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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 

 Նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն 

ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում. 

Նախագծային փաստաթուղթ՝ նախատեսվող գործունեության տեխնիկական զեկույց, 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, տեխնիկատնտեսական հաշվարկ, 

ճարտարապետաշինարարական նախագիծ. 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության հիմնական 

փուլ` հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության ուսումնասիրության և 

վերլուծության արդյունքում դրանց թույլատրելիության վերաբերյալ պետական 

փորձաքննական եզրակացություն տալու գործընթաց. 

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 
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տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

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  

Ապագայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրում նախատեսվում է 

իրականացնել օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ: 

Արդյունահանման նպատակով հայցվող 34.87հա տարածքը սահմանազատված 

է հետևյալ ծայրակետային կոորդինատներով (ըստ Arm WGS-84 համակարգի). 

Շրջ. կետ 

Կոորդինատները  
Շրջ. կետ 

Կոորդինատները 

X Y  X Y 

1. 4443082.7307 8431433.7949  11. 4442739.4653 8431855.6748 

2. 4443021.4056   8431614.8300    12. 4442648.4071   8432163.0557   

3. 4442955.6019   8431692.7304    13. 4442504.5397   8432226.5573   

4. 4442941.9820   8431730.8361    14. 4442140.8358   8432136.7951   

5. 4442708.2434   8431554.8396    15. 4442154.9165   8431959.6791   

6. 4442679.8656   8431594.4495    16. 4442416.6502   8431842.0695   

7. 4442690.6747   8431619.5653    17. 4442698.5137   8431375.5533   

8. 4442725.9371   8431651.5725    18. 4442767.8119   8431294.5850   

9. 4442741.5418   8431685.3641    1. 4443082.7307   8431433.7949   

10. 4442758.5671   8431761.5149       

 

Հանքավայրի շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են 

չորրորդական ժամանակաշրջանի գոյացումներ և ապարներ: 

Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքը մասնակցում են հետևյալ 

առաջացումները (ներքևից վերև). 

- ստորին չորրորդականի կրաքարային, ավազային, գլաքարային և 

բազալտային ապարներ, 

- վերին չորրորդականի ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ և լճային 

նստվածքներով, որոնց հզորությունները հասնում են մինչև 11մ-ի: 
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Տարածաշրջանում հիմնականում տարածում ունեն բազալտներ, տուֆեր, 

կավեր, խարամներ, ավազներ և գլաքարեր: 

Ապագայի ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը 

տեղադրված է Արտաշար և Ապագա գյուղերի միջև: Հանքավայրը տարածվում է 

հարավից դեպի հյուսիս-արևմուտք մինչև 8-9կմ երկարությամբ և 300-ից մինչև 600մ 

լայնությամբ, ընդգրկելով 2.46կմ2 մակերես:  

Բուն հանքավայրի երկրաբանական կտրվածքը վերևից ներքև ներկայացված է.  

- ժամանակակից բերվածքային ապարներ՝ հողաբուսական ապարներ, 

կավավազներ և ավազակավային խառնուրդներ, 4մ հզորությամբ, 

- վերին չորրորդականի գոյացումներ՝ ավազներ և գլաքարեր, ավազներն 

ունեն 0.2-2մմ մեծություն, իսկ գլաքարերը` 8-10մմ մեծություն, 

- հիմնատակող ապարներ՝ շագանակագույն կավեր և գլաքարեր, 

հզորությունը կազմում է 6-7մ: 

Օգտակար հանածոյի որակական և տեխնոլոգիական բնութագիրը հետևյալն է. 

1. Ծավալային կշիռը – 1140-1757կգ/մ3, 

2. Կավային մասնիկների պարունակությունը – 1.6-3.45%, 

3. Տեսակարար կշիռը – 2.6-2.86գ/մ3, 

4. Խոշորության մոդուլը – 1.35-3.64մկ: 

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի կազմում գերակշռում է SiO2-ի 

քանակը, որը տատանվում է 50-55%:   

Ստորև բերվում է Ապագայի ԱԿԳԽ-ի քիմիական կազմը: 

Աղյուսակ 1. 

Պարունակությունները,  

SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO P2O5 Na2O K2O խոն. ԿՇԺ 

53.05 0.76 10.17 12.9 9.17 4.69 0.25 3.03 0.68 0.36 4.59 

 

Հանքավայրի պաշարները հաստատվել են ՀԽՍՀ պաշարների տարածքային 

հանձնաժողովի 23.04.1971թ թիվ 202 արձանագրությամբ, ներքոհիշյալ 

քանակությամբ և կարգերով (աղյուսակ 2). 
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Աղյուսակ 2. 

Պաշարների կարգը 

Քանակությունները, հազ.մ3 

որպես մանր և խոշոր 

լցանյութ բետոնի համար 

այդ թվում պաշարներ, 

որոնք պիտանի են 

ասֆալտ-բետոնի 

խառնուրդի համար 

A կարգով 1355.0 536.0 

B կարգով 3047.0 541.0 

B կարգով 9497.0 2098.0 

Ընդամենը A + B + C1  

կարգերով 
13899.0 3175.0 

 

 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը  

Հայցվող տարածքի հյուսիս-արևմտյան հատվածը նախկինում շահագործվել է 

և ներկայումս այն մասամբ ջրածածկ է:  

Հանքավայրի լեռնատեխնիկական պայմանները և օգտակար հանածոյի  

հզորությունը հնարավորություն են տալիս ընդունել մշակման բաց եղանակ, 

ընդունված է համատարած մեկ աստիճանով համակարգ, աստիճանի բարձրությունը 

ըստ հանքաշերտի հզորության:   

 Ելնելով հանքավայի տեղադրման լեռնաերկրաբանական պայմաններից 

նախագծում ընդունված են բացահանքի հետևյալ պարամետրերը. 

- բացահանքի առավելագույն երկարությունը մակերևույթի վրա – մոտ 1016մ; 

- բացահանքի առավելագույն լայնությունը մակերևույթի վրա – մոտ 405մ; 

- բացահանքի ընդհանուր մակերեսը մակերևույթի վրա – շուրջ 35հա, 

- ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի  միջին հզորությունը – 6մ: 

Բացահանքի մարվող պաշարները կազմում են 2000000մ3: Բացահանքի 

վերջնական եզրագծից և կողային բնամասերում ու հատակում թողնվելու են 

բնամասեր: 

Բացահանքում նախատեսվում է հանքարդյունահանման աշխատանքները 

կատարել շուրջ տարի, շաբաթում 5-օրյա աշխատանքային ռեժիմով: 

Աշխատանքային օրերի քանակը տարվա մեջ ընդունվում է 260 օր, հերթափոխերի 

քանակը օրվա մեջ – 1, հերթափոխի տևողությունը – 8  ժամ:  
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Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի զանգվածի արդյունահանման 

տարեկան ծավալը համաձայն նախատեսվում է 100000մ3:  

Բացահանքի ծառայման ժամկեը կազմում է 20 տարի: 

Հանքավայրի մշակման համար ընդունված է բաց եղանակով, մեկ աստիճանով 

ընդլայնական, համատարած մշակման համակարգ: 

Քանի որ տարածքը մասամբ ջրածածկ է, օգտակար հանածոյի 

արդյունահանումը կարող է իրականացվել հողածուծ մեքենայով: Կոպիճը 

կուտակվում է առանձին, իսկ ջրախառն ավազը լցվում է նրա համար առանձնացված  

պարզարանի մեջ, որտեղ ավազը ջրազրկվում է:  

Դիտարկվում է նաև բացահանքի եզրագծով, ափից ոչ մեծ 

հեռավորությունների վրա (էքսկավատորի շերեփման շառավղի չափով) 

աշխատանքներն իրականացում էքսկավատոր-դրագլայնի միջոցով, ներքևի 

շերեփմամբ և հանքաշերտի կտուրում բեռնաթափման եղանակով: 

  Ջրազրկումից հետո ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի տեղափոխումը 

արտադրական հրապարակ կատարվում է միաշերեփ անվային բարձիչի միջոցով:  

Բարձման ընթացքում ԱԿԳԽ-ի կույտավորումը կատարվում է բուլդոզերի միջոցով:  

 Հանքի բացման աշխատանքները կատարվելու են հարավ-արևելքից դեպի 

հյուսիս-արևմուտք։ 

Մակաբացման ապարները, որոնք ներկայացված են հողաբուսական շերտի և 

ավազային զանգվածի խառնուրդով, նախատեսվում է հեռացնել բուլդոզերով և 

կուտակվելու են բացահանքի եզրագծով: 

Բացահանքի ջրամատակարարումը կատարվում է արդյունաբերական 

հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, մոտեցող  ավտոճանապարհը  ջրելու 

համար տեխնիկական ջրով մատակարարելու համար: Խմելու ջուր բերվում է կցովի 

ջրի ցիստեռնով: Որպես տեխնիկական ջուր կոգտագործվի բացահանքի տարածքի 

ջուրը:   

Աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է հանքավայրի տարածքում 

կազմակերպել ձկնաբուծական տնտեսություն: Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

բնույթը և ծավալը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ներդրումները կներկայացվեն 

հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ հաշվետվության 

մշակման փուլում: 
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 Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը  

Արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման հիմնական հաշվետվությունը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 

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: 

  «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 ՀՀ տարածքում  կենդանական  աշխարհի վայրի տեսակների 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադըրության  և օգտագործման 

պետական քաղաքականությունը: 
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 «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 բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ.-ի թիվ 365-Ն հրաման, որով 

կարգավորվում են շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին 

ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսված ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգի հետ կապված 

իրավահարաբերությունները:  

 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 1463-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված հողերի հաշվառման, 

հողաշինարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման ենթակա 
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ռեկուլտիվացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, 

ռեկուլտիվացված հողերի նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, 

ինչպես նաև նպատակային ու գործառական նշանակությանը 

համապատասխան` դրանց հետագա օգտագործման ժամանակ: 

 ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-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 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 29.01.2010թ.-ի N71-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

կենդանիների Կարմիր գիրքը, 

 ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N72-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

բույսերի Կարմիր գիրքը, 

 ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N967-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

բնության հուշարձանների ցանկը: 

 ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի N676-Ն որոշում, որով հաստատվել են 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլանների 

օրինակելի ձևերը: 

 ՀՀ կառավարության 21.10.2021թ.-ի N1733-Ն որոշում,  որով կարգավորվում են 

Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի  69-րդ հոդվածով սահմանված՝ շրջակա միջավայրի 

պահպանության դրամագլխի (այսուհետ` դրամագլուխ) օգտագործման և 

հատկացումների չափերի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները: 
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2. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 Գտնվելու վայրը  

Ապագայի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ 

Արմավիրի մարզում, Ապագա և Արտաշար գյուղերի միջև:  Վարչատարածքային 

տեսակետից, հանքավայրը տեղակայված է Արտաշար բնակավայրի վարչական 

սահմաններում: Մոտակա բնակավայրերն են նաև Գրիբոյեդով, Առատաշեն, 

Լուսագյուղ և Ակնաշեն գյուղերը: Արտաշար գյուղի մոտակա բնակելի տարածքները 

գտնվում են հայցվող տարածքից 870մ, Գրիբոյեդով գյուղի բնակելի տարածքները՝ 

1340մ, Առատաշեն գյուղի բնակլելի տարածքները՝ 1810մ հեռավորությունների վրա: 

Հայցվող տարածքից 255-560մ հեռավորության վրա գտնվում է Սևջուր գետի 

հունը (նկարներ 1-2): 

Հայցվող տեղամասը գտնվում է 840-843մմ բացարձակ բարձությունների վրա: 

Տեղամասի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են. 

- հյուսիսային լայնության` 40° 06' 55" 

- արևելյան երկայնության` 44°  11' 55": 

Հանքավայրի ճանապարհատրանսպորտային պայմանները բարենպաստ են: 

Հայցվող տարածքն անմիջապես հարակից է Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-

Առատաշեն-Տարոնիկ Տ-3-26 ճանապարհին, որի միջոցով էլ կապվում է Մ-3 

միջպետական ավտոճանապարհի հետ:  

Հայցվող տեղամասի շրջանի խոշոր ուրբանիստական միավորը մարզկենտրոն 

Արտաշատ քաղաքն է:   

Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող 

արդյունաբերությունն է, որի մեջ հատկապես առանձնանում են սննդամթերթի և 

խմիչքների արտադրությունը (մրգերի, բանջարեղենի վերամշակում և 

պահածոյացում, թորած ալկոհոլային խմիչքներ), ինչպես նաև ոչ մետաղական 

հանքային արտադրանքի (կղմինդր, աղյուս, թրծված կավից շինարարական 

արտադրատեսակներ, բնական քարերից երեսապատման իրեր):  

Քաղաքի տնտեսական կյանքում էական դեր ունի նաև գյուղատնտեսությունը: 
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Նկար 1. 

 

Նկար 2. 
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 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն, սեյսմիկ բնութագիր, սողանքներ 

Երկրաձաբանական տեսակետից Ապագայի հանքավայրի տարածքը գտնվում 

է Արարատյան դաշտի արևմտյան մասում: Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից 

դաշտավայրի այդ մասը ներկայացնում է թույլ ալիքաձև ենթահորիզոնական 

հարթավայրով: Տարածքի երկրաձևաբանական և լանջերի թեքության սխեմատիկ 

քարտեզները ներկայացվում են ստորև նկար 3-4-ում:  Արարատյան դաշտը 

միջլեռնային գոգավորություն է, եզրավորված հարավից՝ Փոքր ու Մեծ Արարատ 

լեռնագագաթներով և դեպի արևմուտք ձգվող Հայկական պար լեռնաշղթայով, 

հյուսիսից՝ Արագածի, Արա լեռան զանգվածներով և Ծաղկունյաց լեռնաշղթայով, 

արևելքից՝ Գեղամա, Երանոսի, Շեկասարի և Ուրցի լեռնաշղթաներով, արևմուտքում 

գոգավորությունը հարում է Կարսի սարահարթին: 

Այն տեղադրված է Արաքս գետի ավազանի միջին հոսանքում և ձգվում է 

հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք շուրջ 120կմ երկարությամբ և 10-30կմ 

լայնությամբ, գտնվում է 800-1000մ բացարձակ նիշերի սահմաններում, գրավում է 

շուրջ 1300կմ2 մակերես: Արարատի և Արագածի, Գեղամա, Ուրցի ու Հայկական պար 

լեռնաշղթաները իրենց նախալեռնային մասերով հանդերձ հանդիսանում են 

Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի սնման կամ ձևավորման և 

տարանցման (տրանզիտի) մարզերը: 

Արարատյան դաշտն ունի բարդ տեկտոնական կառուցվածք: Տեկտոնական 

տեսակետից այն իրենից ներկայացնում է Արաքսի տեկտոնական գոտու վերադիր 

միջլեռնային ճկվածք: Ճկվածքի սահմաններում հետծալքավորման հետևանքով 

առանձնացվում են արևմուտքից արևելք տարածված հետևյալ երկրորդ կարգի 

հիդրոերկրաբանական կառուցվածքները` Արմավիրի իջվածք, Սովետաշենի 

(Նուբարաշենի) բարձրացում, Արտաշատի իջվածք, Խոր Վիրապի բարձրացում, 

Արազդայանի (Երասխի) իջվածք, Գայլի-Դռների (Դարպասի) բարձրացում, որին 

դեպի արևելք հերթափոխում է Նախիջևանի ընդարձակ գոգավորությունը: 

Դաշտի երկրաբանական կառուցվածքի վերին հարկը կամ այսպես կոչված 

ծածկույթը, որը ունի շուրջ 500մ հաստություն ներկայացված է չորրորդական 

հասակի լճագետային նստվածքներով և հրաբխային անդեզիտա-բազալտային 

լավաներով: 
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Նկար 3. 

 

 

Նկար 4. 
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Սողանքային երևույթներ հանքավայրի տարածքում չեն արձանագրվել, ինչը 

պայմանավորված է երկրաձևաբանական առանձնահատկություններով և տարածքի 

գրեթե հորիզոնական տեղադրմամբ (ընդհանուր մեղմաթեք անկում մինչև 90 անկյան 

տակ): Մոտակա սողանքային մարմինները գտնվում են տեղամասից շուրջ 26կմ 

արևելք-հյուսիս-արևելք՝ ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի տարածքում: 

Նշված սողանքային մարմինը գրավում է շուրջ 24հա տարածք (երկարությունը 739մ, 

լայնությունը 408մ) և բնութագրվում է հետևյալ աշխարհագրական կոորդինատներով՝  

հյուսիսային լայնությունը` 40°  05' 41" և  արևելյան երկայնությունը` 44° 30' 52": 

Ավազակոպճային խառնուրդի արդյունահանման նպատակով հայցվող 

տարածքի սեյսմիկ պայմանների բնութագրումը կատարվել է ըստ ՀՀ 

քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

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

Համաձայն դրա՝ տեղամասը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, որտեղ գրունտի 

սպասվելիք արագացման մեծությունը կազմում է 0.3g կամ 300սմ/վրկ2 (նկար 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 5. 
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 Ապագայի հանքավայրի շրջանի կլիման խիստ ցամաքային է (նկար 6): 

Տարածքը գտնվում է Հարավային Կովկասի առավել չորային (երաշտային) 

շրջաններից մեկում:   

 

Նկար 6. 

 

 Տարածքի կլիմայական բնութագրերը ներկայացվում են ըստ մոտակա 

Արմավիր օդերևութաբանական կայանների տվյալների (870մ): Բաղարձակ 

նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է -31°C, բացարձակ առավելագույնը՝ 41°C: 

Ըստ օդերևութաբանական կայանի տվյալների՝ ձնածածկույթի առավելագույն 

տասնօրյակային բարձրությունը կազմել է 42սմ, տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի 

քանակը՝ 38, ձյան մեջ ջրի առավելագույն քանակը՝ 92մմ: Արարատյան դաշտավայրի 

և շրջակա լեռնաշղթաների միջև ջերմային կոնտրաստները առաջացնում են լեռնա-

դաշտավայրային ուժեղ քամիներ, հատկապես ամռանը, իսկ ձմռանը հարթավայրի 

սահմաններում դիտվում է թույլ քամիներ առանց հողմի: 

Աղյուսակ 3. 

Օդի միջին ջերմաստիճանը 

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

-4.2 1.6 4.9 12.4 17.4 21.6 25.7 21.1 20.0 12.9 5.7 -0.9 11.6 
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Մթնոլորտային տեղումների քանակները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում: 

Աղյուսակ 4. 

Մթնոլորտային տեղումները 
Ըստ ամիսների 

միջին ամսական/առավելագույն օրական 

Տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 

գ
ո

ւմ
ա

ր
. 

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

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

18 19 25 32 44 26 12 9 11 25 23 16 260 

19 21 26 37 42 21 38 31 35 30 30 20 42 

 

Քամիների բնութագրերը ներկայացվում են աղյուսակ 5-6-ում: 

Աղյուսակ 5. 

Միջին 

տարեկան 

մթնոլորտային 

ճնշում, 

հՊա 

Ամիսներ 

Կրկնելիությունը, % 

Միջին արագությունը, մ/վ 

Ուղղությունները 

Հս 
Հս-

Արլ 
Արլ Հվ-Արլ Հվ 

Հվ-

Արմ 
Արմ 

Հս-

Արմ 

917.0 

հունվար 
7 5 17 8 9 8 28 18 

2.2 2.2 1.9 1.9 1.8 2.3 2.5 2.8 

ապրիլ 
5 7 28 11 9 9 20 11 

2.8 3.4 2.5 2.7 2.7 3.7 3.0 3.7 

հուլիս 
3 8 31 16 11 7 16 8 

2.1 2.5 1.9 2.2 1.1 2.6 2.7 2.6 

հոկտեմբեր 
5 4 23 16 9 7 22 14 

2.2 2.8 1.9 2.9 2.8 3.6 3.1 3.8 

 

 

Աղյուսակ 6. 

Ամիսներ 

Ա
ն

հ
ո

ղ
մ

ո
ւթ

յո
ւն

-

ն
ե

ր
ի

 

կ
ր

կ
ն

ե
լի

ո
ւթ

յո
ւն

ը

,%
 

Մ
ի

ջի
ն

 

ա
մ

ս
ա

կ
ա

ն
 

ա
ր

ա
գ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

մ
/վ

 

Մ
ի

ջի
ն

 

տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 

ա
ր

ա
գ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

մ
/վ

 

Ո
ւժ

ե
ղ

 

ք
ա

մ
ի

ն
ե

ր
ո

վ
 

(≥
15

մ
/վ

 օ
ր

ե
ր

ի
 

ք
ա

ն
ա

կ
ը

) 

Հաշվարկային արագու-

թյունը, մ/վ, որը 

Հնարավոր է մեկ անգամ 

"n" տարիների 

ընթացքում 

հունվար 77 0.5 

0.9 12 20 23 24 

ապրիլ 52 1.3 

հուլիս 55 1.1 

հոկտեմբեր 72 0.6 
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Օդի միջին հարաբերական խոնավությունը ըստ ամիսների ներկայացված է 

աղյուսակ 7-ում: 

Աղյուսակ 7. 

Ըստ ամիսների, % 

Մ
ի

ջի
ն

 տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 

Միջին 

ամսական 

ժամը 15-

ին 

Հ
ո

ւն
վ

ա
ր

 

Փ
ե

տ
ր

վ
ա

ր
 

Մ
ա

ր
տ

 

Ա
պ

ր
ի

լ 

Մ
ա

յի
ս

 

Հ
ո

ւն
ի

ս
 

Հ
ո

ւլ
ի

ս
 

Օ
գ

ո
ս

տ
ո

ս
 

Ս
ե

պ
տ

ե
մ

բե
ր

 

Հ
ո

կ
տ

ե
մ

բե
ր

 

Ն
ո

յե
մ

բե
ր

 

Դ
ե

կ
տ

ե
մ

բե
ր

 

ա
մ

ե
ն

ա
ցո

ւր
տ

 

ա
մ

ս
վ

ա
 

ա
մ

ե
ն

ա
շո

գ
 

ա
մ

ս
վ

ա
 

76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 62 29 

 

 

 Մթնոլորտային օդ 

Մթնոլորտային օդի որակի մշտադիտարկման կայան, որտեղ կատարվում է 

կանոնակարգված պարբերական մոնիթորինգ, Ապագայի ավազակոպճային 

խառնուրդի հանքավայրի շրջանում չկա: 

Տեղամասի ենթաշրջանը բացառապես գյուղատնտեսական է: Տարածքում չկան 

մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուր հանդիսացող գործող խոշոր 

արդյունաբերական ձեռնարկություններ, հանքավայրին հարակից Վաղարշապատ-

Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ Տ-3-26 ճանապարհի ծանրաբեռնվածու-

թյունը գնահատվում է թույլից-չափավոր: 

Հանքավայրի տարածքի մթնոլորտային օդում փոշու կոնցենտրացիան կազմում 

է 0,084մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդինը՝ 0,011մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդինը՝ 0,0046մգ/մ3 և 

ածխածնի օքսիդինը՝ 0,13մգ/մ3:  

Որոշակի պատկերացում տարածքի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ նաև հաշվարկային եղանակով: Դրա համար ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության “Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության 

մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից մշակվել է ուղեցույց ձեռնարկ, ուր 

ներկայացված են մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշների 

կախվածությունը տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից: 
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Աղյուսակ 8. 

Բնակչության 

քանակը 

(հազ.) 

Որոշված նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3) 

Փոշի 
Ծծմբի 

երկօքսիդ 

Ազոտի 

երկօքսիդ 

Ածխածնի 

օքսիդ 

50 -125 0,4 0,05 0,03 1,5 

10 - 50 0,3 0,05 0,015 0,8 

< 10 0,2 0,02 0,008 0,4 

  

Արդյունահանման նպատակով հայցվող տարածքին մոտ գտնվող գյուղերում 

մշտական բնակչությունը ըստ պաշտոնական տվյալների չի գերազանցում 10000 

մարդ: Հետևաբար, տեղամասի տարածքի համար որպես մթնոլորտային օդի ֆոնային 

աղտոտվածության ցուցամիշ պետք է ընդունել. փոշի 0.2մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ 0.02 

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

Արդյունահանման աշխատանքների բնապահպանական միջոցառումների 

կառավարման պլանը կազմելիս որպես սահմանանիշ կարող են ընդունվել նաև ՀՀ 

կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն հրամանի հավելված 1-ով 

ամրագրված նորմատիվները:  

Ըստ նշված փաստաթղթի բնակավայրերում անօրգանական փոշու (SiO2 

պարունակությունը 70 և ավելի) առավելագույն միանվագ ՍԹԿ կազմում է 0.15մգ/մ3, 

միջին օրեկան ՍԹԿ՝ 0.05մգ/մ3: 

 

 Ջրային ռեսուրսներ  

Ապագայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի տարածքը 

ծագումնաբանորեն կապված է Սև ջուր (Մեծամոր) գետի հիդրոլոգիական 

գործունեության արգասիքների հետ: 

Սև ջուր գետը Արաքսի ձախ վտակն է: Սկիզբ է առնում Մեծամոր լճից՝ 860մ 

բարձրությունից: Երկարությունը 38կմ է, ջըրհավաք ավազանը՝ 480 կմ2: ՀՀ միակ 

գետն է, որն ունի հարթավայրային բնույթ (միջին թեքությունը՝ 1 մ/կմ) և ստորերկրյա 

սնում (93%): Հոսում է Արարատյան դաշտի ճահճապատ տեղանքներով: Տարեկան 

միջին ծախսը 33,9 մ³/վ է (Ռանչպար գ.): Խոշոր վտակը Քասաղն է: Ռանչպար 

դիտակետում Սև ջուր գետի հիդրոլոգիական բնութագրիչները ներկայացված են 

աղյուսակ 9-ում: 
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Աղյուսակ  9. 

Գետ-

դիտակետ 

Ջրհավաք 

ավազանի 

մակերեսը, 

կմ2 

Բազմամյա 

միջին 

տարեկան 

ելքը, մ3/վ 

Հոսքի 

մոդուլը, 

լ/վ*կմ2 

Հոսքի 

շերտը, 

մմ 

Հոսքի 

ծավալը, 

մլն.մ3/տ 

Առավելագույն 

ելքը, 

մ3/վ 

Նվազագույն 

ելքը, 

մ3/վ 

 

Սև ջուր-

Ռանչպար 
3540 24.3 6.88 217 768 152 5.70 

 

Գետի մոնիթորինգը իրականացվում է երեք կետում՝ №40 10կմ ք. 

Վաղարշապատից հարավ, №41՝ 11կմ ք. Վաղարշապատից հարավ-արևելք և №42՝ 0.5 

գյ. Ռանչպարից ներքև: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7. 
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Համաձայն 2021 թվականի 2-րդ եռամսյակում կատարված 

մշադիտարկումների արդյունքների՝ Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ 

քաղաքից հարավ հատվածում մայիս ամսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), 

Վաղարշապատ քաղաքից հարավ-արևելք և Ռանչպար գյուղից ներքև 

հատվածներում ջրի որակը մայիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս) (ըստ 

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների): 

Նկար 8. 

 

 Հանքավայրի շրջանի ավազակոպճային և կոպճագլաքարային 

առաջացումների հետ կապված է գրունտային ջրերի հորիզոն, ավազակոպճյին 

կուտակները ջրակալված են: Ջրերի ամենաբարձր մակարդակը դիտվում է ապրիլ-

մայիս ամիսներին, նվազագույնը՝ հոկտեմբերին և դեկտեմբերին: Գրունտային ջրերի 

հաշվարկված դեբիտը կազմում է 0.3-0.4մ/վ: Մել լիտր գրունտային ջրում արձանգրվել 

է կատիոնների հետևյալ պարունակություններ՝ 

 

NaNH4 – 727.95-106.49մգ  CO3 – 60.0մգ (մեկ նմուծով) 

Ca – 152.2-16.6մգ  HCO3 – 1378.6-207.4մգ 

Mg – 175.7-11.37մգ  ընդհանուր կոշտություն – 1.76-22.15մգ էկվ/լ 

Cl – 681.6-78.1մգ  Կարբոնատայնությունը – 1.76-22.15մգ էկվ/լ 

SO4 – 576.1-74.0մգ   
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Գրունտային ջրերն թափանցիկ են, անհամ, անհոտ, անգույն, նստվածք չի 

առաջանում: Ըստ քիմիական անալիզների տվյալների՝ ջրերը կարելի է դաել 

կարբոնատային- թույլ աղային: 

 Հայցվող տարածքով է անցնում Արտաշար գյուղի հողերը ռռոգող բետոնապատ 

ջրանցք : 

 

 Հողեր 

Հանքավայրի շրջանում տարածված են ոռոգելի գորշ մնացորդային կավային 

հողերը, իսկ բուն հանքավայրի տարածքը ներկայացված է թերի զարգացած հողերի և 

կավավազային առաջացումների խառնուրդով (նկար 9): 

Նկար 9. 

 

Գորշ ոռոգելի հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի բնահողային 

շրջանում՝ Արաքս գետի և նրա ձախակողմյան վտակների բերվածքների վրա, մարդու 

ներգործության պայմաններում: Այն հատվածներում, որտեղ հանքայնացված 

խորքային ջրերը մոտ են մակերեսին, առաջացել են նաև հիդրոմորֆ աղուտ-ալկալի 

հողեր: Այս հողերը տարածված են Արարատյան հարթավայրի համեմատաբար 
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ցածրադիր թույլ թեք հարթություններում: Այս տիպի հողերում հողագոյացնող 

պրոցեսներն ընթացել են հիդրոմորֆ ռեժիմի պայմաններում: Հումուսի քանակը 

կազմում է 3-3.5% :  Դրանց քիմիական հատկությունները ներկայացված են աղյուսակ 

10-ում : 

Աղյուսակ 10. 

Հողի տիպը և 

ենթատիպը 

Խորությունը, 

սմ 

Հումուս, 

% 

CO2, 

% 

Կլանված 

հումքերի 

գումարը, 

մ.էկվ. 100գ 

հողում 

p
H

-ը
 

ջր
ա

յի
ն

 

ք
ա

շվ
ա

ծք
ո

ւ

մ
 

Մարգագետնային 

գորշ ոռոգելի 

0-21 1.8 6.0 26.8 8.4 

21-43 1.6 6.3 28.0 8.4 

43-65 0.9 7.9 31.9 9.0 

65-92 0.8 6.8 22.0 9.4 

92-182 0.9 6.8 36.8 9.5 

 

 

Հայցվող տարածքի մոտ 10հա-ի վրա նախկինում կատարվել են 

արդյունահանման աշխատանքներ, այդտեղ հողաբուսական շերտը արդեն իսկ 

խախտված է:  

Մնացած հատվածում դիտարկվում է 0.3մ հզորությամբ թերի զարգացած, 

աղակալված, ավազակոպճային խառնուրդի հետ միախառնված հողերի շերտ, որտեղ 

տարածված են բույսերի սերտաճած արմատներ: 

Տարածքի հողային զանգվածից վերցված նմուշներում արձանագրվել է 

1.01մգ/կգ պղինձ, 4.6մգ/կգ ցինկ, 0.075մգ/կգ քրոմ:  

 

 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Ապագայի հանքավայրի շրջանի բուսականությունը ներկայացված է 

համեմատաբար երիտասարդ, ստորին չորրորդական դարաշրջանից ՀՀ տարածքում 

իհայտ եկած աղասեր անապատային բուսատեսակներով (նկար 10):  

Տարածքում նշվել են օշան հավամրգանման (Salsola ericoides Bieb.),  սարսազան 

կոնաձև (Halocnemum strobilaceum Pall. Bieb), անցողունիկ հեռացած (Puccinellia 

distans), սեզ սողացողը (Elytrigia repens), հազարատերևուկ նեղատերև (Achillea 

tenuifolia), դաշտավլուկ սոխուկային (Poa bulbosa), օշինդր բուրավետը (Artemisia 

fragrans Willd.), լվածաղիկ արծաթատերևը (Tanacetum argyrophyllum C. Koch. Tzvel.), 
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փշոտ կապարը (Capparis spinosa) և սովորական եղեգը (Phragmites communis), որն 

աճում է գետին մոտ տարածքում՝ առավել խոնավ հատվածներում:  

Հայցվող տարածքը ուսումնասիրվել է երթուղիներով՝ ՀՀ բույսերի կարմիր 

գրքում գրանցված տեսակներ հայտնաբերելու նպատակով: Ըստ ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N72-Ն որոշման, շրջանում հայտնի են ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում 

գրանցված հետևյալ բուսատեսակները. 

- օշան Թամամշյանի – վտանգված տեսակ, հայտնի է մեկ մասնատված 

պոպուլյացիա: Հայտնի է Արմավիր քաղաքի շրջակայքում, հայցվող տարածքից մոտ 

13կմ հեռավորության վրա: Աճում է ստորին լեռնային գոտում, ծ.մ. 700-1000մ 

բարձրության վրա, անապատում-կիսաանապատում: Պահպանության 

միջոցառումներ չեն իրականացվում; 

- օշան թաղիքային – վտանգված տեսակ, հանդիպում է Երևանի ֆլորիստիկ 

շրջանում (Արմավիր քաղաքի շրջակայք, հայցվող տարածքից մոտ 13կմ 

հեռավորության վրա): Աճում է ստորին լեռնային գոտում, ծ.մ. 800-1200մ 

բարձրությունների վրա, քարքարոտ գիպսակիր, կավային լանջերին, 

կիսաանապատներում: Պահպանության միջոցառումներ չեն իրականացվում; 

- սֆերոֆիզա աղուտային – խոցելի տեսակ, հայտնի են երկու տարանջատված 

պոպուլյացիա, որոնց մակերեսը 500ք.կմ-ից պակաս է: Հայտնի է Արմավիր քաղաքի 

շրջակայքում, հայցվող տարածքից մոտ 13կմ հեռավորության վրա: Աճում է ստորին 

լեռնային գոտում, ծ.մ. 800-900մ բարձրության վրա, աղակալած ճահիճներում:  

ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում գրանցված, հայցվող տարածքի շրջանում հայտնի 

վերը նշված տեսակները Ապագայի հանքավայրի տարածքում չեն դիտարկվել: 

Միաժամանակ, հանքավայրի տարածքը օգտագործվում է բնակիչների կողմից 

գյուղատնտեսական նպատակներով, բնական բուսածածկը վերափոխված է, 

լանդշաֆտը՝ կուլտուրացված: 

Հանքավայրի շրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է 

տափաստանային-անապատային լանդշաֆտներին բնորոշ, հանրապետության 

տարածքում լայն տարածում ունեցող կենդանական ձևերով: Երկկենցաղներից և 

սողուններից այստեղ հանդիպում են դոդոշների, գորտերի, մողեսների և օձերի 

բազմաթիվ տեսակներ: Լայնորեն տարածված կենդանատեսակներից այստեղ 
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հանդիպում են. կաթնասուններից` նապաստակ (Lepus europaeus), աղվես (Vulpes 

vulpes), գայլ (Canis lupus) և մի շարք կրծողներ: 

Բուն տեղամասում խոշոր կաթնասունների բներ, բնադրավայրեր և այլն չկան, 

ինչը պայմանավորված է հանքավայրի ձևավորման առանձնահատկություններով: 

Հանքավայրի տարածքում դիտվել են դաշտամուկ, սովորական լորտու, գորտ, 

թռչուններից՝ դաշտային ծիծեռնակ: 

Հանքավայրի շրջանում ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակներից հայտնի են՝ 

- ակրամովսկու շադինիա – սահմափակ արեալով և կտրտված ապրելավայրով 

հազվագյուտ տեսակ է, գնահատված է որպես «կրիտիկական վիճակում գտնվող»: 

Հայտնի են Սև ջուր գետի ակունքներում՝ Առատաշեն գյուղի մոտակայքում, հայցվող 

տարածքից մոտ 1կմ հեռավորության վրա; 

- Վան բրինկի նետիկ – հազվագյուտ տեսակ, գնահատվել է որպես «խոցելի»: 

Հայտնի է Տարոնիկ գյուղի մոտ, հայցվող տարածքից մոտ 2կմ հեռավորության վրա; 

- Լինդենի նետիկ - սահմափակ արեալով ծայրահեղ հազվագյոտ տեսակ է, 

գնահատված է որպես «վտանգված»: Հայտնի է Տարոնիկ գյուղի մոտ, հայցվող 

տարածքից մոտ 2կմ հեռավորության վրա; 

- ծովային քարադր – հազվագյուտ տեսակ է խիստ սահմանափակ արեալով, 

հայտնի է Արմավիր քաղաքի շրջակայքում, հայցվող տեղամասից մոտ 13կմ 

հեռավորության վրա; 

- մարգագետնային ծիծառակտցար – հազվագյուտ տեսակ է, հայտնի է 

Տարոնիկ գյուղի մոտ, հայցվող տարածքից մոտ 2կմ հեռավորության վրա: 

ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված, հայցվող տարածքի շրջանում 

հայտնի, վերը նշված կենդանական տեսակները Ապագայի ավազակոպճային 

խառնուրդի հանքավայրի տարածքում: 

 

 Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող              

տարածքներ  

Ապագայի հանքավայրի տարածքը ներառված չէ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների սահմաններում : Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ չկան նաև հայցվող տեղամասին հարակից տարածքներում : Արմավիրի 
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մարզում է գտնվում «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը, որը զբաղեցնում է 

219.85 հեկտար տարածք, բաղկացած է երկու առանձին տեղամասերից` Արազափի 

գյուղական համայնքի հյուսիս-արևմտյան մասում (198.33 հեկտար) և Ջրառատի 

գյուղական համայնքի հյուսիսային մասում (21.52 հեկտար)` Արարատյան 

հարթավայրում, ծովի մակերևույթից 835-850 մետր բարձրության վրա: 

Արգելավայրի հիմնական խնդիրներն են՝ 

ա) արգելավայրի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության 

բնականոն զարգացման ապահովումն ու պահպանությունը. 

բ) Արարատյան հարթավայրի աղուտային (հալոֆիտ) ցուցանմուշային 

էկոհամակարգերի էկոլոգիական հավասարակշռության, այդ թվում՝ ջրային ռեժիմի 

պահպանությունը. 

գ) արգելավայրի վայրի բուսական և կենդանական աշխարհի էկոլոգիական 

միջավայրի պահպանությունը. 

դ) հազվագյուտ ու անհետացման վտանգի տակ գտնվող բույսերի և կենդանիների 

տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը. 

ե) գիտաճանաչողական և էկոլոգիական զբոսաշրջություն իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ նախադրյալների ապահովումը: 

 Արգելավայրի Արազափ տեղամասը գտնվում է Ապագայի հանքավայրի 

հայցվող տարածքից մոտ 5կմ, Ջրառատի տեղամասը՝ մոտ 6կմ հեռավորությունների 

վրա: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ են համարվում նաև բնության 

հուշարձանները: Բնության հուշարձաններից Արմավիրի մարզում են գտնվում. 

Աղյուսակ 11. 

Անվանումը Գտնվելու վայրը Հեռավորությունը                

հայցվող տարածքից 

«Մեծամոր» լիճ (ջրագրական 

հուշարձան) և Մեծամոր լճի 

ջրաճահճային 

բուսականություն 

(կենսաբանական հուշարձան) 

Արմավիրի մարզ, 

Տարոնիկ գյուղից մոտ 

3 կմ հս-արմ 

Մոտ 2.5կմ 

«Ավազասեր (պսամոֆիլ) 

բուսականություն» 

Արմավիրի մարզ, քաղ. 

Վաղարշապատ, 

Զվարթնոց տաճարի 

մոտ 

Մոտ 12կմ 
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3. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 Ենթակառուցվածքներ   

Ապագայի հանքավայրը վարչական տեսակետից գտնվում է ՀՀ Արմավիրի 

մարզում: ՀՀ Արմավիրի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 

արևմտյան հատվածում: Մարզկենտրոնը Արմավիր քաղաքն է որի հեռավորությունը 

Երևանից 48կմ է:   Մարզն ունի 3 քաղաքային  (Արմավիր, Վաղարշապատ, Մեծամոր ) 

և 94 գյուղական համայնքներ: Համայնքներից 7-ը սահմանամերձ են: Մարզը 

արևմուտքից և հարավից  սահմանակից է Թուրքիային, հյուսիսում սահմանակից է ՀՀ 

Արագածոտնի մարզին, արևելքից՝ Երևանին և ՀՀ Արարատի մարզին։ ՀՀ պետական 

սահմանից մարզին բաժին է ընկնում 130.5 կմ հատված:  

Մարզի մշտական բնակչության քանակը 01.01.2020թ.-ի դրությամբ կազմել է 

263,8հազ.մարդ, որից քաղաքային բնակչությունը՝ 82.4հազ.մարդ, գյուղականը՝ 

181.4հազ.մարդ: Մարզի մշտական բնակչության սեռատարիքային բուրգը 

ներկայացված է նկար 10-ի ինֆոգրամում: 

Նկար 10. 

 Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով կազմել է 

108408,0մլն.դրամ, պատրաստի արտադրանքի իրացման ծավալը՝ 109700.0հազ.դրամ, 
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արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը՝ 129.1: 

 Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ըստ արտադրության բաժինների 

բաշխված է հետևյալ կերպ. 

- հանքագործական արդյունաբերություն – 511.3մլն.դրամ, 

- մշակող արդյունաբերություն – 77540.5մլն.դրամ, 

- էլեկտրաէներգիայի, գաի, ջրի արտադրություն և բաշխում – 29208.7մլն.դրամ, 

- ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում – 

1147.5մլն.դրամ: 

 Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը կազմել է 178.8մլն.դրամ, այդ 

թվում բուսաբուծություն 128.4մլն.դրամ, անասնաբուծություն՝ 50.3մլն.դրամ: 

 Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածու-

թյունները զբաղեցրել են 4033հա, բերքատվությունը՝ 37.6ց/հա, համախառն բերքը 

16.0հազ.տ: Կարտոֆիլի մշակման համար նույն ցուցանիշները կազմել են 

համապատասխանաբար 1252հա, 320.0ց/հա, 42.9հազ.տ: Ստորև, աղյուսակ 11-ում 

ներկայացված են տվյալներ բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերի, 

պտղի, հատապտղի ու խաղողի, աղյուսակ 12-ում՝ տվյալներ գյուղատնտեսական 

կենդանիների գլխաքանակի, իսկ աղյուսակ 13-ում՝ անասնաբուծական հիմնական 

արտադրանքի վերաբերյալ: 

Աղյուսակ 11. 

 
Ցանքատարածությունները, 

հա 

Բերքատվությունը, 

ց/հա 

Համառառն 

բերքը, հազ.տ 

Բանջարանոցային 

մշակաբույսեր 
8155 304.7 286.7 

Բոստանային 

մշակաբույսեր 
2954 291.6 86.1 

Պտուղ և 

հատապտուղ 
9928 117.4 92.6 

Խաղողի 

տնկարկներ 
7729 153.4 95.8 

 

Աղյուսակ 12. 

հազ.գլուխ 
Խոշոր 

եղջրավոր 
Որից՝ կովեր Խոզեր 

Ոչխարներ 

և այծեր 
Ձիեր 

Արմավիր 50.8 16.1 25.2 100.2 0.1 
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Աղյուսակ 13. 

 

Իրացվել է 

գյուղ.կենդանի 

և թռչուն 

սպանդի 

համար, 

հազ.տոննա 

Կաթ,  

հազ.տ 

Ձու, 

 մլն.հատ 

Բուրդ,  

տոննա 

Արմավիր 21.6 39.6 175.5 164.4 

 

Իրականացվել են 37120.9մլն.դրամի շինարարական և 10654.3մլն.դրամի՝ 

շինմոնտաժային աշխատանքներ : 

Գործարկվել է 835մ2 բնակելի շենք և 746 աշակերտական տեղով 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն : 

Արմավիրի մարզում ներկայումս գործում են նախնական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

6 ուսումնական հաստատություններ` Արմավիրի տարածաշրջանային պետական 

քոլեջ, Արմավիրի պետական ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջ, Արմավիրի 

արվեստի պետական քոլեջ, Էջմիածնի պետական քոլեջ, Արմավիրի բժշկական քոլեջ 

և Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարան:   

Մարզում առկա է  համայնքային ենթակայության 85  մշակույթի տուն, որից 

Արմավիրի տարածաշրջանում՝ 38, Էջմիածնի տարածաշրջանում՝ 40, Բաղրամյանի 

տարածաշրջանում՝ 7: Մշակույթի տներից լիարժեք գործում են 16-ը:  

Գրադարանային ֆոնդը կազմում  է 1161830 կտոր գիրք՝ ՀՀ մշակույթի 

նախարարության, Հայաստանի գրողների միության, «Գիրք» հիմնադրամի, «Արևիկ» 

հրատարակչության, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից կատարված 

նվիրաբերությունների շնորհիվ: 

Գործում է 9 թանգարան. Սարդարապատի հուշահամալիր-Հայաստանի 

ազգագրության և ազգային ազատագրական պայքարի պատմության պետական 

թանգարան, Մուսալեռի հուշահամալիր-թանգարան, Զվարթնոց 

պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան, Էջմիածնի գավառագիտական 



 

31 

 

թանգարան, Էջմիածնի Խորեն Տեր-Հարությանի անվան թանգարան, Էջմիածնի 

Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան, Մեծամորի պատմահնագիտական 

թանգարան, Մհեր Աբեղյանի անվան թանգարան, Բաղրամյանի «Արաբոյի և 

ֆիդայիների հայրենասիրական թանգարան», որոնց հավաքածուները պարբերաբար 

համալրվում են նոր թանգարանային նմուշներով` հնագիտական նոր նյութերի և 

անհատների կողմից  կատարած նվիրաբերությունների շնորհիվ: 

Մարզում գործում Է 9 մարզադպրոց, ինչպես նաև նշված մարզադպրոցների 

մասնաճյուղեր մարզի տարբեր համայնքներում: Համայնքային ենթակայության 

մարզադպրոցներում գործում են 92 խմբեր`  13 մարզաձևերից: Արտադպրոցական և 

արտադասարանական մարզական խմբերի պարապմունքներում ընդգրկված են 

դպրոցահասակ երեխաների 30-40%-ը: Մարզի հանրակրթական դպրոցներում և 

համայնքներում գործում են 189 խմբեր` 20 մարզաձևերից: Արմավիրի մարզում 

մարզպետարանի  ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցներ չկան: գործում են 61 

առողջապահական հիմնարկներ, որոնցից 7-ը` մարզպետարանի ենթակայության, 

այդ թվում` բժշկական կենտրոններ - 2  (Արմավիր, Մեծամոր ), հիվանդանոց - 1  

(Վաղարշապատ), ծննդատուն - 1  (Վաղարշապատ), պոլիկլինիկա - 2 (Վաղարշա-

պատ,  Բաղրամյան), արյան փոխներարկման կայան - 1  (Արմավիր): Համայնքային 

ենթակայության թվով 52 «Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ներ 

ընդգրկում են 43 բուժակմանկաբարձական կետեր: 

 

 Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր 

Ապագայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրը գտնվում է Մեծամոր 

խոշորացված համայնքի Արտաշար բնակավայրի սահմաններում: Գյուղը 

հիմնադրվել է 1664 թվականին, ներկայումս ապրում են հայեր և եզդիներ: Հիմնական 

զբաղմունքն է՝ անասնապահություն և գյուղատնտեսություն: Գյուղատնտեսության  

ոլորտում  բնակչության  զբաղվածությունը կազմում է 80 տոկոս: Հողատարածքները   

հիմնականում  ոռոգելի  են: Համայնքում  առկա  են թվով 4 արտեզյան  հորեր: 

Գյուղատնտեսությունը հաճախակի տուժում է ուշ գարնան ցրտահարությունից, 

մայիս-հունիս ամիսներին տեղացող կարկուտից:  

Բնակավայրն ունի միջնակարգ դպրոց: Դպրոցի շենքը հիմնանորոգվել է 2007 

թվականի ընթացքում և գտնվում է  բարվոք վիճակում:  
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Մշակութային, մարզական, ինչպես նաև արտադրական հաստատություններ 

չկան: կուլտուրայի տունը կառուցվել է դեռևս 1963 թվականին, գտնվում է 

անմխծիթար վիճակում և ունի վերակառուցման խիստ խնդիր: 

Բնակֆոնդի  ընդհանուր  մակերեսը  կազմում  է 42580 քմ,  բնակելի  տների  

թիվը  կազմում  է  186: 

Կան  23 տրակտորներ,  որոնցից  20  անիվավոր, 3  թրթուրավոր, 18 կցասայլեր, 

51 բեռնատար ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական   աշխատանքների   

համար  անհրաժեշտ   գործիքներ: 

Գործում են թվով 3 առևտրի կենտրոններ: 

Գյուղում գործում է մեկ բուժկետ, որը վերանորոգվել է 2007 թվականին: Այն 

գտնվում է համայնքապետարանի վարչական շենքում, ոչ հարմարավետ 

պայմաններում և ունի լուրջ վերակառուցման խնդիր: Չնայած այդ հանգամանքներին 

համայնքում առաջին բուժօգնության խնդիրը լուծված է: 

Արտաշար բնակավայրի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 

վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացված է աղյուսակ 14-ում: 

Աղյուսակ 14. 

Նպատակային 

նշանակությունը 

Հողատեսքը, գործնական 

նշանակությունը 
Ընդամենը, հա 

Գյուղատնտեսական 

վարելահող 296.30 

բազմ. տնկարկ  

խոտհարք  

արոտ 2.58 

այլ հողատեսք 145.0 

Ընդամենը 443.88 

Բնակավայրերի 

բնակելի 97.90 

հասարակական 2.82 

խառը  

ընդհանուր 13.11 

այլ հողեր 7.69 

Ընդամենը 121.52 

Արդյունաբերական, 

ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նշանակ. 

արդյունաբերության  

գյուղատնտեսական 1.65 

պահեստարանների  

ընդերքի 22.94 

Ընդամենը 24.59 
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1 2 3 

Էներգետիկայի, կապի, 

տրանսպորտի, կապի, 

կոմունալ ենթակառ. 

էներգետիկայի 0.01 

կապի  

տրանսպորտի 20.34 

կոմունալ  

Ընդամենը 20.35 

Հատուկ պահպանվող 

տարածքների 

բնապահպանական  

առողջարական  

հանգստի  

պատմական և մշակութ. 4.58 

Ընդամենը 4.58 

Հատուկ նշանակության   

Ջրային 

գետեր 3.60 

ջրամբարներ 97.99 

լճեր 7.08 

ջրանցքներ 44.59 

հիդրոտեխ. կառույց 0.14 

Ընդամենը 120.40 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ՀՈՂԵՐ  735.32 

 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով հայցվող տարածքը 

ներկայացված է գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 

(վարելահողերով), ջրային և ընդերքօգտագործման հողերով: 

Ծրագրավորվող աշխատանքների բնույթը և շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության նախնական գնահատման հայտը ներկայացվել են Արտաշար 

բնակավայրի բնակիչներին: Քննարկվել է աշխատանքներին համայնքի բնակիչների 

ներգրավվման հարցը : Կից ներկայացվում են քննարկումների արձանագրությունը և 

տեսաձայնագրությունը: 

  
 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ  

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի  հոկտեմբերի 3-ի N1589-Ն և 2007 թվականի 

մարտի 15-ի N385-Ն որոշումներով հաստատվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի պատմության 

և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը: Արտաշար բնակավայրում 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ հաշվառված չեն: 

Հետևաբար հայցվող տեղամասում ծրագրավորվող արդյունահանման 

աշխատանքները չեն կարող բացասաբար անդրադառնալ պատմամշակութային 

հուշարձանի իրավիճակի վրա:  
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

«ԷՍ  ԹԻ  ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ կողմից Ապագայի հանքավայրի սահմաններում 

ավազակոպճային խառնուրդի արդյունահանման աշխատանքերի իրականացման 

ընթացքում ազդեցություններ են դրսևորվելու մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, 

հողային ծածկույթի, կենսաբազմազանության վրա: 

Մթնոլորտային օդ.  

Կապիլյար ներծծման հաշվին ավազակոպճային խառնուրդի կուտակը 

գտնվում է խոնավ վիճակում, ինչի հետևանքով բուն արդյունահանման ժամանակ 

փոշեգոյացում չի կատարվելու : Գազերի և փոշու արտանետման աղբյուր է 

հանդիսանալու ավտոտրանսպորտի  աշխատանքը: 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ ընկերությունը առաջնորդվելու է 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 (ՍԹԿ) 

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

Արտանետումների հաշվարկը կներկայացվի աշխատանքային նախագծի և 

ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման փուլում : 

Ջրային ավազան. Քանի որ ավազակոպճային խառնուրդի գտնվում է 

ջրահագեցած վիճակում, արդյունահանման տեղամասերում առաջանալու են 

ջրածածկ տարածքներ : 

Հողածուծ մեքենայի կիրառման դեպքում գրանցվելու է արդյունահանված 

տարածքների ջրի պղտորության աճ, իսկ էքսկավատոր-դրագլայնով 

աշխատանքները կատարելու դեպքում հնարավոր է ջրի աղտոտում 

նավթամթերքներով : 

Հողային ծածկույթ. 

Հայցվող տարածքի մոտ 10հա-ի վրա նախկինում կատարվել են 

արդյունահանման աշխատանքներ, այդտեղ հողաբուսական շերտը արդեն իսկ 

խախտված է:  

Մնացած հատվածում դիտարկվում է 0.3մ հզորությամբ թերի զարգացած, 

աղակալված, ավազակոպճային խառնուրդի հետ միախառնված հողերի շերտ, որտեղ 
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տարածված են բույսերի սերտաճած արմատներ: Այդ մասում նախքան 

արդյունահանման աշխատանքները հողաբուսական շերտը հեռացվելու է, 

կուտակվելու է հատուկ հատկացված վայրում՝ պահպանության նպատակով : 

Հնարավոր է հանքավայրի տարածքի աղտոտում նավթամթերքներով՝ 

մեքենաների տեղաշարժի և սարքավորումների աշխատանքի արդյունքում : 

Բուսական և կենդանական աշխարհ.  

Հանքավայրի շրջանի բնական բուսականությունը ներկայացված է 

անապատային աղասեր բուսականության բնորոշ, Հանրապետության տարածքի 

ֆոնային տեսակներով, որոնք լայն տարածված են Արմավիրի և Արարատի մարզերի 

անապատային լանդշաֆտներում :  

Փաստացի հայցվող տարածքի մի հատվածը (մոտ 10հա) ջրածածկ է, իսկ 

մնացածը օգտագործվցում է գյուղատնտեսական նպատակներով և այստեղ բնական 

բուսածածկ չի պահպանվել : 

Խոշոր կաթնասունների ապրելավայրեր տարածքում չկան, չեն արձանագրվել 

Բույսերի և Կենդանիների Կարմիր գրքերում գրանցված տեսակներ, հետևաբար 

արդյունահանման աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի 

կենսաբազմազանության վրա լինելու է նվազագույն :  

Աղտոտում ընդերքօգտագործման թափոններով. Հանքավայրի տարածքում 

առաջանալու են 3 տիպի ընդրքօգտագործման թափոն՝  

- մակաբացման ապարներ, որոնք ներկայացված են 0.3մ հզորությամբ և մոտ 

70հազ.մ3 ծավալով հողային շերտ : Այս առաջացումները կուտակվելու են 

բացահանքի հարևանությամբ, հետագա ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներում 

կիրառելու համար : Հողաբուսական շերտը թափոն չի հանդիսանում: 

- նավթամթերքների մնացորդներ՝ տարեկան մոտ 30լ բանեցված դիզելային յուղեր 

(ծածկագիրը՝ 54100203 02 03 3, կազմը՝ յուղ 95.0, մեխանիկական խառնուրդներ 

1.8, ջուր 3.2) և 25լ շարժիչների բանեցված յուղեր (ծածկագիրը՝ 54100201 02 03 3, 

կազմը՝ յուղ 94.6, մեխանիկական խառնուրդներ 2.1, ջուր 3.2) : 

- չտեսակավորված կենցաղային աղբ, ծածկագիրը 91200400 01 00 4, կազմը՝ ապակի 

9-14, սև մետաղ 20-25, փայտ 8-13, թուղթ 25-30, կտոր 3-7, սննդի մնացորդ 

11-15, պոլիմերներ 7-12: Տարեկան ծավալը՝ մոտ 2.6 տ : 
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Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վրա ազդեցությունների 

դրսևորում չի նախատեսվում, քանի որ «Որդան կարմիր» արգելավայրի Արազափ 

տեղամասը գտնվում է Ապագայի հանքավայրի հայցվող տարածքից մոտ 5կմ, 

Ջրառատի տեղամասը՝ մոտ 6կմ հեռավորությունների վրա: Արմավիրի մարզի 

Մեծամոր» լիճ ջրագրական և կենսաբանական հուշարձանը և «Ավազասեր 

(պսամոֆիլ) բուսականություն» հուշարձանը գտնվում են հանքավայրի տարածքից 

համապատասխանաբար 2.5 և 12կմ հեռավորությունների վրա : 

Պատմամշակութային հուշարձաններ Ապագայի ավազակոպճային 

խառնուրդի հանքավայրի տարածքում չկան, ինչը բացառում է որևիցե բացասական 

ազդեցությունների դրսևորում պատմամշակության ժառանգության օբյեկտների վրա:  

Սանիտարական պահպանության գոտի. Ըստ ՍՆ 245-71 սանիտարական 

նորմերի՝ ավազակոպճային խառնուրդի արդյունահանման ձեռնարկությունների 

համար սանիտարական պաշտպանիչ գոտի սահմանված չէ:  
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5. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

 Վառելիքի հիմնական լիցքավորման և քսայուղերի փոխարինման 

աշխատանքների հիմնական ծավալը կատարել հարակից բնակավայրերում՝ 

համապատասխան ծառայություն մատուցող կայաններում: 

 Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում 

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

է համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների 

հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

 Աշխատանքների ժամանակ կիրառվող սարքավորումների և աշխատանքները 

սպսարկող մեքենաների վրա տեղադրել արտաթորվող թունավոր նյութերի 

ֆիլտրեր: 

 Փոշենստեցման նպատակով աշխատանքների տեղամասին մոտեցնող 

ճանապարհի և արտադրական հրապարակի ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ 

եղանակներին : Տեխնիկական նպատակներով անհրաժեշտ ջրի ծավալների 

հաշվարկը և աղբյուրի ընտրությունը կներկայացվի աշխատանքային նախագծի և 

ՇՄԱԳ հաշվետվության փուլում : Ըստ գործող նորմատիվների՝ 1մ2 տարածքի 

ջրցանման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ջրի քանակը կազմում է 1,5լ:  

 Բացահանքի տարածքից 0.3մ հզորությամբ հողային շերտի հեռացում, կուտակում 

հատուկ հատկացված վայրում՝ հեռագա ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

ժամանակ օգտագործելու նպատակով : Պահպանության ընթացքում՝ հողերի 

ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, կույտերի մակերևույթն ու 

թեքությունները կատարվելու է խոտացանք: Ռեկուլտիվացման աշխատանքների 

(ներառյալ՝ ջրամբարի կամ ձկնաբուծական տնտեսության ստեղծման) 

նախահաշիվը կներկայացվի աշխատանքային նախագծի և ՇՄԱԳ 

հաշվետվության փուլում : 



 

38 

 

 Հանքի տարածով անցնող բետոնապատ ջրանցի կայունությունն ապահովելու 

նպատակով պաշտպանիչ բնամասերի սահմանում : 

 Աշխատակիցների կենցաղային պայմանների ապահովման նպատակով 

տարածքում բեռնակղային տիպի վագոն-տնակի տեղադրում, որը կօգտագործվի 

որպես հանդերձարան և հանգստի սենյակ : Ջրցողարանի տեղադրում չի 

նախատեսվում : Հանքում աշխատելու են հարակից բնակավայրի բնակիչները, 

որոնք երեկոյան վերադառնալու են տուն : Սա թույլ կտա նվազեցնել կեղտաջրերի 

առաջացումը հանքավայրի տարածքում : 

 Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում 

դատարկվելու է հատուկ ծառայության ուժերով՝ պայմանագրային հիմունքերով : 

 Կենցաղային աղբի համաքում հատուկ անթափանց տարողություններում, 50լ 

տարողությամբ պոլիէթիլենային պարկերում, աղբահանության պայմանագրի 

կնքում տարածաշրջանում գործող օպերատորի հետ, աղբահանության վճարի 

հաշվարկում և վճարում: 

 Արտադրական տարածքի կանաչապատում արագ աճող, չորադիմացկուն 

ծառերով և թփերով: 

 Օգտագործվող տեխնիկական միջոցների շարժիչների կարգավորում՝ աղմուկի 

նվազեցման, շրջանի կենդանական աշխարհի վրա բացասական ազդեցության 

բացառման նպատակով: 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: 

Արդյունահանման աշխատաքների 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: 
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 Տեղամասի տարածքի նավթամթերքներով աղտոտումը կանխելու նպատակով 

հաստվածքի մակերևույթին էքսկավատորի շարժման ուղեծրով կտեղադրվեն 

երկաթբետոնե տիպային սալիկներ: 

 Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ, ՀՀ 

ընդերքի մասին օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, հանքի փակման 

վերջնական ծրագրի կազմում և ներկայացում, որտեղ կնկարագրվեն 

բացահանքերի, ավազի լվացման կայանով զբաղեցրած տարածքների և 

ճանապարհների լեռնատեխնիկական վերականգնման վերանայված, փաստացի 

վիճակին համապատասանող աշխատանքները: 

 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: 

Տեղամասում 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 
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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: 

 Շրջանի կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով Ապագայի 

հանքավայրի շահագործման աշխատանքներին մասնակցող անձնակազմը 

անցնելու է հատուկ վերապատրաստում և ծանոթանալու է շրջանում հայտնի՝ ՀՀ 

կենդանիների և բույսերի կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների վերաբերյալ: 

 Աշխատակիցների հրահանգավորում, ծանոթություն անվտանգության տեխնիկայի 

կանոններին: 

 Հանքավայրի տարածքի պարագծով տեղադրվելու են նախազգուշացնող նշաններ, 

ինչը թույլ կտա կանխել անվտանգության տեխնիկայի հրահանգավորում չանցած 

մարդկանց մուտքը հայցվող տարածք: 
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6. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

Հանքավայրի տարածքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակների 

նկարագիրը ներկայացվում է ստորև : 

I. Արտածին երկրաբանական երևույթներով պայմանավորված 

արտակարգ իրավիճակներ 

Ապագայի ԱԿԽ հանքավայրի տարածքը հարում է Միջին Արաքսյան 

գոգավորության ցածրադիր մասին՝ միջլեռնային տեկտոնական իջվածք հանդիսացող 

Արարատյան դաշտին : Դաշտը ձգվում է հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք  ավելի 

քան 200կմ, 25-45կմ լայնությամբ : Տարածքի մակերևույթը հարթ է, թույլ զառիկող, 

թեքության անկյունը տատանվում է 4-9° սահմաններում:  

Համաձայն Հայաստանում սողանքների տեխնիկական տեղեկագրի 

(Միջազգային համագործակցության Ճապոնական գործակալություն, ՀՀ 

քաղաքաշինության նախարարություն, 2005) հանքավայրի րջանում սողանքային 

երևույթներ չեն արձանագրվել:  Հետևաբար, սողանքային երևույթների հետ կապված 

արտակարգ դրություններ չեն լինելու: 

II. Երկրաշարժով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներ 

Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 

28-ի «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» N 102-Ն 

հրամանի՝ հանքավայրը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, որին բնորոշ է 300սմ/վրկ2 

գրունտի հորիզոնական արագացման մեծություն: 

Երկրաշարժի հետ կապված արտակարգ իրավիճակներում արագ 

արձագանքելու նապատակով նախատեսվում է տեղամասում աշխատող 

անձնակազմի համար կազմակերպել իրազեկման դասընթացներ և ներկայացնել 

գործողությունների համառոտ ծրագիրը: Երկրաշարժի դեպքում՝ ցնցումները զգալու 

ժամանակ հանքում աշխատող անձնակազմը պարտավոր է. 

- անջատել բոլոր գործող սարքավորումները, մեխանիզմներն ու մեքենաները, 

- հեռանալ մեքենաների և մեխանիզմների տեղակայման վայրից, 

- դուրս գալ վագոն-տնակից, 

- կանգնել բացօթյա տարածքում, 

- կապ հաստատել կազմակերպության ղեկավարության հետ՝ իրազեկելով 

տարածքում գտնվող աշխատակիցների քանակի և ընդհանուր իրավիճակի 

վերաբերյալ, 
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- կապ հաստատել տարածքային կառավարման մարմինների հետ՝ իրազեկելով 

տարածքում գտնվող աշխատակիցների քանակի և ընդհանուր իրավիճակի 

վերաբերյալ, 

- հանքի սպասարկող մեքենաներով ապահովել աշխատակիցների 

տարհանումը, 

- տեղամասում տեղադրված վագոն-տնակում ապահովել առաջին 

բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղորայքի առկայությունը: 

III. 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: Հանքավայրի արտադրական հրապարակում՝ հատուկ 

հատկացված վայրում տեղադրվելու են հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ՝ 

կրակմարիչներ,  ավազով արկղ, բահ։ 

V. Անբարենսպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագացում, 

անհողմություն, անոմալ բարձր շոգ կամ ցուրտ, թանձր մառախուխ, ամպրոպ) : 

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների իհայտ գալու դեպքում 

կիրառվում են հետևյալ միջոցառումները (ըստ իրավիճակի). 

- ավելացվում է կատարվելիք ջրցանը,  

- կրճատվում է աշխատանքի տևողությունը,  

- կրճատվում է միաժամանակ աշխատող մեքենաների և մեխանիզմների 

քանակությունը, 

- նվազեցվում է փոշեգոյացման հետ կապված աշխատանքների ծավալները, 

- բեռնատար մեքենաները կահավորվում են հատուկ մառախուղի լույսերով, 

- աշխատակիցները պատսպարվում են տեղամասի տարածքում տեղադրված վագոն-

տնակում: 

Հանքավայրում արդյունահանման աշխատանքների անվտանգ իրականացման 

նպատակով. 

 աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ 

պատրաստվածություն և որակավորում, 
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 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,  

 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: 

 

Հանքի արտադրական հրապարակում տեղադրվելու է շարժական վագոն-

տնակ, աշխատակիցների հանգստի և սննդի ընդունման համար հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծելու նպատակով : Ջրցուղարան չի նախատեսվում, քանի որ բոլոր 

աշխատակիցները հարակից գյուղերի բնակիչներ են : Սա նաև թույլ կտա նվազեցնել 

կենցաղային կեղտաջրերի արտահոսքը : 
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7. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

Ավազակոպճային խառնուրդի արդյունահանման ընթացքում ընկերությունը 

իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների 

որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներէ 

յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ, 

2. նավթամթերքներով հանքի տարածքի աղտոտվածության մոնիթորինգ՝ 

տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ, 

3. կուտակված հողաբուսական շերտի նմուշարկում՝ տարեկան մեկ անգամ 

հաճախականությամբ, 

4. արդյունահանված տարածքում առաջացած ջրերի նմուշարկում՝ ամսական 

մեկ անգամ, 

5. հանքավայրում և հարակից տարածքում կենսաբազմազանության դիտարկում, 

6. հանքի տարածքով անցնող բետոնապատ ջրանցքի վիճակի մշտադիտարկում : 

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: 

Մշտադիտարկման տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է նաև աղյուսակ 15-ում : 

Մշտադիտարկումների կատարման համար տարեկան նախատեսվում է 

մասնահանել 430.0հազ.դրամ : 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության աղտոտման կանխարգելման 

մոնիտորինգի կետերի նախնական տեղադիրքը ներկայացված է ստորև նկար 11-ում:  
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Աղյուսակ 15. 

Մոնիթորինգի 

ենթակա 

պարամետրերը 

Մոնիթորինգի 

վայրը 

Ազդեցության 

դրսևորման 

հիմնական 

աղբյուրները 

Մոնիթորինգի տեսակը, 

պարբերականությունը 

1 2 3 4 

Անօրգանական 

փոշի, ծխագազեր 
Հանքի տարածք 

Մեքենաների 

տեղաշարժ, 

փորվածքների 

անցման 

աշխատանքներ 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

շաբաթական մեկ անգամ՝ 

24 ժամ տևողությամբ 

Հողային 

ռեսուրսներ 
Հանքի տարածք 

Աղտոտում 

նավթամթերքներով, 

դեգրադացում 

մեխանիզմների, 

մեքենաների 

աշխատանքի հետ 

կապված 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

տարեկան մեկ անգամ 

Կուտակված 

հողաբուսական 

շերտ 

Արտադրական 

հրապարակում 

հատուկ 

հատկացված 

տարածք 

Դեգրադացիա, 

հողմահարում 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

տարեկան մեկ անգամ 

Ջրային 

ռեսուրսներ 

Արդյունահանված 

տարածքներ 

Ջրի քիմիական 

կազմ, 

պղտորություն 

Նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

ամսեկան մեկ անգամ 

Բուսական 

ծածկ և 

կենդանական 

աշխարհ 

Հայցվող տարածք 

և հարակից շրջան 

Արդյունահանման  

աշխատանքներ, 

աղմուկ, վիբրացիա 

Դիտողական զննում, 

երթուղիներ, 

ֆոտոթակարդներ, 

հետքերի, սննդի 

մնացորդների և 

էքսկրեմենտների 

զննում, տարեկան մեկ 

անգամ 
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Նկար 11. 
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