ (մոտ 650մ) և «Վագ քար» ՍՊ (մոտ 800մ) ընկերությունները: 

Հանրային ենթակառուցվածքների տեսակետից Արարատի մարզը գտնվում է 

բարենպաստ պայմաններում: Մարզի  տարածքով  է անցնում Երևան –Երասխ  

երկաթուղին  և Մ-2 Երևան–Երասխ-Գորիս-՝Մեղրի-ԻԻՀ սահման միջպետական 

նշանակության ավտոճանապարհը, որը հանդիսանում է  Հյուսիս-Հարավ  

ճանապարհային միջանցքի մի հատվածը:    

ՀՀ Արարատի մարզում միջպետական նշանակության ճանապարհները՝ 103.6 

կմ, հանրապետական նշանակությանը՝ 151.5կմ և մարզային /տեղական/ 

նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները 354.8 

կմ: Արարատի մարզը իր մեջ ներառում է  մոտ 95կմ  երկաթուղի, 103.6 կմ 

միջպետական  նշանակության, 151.5կմ հանրապետական նշանակության և  354.8 կմ 

մարզային /տեղական/ նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ:    

 

 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

Երկրաձաբանական տեսակետից տեղամասի տարածքն իրենից ներկայացնում 

է Արարատյան դաշտի հարավ-արևելյան մասը կազմող հարթավայր: Բարձրությունը 

տատանվում է 800-1000մ-ի սահմաններում, բուն տեղամասի տարածքը՝ 930-990մ: 
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Արարատյան դաշտը Արարատյան գոգավորության հատակն է` լցված 

լճագետային, հեղեղաբերուկ նստվածքներով և լավաներով: Ձգվում է հյուսիս-

արևմուտքից հարավ-արևելք` Ախուրյանի գետաբերանից մինչև Գայլի դրունք, որով 

բաժանվում է Շարուրի դաշտից: Դաշտի երկարությունը կազմում է ավելի քան 100 կմ, 

իսկ լայնությունը մինչև 25 կմ: Արարատյան գոգավորությունը նեոգեն, 

չորրորդականի գոգածալքային-գրաբենային բարդ կառուցվածք` տրոհված 

բազմաթիվ երիտասարդ խզումներով: Գոգավորության հիմքի բեկորային 

կառուցվածքները ուշ պլիոցենում ենթարկվել են գետերի էռոզիոն մասնատման, 

որոնք վաղ չորրորդականում լցվել են 100-300մ հզորությամբ լավահոսքերով: Հզոր 

լավահոսքերը Արարատի և Նախիջևանի գոգովարություններն իրարից անջատող 

հորստաբեկորային միջնորմի հատվածում արգելափակել է Արաքսի հին հունը, 

առաջացրել է լիճ, որի հետևանքով գոյացել են Արարատյան դաշտի նստվածները:  

Արարատյան դաշտի եզրագոտին ներկայացված է սահմանակակից գետերի 

արտաբերման և ջրաբերուկային հովհարաձև կոներով, որոնք վերածվել են 

սեղանաձև դարավանդների: Տարածքում տեղ-տեղ բարձրանում են ծալքաբեկորավոր 

հիմքի ելուստներ (Խոր Վիրապ, Սարիպապ, Սալհովիտ) կամ խարամային կոներ 

(Դավթի բլուր, Մեծամոր): Հայցվող տեղամասը գտնվում է մինչև 14° լանջերի 

թեքությամբ ներլեռնայն նեղ գոգահովիտում:  

Շրջանի մակերևույթի երկրաձևաբանական և թեքության անկյունների 

սխեմատիկ քարտեզը բերվում են ստորև նկարներ 4 և 5-ում: 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» N102-Ն հրամանի՝ 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, 

որին բնորոշ է 300սմ/վրկ2 կամ 0.3g գրունտի հորիզոնական արագացման մեծություն 

(նկար 6): 

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

տեղամասում, ինչպես նաև հարակից տարածքներում սողանքային մարմիններ չեն 

արձանագրվել: Մոտակա սողանքային մարմնի և հայցվող տեղամասի միջև 

նվազագույն հեռավորությունը կազմում է 7.1կմ: Ստորև նկար 7-ում ներկայացվում է 

հանքավայրից հայցվող տեղամասի և շրջանում հայտնի սողանքային մարմինների 

տեղադիրքը արտացոլող սխեմատիկ քարտեզը (հեռավորությունները ներկայացված 

են մետրով): 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%80_%D5%8E%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BA
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80
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Նկար 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 5. 
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Նկար 6. 

Նկար 7. 

 

Հայցվող 

տարածք 
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 Տեղամասի շրջանը ներառված է խիստ ցամաքային կլիմայական գոտում (նկար 

8), ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով (ամռանը մինչև +400C, իսկ ձմռանը` -100C): Տարեկան  

միջին ջերմաստիճանը տատանվում է +60C-ից +120C: Մթնոլորտային տեղումների 

տարեկան միջին քանակը չի գերազանցում 300մմ: Տեղումների առավելագույն 

քանակը 37մմ է (հունիս ամսին): Տասնօրյա առավելագույն ձյան ծածկույթը կազմում է 

35մմ: Անսառնամանիք օրերի թիվը` 150-200օր: Կայուն ձյան ծածկույթը գոյանում է 

դեկտեմբերի 15-ից և պահպանվում է մինչև մարտի 15-ը: Քամիների հիմնական 

ուղղություններն են հյուսիս, հարավ-արևելք և հյուսիս-արևմուտք: 

Անհողմությունները կազմում են 29%: 

 

Նկար 8. 

 

Ստորև 2-6 աղյուսակներում ամփոփված է տեղեկատվություն օդի 

ջերմաստիճանը, քամիների, տեղումների վերաբերյալ (ըստ մոտակա Արարատ 

օդերևութաբանական կայանի տվյալների):  
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Աղյուսակ 2. 

Օդի ամսեկան և տարեկան ջերմաստիճանները 
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-3.3 -0.3 6.5 13.3 18.0 22.4 26.2 25.8 20.9 13.7 6.2 -0.2 12.4 -32 42 

 

Աղյուսակ 3. 

Օդի հարաբերական խոնավությունը ըստ ամիսների, % 

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

78 71 61 56 55 49 45 45 49 61 72 79 

 

 

Աղյուսակ 4. 

Քամիներ 

Միջին 

տարեկան 

մթնոլորտային 

ճնշում, 

հՊա 

Ամիսներ 

Կրկնելիությունը, % 

Միջին արագությունը, մ/վ 
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Ուղղությունները 

Հս 
Հս-

Արլ 
Արլ 

Հվ- 

Արլ 
Հվ 

Հվ-

Արմ 
Արմ 

Հս-

Արմ 

921.6 

հունվար 
16 3 8 18 10 5 11 29 

1.3 

1.9 18 

1.9 1.6 1.7 2.7 2.1 1.5 1.9 2.2 

ապրիլ 
13 4 8 29 15 5 8 18 

2.3 
2.7 2.3 2.8 3.4 1.8 2.7 2.4 2.8 

հուլիս 
18 3 6 14 12 5 10 32 

2.3 
2.6 2.7 2.2 2.7 2.2 2.1 2.6 3.0 

հոկտեմբեր 
17 3 8 18 13 4 11 26 

1.5 
2.3 1.8 1.7 2.3 2.0 1.9 2.1 2.5 
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Աղյուսակ 5. 
Ձնածածկույթ 

Առավելագույն տասնօրյա-

կային բարձրությունը,   

սմ 

Տարվա մեջ ձնածած-

կույթով օրերի  քանակը 

Ձյան մեջ ջրի առավե-

լագույն քանակը, 

 մմ 

35 28 61 

 

Աղյուսակ 6. 

Տեղամների քանակը 

միջին ամսական/օրական առավելագույն,  

մմ 

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

16 18 25 35 35 23 10 6 8 18 21 16 23 

22 34 26 31 33 37 20 31 28 32 32 28 37 

 

 Մթնոլորտային օդ 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասին ամենամոտ գտնվող մթնոլորտային օդի 

մոնիտորինգի դիտակայանը գտնվում է Արարատ քաղաքում: Կատարվում են  

ընդհանուր  փոշու,  ծծմբի  երկօքսիդի  և ազոտի  երկօքսիդի  դիտարկումներ:  

Քաղաքում  գործում  է  ակտիվ  նմուշառման  մեկ դիտակայան և պասիվ նմուշառման 

12 դիտակետ (նկար 9): 

2021թ.-ի դեկտեմբերին կատարված դիտարկումների արդյունքներով փոշու 

կոնցենտրացիաների գերազանցումներ Արարատ քաղաքի մթնոլորտային օդում չեն 

գրանցվել: Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների կոնցենտրացիաների բաշխումն 

արտահայտող սխեմատիկ քարտեզները ներկայացված են նկարներ 10 և 11-ում: 

2020-2021թթ. դիտարկումների արդյունքները ներկայացված են նկար 12-ում: 

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրը, դրա տեղամասերը 

շահագործվում են տարբեր ընկերությունների կողմից: 

Բուն «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի հայցվող տարածքների անմիջական 

հարևանությամբ գործում են «Օրիենթ Սթոուն» ՍՊ (մոտ 680մ), «Արարատցեմենտ» 

ՓԲ (մոտ 200մ), «Արարատի Ճանշին» ՍՊ (մոտ 760մ), «Գետն Գրուպ» ՓԲ (մոտ 650մ) և 

«Վագ քար» ՍՊ (մոտ 800մ) ընկերությունները: 

  



 

 

 

Էջ 22 

 

  

Նկար 9. 

 

  

Նկար 10. Նկար 11. 



 

 

 

Էջ 23 

 

  

Նկար 12. 

 

Տեղամասի տարածքում մթնոլորտային օդում գրանցվել են փոշու 0.1մգ/մ3, 

ազոտի երկօքսիդ 0.006մգ/մ3, ածխածնի օքսիդ՝ 0.15մգ/մ3 կոնցենտրացիաներ: 

Շահագործման նախագիծը և մթնոլորտային օդի պահպանության 

միջոցառումները նախագծվելու են հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2020 

թվականի հունվարի 23-ի թիվ 62-Ն որոշման և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 

թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 64-Լ հրամանի պահանջները: 

 

 



 

 

 

Էջ 24 

 

  

 Ջրային ռեսուրսներ  

Շրջանի հիմնական ջրային երակը Վեդի գետն է, Արաքսի ձախակողմյան 

վտակներից: Սկիզբ է առնում Դահնակի լեռնաշղթայի ու Գնդասարի լեռնազանգվածի 

միջև գտնվող Մժկատար լեռների հյուսիսահայաց լանջերից` մոտ 2700մ 

բարձրություններից: Սկզբում հոսում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո ընդհանուր 

ուղղությունը արևմտյան է: Այս ընթացքում գետը ունի լեռնային բնույթ: Այնուհետև 

գետահովիտը լայնանում է, հոսքի ուղղությունը թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք:              

Ի վերջո գետը դուրս է գալիս Արարատյան դաշտ ու թափվում Արաքսը: 

Երկարությունը մոտ 58կմ է, ջրահավաք ավազանի մակերեսը 633կմ: Ձախակողմյան 

խոշոր վտակը Շաղափն է: Աջակողմյան` 10կմ-ը գերազանցող վտակները չորսն են, 

որոնցից մեկը Խոսրովն է: Սնումը հիմնականում ձնանձրևային է, հորդացումը 

գարնանը: Գետի հիդրոլոգիական տվյալները փետրվար ամսվա դիտարկումների 

տվյալներով ներկայացված է աղյուսակ 7-ում: 

Աղյուսակ 7. 

Գետ Դիտակետ 

Բազմամյա միջին 

ամսական դիտարկումները 
Ջրի ելքերը (մ3/վ) 

միջին առավ. նվազ. 
24.02.2022թ. 25.02.2022թ. 

ժ. 800 ժ. 2000 ժ. 800 

Վեդի Ուրցաձոր 0,87 2,37 0,22 0,74 0,74 0,82 

 

Հայցվող տարածքից Վեդի գետը հոսում է ավելի քան 1.3կմ հեռավորության 

վրա՝ դեպի արևմուտք-հյուսիս-արևմուտք: Վեդի գետի ջրերի որակի մոնիտորինգի 

մոտակա դիտակետը գտնվում է Արարատ քաղաքից 2կմ ներքև:  

Համաձայն տվյալ դիտակետում 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակում կատարված 

նմուշառումների՝ գետի ջրերը պատկանում են 2-րդ դասին՝ «լավ  քիմիական որակի 

են:  

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի, ինչպես նրա դրա 

տեղամասերի երկրաբանական ուսումնասիրության և արդյունահանման 

աշխատանքների փորձը վկայում է ստորերկրյա ջրերի բացակայության մասին: 

Բոլոր հետախուզական փորվածքները, ինչպես նաև օգտակար հանածոների 

արդյունահանման բացահանքերը ջրազուրկ են: 



 

 

 

Էջ 25 

 

  

 Հողեր  

Արարատյան հարթավայրի բնահողային շրջանում Արաքս գետի և նրա 

ձախակողմյան վտակների բերվածքների վրա, մարդու ներգործության 

պայմաններում ձևավորվել են մարգագետնային գորշ ոռոգելի, կիսաանապատային 

գորշ հողերը: Այն հատվածներում, որտեղ հանքայնացված խորքային ջրերը մոտ են 

մակերեսին, առաջացել են նաև հիդրոմորֆ սոդային աղուտ-ալկալի հողեր (նկար 13):  

Շագանակագույն հողերը մեծ մասամբ քարքարոտ են, էրոզացված, դրանց 

մակերեսային քարքարոտությունը կազմում է 70.3%, որից 18.8%-ը՝ թույլ քարքարոտ, 

17.0%՝ միջակ քարքարոտ, 34.5 %-ը՝ ուժեղ քարքարոտ: Շագանակագույն հողերն 

ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային բուսականության տակ, հրաբխային 

ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև տեղակուտակ, ողողաբերուկ և 

հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա: Հողաշերտի հզորությունը միջին հաշվով 

տատանվում է 30-50սմ-ի սահմաններում, ռելիեֆի իջվածքային մասերում հաճախ 

այն հասնում է 65-70սմ-ի:  

Ըստ մեխանիկական կազմի այս հողերը դասվում են միջակ և ծանր 

կավավազային տարատեսակների շարքին: Կախված ռելիեֆի պայմաններից և 

էռոզիայի ենթարկվածության աստիճանից՝ հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, 

այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողեր: 

Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը 

պայմանավորված է հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կավավազային 

մեխանիկական կազմով: 

Շագանակագույն հողերի ծավալային զանգվածը տատանվում է                           

1.24-1.48գ/սմ3-ի, տեսակարար զանգվածը՝ 2.50-2.65գ/սմ3-ի, ընդհանուր 

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

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

առաջ է բերում հողերի ցեմենտացիա և քարացում: Հողը և փխրուկաբեկորային 

մայրատեսակը հարուստ են հողալկալի մետաղներով, ֆոսֆորական թթվով և 

կալիումով: Անմշակ հողերում ստրուկտուրանխոշոր  կնձկային է:  

Մարգագետնային գորշ ոռոգելի հողերը տարածված են Արարատյան 

հարթավայրի համեմատաբար ցածրադիր թույլ թեք հարթություններում: 
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ՀՈՂԵՐԻ  ԲՆԱԿԱՆ  ՏԻՊԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ  ՔԱՐՏԵԶ 

 

Նկար 12. 

 

Այս տիպի հողերում հողագոյացնող պրոցեսներն ընթացել են հիդրոմորֆ 

ռեժիմի պայմաններում: Մարգագետնային գորշ հողերում հումուսի քանակը կազմում 

է  3-3.5% :   

Կիսաանապատային գորշ հողերը ձևավորվել են տեղակուտակ, 

տեղակուտակ-ողողաբերուկային խճային և խճաբեկորային կարբոնատային 

մայրտեսակների վրա: Այս հողերը ունեն հիմնականում կավավազային 

մեխանիկական կազմ, բավականաչափ կմախքային զանգվածի պարունակությամբ: 

Ստրուկտուրան փոշե-հատիկային կամ վառողանման է, ջրակայուն ագրեգատների 



 

 

 

Էջ 27 

 

  

քանակը չի գերազանցում 30-35%: Առանձին տեղերում հողի խորը շերտերում 

հաճախ բավական քանակությամբ ջրալույծ աղեր են կուտակվում (մինչև 1-1.5%), 

որոնք գլխավորապես ներկայացված են CaSO4, MgSO4 և այլ աղեր: 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են գորշ հողերի քիմիական 

հատկությունները: 

Աղյուսակ 8. 

Խորությունը, 

սմ 

Հումուս, 

% 

Ընդհանուր, 

% 

CO2, 

% 

CaSO4, 

% 

Կլանված 

հումքերի 

գումարը, 

մ.էկվ. 100գ 

հողում p
H

-ը
 ջ

ր
ա

յի
ն

 

ք
ա

շվ
ա

ծք
ո

ւմ
 

1 2 3 4 5 6 7 

0-8 2.10 0.19 1.3 0.05 22.0 8.0 

8-21 1.81 0132 4.7 0.08 30.5 8.3 

21-32 1.55 0.115 10.6 0.5 23.6 8.2 

32-65 0.87 0.088 15.5 0.8 18.3 8.1 

65-140 0.22 չի որոշված 2.2 42.1 
չի 

որոշված 
7.3 

 

Աղուտ-ալկալի հողերը աչքի են ընկնում խիստ թույլ հումուսացվածությամբ 

(մինչև 1%), բարձր հիմնայնությամբ, կարբոնատների զգալի պարունակությամբ (15-

18%), շերտավորված մեխանիկական կազմով: Պրոֆիլում պարզորոշ առանձնացվում 

է մակերեսային աղային հորիզոնրը, որտեղ հեշտ լուծվող աղերի քանակը 2% և ավելի 

է, սակայն դեպի ստորին շերտերը նրա պարունակությունը նվազում է: Հողերի 

գերակշռող մասին հատկանշական է փոխանակային նատրիումի բարձր 

պարունակությունը (առանձին շերտերում 20-25 մգ/էկվ): 

Հայցվող տարածքում հետախուզական հորատանցքերով և շահագործական 

բացահանքով մերկացված լիթոլոգիական կտրվածքների համաձայն՝ կավավազային 

մեխանիկական կազմի գորշ-կիսաանապատային հողերի հզորությունը 

առավելագույնը կազմում է 0.2մ: Դելյուվիալ առաջացումները միախառնված են 

հողմահարված տրավերտինների բեկորների, փշրանքի հետ, ցեմենտացված են, 

միաձույլ: Հումուսի պարունակությունը 129% է, CaSO4  0.09%, կլանված կատոնների 

գումարը 25.2 մ.էկվ. 100գ հողում: Ընդ որում, հողային շերը համատարած չէ, այն 

ներկայացված է տեղամասի մակերեսի մոտ 30-ի վրա, առանձին հատվածներով : 
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Հայցվող տարածքի գերակշիռ մասը ներկայացված է արդեն իսկ հողմահարված 

տրավերտինների շերտով : 

2022 թվականի հունվար ամսին կատարվել է հանքավայրի տարածքի հողերի 

նմուշառում 2 կետից, որոնք այնուհետև կրճատման եղանակով միավորվել են մեկ 

միասնական նմուշում: Նմուշում արձանագրվել է 102453մգ/կգ սիլիցիում, 864մգ/կգ 

մանգան, 2489մգ/կգ ֆոսֆոր,  846241մգ/կգ կալցիում:  

 

 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

 Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

տեղամասի տարածքը ներառված է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում: Բուսական 

աշխարհը ներկայացված է կիսաանապատային օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, 

գիպսաֆիլ անապատային բուսատեսակներով (նկար 13): 

Բուսական համակեցությունների հիմնական մասը կազմում են վաղամեռ 

(էֆեմեր) ճիմ առաջացնող հացազգիները. անապատասեզ, ցորնուկ, այծակն, 

դաշտավլուկ: Տիրապետող բույսը հոտավետ օշինդրն է, տարածված 

բուսատեսակներից են կապարը, կոխիան, նոնեան, լերդախոտը, բորբոսատեսուկը, 

դաշտավլուկը: Վաղ գարնանը ծաղկում են էֆեմերները՝ առնասպարը, ճռճռուկը, 

եղջրագլխիկը, ճարճատուկը, կակաչը, սագասոխուկը, պապլորը, աստղաշուշանը և 

այլն: Արարատյան հարթավայրի բնական բուսական ծածկույթի որոշ հատվածներ 

(Գոռավան, Արարատ, Վեդի բնակավայրերի շրջանում) ծածկված են ավազասեր 

անապատային բուսականության խմբավորումներով:  

Արարատ և Վեդի բնակավայրերի տարածաշրջանում տարածված են նաև 

աղասեր անապատային բուսականության ներկայացուցիչները. սապնարմատները, 

զուգատերև թալը, օշանները, ոզնափշերը և այլն:  

Բուն հայցվող տարածքում արձանագրվել են հետևյալ բուսառեսակները 

օշինդր (Artemisia vulgaris L.), փշամանդիկ ( Atraphaxis L.), ավլաբույս (Kochia prostata), 

վառվառուկ (Alyssum L.) և աղուտաբույս (Salsola L.): 
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Արարատի տրավերտինների հանքավայրը շահագործվում է 1960-70-ական 

թվականից բազմաթիվ ընկերությունների կողմից, այստեղ ձևավորվել է խիստ 

խախտված տեխնածին ռելիեֆ: Առկա են բազմաթիվ բացահանքեր արտադրական 

հրապարակներ, լցակույտեր, այդ թվում՝ բազմաթիվ տիրազուրկ, չկառավարվող 

հանքեր և ենթակառուցվածքներ: 

Տեղամասի շրջանում պահպանության ներքո գտնվող բուսատեսակների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ուսումնասիրվել է ՀՀ 

բույսերի կարմիր գիրքը: Դրանց վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է աղյուսակ 9-ում : 

Աղյուսակ 9. 

Բուսատեսակը Կարգավիճակը Տարածումը 
Պահպանության 

միջոցառումները 

1 2 3 4 

Գազ վեդու  

Astragalus vedicus Takht. 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չի իրականացվում 

Կուրկուրան կարճաթև  

Hedysarum elegans Boiss. 

et Huet. 

Խոցելի տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չի իրականացվում 

Հիրիկ նրբագեղ 

Iris elegantissima Sosn. 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Սևան» ազգային 

պարկում, «Էրեբունի» և 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցներում 

Միկրոմերիա թփային 

Micromeria fruticosa (L.) 

Druce subsp. serpyllifolia 

(Bieb.) Davis 

Խոցելի տեսակ 

Վեդի գետի ավազան, 

տեղամասից մոտ 1.3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Կնճիթաթերթիկ 

սապատավոր 

Rhinopetalum gibbosum 

(Boiss.) Losinsk.et Vved. 

Կրիտիկական 

վիճակում գտնվող 

տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռովանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Ցորեն արարատյան 

Triticum araraticum 

Jakubz. 

Խոցելի տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Պահպանվում է 

«Էրեբունի» արգելոցում 

Տանձենի Ֆեոդորովի 

Pyrus theodorovi Mulk. 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 
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1 2 3 4 

Քարբեկ երմատնանի 

Saxifraga tridactylites L.- 
Խոցելի տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Խռնդատ մերկացողուն 

Verbascum nudicaule 

(Wydl.) Takht. 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Կարմրան ութառէջ 

Tamarix octandra Bunge 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Չեն իրականացվում 

Մոնտանեա ավազային 

Montagnea arenaria 
Խոցելի տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցներում 

Հոհենակերիա 

անցողուն 

Hohenackeria exscapa 

(Stev.) Kos.-Pol. 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Էրեբունի» արգելոցում 

Վարդատերեփուկ 

Իլյինի 

Amberboa iljiniana 

Grossh 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Չեն իրականացվում 

Տերեփուկ արփայի 

Centaurea arpensis 

(Czer.) Wagenitz. 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, տեղամասից 

մոտ 3կմ հեռավորու-

թյան վրա 

Չեն իրականացվում 

Խինձ գորովանի 

Scorzonera gorovanica 

Nazarova 

Վտանգված տեսակ 

Գոռավան, Վեդի, 

Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, տեղամասից 

1.8-3կմ հեռավորության 

վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռովանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Նոնեա բազմագույնանի 

Nonea polychroma Selvi 

et Bigazzi 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի, Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, տեղամասից 

2.6-3կմ հեռավորության 

վրա 

Չեն իրականացվում 

Երեքօրնիկ 

պարսկական 

Hesperis persica Boiss. 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի, Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, տեղամասից 

2.6-3կմ հեռավորության 

վրա 

Չեն իրականացվում 
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1 2 3 4 

Նրբախոտ թելատերև 
Leptaleum filifolium 

(Willd.) DC. 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի, Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, 

տեղամասից 2.6-3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Կեղծճանկաթաթիկ 

դիխոտոմիկ 
Pseudoanastatica 

dichotoma (Boiss.) 

Grossh. 

Վտանգված տեսակ 

Վեդի, Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, 

տեղամասից 2.6-3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Մեխակ քուռի 
Dianthus cyri Fisch. et 

Mey. 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի, Արարատ 

բնակավայրերի 

շրջակայք, 

տեղամասից 2.6-3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Օշան օշեի 
Salsola aucheri (Moq.) 

Bunge ex Iljin  
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Օշան Թամամշյանի 
Salsola tamamschjanae 

Iljin 
Վտանգված տեսակ 

Գոռավան, Վեդի 

բնակավայրերի 

շրջակայք, 

տեղամասից 1.8-3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Օշան թաղիքային 
Salsola tomentosa (Moq.) 

Spach 
Վտանգված տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

 

Արարատյան գոգավորության անապատային գոտու կենդանական աշխարհը 

ներկայացված է գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային 

լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Ըստ գրական տվյալների՝ երկկենցաղներից 

հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, 

մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը, 

ռնգեղջյուր օձը: Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են 

սատիրները, խոշոր առագաստաթիթեռները: 

Ինչպես արդեն նշվել է հայցվող «Մուլըի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի հարակից 

տարածքներում շահագործվում են բազմաթիվ բացահանքեր: Հայցվող տեղամասում 

խոշոր կենդանիների որջեր, բնադրավայրեր չեն դիտարկվել : 

Բազմաթիվ անգամ հանդիպել է սովորական դաշտամուկ: Թռչուններից 



 

 

 

Էջ 33 

 

  

դիտվել է արտույտ: Նկատվել են զոլավոր մողես, կարիճ, մրջուններ: 

Տեղամասի շրջանում պահպանության ներքո գտնվող կենդանատեսակների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ուսումնասիրվել է ՀՀ 

կենդանիների կարմիր գիրքը: Դրանց վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է աղյուսակ 10-ում : 

Աղյուսակ 10. 

Բուսատեսակը Կարգավիճակը Տարածումը 
Պահպանության 

միջոցառումները 

1 2 3 4 

Մորեխ ելունդավոր 

Ծայրահեղ 

սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռովանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Կովկասյան բնդեռիկ 

Ցածր թվաքանակով, 

տարածման փոքր և 

կրճատվող 

շրջաններով տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Էրեբունի» 

արգելոցներում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Ռեյթերի հացաբզեզ 

Տարածման և 

ապրելու փոքր և 

կրճատվող 

շրջաններով տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Էրեբունի» 

արգելոցներում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Կովկասյան 

փառավոն 

Ցածր թվաքանակով 

և կրճատվող 

արեալով տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Արաքսյան բնդեռ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Արևիկ» ազգային 

պարկում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Վեդիական բնդեռ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայքի 

արևմտյան մասեր, 

տեղամասից մոտ 5կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

 

 



 

 

 

Էջ 34 

 

  

1 2 3 4 

Արաքսյան չրխկան 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Փոքր չրխկան 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Արևիկ» ազգային 

պարկում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Մորթիավոր 

ոսկեբզեզ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում, «Արևիկ» 

ազգային պարկում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Խնձորյանի ոսկեբզեզ 

Խիստ սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Սեմյոնովի 

սևամարմին 

Խիստ սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Գոռավանի 

ավազուտների 

տարածք, 

տեղամասից մոտ 2կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Վեդիական մելիթեա 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոց, տեղամասից 

մոտ 17կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Անդրկովկասյան 

կապտաթիթեռ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Արևիկ» ազգային 

պարկում և 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Հուբերտի 

կապտաթիթեռ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոց, տեղամասից 

մոտ 17կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

Պրոզերպինա 

իլիկաթիթեռ 
Խոցելի տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում 

 

 



 

 

 

Էջ 35 

 

  

1 2 3 4 

Կարելինի մռայլ 

արջաթիթեռ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Հսկա գիշաճանճ 

Սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Պահպանվում է 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում 

Անապատային 

խածկտիկ 

Խիստ սահմանափակ 

արեալով 

հազվագյուտ տեսակ 

Վեդի քաղաքի 

շրջակայք, 

տեղամասից մոտ 3կմ 

հեռավորության վրա 

Չեն իրականացվում 

Միջերկրածովային 

կրիա 
Խոցելի տեսակ 

Արարատյան 

հարթավայր 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» և 

«Շիկահող» 

արգելոցում  

Երկարաոտ սցինկ Խոցելի տեսակ 
Արարատյան 

հարթավայր 

Պահպանվում է 

«Խոսրովի անտառ» 

արգելոցում, 

«Գոռավանի 

ավազուտներ» 

արգելավայրում և 

«Արևիք» ազգային 

պարկում  

 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասը շահագործվում է 2005 թվականից, 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննության անցած աշխատանքային  

նախագծի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից տրված դրական 

փորձաքննական եզրակացության հիման վրա :  

Համատարած հողային ծածկույթ տեղամասի տարածքում չկա, ինչը 

սահմանափակում է բուսական շերտի ձևավորման հնարավորությունը : Տեղամասի 

տարածքում ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում գրանցված, աղյուսակ 9-ում ներկայացված 

բուսատեսակները հայցվող տարածքում չեն դիտարկվել :  

Կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված, աղյուսակ 10-ում նշված տեսակներ 

հայցվող տարածքում նույնպես չեն դիտարկվել: 

 

 Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող              

տարածքներ  

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 



 

 

 

Էջ 36 

 

  

տեղամասի շրջանում են գտնվում բնության հատուկ պահպանվող երեք տարածքներ՝ 

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը, «Գոռավանի ավազուտներ» և «Խոր Վիրապ» 

պետական արգելավայրերը:  

Արարատի մարզում է գտնվում «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը, որը 

հիմնադրվել է  1958 թվականին: Արգելոցը գտնվում է Արարատի մարզում 

Արարատյան դաշտի հարևանությամբ` Գեղամա լեռնաշղթայի լեռնաբազուկների, 

Երանոսի և Երախի լեռների վրա, երևակման տարածքից ավելի քան 20կմ 

հեռավորության վրա: Այն զբաղեցնում է 23213.5հա տարածք, տեղակայված է ծովի 

մակարդակից 700-ից մինչև 2800 մ բարձրության վրա: Արգելոցի բուսական աշխարհը 

ներառում է անոթավոր բույսերի 1849 տեսակ: Ավելի քան 80 տեսակ  ընդգրկված են 

Հայաստանի Կարմիր գրքում, իսկ 24 տեսակը էնդեմիկ են: Արգելոցի տարածքի 16%-ը 

անտառածածկ է: Բացատները, թփուտները և մացառուտները զբաղեցնում են 

տարածքի մետ 20%-ը: Տարածքի մնացած 64%-ը զբաղեցնում են լեռնային 

քսերոֆիտների տարբեր տիպի համակեցություններ: 

Կենդանական աշխարհը ներառում է կաթնասունների` 41, թռչունների` 192, 

սողունների` 33, երկկենցաղների` 5 և ձկների` 9 տեսակներ:  Արգելոցի ժայռային, 

քարքարոտ, խիստ թեքություն ունեցող սարալանջերը ապրելավայր են հանդիսանում 

գորշ արջի (Ursus arctos syriacus), բեզոարյան այծի (Capra aegagrus), կովկասյան 

ընձառյուծի (Panthera pardus ciscaucasica) համար, որոնք գրանցված են Հայաստանի 

Կարմիր գրքում: 

Արգելոցի առանձնահատկություններից է նաև պատմական և մշակութային 

հարուստ ժառանգությունը` սկսած վաղնջական ժամանակներից: Տարածքը 

սերտորեն կապված է հայ ժողովրդի պատմության և պատմական անցյալի փառահեղ 

դրվագների հետ` սկսած բազմաստված հեթանոսական և հելլենիստական մշակույթի 

շրջաններից: Արգելոցում մինչ օրս պահպանվում են բազմադարյան պատմություն 

ունեցեղ մշակութային կոթողներ, պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, 

բույսերի և կենդանիների եզակի տեսականեր, լանդշաֆտների հիասքանչ 

բազմազանություն: 

 «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրում բուսականության հիմնական 

տիպը ավազային ջուզգունային անապատն է: Սա միակ տեղամասն է Փոքր 
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Կովկասում որտեղ ներկայացված են ջուզգունի համակեցությունները, և խիստ 

հազվագյուտ է ողջ Կովկասի համար: Արգելավայրը անոթավոր բույսերի 

հազվագյուտ և անհետացող տեսակների բացարձակ թվաքանակով Հայաստանում 

գտնվում է առաջին տեղում (10 տեսակներ գրանցված են Հայաստանի Կարմիր 

գրքում): Ընդհանուր առմամբ արգելավայրի տարածքում աճում են 160 տեսակի 

անոթավոր բույսեր: Էնդեմիկ ներկայացուցիչներից են Salsola tamamschjanae, 

Acantholimon araxanum: Այստեղ աճում են նաև ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 

հազվագյուտ և արժեքավոր մի շարք այլ տեսակներ: Ողնաշարավորների ֆաունան 

հաշվվում է մոտ 20 տեսակ: Տարածքից հայտնի են Հայաստանի համար էնդեմիկ 

հանդիսացող 12 տեսակ բզեզներ: 

 «Խոր վիրապ» պետական արգելավայրը հիմնվել է 2007 թվականի հունվարի 

25-ի N975-Ն որոշմամբ Փոքր Վեդու գյուղական համայնքի վարչական 

սահմաններում, Արաքս գետի ձախակողմյան մասի Խոր Վիրապ եկեղեցական 

համալիրի և Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաք Արտաշատի աջակողմյան 

հատվածում գտնվող` 50,28 հեկտար  տարածքում խոնավ տարածքի էկոհամակարգի, 

դրա բաղադրիչների, բուսական ու կենդանական տեսակների պահպանությունը, 

բնականոն զարգացումը, վերարտադրությունն ու կայուն օգտագործումն 

ապահովելու նպատակով: Արգելավայրի հատուկ պահպանության օբյեկտները 

մերձարաքսյան խոնավ տարածքի էկոհամակարգի յուրահատուկ կենդանական 

աշխարհն ու ջրաճահճային բուսականությունն են: 

Արգելավայրի հիմնական խնդիրներն են` 

1) «Խոր Վիրապ» արգելավայրի լանդշաֆտային և կենսաբանական 

բազմազանության բնականոն զարգացման ապահովումն ու պահպանությունը. 

2) խոնավ տարածքի էկոհամակարգի էկոլոգիական հավասարակշռության, այդ 

թվում` ջրային ռեժիմի պահպանությունը. 

3) վայրի բուսատեսակների և կենդանիների բնական միջավայրի 

պահպանությունը. 

4) վտանգված, կրիտիկական վիճակում գտնվող, խոցելի, անհետացման եզրին 

գտնվող, ինչպես նաև Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բույսերի և 

կենդանիների տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը. 
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5) գիտաճանաչողական և էկոլոգիական զբոսաշրջության իրականացման 

նախադրյալների ստեղծումը: 

Հայցվող տեղամասի և նշված ԲՀՊ տարածքների միջև հեռավորությունը 

կազմում է համապատասխանաբար մոտ 14.8կմ («Խոսրովի անտառ» պետական 

արգելոցը), 0.85կմ («Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայր) և 10.5կմ («Խոր Վիրապ» 

արգելավայր) (նկար 14): 

 

Նկար 14. 

 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ են համարվում նաև բնության 

հուշարձանները : ՀՀ տարածքի բնության հուշարձանների ցանկը հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 14.08.2008թ.-ի N967-Ն որոշմամբ : ՀՀ Արարատի մարզում 

հաշվառված են բնության հետևյալ հուշարձանները. 

Աղյուսակ 11. 

Հ/Հ Անվանումը Տեղադիրքը 

1 2 3 

1. «Անձավիկ» քարանձավ Արարատի մարզ, Վեդի քաղաքից մոտ 20 կմ հս-

արլ, Ուխտուակունք գետի աջ ափին, Դարբանդ 

գետի հետ միախառնման տեղից 08 կմ 

հոսանքով վեր, 40 մ գետի հունից բարձր, ծ.մ-ից 

2100 մ բարձրության վրա 
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1 2 3 

2. «Դաշտաքար» քարանձավ Արարատի մարզ, Դաշտաքար գյուղից 0,2 կմ հվ, 

Անահավատքար լեռան հս լանջին, հիմքից  400 

մ բարձրության վրա 

3. «Մեծ հոր» համակարգ 

անձավային համակարգ» 

Արարատի մարզ, Շաղափ գյուղից 3 կմ հս-արլ, 

ծ.մ-ից 2200 մ բարձրության վրա 

4. «Անանուն» շերտավոր 

նստվածքներ 

Արարատի մարզ, Տիգրանաշեն-Պարույր Սևակ 

գյուղերի ճանապարհի 17-րդ կմ-ի վրա 

5. «Անանուն» անտիկլինալ 

ծալք 

Արարատի մարզ, Երևան-Մեղրի խճուղու 81-րդ 

կմ (Տիգրանաշեն-Պարույր Սևակ հատվածի 15-

րդ կմ) 

6. «Անանուն» ծալքավոր 

ստրուկտուրա 

Արարատի մարզ, Երևան-Մեղրի խճուղու 81-րդ 

կմ (Տիգրանաշեն-Պարույր Սևակ հատվածի 15-

րդ կմ) 

7. «Անանուն» ծալքագոյացման 

մերկացում 

Արարատի մարզ, Ուրցաձոր գյուղից 4,5 կմ 

դեպի հս, Վեդի գետի աջ ափին 

8. «Հորթունի» բրածո ֆլորա Արարատի մարզ, Զանգակատուն գյուղից 8 կմ 

հս-արլ 

9. «Ջերմանիսի» բրածո ֆլորա Արարատի մարզ, Ուրցաձոր գյուղից մոտ 20 կմ 

գետի հոսանքով վեր, նախկին Ջերմանիս 

գյուղատեղիի մոտակայքում 

10. «Վեդի գետի ավազանի» 

բրածո ֆաունա 

Արարատի մարզ, Վեդի գետի ավազան, 

Ուրցաձոր գյուղից 15 կմ հս-արլ 

11. «Աղակալած ճահճուտ» Արարատի մարզ, քաղ. Արարատ, հանքային 

աղբյուրների մոտ, ծ.մ-ից մոտ 850 մ 

բարձրության վրա 

 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասին ամենամոտ գտնվող բնության 

հուշարձաններն են «Անանուն ծալքագոյացման մերկացում»-ը (մոտ 11.4կմ 

հեռավորության վրա) և «Աղակալած ճահճուտ»-ը (մոտ 5.47կմ հեռավորության վրա) : 

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է կենսաբազմազանության 

պահպանությանը վերաբերող Եվրախորհրդի Բեռնի կոնվենցիան, որի 

շրջանակներում ՀՀ տարածքում «Էմերալդ» ցանցի ստեղծման նպատակով 

առանձնացվել են բնապահպանական տեսակետից 23 արժեքավոր տարածքներ: 

Ներկայումս Հայաստանի «Էմերալդ» ցանցի թեկնածու-տարածքների նախնական 

ցանկը գտնվում է վերանայման փուլում: 

Տրավերտինների արդյունահանման նպատակով հայցվող տեղամասը չի 

գտնվում «Էմերալդ» ցանցի թեկնածու-տարածքների որևիցե մեկի սահմաններում:  

Համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում 
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(http://www.mnp.am/images/files/nyuter/2017/February/Emerald%20Arm.pdf) տեղադըր-

ված նյութերի, «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի շրջանում են գտնվում Էմերալդ 

ցանցի «Խոսրովի անտառ» և «Խոր Վիրապ-Արմաշ» պոտենցիալ տարածքները : 

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց տարածքն զբաղեցնում է 63794.7 հա 

մակերես, ընդգրկում է «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը, Ուրցի լեռնաշղթայի 

ստորոտը, Երախի լեռնաշղթան, «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրը, մինչև 

Ազատ գետի կիրճն ընկած տարածքը՝ ներառյալ Երանոս լեռը: Պոտենցիալ տարածքի 

և տրավերտինների արդյունահանման նպատակով հայցվող տեղամասի միջև 

նվազագույն հեռավորությունը կազմում է 0.85կմ (մինչև ամենամոտ հատվածը՝ 

«Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրը): 

«Խոր Վիրապ-Արմաշ» պոտենցիալ տարածքն զբաղեցնում է 6998.2 հա 

մակերես, ընդգրկում է «Խոր Վիրապ» արգելավայրը և «Արարատյան աղակալած 

ճահիճներ» բնության հուշարձանը՝ ներառյալ մինչև Նախիջևանի ինքնավար 

հանրապետության հետ սահմանը և հարավում Արաքս գետն ընկած տարածքները: 

Պոտենցիալ տարածքի և տրավերտինների արդյունահանման նպատակով հայցվող 

տեղամասի միջև նվազագույն հեռավորությունը կազմում է մոտ 5.47կմ : 
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3. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 Ենթակառուցվածքներ   

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» 

հայցվող տեղամասը տարածական առումով գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզում: 

2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի ընդհանուր տարածքը` 2090.03 ք.կմ 

է, ինչը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 7 %-ը: 

Համայնքների թիվը՝ 95, բնակավայրերի թիվը՝ 99: 

Մարզն ունի շուրջ 256.6 հազար բնակչություն, որից 72.1 հազ. 

քաղաքաբնակներ են (28%), 184.5 հազարը` գյուղաբնակ (71%): Մարզը  բնակչությամբ  

համարյա  միատարր է,  հիմնականում  բնակեցված  է հայերով՝ 93%, ազգային 

փոքրամասնություններից մարզում  ապրում են եզդիներ 2.5%, ասորիներ 0,09%,  

քրդեր 0.05%, ռուսներ 0.4%:  

Մարզի  մշտական բնակչությունը  ըստ տարածաշրջանների  հետևյալն է՝   

Արարատ 20.4 հազար մարդ, Արտաշատ 19.3 հազար մարդ, Մասիս 20.6 հազար 

մարդ, Վեդի 11.8 հազար մարդ: 

Արարատի մարզում բնակչության տեղաբաշխումը հավասարաչափ չէ, 

ամենամեծ կուտակումը մարզում Արտաշատի և Մասիսի  տարածաշրջաներում են՝ 

հիմնականում հարթավայրային մասում դեպի մայրաքաղաքի ուղղությամբ,  դեպի 

նախալեռնային և լեռնային  բնակավայրեր՝ բնակչության խտությունը կտրուկ 

նվազում է:  

Արարատի  մարզում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 69.3%, 

որը հանրապետական միջին ցուցանիշից բարձր է 6.8%-ով։ Տարբերություններ կան 

տղամարդկանց (71.7%) և կանանց (65.2%), ինչպես նաև քաղաքային (44%) և 

գյուղական (82%) տարածքների միջև: Համեմատած Արմավիրի մարզի հետ 

տնտեսական ակտիվության մակարդակը  բարձր 1.7%-ով:  

ՀՀ Արարատի մարզում առկա են 7087 գործող (ակտիվ) ձեռնարկություններ, 

որը կազմում է հանրապետության մարզային ցուցանիշի 11.6%-ը, 10000 բնակչի 

հաշվով ձեռնարկությունների թիվը կազմում է 274, իսկ Արմավիրի մարզում առկա են 

9087 գործող (ակտիվ) ձեռնարկություններ,  որը կազմում է հանրապետության 

մարզային ցուցանիշի 14.9%-ը, 10000 բնակչի հաշվով ձեռնարկությունների թիվը 
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կազմում է 341: Ինչպես և ՀՀ բոլոր մարզերում այստեղ նույնպես ձեռնարկությունների 

գերակշռող մասը ունի մի քանի աշխատող և կարող են համարվել ՓՄՁ 

ձեռնարկություններ: 

Մարզի տնտեսության հիմնական ցուցանիներն ըստ ՀՀ տնտեսության 

ճյուղերի հետևյալն են՝  

արդյունաբերություն` 12.9 %, գյուղատնտեսություն ` 14.1 %, շինարարություն` 

2.1 %, մանրածախ առևտուր` 2.7 %, ծառայություններ` 1.6 %: 

Մարզը Հայաստանի արդյունաբերական և գյուղանտեսական 

առաջատարներից է՝ այստեղ մեկ շնչի հաշվով արտադրվող արդյունաբերական 

արտադրանքը ավել է քան ՀՀ միջին ցուցանիշը շուրջ 1.5 անգամ, իսկ 

գյուղատնտեսական արտադրանքը շուրջ 1.6 անգամ, այլ ոլորտներում մարզը 

զգալիորեն զիջում է ՀՀ միջին ցուցանիշներին:  

Արդյունաբերություն Արարատի մարզը Հայաստանի Հանրապետության 

զարգացած արդյունաբերական մարզերից է: ՀՀ արդյունաբերության ծավալի 12.9 %-ը 

կազմում է Արարատի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների 

արտադրանքը: Արարատի մարզի տնտեսության մեջ էական կշիռ ունեն գինու- 

կոնյակի 10-ից ավելի խոշոր գործարանները, “Արարատ – ցեմենտ”, “Ոսկու կորզման 

ֆաբրիկան”, Արտաշատի, Արարատի պահածոների, “Մասիս տոբակո”, “Ինտերնեշնլ 

Մասիս տոբակո” գործարանները: 

Արդյունաբերության առաջատար ուղղությունները սննդամթերքի, ներառյալ` 

խմիչքների, արտադրություններն են և այլ ոչ մետաղական հանքային 

արտադրատեսակների  արտադրությունը: 

Մարզի բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական և գլխավոր ուղղությունը 

մշակող արդյունաբերությունն  է, որի մեջ առավել զարգացած են հետևյալ 3 ճյուղերը. 

 1) սննդամթերքի և ըմպելիքի արտադրություն (մրգերի, բանջարեղենի 

վերամշակում և պահածոյացում, թորած ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն) 

 2) ծխախոտի արտադրություն (ծխախոտի խմորում` ֆերմենտացիա) 

 3) ոչ մետաղական հանքային արտադրանքի արտադրություն (ցեմենտի, կրի, 

ազբոցեմենտային իրերի արտադրություն, քարի կտրում և վերամշակում): 

Մարզի արդյունաբերական արտադրության 92.3%-ը բաժին է ընկել մշակող 
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արդյունաբերությանը, որը հիմնականում գյուղմթերքի վերամշակությունն է և որը 

մեծապես պայմանավորված է մարզում գյուղատնտեսական բարձր 

արտադրողականությանբ: 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների վերաբերյալ տվյալները 

ներկայացված են աղյուսակ 12-ում: 

Աղյուսակ 12. 
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Արարատի մարզի տնտեսության հիմքը գյուղատնտեսությունն է` այն 

հիմնականում մասնագիտացած է պտղաբուծության, խաղողագործության, 

բանջարաբուծության մեջ: Արարատի մարզի հարթավայրային և նախալեռնային 

գոտիները նպաստավոր են բուսաբուծության, իսկ լեռնային գոտիները՝ 

անասնապահության զարգացման համար: Մարզի ազգաբնակչության 71.5% 

բնակվում է գյուղական վայրերում, որոնց կենսունակությունը պայմանավորված է 

գյուղատնտեսական գործունեությամբ: 

Մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերը՝ ներառյալ տնամերձերը՝ 164 696 

հա, կազմում են մարզի ընդհանուր տարածքի 78.8%-ը: Գյուղատնտեսական 

հողատեսքերի  7.6%-ը:  կազմում են մշակովի  տարածքները `ներառյալ տնամերձերը  

42 260  հա: 

Մարզի ակտիվ գյուղատնտեսական ուղղվածության  ձեռնարկությունները  31-

են, որոնցից 6-ը զբաղվում են կաթի վերամշակմամբ, 2-ը՝ մսի, մնացած 23-ը՝ 

բուսաբուծական մթերքների վերամշակմամբ: Վերամշակող  կազմակերպությունների 

կողմից Արարատի մարզում ավելացել են 24.4%-ով, հանրապետությունում՝ 44.6%-ով: 

Մարզից   արտահանվում է հիմնականոմ գյուղմթերքի վերամշակումից 

ստացված արտադրանք՝ գինի, կոնյակ, միրգ, բանջարեղեն, պահածոյացված 

գյուղմթերք՝ և հանրապետությունու և հանրապետությունից դուրս մեծ պահանջարկ 

ունեն Արարատի մարզի քաղցրահամ մրգերը, բարջարեղենը, մուրաբաները, բնական  

հյութերը,  չրերը:  Մարզի արտահանման մեջ մեծ ծավալներ են կազմում բնական 

հանքաքարերի արտահանումը: 

Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը կազմել է 125.0լն.դրամ, որից 

բուսաբուծությունը՝ 94.0մլն. դրամ, անասնաբուծությունը՝ 31.0մլն.դրամ: 

Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքսատարա-

ծությունը կազմել են 2568հա, միջին բերքատվությունը՝ 36.4ց/հա, խամախառն բերքը՝ 

9.6հազ.տ: 

Կարտոֆիլի ցանքսատարածությունը կազմել են 508հա, միջին 

բերքատվությունը՝ 285.1ց/հա, խամախառն բերքը՝ 14.5հազ.տ:  

Բանջարանոցային մշակաբույսերի համար վերը նշված ցուցանիշները կազմել 

են համապատասխանաբար 5110հա, 400.2ց/հա և 227.1հազ.տ, բոստանային 



 

 

 

Էջ 45 

 

  

մշակաբույսերի համար՝ 981հա, 382.7ց/հա և 37.5հազ.տ, պտղի և հատապտղի 

տարածությունների դեպքում՝ 8630հա, 104.3ց/հա և 79.7հազ.տ: 

Խաղողի տնկարկների տարածքությունները կազմել են 4849հա, միջին 

բերքատվությունը՝ 272.3ց/հա, խամախառն բերքը՝ 123.7հազ.տ: 

Խոշոր եղջրավոր կենդանիների գլխաքանակը կազմել է 45.4հազ.գլուխ, այդ 

թվում կովեր՝ 14.4հազ.գլուխ, խոզեր 21.7հազ.գլուխ, ոչխարներ և այծեր՝ 

100.5հազ.գլուխ, ձիեր՝ 0.9հազ.գլուխ: 

Իրականացվել է 24160.2մլն.դրամի շինարարություն և 23114.1մլն.դրամի 

շինմոնտաժային աշխատանքներ: 

 

 Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր 

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրից հայցվող տեղամասը 

ներառված է Արարատ խոշորացված համայնքի Ավշար բնակավայրի սահմաններում: 

Արարատ խոշորացված համայնքը ստեղծվել է «Հայաստանի Հանրապետության  

վարչատարածքային բաժանման մասին»  օրենքում  փոփոխություններ և լրացում-

ներ կատարելու մասին» 24.09.2021թ.-ի №ՀՕ-328-Ն օրենքով:Արարատ խոշորացված 

համայնքը իր մեջ ներառում է Արարատ քաղաքը, Արարատ, Ավշար, Արմաշ, Երասխ, 

Զանգակատուն, Լանջառ, Նոյակերտ, Ուրցալանջ, Պարույր Սևակ, Սուրենավան, 

Վարդաշատ և Տիգրանաշեն գյուղերը: 

Ավշար գյուղն ունի 1604 տնտեսություն։ Գյուղում գործում է «Ավշարի գինու 

գործարան» ՓԲԸ-ն, որը ՀՀ ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող խոշոր 

գործարաններից է: Ավշարում հիմնադրվել է նաև մրգերի և բանջարեղենների 

վերամշակմամբ զբաղվող «Ավշար Պրոդ» գործարանը: 

Գյուղի վարչական  տարածքը կազմում է  1664.77 հա: Հողերի խոշորացված 

բաշխումն ըստ նպատակային նշանակությունների ներկայացված է ստորև, 

աղյուսակ 13-ում : 

Գյուղատնտեսական հողերով միջինացված ապհովվածությունը Ավշարում 

կազմում է 2144 մ2/մարդ: 
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Աղյուսակ 13. 
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Համայնքի տնտեսության մասնագիտացված ճյուղը գյուղատնտեսությունն է, 

մասնավորապես՝ բանջարաբուծությունը, այգեգործությունը, խաղողագործությունը, 

դաշտավարությունը:  Համայնքի հողերի հիմնական մասն օգտագործվում են որպես 

վարելահողեր` զբաղեցնելով մոտ 741հա: Կան նաև պտղատու և խաղողի այգիներ, 

համապատասխանաբար կազմելով 150 հա և 62 հա:  

Բանջարաբուծության ոլորտում համայնքի բնակիչները զբաղվում են 

վարունգի, սմբուկի, սոխի, դդումի, ձմերուկի մշակությամբ, իսկ   վերջին տարիներին 

համայնքում զգալիորեն զարգացել է լոլիկի մշակությունը:  

Տրավերտինների արդյունահանման նպատակով հայցվող տեղամասը 

հաշվառված է որպես 5-րդ կարգի արոտավայր, սակայն, հաշվի առնելով 

հարևանությամբ բազմաթիվ գործող բացահանքերի, լցակույտերի, արտադրական 

տարածքների առկայությունը, հողամասի օգտագործումը ըստ նպատակային  

նշանակության հնարավոր չէ: Ընդերքօգտագործման թույլտվությունը ստանալուց 

հետո ընկերությունը նախատեսում է դիմել տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին՝ ՀՀ կառավարության 29.12.2011թ.-ի N1918-Ն որոշմամբ սահմանված 

կարգով հողերի նպատակային փոփոխություն իրականացնելու նպատակով: 

Օգտակար հանածոների արդյունահանման աշխատանքների բնույթը և 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը 
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ներկայացվել են Ավշար համայնքի բնակիչներին: Քննարկվել է օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքներին համայնքի բնակիչների ներգրավվման հարցը :  

Կից ներկայացվում են քննարկումների արձանագրությունը և 

տեսաձայնագրությունը: 

  
 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ  

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 65-Ն որոշմամբ 

հաստատվել է ՀՀ Արարատի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկը: Ավշար համայնքում հաշվառված են հետևյալ 

հուշարձանները. 

Աղյուսակ 14. 

Անվանումը   Ժամանակաշրջանը  Գտնվելու վայրը  

ԱՄՐՈՑ մթա 2-1 հզմ 5 կմ հս 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ, ժայռափոր եկեղեցի 12-16 դդ. 4 կմ հս 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ԱՂԲՈՒԼԱՂ», 

գերեզմանոց, խաչքարեր 

12-17 դդ., 

19-20 դդ. 

29 կմ աե 

ԽԱՉՔԱՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ 

ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻՆ 

1993 թ. գ. մ. 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 

1946 թ. գ. մ. 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 

1963 թ. գ. մ. 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 

1968 թ. գ. մ. 

 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի հայցվող տարածքը գտնվում է 

պատմության և մշակույթի նշված հուշարձաններից մոտ 2.6-27կմ հեռավորության 

վրա, հետևաբար, դրա շահագործումը չի կարող բացասաբար անդրադառնալ 

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

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Ինչպես արդեն նշվել է «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՍՊԸ-ի կողմից հայցվող 

տարածքը նախկինում շահագործվել է, անմիջական հարևանությամբ գործում են 

տրավերտինների արդյունահանում իրականացնող բազմաթիվ ընկերություններ, 

ինչի հետևանքով շրջանում ձևավորվել է խիստ արտահայտված տեխնածին 

լանդշաֆտ՝ բացահանքեր, ճանապարհներ, արտադրական լցակույտեր, 

արտադրական հրապարակներ, քարի վերամշակման արտադրամասեր և այլն : 

Հայցվող տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքերի 

իրականացման ընթացքում դրսևորվելու են ազդեցություններ մթնոլորտի, հողային 

ծածկույթի, կենսաբազմազանության աշխարհի, ինչպես նաև լանդշաֆտային 

ամբողջականության վրա: 

Մթնոլորտային օդ.  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների մեթոդները և 

աշխատանքների ընթացքում կիրառվող ավտոտրանսպորտը դառնալու են գազերի և 

փոշու արտանետման աղբյուր, փոշեգոյացում տեղի է ունենալու նաև բացահանքի 

սահմաններում և ճանապարհներին: Փոշեգոյացման աղբյուր են հանդիսանալու 

մակաբացման, տրավերտինի արդյունահանման, լցակույտառաջացման 

աշխատանքները : 

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը 2015 թվականին հաստատել է 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲ ընկերության վնասակար նյութերի սահմանային 

թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծը: Ըստ թույլտվության 

սահմանվել են աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու հետևյալ 

չափաքանակները. 

Աղյուսակ 15. 

Աղտոտող նյութը Ընդհանուր արտանետումը 

գ/վրկ տ/տարի 

Անօրգանական փոշի (SiO2 մինչև 20) 3.2 22.0 

Անօրգանական փոշի (SiO2 մինչև 20-70) 0.12 0.83 

Ազոտի օքսիդներ 0.09 0.58 

Ածխածնի օքսիդ 0.043 0.3 

Ածխաջրածիններ 0.02 0.13 

Կախված մասնիկներ 0.007 0.046 

Յուղի գոլորշի 0.05 0.35 
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Ծրագրավորվող աշխատանքները իրականացվելու են վերը նշված 

թույլտվությամբ սահմանված չափաքանակների պահպանմամբ : 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ ընկերությունը առաջնորդվելու է 

նաև ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ, 

համաձայն որի ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի (երկօքսիդի հաշվարկով), մրի և 

ծծմբային անհիդրիդի սահմանային թույլատրելի խտությունները 

համապատասխանաբար կազմում է 5մգ/մ3, 0.2մգ/մ3, 0.15մգ/մ3 և 0.5մգ/մ3: Նախնական 

հաշվարկներին համաձայն, հանքավայրի տարածքում վնասակար գազերի 

առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային 

փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտությունները: Այդ 

նպատակով ծրագրավորվում են մի շարք բնապահպանական կառավարման 

միջոցառումներ, որոնց նկարագիրը ներկայացված է ստորև, 5-րդ գլխում: 

Ջրային ավազան. Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ 

տեղամասի սահմաններում չկան մակերևութային ջրային հոսքեր, ստորերկրյա և 

գրունտային ջրերի հորիզոններ, միաժամանակ՝ լեռնային աշխատանքների 

տեխնոլոգիայով արտահոսքեր չեն նախատեսվում: 

Հողային ծածկույթ. 

Աշխատանքների իրականացման համար բոլոր անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները արդեն իսկ առկա են՝ արդյունքում արտադրական 

հրապարակ, բացահանքի, ճանապարհներ: Ենթակառուցվածքների ձևավորման 

նպատակով հողերի խախտում չի կատարվելու: 

Հնարավոր է նաև տեղի ունենա հողի աղտոտում նավթամթերներով 

արտադրական հրապարակի, ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի 

կայանատեղիներում:  

Խախտված հողերի լեռնատեխնիկական վերականգնումները իրականացվելու 

է արդյունահանման աշխատանքների ավարտից հետո:  

Բուսական և կենդանական աշխարհ.  

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրը և դրա տարբեր 

տեղամասերը շահագործվում են 1960-70-ական թվականներից բազմաթիվ 

ընկերությունների կողմից, այստեղ ձևավորվել խիստ խախտված տեխնածին ռելիեֆ: 

Առկա են բազմաթիվ բացահանքեր, արտադրական հրապարակներ, լցակույտեր, այդ 

թվում՝ տիրազուրկ, չկառավարվող հանքեր և ենթակառուցվածքներ: 
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Ամբողջ շրջանի բուսականությունը խախտված է մարդածին գործունեության 

արդյունքում, ինչն որպես հետևանք հանգեցրել է նաև կենդանական աշխարհի 

տեսակային կազմի նվազմանը: Խոշոր կաթնասունների ապրելավայրեր տարածքում 

չկան, չեն արձանագրվել Կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ, 

հետևաբար օգտակար հանածոների արդյունահանման ազդեցությունը տարածքի 

կենսաբազմազանության վրա լինելու է նվազագույն : Տեղամասի սահմաններում 

համատարած բուսածածկ չկա, քանի որ այն հանդիսացել է ընդերքօգտագործման 

իրավունքի օբյեկտ, այդտեղ իրականացվել են արդյունահանման աշխատանքներ, 

ձևավորված են արտադրական ենթաառուցվածքները: Տեղամասի առանձին 

հատվածներում աճող վաղամեռ բուսատեսակները ունեն լայն տարածում ոչ միայն 

Արարատի մարզի, այլև Արմավիրի, Վայոց ձորի և Սյունիքի անապատային-

կիսանապատային լանդշաֆտներում: 

Աղտոտում ընդերքօգտագործման թափոններով. 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» տեղամասի թարմ, հողմահարված և խոռոչավոր 

տրավերտինները և կավացված ապարների պաշարները հաստատվել են որպես 

հումք քարմաշման և ցեմենտի արդյունաբերության համար: Հետևաբար 

տրավերտինների արդյունահանման ժամանակ առաջացող մնացորդները, 

քարամշակման տեսակետից ոչ կոնդիցիոն տրավերտինները ընդերքօգտագործման 

թափոն չեն հանդիսանում: Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի 

հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն և 2015 թվականի օգոստոսի 20-ի N244-Ն հրամանների՝ բաց 

եղանակով օգտակար հանածոների արդյունահանումից առաջացած փխրուն մակաբացման 

ապարները հաշվառվել են 34000120 01 99 5 ծածկագրով, իսկ ժայռային մակաբացման 

ապարները՝ 34000110 01 99 5 ծածկագրով: Դրանք դասվել են վտանգավորության 5-րդ դասին, 

այսինքն՝ ոչ վտանգավոր ընդերքօգտագործման թափոններ են: 

Օգտակար հանածոյի արդունահանման տեխնոլոգիական գործընթացի հետ 

կապված ձևավորվում են մի շարք արտադրական թափոններ, այդ թվում. 

Աղյուսակ 16. 

Հ/Հ Թափոնի անուն Ծածկագիր Քանակ 
Քիմիական 

կազմ 

1 2 3 4 5 

1. 

Բանեցված դիզելային 

յուղեր 

 

54100203 02 

03 3 
Մոտ 10լ/տարի 

յուղ 95.0,  

մեխանիկական 

խառնուրդներ 

1.8, ջուր 3.2 
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1 2 3 4 5 

2. 

Բանեցված շարժիչների 

յուղերի թափոններ 

 

54100201 02 

03 3 
Մոտ 12լ/տարի 

յուղ 94.6, 

մեխանիկական 

խառնուրդներ 

2.1, ջուր 3.2 

3. 
Յուղոտված լաթեր 

 

58200600 01 

01 4 
Մոտ 7կգ/տարի 

գործվածք 81-

84, 

յուղ 10-14, 

ջուր 3-6 

4. 

Կազմակերպության 

կենցաղային 

տարածքներից առաջացած 

չտեսակավորված աղբ 

 

91200400 01 

00 4 
Մոտ 3տ/տարի 

ապակի 9-14, 

սև մետաղ 20-

25 

փայտ 8-13, 

թուղթ 25-30, 

կտոր 3-7, 

սննդի մնացորդ 

11-15, 

պոլիմերներ 7-

12 

5. Բանեցված անվադողեր 
57500200 13 

00 4 
2 հատ/տարի 

բութադիենային 

կաուչուկ 97-

99, պողատ 1-

3 

 

Թափոնների քանակը կհստակեցվի աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ 

հաշվետվության մշակման փուլում: Դրանք հավաքվելու են Արարատի ցեմենտի 

գործարանի արտադրական տարածքում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կազմվելու են դրանց անձնագրերը:  

Նախատեսվող գուծունեության ընթացքում առաջացող ընդերքօգտագործման 

թափոնների կառավարման հետ կապված միջոցառումները ներկայացված են գլուխ 

5-ում: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վրա ազդեցությունների 

դրսևորում չի նախատեսվում, քանի որ հայցվող տեղամասի և «Խոսրովի անտառ» 

պետական արգելոցի միջև հեռավորությունը կազմում է 14.8կմ, «Գոռավանի 

ավազուտներ» արգելավայրի միջև 0.85կմ և «Խոր Վիրապ» արգելավայրի միջև 10.5կմ: 

Հայցվող տարածքում հաշվառված չեն բնության հուշարձաններ: «Մուլտի 

Գրուպ Սթոուն» տեղամասին ամենամոտ գտնվող բնության հուշարձաններն են 

«Անանուն ծալքագոյացման մերկացում»-ը (մոտ 11.4կմ հեռավորության վրա) և 
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«Աղակալած ճահճուտ»-ը (մոտ 5.47կմ հեռավորության վրա) : 

Տեղամասում չեն արձանագրվել ՀՀ բույսերի և ՀՀ կենդանիների կարմիր 

գրքերում գրանցված տեսակների աճելա- կամ ապրելավայրեր: 

Պատմամշակութային հուշարձաններ տրավերտինների արդյունահանման 

համար հայցվող տարածքում չկան, տեղամասը չի համընկնում նաև հուշարձանների 

պահպանության գոտիներ հետ, ինչը բացառում է որևիցե բացասական 

ազդեցությունների դրսևորում պատմամշակության ժառանգության օբյեկտների վրա:  

Հայցվող տեղամասը գտնվում է Ավշար բնակավայրի պատմության և 

մշակույթի նշված հուշարձաններից մոտ 2.6-27կմ հեռավորության վրա: 

Աղմուկ և թրթռումներ 

Բացահանքում ծրագրավորվող աշխատանքների անբարենպաստ 

ներգործություն ունեցող գործոններից մեկը առաջացող աղմուկն է: Հատկապես 

կարևորվում է աղմուկի մակարդակի ուսումնասիրությունն ու գնահատումը 

ազդակիր Ավշար բնակավայրի տարածքում: 

Ըստ գործող նորմատիվ պահանջների, աղմուկի թույլատրելի մակարդակը 

բնակելի գոտում կազմում է 45 դԲԱ:  

Աղմուկի ազդեցությունը ազդակիր Ավշար բնակավայրում գնահատելու 

նպատակով կատարվել են հետևյալ հաշվարկները: 

Տեղամասի տարածքում աղմուկի առաջացման աղբյուրներն են` բացահանքի 

տարածքում կատարվող արդյունահանման աշխատանքները, բազալտի բարձման և 

տեղափոխման աշխատանքները, լցակույտի ձևավորումը, ճանապարհներին 

տրանսպորտի տեղաշարժը: 

 Հանքավայրում գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը` LAէկվ 

ընդունված է 75դԲԱ:  

Աղմուկի մակարդակը աղմուկից պաշտպանող տարածքի հաշվարկային 

կետում որոշվում է`  

LAտար  = Laէկվ - Laհեռ -  Laէկր - LAկանաչ բանաձևով, որտեղ` 

LAէկվ - աղմուկի աղբյուրի ձայնային բնութագիրը, LAէկվ=70դԲԱ,  

LAհեռ - աղմուկի մակարդակի նվազումը հաշվարկային կետի և աղմուկի 

աղբյուրի միջև հեռավորությունից կախված, LAհեռ կազմում է 15դԲԱ, 

LAէկր - աղմուկի մակարդակի նվազումը էկրանով (բացահանքի տարածք),  
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LAէկր =15դԲԱ, 

LAկանաչ- աղմուկի մակարդակի նվազումը կանաչ գոտիով, 

LAկանաչ=5դԲԱ:  

Աղմուկի մակարդակը Ավշար գյուղի մոտ կկազմի`  

Laտար = Laէկվ - Laհեռ - Laէկր -Laկանաչ = 70 – 15– 15 – 5 = 35դԲԱ (նորման 

45դԲԱ): 

Գիշերային ժամերին արդյունահանման աշխատանքներ տեղամասի 

սահմաններում չեն կատարվելու: 

Հանքահանման տեխնոլոգիական գործընթացների հետ կապված առաջանալու 

է առաջին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), որը կապված է 

տեղաշարժվող ինքնագնաց և կցորդային մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների 

աշխատանքի հետ: Թռթրումների սահմանային թույլատրելի մակարդակը Z 

առանցքով չպետք է գերազանցի 115դԲԱ, իսկ X-Y առանցքներով՝ 112դԲԱ: 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցը. 

Աղյուսակ 17. 

 

Շրջակա միջավայրի 

 բաղադրիչներ 
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Մթնոլորտային օդ 

Ցածր 

երկարատև 

Ցածր 

կարճատև 

Ցածր 

երկարատև 

Ցածր 

կարճատև 

Ջրեր - - - - 

Հողեր 
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Ցածր 

կարճատև 

Ցածր 

երկարատև 
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երկարատև 

Կենսաբազմա- 

զանություն 
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Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ  
- - - 

- 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 
- - - - 

Աղմուկ, վիբրացիա 
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5. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 

 

 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

 Վառելիքի հիմնական լիցքավորման և քսայուղերի փոխարինման 

աշխատանքները կատարվելու են հարակից Արարատ, Ավշար կամ Գոռավան 

բնակավայրերում, համապատասխան ծառայություն մատուցող կայաններում 

կամ Արարատի ցեմենտի գործարանի արտադրական տարածքում: 

 Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում 

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

համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների 

հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

 Մեքենաների կայանման համար նախատեսված տարածքի բետոնապատում: 

 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 կընտրվի արդյունահանման թույլտվությունը ստանալուց հետո: 

 Հնամաշ անվադողերի տեղափոխում սահմանապահ զորամասեր՝ 

 պաշտպանողական կառուցների ստեղծման ժամանակ օգտագործելու 

նպատակով: 

 Արտաթորվող թունավոր նյութերի ֆիլտրերի տեղադրում : 

- Փոշենստեցման նպատակով ճանապարհների, բացահանքի, արտադրական 

հրապարակի ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին : Ըստ գործող 

նորմատիվների՝ 1մ2 տարածքի ջրցանման համար անհրաժեշտ տեխնիկական 

ջրի քանակը կազմում է 1,5լ: Անհրաժեշտ տեխնիկական ջրի ծավալը կորոշվի 

օրական կտրվածքով՝ կախված աշխատանքների վայրից, ծավալից, եղանակային 

պայմաններից:  Ջրի հաշվարկը կներկայացվի աշխատանքային նախագծում՝ 

ենթակառուցվածքների հստակ մակերեսները հաշվարկելուց հետո: Տեխնիկական 
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ջուրը բերվելու է Արարատի ցեմենտի գործարանի տարածքից, ինչի նպատակով  

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲ ընկերությունը կդիմի ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարություն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նոր 

ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար: Անբարենպաստ 

օդերևութաբանական պայմանների ժամանակահատվածում (քամու արագության 

նվազման, անհողմության, մառախուղի առաջացման դեպքերում), հնարավոր են 

աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների բարձրացումներ ցրման 

վատացման հաշվին: Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 

ժամանակ նախատեսում են արտանետումների նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումներն`  

I ռեժիմ` նախատեսվում է արտանետվող նյութերի կոնցենտրացիաների 

կրճատումը 15-20 %–ով, կատարելով հետևյալ միջոցառումները.  

 ուժեղացնել հսկողությունը բացահանքում տարվող աշխատանքների 

նկատմամբ;  

 թույլ չտալ տեխնիկայի և սարքավորումների գերբեռնված աշխատանք;  

 բացահանքի ճանապարների ջրցանում փոշու արտանետումների 

նվազման համար:  

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների տևական ներգործության և 

կատարված միջովառումների անբավարարության դեպքում անհրաժեշտ է անցնել 

բացահանքի II և III ռեժիմով աշխատանքին: 

II ռեժիմ` միջոցառումները կնպաստեն արտանետումների նվազմանը մոտ 20-

40 %–ով. 

 ավելացնել ջրցանման ծավալը բացահանքի ճանապարհներում և 

լցակույտում;  

 կրճատել հանույթաբարձման աշխատանքները;  

III ռեժիմ`  

 դադարեցնել արդյունահանման աշխատանքները: 

 - Խմելու ջուր նախատեսվում է բերել  ЦБ-1.2 մակնիշի կցովի ջրի ցիստեռնով, 

պայմանագրային հիմունքներով : Խմելու ջրի գնման վայրը կհստակեցվի 

աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ հաշվետվությանբ կազմման փուլում : 

 Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում դատարկում 
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են հատուկ ծառայության ուժերով : 

 Արտադրական հրապարակի բարեկարգում, կանաչապատում չորադիմացկուն 

թփուտային սորտերի կիրառմամբ (սզնի, չմենի, մասրենի) : 

- Մակաբացման ժամանակ հողերի վերին բերրի շերտի հեռացում 0,2-0,3մ 

հզորությամբ, կուտակում, մակերեսին խոտացանքսի կատարում՝ հետագա 

ռեկուլտիվացման ժամանակ կիրառելու նպատակով: Հողաբուսական ծերտի 

պահօպանության միջոցառումները կկատարվեն 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշման 

պահանջներին համապատասխան: 

- Աշխատանքների ավարտից հետո՝ բացահանքի, արտադրական հրապարակի, 

ճանապարհների լեռնատեխնիկական և կենսաբանական ռեկուլտիվացիա: 

- Բացահանքի և արտադրական հրապարակի մակերևույթի պարբերական 

մոնիթորինգ՝ աղտոտիչ նյութերի պարունակությունները վերահսկելու 

նպատակով: 

− Նախքան աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակումը 

տոեղամասի տարածքի ուսումնասիրություն երթուղիներով, լուսանկարելով և 

գրանցելով տարածքում դիտորկված բոլոր բույսերն ու կենդանիներին: 

− Բացահանքի շահագործման աշխատանքներին ներգրավված անձնակազմի 

ուսուցում՝ իրազեկում շրջանում հայտնի ՀՀ բույսերի և ՀՀ կենդանիների գրքերում 

գրանցված տեսակների վերաբերյալ: 

− Բուսածածկի և կենդանական աշխարհի պարբերական մոնիթորինգ: 

− Հանքավայրի տարածքում ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր 

գրքում գրանցված տեսակների հայտնաբերման դեպքում ձեռնարկել 

միջոցառումներ դրանց պահպանության համար` Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, համաձայնեցնելով 

դրանք պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ: 

− Հանքավայրի տարածքում հասցնում Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր 

գրքում գրանցված կենդանիների հայտնաբերման դեպքում, ընկերությունը 

պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել դրանց պահպանության համար, բացառելով 

տեսակների թվաքանակի կրճատումը և դրանց ապրելավայրերի 

վատթարացումը: Միջոցառումները պետք է համաձայնեցվեն պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի հետ: 
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 Կենցաղային աղբի համաքում հատուկ անթափանց տարողություններում, 

աղբահանության պայմանագրի կնքում տարածաշրջանում գործող օպերատորի 

հետ, աղբահանության վճարի հաշվարկում և վճարում: 

 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: Տրավերտինների արդյունահանման 

տեխնոլոգիական գործընթացների հետ կապված առաջանալու է առաջին 

կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), որը կապված է տեղաշարժվող 

ինքնագնաց և կցորդային մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի 

հետ: Թռթրումների սահմանային թույլատրելի մակարդակը Z առանցքով չպետք է 

գերազանցի 115դԲԱ, իսկ X-Y առանցքներով՝ 112դԲԱ: 

 ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի թիվ 781-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքերում՝ 

ըստ կիրառելիության, բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում վերարտադրության միջոցառումների իրականացում: 

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: 
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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. 

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: 

− Բեռնատար մեքենաների տեղաշարժ նախապես մշակված և համաձայնեցված 

մշակված գրաֆիկով՝ կուտակումները և ճանապարհների 

գերծանրաբեռնվածությունը բացառելու նպատակով : 

− Աղմուկի աղբյուր հանդիսացող մեքենաների շարժիչների կահավորում հատուկ 

ձայնամեկուսիչ պատյաններով : 

− Տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղադրում տատանումներ մեկուսացնող 

հատուկ հիմքերի վրա : 

− Բաց դիմածածկոցներով սարքավորումների և մեխանիզմների շահագործման 
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բացառում : 

− Աշխատակիցների ապահովում աղմուկից պաշտպանվելու անհատական 

միջոցներով : 

− Աղմուկի մակարդակի պարբերական վերահսկում: 

- Նախքան աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ հաշվետվության կազմումը հայցվող 

տարածքում հնագիտական ուսումնասիրությունների իրականացում լիազոր 

մարմնի կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով : 

- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության շրջանակներում 

նախատեսվող գործունեության համաձայնեցում ՀՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ; 

- Պատահական գտածոների ընթացակարգի կիրառում՝ հետևյալ միջոցառումների 

իրականացման միջոցով. 

 համապատասխան անձնակազմի և պայմանագրով աշխատողների ուսուցում 

պատահական հնագիտական գտածոների ճանաչման, դրանց հետ վարվելակերպի և 

արձագանքի ուղղությամբ;  

 գտածոների ուսումնասիրություն հրավիրված հնագետների կողմից,  որպեսզի 

վերջիններս ուղղորդեն հնագիտական գտածոների ճանաչման և արձագանքման 

գործընթացը, 

  արձանագրությունների կազմում պատահական գտածոներին արձագանքելու 

համար, ներառյալ աշխատանքի ժամանակավոր դադարեցումը գտածոների 

հայտնաբերման վայրում; 

 պետական մարմինների ծանուցում,  

 պատահական գտածոների գնահատման և պեղումների արագացված 

ընթացակարգերի կիրառում, ազդեցությունների սահմանափակման համար, 

միաժամանակ նվազեցնելով շահագործական աշխատանքների ուշացումները: 

Աշխատանքային հրապարակի տարածքում կազմակերպվելու են 

աշխատակիցների հանգստի և սննդի ընդունման համար հարմարավետ պայմաններ՝ 

տեղադրվելու են վագոն-տնակներ, հանդերձանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ 

պահարաններ, լվացարան, արտաքնոց : 
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6. ՀԱԿԱՎԹԱՐԱՅԻՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Բացահանքում բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են հաշվի առնելով 

«Բաց եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրի մշակման անվտանգության 

միասնական կանոններ»-ի պահանջները:  

Վթարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ հիմնական պայմանները 

թվարկված են ստորև՝  

- մուտքը բացահանքի տարածք իրականացվում է ձեռնարկության 

ղեկավարության կողմից տրված անցագրերով;  

- բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և 

շարժման երթուղիներում պետք է փակցվեն տեխնիկական անվտանգությանը 

վերաբերող ցուցադրական միջոցներ։ Դրանք են համապատասխան 

ցուցանակները, նշանները, պլակատները, թույլատրող և արգելող 

նախազգուշական ազդագրերը, որոնց նշանակությանը պետք է ծանոթ 

լինեն բացահանքի բոլոր աշխատողները; 

- նախապես ստուգվում է նախկին հետախուզական աշխատանքների 

հետևանքով դատարկությունների առկայությունը, հայտնաբերելու դեպքում 

նրանց տանիքի հանքաշերտը և պարփակող ապարները հաջորդաբար, 

ամբողջ հզորությամբ (25-30մ) փլուզվում են պայթեցման աշխատանքների 

միջոցով; 

- լեռնատրանսպորտային սարքավորումները տեղադրվում են մշակված 

տարածքների և նստվածքների վերին եզրից ավելի քան 3-4մ հեռավորության 

վրա, փլուզման գոտու սահմաններից դուրս և որմնակապվում;  

- բացահանքում հորատող հաստոցը պետք է տեղակայվի հանքաստիճանի 

հարթեցված հրապարակում այնպես, որ հաստոցի թրթուրները 

հանքաստիճանի եզրագծից լինեն առնվազն 2 մ հեռավորության վրա:  

- հանքաստիճանի վրա հորատման հաստոցի տեղաշարժը բարձրացրած 

կայմով թույլատրվում է միայն հարթեցված հորիզոնական հրապարակով: 

Էլեկտրահաղորդման գծերի տակով անցնելիս կայմը պետք է իջեցվի: 
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Արգելվում է կայմի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակ մարդկանց գտնվելը 

հորատման հաստոցի առջևում կամ հետևում: Հորատման հաստոցի 

տեղափոխման ժամանակ հորատող գործիքը պետք է հանվի կամ հուսալիորեն 

ամրացվի; 

- հորատման հաստոցի վերհանող ճոպանը պետք է հաշվարկվի առավելագույն 

բեռնվածքով և ունենա ամրության հնգապատիկ պաշար: Պարբերաբար, 

առնվազն շաբաթական մեկ անգամ, ճոպանը պետք է ենթարկվի արտաքին 

զննման: Ճոպանի մետաղալարերի ցցված ծայրերը պետք է կտրվեն, իսկ 

հյուսվածքի մի քայլի վրա 10 տոկոսից ավելի կտրված մետաղալարերի 

առկայության դեպքում այն պետք է փոխվի ; 

- հրդեհամարման համար ջրի ռեզերվուարում պահվում է 216մ3 ծավալով 

մշտական ջրի պաշար ; 

- բուլդոզերային լցակույտի առափը բեռնաթափման ամբողջ ճակատով պետք է 

ունենա 30-ից մինչև 50 ընդլայնական թեքություն` ուղղված եզրից դեպի խորքը: 

Եզրի ամբողջ երկարությամբ հարկ է ունենալ ապարային լցույթ ; 

- լցակույտի հրապարակը համահարթեցնելիս բուլդոզերը շեպի եզրին կարող է 

մոտենալ միայն դանակով դեպի առաջ։ Արգելվում է բուլդոզերի մոտեցումը 

լցակույտի եզրերին հետընթացով; 

- լցակույտում փոխաբեռնման աշխատանքների իրականացման դեպքում 

փոխաբեռնման կետի տեղադրման վայրը, ինչպես նաև դրա կազմավորման և 

շահագործման կարգը, պետք է որոշվեն նախագծով, որտեղ պետք է 

նախատեսվեն դրա սեկտորների չափերը և անհրաժեշտ քանակը, մարդկանց 

տեղաշարժման ուղիները, ձայնային և լույսային ազդանշանները և այլն; 

- փոխաբեռնման կետերը, որոնցում որպես միջանկյալ օղակ օգտագործվում են 

էքսկավատորներ, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները` 

1) հանքազանգվածաշերտի բարձրությունը պետք է սահմանվի` ելնելով 

հանքազանգվածի ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, բայց ոչ ավելի 

էքսկավատորի շերեփման բարձրությունից. 

2) լցակույտի յուրաքանչյուր սեկտորի լցման ժամանակ 

հանքազանգվածաշերտի թեքման անկյունը պետք է համապատասխանի 
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պահեստավորվող հանքազանգվածի բնական թեքման անկյանը; 

- սեկտորում աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն բացահանքի 

ղեկավարության կողմից հաստատված աշխատանքների կատարման 

տեղեկաթերթիկի, իսկ տեղանքը նախատեսվում է կահավորել հատուկ 

նշաններով և ցուցատախտակներով; 

- փոխաբեռնման կետի բեռնաթափման հրապարակների չափերը պետք է 

ապահովեն արտադրությամբ զբաղվող բոլոր մեքենաների և մեխանիզմների 

բնականոն և անվտանգ աշխատանքը` դրանց տեղաշարժման և 

ուղետարանցման ժամանակ: Բեռնաթափման աշխատանքների կատարման 

ճակատի երկարությունը և բեռնաթափման հրապարակի լայնությունը պետք է 

որոշվեն` ելնելով տրանսպորտային միջոցների (ավտոմեքենաների, 

բուլդոզերների և այլն) եզրաչափերից, տեղաշարժման աշխատանքների 

կատարման ընդունված սխեմայից և շրջադարձի շառավղից` հաշվի առնելով 

բեռնաթափմանը կանգնած և սպասող տրանսպորտային միջոցի անհրաժեշտ 

անվտանգ հեռավորությունը, որը պետք է լինի 5 մ-ից ոչ պակաս; 

- բեռնաթափման հրապարակի սեկտորում մի քանի մեխանիզմների 

(ավտոմեքենաների, բուլդոզերի և այլն) և ներքին հորիզոնում (էքսկավատորի 

գտնվելու վայրում) միաժամանակյա աշխատանքը պետք է կատարվի` 

համաձայն աշխատանքների կատարման նախագծի; 

- բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենայի և 

բուլդոզերների աշխատանքային գոտում կողմնակի մարդկանց գտնվելը կամ 

որևէ այլ աշխատանք կատարելն արգելվում է։ Նրանք պետք է գտնվեն 

աշխատող մեխանիզմից 5 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 
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7. ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

Հայցվող տարածքում արտակարգ իրավիճակները կարող են պայմանավորված 

լինեն հետևյալ գործոններով. 

i. երկրաշարժ՝ հաշվի առնելով, որ հանրապետության տարածքը գտնվում է 

սեյսմիկ ակտիվ գոտում, 

ii. հրդեհներ՝ կապված մարդածին գործոնների հետ: 

Նախատեսվում է մշակել երկրաշարժերի դեպքում գործողությունների պլան՝ 

վտանգավոր տարածքներից աշխատակիցների ապահով տարհանումն 

իրականացնելու նպատակով : Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ 

հրահանգավորում իրականացնելու ժամանակ առանձին ներկայացվելու են նաև 

երկրաշարժերի ժամանակ աշխատակիցների պահվածքի կանոնները, 

գործողությունների հաջորդականությունը : Արտադրական հրապարակումն 

կենցաղային նշանակության վագոն-տնակներում նախատեսվում են առաջին 

օգնության դեղորայքային փաթեթներ : 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար աշխատակիցները 

տեղեկացվելու են տեխնոլոգիական պրոցեսներում օգտագործվող նյութերի 

հրդեհավտանգության վերաբերյալ : Նշանակվելու է հրդեհային անվտանգության 

համար պատասխանատու անձ, մշակվելու է հրդեհի դեպքում անձնակազմի 

գործողությունների պլան: Արտադրական տարածքի հատուկ հատկացված 

վայրերում տեղադրվելու են հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ՝ կրակմարիչներ,  

ավազով արկղ, բահ։ 

Բացահանքի տարածքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման 

նպատակով. 

 աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ 

պատրաստվածություն և որակավորում, 

 օգտագործել մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական 

նորմերին, 

 անցկացնել պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  
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 աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնները: 

Նախատեսվում է կատարել պլանային աշխատանքներ ուղղված 

արտադրական տրավմատիզմի նվազեցմանը, ժամանակին, ոչ ուշ քան երեք ամիսը 

մեկ, աշխատակիցների հետ անցկացնել հրահանգավորում անվտանգության 

տեխնիկայի գծով: 

«Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ-ի կողմից հայցվող տեղամասի տարածքում 

կնախատեսվի համապատասխան հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և 

շարժակակ կապ), որով հնարավոր է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ 

հաստատել ձեռնարկության վարչական կազմի, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, շտապ օգնության և փրկարար ծառայության հետ: 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծը ենթակա է 

տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության, որի արդյունքում տրամադրվում 

է փորձաքննական եզրակացություն, անվտանգության վկայագիր: Արտակարգ 

իրավիճակների հետ կապված խնդիրներն ամրագրվում են վերոնշյալ 

փաստաթղթերում: 
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8. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ  ԾՐԱԳԻՐ 

 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում ընկերությունը իրականացնելու է 

շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և 

մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները (աղյուսակ 18). 

Աղյուսակ  18. 

Մոնիթորինգի 

ենթակա 

պարամետրերը 

Մոնիթորինգի 

վայրը 

Ազդեցության 

դրսևորման հիմնական 

աղբյուրները 

Մոնիթորինգի 

տեսակը, 

պարբերականությունը 

1 2 3 4 

Անօրգանական 

փոշի, ծխագազեր 
Արտադրական 

հրապարակ 

Հանույթաբարձման 

աշխատանքներ, 

մեքենաների 

տեղաշարժ, հորատման 

աշխատանքներ 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

շաբաթական մեկ 

անգամ՝ 24 ժամ 

տևողությամբ 

Լցակույտառաջացման 

աշխատանքներ, 

լցակույտի մակերեսից 

բնական տարուք 

Հողային 

ռեսուրսներ 

Ձեռնարկության 

արտադրական 

տարածք 

Աղտոտում 

նավթամթերքներով 

մեխանիզմների, 

մեքենաների 

աշխատանքի հետ 

կապված, հանքափոշու 

նստեցում 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

տարեկան մեկ անգամ 

Աղմուկ և 

թրթռումներ 

Բացահանք 

 

Ծանր տեխնիկայի 

տեղաշարժ, լեռնային 

զանգվածի բարձման-

բեռնաթափման  

աշխատանքներ 

Չափիչ սարքերի 

կիրառում, տարեկան 

մեկ անգամ 
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1 2 3 4 

Բուսական ծածկ 

և կենդանական 

աշխարհ 

Հայցվող տարածք և 

հարակից շրջան 

Բացահանքի 

շինարարություն և 

շահագործում, 

լցակույտառաջացում 

Հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում, 

տարեկան մեկ անգամ 

Թափոններ 

Արտադրական 

տարածքում 

հատուկ 

հատկացված 

վայրեր  

Պահեստավորված 

նավթամթերքներ 

պարունակող 

թափոններ  

Տեսողական զննում, 

նույթերի ճշգրիտ 

տեսակավորում և 

պիտակավորում, 

գործող կանոնա-

կարգերի և թա-

փոնների կառա-

վարման պլանի 

պահպանում 

 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության 

ուսումնասիրության նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը 

նախատեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան 

հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում :  

Կենսաբազմազնության դիտարկումը կատավելու է համապատասխան 

մասնագետների կողմից (բուսաբան, կենսաբան)՝ պայմանագրային հիմունքներով: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության աղտոտման կանխարգելման 

մոնիտորինգի կետերի նախնական տեղադիրքը ներկայացված է ստորև նկար 15-ում: 

Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերը կարող են փոփոխվել շահագործման 

նախագծի մշակման փուլում՝ բացահանքի և ենթակառուցվածքներ տեղադիրքերի 

ճշգրտման ժամանակ : 

Մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է 

տարեկան հատկացնել 625.0հազ.դրամ : 
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Նկար 15. 
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