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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1 Պատվիրատու՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե 

   

1.2 Ձեռնարկող՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե 

   

1.3 Ձեռնարկողի հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության 

Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 

Հեռ. +374 11 62-17-12 

Էլ. փոստ. info@minurban.am 

   

1.4 Նախատեսվող գործունեության 

վարչական տարածքը՝  

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Վաղարշապատ, 

Զվարթնոց թաղամասի Տեր-Գաբրիելյան 

փողոց թիվ 20, Մովսես Խորենացու անվան 

թիվ 10 ավագ դպրոց (Նկար 1) 

   

1.5 Աշխատանքային նախագծի մշակող՝ "Հազարաշեն" ՍՊԸ (գլխավոր կապալառու) 

 "Նորաշեն" ՆՏ ԱԿ (ենթակապալառու) 

   

1.6 "Հազարաշեն" ՍՊԸ հասցեն՝ ՀՀ, Երևան, Պարույր Սևակի փող., 1 շենք, 

ձախ թև, 1-ին հարկ 

Հեռ. +374-60-623560,  +374-91-018769 

Էլ. փոստ. hazarashen@mail.ru 

   

1.7 Նախնական գնահատման հայտի մշակող՝ "ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս" ՍՊԸ 

2. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՍՊԸ՝ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն 

ՊՈԱԿ՝ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՇՄԱԳ՝ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում 

ԲՊՄՄ՝ Բնության պահպանության միջազգային միություն 

ՊՎՔ՝ Պոլիվինիլքլորիդ 

ԳՀՀ` Գլխավոր հողանցման հաղորդաթիթեղ 

ՏԵԿ՝ Տրանսֆորմատորային ենթակայան 
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3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կնքված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի ֆինանսավորման 

շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մովսես 

Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցըֈ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերի հիման վրա՝ 

Վաղարշապատի քաղաքապետարանի կողմից 16.11.2020թ.-ին կազմվել է № 228 ծածկագրով 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը (Հավելված 1)ֈ Արդյունքում, ՀՀ Քաղաքաշինու-

թյան կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և կատարողներ՝ գլխավոր կապալառու "Հազարաշեն" 

ՍՊԸ-ի և ենթակապալառու՝ "Նորաշեն" ՆՏ ԱԿ-ի միջև 12.03.2020 թ.-ին կնքված թիվ ՀՀՔԿ-

ԳՀԽԾՁԲ-20/4 պայմանագրի հիման վրա մշակվել է "ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու 

անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցում" աշխատանքային նախագիծըֈ  

2014թ.-ի հունիսի 21-ին ընդունված "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձա-

քննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն, քաղա-

քաշինության բնագավառում` 1500 մ
2
-ից ավելի կառուցապատման մակերեսով քաղաքաշինական 

օբյեկտները ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության՝ Գ 

կատեգորիայի նախատեսվող գործունեության տեսակների համար սահմանված ընթացակարգովֈ  

4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 

2021 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 8 գրությամբ, "ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան 

թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցում" աշխատանքային նախագծի գլխավոր 

կապալառուն՝ ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ.-ի թիվ 1325-Ն որոշման համաձայն, դիմել է 

Էջմիածնի համայնքապետարան աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ 

կազմակերպելու նպատակովֈ Արդյունքում, Էջմիածնի համայնքապետարանի կողմից 2021 

թվականի փետրվարի 24-ին տրված թիվ 508 գրության համաձայն (տես Հավելված 8)՝ Էջմիածնի 

քաղաքապետարանը իր աջակցությունն է հայտնել Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ 

դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հանրային 

քննարկման կազմակերպմանը, որի համաձայն՝ սույն թվականի մարտի 5-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի 

Էջմիածին քաղաքի համայնքապետարանում տեղի է ունեցել Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 

ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ առաջին 

հանրային քննարկումըֈ Քննարկման ընթացքում դիտարկվել են Ծրագրում տեղ գտած 

տեխնիկական և բնապահպանական լուծումներըֈ  

Նախատեսվող գործունեության իրականացման վերաբերյալ Էջմիածնի համայնքապետարանի 

կողմից ստացված նախնական համաձայնությունը ներկայացված է Հավելված 5-ումֈ 
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5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության հիմնական պահանջները 

սահմանված են 21.06.2014 թ.-ին ընդունված "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքով: Այն կարգավորում է շրջակա միջավայրի վրա հիմնա-

դրույթային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության ազդեցության փորձաքննության 

իրավական, տնտեսական և կազմակերպական հիմունքները:  

"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքը 

Օրենքը նկարագրում է Հայաստանում տարաբնույթ ծրագրերի և գործունեությունների շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ) և բնապահպանական փորձաքննու-

թյան գործընթացները: Օրենքում օգտագործվող հիմնական սահմանումները բերված են հոդված 4-

ում: Օրենքի հիմնական առարկաներն են՝  

 Հիմնադրութային փաստաթուղթը՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող 

փաստաթղթի (քաղաքականություն, ռազմավարություն, հայեցակարգ, ուրվագիծ, բնական 

ռեսուրսների օգտագործման սխեմա, ծրագիր, հատակագիծ, քաղաքաշինական ծրագրային 

փաստաթուղթ) նախագիծ: 

 Նախատեսվող գործունեությունը՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող 

ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայ-

նում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, 

տեղափոխում, լուծարում, փակում: 

Օրենքի հոդված 6-ը սահմանում է գնահատման և փորձաքննության նպատակն ու խնդիրները, իսկ 

հոդված 7-ը թվարկում է ՇՄԱԳ և փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող շրջակա միջավայրի 

օբյեկտները և բնութագրերը: Օրենքի գլուխ 2-ը (8-13 հոդվածները) նկարագրում են ՇՄԱԳ և 

փորձաքննության գործընթացի հիմնական մասնակիցների լիազորությունները:  

Հոդված 14-ը թվարկում է ՇՄԱԳ և փորձաքննության ենթակա հիմնադրույթային փաստաթղթերի 

բնագավառները և նախատեսվող գործունեությունների տեսակները, որոնք ըստ ոլորտների 

դասակարգվում են Ա, Բ և Գ կատեգորիայի ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող աստիճանի:  

Օրենքի հոդված 16-ի համաձայն նախատեսվող գործունեությունների փորձաքննությունն 

իրականացվում է երկու փուլով՝ նախնական և հիմնական: Նախնական փուլում կազմվում է նա-

խատեսվող գործունեության գնահատման նախնական հայտը, որի փորձաքննության հիման վրա (Ա 

կամ Բ կատեգորիայի գործունեության դեպքում) կազմվում է տեխնիկական առաջադրանք, ինչը 

հիմք է ծառայում ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման համար: Նախնական փորձաքննության 

տևողությունն է 30 աշխատանքային օր: Եթե փորձաքննության ընթացքում որոշվում է, որ 

նախատեսվող գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի, ապա ձեռնարկողին նախնական 

գնահատման հայտի հիման վրա տրվում է փորձաքննության եզրակացություն:  

Հոդված 18-ը սահմանում է հիմնադրույթային փաստաթղթի ազդեցության ռազմավարական գնա-

հատման հաշվետվության և նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ հաշվետվության բովանդակու-
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թյանը ներկայացվող պահանջները: Հոդված 19-ը նկարագրում է փորձաքննության հիմնական փուլը: 

Սույն հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն փորձաքննության հիմնական փուլի ժամկետները չպետք է 

գերազանցեն հիմնադրույթային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության Ա կատեգորիայի 

դիպքում մինչև 60 աշխատանքային օր, իսկ նախատեսվող գործունեության Բ կատեգորիայի 

դիպքում մինչև 40 աշխատանքային օր: 

Օրենքի հոդված 26-ը սահմանում է ՇՄԱԳ և փորձաքննության ընթացքում հանրային ծանուցմանը 

և քննարկումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները: Հանրության ծանուցումը իրակա-

նացվում է մինչ լսումները կամ քննարկումները առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ զանգվածային 

լրատվամիջոցներով, հայտարարություններով և էլեկտրոնային փոստով: Հանրային ծանուցումը և 

քննարկումները իրականացվում են 19.11.2014 թ.-ի ՀՀ կառավարության "Հանրային ծանուցման և 

քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 1325-Ն որոշմամբ:  

"Թափոնների մասին" ՀՀ օրենքը (2004 թ.) սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, 

պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և 

առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման 

համար իրավական և տնտեսական հիմքերը: Օրենքի 3-րդ գլուխը նկարագրում է թափոնների 

նորմավորման, հաշվառման, անձնագրավորման ընթացակարգերը: Օրենքում ներկայացված են նաև 

ոլորտի պետական լիազորված մարմինների իրավասությունները, ինչպես նաև թափոնների 

գործածության ոլորտում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու պարտա-

կանությունները: Օրենքի կիրարկումն ապահովվում է մի շարք կառավարության որոշումների և 

բնապահպանության նախարարի հրամաններով: Մասնավորապես արտադրության և սպառման 

թափոնների դասակարգումը ըստ վտանգավորության դասի իրականացվում է ՀՀ բնապահ-

պանության նախարարի 2006 թ.-ի հոկտեմբերի 26-ի "ՀՀ տարածքում գոյացող արտադրության և 

սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին" հրամանի համաձայն: 

"Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին" ՀՀ օրենքը (2006 թ.) կարգավորում է ՀՀ 

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: Օրենքը դասակարգում է 

ՀՀ-ում հատուկ պահպանվող տարածքները. ա) ըստ նշանակության (միջազգային, հանրապետական 

և տեղական բնության հատուկ պահպանվող տարածքների) և բ) ըստ կատեգորիայի (պետական 

արգելոցի, ազգային պարկի, պետական արգելավայրի և բնության հուշարձանի): 

Օրենքը նկարագրում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության ռեժիմները, 

պահպանության իրականացումը, օգտագործումը և վերահսկողությունը, սահմանում է պետական 

մարմինների իրավասությունները, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքներն 

օգտագործողների իրավունքներն ու պարտականությունները:  

"Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին" ՀՀ օրենքը (1994թ.) կարգավորում է մթնոլորտային 

օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների 

նվազեցման ու կանխման բնագավառում հասարակական հարաբերությունների հարցերը: 

Մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումների թույլտվությունների ստացման կարգը և է 
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մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները սահմանվում են ՀՀ 

կառավարության "Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների պետական 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 259, "Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի 

սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը 

սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի թիվ 192 և 2008 թվականի 

օգոստոսի 21-ի թիվ 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 1673-Ն և "Բնակա-

վայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների - ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշումներովֈ  

ՀՀ Հողային օրենսգիրքը (2001 թ.) սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կար-

գավորման 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: Համաձայն 

Օրենսգրքի ՀՀ հողային ֆոնդը դասակարգվում է ըստ հետևյալ կատեգորիաների. 1) գյուղատնտե-

սական նշանակության, 2) բնակավայրերի, 3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նշանակության, 4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուց-

վածքների օբյեկտների, 5) հատուկ պահպանվող տարածքների, 6) հատուկ նշանակության, 7) 

անտառային, 8) ջրային և 9) պահուստային հողերի:  

"Բուսական աշխարհի մասին" (1999 թ.) և "Կենդանական աշխարհի մասին" (2000 թ.) ՀՀ 

օրենքները սահմանում են ՀՀ բույսերի և կենդանիների պահպանության, պաշտպանության, 

օգտագործման, վերարտադրության ու կառավարման, ինչպես նաև կենսաբազմազանության վրա 

մարդկանց գործունեության ազդեցությունը կարգավորելու քաղաքականությունը: Այս օրենքների 

հիմնանպատակը բուսական/կենդանական աշխարհի և կենսաբազմազանության պահպանության 

ապահովումն է: Այն նաև սահմանում է տեսակների` մասնավորապես էնդեմիկ և վտանգված, 

մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգերը: 

"ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին" թիվ 71-Ն և "ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը 

հաստատելու մասին" թիվ 72-Ն ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի որոշումները սահմանում են ՀՀ 

բուսական և կենդանական աշխարհների հազվագյուտ, անհետացած ու անհետացող, կրճատվող, 

ոնորոշ տեսակների կենսաբանությունը, թվաքանակը, տարածման վայրերը և ձևաբանությունըֈ 

"ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ 

կառավարության 31.07.2014թ. թիվ 781-Ն որոշումը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության 

նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգըֈ 

"Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանա-

չելու և 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին" թիվ 1396-Ն որոշումը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հողի 

բերրի շերտի (այսուհետ` բերրի շերտ) նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված 

հարաբերությունները՝ հանումը, տեղափոխումը, պահպանումը և հաշվառումըֈ 
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"Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու 

օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թ.-ի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" 

թիվ 1404-Ն ՀՀ կառավարության որոշումը սահմանում է հողի բերրի շերտի հանման նորմերը և 

հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու արդյունավետ օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները` 

հողային աշխատանքներ կատարելիս հողերի պահպանությունն ապահովելու, ցածր արդյունավե-

տություն ունեցող հանդակների բերրիությունը բարձրացնելու և ռեկուլտիվացվող հողերի 

բերրիությունը վերականգնելու համար: 

"Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին" թիվ 1589-Ն որոշման մեջ ներկայաց-

ված է ՀՀ Արմավիրի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկըֈ 

"Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 

967-Ն ՀՀ կառավարության որոշումֈ 

"Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակում-

ների և կանոնների վերաբերյալ" թիվ 253-Ն պարետի որոշում (նախատեսվող գործունեության 

իրականացման ընթացքում COVID-19 համավարակի հետ պայմանավորված սահմանափակումները 

կիրառելի լինելու դեպքում)ֈ 

6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր 

մասնաշենքի կառուցման աշխատանքային նախագիծը մշակվել է ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի՝ 

Պատվիրատուի և Կատարողների՝ գլխավոր կապալառու "Հազարաշեն" ՍՊԸ-ի ու 

ենթակապալառու՝ "Նորաշեն" ՆՏ ԱԿ-ի միջև կնքված 12.03.2020 թ.-ի թիվ ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/4 

պայմանագրի համաձայնֈ Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր 

մասնաշենքի կառուցման աշխատանքային նախագծի կազման համար հիմք է հանդիսացել 

Պատվիրատուի նախագծային առաջադրանքըֈ Աշխատանքային նախագծի համաձայն 

նախատեսվում է նոր մասնաշենքի կառուցում, ինչը ենթադրում է ամբողջությամբ վերակառուցել 

Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը (այսուհետ՝ 

թիվ 10 դպրոց)ֈ  

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցումը իրականացնել 

գործող շենքի տեղումֈ Գոյություն ունեցող դպրոցի գլխավոր հատակագիծը բերված է Հավելված 2-

ումֈ  

Թիվ 10 ավագ դպրոցի կառուցվել է 1970 թվականին՝ հարթ տարածքի վրա և մինչ օրս վերանորոգ-

ման չի ենթարկվելֈ Դպրոցը բաղկացած է երկու ուսումնական, մեկ մարզային, մեկ հանդիսություն-

ների մասնաշենքերից, ինչպես նաև դրանք միմյանց կապող անցակառույցիցֈ "Հուսալի Կամար" 

ՍՊԸ-ի (շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության պետական լիցենզիա 

թիվ 13763 տրված 08.02.2010թ.) կողմից իրականացվել է համալիր գործիքադիտողական հետազո-
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տություն, որի արդյունքում ուսումնասիրվել է դպրոցի տեխնիկական վիճակըֈ Ուսումնասիրություն-

ների համաձայն դպրոցի մասնաշենքերի վիճակը գտնվում է՝ 

 Ուսումնական և վարչական մասնաշենքեր - վիճակը բավարար, վնասվածության աստիճանը 

2-րդ դաս, 

 Սպորտային և հանդիսությունների մասնաշենքեր - վիճակը անբավարար, վնասվածության 

աստիճանը 3-րդ դաս, 

 Անցակառույց - վիճակը բավարար, վնասվածության աստիճանը 2-րդ դասֈ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է ապամոնտաժել գործող դպրոցը, փոխարենը 

կառուցելով 7 նոր մասնաշենքեր, ունենալով բոլոր չափանիշներին համապատասխանող, նոր 

տեխնոլոգիաներով համալրված դպրոցֈ Դպրոցի տարածքի արբանյակային քարտեզը ներկայացված 

է ստորև Նկար 1-ում, իսկ գլխավոր հատակագիծը բերված է Հավելված 2-ումֈ Նախատեսվող 

գործունեության իրադրային հատակագիծը բերված է Հավելված 3-ումֈ  

Նկար 1. Նախատեսվող գործունեության վայրի տեղակայման արբանյակային քարտեզը 

 

"Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ-ը և ՀՀ Արմավիրի 

մարզի Վաղարշապատի համայնքապետարանը՝ համաձայն ներկայացված գրությունների, իրենց 

համաձայնությունն են տվել թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր կառուցվող շենքի նախագիծը հաստատելու 

վերաբերյալ (գրությունները բերված են Հավելված 4-ում և Հավելված 5-ում)ֈ  
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6.1 Նախատեսվող գործունեության հողատարածքը 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է Վաղարշապատ քաղաքի, Զվարթնոց թաղա-

մասի Տեր-Գաբրիելյան փողոցի թիվ 20 հասցեումֈ Աշխատանքային նախագծի համաձայն նախա-

տեսվում է ապամոնտաժել այդտեղ գտնվող թիվ 10 դպրոցի շուրջ 4800 մ
2
 մակերեսով շինությունը և 

փոխարենը կառուցել նոր՝ շուրջ 6100 մ
2
 ուսումնական և 40 մ

2
 օժանդակ մակերեսներով շինություն-

ներֈ  

Ըստ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (Հավելված 1)՝ դպրոցի հողատարածքը (ան-

շարժ գույքի վկայական № 2796235) գտնվում է բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման 

գոտումֈ Դպրոցի կառուցման համար հատկացված հողամասի մակերեսը 18617 մ
2 
է, որից՝ 

 Կառուցապատման մակերես - 4091.8 մ
2
, 

 Բարեկարգվող մակերես - 14525.2 մ
2
, այդ թվում՝ 

- Ասֆալտապատ տարածք՝ - 4035 մ
2
, 

- Սպորտային հրապարակ և խաղահրապարակներ - 2115 մ
2
, 

- Կանաչապատում - 5047.2 մ
2
, 

- Գոյություն ունեցող մրգատու այգի - 3328 մ
2
ֈ 

Նկար 2. Նախատեսվող գործունեության տարածքի լուսանկարը` առջևի հատվածից 
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6.2 Դպրոցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը՝ Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը, 

գտնվում է Վաղարշապատ քաղաքի հյուսիս-արևելյան մասումֈ Աշխատանքային նախագծի 

համաձայն, դպրոցի ապամոնտաժման և վերակառուցման աշխատանքների արդյունքում այն 

կունենա 7 մասնաշենք՝ A, B, C, D, E, F և G, որոնց տեղադիրքերը ներկայացված են Հավելված 6-ումֈ  

Ճարտարապետական մաս 

Դպրոցի տարածքը գտնվում է Վաղարշապատ քաղաքի հյուսիս-արևելյան մասումֈ Տարածքի 

բացարձակ նիշերը տատանվում են 888.17 մ և 889.59 մ սահմաններումֈ Դպրոցին հատկացված 

հողամասի մակերեսը կազմում է 18617 մ
2
ֈ  

Նախագծված կառույցը նախագծված է ավագ դպրոցի համար՝ 6-7 զուգահեռ հոսքերով և 

նախատեսված է 500 աշակերտի համարֈ 

Կոնստրուկտորական մաս 

Դպրոցը բաղկացած է լինելու յոթ կառույցներից (A, B, C, D, E, F և G մասնաշենքերից), որոնք 

միմյանցից բաժանված են սեյսմիկ կարաններով: B մասնաշենքը երկու հարկանի է, G մասնաշենքը 

երեք հարկանի, իսկ A, C, D, E, F, մասնաշենքերը մեկ հարկանի են: Մասնաշենքերից յուրաքանչյուրը 

հատակագծում ունի հետևյալ առանցքային չափերը՝ 

 A մասնաշենք - 31.4 մ x 16.55 մ (519.67 մ
2
), բարձրությունը՝ 3.9 մ,  

 B մասնաշենք - 31.4 մ x 37.3 մ (1171.22 մ
2
), բարձրությունը՝ 3.3 մ,  

 C մասնաշենք - 19.6 մ x 16.1 մ (103.24 մ
2
), բարձրությունը՝ 6.1 մ,  

 D մասնաշենք - 11.6 մ x 8.9 մ (203.24 մ
2
), բարձրությունը՝ 3.6 մ,  

 E մասնաշենք - 16.1 մ x 14.7 մ (236.67 մ
2
), բարձրությունը՝ 3.6 մ,  

 F մասնաշենք - 24.5 մ x 16.1 մ (394.45 մ
2
), բարձրությունը՝ 6.1 մ,  

 G մասնաշենք - 40.6 մ x 14.7 մ (596.82 մ
2
), բարձրությունը՝ 3.35 մ:  

Դպրոցի կառույցների կրող համակարգերը միաձույլ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով է: C և F 

մասնաշենքերի ծածկն իրականացված է պողպատե կոնստրուկցիաներով, որոնք միաձույլ 

երկաթբետոնե համակարգի հետ աշխատում են համատեղ: 

Բոլոր կրող կոնստրուկցիաներում օգտագործվելու է ծանր լցանյութերով բետոն: Հիմքի նախապատ-

րաստական շերտն իրականացվելու է B12.5 դասի ծանր բետոնից՝ 10 սմ հաստությամբ: Մետաղե 

կոնստրուկցիաների պողպատի մակնիշները վերցվելու են ըստ մասնագրերի: Պողպատի տարրերի 

միացումներն իրականացվելու են եռակցումներով՝ Э50A մակնիշի էլեկտրոդներով: Կրող 

համակարգը կոռոզիայից պաշտպանելու համար մետաղե կոնստրուկցիաները պարբերաբար` 

համաձայն գործող շինարարական նորմերի, պատվելու են հակակոռոզիոն նյութերով: Կառուցվող 

մասնաշենքերի կոնստրուկցիաների նկարագիրը հետևյալն է՝ 

A մասնաշենք՝ 

 կրող համակարգը - շրջանակակապային միաձույլ երկաթբետոնե, միահարկ, h=3.9 մ, 

 հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 
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 միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք - 100x80 սմ (ներբանի խորությունը -2.4 մ), 

 միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ, 30x30 սմ, 

 միաձույլ երկաթբետոնե հեծաններ - 50x50 սմ 

 միաձույլ երկաթբետոնե պատեր - 20 սմ, 

 միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալ - 18 սմ, 

 տանիքը - հարթ: 

B մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակակապային միաձույլ երկաթբետոնե, երկհարկանի, h=3.3 մ, 

  հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք - 100x80 սմ (ներբանի խորությունը` B-ն -2.0 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե հեծաններ - 50x50 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե պատեր - 20 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալ - 18 սմ, 

  տանիքը - լանջավոր է` կազմակերպված ջրահեռացմամբ: 

E մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակային միաձույլ երկաթբետոնե, միահարկ, h=3.6 մ, 

  հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք - 100x80 սմ (ներբանի խորությունը -2.0 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ,  

  միաձույլ երկաթբետոնե հեծաններ - 50x60 սմ 

  միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալ - 18 սմ, 

  տանիքը - հարթ: 

F մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակակապային միաձույլ երկաթբետոնե, միահարկ, h=6.1մ, 

  հիմնական երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք և առանձին հիմքեր սյուների տակ-(ներբանի 

խորությունը -2.0 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ, 80x50 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե պատեր - 30, 20 սմ, 

  ծածկը - պողպատե ֆերմաներով է, որոնց վրա տեղադրված են սենդվիչ պանելներ, 

C մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակակապային միաձույլ երկաթբետոնե, միահարկ, h=6.1 մ, 

  հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 
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  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք և առանձին հիմքեր սյուների տակ - (ներբանի 

խորությունը -2.0 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ, 80x50 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե պատեր - 30 սմ, 20 սմ, 

 ծածկը - պողպատե ֆերմաներով է, որոնց վրա տեղադրված են սենդվիչ պանելներ, 

  տանիքը - լանջավոր է` կազմակերպված ջրահեռացմամբ: 

 D մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակային միաձույլ երկաթբետոնե, միահարկ, h=3.6 մ, 

  հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք - 100 x 80 սմ (ներբանի խորությունը -2.0 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ,  

  միաձույլ երկաթբետոնե հեծաններ - 50x60 սմ 

  միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալ - 15 սմ, 

  տանիքը - հարթ: 

G մասնաշենք՝ 

  կրող համակարգը - շրջանակակապային միաձույլ երկաթբետոնե, երկհարկանի, h=3.35 մ, 

  հիմնական կոնստրուկցիաներն իրականացված են B25 դասի ծանր բետոնից, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք - 100x80 սմ (ներբանի խորությունը` G-ն -2 մ), 

  միաձույլ երկաթբետոնե սյուներ - 50x50 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե հեծաններ - 50x50 սմ 

  միաձույլ երկաթբետոնե պատեր - 20 սմ, 

  միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալ - G-ն 18 սմ, 

  տանիքը - լանջավոր է` կազմակերպված ջրահեռացմամբ: 

Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի կառուցման պատվիրատուի՝ ՀՀ 

Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքում (տես Հավելված 9-ը) 

պատսպարանի կառուցման պահանջ չկա, հետևաբար աշխատանքային նախագծում պատսպարանի 

կառուցում չի նախատեսվելֈ Սակայն, պատսպարանի անհրաժեշտության հարցը բարձրաձայնվել է 

նախագծի առաջին հանրային քննարկման ժամանակ և որպես արդյունք սույն նախնական 

գնահատման Հայտում առաջարկվում է դպրոցի կառուցվող մասնաշենքերի նկուղը/նկուղների մի 

մասը կահավորել որպես պատսպարաններֈ Ակնկալվում է, որ նշված միջոցառումը չի պահանջի 

էական ֆինանսական ծախսեր և հեշտությամբ կիրագործվի կառուցապատող ընկերության կողմիցֈ 

Նշվածը, որպես միջոցառում ներառված է սույն Հայտի Գլուխ 10-ումֈ  

Համաձայն տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացության, նախա-

գծվող կառույցի համար որպես հիմնատակ ծառայող բնահողն ունի հետևյալ բնութագրերը՝ 

 Ըստ ինժեներաերկրաբանական հետազոտման, հիմքերի համար որպես կրող գրունտներ 

ծառայում են թիվ 3 շերտի գրունտները, որոնք ներկայացնում են ավազ կոպճային,  
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ճալաքարի և կոպիճի, երբեմն գլաքարերի պարունակությամբ մինչև 15%, միջին խտության,  

երբեմն  փուխր, սակավախոնավ:   

 Գրունտները  ունեն  հետեվյալ  ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշները - ρ=1.70 տ/մա; φн=22, 

(cн=0.00), E=16 ՄՊա (160 կգ/սմԱ): 

 Պայմանական  հաշվարկային դիմադրությունը` Ro=0.2 ՄՊա (2.0 կգ/սմԱ):  

 Գրունտները ըստ սեյսմիկ հատկանիշների պատկանում են II կարգի:  

 Ըստ ՀՀՇՆ 20.04 շինարարական նորմերի
1
, տեղանքը գտնվում է 1-րդ սեյսմիկ ազդեցության 

գոտում:   

 Գրունտների սառեցման խորությունը կազմում է 0.6 մ:  

Ինժեներական մաս 

Ջերմամատակարարում 

Մասնաշենքերի ջերմամատակարարումն իրականացվելու է տարածքում գտնվող սեփական 

կաթսայատնից: Ջերմատարը ջուր է՝ Т1/Т2 և 80-60
0
C հարաչափերով: Շենքում նախագծված են 

երկխողովականի, ջերմատարի որոշ հատվածներում փակուղային, իսկ որոշներում համընթաց 

շարժման սխեմայով, արհեստական շրջանառությամբ ջեռուցման համակարգեր: Ջեռուցման 

համակարգը բաժանված է 5 կոնտուրի՝ 

 մասնաշենք B 

 մասնաշենք G, 

 մասնաշենք C, 

 մասնաշենք F, 

 մասնաշենքեր A,D,E: 

Մայրուղիներն անցնում են առաջին հարկի հատակի միջով: Մայրուղիների վրա նախատեսված են 

խցանային, կարգավորիչ, հաշվեկշիռ և դատարկման փականներֈ Ընտրված են են Kermi ֆիրմայի 

հարթ ջեռուցիչ մարտկոցները: Կոմֆորտի պայմաններ և էներգախնայողութուն ապահովելու 

նպատակով ջեռուցիչ մարտկոցներին տեղադրվելու են ջերմակարգավորիչ և կարգավորիչ 

փականներ: Մայրուղիներն ու կանգնակները ջերմամեկուսացվելու են Aeroflex տիպի մեկուսիչով: 

Ջեռուցման համակարգից օդը հեռացվելու է բարձր կետերից՝ ավտոմատ օդահանների միջոցով: 

Համակարգի դատարկումն իրականացվելու է ցածր կետերից:         

Օդի ներածման սարքավորումների ջերմամատակարարումն իրականացվելու է շենքի ներսում 

գտնվող բախշիչ սանրիկից առանձին խողովակաշարով: Համակարգը փակուղային էֈ Ջերմատարի 

հարաչափերն են՝  Т1=80
0
C, Т2=60

0
C, Δt=20 

0
C: 

Ներածվող օդի ջերմաստիճանը կարգավորվելու է եռաքայլ փականի միջոցով, ինչն ապահովելու է 

էներգիայի զգալի խնայողություն: Էներգիայի խնայողության նպատակով հինական օդի ներածման 

                                                           
1
ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված 

ՀՀՇՆ 20.04 "Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր" շինարարական նորմեր 
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սարքերում նախատեսված են ռեկուպերատորներ: Համակարգի բարձր կետերում տեղադրվելու են 

ավտոմատ օդահաններ: 

Շենքի ներսում խողովակաշարը իրականացվելու է Beninger ֆիրմայի PPR խողովակներով, որոնք 

ջերմամեկուսացվելու են Aeroflex տիպի մեկուսիչով: 

Խողովակների անցկացումը ծածկի, ներքին պատերի հետ հատման տեղերում իրականացվելու է 

հրակայուն նյութից պատրաստված գիլզաներով: Հատումներում անցքերի լցափակումը կատարվելու 

է հրակայունության նորմերին համապատասխանող նյութով: Ջեռուցման համակարգի փորձարկ-

վում է հիդրոստատիկ մեթոդով՝ ըստ  СНиП 03.05.01-85: 

Օդափոխություն 

Օդափոխության համակարգերը համալրված են լինելու էներգիայի վերաօգտագործման 

ջերմափոխանակիչներով: Օդի ներածումը դասասենյակներ կատարվելու է անմիջապես 

դասասենյակի պատին տեղադրված ներածման ճաղավանդակով, իսկ արտածումը բնական 

միապատիկ դասասենյակներից և կենտրոնացված, միջանցքի սկզբնամասից, ամբողջ միջանցքը 

ծառայեցնելով որպես արտածման խողովակ: Նշված օդափոխության լուծումը հնարավորություն 

կտա նշանակալից կրճատել օդափոխման խողովակների քանակը և դրանց տեղադրման ծախսը: 

Սենյակներում ներածման-արտածման օդաքանակը հաշվարկված է 40 մ
3
/ժ և 60 մ

3
/ժ յուրաքանչյուր 

անձի համար, համապատասխանաբար բնական օդափոխման հնարավորությամբ կամ առանց այդ 

հնարավորության աշխատասենյակների համար: Օդի պատիկությունը պահեստային հատվածնե-

րում և միջանցքներում հաշվարկվել է մեկանգամյա: Հանդերձարաններում օդի պատիկությունը 

ընդունված է հնգապատիկ, իսկ խոհանոցում՝ հաշվարկված է համաձայն խոհանոցային 

սարքավորումների բնութագրերի: 

Ն2, Ն4 և Ն5 ներածման համակարգերը տեղադրված են իրենց սպասարկող տարածքում, 

առաստաղի տակ: Անհրաժեշտ է ապահովել սպասարկման հորան բոլոր նշված սարքավորումների 

տակ, ապահովելով մոտեցման հնարավորություն բոլոր սպասարկում պահանջող հատվածներին: 

Ինչպես նաև սպասարկման հորան պետք է ապահովել բոլոր կանալային օդամուղների համար: 

Ընդհանուր տարածքների օդափոխության խողովակները պատրաստվում են "Ն" դասի, СНиП 41-

01-2003 ում նշված համապատասխան հաստության ցինկապատ թիթեղով: Ծխահեռացման և 

հակահրդեհային պաշտպանության օդատարները պատրաստվում են "Պ" դասի, 1.2 սմ 

հաստությամբ սև մետաղական թիթեղով: 

Օդատար խողովակները ջերմամեկուսացվելու են միայն տանիքի հատվածում՝ 3.5 սմ հաստությամբ 

ապակեբամբակյա ֆոլգայապատ ջերմամեկուսիչով, իսկ ծխահեռացման համակարգում 5.0 սմ 

հաստությամբ հանքաբամբակով: 

Հրդեհ ազդանշանի դեպքում անջատվելու են բոլոր օդափոխության համակարգերը: Այն 

հատվածներում որտեղ օդատարները հատում են հակահրդեհային սահման ունեցող կոնստրուկցիա-

ները, օդատարները համալրվելու են հակահրդեհային փականներով, ապահովելով դրանում 

հրդեհապաշտպանության ոչ պակաս սահման քան կոնստրուկցիայինն է: Տարանցիկ օդատարների 

հրդեհադիմացկունության սահմանը ընդունվել համաձայն СНиП 41-01-2003-ի: 
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Օդատարներում աղմուկի կանխարգելման նպատակով օդի առավելագույն արագությունը 

սահմանափակվելու է 6 մ/վ -ով՝ ձայնախլացուցիչների տեղադրումով ներածման և արտածման 

համակարգերում՝ օդամուղից դեպի սպասարկվող հատվածի կողմում: Բոլոր տատանվող 

համակարգերը տեղադրվելու են հատուկ տատանումների մարիչների վրա: 

Տարածքներում կլիմայական պայմանների բավարարման, օդափոխության ջերմամատակարարման 

համակարգերի անխափան աշխատանքների և էներգիայի խնայողության նպատակներով 

նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝ 

 բարձր էֆեկտիվությամբ ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործում օդափոխության 

համակարգերում, արտաքին միջավայրի հետ ջերմափոխանակումը կանխարգելելու 

նպատակով, 

 ռոտորային ջերմափոխանակիչների (ռեկուպերատորների) օգտագործում ներածման-

արտածման համակարգերում, 

 փոփոխական ջրաքանակի կարգավորմամբ համակարգի կիրառում, հաճախականային 

կարգավորմամբ պոպմերով, 

 օդափոխության համակարգերում բարձր էֆեկտիվությամբ և հաճախականային 

կարգավորմամբ շարժիչների կիրառում: 

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Ջրամատակարարման համակարգը փակուղային է և բաղկացած է մագիստրալ խողովակներից, 

կանգնակներից և ճյուղավորումներից: Մագիստրալ խողովակները, ինչպես նաև կանգնակները 

նախատեսված է իրականացնել DN50-DN65 պողպատե խողովակներով ըստ ГОСТ 10704-91, իսկ 

կանգնակները և դեպի սանիտարական սարքեր ճյուղավորումները իրականցվելու են 

պոլիպրոպիլենե խողովակներից de40-de20, PN=0.6 ՄՊա: Սանիտարական սարքերի, սնուցող բոլոր 

կանգնակների և դեպի սանիտարական սարքեր ճյուղավորումների վրա շահագործման 

նկատառումներից ելնելով նախատեսված են փականներ: Տաք ջուրը իրականացվելու է էլեկտրական 

ջրատաքացուցիչների միջոցով: Խողովակների անցկացումը հիմնականում նախատեսված է 

իրականացնել I-ին հարկի առաստաղի տակով: 

Կոյուղու ներքին ցանցը նախատեսված է իրականացնել ինքնահոս` Փ50-Փ100մմ տրամագծի 

պոլիպրոպիլենե խողովակներով: Կոյուղու հորիզոնական միացումները կատարվելու են թեք ձևավոր 

մասերով: Կոյուղու կանգնակների վրա նախատեսված են ստուգիչներ՝ կոյուղու համակարգում 

առաջացած խցանումները վերացնելու նպատակով:  

Ջրամատակարարման արտաքին համակարգը նախատեսվում է իրականացնել D=89x3.5մմ 

պողպատե խողովակներիցֈ Ջրամիացումն իրականացվելու է նոր կառուցվող ջրամատակարարման 

հորում հակահրդեհային հիդրանտով: Նախատեսվում է նաև կառուցել ջրաչափական հոր և 

պոմպակայան: Ջրագծի ընդհանուր երկարությունը կազմելու է 75 մֈ 

Ջրահեռացման արտաքին համակարգում նախատեսվում է կառուցել կոյուղագիծ Փ150մմ 

պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներով՝ լայնվածքով, և միացնել գործող կոյուղագծին: Կոյուղագծի 

ընդհանուր երկարությունը կազմելու է 287 մֈ Նախատեսվում է կառուցել 19 հատ դիտահորֈ 
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Անձրևաջրերի հեռացում 

Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը գործում է 1970 թվականից և ունի կոյուղատար 

(ներառյալ անձրևաջրերի) համակարգ, որը օգտագործվելու է թե շինարարության և թե դպրոցի 

հետագա շահագործման ընթացքում՝ առաջացող կեղտաջրերի/հոսքաջրերի հեռացման նպատակովֈ   

Ոռոգման համակարգ 

Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը գործում է 1970 թվականից և ունի 

ջրամատակարարման (այդ թվում ոռոգման) ու ջրահեռացման համակարգերֈ Շինարարական 

աշխատանքներից հետո դպրոցի կանաչապատ տարածքների ոռոգումը իրականացվելու է 

տարածքում առկա ոռոգման ցանցից, իսկ ջրահեռացումը իրականացվելու է  առկա ջրահեռացման 

համակարգովֈ  

Էլեկտրամատակարարում 

Աշխատանքային նախագծում նախատեսված է իրականացնել դպրոցի ներքին էլեկտրամատա-

կարարման ցանց: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցման համար նախատեսվում է 

կառուցել վահանային սենյակ, որտեղ տեղադրվելու են գլխավոր բաշխիչ վահանը և լուսավորության 

գլխավոր բաշխիչ վահանը: Վահանային սենյակից իրականացվելու է դպրոցի մասնաշենքերի և 

կաթսայատան էլեկտրամատակարարումը: Մասնաշենքերում, յուրաքանչյուր հարկում, 

էլեկտրաուժային մասի հատակագծերի վրա նշված տեղերում, տեղադրվելու են հարկային 

վահանակներ, որոնցից իրականացվելու է հարկի լուսավորության և վարդակների ցանցերի 

էլեկտրամատակարարման բաշխումը: Լույսի աղբյուր հանդիսանալու են LED լուսատուները: 

Սենյակում ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական 

կառավարում: Հարկերի հիմնական անցուղիներում, հասարակական սենյակներում, յուրաքանչյուր 

դասասենյակում և աշխատասենյակներում նախատեսված է վթարային լուսավորություն 

СONVERSION KIT LED վթարային լուսավորության բլոկների միջոցով՝ աշխատանքային 

լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով, որոնք աշխատում են հիմնական էլեկտրասնուցման 

խմբերով և հոսանքի բացակայության ժամանակ ապահովում են աշակերտների և աշխատակազմի 

տարահանումը սենյակներից, միջանցքներից և աստիճանավանդակներից: Նախատեսված է նաև 

էվակուացիոն լուսավորություն, որը իրականացվելու է ելքի դռների վերնամասերում և էվակուացիոն 

ուղիների վրա տեղադրված էվակուացիոն լույսերի և ելքի ցուցանակների միջոցով, որոնց 

էլեկտրասնուցումը իրականացվելու է առանձին խմբային գծով: Տվյալ լուսատուները ներկայացված 

են նույնպես ներկառուցված մարտկոցով, նրանք նորմալ աշխատանքային ռեժիմում (լարման տակ) 

գտնվում են անջատված վիճակում: Էլեկտրաէներգիայի ընդհատվելու դեպքում վերջիներս 

ավտոմատ կերպով միանում են իրենց մեջ ներկառուցված տեղային անկախ աղբյուրին՝ 

ապահովելով 2 ժամյա աշխատանքային ռեժիմ, որը բավարար է տարահանման համար: 

Վահանակները տեղադրվում են հատակից 1.5 մ բարձրության վրա, ընդհանուր նշանակության 

վարդակները և անջատիչները, ուսուցիչների աշխատասենյակներում, դասասենյակներում 

վարդակները տեղադրվում են հատակի նիշից 0.2 մ բարձրության վրաֈ Դասասենյակներում 

գրատախտակների վերնամասում տեղակայվելու են վարդակներ, հեռուստաէկրան միացնելու 

համար: Խոհանոցային հատվածի վարդակները տեղադրվելու են համապատասխան կահույքի: 

Լուսավորության և խրոցակային վարդակների ցանցը անցկացվելու է հրակայուն պղնձե մալուխով, 
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խողովակով, սվաղի շերտի տակ: Ուժային ցանցի էլեկտրամատակարարման մոնտաժը 

իրականացվելու է նույնպես հրակայուն պղնձե մալուխով: Հարկերում էլեկտրաուժային մալուխները 

անցնում են նախապես կառուցված սակառների վրայով, որոնց մեջ նախագծում նախատեսված 

մալուխները, իրենց որակական հատկանիշների շնորհիվ, թույլատրվում են իրականացնել փնջերով, 

առանց խողովակների: Այնուհետև, սակառներից դեպի վահանակներ, մալուխները տեղադրվում են 

խողովակի մեջ, պատերով, նախապես կառուցված ակոսներում: Ներքին լուսավորության և 

վարդակների էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվելու է 3 լարանոց (L, N, PE) ցանցով: 

Էլեկտրաուժային ցանցը իրականացվելու է 5 լարանոց (L1, L2, L3, N, PE) ցանցով:  

Աշխատանքային նախագծում նախատեսված վերելակի էլեկտրասնուցումը իրականացվելու է 

առանձին մալուխային գծով, դեպի ղեկավարման արկղֈ Բաշխիչ վահանների մուտքերում 

տեղադրվելու են մինչև 63Ա հոսանքի դեպքում՝ S203 տիպի (C դասի), իսկ 125Ա և ավել հոսանքի 

դեպքում՝ Tmax T տիպի եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ: Բաշխիչ վահաններից դեպի վարդակներ 

ելքային խմբերի վրա տեղադրվելու են դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչներ (30Ա հոսանքով) AC-C 

սերիայի և DS201 տիպի, իսկ լուսավորության և մնացած ելքային խմբերի վրա S201 տիպի միաֆազ 

ավտոմատ անջատիչներֈ 2-րդ հարկում գտնվող ֆիզիկայի և քիմիայի դասասենյակներում 

սեղանների վրա տեղադրված վարդակների սնուցումը իրականացվելու է ուսուցչի սեղանին 

տեղադրված ղեկավարման վահանից: Ղեկավարման վահանը ներառում է թողարկիչներ: Բոլոր 

հարկերում տեղադրված սարքավորումները սնվելու են համապատասխան հարկում տեղադրված 

բաշխիչ վահաններից: Էլեկտրահաղորդագծերի մոնտաժը իրագործվելու է սանիտարատեխնիկական 

ցանցի մոնտաժից հետո, մինչև ծածկի կարերի լցափակումը և միջնորմների հետ միաժամանակ:  

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված է իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցման 

միջոցառումներ: Գլխավոր բաշխիչ վահանի մեջ տեղադրվելու է գլխավոր հողանցման 

հաղորդաթիթեղ (ԳՀՀ), որն էլ հողանցվելու է արտաքին կոնտուրով: ԳՀՀ-ին միացվելու են շենք 

մտնող մետաղական խողովակները, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների մետաղական ամրանները, 

օդափոխության համակարգի մետաղական օդատարները: Հողանցման կոնտուրն իրականացվելու է 

հողանցման էլեկտրոդներից և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող շերտապողպատիցֈ Միացումներն 

իրականացվելու են եռակցումով, ընդ որում՝ եռակցման կարի երկարությունը լինելու է l կար≥2B, 

որտեղ` B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն էֈ Կարերի բարձրությունն ընդունվելու է 

շերտապողպատի հաստությամբֈ Հողանցման կոնտուրի դիմուդրությունը չի գերազանցելու 4 Օհմը՝ 

տարվա ցանկացած եղանակինֈ  

Հրդեհային ազդանշանային համակարգ 

Համակարգի հսկումն ու ղեկավարումն իրականացվելու է C2000M ղեկավարման վահանակի 

միջոցով: Տարածքները հսկվելու են ջերմային և ծխային ազդասարքերով: Ազդասարքերը, 

ազդարարները տեղակայվելու են առաստաղների վրա գտնվող լուսավորիչներից և բարձր լարման 

հոսանքագծերից նվազագույնը՝ 0.5 մ, օդավորակավորիչներից՝ նվազագույնը 1 մ հեռավորության 

վրա: Հրդեհի ձեռքի ազդասարքերը տեղակայվելու են հատակից 1.5 մ բարձրության վրա` ելքերի և 

տարհանման ուղիներում: Միջհարկային անցումներում և պատերի վրա բոլոր կապի մալուխները 

տեղակայվելու են ՊՎՔ խողովակների և մալուխային ուղիների մեջ: Համակարգերի 

սարքավորումների էլեկտրասնուցման համար օգտագործվելու է անխափան սնուցման աղբյուր: 
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Ցանցային էլեկտրասնուցման բացակայության դեպքում, անխափան սնուցման աղբյուրներն 

ապահովելու են համակարգերի երեք ժամյա անխափան աշխատանքը:  

Արևային ջերմատաքացման համակարգ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է 200 լ ծավալային ջերմափոխանակիչով արևային 

համակարգի տեղադրում թիվ 10 դպրոցի մասնաշենքի տանիքին:  

Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգը բաղկացած է լինելու՝ 

1. Տանիքին տեղադրվող HEAT PIPE տեսակի վակուումային կոլեկտորից՝ 24 հատ ջերմային 

խողովակներով: 

2. Ջերմամեկուսացված ծավալային ճնշման բաքից՝ 200 լ տարողությամբ և էլեկտրական 

ջեռուցիչով 1500 Վտ հզորությամբ: 

3. Կարգավորիչից (controller)՝ երկու ջերմաստիճանային տվիչներով, որի միջոցով կառավարվելու 

են շրջանառու պոմպն ու էլեկտրաջեռուցիչը: Ցանցին միացման տեսակը լինելու է միաֆազ:  

4. Անվտանգության ստանդարտը՝ IEC կամ համարժեք միջազգային (IEC62109, IEC61727, IEC 

62116, IEC61000, IEC 61683, IEC 60068-2):  

5. Արևային համակարգի առաջնային կոնտուրը լիցքավորվելու է չսառչող հեղուկով՝ 

պրոպիլենգլիկոլով: 

6. Էլեկտրամատակարարումը շարունակվելու է ВВГнг 3х2.5 մմ
2
 մալուխային գծով դեպի դպրոցի 

առաջին հարկի 0.4 կՎ բաշխիչ վահանակ: Տվիչների մալուխները МКШнг 2х0.75մմ
2
: 

Էլ․ մագնիսական փականների սնուցումը իրականացվելու է ВВГнг 2х1.5 մմ
2
,
 
էլեկտրական 

ջեռուցիչի սնուցումը ВВГнг 2х2.5 մմ
2
՝ բաքի առանձին հողանցումով: 

7. Արևային կարգավորիչին կից պլաստմասե տուփում (400x300x160մմ) տեղադրվելու են.՝ 

փոփոխական հոսանքի 3 հատ երկբևեռ ավտոմատ անջատիչներ, որից մեկը SF2 2Px16Ա 

(Էլ.ջեռուցիչի գծի վրա) և 2 հատը SF1 2Px6Ա (կարգավորիչի գծի վրա): Տեղադրվելու են նաև 

փոփոխական հոսանքի հալվող ներդիրով ապահովիչներ Iա=1Ա (կարգավորիչի գծի վրա) կարճ 

միացումից գծի պաշտպանության համար:  

Արևային համակարգի հողանցումն իրականացվում է կառուցվող հողանցման կոնտուրից՝ 

բնահողում տեղադրված 10 հատ FeZn էլեկտրոդներից և FeZn շերտապողպատից: Տեղակայված 

հողանցիչների հողանցման դիմադրությունը լինելու է հավասար կամ պակաս քան 4 Օհմ-ը: 

Հողանցման սարքվածքի հորիզոնական հատվածի խորությունը հողի տակ լինելու է 0.5 մ-ից ոչ 

պակաս: Հողանցիչ հաղորդիչը ունենալու է հնարավոր ամենակարճ երկարությունը և նվազագույն 

թեքումները (թեքման շառավիղը լինելու է 0.3 մ-ից ոչ պակաս): 

Արևային կարգավորիչը ապահովելու է առնվազն երկու ջերմային տվիչի ցուցիչների գնահատական, 

այն հնարավորություն կունենա ծրագրավորվելու ըստ պահանջվող օպտիմալ աշխատանքի և 

կապահովի շրջանառու պոմպի աշխատանքը, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի ծրագրով 

աշխատեցնելու էլեկտրական ջրատաքացուցիչը (առնվազն 1500 Վտ):  
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Արևային կարգավորիչը ապահովելու է առնվազն երկու ջերմային տվիչի ցուցիչների գնահատական 

(կոլեկտորի ու բաքի ջրի), հնարավորություն ունենալով ծրագրավորվելու ըստ պահանջվող օպտիմալ 

աշխատանքի, ապահովելով շրջանառու պոմպի աշխատանքըֈ 

Արևային ֆոտովոլտային համակարգ   

Թիվ 10 ավագ դպրոցի երկու մասնաշենքերի (G և F) տանիքների արևային ֆոտովոլտային կայանը 

իրենից ներկայացնում է 50.4 կՎտ ցանց ներբեռնող հզորության համակարգ, որը կազմված է՝ 

 (PV)-420 Վտ հզորությամբ, միաբյուրեղ, թվով 120 հատ վահանակներից, որոնց ընդհանուր 

հզորությունը՝ պիկային հզորությամբ 50.4 կՎտ է, 

 Ցանցային կերպափոխիչ - թվով 2 հատ, IP65, եռաֆազ 1 հատ 30 կՎտ և 1 հատ 20 կՎտ, 

առավելագույն մուտքային լարումը 1000Վ, ԱՀԿՈՒ /MPPT/ մուտքերի քանակը առնվազն 4 

հատ, MPPT լարման տիրույթ 160-950Վ,  

 Կերպափոխիչի աշխատանքային լարման տիրույթ՝ 160-950Վ, ելքային լարումը՝ 380/400վ, 

հաճախականությունը 50 Հց, 

 Ցանցին միացման տեսակը՝ եռաֆազ, նվազագույն եվրոարդյունավետությունը 98.5%, 

ելքային լարման սինուսը՝ մաքուր սինոսոիդալ: 

Կերպափոխիչը ունենալու է համացանցին միանալու և տվյալներ փոխանցելու հնարավորություն, 

ինչպես նաև, կերպափոխիչում ներկառուցված է լինելու MPPT մուտքին՝ հաստատուն հոսանքի 

ավտոմատ անջատիչ: 

Երկու մասնաշենքերի ենթախմբերն 8 ենֈ Բոլոր հաջորդաբար միացված վահանակների ենթա-

խմբերը համապատասխանաբար միանալու են երկու կերպափոխիչներ 4 մուտքերին՝ զույգ 1х4 մմ
2
 

(DС) մալուխային գծերովֈ Երկու կերպափոխիչները միանալու են զուգահեռ, համապատասխան A, 

B, C ֆազերրին, որտեղ յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի անջատվել ընդհանուր ցանցիցֈ 

Յուրաքանչյուր խմբի կերպափոխիչի հաստատուն հոսանքի մասով պաշտպանված է Էլեկտրամագ-

նիսական խափանումների զտիչներով և իմպուլսային գերլարումների անջատիչներովֈ Էլեկտրամա-

տակարարումը 20 կՎտ կերպափոխիչի համար շարունակվելու է ВВГнг 5х6 մմ
2
 մալուխային գծով 

դեպի, դպրոցի հասցեյում գտնվող ՏԵԿ 0.4 կՎ բաշխիչ արկղ: Էլեկտրամատակարարումը 30 կՎտ 

կերպափոխիչի համար շարունակվում է ВВГнг 5х10 մմ
2
 մալուխային գծով դեպի, դպրոցի հասցեյում 

գտնվող ՏԵԿ 0.4 կՎ բաշխիչ արկղ: 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման համար կիրառվող շինարարական 

կոնստրուկցիաների և նյութերի անվանացանկը, ինչպես նաև դրանց քանակությունները բերված են 

Հավելված 7-ում:  

Դպրոցի կառուցման աշխատանքներում շին.տեխնիկաներից օգտագործվելու են՝ էլեկտրական 

հետահար մուրճ, էքսկավատոր, ինքնաթափ մեքենաներ, բետոնախառնիչ մեքենա, ավոտկռունկ և 

բուլդոզերֈ  

Կապալառու կազմակերպությունը նախատեսվող գործունեության տարածքի հարևանությամբ 

վարձվելու է սեփական տուն, որը հանդիսանալու է կառուցման աշխատանքների 
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ժամանակահատվածում կազմակերպության գրասենյակը, ինչպես նաև ծառայելու է կառուցման 

աշխատանքներում ներգրավված անձանց սանիտարահիգիենիկ կարիքները (լոգարան, զուգարան, 

սննդի ընդունման և հանգստի սենյակներ) հոգալու համար: Բոլոր աշխատողների համար 

նախատեսված է լինելու ընդմիջում, որի ընթացքում նրանք ապահովվելու են ճաշով և անհրաժեշտ 

հանգստաժամանակով:  

6.3 Հողային աշխատանքներ 

Դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների արդյունքում իրականացվելու են հողային 

աշխատանքներֈ Ընդհանուր առմամբ փորվելու է 4305.7 մ
3 

ծավալով հող, որից 4204.8 մ
3 

ծավալով 

հողը օգտագործվելու է հետլցման աշխատանքների իրականացման համար, իսկ 100.9 մ
3 

ծավալով 

հողը տեղափոխվելու է քաղաքային աղբավայրֈ Հետլցման համար օգտագործվող հողից (4204.8 մ
3
) 

1674 մ
3 

ծավալով հողը բուսահող է, որը օգտագործվելու է տեղում՝ բարձրակարգ ծառերի տնկման, 

ծառերի արմատների ամրացման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքների համարֈ 

Բուսահողը պահվելու է առանձին հողաթմբերովֈ Ջրային և հողմնային հողատարումից զերծ 

պահելու նպատակով հողաթմբերը ծածկվելու են անջրաթափանց բրեզենտե ծածկույթովֈ 

Բուսահողի հանումը, պահումը և հետագա օգտագործումը իրականացվելու է ապահովելով ՀՀ 

կառավարության 02.11.2017թ.-ի "Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի 

շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թ.-ի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին" թիվ 1404-Ն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ.-ի "Հողի բերրի շերտի 

օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2001 թվականի 

ապրիլի 12-ի թիվ 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" թիվ 1396-Ն 

որոշումների պահանջներըֈ 

Դպրոցի նոր կառուցվող շենքի տարածքի կանաչապատման համար նախատեսվում է հատել, 

տեղափոխել, տնկել նոր ծառեր և տեղադրել սիզամարգեր: Գոյություն ունեցող դպրոցի շենքի 

քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ տարածքում առկա ծառերը 

խոչընդոտ են հանդիսանում տեխնիկայի տեղաշարժման համար, իսկ դրանցից որոշները գտնվում են 

նոր կառուցվող շենքի տարածքում: Գոյություն ունեցող ծառերից 68-ը ենթակա են հատման, 

որոնցից մի մասը անկենսունակ են, մյուս մասը անհնար է տեղափոխել՝ մեծ չափեր ունենալու 

պատճառով, իսկ 17-ը ենթակա են վերատնկման: Նախատեսվում է հատվող ծառերի փոխարեն և 

կանաչ գոտիներում տնկել նոր ծառեր՝ հացենիներ, և արևելյան թույաներ: Նշված ծառերը միմյանցից 

ունենալու են 3-ից 4.5 մ հեռավորություն: 

6.4 Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը 

Թիվ 10 ավագ դպրոցի ապամոնտաժման և կառուցման աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը 

24 ամիս է, որից՝ 

 Նախապատրաստական աշխատանքների տևողությունը - 1 ամիս, 

 Ապամոնտաժման աշխատանքների տևողությունը - 5 ամիս, 
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 Կառուցման աշխատանքների տևողությունը - 18 ամիսֈ 

Ապամոնտաժման և կառուցման  աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 4 փուլերով 

(չհաշված նախապատրաստական աշխատանքների 1 ամիսը)՝ 

 1-ին  փուլ - նախատեսվում է քանդել-ապամոնտաժել դպրոցի գոյություն ունեցող շենքի 1, 2 

և 3 մասնաշենքերը՝ ապամոնտաժման տևողությունը 2.5  ամիս,  

 2-րդ  փուլ - նախատեսվում է  կառուցել դպրոցի նոր A, B, E և F մասնաշենքերը՝ կառուցման 

տևողությունը  9 ամիս, 

 3-րդ  փուլ - նախատեսվում է ապամոնտաժել դպրոցի գոյություն ունեցող շենքի 4-րդ 

մասնաշենքը՝ ապամոնտաժման տևողությունը  2.5  ամիս, 

 4-րդ  փուլ - նախատեսվում է կառուցել դպրոցի նոր G, C, D մասնաշենքերը՝ կառուցման 

տևողությունը  9  ամիսֈ 

6.5 Թափոնների առաջացումը 

Դպրոցի ապամոնտաժման և կառուցման աշխատանքների ընթացքում կառաջանան հետևյալ 

տեսակի և ծավալի թափոններ՝ 

 Շենքերի քանդումից առաջացած շինարարական աղբ (ծածկագիր 91200601 01 00 4) - մինչև 

4208 տ, 

 Չտեսակավորված սև մետաղներ պարունակող թափոններ (այդ թվում թուջի և/կամ 

պողպատի փոշի), (ծածկագիր 35131100 01 00 4) - մինչև 0.1 տ, 

 Օգտագործման համար ոչ պիտանի չաղտոտված պղնձե հաղորդալար (ծածկագիր 35310305 

01 01 3) - մինչև 0.05 տ, 

 Չտեսակավորված ալյումին պարունակող թափոններ (այդ թվում այլումինի փոշի), 

(ծածկագիր 35310111 01 00 4) - մինչև 0.03 տ,  

 Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ 

(բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի), (ծածկագիր 91200400 01 00 4) - 0.3 տֈ  

Որպես երկրորդային հումք օգտագործվող թափոնները, մասնավորապես՝ սև և գունավոր մետաղ-

ների ջարդոնը, կփոխանցվեն համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպությունների, իսկ 

շինարարական և կենցաղային աղբը կփոխադրվի Վաղարշապատի համայնքային աղբավայրֈ  

Դպրոցի շահագործման փուլում առաջացող կենցաղային աղբը պարբերաբար հեռացվելու է 

տարածքից՝ Վաղարշապատի համայնքի աղբահանող կազմակերպության կողմից՝ պայմանագրային 

հիմունքներովֈ 

6.6 Վտանգավոր նյութերի և հողային զանգվածի պահումը  

Շինարարության ընթացքում օգտագործվող շինանյութը մինչ օգտագործումը պահվելու է ծածկված 

բրեզենտով կամ ՊՎՔ թաղանթովֈ Բետոնե խառնուրդը պատրաստի վիճակում ստացվելու է 

մոտակա բետոնահանգույցից, ինչը կնվազեցնի շինարարության ընթացքում փոշու առաջացումըֈ   
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Շինարարական տեխնիկայի լիցքավորումը իրականացվելու է մոտակա բենզա-, դիզվառելիքա- լցա-

կայանից (գտնվում է նախատեսվող գործունեության վայրից մոտ 750 մ հեռավորության վրա), իսկ 

տեխնիկական սպասարկումը կատարվում է մասնագիտացված կենտրոններումֈ Այսինքն, բուն 

գործունեության վայրում յուղի, վառելիքի կամ այլ վտանգավոր հեղուկների պահման տեղամասեր 

չեն նախատեսվումֈ Հողային հանույթը, այդ թվում հողի բերրի շերտը՝ մինչ տարածքի բարեկարգման 

նպատակով օգագործումը, պահվելու է նախատեսվող գործունեության տարածքում՝ ծածկված 

բրեզենտե կամ ՊՎՔ թաղանթովֈ  

7. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է ապամոնտաժել և վերակառուցել Արմավիրի մարզի 

Վաղարշապատ քաղաքի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցըֈ Դպրոցը կառուցվել է 

1970 թվականին և մինչ այսօր չի վերանորոգվելֈ ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն՝ դպրոցի 

սեյսմիկ վիճակից ելնելով, նպատակահարմար չի գտնվել այն պահպանել, քանի որ դպրոցի 

շինությունների կոնստրուկտիվ համակարգը գնահատվել է անբավարարֈ Ուստի անհրաժեշտություն 

է առաջացել ապամոնտաժել և վերակառուցել դպրոցը՝ ունենալով բոլոր չափանիշներին 

համապատասխանող, նոր տեխնոլոգիաներով համալրված դպրոցֈ Ստորև Նկար 3-ում 

ներկայացված է Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի ներկայիս վիճակըֈ 

Նկար 3. Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի ներկայիս տեսքը և վիճակը 

  

Պահեստային մուտք Գլխավոր մուտքի 
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Միջանցք Ուսուցչանոց 

  
Դասարաններ 

  
Սպորտային դահլիճ Հանդիսությունների դահլիճ 

Դպրոցի տարածքում կան անկենսունակ, չորացած և թեքված ծառեր, որոնք վտանգ են 

ներկայացնում երեխաների համարֈ Դպրոցի ուսուցիչները մտահոգվում են մասնավորապես փոքր 

տարիքի երեխաների համար, ովքեր հաճախ են ընդմիջման ժամերին դրսում զբոսնելիս մագլցում 

ծառերի վրա, որի արդյունքում հնարավոր է լինեն դժբաղտ պատահարներֈ Ուստի աշխատանքային 

նախագծով նախատեսվում է հատել այդ ծառերը, փոխարենը տնկել բարձրակարգ նոր ծառեր՝ 



 

 

"ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի 

կառուցում" աշխատանքային նախագիծ 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 

   
 

 

Փետրվար 2022  26/78  Rev.01 

 
 

հացենիներ և արևելյան թույաներ: Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է նաև դպրոցի 

համար կառուցել սպորտային և խաղային հրապարակներ, ինչը դրականորեն կազդի դպրոցի 

աշակերտների սպորտային կյանքի աշխուժացման, ինչպես նաև սպորտի նկատմամբ 

հետաքրքրություն ձևավորելու հարցումֈ  

8. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

8.1 Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական 

նկարագիրը և ռելիեֆը  

Նախատեսվող գործունեության վայրը՝ Մովսես Խորենացու անվան թիվ  10 ավագ դպրոցը, գտնվում 

է Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքում, որն աշխարհագրորեն տեղակայված է Արարատյան 

դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից դաշտավայրի այդ մասը 

իրենից ներկայացնում է նախալեռնա-թեքվածքային, թույլ ալիքաձև հարթավայր: Տարածաշրջանի 

ռելիեֆը հարթ է, ունի հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք բավական հավասարաչափ 

թեքվածություն: Հյուսիսում` նախատեսվող գործունեության վայրից դեպի հյուս-արևելք, տարածքը 

իրենից ներկայացնում է հրաբխային սարահարթ, հատված ձորակներով, ոչ խորը կիրճերով, որոնք 

հանդիսանում են մթնոլորտային տեղումների կոլլեկտորներ: Ծայրամասային` արևելյան և հյուսիս-

արևմտյան մասերում տարածքը ընդունում է բլրակային բնույթ: 

Լանդշաֆտային տարբերությունների և շրջանների ձևավորման մեխանիզմների համեմատությունը 

ցույց է տալիս, որ լանդշաֆտի կառուցվածքում անտրոպոգեն և բնական բաղադրիչները գրավում են 

առաջնային կամ երկրորդական դիրք: Լանդշաֆտային գոտին կիսաանապատային գոտին է, 

անապատային տեղամասերով: Տիպիկ անապատային լանդշաֆտներ Հայաստանի տարածքում 

չկան, սակայն դրանց նմանակները, առանձին հատվածներով հանդիպում են տվյալ 

տարածաշրջանում, հիմնականում գետային նստվածքների ու երրորդական կավերի վրա ծովի 

մակերևույթից մինչև 900 մ բարձրության վրա և գրավում են փոքր տարածքներ: Արարատյան 

հարթավայրին առավել բնորոշ են կիսաանապատային և աղուտա - մարգագետնային 

լանդշաֆտները: Վերջիններս մտնում են բուն կիսաանապատային գոտու մեջ: Այնտեղ, ուր 

գրունտային ջրերը մոտ են մակերևույթին, առաջացել են գերխոնավ, այսպես կոչված չալաների 

հողեր: Այս գոտում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում նաև ցածրավայրային ճահճային 

լանդշաֆտները, որոնք հիմնականում ենթարկված են մելիորացիայի ու կուլտուրականացման: Որոշ 

վայրերում հանդիպում են թաքիրանման հողեր և ավազի բլրակներ: Հարավ - արևելքից եզրավորող 

նախալեռնային և ցածր լեռնային նստվածքային ջրամերժ ապարներ ունեցող տարածքներում` 

շնորհիվ չոր կլիմայի, առաջացել են անապատա - կիսաանապատային լանդշաֆտների հետաքրքիր 

տիպ` Բեդլենդներ, որոնք զերծ են բուսական ծածկույթից: Կիսաանապատային լանդշաֆտը հատուկ 

է միջին Արաքսի հովտին: Կիսաանապատի ռելիեֆը ալիքավոր է, թույլ մասնատված, հարթավայրի 

եզրերում և մանավանդ արևմտյան մասում` քարքարոտ: Տարածաշրջանում հանդիպող 

յուրաքանչյուր լանդշաֆտային գոտի առանձնանում է իր ուրույն էկոհամակարգերով և դրանցում 

ներկայացված բուսական և կենդանական աշխարհով: 



 

 

"ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի 

կառուցում" աշխատանքային նախագիծ 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
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8.2 Տարածաշրջանի երկրաբանությունը և հիդրոերկրաբանությունը 

Տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին պլիոցենային և 

պլեյստոցենային բազալտները, տուֆերը և տուֆաբրեկչիաները, որոնք տեղադրված են երրորդական 

հասակի նստվածքային հաստաշերտերի վրա և ծածկված են ավելի երիտասարդ ալյուվիալ-

պրոլյուվիալ-դելյուվիալային նստվածքներով: Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքների հաստաշերտում 

առանձնանում են հիմնականում հետևյալ տարատեսակները` կավավազներ, ավազակավեր, 

ավազներ, կոպճա-մանրախճային նստվածքներ: Վերը նշված բոլոր տարատեսակները 

բնութագրվում են բարդ միահյուսվածքներով, շերտադարսմամբ, կամ էլ աստիճանաբար անցումով 

մի ֆացիալ տարատեսակից` մյուսին: Նրանք չունեն տարածական տեղադրման հաստատունություն 

և շերտերի հերթականության օրինաչափություն:  

Հանդիպում են փոշենման, խտացված և սպիտակահողերի տիպի կավավազներ: Դրանք քիչ թե շատ 

պարունակում են մանրախիճ, կոպիճ և տարահատիկ ավազ: Սպիտակահողային կավավազները 

սուֆոզիոն անկայուն են: Խտության տեսակետից կավավազները փոփոխական են: Հանդիպում են 

պնդացած ենթաշերտեր, իսկ որոշ շերտեր գտնվում են փխրուն հոսուն վիճակում:  

Ավազակավերի մեջ՝ կախված հատիկաչափական կազմից, առանձնանում են ծանր, միջին և թեթև 

տարատեսակները: Բոլոր տարատեսակները հաճախ պարունակում են մանրախճի և կոպիճի 

միացություններ: Հաճախ հանդիպում են փոշենման ավազակավեր, որոնք անցնում են 

կավավազների, պարունակում են ավազների ենթաշերտեր և ոսպնյակներ: Ծանր ավազների 

շարքում հանդիպում են թեթև մոխրանման ավազներ: Որոշ ենթաշերտեր ներկայացված են մաքուր, 

լավ որակի ավազներով, իսկ որոշները վատ որակի են, ունեն փոշենման տարրերի խառնուրդներ կամ 

էլ մանրախճի և կոպիճի միացություններ, որոնց պարունակությունը տատանվում է մեծ 

սահմաններումֈ Մանրախճա-կոպիճային նստվածքները խիստ տարբերվում են տարակազմությամբ: 

Խոշորահատիկ ֆրակցիան ներկայացված է տարբեր մեծության մանրախճով, մանր և միջին 

կոպիճով: Հանդիպում է նաև խոշոր կոպիճ: Բեկորները կազմված են բազալտներից, տուֆերից, 

հազվադեպ խարամներից: Նրանք հիմնականում լավ հղկված են և ունեն կլոր ձև: Մանրախճա- 

կոպճային գոյացությունները պատկանում են խոշորաբեկորային գրունտներին: 

Տարածաշրջանում արմատական ապարներից տարածված են բազալտները և տուֆերը: 

Բազալտները բնութագրվում են ինտենսիվ ճաքճքվածությամբ և հողմնահարմամբ: Տուֆերը և 

տուֆավազները քիչ խախտված են: Լավաների որոշ մասը մեծաբեկորային է:  

Տարածաշրջանը հիդրոերկրաբանական տեսակետից գտնվում է Արարատյան արևելյան 

ջրավազանում: Ստորերկրյա ջրերը պատկանում են լճա-գետային գոյացություններին և ճաքճքված 

անդեզիտա-բազալտներին: Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը իրականանում է հիմնականում Արագած 

սարի հարավային լանջերից հոսող գետերի ենթահունային ջրերի հաշվին, ինչպես նաև միջլավային 

ջրերի հոսքի միջոցով: Ճնշումնային հորիզոնը տեղադրված է 150-200մ հասնող հավասար 

խորություններում, ունի բացասական ճնշում (հոսք): Քաղաքի և շրջանի տարածքում հանդիպում են 

նաև գրունտային ջրեր: Նրանք պատկանում են ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ նստվածքներին և 

սնվում են մակերևույթային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, ենթահունային ջրերի և արտեզյան 

հորատանցքերի արտանետման ջրերից: Գրունտային ջրերը առավելագույն մակարդակի հասնում են 

ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ նվազագույնի` օգոստոս- նոյեմբեր ամիսներին:  



 

 

"ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի 

կառուցում" աշխատանքային նախագիծ 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
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Տարածաշրջանի գլխավոր ջրային երակը հանդիսանում է Սելավ-Մաստարա գետը, որն ունի 

սեզոնային բնույթ և բացառապես սնվում է հալոցքային և անձրևային ջրերով: Գետը գործում է 

միայն ինտենսիվ ձնհալերի և վարար տեղումների ժամանակ: Այն սկիզբ է առնում Արագած լեռան 

հարավ-արևմտյան լանջից, դուրս է գալիս Արարատյան հարթավայր և թափվում է Սև-Ջուր գետը 

Սելավ-Մաստարա գետն են թափվում բազմաթիվ` Բազմաբերդի, Թալիշ-Շամիրամի և այլ վտակներ: 

Նրանք նույնպես ցուցաբերում են խիստ սեզոնային բնույթֈ 

8.3 Սեյսմատեկտոնիկ պայմանները 

Նախատեսվող գործունեության վայրի սեյսմիկ և սելավային ռիսկերի քարտեզը ներկայացված է 

ստորև Նկար 4-ումֈ ՀՀ տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզի 

համաձայն՝ նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է 1-ին կարգի հավանական սեյսմիկ 

վտանգի գոտում, իսկ ՀՀ սելավավտանգ գոտիների քարտեզի համաձայն՝ նախատեսվող 

գործունեության տարածքը գտնվում է ոչ վտանգավոր սելավային գոտումֈ 

Նկար 4. Նախատեսվող գործունեության վայրի սեյսմիկ և սելավային ռիսկերը
2
 

Ա. ՀՀ տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզ
3
 

Բ. ՀՀ սելավավտանգ գոտիների քարտեզ
4
 

  

   

8.4 Տարածաշրջանի հողերի նկարագիրը 

Տարածաշրջանի հողային ծածկույթն իրենից ներկայացնում է ՀՀ տարածքի տարբեր մասերում 

հանդիպող տարաբնույթ հողածածկեր: Տարածաշրջանի ցածրադիր մասում տարածված են 

                                                           
2Հայաստանի ջրային ռեսուրսների ատլաս, Երևան-2008  
3ՀՀՇՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր 
4"Աղետների ռիսկերի կառավարումը տեղական մակարդակում" ձեռնարկ, ՄԱԶԾ-ի և ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման 

պետական ակադեմիա, 2011 

1 - A=0.3g 

2 - A=0.4g 

3 - A=0.5g 

    - Դպրոցի 

գտնվելու վայրը 
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կիսաանապատային հողերը, որոնք տարածաշրջանում կազմում են աննշան տոկոս: Նախալեռնային 

շրջաններում լայնորեն տարածված են խայտաբղետ, կավաբեր, տեղ-տեղ աղակալված հողերը: 

Տարածաշրջանը ծածկված է ջրաբերուկային-մարգագետնային՝ հնում ոռոգվող հողերով, 

անտառային բուսականությունը՝ բնահողային ծածկույթին համապատասխան, նույնպես 

ենթարկված է ուղղահայաց գոտևորման: Առավել ցածրադիր տեղերում, Արաքսի և նրա վտակների 

փուխր բերվածքներում ձևավորվել են հումուսով աղքատ գորշ հողեր` բաց գորշագույն հողեր ու 

տիպիկ գորշահողեր` աղակալած տարածքներով: Անապատի համար բնորոշ այս հողերի 

առաջացմանը նպաստել են կլիմայի չորությունը և բուսական ծածկույթի աղքատությունը: Բնորոշ են 

բաց գորշագույն և գորշագույն հողերը, որոնք հիմնականում կուլտուրականացված են և ոռոգվում են 

գյուղատնտեսական նպատակով: Այս գոտու լանդշաֆտների մեծ մասը վերափոխվել են ջերմասեր 

կուլտուրաների ագրոլանդշաֆտների: Վերջին տասնամյակներին իրականացվել են աղուտային 

հողերի աղազրկման և կուլտուրականացման աշխատանքներ:  

Բուն նախատեսվող գործունեության տարածքը գնտվում է անցյալում ջրայնացած և ոռոգված 

մշակովի գորշ լեռնային հողերի տարածքում, ինչը ներկայացված է ստորև Նկար 5-ումֈ 

Նկար 5. Նախատեսվող գործունեության վայրի հողային ծածկույթը 

 

8.5 Կլիման և օդերևութաբանական պայմանները 

Տարածաշրջանը գտնվում է Արարատյան հարթավայրումֈ Վերջինս հանդիսանում է 

հանրապետության ամենամեծ կլիմայական գոտինֈ Այն իրենից ներկայացնում է Հայկական 

Լեռնաշխարհի առավել ցածր և պարփակված մասերից մեկը: Կլիմայական գոտուն բնորոշ 

առանձնահատկությունը խիստ մայրցամաքային լինելն է, ջերմաստիճանի և օդի խոնավության 

տարեկան և օրեկան մեծ տատանումներով: 
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8.5.1 Ջերմաստիճանը 

Տարածաշրջանում օդի բացարձակ նվազագույնը աստիճանը -31
o
C էֈ Բացարձակ առավելագույն 

ջերմաստիճանը կազմում է 41 
o
C, ամենատաք ամսվա միջին առավելագույնը՝ 25.7

o
Cֈ Ըստ ՀՀՇՆ II-

7.01-2011 "Շինարարական կլիմայաբանություն" շինարարական նորմերի, Արմավիրի տարածա-

շրջանում օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանները բերված են ստորև Աղյուսակ 1-ում: 

 

Աղյուսակ 1. Օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանը, 
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Արմավիր 870 -4.2 -1.6 4.9 12.4 17.4 21.6 25.7 25.1 20 12.9 5.7 -0.9 11.6 -31 41 

8.5.2 Խոնավությունը 

Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը կազմում է 62%: Ամենացուրտ ամսվա օդի 

միջին հարաբերական խոնավությունը կազմում է 62%, իսկ ամենաշոգ ամսվանը՝ 29%ֈ 

Աղյուսակ 2. Օդի հարաբերական խոնավության տվյալները 

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

8.5.3 Մթնոլորտային տեղումները 

Միջին տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 260 մմ: Առավելագույնը դիտվում է մայիս ամսին` 

44 մմ, նվազագույնը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին` 9-11 մմ: Ըստ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 

"Շինարարական կլիմայաբանություն" շինարարական նորմերի, Արմավիրի տարածաշրջանում 

մթնոլորտային տեղումների վերաբերյալ տվյալները բերված են ստորև Աղյուսակ 3-ում: 
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Աղյուսակ 3. Մթնոլորտային տեղումները, % 
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Արմավիր 
18 19 25 32 44 26 12 9 11 25 23 16 260 

42 38 92 
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8.5.4 Քամի  

Դիտարկվող տարածքում քամու միջին արագությունների բաշխվածությունը տարվա տարբեր 

ժամանակաշրջաններում բերված է ստորև Նկար 6-ում:  

Քամու միջին արագության ամենամեծ արժեքները գրանցված են ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսներին: 

Ապրիլ ամսին՝ հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան (3.7 մ/վ), իսկ հոկտեմբեր ամսին՝ հարավ 

արևմտյան ուղղություններով (3.8 մ/վ): Տարվա տարբեր ժամանակաշրջաններում քամու միջին ամ-

սական արագության ամենամեծ արժեքը ստացվում է ապրիլ ամսին և կազմում է 1.3 մ/վ, իսկ միջին 

տարեկան արագությունը հավասար է 0.9 մ/վ: Ուժեղ քամիներով օրերի քանակը (≥15 մ/վ) 12-ն է: 

Քամու ուղղությունների կրկնելիության պատկերները բերված են ստորև Նկար 7-ում: Ամենամեծ 

կրկնելիությունը դիտվում է հուլիս ամսին արևելյան ուղղությամբ և կազմում է 31%:  

Նկար 6. Քամու միջին արագությունների բաշխվածությունը 
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Նկար 7. Քամու ուղղությունների կրկնելիությունը 

 

8.6 Տարածաշրջանի հատուկ պահպանվող տարածքները 

Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանին ամենամոտ գտնվող հատուկ պահպանվող 

տարածքը դա "Որդան կարմիր" պետական արգելավայրն էֈ 

"Որդան կարմիր" պետական արգելավայր 

"Որդան կարմիր" պետական արգելավայրը (այսուհետ` արգելավայր) ստեղծվել է Հայկական 

Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Մինիստրների խորհրդի 1987 թվականի 

փետրվարի 2-ի թիվ 61 որոշմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի աղուտ հողերի 

վրա: Արգելավայրն զբաղեցնում է 219.85 հեկտար տարածք, բաղկացած է երկու առանձին 

տեղամասերից` Արազափի գյուղական համայնքի հյուսիսարևմտյան մասում (198.33 հեկտար) և 

Ջրառատի գյուղական համայնքի հյուսիսային մասում (21.52 հեկտար)` Արարատյան 

հարթավայրում, ծովի մակերևույթից 835-850 մետր բարձրության վրա: Արգելավայրի 

կազմակերպման հիմնական նպատակն Արարատյան հարթավայրի աղուտային (հալոֆիտ) 

ցուցանմուշային էկոհամակարգերի, դրանց բուսական ու կենդանական աշխարհի ամբողջության 

պահպանության ու կայուն օգտագործման ապահովումն է: Արգելավայրի հատուկ պահպանության 
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օբյեկտ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության համար էնդեմիկ արժեքավոր միջատ 

որդան կարմիրը և նրա սնման օբյեկտ հանդիսացող բույսերից որդանախոտը: 

Նախատեսվող գործունեության վայրը Արազափի գյուղական համայնքում գտնվող "Որդան կարմիր" 

պետական արգելավայրից գտնվում է 20 կմ հեռավորության վրա, իսկ Ջրառատ գյուղական 

համայնքի "Որդան կարմիր" պետական արգելավայրից՝ 10 կմ հեռավորության վրա, ինչը 

ներկայացված է ստորև Նկար 8-ում 

Նկար 8. Նախատեսվող գործունեության վայրի և "Որդան կարմիր" պետական արգելավայրի միջև 

ընկած հեռավորությունը 

 

8.7 Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանի բուսական աշխարհը 

Բուսական աշխարհը ներկայացված է ավազա-կավային մայր ապարների վրա բաց և մուգ 

դարչնային հողերի վրա զարգացած չոր տափաստանային լանդշաֆտային գոտուն բնորոշ 

բուսականության տեսակներով: Տարածաշրջանում գրանցված են մոտ 130 բուսատեսակ, որոնցից 

որպես դոմինանտ կարելի է նշել հովվափողազգիներից (Alismataceae)՝ հովվափող լանցետային 

(Alisma lanceolatum), սովորական նետախոտը (Sagittaria sagittifolia L.), եռատերև նետախոտը 

(Sagittaria trifolia L.), հովանոցազգիներից` ակտոնոլեմ խոշորաբաժակը (Actinolema macrolema), 

աննշմարակող անհարթապտուղը (Aphanopleura trachisperma), երնջակ Վանատուրի (Eringium 

vanaturii), աստղածաղիկազգիներից` վարդատերեփուկ մուշկայինը (Amberboa moschata), 

խոզանափուշ բարակը (Caucinia tenella), կանգար տուրնեֆորի (Gundelia tournefortii), կաթնուկ 

Թախտաջյանի (Lactuca takhtadzhianii), խաչածաղկավորներից` լրջուն թռչնակտուց (Isatis 

ornitorhynchus), ցախակեռասազգիներից` կտտենի, թանթրվենի Տիգրանի (Sambucus tigranii), 

մեխակազգիներից` փշատերևուկ ծակող (Acanthophyllum pungens), ալոխրուլա բունգեի (Allochrusa 

bungei), մեխակ Լիբանանի (Dianthus libanotis), թելուկազգիներից` բիեներցիա շուրջաթև (Bienertia 
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cycloptera), օշան Թամամջյանի (Salsola tamamschjanae), սպանախ քառաեզ (Spinacia tetrandra), 

լոբազգիներից` գազ տարօրինակ (Astragalus paradoxus), հացհամեմ գլխիկավոր (Trigonella capitata), 

ֆրանկենազգիներից` ֆրանկենիա փոշապատ (Frankenia pulverulenta), բորակաթուփազգիներից` 

բորակաթուփ շոբերի (Nitraria schoberi), հացազգիներից` այծակն հաստ (Aegilops crassa), ցորեն 

արարատյան (Tritiucum araraicum), կարմրանազգիներից` կարմրան (Tamarix), կարմրան 

ութառեզանի (Tamarix octandra), զուգատերևազգիներից` տետրադիկլիս բարալիկ (Tetradiclis tanella) 

և այլն:  

Ստորև Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են տարածաշրջանում հանդիպող և ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված բուսատեսակները: Աղյուսակում բերված է նաև ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում 

բուսատեսակների ունեցած կատեգորիանֈ 

Աղյուսակ 4. Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված բուսատեսակները 

Հ/Հ 
Բուսատեսակների անվանումը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում 

ունեցած կատեգորիան
5
 Լատիներեն Հայերեն 

1 Acorus calamus L. Խնկեղեգ ճահճային EN 

2 Silene arenosa K.Koch  Ծվծվուկ ավազուտային CR 

3 Salsola tamamschjanae Iljin  Օշան Թամամշյանի EN  

4 Astragalus paradoxus Bunge  Գազ տարորինակ EN  

5 
Halanthium kulpianum (K. 

Koch) Bunge. 
Աղածաղիկ կուլպական EN 

Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված բուսատեսակների լուսանկարները 

ներկայացված են ստորև Նկար 9-ում: 

Նկար 9. Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված բուսատեսակների 

լուսանկարները 

  
Acorus calamus L. - Խնկեղեգ ճահճային Silene arenosa K.Koch - Ծվծվուկ ավազուտային 

                                                           
5 EN (Endangered) - վտանգված տեսակ, 
CR (Critically Endangered) - կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ, 
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Salsola tamamschjanae Iljin -Օշան Թամամշյանի Astragalus paradoxus Bunge - Գազ տարորինակ 

8.8 Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանի կենդանական աշխարհը 

Տարածաշրջանում դիտարկվում են միայն ողնաշարավոր կենդանիները: Տարածված են ցածր 

բարձրության (մինչև 1000 մ ծովի մակերևույթից բարձր) հարթավայրերին բնորոշ կենդանական 

աշխարհի ներկայացուցիչներ: Սակայն այստեղ հանդիպում են նաև արտազոնալ բնակավայրերին 

(քարաթափեր, ցանքեր, այգիներ, բնակավայրեր) բնորոշ տեսակներ: Տարածաշրջանում տարածված 

են 113 տեսակ ողնաշարավոր կենդանիներ (որոնցից 82-ը՝ հանդիպում են նաև արտազոնալ 

բնակատեղերում), որոնցից 28 տեսակը կաթնասուն է, 67 տեսակը թռչուն, 15 տեսակը սողուն և 3 

տեսակը երկկենցաղ: Կաթնասուններից առավել հաճախ հանդիպում են կրծողների դասին 

պատկանող կենդանիները, որոնց մի մասը վարում է ստորգետնյա կենսակերպ: Թռչունները 

ներկայացված են բաց տարածքներին բնորոշ տեսակներով: Սողունները և երկկենցաղները 

փոքրաքանակ են: Գարնան և աշնան սեզոններին այստեղ հանդիպում են բազմաթիվ չվանցող 

տեսակներ: 

Տարածաշրջանում դոմինանտ և բնորոշ տեսակներից կարելի է նշել Հայաստանում ամենուրեք 

տարածված Crocidura (սպիտակատամիկ), Vulpes vulpes L. (աղվե ս), Cricetus auratus Nat. 

(գերմանամուկ), Mucrotus arvalis Pall. (դաշտամուկ), Perdix perdix L.(կաքավ), Grus grus L. (կռունկ) և 

այլն: Տարածաշրջանին բնորոշ ողնաշարավոր կենդանիներից բնորոշ են՝ եղեգնակատուն, կռնչան 

բադը, ճահճակուղբը, լճագորտը, ժայռային մողեսը, սովորական լորտուն, տնային ճնճղուկը, 

մոխրագույն ագռավը, կաչաղակը, մոխրագույն առնետը, գայլը, աքիսըֈ Անողնաշարավոր 

կենդանիներից՝ ծովախեցգետինը, մրջյունը, մեղուն, ճռիկը, մորեխը, կաղամբաթիթեռը, ճանճերը, 

մոծակներըֈ Տարածաշրջանին բնորոշ էնդեմիկ կենդանիներից է՝ հայկական որորը (Larus armeniacus 

But.): Հազվադեպ հանդիպում է նար Արարատյան որդան կարմիր (Porphyrophora hamnielii Brandt): 

Տարածաշրջանուկ հանդիպում են նաև որսի կենդանիներ՝ մշկամուկ, շնագայլ, խեցգետին (վայրի)ֈ 

Մարդու գործունեության հետ կապված բազմաթիվ պատճառներով (բուսականության վերացում, 

ոռոգում, ավտոճանապարհների, օգտակար հանածոների արդյունահանում և վերամշակում, 

որսագողություն և այլն) կենդանիների թիվը կրճատվել է և շարունակում է կրճատվել: Կենդանական 

աշխարհի պահպանության նպատակով դրանց զգալի մասը վերցված է հատուկ պահպանության 

տակ և գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր Գրքում: Ստորև Աղյուսակ 5-ում 

ներկայացված են տարածաշրջանում հանդիպող և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 
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կենդանատեսակները: Աղյուսակ 5-ում բերված է նաև ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում 

կենդանատեսակների ունեցած կատեգորիանֈ 

Աղյուսակ 5. Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված կենդանատեսակները 

Հ/Հ 

Կենդանատեսակների անվանումը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր 

ցուցակում ունեցած 

կատեգորիան6 Լատիներեն Հայերեն 

1 Erinaceus (Hemiechinus) auritus Gmelin Լայնականջ ոզնի EN 

2 Allactaga elater Lichtenstein  Փոքր ճագարամուկ EN  

3 Rhinolophus Mehelyi  Մեհելիի պայտաքիթ VU 

4 Phrynocephalus horvathi  
Անդրկովկասյան տակիրային 

կլորագլուխ 
CR 

5 Miniopterus schreibersi Kuhl.  Սովորական երկարաթև չղջիկ VU 

6 Vormela peregusna  Խայտաքիս VU 

7 Charadrius alexandrinus Linnaeus  Ծովային քարադր VU  

8 Glareola pratincola  
Մարգագետնային 

ծիծառակտցար 
VU  

9 Glareola nordmanni J. G. Fischer  
Տափաստանայինն 

ծիծառակտցար 
VU  

10 Sterna albifrons Pallas  Փոքր ջրածիծառ VU  

12 Chlidonias hybrida  Սպիտակաայտ ջրածիծառ VU  

13 Haematopus ostralegus Linnaeus  Կտցար-կաչաղակ VU 

14 Aquila nipalensis orientalis Hodgson Տափաստանային արծիվ VU 

 

Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված կենդանատեսակներից որոշները 

ներկայացված են ստորև Նկար 10-ում: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6EN (Endangered) - վտանգված տեսակ, 

VU (Vulnerable) - խոցելի տեսակ, 

CR (Critically Endangered) - կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակֈ 
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Նկար 10. Տարածաշրջանում հանդիպող և Կարմիր Գրքում գրանցված կենդանատեսակները 

  

Erinaceus (Hemiechinus) auritus Gmelin - Լայնականջ ոզնի Allactaga elater Lichtenstein - Փոքր ճագարամուկ 

  

Phrynocephalus horvathi - Անդրկովկասյան տակիրային 

կլորագլուխ 

Charadrius alexandrinus Linnaeus - Ծովային քարադր 

  

Glareola pratincola - Մարգագետնային ծիծառակտցար  Haematopus ostralegus Linnaeus - Կտցար-կաչաղակ  

Աշխատանքները իրականացվելու են Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի 

տարածքում, որը երկար տարիներ գտնվում է մարդածին ազդեցության ներքոֈ Ուստի նախատեսվող 
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գործունեության տարածքը՝ կենսաբազմազանության տեսանկյունից չի հանդիսանում հազվագյուտ 

և վտանգված տեսակների կենսավայրֈ 

8.9 Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանի համայնքների նկարագիրը և 

սոցիալ տնտեսական վիճակը 

Նախատեսվող գործունեության տարածքը` Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը, 

գնտվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Զվարթնոց թաղամասումֈ  

Վաղարշապատ քաղաք 

Մակերեսը՝ 4424.82 հա, 

Բնակչությունը՝ 57600 մարդ, 

Հեռավորությունը մարզկենտրոն Արմավիրից ՝ 22 կմ, 

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 18 կմֈ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 800-850 մետր 

բարձրության վրա: Քաղաքն ունի գլխավոր ճանապարհ դեպի մայրաքաղաք Երևանֈ Միացված է 

Երևանին գյուղերովֈ Քաղաքից դեպի Երևան մայրուղին 16-18 կմ է: Մարզկենտրոնից գտնվում է 22 

կմ հեռավորության վրա: Զվարթնոց օդանավակայանից՝ 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի 

վարչական տարածքը կազմում է 4424.82 հա, որից քաղաքի տարածքը` 852.24 հա: Քաղաքի 

տեղանքը հարթ է, թույլ թեքված դեպի հարավ-արևմուտք: 

Հայաստանում քրիստոնեության գլխավոր կենտրոնը լինելու շնորհիվ՝ Վաղարշապատը դարեր 

շարունակ երկրի համար ունեցել է հոգևոր-մշակութային մեծ նշանակություն: Այստեղ են հիմնվում 

առաջին դպրոցը, մատենադարանը և ճեմարանը: Հենց այստեղ են Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ 

Պարթևը հիմնում հայալեզու առաջին դպրոցը: Վաղարշապատում է հիմնադրվում Հայաստանում 

առաջին տպարանը (1771թ.), թղթի գործարանը (1776թ.), պարբերականը (1868թ.), թանգարանը 

(1869թ.): Վաղարշապատում են գտնվում հայ ճարտարապետության գլուխգործոցներ Սուրբ 

Հռիփսիմե վանքը (618թ.), Սուրբ Գայանե վանքը (630թ.), Սուրբ Շողակաթ եկեղեցին (1694թ.), Սուրբ 

Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին (1767թ.), Զվարթնոց տաճարը (641-661թթ.): Այստեղ երկար 

տարիներ գործունեություն են ծավալել մշակութային կարկառուն գործիչներ, իսկ 20-րդ դարի սկզբին 

քաղաքը տվել է այնպիսի մեծանուն գիտնականներ և արվեստագետներ, ինչպիսիք են Մեծն 

Կոմիտասը, Սպիրիդոն Մելիքյանը, Մակար Եկմալյանը, Եղիշե Թադևոսյանը, Հովհաննես 

Հովհաննիսյանը, Մհեր Աբեղյանը և շատ ուրիշներ: 

Վաղարշապատ քաղաքը ակտիվ համագործակցում է տարբեր քաղաքների միջազգային 

կազմակերպությունների հետ: Քաղաքը բարեկամական կապեր ունի Իսի լե Մուլինո (Ֆրանսիա), 

Շաղվիո Շավանիո (Ֆրանսիա), Ֆրեզնո (ԱՄՆ), Պետրոզավոդսկ (ՌԴ), Սերգիև-Պոսադ (ՌԴ), 

Վելիկո-Տրնովո (Բուլղարիա), Դաուգավպիլս (Լատվիա), Մարտակերտ (ԼՂՀ) և Հադրութ (ԼՂՀ) 

քաղաքների հետ: 2007թ.-ից Վաղարշապատը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի “Համաշխարհային ժառանգության 

քաղաքներ” կազմակերպության անդամ է: 
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Բնակչություն 

Վաղարշապատը  Հանրապետության  համեմատաբար մեծ քաղաքներից է, բնակչությունը` 57 600 

մարդ, որոնցից  տղամարդիկ  կազմում  են  48,5 %-ը, իսկ  կանայք` 51,5 %: Քաղաքի բնակչության 

գերակշիռ մասը կազմում են հայերը: Քաղաքի բնակչության 8,4% -ը  կազմում է եզդի 

ազգաբնակչությունըֈ 

Բնակելի ֆոնդ 

Վաղարշապատում կա 184 բազմաբնակարան բնակելի շենք 1392180քմ. ընդհանուր մակերեսով և 

7422 բնակարաններով, բազմաբնակարան վթարային բնակելի 7 շենք 342 բնակարանով, 375 

ավտոտնակ, 6629 առանձնատներֈ Քաղաքի բնակարանային տնտեսության սպասարկումը 

(տանիքների վերանորոգում, ծխնելույզների մաքրում, ջրագծերի վերանորոգման, աղբահանություն, 

սանիտարիա և այլն) իրականացվում է քաղաքապետարանի բյուջետային հիմնարկ՝ 

Վաղարշապատի քաղաքապետարանի բնակարանային կոմունալ վարչության կողմիցֈ Քաղաքում 

ստեղծվել են 5 համատիրություն, որոնք սպասարկում են 51 բազմաբնակարան շենք՝ 2292 

բնակարանովֈ 

Կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատություններ 

Համայնքի տարածքում կրթական համակարգը ներառում է նախադպրոցական դաստիարակության, 

ավագ և հիմնական կրթություն, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության 

բնագավառներըֈ Քաղաքում գործում են 12 հանրակրթական դպրոց, որոնցից 3-ը՝ ավագ դպրոցներ, 

9-ը՝ հիմնական դպրոցներ, 1 հատուկ դպրոց, “Էօռնեկեան” հանրակրթական միջնակարգ դպրոց, 

Ռադիո դպրոց, գործում են 8 մանկապարտեզ, 1 մարզադպրոց, 2 երաժշտական դպրոց, գեղարվեստի 

դպրոց, 5 թանգարան, 2 մշակույթի տուն, “Հ. Հովհաննիսյանի անվան կենտրոնական գրադարան” 

ՀՈԱԿ-ը իր 7 տեղամասերով, Վ. Համազասպյանի անվան պետական քոլեջը և  Գրիգոր Լուսավորիչ 

համալսարանը: Վաղարշապատի Մայր Աթոռին կից գործում է Գևորգյան ճեմարանըֈ  

Արտադրական ձեռնարկություններ և սպասարկում 

Քաղաքը նախկինում համարվել է խոշոր արդյունաբերական կենտրոն` իր տարածքում ունենալով 

ժամանակակից տեխնիկայով ու սարքավորումներով հագեցված այնպիսի հզոր գործարաններ, 

ինչպիսիք են “Ռաստր”, “Էլեկտրոն”, Կարի  և “Սարքաշինական” գործարանները, որոնք գործել են 

միութենական ռազմաարդյունաբերության համալիրի կազմում և թողարկել գերճշգրիտ սարքեր: 

Ներկայում արդյունաբերական ձեռնարկությունները տնտեսական կապերի խզման, ինչպես նաև 

ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով կամ չեն աշխատում, կամ էլ գործում են 

իրենց հզորության 5-10%-ի չափովֈ Փոքր և միջին ձեռնարկությունները կարևորագույն դեր ունեն 

Վաղարշապատի տնտեսության զարգացման համար: Քաղաքում փոքր և միջին 

ձեռնարկությունները զարգանում են երեք հիմնական ուղղություններով՝ առևտուր, սպասարկում և 

փոքր արտադրություններֈ Նախորդ տարիների համեմատ ընդլայնվել է հատկապես առևտրի 

ոլորտը: Ներկայումս այդ ոլորտում փոքր և միջին ձորնարկությունները կատարում են կարևոր դեր` 

զբաղեցնելով մանրածախ շուկայի  85-90%-ըֈ  

Նախատեսվող գործունեության վայրի և մոտակա բնակավայրերի տեղադիրքը, ինչպես նաև դրանց 

միջև ընկած հեռավորությունները, պատկերված են ստորև Նկար 11-ումֈ 
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Նկար 11. Նախատեսվող գործունեության վայրի և մոտակա բնակավայրերի տեղադիրքը 

 

8.10 Պատմամշակութային և բնության հուշարձանները  

Վաղարշապատը Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու պատմական կենտրոնն է, որտեղ գտնվում 

է Մայր Տաճարը: Վաղարշապատում են գտնվում հայ ճարտարապետության գլուխգործոցներ Սուրբ 

Հռիփսիմե վանքը (618թ.), Սուրբ Գայանե վանքը (630թ.), Սուրբ Շողակաթ եկեղեցին (1694թ.), Սուրբ 

Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին (1767թ.), Զվարթնոց տաճարը (641-661թթ.): 

Մայր Տաճարը կառուցվել է 303թ. հայոց կառուցողական արվեստի հնագույն ավանդների հիման 

վրա, խաչաձև կենտրոնագմբեթ ոճով: Տաճարը դարերի ընթացքում ենթարկվել է 

վերանորոգումների, հատկապես 484թ-ին վերակառուցվել է իշխան Վահան Մամիկոնյանի օրոք, 

1658թ-ին՝ Փիլիպոս կաթողիկոսի ժամանակ կառուցվել է արևմտյան ճակատի մեծ զանգակատունը, 

իսկ 1869թ-ին` Գևորգ Դ կաթողիկոսի ժամանակ, կառուցվել է տաճարի թանգարանային մասը՝ 

արևելյան կողմըֈ Տաճարի ներսի որմնանկարները կատարված են 18-րդ դարում՝ պարսկական 

տիրապետության շրջանում, հայ նկարիչներ Հովնաթյանների դպրոցի ոճովֈ Մայր տաճարի 

շրջապատում են գտնվում մի շարք պատմական կառույցներ` Տրդատ թագավորի դուռը ( 7-րդ դար), 

Ղազարապատ՚-ը (17-րդ դար), միաբանական Երեմյան շենքը (19-րդ դար), Հոգևոր ճեմարանի շենքը 

(20-րդ դարի սկիզբ), նոր վեհարանի շենք (1915-ին): 

Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանում է գտնվում նաև Զվարթնոցի տաճարը և Մուսա 

լեռան հերոսամարի հուշահամալիրըֈ 
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Զվարթնոց տաճարը և նրան կից կաթողիկոսական պալատը կառուցվել է 641 - 661 թթ. հայոց 

Ներսես Գ Շինող կաթողիկոսի կողմից եւ միաժամանակ կոչվել է Սուրբ Գրիգոր տաճար: Այստեղ է 

ամփոփված հայոց եկեղեցու առաջին հայրապետ Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքը: Այս տաճարը 

եռաստիճան, ռոտոնդաձեւ, ուղղաձիգ առանցքի շուրջը հետզհետե նվազող, կլոր, բազմանկյուն 

կենտրոնագմբեթ 5 մուտք ունեցող 45մ. բարձրությամբ, մի անկրկնելի ճարտարապետական 

շինություն է եղել, որը շքեղությամբ զարդարվել է բուսական և երկրաչափական մոտիվներով 

կառուցված հյութեղ որմնաքանդակներով, դեկորատիվ որմնասյուններով և կամարներովֈ Տաճարը 

ավերվել է 10 - րդ դարի վերջերին՝ երկրաշարժից: 

Վաղարշապատի շրջանի Գինևետ ավանը 1972 թ.-ին վերանվանվեց Մուսալեռ, իսկ 1976 թ. 

սեպտեմբերի 16 -ին ավանի մոտ, բարձր բլրի վրա տեղի ունեցավ հերոսամարտին նվիրված 

հուշակոթողի բացումը, որը կառուցվել է հայրենիքի ու սփյուռքի մուսալեռցիների նյութական 

միջոցներով եւ անմիջական մասնակցությամբ: Անառիկ ամրոց հիշեցնող այս կոթողը խորհրդանշում 

է Մուսա լեռան հերոսամարտի մասնակիցների համառ ու անկոտրում կամքը, ազատագրական ոգին, 

առնականությունն ու արիությունը: Կոթողի հեղինակները` ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել 

Իսրայելյանն ու նկարիչ - քանդակագործ Արա Հարությունյանը, ստեղծել են մուսալեռցիների 

հերոսական անվանն արժանի գործ: 

ՀՀ Կառավարության 2002թ. հոկտեմբերի 3-ին թիվ 1589-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Արմավիրի 

մարզի հուշարձանների պետական ցուցակի համաձայն, Վաղարշապատ քաղաքի տարածքում կան 

թվով 202 հուշարձան (30 միավոր), որոնք ներկայացված են ստորև Աղյուսակ 6-ումֈ 

Աղյուսակ 6. Վաղարշապատի պատմամշակութային հուշարձանները 

Հուշարձանի 

անվանումը 

Կառուցման 

տարեթիվը 
Հասցեն 

Նշանակությունը՝ 

հանրապետական/ 

տեղական 

Հավելյալ նշումներ 

Բնակելի տուն 19 դ. վերջ 

Աբովյան - Մովսես 

Խորենացի փ. 

խաչմերուկ 

Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. I կես Ալավերդյան փ., 8 Տ  

Բնակելի տուն 1947 թ. Բաղրամյան փ., 37 Տ  

Բնակելի տուն 19 դ. I կես 
Իսի Լե Մուլինո փ. 

46 
Տ  

Բնակելի տուն 
1950-ական 

թթ. 

Մեսրոպ Մաշտոց 

փ., 79 
Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Շահումյան փ., 10 Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ 
Շահումյան փ., 12, 

14 
Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Շահումյան փ., 16 Տ  

Բնակելի տուն 
1880-ական 

թթ. 
Շահումյան փ., 18 Տ  

Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Շահումյան փ., 21 Տ  

Բնակելի տուն 1914 թ. Շահումյան փ., 51 Տ  

Գերեզմանոց՝ Էջմիածնի 

միաբանության 
17-20 դդ. ք. մ. Հ 

Մայր տաճարից Սբ. 

Գայանե եկեղեցի տանող 

ճանապարհի ձախ 



 

 

"ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի 

կառուցում" աշխատանքային նախագիծ 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
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Հուշարձանի 

անվանումը 

Կառուցման 

տարեթիվը 
Հասցեն 

Նշանակությունը՝ 

հանրապետական/ 

տեղական 

Հավելյալ նշումներ 

կողմում 

Եկեղեցական համալիր՝ 

Վաղարշապատի Սբ. 

Գրիգոր (Զվարթնոց) 

5-7 դդ. 3 կմ արևելք Հ 
Երևան - Էջմիածին 

մայրուղուց 0,5 կմ հվ 

Եկեղեցական համալիր 

"Մայր Աթոռ Սբ. 

Էջմիածին" 

303 թ. - 20 դ. 

Մովսես 

Խորենացի - 

Արարատյան փ. 

խաչմերուկ 

Հ 
խաչմերուկից 200 մ 

հարավ-արևմուտք 

Եկեղեցի Սբ. 

Աստվածածին 
1767 թ. 

կենտրոնում 

(այսուհետև՝ կնտ) 
Հ 

Մայր տաճարից 360 մ 

հյուսիս 

Եկեղեցի Սբ. Գայանե 630 թ. - 20 դ. հվ մասում Հ 
կից է Կոմերիտմիության 

փ 

Եկեղեցի Սբ. Հռիփսիմե 618 թ. 

Մեսրոպ Մաշտոց - 

Գր. Նարեկացի փ. 

խաչմերուկ 

Հ քաղաքի արևելք մասում 

Եկեղեցի Սբ. Շողակաթ 1694 թ. 

Նալբանդյան - 

Սահակ Պարթև փ. 

խաչմերուկ 

Հ  

Կոթող-ուղեցույց 

"Զվարթնոց" ("Արծիվ") 
1957 թ. 3 կմ արևելք Հ 

Երևան-Վաղարշապատ 

մայրուղու եզրին, քանդ.՝ 

Ե. Քոչար, ճարտ.՝ Ռ. 

Իսրայելյան 

Հուշարձան Խաչատուր 

Աբովյանի 
1947 թ. ք. մ. Տ 

թիվ 4 դպրոցի առջև, 

ճարտ.՝ Զ. Տերտերյան 

Հուշարձան Երկրորդ 

աշխարհամարտում 

զոհվածների 

1970 թ. 
Մեսրոպ Մաշտոց 

փ. 
Տ 

քանդ.՝ Դ. Սիմոնյան, Գ. 

Եփրոյան, ճարտ.՝ Զ. 

Տերտերյան 

Հուշարձան Կոմիտասի 1969 թ. կենտրոնում Տ 

կենտրոնական 

հրապարակում, 

քանդակագործ՝ Երվանդ 

Քոչար 

Հուշարձան 

Հայաստանում 

խորհրդային կարգերի 

հաստատման համար 

1921 թ. քաղաքացիական 

մարտերում զոհված 

կոմունարների 

1953 թ. ք. մ. Տ 

քաղաքային զբոսայգում, 

Մայր տաճարից 80 մ 

հյուսի 

 ճարտ.՝ Ռ. Զուբեցյան 

Հուշարձան Մեսրոպ 

Մաշտոցի 
1981 թ. կնտ. Տ 

կենտրոնական 

հրապարակում 

քանդակագործ՝ Լևոն 

Թոքմաջյան 

Հուշարձան Անաստաս 

Միկոյանի 
1944 թ. ք. մ. Տ 

քաղաքային զբոսայգում, 

քանդ.՝ Ա. Սարգսյան 

Հուշարձան Ստեփան 

Շահումյանի 
1961 թ. ք. մ. Տ 

համանուն քաղաքային 

զբոսայգում 

Հուշարձան 1827 թ. Ռուս 

- Պարսկական 
1833 թ. 

արևմտյան 

մասում 
Հ 

Արևմտյան եզրին, 

Էջմիածին-Արմավիր 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8F%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8F%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D5%8F%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B4_%D4%B1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6_(%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B4_%D4%B1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6_(%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D4%B3%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A5_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D5%80%D5%BC%D5%AB%D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B4%D5%A5_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB_(%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4_%D5%94%D5%B8%D5%B9%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4_%D5%94%D5%B8%D5%B9%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA_%D5%84%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA_%D5%84%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6_(%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D6%87%D5%B8%D5%B6_%D4%B9%D5%B8%D6%84%D5%B4%D5%A1%D5%BB%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D6%87%D5%B8%D5%B6_%D4%B9%D5%B8%D6%84%D5%B4%D5%A1%D5%BB%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6_%D5%87%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB_(%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6_%D5%87%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB_(%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6)


 

 

"ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի 

կառուցում" աշխատանքային նախագիծ 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
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Հուշարձանի 

անվանումը 

Կառուցման 

տարեթիվը 
Հասցեն 

Նշանակությունը՝ 

հանրապետական/ 

տեղական 

Հավելյալ նշումներ 

պատերազմում զոհված 

ռուս մարտիկների 

ավտոճանապարհին 

Ճեմարանի շենք. 

Գևորգյան ճեմարանը 
1873 թ. 

Արարատյան - 

Մովսես 

Խորենացի փ. 

խաչմերուկ 

Հ խաչմերուկից 80 մ հարավ 

Մշակույթի տուն 1954 թ. 
Մեսրոպ Մաշտոց 

փ. 
Տ ճարտ.՝ Ս. Մանուկյան 

Տուն-թանգարանի շենք. 

Հովհաննես 

Հովհաննիսյանի տուն 

թանգարանը 

19 դ. վերջ կնտ. Հ 
քաղաքի կենտրոնական 

հրապարակից արևմուտք 

Նախատեսվող գործունեության տարածքին ամենամոտ գտնվող պատմամշակութային 

հուշարձաններն են՝ Վաղարշապատի Սուրբ Գրիգոր (Զվարթնոցի տաճար) եկեղեցական համալիրը,  

"Զվարթնոց" ("Արծիվ") կոթող-ուղեցույցը և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցինֈ Նշված 

պատմամշակութային հուշարձանների և նախատեսվող գործունեության վայրի միջև ընկած 

հեռավորությունները ներակայցված են ստորև Նկար 12-ումֈ 

Նկար 12. Նախատեսվող գործունեության վայրի հեռավորությունը մոտակա պատմամշակութային 

հուշարձաններից 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80_%D5%83%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80_%D5%83%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
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ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ին թիվ 967-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ բնության 

հուշարձանների ցանկի համաձայն նախատեսվող գործունեության վայրի մոտ գտնվող բնության 

հուշարձանը դա "Ավազասեր (պսամոֆիլ) բուսականություն" կենսաբանական հուշարձանն է, որը 

գտնվում է Զվարթնոց տաճարի մոտ՝ նախատեսվող գործունեության վայրից մոտ 1 կմ 

հեռավորության վրաֈ 

8.11 Զգայուն կլանիչներ 

Նախատեսվող գործունեության վայրին ամենամոտ գտնվող զգայուն կլանիչները բնակելի տներն են՝ 

դեպի հյուսիս, 20 մ հեռավորության վրաֈ Նախատեսվող գործունեության վայրից մոտ 40 մ դեպի 

հարավ գտնվում է Մ-5՝ Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհը, իսկ 60 մ դեպի հարավ՝ քաղաքային 

գերեզմանըֈ Զգայուն կլանիչների տեղադիրքերը և նախատեսվող գործունեության վայրից ունեցած 

հեռավորությունները ներկայացված են իրադրային հատակագծում (Հավելված 3)ֈ 

9. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Ներկայումս Հանրապետությունում գործում են ՀՀ կառավարության 2020թ.-ի սեպտեմբերի 11-ի 

"Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված կարանտին սահմանելու 

մասին" թիվ 1514-Ն և ՀՀ պարետի 2020թ.-ի օգոստոսի 18-ի "Հայաստանի Հանրապետության ողջ 

տարածքում կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումների և կանոնների վերաբերյալ" թիվ 253-

Ն որոշումներով ամրագրված սահմանափակումներըֈ Նախատեսվող գործունեության 

իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել վերոնշյալ որոշումներով կամ տվյալ 

ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող այլ կարգավորումներով (ՀՀ կառավարության թիվ 1514-Ն 

և/կամ ՀՀ պարետի թիվ 253-Ն որոշումները ուժը կորցրած լինելու դեպքում)ֈ  

Շինարարական հրապարակներում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) կանխարգելման 

ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվում են ըստ երկրում համաճարակային իրավիճակի 

զարգացման փուլերի: Առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման 

պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է գործատունֈ 
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10. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Ստորև Աղյսուսակ 7-ում առաջարկվում է բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումների 

նախնական ծրագիր, որում ներկայացված են նախատեսվող գործունեության իրականացման 

ընթացքում հնարավոր ազդեցություններից խուսափելու, դրանք նվազեցնելու և մեղմացնելու 

գործողությունները:  

Աղյուսակ 7. Բնապահպանական միջոցառումների նախնական ծրագիր 

Շրջակա 

միջավայրի 

հարաչափեր 

Միջոցառումներ 
Պատասխա-

նատու 
Վերահսկող Արժեքը 

1. Օդի 

աղտոտում 

 Օգտագործել ժամանակակից, 

տեխնիկապես սարքին և պարբերաբար 

զննվող շին.տեխնիկա, բեռնատար 

մեքենաներ և գործիքներ 

 Անհրաժեշտության դեպքում 

շին.հրապարակի պարբերաբար ջրում 

 Շինանյութերի, գրունտի և բուսահողի 

ծածկում ջրադիմացկուն թաղանթով 

 Տարածքում շինարարական նյութերի և 

թափոնների բաց այրման արգելում 

 Օդերևութաբանական անբարենպաստ 

պայմանների դեպքում շինարարական 

աշխատանքների դադարեցումֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

2. Թափոններ 

 Փորված գրունտի օգտագործում որպես 

ետլիցք՝ հարթեցման և բարեկարգման 

նպատակով 

 Առանձին հավաքել շինարարական և 

կենցաղային աղբը  

 Սև մետաղի և գունավոր մետաղների 

ջարդոնը փոխանցել լիցենզավորված 

կազմակերպությունների 

 Կնքել պայմանագիր Վաղարշապատ 

քաղաքի աղբահանող կազմակերպության 

հետ կենցաղային և շինարարական աղբը 

համայնքային աղբավայրում տեղադրելու 

համարֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

3. Հողի 

աղտոտում 

 Շին.տեխնիկայի կանոնավոր ստուգում և 

տեխնիկական սպասարկում 

 Բնահողի պահում շին.հարթակում 

ծածկված վիճակում՝ մինչ օգտագործումը  

 Շինարարության ընթացքում 

օգտագործող շինանյութը մինչ 

օգտագործումը պահել ծածկված 

բրեզենտով կամ ՊՎՔ թաղանթով 

 Աշխատանքների ավարտից հետո 

տարածքը հարթեցում և բարեկարգում 

 Մեքենաների և շին. տեխնիկաների 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 
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Շրջակա 

միջավայրի 

հարաչափեր 

Միջոցառումներ 
Պատասխա-

նատու 
Վերահսկող Արժեքը 

անվադողերի լվացում մինչ շին. 

հրապարակից դուրս գալը 

4. Աղմուկ և 

թրթռում 

 Գիշերվա ընթացքում շինարարական 

աշխատանքների դադարեցում 

 Շինարարական տեխնիկայի կանոնավոր 

ստուգում և տեխնիկական սպասարկում 

 Աշխատողների համար աղմուկի 

մակարդակը պետք է պահպանվի 80 dB 

(A)-ից ցածրֈ Այս արժեքը գերազանցելու 

դեպքում աշխատողներին պետք է 

տրամադրվեն հատուկ պաշտպանիչ 

ականջակալներ 

 Աղմուկի նվազեցման նպատակով 

ուղղաթիռների թռիչքների մեկնարկի և 

վայրեջքները իրականացնել 

հարևանությամբ գտնվող ձորի վրայով  

 Պահպանել "Աղմուկն աշխատատեղե-

րում, բնակելի և հասարակական 

շենքերում և բնակելի կառուցապատման 

տարածքներում" N2-III-11.3 

սանիտարական նորմերի պահանջներըֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

5. Բուսական 

աշխարհի 

պաշտպանութ-

յուն 

 Անհարժեշտության դեպքում մշակել 

գործողությունների պլան, հիմնվելով ՀՀ 

կառավարության "ՀՀ բուսական 

աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը սահմանելու 

մասին" թիվ 781-Ն որաշման դրույթների 

հիման վրա 

 Կարմիր գրքում գրանցված 

բուսատեսակների հայտնաբերման 

դեպքում առանձնացնել տվյալ 

պահպանվող գոտին 

 Կարմիր գրքում գրանցված 

բուսատեսակների հայտնաբերման 

դեպքում տեղեկացնել շրջակա 

միջավայրի նախարարության 

մարմիններին՝ համապատասխան 

միջոցառումների ձեռնարկման համարֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

6. Մակերեսա-

յին ջրերի 

կառավարում 

Մշակել և կառուցել մակերեսային ջրերի 

ջրհավաք և ջրհեռ համակարգ, դրանց 

մուտքը կառույցների հիմնատակեր 

բացառելու համարֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

7. Աշխատան-

քային միջավայր 

 Շինարարական աշխատանքների 

ժամանակ օգտվել դպրոցի գործող 
Կապալառու 

Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 
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Շրջակա 

միջավայրի 

հարաչափեր 

Միջոցառումներ 
Պատասխա-

նատու 
Վերահսկող Արժեքը 

հատվածի պետքարանից և 

սանհանգույցից  

 Անհատական պաշտպանության 

միջոցների՝ հատուկ հագուստի և 

կոշիկների, սաղավարտների, դիմակների, 

ակնոցների և այլնի տրամադրում  

 Առաջին բուժօգնության դեղորայքի 

ապահովում 

 Աշխատանքի անվտանգության գծով 

հրահանգավորում աշխատողների հետֈ 

մեջ 

8. Վթարներ 

 Շինարարական մեքենաների 

շահագործման պատշաճ կառավարում 

 Մոտակա բուժ.կենտրոնների 

նույնականացում՝ վնասվածք ստացած 

աշխատողներին հրատապ 

բուժօգնություն ցուցաբերելու համար 

 Բեռնատար մեքենաների վարորդների 

հրահանգավորում՝ սահմանված 

երթուղիներին և արագությանը 

համապատասխանեցնելու համար 

 Վարորդների պարբերաբար բուժ. զննման 

իրականացում 

 Մինչ աշխատանքների մեկնարկը 

աշխատողների հետ հրահանգավորման 

անցկացում 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը 

շինարարական հարթակի և 

տրանսպորտային միջոցների հագեցում 

հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով 

ու դեղարկղիկով, իսկ աշխատողների հետ 

դրանց կիրառմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված 

հրահանգավորումների անցկացումֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

9. Հրդեհային 

անվտանգութ-

յուն 

 Մշտապես իրականացնել շինարարական 

հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների 

ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից 

 Ազատ պահել հրդեհաշիջման համար 

նախատեսված ջրաղբյուրների 

ճանապարհները և անցումները 

 Ջրային աղբյուրների մոտ տեղադրել 

շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող 

ցուցանակներ 

 Շինարարական աշխատանքների 

տեղամասերում տեղադրել 

հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներ, 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 
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Շրջակա 

միջավայրի 

հարաչափեր 

Միջոցառումներ 
Պատասխա-

նատու 
Վերահսկող Արժեքը 

փակցնել հակահրդեհային անվտանգութ-

յան պաստառներ, հրդեհների մասին 

ուղեցույց-հիշեցումներ և այլնֈ 

10. Պատահա-

կան գտածոներ 

 Հողային կամ շինարարական 

աշխատանքների ժամանակ 

պատահական գտածոների 

հայտնաբերման դեպքում 

աշխատանքների դադարեցում 

 Պատահական գտածոների 

հայտնաբերման դեպքում դրա մասին 

տեղեկացում մշակութային 

ժառանգության պահպանման համար 

պատասխանատու մարմիններին կամ 

կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն 

 Շինարարական աշխատանքները պետք է 

շարունակվեն վերոնշյալ մարմիններից 

պաշտոնական թույլտվություն 

ստանալուց հետոֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

11. Արտակարգ 

իրավիճակ-

ներին 

պատրաստվա-

ծություն 

 Դպրոցում առկա նկուղների մի մասը 

կահավորել որպես պատսպարաններ,  

 Նշվածը որպես փորձաքննության 

պահանջ ներառել ՇՄԱԳ 

եզրակացության, ինչպես նաև 

կառուցապատող ընկերության 

ընտրության մրցույթային փաթեթի մեջֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 

12. Կոռոնավի-

րուսային 

(COVID-19) 

վարակի 

կանխարգելում 

Առաջնորդվել՝  

 ՀՀ կառավարության 2020թ.-ի 

սեպտեմբերի 11-ի "Կոռոնավիրուսային 

հիվանդությամբ (COVID-19) 

պայմանավորված կարանտին 

սահմանելու մասին" թիվ 1514-Ն 

որոշմամբ  

 ՀՀ պարետի 2020թ.-ի օգոստոսի 18-ի 

"Հայաստանի Հանրապետության ողջ 

տարածքում կիրառվող ժամանակավոր 

սահմանափակումների և կանոնների 

վերաբերյալ" թիվ 253-Ն որոշմամբ 

նախատեսվող գործունեության 

իրականացման պահին (COVID-19) 

վարակի տարածումը կանխարգելող այլ 

կարգավորումներովֈ 

Կապալառու 
Ընկերության 

ներկայացուցիչ 

Ներառված 

է ծախսերի 

մեջ 
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(t1lit1ntlll optl!uqpntpjwl.t l.t l.tnptftuu1pt[wmt]ul!p4w4wl! ijtwurntupqptpp. uiwhwl!2l!tp]19, wnqw JlWI]WJlW2ltlituljtuL 
bpwqptuj)lll ijtwumtupqptpp llJlDLJJ.al.thppg qwtf qptu\ig pwgw4w1mp1wti qtui11mtf' qwqtfwt[npt[wb (ljwquwt[nptlnq) 

JllUl]WJltu 2]11.twl1mti tfJt2wtlw1rli u1m1tfml!l.ttppg) 

9.1 . (*) opitquip. htnwil_np.mraimttg qwp.upp. qo]:i.g (tftuip.) ______ _ 

9.2. (*) htnwil_np.mraimttg hwp.1.twl.t hnqwquinp.lttp.]1.g (opitquil.ttp.]1.g) (tftuip.) ____ ljftg ____ _ 

9.3. Jan111wuip.tl}l pwp.O..p.mraimttg (tftuip.) _________ zlftb2h 12,0 zf'----------

9.4. liwnmgwUJ.wuitfwl.t }uuimraiwtt qnp.bwq]:i.gg 0.3 __________ _ 
(qwnnLJg]1 (qwnmrnLtplt) [!llqhwll11Lp tfwljtptup hwpwptpm(~JDlU[! hnqwtfwup tfwljtptup.L) 

9.5. liwnmgtuUJ.WUltfwl.t Ulill{nuL.:;.--_____________ 30 % _____________ _ 
(ljwnmgwuimu1tln1J(ml!2pwl!gpl1) tmupmb11fl hmpwptpmpJnLll[! hnqwtfwup thuljtptu]lli ' urnljnulitpnt[ (%) 

9.6. liwlttulWUJ.W\.llUWl.t Ulill{nug _____________ 70% _____________ _ 
(qml!wl tuUJUlln rntuptubjlp hwpwphpntp]DlU[! h011wtfwu]1 tfml1tptu]1L' rnnljnu\itpml(%) 

9.7. UJtUJ.Whwl.t21.ttp. ______________ _ 

10 . .?.nqwtfwumtf qIDl.til_nq 2tl.tptp.]1. m 2J:i.l.tmra1ml.tl.ttp.]1. 
ptul.tIJ:tfWl.t qwtf \.lltqwl{in}utfwl.t (WUJ.Wtfnl.t\.lltudtfwl.t) UJ.WJUWl.tlttp.g 
lt w2}uwIDwl.tpl.ttp.]1. htp.rawqwl.tmraiml.tg __________ _ 

11 . UIDnp.qtIDl.tJtu, qpuwl.tqntq]:i. lt wnw2J:i.l.t hwp.qtp.J:i. 
tntup.wopl.ttp.]1. oqIDwqnp.Otfwl.t UJ.WJtfwl.tl.ttp.g ---------

12. (*) 1'1.tdtl.ttp.wqwl.t gwl.tgtp lt uwppwil_np.mtfl.ttp. bwjuwql!li[ f!PWilwuiwljwpwpilwb, f!Pwhlinwgilwb, 
qliljuipwilwuiwljwpwpuwb!Jll1b9lip ________________________ ~ 

('llwhwu2uh11" qnim~imu ntuhgn11 uwtuwqlnJ.n11 hu~w4wnnLgiJ,u1oplth11)1 nL gwugh11)1 u4uiu11.fwup) 

12.1. (*) 2p.wtfwIDwqwpwp.mtf, qnintq):i., \.llWJ,? 
2PJ:l. tftu\.llwqwp.wpmtf ' 

12.2. (*) t1tqIDp.WUW\.lltuqwp.uip.mtf 

12.3. (*) qwqwtfwIDwqwp.wpmtf 

ligil_mtf t_zf/lwbw[ qn]Dlp]Dlb m.bligDI] gwbgftb_ 
(htutfw.l.wjll tfmtnmljwpwpnq ljwqtfwljh[lllJDl(OJtul.t 

mt]uLp.qwqwli uiw1JwLLt p]1) 

ligil_mtf t _ zf/lwbwf qn1mp1mb mblignrz gwbgpb_ 
(luutfwi:\tujl.t tfmutw qwpwpnq qwqtfwqhptqmpjwli 

rnt]ul.tpqwl1ml! UJW]tfwl.tl.ttpp) 
ligil_mtf t _____ _ 

(hwtfw.l.wjl.t tftutnwqwpwpnq ljwqtfwljtpuimp]tuli 
mt]ul!pqtuqwl! UJlllJUWlllltplt) 

12.4. (*) t1tqIDp.nl.ttuJJ:i.l.t hwqnpIJ:wqgmraiwtt ligil_mtf t ------
tfw1m}uwIDwp. qn]mqm (1.ttp.wnJWl IJ:J:l.IDwhnp.g) (hwtfw.l.w11.t N 1 hmtlhtt[tubp 58-pq ljtmp 2-p11 tlipw4trnml 

IDtqwIJ:J:i.p.pg utuhuwLt[wb t1tlju1pnLw1pL rn4.Jw1Ltrl1) 

12.5 . .f.3-mJl hnuwl.tpl.ttp. -----------

12.6. Uqptuhwl.tmra-Jml.t -------- tpzlftw/Jbft <<.FlJ:q>> __________ _ 

13. Swp.wop]:i. ]1.1.tdtl.ttp.wqwl.t l.tw}uwUJ.WIDp.wuIDmtf __________ _ 
(nttltt:jip qwqtfwljtpuiuw\i , 2rwhtnwgtfwl! , pl.tdtlitpwqwl! uiw2muiwLmp1wl.t tfJ12ngwnmJLtr£1) 

14. Pwp.tqwp.qnttf ____ mwpw/Jpp pwpliljwpqli[, ljwbw2wUJWWli[ b fDLUWlf.npli[ ____ _ 
(1tul.tq2w:jitnwjpli ui1wl!wtlnptfwlt tlhpwplipJtut lljtuhwl!2Ltp[1 . l1mLu1 lmuimrnmu, 6'.mpuitupw1qtrnn1qu1L iJtnrp Au hp , 

-- - .. . .. ·· ··· ·······-· ·· ·· ··· ·-····--·-··· ··- ·---.. -· -······ -~····--· ~ -·----· ~~.!!~.~~~~l~-9:.'1-~...9.!l ~t.!'~L--



15. Cptiwrn11p.wqwli liJmiatp.. _____ wrfwq, juju[, p/i.wn[J, JJWp, WUJW/jft h WJ[U. _____ _ 

16. 'llw2Ultqwliwqwli qwnnL]glitp. _____ --c:UUJ fmpzfwmftr/ UJwhWhfbhpft'---------
(wpmwljwpq ppw4J16:wljulipnuI uwp!]ljwug U. opjliljmulipp uiw2muiwu11LpJruU. tfp£ngwnnufulip[!) 

17. 2.wqwhrIJ:thwiP.ti tqwhwti2titp. _______ uw fmpzfwwfttf UJWhWhfbhpft _______ _ 
(bwljruhp11librujjlU ru\Jij_mwuqlllpJWU WUJWhmltfw\J ifti£ngrunnttfUlip[!) 

18. 2.w2tfwliIJ:wtflitp.p. 1.J. pliwlfLmiaiwti uwqwqw2wp.d 
:ruuptip.p. tqW2Ultqwumiaiwu up.2ngwnmlllltip. _____ f!UUl lmpliinwpq UJWhWllflllipp _____ _ 

19. Cp.2wqw tfP2wqw]p.p tqwhtqwlimtf __ WUJmh.nz/lif2PFwlfw r1Ji2wz/WJflf} z/uiwl.Iqwz/np wql)lignipJnLl.Iftg__ 
(2P£tuljw ifl1£ruiJ.ruJp[! qmwuqwqnp wql)hgntpJnLli!ig pwgrunliLnt ifl1£ngwnmuulip[!) 

20. cp.tiwp.wp.miaiwti qwqtfwqtp.tqmtf_l'-2z1Jm1aftl.I hwrlwjbpft wz/wqwl.Ini 04. 12 .. 2018p. pftz/ 14 wpuiwhlipp 
l.Iftuuift pftz/ 97-& npn2rlwl.I UJwhWl.Ifl.Ilipnz/ ljwqrllif 2.ftl.IwpwpnipJWl.I ljwqrlwljlipUJrfwl.I l.Iwjuwq/u'J, ljwqrlli[ 

hnrzwuiwpwapft 2flfW1JWJuiw1ftb ljliuilipft b2whwprlwl.I wljui ----------------
( wmu£wpljmp1muulip 2PUW]lUIJ111Lj<>JLUU hl;u1 ljruUJ.iJ.rub wupwpli\JlljUIUUl ruql)hglllj<>JWU pwgwnuwu, putl)lllj1Wjp\J mumliulllpjlllU u 

mpwliuUJ.npmp wujuwLpwu w2Juwmwupti WllJWhml_umu qhpwphpjrut) 

21. Unw2wIJ:p.wtipp. qnp.bn11miaiwti dwtfqtUl~ 
1.J. liw]uwqbp. tf2wqtiwti l{lnqtp.~ ______ 24 wriftu, bwjuwqftllf! zfhlj l}mL[n.__ ____ _ 

U'UBllN~f>~ 'llUSUU\, \, bI'C 
22. L.w]uwqbw]pli l{lWUUlWta~tp.p. 

l{lnp.d.wplitimiaiwti~ litpqwiwgqn11 tqwhwti2titp_uuiwl.Iw[ hwrlwlftp ijmpd.wpbl.Inip1wl.I liqpwljwgnip1nil.I_ 
(.U. oph\Ju!]pnLpjwlfp uwhumuij_mb Ljrnpcl..mpuu11LpJWU u1liurulj[! l1mu uwjumqbnI]jl hpw2Juu1ij_npwq!ip£!

0 

bI]nllf 
ljwu1wrtLniJ. hwuwuiwmwujuwu rpwqwljwu ruljmJ1u) 

23. UJl2wlitiJwt hwtiwd.wititgmtI __ bwjuwqftap hwzfwdmjbhgbh[ JllllIJ.WJJWUJhmwpwbft hliw __ _ 
(ppwll_mum UUIJllflip ljwLf .u. ophuu11pmpJWlfp uwjumu1huiJ.mb qtuwtpnuf 2mluuqpqpn Lfmplf]lliutpJ1 htu1 tu11j1qw1!1li 

umJumqbJ1 uwjuliwl1mu hwumO.m1utgnuf. u2iJ.mu t UUIU lllllll1£llll)JllUUpp tjinljrnjuuwu hliwpLuqnp11Lpj11Lli[!
0 

N 1 hwLJlitiJ.mbti 89-pq ljturniJ. uwjuwmtuqwb 11tu112mlf) 

24. 2.wuwrwqwqwll pllllwp.qmtflltp ________ _ 
(.U. opliliu!JpnLpJmtfp uwbuwuqmb 1jliu1ptpnuf ti ljwpqml) 

25. 2.wtiwd.wjlltgmtflltp.p. qwtI tiwullwajiUlwqwll 

tqp.w qwgmiaimtill tp.p. uUlwgmtf um qnplm.IJ. fmpzlhpft ________ _ 
(U.2iJ.11Ltl tti milJwL op1tljmp hwuwO.w1utguwu· optupnq uwhtlwuqwb uiwhmli£1itp[!· hm2wpcl..wuutpJ1 m pump1wl.i 

uiwhu1wump1wlt ti lllJL !lnuqnpiJ.mll tlmplij1litihpp hhm, plt~uitu luuli N 1 hwiJ.tLiJ.woti 56-p11 l1hmnq uwhuwliqwb qhuwtpnuf' 
pltdhl.ilipwljmlt tl.i1awljmnmgqmllpj1 uttjimljml.iwmj1pn£ (oqrnwqnpbn11'1) hl;m) 

26. <t>nuUlW]pll pwdwllnp.IJ:W]pli ·tqwhwp.wlllitp.p. Ult11wIJ:p.mtI _____ _ 

27. UJt i.qw1tiwtititr ___ bwjuwqftap hwzfwJwjhligzfwb blipljw1wgbli[ hplip opftbwljftg ___ _ 

'1. q.uu'll.urau~ 

umnpwqplllj<>jlllltl ... . ...... ............ ~--·· ·· ......... .'~~~.L.~: .. ~<J,<I~.~-~~ ..... .. .. . 
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ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  0.00 ՆԻՇԻ ՎՐԱ

ПЛАН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ НА ОТМЕТКЕ  0.00

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  0.00 ՆԻՇԻ ՎՐԱ

ПЛАН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ
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Մասշտաբ

Масштаб

Ամսաթիվ

Дата

Փուլ
Стадия

Թերթ
Лист

Թերթեր
Листов

ԱՆ
РП

Գծագրի անվանումը

Название чертежа

Նախագծի անվանումը

Название проекта

Փորձաքննություն

Экспертиза

ՆԳՃ
ГАП
Ստորագրություն
Подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Գ. Հովհաննիսյան
Г. Оганесян

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի

Մովսես Խորենացու անվան N 10 ավագ

դպրոցի նոր շենքի կառուցման

աշխատանքային նախագիծ

Рабочий проект строительства

нового здания старшей школы N 10

им. Мовсеса Хоренаци г. Вагаршапатa

Армавирского марза РА

ՆՈՐԱՇԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Զարյան 22-12

Հեռ․/тел: +374 (91/93) 50 40 09

НОРАШЕН

РА, г. Ереван, Н. Зарьяна 22-12

Ենթակապալառու`«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ

Субподрядчик: ПТ ПК "Норашен"

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հալաբյան փ. 11-36

Адрес:  РА, г. Ереван, ул. Алабяна 11-36

Գլխավոր կապալառու` «Հազարաշեն» ՍՊԸ

Генподрядчик: ООО "Азарашен"

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Պ. Սևակի փողոց 1

Адрес:  РА, г. Ереван, ул. П. Севака 1

Կոնստրուկտոր
Конструктор
Ստորագրություն
Подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Լ. Ջզմեջյան
Л. Чзмеджян

Ճարտարապետ
Архитектор
Ստորագրություն
Подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Է. Գյոզալյան
Э. Гезалян

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/4

Номер договора: N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/4

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 12.03.2020թ.

Дата заключения договора: 12.03.2020г.

«ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

"АЗАРАШЕН"

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Ստուգեց
Проверил

Նախագծեց
Спроектировал
Ստորագրություն
Подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Գ. Հովհաննիսյան
Г. Оганесян
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Անվանումը 
Չափման 

միավորը 
Քանակը 

Քանդման/ապամոնտաժման աշխատանքներ 

1 

Տանիքի պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեի ապամոնտաժում, 

պահեստավորում և հանձնում տեղական կամ պետական իշխանության 

մարմիններին 

մ2 2935 

2 Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում տանիքում մ3 102.30 

3 
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, պահեստավորում և 

հանձնում տեղական կամ պետական իշխանության մարմիններին 
մ3 32 

4 
Պատուհանների ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում տեղական 

կամ պետական իշխանության մարմիններին 
մ2 930 

5 
Դռների ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում տեղական կամ 

պետական իշխանության մարմիններին 
մ2 189 

6 
Մետաղական դռների ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում 

տեղական կամ պետական իշխանության մարմիններին 
մ2 7.50 

7 

Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատի մետաղական կանգնակների ապամոնտաժում, 

պահեստավորում և հանձնում տեղական կամ պետական իշխանության 

մարմիններին 

տ 1.37 

8 
Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում 

տեղական կամ պետական իշխանության մարմիններին 
սեկցիա 191 

9 
Կաթսաների ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում տեղական կամ 

պետական իշխանության մարմիններին 
հատ 2 

10 

Գոյություն ունեցող մետաղական ձողերից (15x15մմ) պատրաստված 

ցանկապատի ապամոնտաժում, պահեստավորում և հանձնում տեղական կամ 

պետական իշխանության մարմիններին 

մ2 530 

11 Շենքի քանդումից առաջացած շինաղբ /շուրջ 21040 մ3 ծավալով շինաղբ/ տ 4208 

12 Շինաղբի տեղափոխում քաղաքային աղբավայր տ 9200 

Հիմքեր A,B,C,D,E,F,G մասնաշենքեր 

1 Գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.5 մ3 շերեփի տարողությամբ՝ կողլիցքով մ3 2700 

2 Գրունտների քանդում խրամուղիներում և փոսորակներում ձեռքով մ3 208 

3 Գրունտի հետլիցք խրամուղի և փոսորակներ բուլդոզերով մինչև մ3 2450 

4 Նույնի տոփանում մ3 2450 

5 Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով մ3 458 

6 Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B -10դ.բետոնով մ3 140 

7 Հիմքերի տակ խամքարաբետոնե նախաշերտի պատրաստում B -12.5 դ.բետոնով մ3 7.50 

8 Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դ.բետոնով մ3 970.80 

9 Ամրան Փ8 Ac-I տ 23.04 

10 Ամրան Փ12,16,18,20,22,25 A500c տ 28.60 

11 Երկաթբետոնե հիմքերի պատրաստում B - 25 դ. բետոնով Ֆ1,Ֆ-2 մ3 119.70 

12 Ամրան Փ8 Ac-500 տ 2.03 

13 
Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտային շաղախով 1:2 ցեմենտավազային 

շաղախ 
մ2 1200 

14 Վերելակի երկաթբետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -25 դ.բետոնով մ3 4.40 

15 Ամրան Փ12A500c տ 0.44 

16 
Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային գոտիների պատրաստում B-25 դասի 

բետոնով 
մ3 7.90 

Հավելված 7. Նախատեսվող գործունեության համար իրականացվող աշխատանքների 
ծավալները, օգտագործվող նյութերի անվանացանկը և քանակները



17 Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային պատի պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 7.40 

18 Ամրան Փ8 Ac-I տ 0.40 

19 Ամրան Փ12 A500c տ 0.43 

  Կոնստրուկտորական մաս (A մասնաշենք)     

1 
Գրունտի մեջ տոփանված 20մմ-40մմ ֆրակցիայի խիճ, 10 սմ հաստությամբ (A,B 

մասնաշենքերի -0,1 նիշում) 
մ3 49.80 

2 Երկաթբետոնե սալի պատրաստում B -12,5 դ.բետոնով (-0,1 նիշում) մ3 49.80 

3 Ամրան Փ8A500c  տ 2.02 

4 Միաձույլ երկաթետոնե սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 24.94 

5 Ներդիր տարրեր 100x16 տ 0.24 

6 Ամրան Փ8A240 տ 1.06 

7 Ամրան ՓA500c տ 4.14 

8 Միաձույլ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 58.90 

9 Ամրան Փ6,8A240 տ 2.07 

10 Ամրան ՓA500c տ 5.63 

11 Ե/բ պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 51.36 

12 Ամրան Փ6A240 տ 0.12 

13 Ամրան ՓA500c տ 5.04 

14 
Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալերի (ստորին և վերին գոտի) պատրաստւմ B-

25 դասի բետոնով  
մ3 76.20 

15 Ամրան Փ8,6A240 տ 0.36 

16 Ամրան Փ A500c տ 11.64 

17 Մետաղակամ ֆանարի մոնտաաժում  տ 0.55 

18 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 0.55 

19 Խարսխային հեղյուս M16 հատ 32 

20 Միաձույլ երկաթետոնե բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով մ3 2.80 

21 Ամրան Փ240Ac1 տ 0.10 

22 Ամրան Փ12A500c տ 0.20 

23 Բլոկների անցքերի լցափակում ցեմ.ավազային շաղախով  մ3 9.70 

24 Միջնորմների ամրանավորում Ամրան A500C Փ8 տ 0.76 

25 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 75*5 տ 0.23 

26 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 140*10 տ 0.01 

27 Պտուտակ M5 x 60 մմ հատ 688 

28 Հեղույս M10 x 150 մմ հատ 6 

29 
Արտաքին աստիճանի գրունտի մեջ տոփանված 20 մմ-40 մմ ֆրակցիայի խիճ, 10 

սմ հաստությամբ  
մ3 0.60 

30 Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B -10դ.բետոնով մ3 0.24 

31 
Երկաթետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դ.բետոնով 1000 մմ 

լայնությամբ 
մ3 0.62 

32 Երկաթետոնե պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 1 

33 Երկաթետոնե սալի պատրաստում B -12,5 դ.բետոնով  մ3 0.60 

34 Երկաթետոնե աստիճանի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 5.85 

35 Բետոնե թեքահարթակի իրականացում B -10դ.բետոնով մ3 0.74 



36 Ամրան Փ8A500c  տ 0.12 

37 Ամրան Փ240Ac1 տ 0.01 

38 Ամրան ՓBp-1 տ 0.05 

  Ջեռուցման մաս (A,D,E մասնաշենքեր)     

1 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում  կվտ 42,78 

2 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=505 մմ հատ 1 

3 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=905 մմ հատ 10 

4 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1005 մմ հատ 1 

5 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=805 մմ հատ 3 

6 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=1005 մմ Kermi հատ 2 

7 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=1205 մմ Kermi հատ 2 

8 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=1205 մմ Kermi հատ 1 

9 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=1205 մմ Kermi հատ 1 

10 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=1405 մմ Kermi հատ 5 

11 Մարտկոցի թերմոստատիկ փականի տեղադրում d 15 հատ 26 

12 Մարտկոցի կարգավորիչ փական տեղադրում d 15 հատ 26 

13 Դատարկման փականի տեղադրում d 15 հատ 26 

14 Մարտկոցի օդահանան փական d 15 հատ 26 

15 Ավտոմատ օդահանան փական d 15 հատ 26 

16 Հաշվեկշիռ փական տեղադրում d 20 հատ 28 

17 Գնդիկավոր փական տեղադրում d 20 հատ 28 

18 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8 գծմ 143 

19 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8, 

մեկուսացումով 
գծմ 100 

20 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 25x3.5 

մեկուսացումով  
գծմ 1211 

21 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 32x2.9 

մեկուսացումով  
գծմ 30 

22 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 40x4.7 

մեկուսացումով  
գծմ 122 

23 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 50x4.6 

մեկուսացումով  
գծմ 96 

24 Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր հատ 124 

25 Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակապում հատ 245 

  Օդափոխության մաս (A,D մասնաշենքեր)     

1 

Ներածման համակարգ, կազմված` 

Ներածման օդափոխիչ 1550մ3/ժ ներածում, 300Պա 

Ջեռուցման հզորությունը 20,2կվտ 

Հիդրավլիկ միացման կոմպլեկտ 

Ձայնախլացուցիչ 

Թարմ օդի ֆիլտր,օդամուղի ղեկավարման հանգույց,  

Համակարգի ավտոմատիկա 

լրկ 1 

2 

Արտածման տանիքային օդափոխիչ L=650մ3/ժ, P=250պա, կազմված`  

Հետադարձ փական  

Օդամուղի ձայնախլացուցիչ 

Օդամուղի ղեկավարման հանգույց 

լրկ 1 



3 

Արտածման տանիքային օդափոխիչ L=200մ3/ժ, P=100պա, կազմված` 

 Հետադարձ փական  

Օդամուղի ձայնախլացուցիչ 

Օդամուղի ղեկավարման հանգույց 

լրկ 1 

  Էլեկտրասնուցում (A, B մասնաշենքեր)     

  Վահան S/DB1-1/S-EQ, կազմում՝     

1 Վահանի իրանը 54 մոդուլի դռնակով հատ 1 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 D տիպի 63Ա հատ 1 

3 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 19 

4 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 3 

5 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 25Ա հատ 1 

  Վահան S/DB2-1/S-EQ, կազմում՝     

6 Վահանի իրանը 36 մոդուլի դռնակով հատ 1 

7 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 D տիպի 40Ա հատ 1 

8 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 7 

10 միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 16Ա հատ 4 

11 միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 3 

  Վահան S/DB2-1/S-EQ/2S (5S), կազմում՝     

12 Վահանի իրանը A320SEտիպի, 385մх295մմх110մմ հատ 2 

13 Վահանի մետաղական դռնակ A369 հատ 2 

14 Անջատոց E201r, 16Ա հատ 2 

15 Թողարկիչ KM-1-16, 16Ա հատ 6 

16 Կոճակ AS-22N  հատ 6 

17 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 6 

  Վահան S/DB1-1/L, կազմում՝     

18 Վահանի իրանը 18 մոդուլի դռնակով հատ 1 

19 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 D տիպի 25Ա հատ 1 

20 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 16Ա հատ 1 

21 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 7 

  Վահան S/DB2-1/L, կազմում՝     

22 Վահանի իրանը 12մոդուլի դռնակով հատ 1 

23 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 16Ա հատ 1 

24 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 4 

  Սնուցում     

25 
Ներքին տեղադրման էլեկտրատեխնիական խրոցակային վարդակ, 

երկտեղանոց, հողանցման կոնտակտով 250Վ, 16Ա 
հատ 56 

26 
Ներքին տեղադրման էլեկտրատեխնիական խրոցակային վարդակ, 

մեկտեղանոց, հողանցման կոնտակտով 250Վ, 16Ա 
հատ 116 

27 
Էլեկտրատեխնիկական դիտահորիկ, երկտեղանոց, միաֆազ, հողանցման 

կոնտուրով 250Վ, 16Ա 
հատ 35 

28 LED լուսատու 1x45Վտ հզորությամբ, FLAME UNI LED 1600 տիպի /L-2/ լրկ 160 

29 LED լուսատու 1x30Վտ հզորությամբ, ALD UNI LED 1200 տիպի /L-3/ լրկ 82 

30 LED լուսատու 1x24Վտ հզորությամբ, CD LED 27 տիպի /B-3/ լրկ 101 

31 LED լուսատու 1x10Վտ հզորությամբ, BAT UNI LED 600 տիպի /հայելու վերև/ լրկ 18 



32 LED լուսատու 1x22Վտ հզորությամբ, RKL LED 29 MS տիպի /X/ լրկ 3 

33 Վթարային լուսավորության համակարգ  լրկ 128 

34 Շարժման տվիչ IS771 տիպի հատ 24 

35 Միաբևեռ անջատիչ IP20 տուփով հատ 29 

36 Միաբևեռ անջատիչ IP44 տուփով հատ 9 

37 Երկբևեռ անջատիչ IP44 տուփով հատ 2 

38 Երկբևեռ անջատիչ IP20 տուփով հատ 17 

39 Միաբևեռ անցումային անջատիչ IP20 հատ 1 

40 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-5x16մմ2 գծմ 50 

41 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-5x6մմ2 գծմ 135 

42 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-5x4մմ2 գծմ 50 

43 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-5x2.5մմ2 գծմ 60 

44 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-3x4մմ2 գծմ 50 

  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցեր (A մասնաշենք)     

1 
de32 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 3 

2 
de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 12 

3 
de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով  
գծմ 19 

4 DN25 փականի մոնտաժում  հատ 1 

5 DN20 փականի մոնտաժում  հատ 1 

6 DN15 փականի մոնտաժում  հատ 4 

7 de32, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 1 

8 de25, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 4 

9 de20, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 7 

10 de20x DN15, α=90o ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 10 

11 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

12 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 5 

13 de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

14 de32x DN25, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 1 

15 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 1 

16 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 3 

17 Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

18 Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

19 Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում  կգ 12 

20 de32 խողովակների առաստաղին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 4 

21 de25 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 14 

22 de20 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 22 

23 Ճկուն խողովակի տեղադրում DN 15, L=0.5մ հատ 2 

24 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում , աղտահանում de32-de20 մ 34 

  Հակահրդեհային համակարգ     



25 

Հակահրդեհային արկղ` 540x1320x230, ներառյալ՝ հակահրդեհային ծորակ DN50, 

հակահրդեհային ռետինե խեղեվակ, երկկողմանի արագ կցվող կիսամնեկներով, 

Փ50, 20մ, Բրանցպոյտ Փ16, Կրակմարիչ, փրփրային ձեռքի 2 հատ 

հատ 2 

  Ջրահեռացման համակարգ     

26 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում գծմ 23 

27 Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում  գծմ 22 

28 Փ100, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 1 

29 Փ100, α=45o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 6 

30 Փ50, α=90oպոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 6 

31 Փ50, α=45oպոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 1 

32 Փ100 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 4 

33 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում հատ 1 

34 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

35 Փ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում հատ 2 

36 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում հատ 1 

37 Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում  հատ 1 

38 Փ50 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում  հատ 1 

39 Փ100 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում  հատ 1 

40 Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում հատ 2 

41 Փ100/50 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում հատ 10 

42 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում աղտահանում Փ100,Փ50 հատ 45 

43 
300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների 

վրա  
հատ 1 

  Կոնստրուկտորական մաս (B մասնաշենք)     

1 
Գրունտի մեջ տոփանված 20 մմ - 40 մմ ֆրակցիայի խիճ, 10 սմ հաստությամբ 

(A,B մասնաշենքերի-0,1 նիշում) 
մ3 95 

2 Երկաթբետոնե սալի պատրաստում B -12,5 դ.բետոնով (-0,1 նիշում) մ3 95 

3 Ամրան Փ8A500c  տ 3.96 

4 Միաձույլ երկաթետոնե սյուների պատրաստում B 25 դասի բետոնով մ3 107.40 

5 Ներդիր տարրեր 100x16 տ 0.60 

5 Ամրան Փ8A240 տ 5.03 

6 Ամրան ՓA500c տ 18.25 

7 Միաձույլ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 236.92 

8 Ամրան Փ 8A240 տ 8.63 

9 Ամրան ՓA500c տ 20.14 

10 Երկաթետոնե պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 220.40 

11 Ամրան Փ 8A240 տ 0.32 

12 Ամրան ՓA500c տ 26.81 

13 
Միաձույլ երկաթետոնե ծածկի սալերի (ստորին և վերին գոտի) պատրաստւմ B-

25 դասի բետոնով 3,3, 6,5 նիշերում 
մ3 143.10 

14 Ամրան Փ8 A240 տ 0.85 

15 Ամրան Փ12,16 A500c տ 34.08 

16 Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով մ3 0.50 



17 Երկաթբետոնե հիմքերի պատրաստում B-25 դ.բետոնով Ա-2, Ա-3, Ա-4 մ3 0.50 

18 
Միաձույլ երկաթետոնե աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնով Ա-

2,Ա-3, Ա-4 
մ3 23.10 

19 Ամրան Փ8A240 տ 0.16 

20 Ամրան Փ A500c տ 2.28 

21 Միաձույլ երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով մ3 2.80 

22 Ամրան Փ240Ac1 տ 0.10 

23 Ամրան Փ12A500c տ 0.20 

24 Բլոկների անցքերի լցափակում ցեմ.ավազային շաղախով  մ3 27.70 

25 Միջնորմների ամրանավորում Ամրան A500C Փ8 տ 2.16 

26 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 75*5 տ 1.62 

27 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 140*10 տ 0.08 

28 Պտուտակ M5x60մմ հատ 4428 

29 Հեղույս M10x150մմ հատ 6 

  Տանիք     

30 Մետաղակամ տանիքի մոնտաաժում  տ 35.42 

31 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 35.42 

32 Խարսխային հեղյուս M16 հատ 32 

33 
Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ 

նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/  
մ3 4.48 

34 Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում մ3 4.48 

35 Բետոն B25 դասի մ3 2.50 

  Ջեռուցման մաս (B մասնաշենք)     

1 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում /1ԷԿՄ=0.568 կՎտ/ կվտ 170,91 

2 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=605 մմ Kermi հատ 1 

3 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=705 մմ հատ 11 

4 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=805 մմ հատ 58 

5 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=905 մմ Kermi հատ 12 

4 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1005 մմ Kermi հատ 24 

5 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1105 մմ Kermi հատ 6 

5 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1205 մմ հատ 6 

7 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 33, h=405 մմ, L=605 մմ Kermi հատ 1 

14 Մարտկոցի թերմոստատիկ փականի տեղադրում d 15 հատ 119 

15 Մարտկոցի կարգավորիչ փական տեղադրում d 15 հատ 119 

16 Դատարկման փականի տեղադրում d 15 հատ 56 

17 Ավտոմատ օդահանան (մարտկոց) հատ 63 

4 Փականների տեղադրում DN25 հատ 4 

4 Փականների տեղադրում DN32 հատ 1 

5 Փականների տեղադրում DN40 հատ 4 

5 Փականների տեղադրում DN50 հատ 1 

8 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8 գծմ 625 

9 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 25x3.5 գծմ 90 

10 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 32x2.9 գծմ 165 



  Օդափոխության մաս (B մասնաշենք)     

1 

Ներածման-արտածման համակարգ, կազմված` 

Ներածում 7260մ3/ժ ներածում, 450 Պա 

Արտածում 4840մ3/ժ ներածում, 450 Պա 

Ռոտորային ջերմափոխանակիչ 

Ջեռուցման հզորությունը 40 կվտ 

Խառնման խուց Հիդրավլիկ միացման կոմպլեկտ 

Ձայնախլացուցիչ Թարմ օդի ֆիլտր 

Վերաշրջանառության ֆիլտր 

Համակարգի ավտոմատիկա 

լրկ 1 

2 
Արտածման տանիքային օդամուղ L=300մ3/ժ, P=170պա, կազմված` հետադարձ 

փական, օդամուղի ձայնախլացուցիչ, օդամուղի ղեկավարման հանգույց 
լրկ 2 

  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցեր (B մասնաշենք)     

  Ջրամատակարարման համակարգ     

1 
de40 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 4 

2 
de32 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 32 

3 
de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 30 

4 
de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով  
գծմ 52 

5 DN25 փականի մոնտաժում  հատ 5 

6 DN20 փականի մոնտաժում  հատ 1 

7 DN15 փականի մոնտաժում  հատ 20 

8 de32, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 6 

9 de25, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 8 

10 de20, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 36 

11 Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

12 Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 3 

13 Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

14 de20x DN15, α=90o ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 51 

15 de40x DN32, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 5 

16 de32x DN25, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 3 

17 de25x DN20, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 1 

18 de40xde32 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 2 

19 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 6 

20 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 10 

21 de25xde20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 22 

22 de40 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 2 

23 de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 2 

24 de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 6 

25 de40xde32 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 

26 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 3 

27 de32xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 



28 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 9 

29 Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում  կգ 16 

30 de40 խողովակների առաստաղին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 6 

31 de32 խողովակների առաստաղին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 26 

32 de25 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 22 

33 de20 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 44 

34 Ճկուն խողովակի տեղադրում DN 15, L=0.5մ հատ 14 

35 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում , աղտահանում de20-de40 մ 118 

  Հակահրդեհային համակարգ     

1 

Հակահրդեհային արկղ  

ներառյալ՝ 

հակահրդեհային ծորակ DN50,  

հակահրդեհային ռետինե խեղեվակ, երկկողմանի արագ կցվող կիսամնեկներով, 

Փ50, 20մ 

Բրանցպոյտ Փ16, 

Կրակմարիչ, փրփրային ձեռքի 2 հատ 

հատ 4 

  Ջրահեռացման համակարգ     

1 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում գծմ 82 

2 Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում  գծմ 58 

3 Փ100, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 22 

4 Փ100, α=45o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 9 

5 Փ50, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 25 

6 Փ50, α=45oպոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 15 

7 Փ100 պոլիպրոպիլենե ուղիղ,թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 15 

8 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 4 

9 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 8 

10 Փ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ ,թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում հատ 10 

11 Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում  հատ 4 

12 Փ100 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում  հատ 4 

13 Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում հատ 10 

14 Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում հատ 52 

15 Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում հատ 44 

16 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում աղտահանում Փ100, Փ50 գծմ 140 

17 
300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների 

վրա  
հատ 10 

  Կոնստրուկտորական մաս ( C, D, G մասնաշենքեր)     

1 
Գրունտի մեջ տոփանված 20մմ-40մմ ֆրակցիայի խիճ, 10 սմ հաստությամբ (A,B 

մասնաշենքերի -0,1 նիշում) 
մ3 101.10 

2 
Երկաթբետոնե սալի պատրաստում B -12,5 դ.բետոնով (C,D,G մասնաշենքերի -

0,1 նիշում) 
մ3 101.10 

3 Ամրան Փ8A500c (C,D,G մասնաշենքերի -0,1 նիշում) տ 4.02 

4 Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B 25 դասի բետոնով մ3 105.54 

5 Ամրան Փ240Ac տ 4.38 

6 Ամրան ՓA500c տ 19.79 



7 Ներդիր տարր 100x16 տ 0.54 

8 Միաձույլ երկաթբետոն պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 219.19 

9 Ամրան Փ240Ac տ 7.52 

10 Ամրան Փ A500c տ 25.85 

11 Երկաթբետոնե պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 223.36 

12 Ամրան Փ240Ac տ 0.45 

13 Ամրան ՓA500c տ 28.37 

14 Միաձույլ երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով մ3 14.08 

15 Ամրան ՓA500c տ 1.62 

16 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 75*5 տ 0.95 

17 Բլոկների անցքերի լցափակում ցեմ.ավազային շաղախով  մ3 16.20 

18 Միջնորմների ամրանավորում Ամրան A500C Փ8 տ 0.19 

19 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 75*5 տ 0.10 

20 Պտուտակ M5x60մմ հատ 2796 

21 
Միաձույլ երկաթետոնե ծածկի սալերի պատրաստւմ B-25 դասի բետոնով +3,25, 

+6,55 և +9,85 նիշերում 
մ3 277 

22 Ամրան Փ A500c տ 36.40 

23 Ամրան Փ240Ac տ 2.25 

24 Միաձույլ երկաթբետոնե աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնով  մ3 36.47 

25 Ամրան Փ A500c տ 4.55 

26 Ամրան Փ6,8Ac1 տ 0.28 

27 Բետոնե հիմքերի տեղադրում B15 մ3 1.15 

28 
Տանիքի պատրաստում ներկված անփայլ տրամատավոր ցինկապատ 

մետաղաթիթեղից 0,55մմ հաստության 
մ2 638 

29 
Մետաղակամ ֆերմաների և երկայնական կապերի, լայնական կապերի 

մոնտաաժում- C մասնաշենք 
տ 16.75 

30 Մետաղական կոնստուկցիաների մոնտաաժում- G մասնաշենք տ 16.32 

  Ջեռուցման մաս ( C մասնաշենք)     

1 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում /1ԷԿՄ=0.568 կՎտ/ կվտ 55.54 

2 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1205 մմ Kermi հատ 20 

3 Մարտկոցի թերմոստատիկ փականի տեղադրում d 15 հատ 20 

4 Մարտկոցի կարգավորիչ փական տեղադրում d 15 հատ 20 

5 Մարտկոցի օդահանան փական d 15 հատ 20 

6 Դատարկման փականի տեղադրում d 15 հատ 40 

7 Ավտոմատ օդահանան փական d 15 հատ 40 

8 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8 գծմ 132 

9 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8, 

մեկուսացումով 
գծմ 23 

10 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադ-րում PPR խողովակ d 25x3.5 

մեկուսացումով  
գծմ 26 

11 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադ-րում PPR խողովակ d 32x2.9 

մեկուսացումով  
գծմ 41 

12 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադ-րում PPR խողովակ d 40x4.7 

մեկուսացումով  
գծմ 75 



13 
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադ-րում PPR խողովակ d 

50x4.6,մեկուսացումով  
գծմ 20 

14 Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր հատ 104 

  Ջեռուցման մաս (G մասնաշենք)     

1 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում /1ԷԿՄ=0.568 կՎտ/ կվտ 124.25 

2 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=505 մմ հատ 9 

3 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=705 մմ հատ 4 

4 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=805 մմ հատ 10 

5 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=905 մմ հատ 2 

6 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1005 մմ հատ 37 

7 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1205 մմ հատ 16 

8 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1305 մմ հատ 3 

9 Մարտկոցի թերմոստատիկ փականի տեղադրում d 15 հատ 81 

10 Մարտկոցի կարգավորիչ փական տեղադրում d 15 հատ 81 

11 Ավտոմատ օդահանան փական d 15 հատ 81 

12 Փականների տեղադրում DN32 հատ 12 

13 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8 գծմ 245 

  Օդափոխության մաս (C մասնաշենք)     

1 

Ներածման-արտածման համակարգ Ն-6, կազմված` 

Ներածում 5040 մ3/ժ ներածում, 450 Պա 

Արտածում 4800 մ3/ժ ներածում, 450 Պա 

Ռոտորային ջերմափոխանակիչ 

Ջեռուցման հզորությունը 32.1 կվտ 

Խառնման խուց, Հիդրավլիկ միացման կոմպլեկտ/տես ջերմ-ն սխեման/ 

Ձայնախլացուցիչ, Թարմ օդի ֆիլտր 

Վերաշրջանառության ֆիլտր, Համակարգի ավտոմատիկա 

լրկ 1 

  Էլեկտրասնուցում (G, C, D մասնաշենքեր)     

  Վահան S/DB1-2/S-EQ, կազմում՝     

1 Վահանի իրանը 18 մոդուլի դռնակով հատ 1 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 25Ա հատ 1 

3 Դիֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 4 

4 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 1 

5 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 16Ա հատ 1 

6 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 25Ա հատ 1 

  Վահան S/DB3-1/S-EQ, կազմում՝     

1 Վահանի իրանը 18 մոդուլի դռնակով հատ 1 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 25Ա հատ 1 

3 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 3 

4 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 1 

5 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 16Ա հատ 3 

  Վահան S/DB2-2/S-EQ, կազմում՝     

1 Վահանի իրանը 18 մոդուլի դռնակով հատ 1 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 25Ա հատ 1 

3 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 3 



4 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 1 

5 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 16Ա հատ 2 

  Վահան S/DB1-2/L, կազմում՝     

1 Վահանի իրանը 12 մոդուլի դռնակով հատ 1 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 16Ա հատ 1 

3 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 5 

  Վահան S/DB2-2/L, S/DB3-1/Lկազմում՝     

1 Վահանի իրանը 12 մոդուլի դռնակով հատ 2 

2 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 16Ա հատ 2 

3 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 10 

  Ծխահեռացման համակարգի վահան, կազմում`     

1 Վահանի իրանը A310SEտիպի, 245մх295մմх110մմ հատ 1 

2 Վահանի մետաղական դռնակ A368 հատ 1 

3 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 40Ա հատ 1 

4 Անջատոց OT40F հատ 1 

5 Թողարկիչ ջերմային ռելեյով 380Վ 40Ա հատ 1 

6 Կոճակ AS-22N  հատ 1 

  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցեր (G մասնաշենք)     

  Ջրամատակարարման համակարգ     

1 
de40 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 26 

2 
de32 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 28 

3 
de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 60 

4 
de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով  
գծմ 76 

5 DN32 փականի մոնտաժում  հատ 2 

6 DN20 փականի մոնտաժում  հատ 2 

7 DN15 փականի մոնտաժում  հատ 12 

8 de40, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 2 

9 de25, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 6 

10 de20, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 36 

11 Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

12 de20x DN15, α=90o ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 39 

13 de40x DN32, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 5 

14 de32x DN25, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 

15 de40xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 2 

16 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

17 de32xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

18 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 22 

19 de40 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

20 de32 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 2 



21 de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

22 de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 6 

23 de40xde32 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 4 

24 de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 5 

25 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 12 

26 Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում  կգ 12 

27 de40 խողովակների առաստաղին ամրացման խամութների մոնտաժում  հատ 22 

  Հակահրդեհային համակարգ     

1 

Հակահրդեհային արկղ, ներառյալ՝ 

հակահրդեհային ծորակ DN50,  

հակահրդեհային ռետինե խեղեվակ, երկկողմանի արագ կցվող կիսամնեկներով, 

Փ50, 20մ 

Բրանցպոյտ Փ16, 

Կրակմարիչ, փրփրային ձեռքի 2 հատ 

հատ 6 

  Ջրահեռացման համակարգ     

1 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում գծմ 46 

2 Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում  գծմ 172 

3 Փ100, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 5 

4 Փ100, α=45o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 3 

5 Փ50, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 22 

6 Փ50, α=45o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 14 

7 Փ50 պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչի մոնտաժում հատ 3 

8 Փ50 պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչի մոնտաժում հատ 3 

9 Փ100 պոլիպրոպիլենե ուղիղ , թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 10 

10 Փ100 x Փ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

11 Փ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ ,թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում հատ 20 

12 Փ100 x Փ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 7 

13 Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում  հատ 3 

14 Փ50 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում  հատ 3 

15 Փ50 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում  հատ 1 

16 Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում հատ 9 

17 Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում հատ 22 

18 Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամութների մոնտաժում հատ 44 

19 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում աղտահանում Փ100, Փ50 գծմ 218 

20 
300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների 

վրա  
հատ 6 

  Կոնստրուկտորական մաս (E, F մասնաշենքեր)     

1 
Գրունտի մեջ տոփանված 20 մմ-40 մմ ֆրակցիայի խիճ, 10 սմ հաստությամբ 

(A,B մասնաշենքերի -0,1 նիշում) 
մ3 62.90 

2 
Երկաթբետոնե սալի պատրաստում B-12,5 դ.բետոնով (E,F մասնաշենքերի-0,1 

նիշում) 
մ3 62.90 

3 Ամրան Փ8A500c (E,F մասնաշենքերի-0,1 նիշում) տ 2.57 

4 Միաձույլ երկաթբետոնե սյուների պատրաստում B 25 դասի բետոնով մ3 53.70 

5 Ամրան Փ240Ac տ 1.95 



6 Ամրան ՓA500c տ 6.13 

7 Ներդիր տարր 100x16 տ 0.31 

8 Միաձույլ երկաթբետոնե պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով մ3 71 

9 Ամրան Փ240Ac տ 1.89 

10 Ամրան Փ A500c տ 5.55 

11 Երկաթբետոնե պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 132 

12 Ամրան Փ6,8A240 տ 0.88 

13 Ամրան ՓA500c տ 10.88 

14 
Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալերի (ստորին և վերին գոտի) պատրաստւմ B-

25 դասի բետոնով  
մ3 42.80 

15 Ամրան Փ8,6A240 տ 0.13 

16 Ամրան Փ12,18 A500c տ 4.18 

17 Մետաղակամ ֆանարի մոնտաաժում  տ 0.34 

18 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 0.34 

19 Խարսխային հեղյուս M16 հատ 40 

20 Բլոկների անցքերի լցափակում ցեմ.ավազային շաղախով  մ3 7.38 

21 Միջնորմների ամրանավորում Ամրան A500C Փ8 տ 0.71 

22 Միջնորմների ամրանավորում անկյունակ 75*5 տ 0.36 

23 Պտուտակ M5x60մմ հատ 1028 

24 Հեղույս M10x150մմ հատ 2 

25 Միաձույլ երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով մ3 1.09 

26 Ամրան Փ6Ac1 տ 0.02 

27 Ամրան Փ12A500c տ 0.11 

28 Միաձույլ երկաթբետոնե աստիճանների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով մ3 1.60 

29 Ամրան Փ5Br-I տ 0.05 

30 Գրունտի մեջ տոփանված խիճ (աստիճանի Ա 1,2 համար) մ3 1.55 

31 
Բետոնե նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի պատրաստում B-7.5 

դասի բետոնով 
մ3 0.70 

32 Երկաթբետոնե սալերի պատրաստւմ B-12,5 դասի բետոնով մ3 1.20 

33 Ամրան Փ8,6A240 տ 0.04 

34 Ամրան Փ12 A500c տ 0.02 

35 Ամրան Փ8A500c  տ 0.10 

36 Երկաթբետոնե պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով մ3 4 

37 Ամրան Փ12 A500c տ 0.02 

38 Ամրան Փ8 A500c տ 0.14 

39 Ամրան Փ8,6A240 տ 0.02 

40 Տանիքի մետաղական տարրերի տեղադրում տ 6.50 

41 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 6.50 

42 Ներդիր տարրեր  տ 0.62 

43 Մետաղակամ ֆերմաների մոնտաժում F մասնաշենք տ 5.72 

44 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 5.72 

45 Ծածկույթ 100 մմ հաստության տանիքային սենդվիչ-սալից  մ2 460 



46 
Մետաղակամ ֆերմաների երկայնական կապերի, լայնական կապերի 

մոնտաաժում F մասնաշենք 
տ 8.54 

47 Մետաղական կոնստուկցիաների ներկում տ 8.54 

  Ջեռուցման մաս (F մասնաշենք)     

1 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում /1ԷԿՄ=0.568 կՎտ/ կվտ 61.09 

2 Հարթ ջեռուցիչ մարտկոցի արժեքը տիպ 22, h=405 մմ, L=1205 մմ Kermi հատ 22 

3 Մարտկոցի թերմոստատիկ փականի տեղադրում d 15 հատ 22 

4 Մարտկոցի կարգավորիչ փական տեղադրում d 15 հատ 22 

5 Մարտկոցի օդահանան փական d 15 հատ 22 

6 Փականի տեղադրում d 40 հատ 4 

7 Դատարկման փականի տեղադրում d 15 հատ 44 

8 Ավտոմատ օդահանան փական d 15 հատ 44 

9 Հաշվեկշիռ փական տեղադրում d 20 հատ 22 

10 Գնդիկավոր փական տեղադրում d 20 հատ 22 

11 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR խողովակ d 20x2.8 գծմ 132 

  Օդափոխության մաս (E մասնաշենք)     

1 

Ներածման համակարգ Ն-4, կազմված` ներածում 3620 մ3/ժ ներածում, 450 

ՊաՋեռուցման հզորությունը 47,3 կվտ, հիդրավլիկ միացման կոմպլեկտ, 

ձայնախլացուցիչ, թարմ օդի ֆիլտր, օդամուղի ղեկավարման հանգույց, 

համակարգի ավտոմատիկա 

լրկ 1 

2 

Արտածման տանիքային օդամուղ L=780մ3/ժ, P=150պա, կազմված`  

Օդամուղի ձայնախլացուցիչ 

Օդամուղի ղեկավարման հանգույց 

լրկ 1 

  Օդափոխության մաս (F մասնաշենք)     

1 

Ներածման համակարգ Ն-7, կազմված` 

Ներածման համակարգ 2520 մ3/ժ ներածում, 450Պա 

Ջեռուցման հզորությունը 32կվտ 

Հիդրավլիկ միացման կոմպլեկտ 

Ձայնախլացուցիչ,օդամուղի ղեկավարման հանգույց 

Թարմ օդի ֆիլտր 

Համակարգի ավտոմատիկա 

լրկ 1 

2 Դեֆլեկտոր կարգավորող փականով Փ500 լրկ 3 

  Էլեկտրասնուցում (E, F մասնաշենքեր )     

  Վահան S/DB1-3/EQ, կազմում՝     

1 Բաշխիչ պահարան 54 մոդուլի հատ 1 

2 Վահանի մետաղական դռնակ A370 հատ 1 

3 Ֆազերի հսկման ռելե հատ 1 

4 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S293 D տիպի 80Ա հատ 1 

5 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 10Ա հատ 3 

6 Թողարկիչ ջերմային ռելեյով 380Վ 80Ա հատ 1 

7 Կոճակ AS-22N  հատ 1 

8 Դիֆֆերենցիալ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ DS201LAC-С 16A/30mA հատ 3 

9 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 14 

  Վահան S/DB1-3/K, կազմում՝     

1 Բաշխիչ պահարան 36 մոդուլի հատ 1 



2 Վահանի մետաղական դռնակ A368 հատ 1 

3 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S293 C տիպի 80Ա հատ 1 

4 Ֆազերի հսկման ռելե հատ 1 

5 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 40Ա հատ 1 

6 Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ S203 C տիպի 10Ա հատ 3 

7 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 32Ա հատ 1 

8 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 20Ա հատ 1 

9 Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ S201 C տիպի 10Ա հատ 8 

  Սնուցում     

1 
Ներքին տեղադրման էլեկտրատեխնիական խրոցակային վարդակ, 

երկտեղանոց, հողանցման կոնտակտով 250Վ, 16Ա, տուփով 
հատ 10 

2 
Ներքին տեղադրման էլեկտրատեխնիական խրոցակային վարդակ, 

մեկտեղանոց, հողանցման կոնտակտով 250Վ, 16Ա, տուփով 
հատ 10 

3 LED լուսատու 1x45Վտ հզորությամբ, FLAME UNI LED 1600 տիպի /L-2/ լրկ 4 

4 LED լուսատու 1x45Վտ հզորությամբ, INOX LED 50տիպի L-4 լրկ 13 

5 LED լուսատու 1x24Վտ հզորությամբ, CD LED 27 տիպի /B-5/ լրկ 24 

6 LED լուսատու 1x142Վտ հզորությամբ, Olimpik LED 160 տիպի /P-3/ լրկ 12 

7 Շարժման տվիչ IS771 տիպի հատ 2 

8 Վթարային լուսավորության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303 լրկ 12 

9 Երկբևեռ անջատիչ IP20 տուփով հատ 20 

10 Միաբևեռ անցումային անջատիչ IP20 տուփով հատ 1 

11 Պղնձե ջղերով ուժային մալուխ ВВГнг-5x10մմ2 FRLS գծմ 3 

  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցեր (E մասնաշենք)     

  Ջրամատակարարման համակարգ     

1 
de40 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 6 

2 
de32 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 10 

3 
de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով 
գծմ 32 

4 
de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, կցորդային մասերի 

տեղադրումով  
գծմ 22 

5 DN32 փականի մոնտաժում  հատ 1 

6 DN20 փականի մոնտաժում  հատ 2 

7 DN15 փականի մոնտաժում  հատ 8 

8 de32, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 4 

9 de25, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 7 

10 de20, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում հատ 16 

11 Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 1 

12 Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  հատ 2 

13 de20x DN15, α=90o ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 25 

14 de40x DN32, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 1 

15 de25x DN20, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 

16 de20x DN15, ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 



17 de40xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

18 de40xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

19 de32xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

20 de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 13 

21 de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 3 

22 de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 1 

  Հակահրդեհային համակարգ     

1 

Հակահրդեհային արկղ  

ներառյալ՝ 

հակահրդեհային ծորակDN50,  

հակահրդեհային ռետինե խեղեվակ, երկկողմանի արագ կցվող կիսամնեկներով, 

Փ50, 20մ 

Բրանցպոյտ Փ16, 

Կրակմարիչ, փրփրային ձեռքի 2 հատ 

հատ 1 

  Ջրահեռացման համակարգ     

1 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում գծմ 22 

2 Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում  գծմ 62 

3 Փ100, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 4 

4 Փ50, α=90o պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 14 

5 Փ50, α=45oպոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  հատ 10 

6 Փ100 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 6 

7 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 4 

8 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում  հատ 5 

9 Փ50 պոլիպրոպիլենե ուղիղ ,թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում հատ 14 

10 Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  հատ 2 

  
Կաթսայատուն 

Ինժեներական մաս 
    

  Կաթսայատան սարքավորումներ     

1 
Ջրատաքացուցիչ թուջե կաթսա 300-325կվտ հզորությամ, ավտոմատ 

ղեկավարման վահանակով 
լրկ 2 

2 Ավտոմատացված այրիչ բնական ցածր ճնշման գազի, 340 կՎտ, տեղադրոմ լրկ 2 

3 Կենտրոնախույս պոմպ ցանցային 2.2 Կվտ h=20մ 16 մ3/ժամ լրկ 2 

4 Պոմպ կարճ շրջանառության համար 0.2Կվտ h=1մ 3 մ3/ժամ լրկ 1 

5 Կենտրոնախույս պոմպ 1.1 Կվտ h=14մ 5մ3/ժամ հատ 1 

6 Համակարգի ընդարձակման մեմբրանային անոթ 200լ հատ 2 

7 Կեղտազտիչ Փ273 H=500մմ հատ 1 

8 Ջրի փափկեցման էլ.մագնիսական սարք հատ 1 

9 Կաթսայի ապահովիչ կափույր լրկ 2 

10 Լվացարան հատ 1 

  Ջերմամատակարարում      

1 
Պողպատյա էլեկտրոեռակցում. խողովակի տեղադրում 108x4մմ,ձևավոր 

մասերով 
գծմ 29 

2 Պողպատե էլ,եռակցումային խողովակնե տեղադրում 76x3մմ,ձևավոր մասերով գծմ 15 

3 Պողպատե ջրագազամուղայի խողովակի տեղադրում 57x3մմ,ձևավոր մասերով գծմ 20 



4 Պողպատե ջրագազամուղայի խաղովակի տեղադրում տրամագիծը 32մմ գծմ 9 

5 Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակ Dy=25մմ գծմ 14 

6 Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակ Dy=15մմ գծմ 13 

7 Խողովակների մեկուսացում 20մմ հաստ. ռետինե խողովակներով d=100մմ գծմ 29 

8 Խողովակների մեկուսացում 20մմ հաստ. ռետինե խողովակներով d=80մմ գծմ 15 

9 Խողովակների մեկուսացում 20մմ հաստ. ռետինե խողովակներով d=60մմ գծմ 20 

10 Խողովակների ռետինե ջերմոմեկուսացում ռետինե խողովակով d=32մմ գծմ 9 

11 Խողովակների ռետինե ջերմոմեկուսացում ռետինե խողովակով d=25մմ գծմ 14 

12 Խողովակների ռետինե ջերմոմեկուսացում ռետինե խողովակով d=15մմ գծմ 13 

13 Մետաղ խողովակների ամրացման համար կգ 80 

  Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ      

1 Մեկուսացվող խողովեկների ներկում հակաքայքայիչ լաքով  մ2 20 

2 Խողովակների մեկուսացում 16*0.05=0.8 մ3 մ3 0.8 

3 Մեկուսիչի պոլիէթիլենային պաշտպանիչ շերտ մ2 16 

  Ջերմային ցանց     

1 Գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.5 մ3 շերեփի տարողությամբ կողլիցք մ3 9 

2 
Գրունտի հետլիցք խրամուղի և փոսորակներ բուլդոզերով մինչև 5մ 

հերավորությունից  
մ3 3 

3 
Ավելացած գրունտի բարձում տարածքում հանույթ արված գրունտից՝ 

քաղաքային աղբավայր 
մ3 6 

4 Գրունտի ներկրում տարածքից տ 10.8 

5 Բիտումային քսուկ մ2 24 

6 Տոլ մ2 12 

7 Անշարժ հենարան տ 0.10 

8 
Պողպատյա էլեկտրոեռակցում. խողովակի տեղադրում 108x4 մմ, ձևավոր 

մասերով 
գծմ 24 

9 Անկյուն <900 հատ   

10 Խողովակների մեկուսացում 16*0.05=0.8 մ3 մ3 12 

  Անձրևաջրերի կոյուղի     

1 Փ100 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում գծմ 54 

2 Անձրևաընդունիչ ձագար Փ100 հատ 4 

3 Փ100 պոլիպրոպիլենե անկյունակ հատ 4 

4 Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում Փ100 գծմ 54 

  Ջրահեռացում     

  Հողային աշխատանքներ     

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում, քանդում 48,2մ2 մ3 16 

2 Բարձում ավտոմեքենայի վրա /4,8 մ3 x 2=9,6 տ/ տ 28.8 

3 Տեղափոխում քաղաքային աղբավայր տ 28.8 

5 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտերում մ3 692.40 

6 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտերում ձեռքով, կողալիցքով մ3 76.90 

7 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ մ3 23.70 

8 Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում մ3 89 

9 Գրունտի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից բուլդոզերով մ3 577.20 



10 
Գրունտի շերտերով ետլիցք միաժամա- 

նակյա յուրաքանչյուր շերտի (K 0.97-0.98) խտացումով 
մ3 192.10 

14 Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստության մ2 17 

15 Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում 6 սմ հաստության մ2 17 

16 Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում 4 սմ հաստության մ2 17 

17 
Փ150 կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում, 

փորձարկումով 
գծմ 287 

18 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով գծմ 19.20 

19 Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում , փորձարկումով գծմ 12 

  Բետոնային աշխատանքներ     

1 
Երկաթբետոնե կոյուղու հոր D=1.0, h=0.53-1.0մ, ներառյալ բետոնե հիմքը և 

երկաթբետոնե ծածկի սալը` 20 հատ 
հատ 19 

2 Խճի նախապատրաստական շերտ հորերի տակ մ3 4.75 

3 Աստիճան հորերի համար տ 0.15 

4 Ներդիր դետալներ հորի սեյսմակայունությունն ապահովելու համար կգ 407 

5 Աստիճան հորերի համար տ 0.29 

6 Մետաղական մասերի ներկում յուղաներկով, 2 շերտ մ2 19 

  Ջրահեռացման համակարգ     

7 Միացում գոյություն ունեցող ցանցին տեղ 2 

  Ջրամատակարարում     

  Հողային աշխատանքներ     

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում, քանդում 48,2 մ2 մ3 22 

2 Բարձում ավտոմեքենայի վրա և տեղափոխում քաղաքային աղբավայր տ 39.60 

3 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում մ3 320.60 

4 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով, կողալիցքով մ3 35.60 

5 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ մ3 5.40 

6 Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում մ3 18.10 

7 Խրամուղու ետլիցք ավազով մ3 6.10 

8 Գրունտի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից բուլդոզերով մ3 270.40 

9 
Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենայի վրա և տեղափոխում քաղաքային 

աղբավայր 
մ3 79.7 

10 Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստության մ2 14.30 

11 Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում 6 սմ հաստության մ2 14.30 

12 Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում 4 սմ հաստության մ2 14.30 

13 Պոլիէթիլենե Փ90 PE խողովակների մոնտաժում, հիդրավլիկ փորձարկումով գծմ 2 

14 Պոլիէթիլենե Փ63 PE խողովակակտոր գծմ 0.60 

  Արևային էլեկտրական կայան      

1 

Ցանցային կերպափոխիչներ 30 և 20 կՎտ, ինտերնետային մոնիթորինգի 

հնարավորությամբ, եռաֆազ, նվազագույնը 4 MPPT մուտքով, Մոնոբյուրեղ 420 

Վտ պիկային հզորությամբ ՖՎ 120 հատ վահանակ, Հաստատուն հոսանքի 

գերլարումների սահմանափակիչ, Հաստատուն հոսանքի հալվող ներդիրով 

ապահովիչներ, Մալուխ պղնձե ПВ, 1x 4մմ2, Կոնստրուկտիվ համակարգի 

բաղադրամասեր, Փոփոխական հոսանքի եռաֆազ, քառաբևռ ավտոմատ 

անջատիչ, Փոփոխական հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ 

լրկ 1 

  Բարեկարգում     



1 Գրունտի մշակում հանույթում և տեղափոխում լիցք մ3 209 

2 Գրունտի մշակում հանույթում և տեղափոխում լցակույտ մ3 28 

3 Հետլիցք և լիցքի հարթեցում հանույթում մ3 237 

4 Ավազակոպճային շերտի իրկանացում 10 սմ հաստ մ2 330 

5 
Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խիճով 12սմ հաստ. մեկ 

տակ 
մ2 3190 

6 Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բիտումով տոգորված խճով 4սմ մ2 3190 

7 
Ճանապարհի երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում տաք /B տիպի/ 

ասֆալտաբետոնով 5սմ հաստ.  
մ2 3190 

8 
Ճանապարհի երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում տաք /B տիպի/ 

ասֆալտաբետոնով 7սմ հաստ.  
մ2 3190 

9 Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 150x300 գծմ 671 

10 Մայթերի և սալվածքի ասֆալտապատում  մ2 1377,40 

11 Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խիճով 12սմ հաստ. մ2 1900 

12 Խիճ հետիոտն ճանապարհների համար b=100մմ մ2 774 

13 Մուտքի սալահատակի բետոնե շերտ 150 մմ հաստ մ3 69.70 

14 Սպորտ.հրապարակի համար խոշորահատ խիճ 20-40մմ ֆրակցիայի b=150 մմ մ2 252 

15 Սպորտ հրապարակում արհեստական խոտածածկույթի տեղադրում b=20 մմ մ2 1680 

16 Ավազի շերտի իրականացում h=50мм մ2 1680 

17 Ավազի շերտի իրականացում h=10  մ2 1680 

18 Բազալտի փոշի շերտի իրականացում h=20мм  մ2 1680 

19 10 սմ հաստ. բուսահողի տեղադրում, սիզամարգերի ցանում մ2 4913 

20 Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 100x200 գծմ 910.40 

21 Նստարանների բետոնե հիմքերի իրականացում մ3 19.44 

22 Փայտե և մետաղական կոնստուկցաներով նստարաններ հատ 27 

23 Աղբամաններ  հատ 27 

  Բակային ջրահեռացում     

1 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտերում մ3 26.20 

2 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ մ3 3.30 

3 Կոպիճի շերտի իրականացում  մ3 9.40 

4 Գրունտի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից բուլդոզերով մ3 11 

5 Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենայի վրա  տ 15.2 

6 Փ150 կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում գծմ 24.50 

7 Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով գծմ 66 

8 Պողպատե պատյան D=273x4մմ/мм գծմ 24.50 

9 Անցքերի շաղափում հատ 3300 

  Բետոնային աշխատանքներ     

1 Երկաթբետոնե կոյուղու հոր D=1.0, h=0.53-1.0մ մ3 3,60 

2 Խճի նախապատրաստական շերտ հորերի տակ մ3 0,50 

3 Թուջե մտոց T տիպի հատ 2 

4 Աստիճան հորերի համար տ 0,15 

5 Մետաղական մասերի ներկում յուղաներկով, 2 շերտ մ2 1 
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