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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
1.1. Ձեռնարկողի անվանումը և գտնվելու վայրը 

 

Ձեռնարկողի անվանումը՝  
«ՏԻԿ-ՄԵՏ» ՍՊԸ  

Ձեռնարկողի գրանցման հասցեն՝  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Շահումյան փողոց, տուն 32: 

 

Ձեռնարկողի գործունեության վայրը՝  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Էջմիածին, Մաշտոցի փողոց 2-րդ փակողի 

0 հասցե: 

Գործունեության ոլորտը՝  
Թափոնների գործածության գործունեության ոլորտ:  

 

1.2. Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը 

 

 Նախատեսվող գործունեության անվանումը՝  

Բանեցրած թթվային մարտկոցների հավաքում, պահեստավորում/ 

պահում, օգտահանում և փոխադրում: 

 Գործունեության նպատակը՝ 

բնակչությունից և կազմակերպություններից գնել բանեցրած թթվային 

մարտկոցներ և նախատեսված գործունեությամբ սահմանված 

գործողությունների/գործածության ձևերի իրականացմամբ 

նախաձեռնել առևտրային գործունեություն՝ շահույթ ստանալու 

նպատակով: Գործունեությունն ունի նաև զգալի բնապահպանական 

արդյունք, քանի որ թույլ կտա կանխել շրջակա միջավայրի հնարավոր 

աղտոտումը ծանր մետաղներով և թթվային հոսքերով: 
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1.3. Իրավական հիմքերը 

 
Նախատեսվող գործունեության կազմակերպումն իրականացվելու է 

բնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային 

պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության (օրենքների և ենթաօրենսդրական 

ակտերի) այն պահանջներով, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի 

պահպանության և մասնավորապես նախատեսվող գործունեության կարգավորման 

հետ: Դրանցից հիմնականներն են` 

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.5.2001թ.),  

2. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (04.6.2002թ.), 

3. <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.), 

4. <<Վարչական իրավախախտումների մասին>> ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.),  

5. <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.),  

6. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենք (21.06.2014թ), 

7. <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենք (11.04.2005թ), 

8. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման 

համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա ապրանքների 

ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու եվ ապրանքների 

արտահանման եվ (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների 

տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ 

կառավարության 25.12. 2014 թ-ի N 1524-Ն որոշում, 

9. <<Հայաստանի  Հանրապետության  մաքսային  տարածքով  փոխադրման 

համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների 

ցանկերը,  ապրանքների  արտահանման  եվ  ներմուծման լիցենզիայի եվ 

հայտի  ձեվերը  հաստատելու,  որոշ  ապրանքների  արտահանման  եվ  

ներմուծման  լիցենզիաների  տրամադրման   առանձնահատկությունները 

սահմանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն  որոշման մեջ փոփոխություն  կատարելու 

մասին>> 05.02.2015 թ-ի  N 90-Ն որոշում, 

10. <<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների 

գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու 

մասին>> ՀՀ կառավարության 30.06.2003թ-ի N 121-Ն որոշում: 

 

Նախատեսվող գործունեության պլանավորման և հետագա իրականացման 

բոլոր փուլերում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու թափոնների 

գործածության գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությամբ,  

<<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջներին: 

Համաձայն <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված 

դասակարգումների, նախատեսվող գործունեությունը դասվում է <<Ա>> 

կատեգորիայի գործունեության տեսակներին և ենթակա է փորձաքննություն՝ 

երկու փուլով: 
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2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ՝ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

2.1. Տեղադիրքը 

 
Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքը գտնվում է ՀՀ, 

Արմավիրի մարզ, համայնք Էջմիածին, Մաշտոցի փողոց 2-րդ փակողի 0 հասցեում: 

Տարածքը և նրանում գտնվող շենք շինությունները սեփականության իրավունքով 

պատկանում են Վահրամ Սերյոժայի Համբարձումյանին (Անշարժ գույքի 

սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականը կցվում է): Նախատեսվող 

գործունեության իրականացման համար կնքվել է անշարժ գույքի վարձակալության 

պայմանագիր: Նախնական համաձայնություն տարածքի սեփականատիրոջ և սույն 

գործունեության ձեռնարկողի միջև՝ վարձակալելու 521.4 և 1.9 քմ տարածքներ՝ 

արտադրական նշանակության պահեստից, 15.4 քմ կշռատնից (Անշարժ գույքի 

վարձակալության պայմանագիրը կցվում է), : Նախատեսվող գործունեության 

իրականացման համար նախատեսված տարածքն գնտվում է Էջմիածին համայնքի 

ծայրամասում և իրենից ներկայացնում է փակ շինություն, որի շրջապատված է այլ 

պահեստային և արտադրական տարածքներով (Իրադրության սխեման կցվում է):  

Գեոմորֆոլոգիական տեսանկյունից տարածաշրջանը տեղադրված է 

լճակուտակումային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա կենտրոնական 

մասում:  

Ըստ ֆոնդային նյութերի և տարածաշրջանի մանրամասն տեղազննման, 

Էջմիածին քաղաքի տարածքի երկրաբանական կտրվածքում մասնակցում են 

չորրորդական հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են` 

ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաքարա-ճալաքարա-կոպճային 

առաջացումներով: Ուսումնասիրված տեղամասում հիմնական ապարները 

ճալաքարային են։ 

Երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում հետևյալ երկու շերտերը.  

 

Լիցքեր` կազմված խճի, խճավազից, և կավավազների խառնուրդից: Շերտի 

հորատված հզորությունը 0,8-1,5 մետր է: Շերտը համատարած է: Դրանք ժամանակակից 

տեխնածին առաջացումներ են:  

Ճալաքարային գրունտներ` գետաքարի, կոպիճի, ավազի պարունակությամբ: 

Շերտն ունի համատարած բնույթ, հզորությունը 6,5մ-7,2մ է։  

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից Էջմիածին քաղաքի այս հատվածի տարածքը 

ըստ ֆոնդային տվյալների հանդիսանում է լավ ջրաթափանց և ջրանցիկ գոտի, 

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը Էջմիածին քաղաքի տարածքում տատանվում է 12-45մ 

սահմաններում:   

 
2.2. Կլիմայական պայմանները 

 

Ուսումնասիրվող գոտին համաձայն «Շինարարական կլիմայաբանության» (ՀՀՇՆ 

II-7.01-2011)-ի գտնվում է «տաք կլիմայական շրջանում։ Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և 

շոգ ամառով, չոր, խիստ ցամաքային կլիմա: Օդի բացարձակ առավելագույն 

ջերմաստիճանը կազմում է +410C (Էջմիածին կայան): Օդի բացարձակ նվազագույն 
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ջերմաստիճանը կազմում է -31 C (Էջմիածին կայան): Օդի միջին հարաբերական 

խոնավությունը 60% է:  

Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 280մմ, գերակշռում են 

արևմտյան, հարավ-արևմտյան ուղղության քամիները: 25 տարվա ընթացքում հնարավոր 

են 20մ/վրկ ուժգնության քամիներ, 50 տարվա մեջ 23մ/վրկ ուժգնության քամիներ։ Քամու 

արագության ճնշումը՝ 35կգ/մ2։ Ձյան ծածկույթի հաստությունը հասնում է 40սմ, իսկ ձյան 

բեռնվածքի ճնշումը` 50կգու/մ2։ Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը 60 սմ է։ 
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Աղյուսակ  1.    Մթնոլորտային օդի միջին ջերմաստիճանը  Էջմիածին օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, C0 Միջին տարեկան Բացարձակ 

նվազագույն 

Բացարձակ 

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

-3,7 -1.2 5,1 12,2  17.1 21.2  25.2  25.1  20.1 13․0  

6․

1 -0.4  11.67 -31  41  

 

 

Աղյուսակ  3.  Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը   

Տեղումների քանակը միջին ամսական / օրական առավելագույն, մմ Ձնածածկույթ  

Ըստ ամիսների Տարեկան 

Առավելա գույն 

տասնօր յակային 

բարձրու թյունը, սմ 

Տարվա մեջ 

ձնածածկույթով 

օրերի քանակը 

Ձյան մեջ ջրի 

առավե լագույն 

քանակը, մմ  
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2.3. Օդային ավազան 

 

Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները 

կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության  

և մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ Էջմիածին 

համայնքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները բացակայում են, 

սույն հայտում բերվում են օդային ավազանի ֆոնային կոնցենտրացիաների 

հաշվարկային արժեքները: 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և 

Գյումրի քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաների արժեքները ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում, որոնց 

հաշվարկները կատարվել են ըստ տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի: 

ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակը ընդունված է համարել ՀՀ-ի 

ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները: Համաձայն 2011թ.-ի ՀՀ ԱՎԾ 

վիճակագրական տեղեկագրի՝ Էջմիածին համայնքում բնակչության թվաքանակը 

կազմել է 56974 մարդ: Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների 

հաշվարկային արժեքներից (Աղ․4), Էջմիածին համայնքում աղտոտիչների ֆոնային 

կոնցենտրացիաների արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. փոշու 

մասնիկներ՝ 0,4 մգ/մ3, ածխածնի մոնօքսիդ՝ 1.5 մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0,03 մգ/մ3 և ծծմբի 

երկօքսիդ՝ 0,05 մգ/մ3: Նշված մակարդակները չեն գերազանցում ՀՀ ազգային նորմերը (ՀՀ 

կառավարության որոշում 160-Ն, 2006 թ.), բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու 

մասնիկները, որոնց ֆոնային կոնցենտրացիան մոտ 2.6 անգամ գերազանցում է գործող 

ՍԹԿ (ՍԹԿփոշի=0,15 մգ/մ3): 
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Ջրային ռեսուրսներ։ Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող 

տարածքը մտնում է Արարատյան արտեզյան ավազանի մեջ: Արարատյան արտեզյան 

ջրավազանը ներկայացված է երեք ջրատար հորիզոններով: Առաջին հորիզոնը 

գրունտայինն է, երկրորդը՝ թույլ ճնշումային և երրորդը՝ ճնշումային: Այս բոլոր 

հորիզոններն իրարից բաժանվում են ջրամերժ կավային շերտերով: Գրունտային ջրերի 

մակարդակը Էջմիածին քաղաքի տարածքում տատանվում է 4-10մ-ի միջև: 

Գործունեության հարակից տարածքներում մակերևութային ջրերը բացակայում են։ 

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք 

 

 
 

2.6. Կենսաբազմազանություն 

 

Բնութագրվող տարածքը գտնվում է զարգացած համայնքային միջավայրում և 

կառուցապատված տարածքներում, ուստի տեղանքում չկան վայրի բնության որևէ էնդեմիկ 

կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև 

բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն ուղիները՝ տարածքի և հարակից վայրերի 

յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով:  

Բնութագրվող տարածքում առկա են կանաչ գոտիներ, որտեղ աճում են տարբեր տարիքի 

ծառատեսակներ և թփեր։  

 
2.7.Ելակետային սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները 

 



 

 11 

Էջմիածին քաղաք Հայաստանի Արմավիրի մարզում։ Հայաստանի քաղաքներից 

մեծությամբ չորրորդն է։ Այժմ քաղաքը զբաղեցնում է 4424,82 հա հողատարածք, ունի 57 503 

բնակիչ: Տնային տնտեսությունների թիվը` 18927 է: Էջմիածին քաղաքը ունի գլխավոր 

ճանապարհ դեպի մայրաքաղաք Երևան, որին միացված է գյուղերով։ Էջմիածնից դեպի 

Երևան մայրուղին երկարությունը 16-17 կմ է։  

Էջմիածինը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի մեծ քաղաքներից մեկն 

է՝  Հայաստանի տարածքում մեծությամբ 4-րդ քաղաքն է: Էջմիածնում կան 7 վանքային 

համալիրներ, որոնք կառուցվել են 4-10-րդ դարերում,սակայն գործում են 5 եկեղեցի, 

որոնցից մեկը՝ Էջմիածնի Մայր Տաճարը Հայաստանի գլխավոր եկեղեցին է և գտնվում է 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի համալիրի մեջ, որը Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևոր և 

վարչական կենտրոնն է;  

Էջմիածնում առկա հոգևոր կառույցներ - Մայր Տաճարը (301-303թթ.), Սբ. Հռիփսիմե 

վանք (618թ.), Գայանե վանք (630թ.), Սբ. Շողակաթ (1694թ.) եկեղեցին, Սբ. Մարիամ 

Աստվածածին եկեղեցի (1767թ.) , Զվարթնոց տաճար (652թ.), Սբ. Մարիանե եկեղեցի (330-

340թթ.):  

2007թվականից Էջմիածինը պատմամշակութային իր հարուստ ժառանգությամբ (201 

պատմամշակութային հուշարձան) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի <<Համաշխարհային ժառանգություն 

քաղաքներ>> կազմակերպության անդամ է:  

Համայնքում բնականոն զարգանում են տուրիզմը, առևտուրը, գյուղմթերքների 

վերամշակում և պահածոյագործությունը, ոգելիչ խմիչքների արտադրությունը, 

խաղողագործությունը, պտղաբուծությունը, բանջարաբուծությունը, սերմնաբուծությունը, 

անասնապահությունը և թռչնաբուծությունը: Համայնքում զգալիորեն բարելավվել է 

գյուղատնտեսության վիճակը: Իրականացվում է պտղատու և հատապտղատու բույսերի 

բազմացում, հացահատիկային մշակաբույսերի ցանք, կարտոֆիլի և բանջարանոցային 

մշակաբույսերի ցանք: Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց նվազել է հացահատիկի 

և հատիկաընդեղենի բերքը, իսկ կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի 

բերքը աճել է: Համայնքի հողօգտագործողներին, որպես աջակցություն ՀՀ Կառավարության 

համապատասխան որոշումներով գարնանը և աշնանը հատկացվել է ազոտական 

պարարտանյութ և դիզելային վառելիք: 2016թ կարկտահարության և հեղեղումների 

հետևանքով 30-100 %-ով վնասվել են համայնքի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձանց 

հողատարածքների վրա աճեցված մշակաբույսերը: Վերջին տարիների ընթացքում 

քաղաքում աճ է գրանցվել մշակող արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության, ջրամատակարարման ոլորտներում:  

Էջմիածնում արրտադրական ձեռնարկություններ -<<Էջմիածնի սարքաշինական 

գործարան>> ԲԲԸ, <<Ռեզիստր>> ԲԲԸ, <<Ռաստր>> ԲԲԸ, <<Էջմիածին հաց>> ԲԲԸ, 

«Պլասմասա», «Գրանիտ», «Հայքար», «Կարին», «Էջմիածնի սարքաշինական գործարան» 

ԲԲԸ, Էլեկտրոն գործարան, <<Էջմիածին կաթ>> ՍՊԸ, <<Իմպերիալ տուր>> ՍՊԸ, <<Շին. 

իրերի և կահույքի պատրաստման ֆաբրիկա>>, <<Էջմիածին գինու գործարան>>, 

<<Կոնսեր>> ՍՊԸ, Էջմիածնի պահածոների գործարան: Այժմ այդ ձեռնարկություններն 

իրականացնում են լայն սպառման ապրանքների և կենցաղային իրերի արտադրություն: 

աշխատում են ոչ լրիվ հզորությամբ։  

Ներկայացնելով Էջմիածին քաղաքի ռեսուրսային ներուժը, կարելի է ասել, որ այստեղ 

զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղղությունը հանդիսանում է 

պատմամաշակութային զբոսաշրջությունը, որի ընթացքում զբոսաշրջիկին 

հնարավորություն է ընձեռվում ծանոթանալու Էջմիածնի քաղաքային 

կյանքին՝մշակութային և հոգևոր ժառանգությանը, տեսարժան վայրերին, ազգային 

առանձնահատկություններին, յուրահատուկ ազգային խոհանոցին և այլն: 
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3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԻՐՃ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

3.1. Մարտկոցների բնութագիրը  

 

Մարտկոցները էլեկտրաքիմիական հոսանքի աղբյուր են, որոնք կազմված են 

մեկ կամ մի քանի գալվանական էլեմենտներից։ Մարտկոցի վոլտաժը մեծացնելու 

համար օգտագործվում են բազմակի էլեմենտներ, ինչպես 12–Վ ավտոմոբիլային 

մարտկոցներում։ Մարտկոցների աշխատանքի հիմքում ընկած են 

օքսիդավերականգնման ռեակցիաները։ Օքսիդացման և վերականգնման շնորհիվ 

էլեկտրոդների միջև տեղի է ունենում էլեկտրոնների փոխանակում, որի շնորհիվ էլ 

մարտկոցը ապահովում է հոսանք։ Մարտկոցի օգտագործման տևողությունը 

կախված է մարտկոցում առկա նյութերի որակից և էլեկտրոլիտի վիճակից։ 

Ըստ շահագործման, մարտկոցները բաժանվում են երկու տեսակի՝ 

 Առաջնային, որոնք լիցքաթափվելուց հետո չեն կարող վերալիցքավորվել և 

պետք է վերաթողարկվեն կամ հանվեն գործածությունից, երբ վոլտաժը 

կնվազի՝ հասնելով զրոյի։ 

 Երկրորդային, որոնք լիցքաթափվելուց հետո կարող են վերալիցքավորվել և 

օգտագործվել կրկին։ 

<<Տիկ Մետ>> ՍՊ ընկերությունը նախատեսում է հավաքել միայն կապար-

թթվային մարտկոցներ (նկար 1): 

Կապար-թթվային մարտկոցները հիմնականում օգտագործվում են 

ավտոմեքենաներում։ Նրանք մեծամասամբ կազմված են վեց գալվանական 

բջիջներից, որոնցից յուրաքանչյուրի լարումը սովորաբար կազմում է 2 Վ։ Ամեն բջջի 

կատոդը պատրաստվում է կապարի երկօքսիդից (PbO2), իսկ անոդը` կապարից։ 

Երկու էլեկտրոդները գտնվում են ծծմբական թթվի լուծույթի մեջ։ 

Կապար-թթվային մարտկոցը երկրորդային մարտկոց է։  
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Նկար 1. Ավտոմեքենաների կապար-թթվային մարտկոց 

 

 

 

 

3.2. Մարտկոցների գործածության գործունեության տեխնիկական և 

տեխնոլոգիական լուծումները 

Ինչպես նշված է սույն հայտի նախատեսվող գործունեության իրականացման 

շրջանակներում Ձեռնարկողը նախատեսում է բնակչությունից և 

կազմակերպություններից գնել բանեցրած թթվային մարտկոցներ և նախատեսված 

գործունեությամբ սահմանված գործողությունների/գործածության ձևերի 

իրականացմամբ նախաձեռնել առևտրային գործունեություն՝ շահույթ ստանալու 

նպատակով: Այս գործունեության ձևը կապահովի նաև զգալի բնապահպանական 

արդյունք, քանի որ թույլ կտա կանխել շրջակա միջավայրի հնարավոր աղտոտումը 

ծանր մետաղներով և թթվային հոսքերով: Մարտկոցները ընդունվելու են 

արտադրական տարածքի առանձին, սույն գործունեության իրականացման համար 

նախատեսված փակ շինության մեջ:  

Աշխատանքային  տարածքը  զբաղեցնում է  521.4 ք.մ, տարածքները 

մեկուսացված են միջնապատերով, որնք կահավորված են դռնային անցումներով: 

Մոտավոր հեռավորությունը բնակելի տներից 280 մետր է: 

Շինության սխեմատիկ հատակագիծը, և մանրամասը ֆունկցիոնալ 

նկարագիրը կներկայացվի նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ 

հաշվետվությունում, որը կներկայացվի փորձաքննության հիմնական փուլում՝ հիմք 

ընդունելով լիազոր մարմնի կողմից տրամադրվելիք տեխնիկական առաջադրանքը:  

Դատարկ վիճակում բերված մարտկոցները տեղափոխվում են բետոնապատ 

հատակով պահեստ և տեղադրվում պալլետների վրա, իսկ փակ (թթու 

պարունակող) մարտկոցները տեղափոխվում են առանձնացման-տեսակավորման 

տեղամաս, որը գտնվում է նույն շինության հատուկ առանձնացված տեղամասում: 

Այստեղ համապատասխան ուսուցում անցած և հատուկ արտահագուստով 

բանվորը բացում է մարտկոցի խցանները և բջիջների մեջի լուծույթը դատարկում 

հատուկ թթվակայուն նյութից պատրաստված հարմարեցված փականներով 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Starterbatterie.jpg
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հերմետիկ տարողության մեջ: Նախատեսված է տեղակայել 2 տոննա ընդհանուր 

տարողությամբ տարաներ: 

Դատարկած մարտկոցները նույնպես տեղափոխվում են պահեստ:   

Մարտկոցները վաճառվելու են տեղում կամ արտահանվելու են: 

Մատակարարները իրենց տրանսպորտային միջոցներով մարտկոցները 

հասցնելու են մինչև նախատեսվող գործունեության ընդունման կետ, որտեղ 

տեղադրված կշեռքների միջոցով որոշվելու է մարտկոցների քաշը: Ընդունելուց 

հետո, առանձնացվելու են մարտկոցների պինդ և հեղուկ թափոնները: Ինչպես 

նշվեց վերևում, պինդ թափոնները կուտակվելու են նախատեսվող գործունեության 

տարածքում և ժամանակավոր կուտակվում մեկուսացված առանձին տարածքում 

պալետների վրա, իսկ հեղուկ մասը որը հիմնականում թթվային լուծույթն է, 

կուտակվելու են հատուկ տարաներում, ապա մղվում նստեցման տարողություն, 

զտված լուծույթը ենթարկվում է չեզոքացման CaO-ով, իսկ զտվածքը կհավաքվի 

տարողությունում և կպահվի ընկեության տարածքում մինչև կհանձնվի թափոն 

վերամշակող լիցենզավորված ընկերության: Ձեռնակողը այս գործունեությունը 

իրականացնելու է ՀՀ օրեսնդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով 

Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան:  
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Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածք 
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3.3. Արտադրողականությունը և օգտագործվող նյութերը 

Նախատեսվող գործունեությունը իրականացվելու է ընկերության ընդհանուր 

կանոնադրական գործունեության շրջանակներում:  

Ըստ նախնական հաշվարկների մարտկոցների հավաքման ծավալները 

տարեկան կազմելու են մոտ 1000 տոննա, որի պարագայում պինդ թափոնները 

կկազմեն մինչև 95%: Քանակական ծավալները ներկայացված միջակայքը 

պայմանավորված է այն հանգամանով, որ գործունեության բնույթից ելնելով դժվար 

է նախապես կանխատեսել հստակ քանակներ, ինչպես նաև հստակ 

հարաբերակցություն պինդ և հեղուկ թափոնների քանակների համար: 

 

3.4. Էլեկտրոլիտի չեզոքացում 

 

Էլեկտրոլիտը կուտակիչներից լցնում են ընդունիչ տարողություններ` 

պատրաստված թթվակայուն պլաստիկից (վինիպլաստ, ապակեպլաստիկ և այլն):  

Ըստ կուտակման, էլեկտրոլիտն ընդունիչ տարողությունից պոմպով մղվում է 

նստեցման (պարզեցման) տարողություն, որտեղ կատարվում է շլամի մասնիկների 

նստեցում: Շլամն էլեկտրոլիտում առաջանում է կուտակչի դրական ակտիվ 

զանգվածի մասնիկներից, որոնք կուտակվում են կուտակչի կորպուսի հատակում և 

կազմված է հիմնականում կապարի միացություններից (55-60% PbSO4, 20-25% PbO, 

1-5% PbO, 1-5% մետաղական Pb): Նստեցման տևողությունը` մոտ 24 ժամ: 

Պարզարանի նստվածքը (PbO2 մասնիկներ) պարբերաբար հանվում և կուտակվում 

է տարողության մեջ հետագայում պայմանագրային հիմունքներով կվաճառվի 

կապարի ձուլմամբ զբաղվող ընկերություններին:   

Պարզեցված էլեկտրոլիտը մատուցվում է չեզոքացուցիչ, որտեղ տալիս են 

չեզոքացնող ազդանյութի լուծույթ: Չեզոքացումը իրականացվելու է CaO-ով, որը 

համեմատաբար էժան է և արտադրվում է ՀՀ-ում: Մանրամասն հաշվարկները 

կներկայացվեն ՇՄԱԳ հաշվետվությունում: 

 

Աշխատանքային պայմաններ 

Ընկերությունում աշխատողների սանիտարակենցաղային պայմանները 

ապահովված են՝ սանհանգույց, հանդերձարան, ցնցուղարան: 

 

 
Սանիտարա - պաշտպանիչ գոտի (ՍՊԳ)  

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, նշված գործունեության համար 

սանիտարապաշտպանիչ գոտի սահմանված չէ: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԾՐԱԳԻՐ 

  
4.1 Հիմնական բնապահպանական և առողջապահական ռիսկերը 

 

Նախատեսվող գործունեության հիմնական ռիսկերը կապված են բանեցրած 

մարտկոցների բաղադրության հետ: Մարտկոցները կարող են պարունակել թթվային 

մնացորդներ՝ ծծմբական թթու և դրանով պայմանավորված հեղուկ մասի արտահոսքի 

ռիսկեր: Այդ ռիսկերը ամբողջովին բացառվում են, քանի որ տարանջատման 

գործընթացը իրականացվելու է առանձին մեկուսացված տարածքում և հավաքվում է 

հերմետիկ տարաներում:  Տեսականորեն, նմանատիպ գործունեության ռիսկերից է նաև 

թթվային լուծույթի հետ աշխատող անձնակազմի հնարավոր այրվածքները, որի 

ռիսկերը նույնպես կառավարելի են, քանի որ մարկոցներում եղած լուծույթները 

բանեցրած են, ոչ խիտ և բացի դա անձնակազմը բացառապես աշխատելու է հատուկ 

հանդերձանքով: Նախատեսվող գործունեության այս ձևում պինդ թափոններում առկա է 

կապարի պարունակություն, որը սակայն կուտակվում է հատուկ առանձնացված, 

մեկուսացված տեղամասում՝ բացառելով դրա տարածման/մուտքի ռիսկերը շրջակա 

միջավայր: 

Ծծմբական թթուն ազդում է մաշկի, լորձաթաղանթի մեմբրանների, շնչուղիների 

վրա պատճառելով քիմիական այրվածքներ: Շնչառության ժամանակ օրգանիզմում 

առաջացնում են թթվածնային քաղց, հազ, բրոնխիտ և այլն:  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն 

հրամանով սահմանված են կազմակերպությունների աշխատատեղերում 

աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի առավելագույն և միջին 

հերթափոխային սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները, քիմիական նյութերի 

վտանգավորության դասը և աշխատողների օրգանիզմի վրա հնարավոր վնասակար 

ազդեցությունը: Ըստ նշված նորմատիվ ակտի ծծմբական թթվի ցուցանիշները բերված 

են աղյուսակում: 

Աղյուսակ. Ծծմբական թթվի պարունակության նորմը աշխատանքային գոտում 

 

Նյութի անվանումը Սահմանային թույ- 

լատրելի կոնցենտ- 

րացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3 

Նյութի գերակշռող 

ագրեգատային 

վիճակը 

Վտանգավո- 

րության դասը 

Ծծմբական թթու 1.0 աերոզոլ 2 

 

Ծծմբական թթվի աերոզոլների միջին օրական սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիան (ՍԹԿ) բնակավայրերի օդում կազմում է 0.3 մգ/մ³, միջին օրական 

ՍԹԿ՝ 0.1 մգ/մ³: 
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4.2 Թափոնների կառավարում  
 

Բանեցված թթվային մարտկոցների ընդունման և առաքման համար 

նախապատրաստման ընթացքում առաջանում են մարտկոցներում պարունակվող 

էլեկտրոլիտի թափոններ, որոնք համապատասխանում են ՀՀ բնապահպանության 

(ներկայում՝ շրջակա միջավայրի) նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 430-Ն 

հրամանի հավելված՝ «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկ»-ի 

«Բանեցված կուտակիչների ծծմբական թթուներ» թափոնատեսակին, դասիչ՝ 

5210010102012: 

Բանեցված թթվային մարտկոցներ որոնք համապատասխանում են ՀՀ 

բնապահպանության (ներկայում՝ շրջակա միջավայրի) նախարարի 2006 թվականի 

դեկտեմբերի 25-ի N 430-Ն հրամանի հավելված՝ «Ըստ վտանգավորության 

դասակարգված թափոնների ցանկ»-ի «Բանեցված կապարե կուտակիչներ» 

թափոնատեսակին, դասիչ՝9211010013012 

 
 

 

4.3  Նախատեսված մեղմացնող միջոցառումները 
 

Նախատեսվող գործունեության բացասական ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա բացառելու և նվազագույնի հասցնելու 

նպատակով նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝ 

 Բանեցրած մարտկոցները պահեստավորել հատուկ հատկացված 

պահեստային տարածքներում; 

 Պահեստները պետք է լինեն փակ շինություններում, ունենան սալիկապատ 

հատակներ և կահավորված լինեն օդափոխության համակարգերով; 

 Պահեստը պետք է ունենա հակահրդեհային համակարգ; 

 Պարբերաբար նախատեսվում է իրականացնել բանվորական միջավայրի, 

դեֆլեկտորների և թթվային լուծույթի կուտակման հանգույցի մոնիթորինգ և 

անհրաժեշտության դեպքում՝ սարքավորումների կարգաբերում; 

 Բանեցրած մարտկոցների և թթվի մնացորդների հետ աշխատելիս 

անձնակազմը կրելու է հատուկ անհատական պաշտպանիչ միջոցներ` 

ձեռնոցներ, դիմակներ և արտահագուստ; 

 Սպասարկող անձնակազմը անցնելու է նախնական և պարբերական 

հրահանգավորում; 

  Գնված թափոնները տեղափոխվեն փակ թափքով տրանսպորտային 

միջոցներով: 
 
 

4.4  Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 
 

Նախատեսվող գործունեության ընթացքում նյութերից օգտագործվելու են 

հատուկ թթվակայուն նյութից պատրաստված տարողություններ: 
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Բնառեսուրսներից նախատեսվում է օգտագործել միայն ջուր՝ սպասարկող 

անձնակազմի խմելու և կենցաղային նպատակների համար: Այդ ծավալները 

կախված են սպասարկող անձնակազմի թվից և գնահատվում են՝ 75 – 100 լ/օր: 

Այս ուղղությամբ մանրամասն տեղեկատվությունը կներկայացվի ՇՄԱԳ 

հաշվետվության շրջանակներում: 

Նախատեսվող գործունեության համար չեն օգտագործվելու նոր 

հողատարածքներ, բուսական և կենդանական աշխարհին վտանգ չի սպառնալու: 

Նախատեսված են նաև հարակից տարածքների բարեկարգում: 

Բոլոր տեսակի հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցությունները, ինչպես նաև դրանց մեղմացման միջոցառումները և 

մոնիտորինգային գործողությունները կներկայացվեն համապատասխանաբար 

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման, ինչպես նաև մոնիտորինգի 

պլաններում, որոնք կմշակվեն լիազոր մարմնի կողմից տրամադրվելիք 

տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա և մաս կկազմեն ՇՄԱԳ 

հաշվետվությանը: 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 

Ընդհանուր 

դրույթներ 

Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a) Շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն 

ապահով և կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան 

տնտեսությունների և շրջակա միջավայրի վրա: 

(c)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է 

համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես 

սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ 

ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(d)  Տեղամասերում համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Էլեկտրոլիտի չեզոքացման գործընթացը կազմակերպել տեխնոլոգիական ռեգլամենտին 

համապատասխան մթնոլորտ լրացուցիչ արտանետումներից խուսափելու համար 

(b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն հնարովոր 

թափոններից` փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

 

Աղմուկ (a) Նախատեսվող գործունեության իրականացումը աղմուկ առաջացնող առաջացնող 

գործընթացներ չի ներառում: 

Թափոնների 

կառավարում 

(a) Դատարկ վիճակում բերված մարտկոցները տեղափոխվում են բետոնապատ հատակով 

պահեստ և տեղադրվում պալլետների վրա 

(b) Էլեկտրոլիտը դատարկել և պահել հատուկ թթվակայուն նյութից պատրաստված 

հարմարեցված փականներով հերմետիկ տարողության մեջ:  

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

որ թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին 

համաձայն 
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Կեղտաջրերի 

հեռացում 

Ջրի որակ (a)   

Արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

- Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով 

մշտապես ներկա կգտնվի ընկերությունում; 

- Նախատեսվող գործունեության բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել 

արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու 

անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները 

պարունակող պաստառների առկայությունը; 

- Ընկերության տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրշեջ 

հիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների 

մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

- Հակահրդեհային միջտարածությունները չօգտագործել նյութերի, սարքավորումների, 

տարաների պահեստավորման, տեխնիկայի կայանման համար: 

- Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, 

անհողմություն, մառախուղ) դեպքում աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով 

անվտանգության բոլոր կանոները կամ աշխատանքները դադարեցնել մինչ 

օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստ աշխատանքները վերսկսելու 

համար: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.), 
2. <<Վարչական իրավախախտումների մասին>> ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.),  
3. <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.),  
4. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ օրենք (21.06.2014թ), 
5. <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենք (11.04.2005թ), 
6. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար 

արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը 
հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու եվ ապրանքների արտահանման 
եվ (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման 
շրջանակային կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.12. 2014 թ-ի 
N 1524-Ն որոշում, 

7. <<Հայաստանի  Հանրապետության  մաքսային  տարածքով  փոխադրման համար 
արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը,  
ապրանքների  արտահանման  եվ  ներմուծման լիցենզիայի եվ հայտի  ձեվերը  
հաստատելու,  որոշ  ապրանքների  արտահանման  եվ  ներմուծման  
լիցենզիաների  տրամադրման   առանձնահատկությունները սահմանելու եվ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 
327-Ն  որոշման մեջ փոփոխություն  կատարելու մասին>> 05.02.2015 թ-ի  N 90-Ն 
որոշում, 

8. <<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության 
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ 
կառավարության 30.06.2003թ-ի N 121-Ն որոշում: 

9. «Հայաստանի ազգային ատլաս», Հատոր Ա « Գեոդեզիայի և քարտեզա•րության կենտրոն» 
ՊՈԱԿ, Երևան, 2007թ. 

10. ՀՀ Կարմիր գիրք   « Բույսեր», 2010թ. 
11. ՀՀ Կարմիր գիրք « Կենդանիներ», 2010թ. 
12. Հայաստանի բնաշխարհ, Երևան, 2006թ. 
13. Բուսական աշխարհի մասին ՀՀօրենքը, 1998թ. 
14. Կենդանական աշխարհի մասին ՀՀ օրենքը, 2000թ. 
15. ՀՀ հողային օրենսգիրք, 2001թ. 
16. ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 2002թ. 
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Հավելվածներ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 26 

 



 

 27 

 



 

 28 

 



 

 29 

 
 



 

 30 

 
 

 



 

 31 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

 



 

 33 

 



 

 34 

 



 

 35 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 36 

 



 

 37 

 



 

 38 

 


