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7.1.4 Խորհուրդներ՝ սեյսմակայուն քաղաքաշինության տեսանկյունից  

Սեյսմակայուն քաղաքաշինությունը խթանելու համար խորհուրդ է տրվում հետևյալը. 

- Խթանել սեյսմակայուն քաղաքային ենթակառուցվածքը, որը կառուցվել է Խորհրդային 

շրջանում (մասնավորապես՝ խթանել կենսապահովման օբյեկտների ցանցը, ինչպիսիք 

են՝ ջուրը, կոյուղին, էլեկտրականությունը, գազը, որոնք երկրորդական աղետի 

կանխարգելման հարցում արդյունավետ են): 

- Շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման միջոցով ճանապարհների փակման 

կանխարգելում և քաղաքացիների վնասի նվազեցում (մասնավորապես՝ խթանել 

ներկայումս իրականացվող սեյսմակայուն շենքերի ծրարգրերը, ինչպիսիք են՝ 

հիվանդանոցները և դպրոցները): 

- Բաց տարածքների ապահովում, որոնք աղետի դեպքում կարող են օգտագործվել 

որպես տարահանման վայր (օգտագործել սեյսմակայուն դպրոցների դաշտերը, խոշոր 

գործարանների տարածքները և ուրբանացված շրջանների բաց տարածքները): 

- Լայն տարածք ընդգրկող ճանապարհների ցանցի կառուցում (ներառյալ քաղաքի 

կենտրոնից տարանցիկ երթևեկության վերացումը), և քաղաքի կենտրոնը շրջապատող 

արտաքին օղակաձև ճանապարհի կառուցում: 

- Քաղաքի հարավ-արևելյան մասում սողանքային պաշտպանության տարածքում և 

Հրազդանի ու Նորքի կիրճերի երկայնքով լանջային հողերում սեյսմակայուն տների 

ավելացում: 

(1) Քաղաքի պլանավորման հիմնական գաղափարները 

Քաղաքում կառուցապատման աշխատանքները պետք է համապատասխանեն 

“Քաղաքաշինության մասին (1998-05-05)” օրենքին և շինարարական ստանդարտներին 

(Շինարարական նորմեր և կանոններ, Հայաստանի Հանրապետություն II-6.02-2006, 

սեյսմակայուն շինարարություն, նորմերի նախագիծ): Բացի այդ, վերակառուցման 

ծրագրերը պետք է համապատասխանեն Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծին և 

ապահովեն հասարակական տարածք հանդիսացող բաց տարածքներ, որոնք կառուցվել 

են Խորհրդային շրջանում: 

(2) Վերակառուցման ծրագրերի խթանում  

Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծին համապատասխանող վերակառուցման 

ծրագրերը պետք է իրականացվեն քայլ առ քայլ՝ ռազմավարական տեսանկյունից: 

Վերակառուցման ծրագրեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ է բանակցել և 

համաձայնության գալ հողի սեփականատերերի հետ՝ քաղաքապետարանի այնպիսի 

վարչությունների կողմից համապատասխան ղեկավարմամբ, ինչպիսիք են՝ 

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունն ու Քաղաքաշինության և հողի 

հսկողության վարչությունը: Սովորաբար, կառուցապատողին նախկին հողի կամ շենքի 

սեփականության իրավունքի վաճառքից ստացած գումարների հաշվին բնակիչները 

կարող են ձեռք բերել նոր տներ: Քանի որ վերակառուցման ենթակա տարածքների 
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բնակիչները հիմնականում ունեն ցածր եկամուտ, ապա բնակիչներին տրամադրված 

փոխհատուցման միջոցով հիմնականում հնարավոր չի լինում նույն վայրում 

վերակառուցված տուն գնել: Այդ պատճառով, քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 

պետք է նախատեսել պետական բնակարաններ և վարձակալությամբ տներ, որպեսզի 

միջին եկամուտ ունեցող բնակիչները կարողանան շարունակել ապրել նույն վայրում՝ 

առանց վիճաբանության: Սեփական տների ամրացման համար կառաջարկվեն հետևյալ  

խնդիրները: 

Վերակառուցման աշխատանք 

Ըստ գլխավոր հատակագծի՝ վերակառուցման ենթակա են մինչև 1989թ. կառուցված 

շենքերը (հիմնականում 1960-ականներից մինչև 1970-ականները): Սեփական տների 

վերակառուցմանը խթանելով և բնակիչների ու կառուցապատողի միջև համաձայնության 

ձեռբերումով վերակառուցման աշխատանքը պետք է իրականացվի հետևյալ կերպ. 

- Խթանել վերակառուցման գնի նվազեցմանը՝ կառուցելով բարձր կամ միջին 

հարկայնությամբ շենքեր, որի միջոցով հնարավոր կլինի մեծացնել հատակի մակերեսը 

- Խթանել այն վերակառուցման ծրագրերը, որոնք նախատեսում են ցածր 

հարկայնությամբ տների տարածքը վերակառուցել նոր բազմաբնակարան շենքերով, 

այդպիսով՝ փոխարկելով հողը բնակարանների: 

- Վարձակալությամբ տների տրամադրման միջոցով խթանել այն մաշված տների 

վերակառուցումը, որտեղ բնակվում են ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ 

Սեյսմակայուն աշխատանք 

Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծում “հասարակական շենքեր, պատմական և 

մշակութային շենքեր”-ի տակ դասակարգված շենքերի սեյսմիկ զննման հիման վրա 

կիրականացվեն սեյսմակայուն աշխատանքներ: Մասնավորապես, սեյսմիկ աղետի 

դեպքում կարևոր դեր խաղացող հիվանդանոցների և դպրոցների սեյսմակայուն 

աշխատանքը կլինի առաջնահերթ: 

(3) Բաց տարածքների ապահովումs 

Ուրբանացված տարածքում բաց տարածքների ապահովում 

Գլխավոր հատակագծի GIS տվյալների, բնակչության բաշխման վերաբերյալ 

տեղեկատվության և այլնի վերադրման արդյունքում պարզ դարձավ հետևյալը. 

- Այգիները և կանաչապատ տարածքները ցրված են ամբողջ քաղաքով, իսկ քաղաքի 

արտաքին եզրի բաց տարածքների հարաբերակցությունը համեմատաբար բարձր է:  

- Այգիները և կանաչապատ տարածքները համեմատաբար խիտ են քաղաքի 

կենտրոնական մասերում՝ Կենտրոն և Արաբկիր համայնքներում, իսկ Նորք-Մարաշ 

համայնքում այդպիսիք չկան: 

- Ըստ Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի՝ մինչև 2020թ. նախատեսվում է ավելացնել 

կանաչապատ տարածքները և այգիները ավելի քան 10մ2 /մարդ չափով:  
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Աղետ տեղի ունենալու պարագայում անհրաժեշտ է ապահովել քաղաքապետարանի 

կողմից նշանակված նախնական տարահանման վայրերը, ինչպիսիք են՝ դպրոցների 

դաշտերը (տարրական և միջնակարգ դպրոցների), հիվանդանոցները և կառավարական 

շենքերը: Բացի այդ, ուրբանացված տարածքի առկա այգիները և քաղաքի արվարձանների 

բաց տարածքները կօգտագործվեն որպես երկրորդական տարահանման վայրեր: Քանի որ 

սեփական տներից կազմված բարձր խտությամբ բնակավայրերում բաց տարածքների 

պակասություն կա, ապա վերակառուցման ժամանակ պետք է խթանել մասնավոր 

հողերում և շենքերի մերձակայքում բուֆերային ծառերի տնկմանը՝ հրդեհի տարածումը 

կանխելու համար: 

 

Աղյուսակ 7.1-2  Կանաչապատ տարածքների ապագա պլանն ըստ համայնքների 

 

Աղետի կառավարման այգու նշանակումը և կառուցումը 

Գոյություն ունեցող այգին պետք է նշանակել աղետի կառավարման այգի և այն 

վերակառուցել ոչ միայն ժամանակավոր տարահանման համար, այլ նաև որպես 

փրկարարական աշխատանքների բազա օգտագործելու համար, որի համար անհրաժեշտ 

է ունենալ ավելի քան 10-20հա (տես Նկար 7.1-5-ը): Հաշվի առնելով երկրաշարժի դեպքում 

վնասի գնահատման արդյունքները և տարահանման համար մատչելի ճանապարհները` 

ցանկալի կլինի քաղաքի հանգուցային կետերում ծավալել մի քանի աղետի կառավարման 

այգիներ (տես Նկար 7.1-6-ը): 

Քաղաքի պլանների որոշումը 

Քաղաքի որոշ մասերում գտնվող մեծ չափի այգիներում կառուցվել են սեփական տներ: 

Բացի այդ, ուրբանացված տարածքներում կարելի է տեսնել սեփական հողի վերածված 

հետիոնտնային արահետներ: Դրա պատճառը նրանում է, որ այնպիսի հասարակական 

տարածքները, ինչպիսիք են՝ ճանապարհները, այգիները և մասնավոր հողերը, դեռ լիովին 

բաժանված չեն, և հասարակական տարածքների օգտագործումը որոշվում է անհատական 

կառուցապատման դիմումների հիման վրա: Որպես հասարակական բաց տարածքներ` 
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այգիների և կանաչապատ տարածքների օգտագործման շարունակականությունն 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է քաղաքի որոշում՝ հասարակական բաց տարածքների 

նշանակման վերաբերյալ: 
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Նկար 7.1-5  Բաց տարածքների (այգիներ, կանաչապատ տարածքներ) օգտագործումը՝ որպես աղետի կառավարման բազա 
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Նկար 7.1-6  Մեծամասշտաբ աղետի կառավարման այգու կառուցում 
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(4) Ճանապարհների բարեկարգում 

Երթևեկության ցանց 

Ըստ Երևանի գլխավոր հատակագծի՝ մայրուղիների կառուցումը պետք է իրականացվի 

քայլ առ քայլ: Սեյսմիկ աղետի ժամանակ սահուն տարահանման և փրկարարական 

աշխատանքների ապահովման համար հրատապ պետք է իրականացնել արտաքին 

օղակաձև ճանապարհների որոշ կիսակառույց մասերի շինարարություն՝ քաղաքի 

կենտրոնից ամենակարճ ուղիով նշանակետ հասնելու համար: 

Կայանատեղի 

Ուրբանացված տարածքներում ճանապարհների երկայնքով կայանատեղիները 

հիմնականում վերահսկվում են քաղաքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտ է 

տարահանման և փրկարարական աշխատանքների համար նախատեսված երթուղիների 

երկայնքով սահմանել մեքենաների կայանման սահմանափակումներ և ստեղծել լրացուցիչ 

կայանատեղիներ այդ երթուղիների երկայնքով: Քանի որ բազմաբնակարան շենքերի 

բակերը հիմնականում օգտագործվում են որպես ավտոտնակներ, ապա երկրաշարժի 

ժամանակ ավտոտնակները կխանգարեն տարահանմանը և փրկարարական 

աշխատանքներին և հետագայում կարող են բերել երկրորդական աղետի՝ բենզինի այրման 

պատճառով: Հաշվի առնելով նաև այն, որ աղետի ժամանակ գործողություններին 

խանգարելու հարցում ավտոտնակների ռիսկը նշվում է քաղաքացիների կողմից, պետք է 

առաջարկել դրանց ճիշտ պահպանումը և օգտագործման սահմանափակումները: 

Հասարակական տրանսպորտ 

Աղետի ընթացքում բնակչությունը հիմնականում կօգտվի հասարակական տրանսպորտից, 

իսկ սեփական մեքենաների շահագործումը կսահմանափակվի, բացառությամբ 

արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված մեքենաների: Առանց արտակարգ 

իրավիճակների համար նախատեսված մեքենաներին խանգարելու, հասարակական 

տրանսպորտի շարժումը հնարավորինս համակարգելու համար, հասարակական 

տրանսպորտի և երկաթգծի ընկերությունների ղեկավարությունը պետք է ընդունելի 

ժամանակահատվածում բարելավի սեյսմակայուն ենթակառուցվածքը, ինչպիսիք են՝ 

հեռախոսագծի սյուները: Բացի այդ, աղետի ժամանակ հետիոտն շարքի ապահովման 

համար խորհուրդ է տրվում, որ հասարակական տրանսպորտի և ավտոբուսների 

ընկերության ղեկավարությունը բարելավի սեյսմիկորեն ամրացված կանգառները: Աղետի 

դեպքում սեփական մեքենաների շահագործումն արգելելու համար խորհուրդ է տրվում 

մետրոյի ընդլայնում, որը ղեկավարվում և շահագործվում է քաղաքապետարանի կողմից 

(հետագա ընդարձակման պլանով): 

(5) Հողօգտագործումն աղետի ժամանակ 

Աղետի ժամանակ պետք է հաշվի առնել դպրոցները, հիվանդանոցներ և կառավարման 

գրասենյակները, որոնք արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից պետք է 

սահմանվեն որպես նախնական տարահանման վայրեր, ինչպես նաև՝ ակտիվ 
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օգտագործման մեջ գտնվող այգիները, կանաչապատ տարածքները և այլ բաց 

տարածքները՝ որպես երկրորդական տարահանման վայրեր (տես Նկար 7.1-7-ը): Մինչև 

երկրոդական տարահանման վայրի շահագործումը անհրաժեշտ է կնքել թույլտվության 

պայմանագիր Երևանի քաղաքապետարանի և հողի սեփականատիրոջ միջև: Խորհուրդ է 

տրվում աղետի ժամանակ որպես ապաստարան ակտիվ օգտագործման ենթակա 

այգիներում և կանաչապատ տարածքներում տեղադրել ցուցանակներ (սահմանված 

տարահանման վայրի վերաբերյալ տեղեկացնելու համար), արտակարգ իրավիճակների 

համար նախատեսված զուգարաններ, արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված 

լույսեր և պահեստային բազա (տես Նկար 7.1-8-ը): 
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Նկար 7.1-7  Տարահանման քարտեզ՝ Կենտրոն համայնքի օրինակի վրա 
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Նկար 7.1-8  Աղետի կառավարման այգու պատկերը Ճապոնիայում 
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7.2 Միջավայր և սոցիալական պայմաններ 

7.2.1 Փլատակերի հեռացում 

(1) Փլատակների հեռացման ներկայիս վիճակը 

Ներկայումս շենքի ապամոնտաժումից առաջացած փլատակները և շինարարական 

աղբը տեղափոխվում են Աջափնյակ համայնքում գտնվող աղբանոց, իսկ քաղաքային 

պինդ թափոնը հիմնականում հեռացվում է Նուբարաշեն համայնքում գտնվող աղբանոց: 

Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչությունը պատասխանատու 

է պինդ թափոնի կառավարման համար, բայց ոչ շինարարական աղբի կառավարման 

համար: Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշիության 

վարչությունն ու քաղաքաշինության ու հողի տեսչության վարչությունը 

պատասխանատու են փլատակների կառավարման համար, իսկ շինարարական աղբը 

դեպի Աջափնյակի աղբանոց տեղափոխելու իրավունք ունեն միայն այն շինարարական 

ընկերությունները, որոնք պայմանագիր ունեն լիցենզավորված ընկերության հետ: 

Առկա աղբանոցը քարհանքի ամայի հողամաս է, որը գտնվում է Աջափնյակ համայնքի 

Ցիտա գործարանի մոտ և ունի 10հա մակերես: Ասում են, որ այն ներկա պահից 

կօգտագործվի ավելի քան 10 տարի, քանզի Երևան քաղաքի շինարարական աղբի 

քանակը շատ չէ: Քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի երկու վարչություններն էլ 

քարհանքի ամայի հողամասերից ընտրել են այս վայրը, ապա աղետի դեպքում 

փլատակերի հեռացման համար տարածք կընտրվի քարհանքի ամայի հողամասի 

թեկնածու տեղանքների միջից: 

Որպես տեղեկություն պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր համայնքում կա քաղաքային պինդ 

թափոնի կառավարման մեկ ընկերություն: Այն կարող է աշխատել մրցույթի հիման վրա 

և հավաքել ու տեղափոխել պինդ թափոնը վերջնական աղբանոց, ներառյալ փողոցների 

մաքրման, ջրման և ձյան հեռացման աշխատանքները: Նուբարաշենում գտնվող 

վերջնական աղբանոցը կառավարվում է Երեբունի համայնքի քաղաքային պինդ աղբի 

կառավարման ընկերության կողմից: 

 

(2) Երևան քաղաքում սեյսմիկ աղետից առաջացած փլատակների քանակը 

Սեյսմիկ աղետից առաջացած փլատակների քանակը հաշվարկվել է ԳԽ2 սցենարի 

հիման վրա: Սեյսմիկ աղետի պատճառով ամբողջությամբ քանդված շենքերի քանակը 

ցույց է տրված Աղյուսակ 7.2-1-ում: 

Սեյսմիկ աղետից առաջացած փլատակների քանակը հաշվարկվել է ամբողջությամբ 

քանդված երկաթբետոնե շենքի փլատակների միջին միավորի (Ճապոնիայի Հանշինի 

երկրաշարժի ժամանակ 0.120 տոննա/մ2 վառվող թափոն և 0.987 տոննա/մ2 չվառվող 

թափոն) և բազմահարկ բնակելի շենքերի և սեփական տների հատակի միջին 

մակերեսների (4,568մ2 և 232մ2) վերաբերյալ տվյալների հիման վրա: Արդյունքները 

բերված են Աղյուսակ 7.2-2-ում:  
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Այրվող թափոն        473x103 +386x103 = 859x103 (տոննա) 

Չայրվող թափոն   3,891x103 + 3,175x103 = 7,066x103 (տոննա) 

 

Աղյուսակ 7.2-1  ԳԽ2 սցենարի դեպքում ամբողջությամբ քանդված շենքերի քանակը 

 

 

Աղյուսակ 7.2-2  ԳԽ2 սցենարի սեյսմիկ աղետի պատճառով առաջացած փլատակների քանակը 

 

 

(3) Փլատակների տեղափոխումը և հեռացումը 

Փլատակների ծավալը կարելի է հաշվարկել բաժանելով փլատակի զանգվածը միավոր 

ծավալի զանգվածի վրա, 1.2 տոննա / մ3: Քարհանքի 30մ խորությամբ և 20հա մակերեսով 

ամայի հողամաս է պահանջվում` ամբողջ փլատակները հեռացնելու համար: 

 

Բազմահար
կ շենք
(x100)

Սեփական
տուն

(x100)

Բնակելի
միավոր
(x100)

1 Աջափնյակ 3.9 30.6 267 0.5 12% 10.9 36% 36 14%

2 Ավան 2.3 12.2 127 0.6 27% 6.7 55% 40 32%

3 Արաբկիր 5.8 33.2 347 1.2 21% 11.7 35% 74 21%

4 Դավթաշեն 1.7 7.8 98 0.0 2% 3.2 41% 5 5%

5 Էրեբունի 2.2 106.4 228 0.5 23% 38.4 36% 69 30%

6 Կենտրոն 7.1 55.1 364 2.5 35% 15.5 28% 103 28%

7 Մալաթիա-Սեբաստիա 5.7 45.3 346 0.3 6% 10.3 23% 27 8%

8 Նոր Նորք 6.4 1.8 369 1.0 16% 0.5 31% 71 19%

9 Նորք-Մարաշ 0.0 24.0 24 0.0 23% 8.3 35% 8 34%

10 Նուբարաշեն 0.3 5.5 16 0.1 26% 1.4 26% 4 26%

11 Շենգավիթ 5.5 72.0 298 1.4 26% 16.4 23% 73 25%

12 Քանաքեռ-Զեյթուն 2.9 32.4 163 0.5 16% 15.3 47% 37 23%

43.7 426.3 2,649 8.6 20% 138.7 33% 548 21%Ընդամենը

No. Համայնք

Հաշվեգրում Ամբողջությամբ կամ ծանր վնասված

Բազմահարկ
շենք

(x100)

Սեփական
տուն

(x100)

Բնակելի
միավոր
(x100)

Վառվող թափոն
(x1,000 տոննա)

Չվառվող 

թափոն
(x1,000 տոննա)

Վառվող թափոն
(x1,000 տոննա)

Չվառվող 

թափոն
(x1,000 տոննա)

1 Աջափնյակ 26 210 30 249

2 Ավան 33 273 19 153

3 Արաբկիր 66 541 32 267

4 Դավթաշեն 2 15 9 73

5 Էրեբունի 28 227 107 880

6 Կենտրոն 136 1,119 43 356

7 Մալաթիա-Սեբաստիա 17 142 29 236

8 Նոր Նորք 57 466 2 13

9 Նորք-Մարաշ 0 1 23 190

10 Նուբարաշեն 4 36 4 33

11 Շենգավիթ 79 654 46 375

12 Քանաքեռ-Զեյթուն 25 207 43 351

473 3,891 386 3,175

Բազմահարկ շենք Սեփական տուն

No. Համայնք

Ընդամենը
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7,066x103 (տոննա) / 1.2 (տոննա /մ3) = 5,888x103 (մ3) 

5,888x103 (մ3) / 30(մ)   = 196x103 (մ2) 

   = 20 (հա) 

Քաղաքային պինդ թափոնը հավաքելու համար Երևան քաղաքում աշխատում է 151 

աղբահավաք բեռնատար: Եթե անգամ այդ թվին ավելացվի ևս 49 բեռնատար և 

ընդհանուր 200 աղբահավաք բեռնատարի միջոցով կատարվի աղետից առաջացած 

փլատակների տեղափոխություն՝ տարեկան 250 օր իրականացնելով օրական 10 երթ, 

ապա աղետից առաջացած ամբողջ փլատակների հեռացման համար կպահանջվի 3.5 

տարի: 

 

7,066x103 (տոննա) / 4 (տոննա) / 10 (երթ) / 200 (բեռնատար) / 250 (օր) = մոտավոր. 3.5 

(տարի) 

 

ԳԽ2 սցենարը ձևակերպված է այն ենթադրության հիման վրա, որ բնակչության 21%-ը 

կմնա անտուն, իսկ 79%-ը կկարողանա մնալ իրենց տներում: Դա նշանակում է, որ 

Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչությունը պետք է 

սովորականի պես իրականացնի քաղաքային պինդ թափոնի կառավարումը՝ անգամ 

սեյսմիկ աղետից հետո: Դա նշանակում է, որ աղբահավաք մեքենաների 79%-ը պետք է 

շարունակի քաղաքային աղբի հավաքման առօրյա աշխատանքը: Դա էլ իր հերթին 

նշանակում է, որ քաղաքային պինդ թափոնի առօրյա կառավարման պահպանման 

դեպքում աղետի առաջացրած ամբողջ աղբի հեռացման համար կպահանջվի 17 տարի:  

 

3.5 տարի / 0.21 = մոտավոր. 17 (տարի) 

 

Տեղեկության համար պետք է նշել, որ վերամշակում չի իրականացվում և փլատակների 

վերաշահագործման և աղբի քանակի նվազեցման համար աղետի առաջացրած 

փլատակների բետոնե աղյուսների, երկաթբետոնների և քարերի տարանջատման 

համակարգ գոյություն չունի: Քաղաքային իշխանությունները նախատեսում են լցնել 

քարհանքի ամայի հողամասերը շինարարական աղբով և վերջում ծածկել այն հողով՝ 

փոքր ավան կամ կանաչապատ տարածք կառուցելու համար: Այդ պատճառով, 

ներկայումս հնարավոր չէ ակնկալել աղետի առաջացրած փլատակների քանակի 

կրճատում՝ վերաշահագործման և վերամշակման համար դրանց տարանջատման 

միջոցով: 

 

Միաժամանակ, 859x103 տոննա վառվող պինդ թափոն կառաջանա երկրաշարժի 

պատճառով: Այդ թափոնը պետք է տեղափոխվի Նուբարաշենում գտնվող քաղաքային 

աղբանոց, քանի որ Երևան քաղաքում գոյություն չունի քաղաքային թափոնի այրման 

համակարգ: 
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Եթե Երևան քաղաքում ներկայումս շահագործվող ճզմիչ բեռնատարները շահագործման 

դրվեն աղետի առաջացրած վառվող աղբի տեղափոխման համար՝ տարեկան 250 օր 

իրականացնելով օրական 10 երթ, ապա աղետի առաջացրած ամբողջ վառվող թափոնի 

տեղափոխման համար կպահանջվի 1 տարի: Թափոնի քանակը կազմում է վերջին 50 

տարում Նուբարաշենի աղբանոցում թափված ամբող թափոնի 9%-ը, որի համար 

պահանջվում է 5մ խորությամբ և 14հա մակերեսով տարածք: Երկրաշարժի արդյունքում 

Երևան քաղաքում առաջացած վառվող թափոնի հեռացման համար Նուբարաշենի 

աղբանոցի ամբողջ 52.3հա տարածքից մնացել է 20հա տարածք: 

 

859x103 (տոննա) / 4 (տոննա) / 10 (երթ) / 85 (բեռնատար) / 250 (օր) = մոտավոր. 1 

(տարի) 

859x103 (տոննա) /1.2 (տոննա / մ3) = 716x103 (մ3) 

716x103 (մ3) / 5(մ) = 14 (հա) 

ԳԽ2 սցենարը մշակվել է այն եզրահանգման հիման վրա, որ բնակ.միավորների 

բնակչության 21%-ը կմնան անտուն, իսկ մնացած 79%-ը կկարողանան ապրել իրենց 

տներում: Եթե աղբի հավաքման համակարգի 79%-ը չներգրավվի աղետից հետո 

վերականգնման աշխատանքների մեջ, ապա կպահանջվի 5 տարի` աղետից առաջացած 

ամբողջ դյուրավառ թափոնները տեղավորելու համար` շարունակելով ամենօրյա 

քաղաքային պինդ աղբի կառավարումը  

  

1 (տարի) / 0.21 = մոտ 5 (տարի) 

 

(4) Շինարարական աղբի տեղավորման հնարավոր տեղանքներ 

Երևան քաղաքում կան մի շարք տեղանքներ, որոնք կարող են հարմար լինել աղետից 

առաջացած շին. աղբը տեղավորելու համար: Այդ հնարավոր տեղանքներից 4-ը 

ներկայացված են Աղյուսակ 7.2-3-ում և Նկար 7.2-1-ում: Ա2 և Ե1 տեղանքներն այժմ 

ծառայում են որպես բազալտի քարհանքեր և կարող են ծառայել որպես աղբավայր 

աղետից առաջացած շին. աղբի համար` որպես քարհանք ծառայելուց հետո: Դրանք 

բոլորը ի սկզբանե պետական հողեր են, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են ետ 

պահանջվել օգտագործողից կառավարության կողմից: Ընդհանուր ծավալը կկազմի 

մոտավորապես 7.75 մլն մ3, ինչը բավարար է տեղավորելու համար 0.7 մլն մ3 աղետից 

առաջացած ողջ շին. աղբը: 

 

Ավելին, կա տեղեկատվություն նաև Երևան քաղաքից դուրս գտնվող հնարավոր 

տեղանքների վերաբերյալ: Քանի որ Երևանի քաղաքապետարանը չի կարող 

ուղղակիորեն կառավարել իր իրավասությունից դուրս գտնվող տեղանքի հողը, ապա 

Երևան քաղաքի և յուրաքանչյուր մարզի միջև համակարգումը պետք է իրականացվի 

կենտրոնական կառավարության կողմից: 
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Աղյուսակ 7.2-3  Շինարարական աղբի տեղավորման հնարավոր տեղանքների 

ՀՀ 
Ժամանակավոր 

անվանում 
Համայնք 

Ծավալ 

(1,000 մ3) 

Հաշվարկ 

(տարածք x խորություն) 

1 Ա1 Աջափնյակ 4,000 10 հա x 40 մ = 4,000,000մ3 

2 Ա2 Աջափնյակ 600 1 հա x 60 մ= 600,000 մ3 

3 Ն1 Նոր Նորք 2,250 15 հա x 15 մ= 2,250,000 մ3 

4 Ե1 Էրեբունի 900 6 հա x 15 մ =900,000 մ3 

Ընդամենը 7,750  

 

 

Նկար 7.2-1  Շին. աղբի տեղավորման հնարավոր տեղանքների տեղադրությունը 

 

7.2.2 Վտանգավոր թափոնների տեղավորումը (Ասբեստ)  

(1) Վտանգավոր թափոնների տեղավորման ներկա վիճակը 

Առողջապահական թափոնները` ներառյալ ինֆեկցիոն թափոնները, հիվանդանոցներից 

և բժշկական ինստիտուտներից տեղափոխվում են աղբակիզարան` երկու 

լիցենզավորված ընկերությունների կողմից` այրելու և անվտանգ դարձնելու 

նպատակով: 

Մի շարք լիցենզավորված ընկերությունների կողմից վտանգավոր թափոնի հավաքման 

աշխատանքներից հետո դրանք տեղափոխվում են Նուբարաշենի քաղաքային պինդ 

թափոնների աղբավայր` ի վերջո խառնելով քաղաքային կարծր աղբի հետ, քանի որ 

Երևան քաղաքում վտանգավոր թափոնների տեղավորման տեղանք չկա: Թեև 

Բնապահպանության նախարարությունն արդեն ներկայացրել է վտանգավոր 

թափոնների մշակման կանոնակարգ, այնուամենայնիվ, քաղաքապետարանը չի կարող 

հետևել դրան` բյուջեի սղության պատճառով: Դա նշանակում է, որ վտանգավոր 

թափոնների համար հատուկ աղբավայր գոյություն չունի: 

 

A1

A2

E1

N1
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(2) Ասբեստ 

Ասբեստի վերաբերյալ շատ քիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ, թեև 

Առողջապահության, Բնապահպանության, Քաղաքաշինության նախարարությունների, 

Երևանի քաղաքապետարանի Համայնքային սպասարկման վարչության և 

Ճարտարապետության ու քաղաքաշինության վարչության կողմից կազմակերպվել են 

լսումներ:  Ասբեստի պատճառով որևէ վթարի մասին չի զեկուցվել: Ճշտված չէ, թե 

որքան ասբեստ է օգտագործվել շենքերի և խողովակների շինարարության համար և 

որքան ասբեստ է մնացել հին շենքերի ներսում:  

Հայաստանում ասբեստի օգտագործումը մինչ այժմ արգելված չէ, և Արարատի շրջանում 

կա մի ընկերություն, որը զբաղվում է ասբեստի արտադրությամբ: Ըստ Երևանի 

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության տեղեկատվության, որը 

թույլտվություն է տրամադրում շենքերի քանդման համար, քանդմամբ զբաղվող 

լիցենզավորված կազմակերպությունը շենքերում ասբեստ հայտնաբերելիս, այն այլ 

թափոններից առանձին են թափում: 

Այդ պատճառով, աղետից առաջացած վերականգնման ենթակա շին. աղբի  մաքրման 

աշխատանքներում ներգրավված անձը պետք է կրի հակա-ազբեստային դիմակ, 

թափոնները խոնավացնի ջրով, տեղավորի ասբեստը պայուսակի մեջ և պահեստավորի 

որոշակի վայրում` զգուշացման ցուցատախտակով:  

 

7.2.3 Մարդկային արտաթորանքի կառավարումը և սանիտարական վիճոկը 

(1) Մարդկային արտաթորանքի մշակման ներկա վիճակը 

Երևան քաղաքի զուգարաններից դուրս եկած մարդկային արտաթորանքը, կենցաղային 

կոյուղաջրի հետ միախառնված, խողովակաշարի ցանցի միջոցով հավաքվում են 

Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող Չարբախի կեղտաջրերի մշակման կայանում:  

Հսկայական կայանը, որը կառուցվել է Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում, 

կարող է իրականացնել կեղտաջրերի մշակման գործառույթ` անհրաժեշտ բոլոր 

գործընթացներով, և վերջում վարակազերծել կեղտաջրերը` մինչև Հրազդան գետը 

թափելը: Ինչևէ, դժբախտաբար այն չի գործում վերջին քսան տարվա ընթացքում` 

էլեկտրամատակարարման խնդիրների պառտճառով: 

Ներկայումս կեղտաջրերը բաց են թողնվում ուղղակիորեն Հրազդան գետը` մշակման 

միայն երկու փուլ անցնելուց հետո` կոշտ աղբը մաքրելուց և ավազը նստեցնելուց հետո: 

Բաց է թողնվում ամսական 4.5մլն մ3 մշակված ջուր, ինչը համարժեք է 1600-1800լ/վ: Թեև 

գետի ջրի որակի վրա ազդեցությունը հունվար-մայիս ամիսներին էական չէ, քանի որ ջրի 

ծավալը գետում մոտավորապես կազմում է 10000լ/վ, մնացած ամիսների ընթացքում 

գետում ջրի ծավալը կազմում է մոտ 2000լ/վ, և մշակման կայանից բաց թողվող 

կեղտաջրերը գետում տարրալուծվում են առավելագույնը 50%-ով: 

Ինչևէ, դրանով զբաղվող մարդիկ կարծում են, որ կեղտաջրերի հասցված վնասը փոքր է, 

քանի որ մշակված ջրերը պարունակում են շատ քիչ քիմիական նյութեր և ծանր 
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մետաղներ այն պատճառով, որ կոյուղաջրի 90% կամված են կենցաղային կեղտաջրերից, 

և Երևան քաղաքում չկա որևէ մեծ գործարան:  

Երևան քաղաքի տարածքը բաժանվում է երկու մասի` արևմտյան և արևելյան մասերի, 

որոնք բաղկացած են համապատասխանաբար 4 և 5 միավորներից, և երկու խմբից` 

յուրաքանչյուր խմբում մի քանի անդամ, որոնք կառավարում են կոյուղու համակարգ` 

օրը մեջ հերթափոխով: Կոյուղու խողովակաշարի ցանցի տեղադրությունը 

հասարակության համար փակ է` ելնելով անվտանգության նկատառումներից:  

Երևան քաղաքի զուգարանների 95%-ը միացված է կոյուղու խողովակաշարին և 

մարդկային արտաթորանքը տեղափոխվում է կեղտաջրերի վերամշակման կայան: 

Ինչևէ, այն տներում, որոնք գտնվում են ավելի ցածր վայրում քան կոյուղու խողովակը, և 

որոնց սեփականատերերը չեն ցանկանում միանալ կոյուղուն, օգտագործվում է սեպտիկ 

ցիստերնային համակարգ կամ զուգարանային հոր: Գետի երկայնքով կա 14 դրենաժային 

ելանցք և որոշ տներից կեղտաջրերը թափվում են ուղղակիորեն գետի մեջ: Վերջերս այդ 

ելանցքերից 9-ը միացվել են կոյուղու ցանցին: Այդ պատճառով, մնացած 5 ելանցքերից 

կեղտաջրերը բաց են թողվում առանց վերամշակման: 

 

(2) ԸԿ-երի և ԺՏԿ-երի սանիտարական վիճակը 

Պատշաճ սանիտարական վիճակ պահպանելու համար կարևոր հանգամանքներից է 

Ընդունման կետերում (ԸԿ) և Ժամանակավոր տեղաբաշխման կետերում (ԺՏԿ) 

զուգարանների ապահովումը: Ճապոնիայում մեկ զուգարան է տրամադրվում 100 

տարահանվողի համար` ըստ աղետի կանխարգելման պլանի: Ինչևէ, դժվար է 

պատրաստել և պահեստավորել 1000 զուգարան` կանխատեսելով 100,000 տարհանվող:  

Անհրաժեշտ է պատրաստել մեծ պոլիէթիլենային պայուսակ` սննդամթերքի կամ աղբի 

համար, որպեսզի այն օգտագործվի որպես անջուր զուգարան, երբ դադարեցվում է 

ջրամատակարարումը և հնարավոր չի լինում օգտագործել տան հոսքաջրով զուգարանը, 

ինչպես ցույց է տրված Նկար 7.2-2-ում: Շարժական զուգարանն օգտագործելուց հետո 

այն կարող է թափվել որպես քաղաքային աղբ` աղբի հավաքման կետերում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.2-2  Շարժական զուգարան` պոլիէթիլենային պայուսակի կիրառմամբ 

 

Կոյուղագծերի երկայնքով հորերը (լյուկ) կարող են օգտագործվել որպես զուգարան: 

Հոսքաջրով 

զուգարան 

Պոլիէթիլենայի

ն պայուսակ 



Վերջնական Հաշվետվություն  Հատոր II  Հիմնական Հաշվետվություն 1 

7-30 

Բարեբախտաբար, Երևան քաղաքում հորերի կառուցվածքը, ինչը ներկայացված է Նկար 

7.2-3-ում, հարմար է և հեշտ որպես զուգարան օգտագործելու համար: Քանի որ հորի 

խուփի տրամագիծը կազմում է 42-62սմ, այն անվտանգ չէ ուղղակիորեն որպես 

զուգարան օգտագործելու համար: Հորը անհրաժեշտ է շրջապատել պատերով և 

հատակով` ապահովելով զուգարանի համար հարմար անցքի մեծություն:  

Խստորեն եԵնթադրվում է, որ ջուրը  պետք է պարբերաբար տրամադրվի գետից և լճից` 

լվանալու համար մարդկային արտաթորանքը, քանի դեռ ուժեղ երկրաշարժի 

պատճառով ջրամատակարարումը դադարեցված է: Յոթ վակումային վագոնները (12մ3 և 

7մ3 մեքենաներ, և հինգ մեքենա` 3.5մ3 ծավալով), որոնք պատկանում են 

ջրամատակարարմամբ և կեղտաջրերի մշակմամբ զբաղվող Վեոլիա ջուր ընկերությանը, 

կարող են օգտագործվել իրավիճակը շտկելու համար, երբ հորերը լցված են մարդկային 

արտաթորանքով և չեն կարող օգտագործվալ որպես զուգարան:  

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.2-3  Ժամանակավոր զուգարան հորի վրա 

 

(3) Զուգարանի ապահովումը 

Կա մի ընկերություն, որը զբաղվում է ժամանակավոր զուգարանների արտադրությամբ 

Ռուսաստանում և Ուկրաինայում և ներկրում դրանք Հայաստան: Հայտնի չէ, թե արդյոք 

այն 100 զուգարանը, որոնք այդ ընկերությունը նախկինում իրացրել է Հայաստանում և 

Վրաստանում, հնարավոր է օգտագործել Երևանում բնակչության տարահանման 

ժամանակ: Նրանք այժմ Հայաստանում ունեն միայն 20 զուգարան` միջոցառումների 

ժամանակ վարձով տրամադրելու նպատակով: 100 զուգարանի գնման պատվեր 

ստանալու դեպքում նրանք կարող են առաքել դրանք 15-20 օրվա ընթացքում` ներառյալ 

արտադրումը և ներկրումը: 

Զուգարանի բնութագիրը բերված է Աղյուսակ 7.2-4-ում և Նկար 7.2-4-ում 

 

 

 

 

 

Հոր 

Կոյուղագիծ 

Ժամանակավոր 

զուգարան 
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Աղյուսակ 7.2-4  Հայաստանում ժամանակավոր զուգարանի բնութագիր 

ՀՀ Անվանում Բնութագիր 

1 Չափս 1.10 x 1.10 x 2.40 մ 

2 Կշիռ 80 կգ, կարող են կրել 3 անձ 

3 Ծավալ 275 լ 

4 Օգտագործող 400 անձ մեկ ցիկլի ժամանակ 

5 Վակումային պոմպ 3 րոպե 

6 Արժեք 1,500-3,000 ԱՄՆ$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.2-4  Կառավարության տան կողքին տեղակայված ժամանակավոր զուգարան 

 

7.2.4 ԱԻՀ` աղետի կառավարման բազաների վրա 

ՀՀ Կառավարության 2010թ թիվ N 919 որոշման Հավելված N1-ում` Ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում ՀՀ բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանում հստակորեն 

արտացոլված են Կենտրոնական կառավարության, տարածքային կառավարման 

մարմինների և Փրկարար Ծառայության դերն ու գործառույթները: Հատկապես այն 

դեպքում, երբ երկրաշարժ առաջանա Երևան քաղաքում և Կենտրոնական 

կառավարությունը դառնա անաշխատունակ, հստակորեն սահմանված է, թե որ 

կազմակերպությունը պետք է վերահսկի բնակչության տարահանումը Արտակարգ 

իրավիճակների պետական հանձնաժողովի (ԱԻՊՀ) փոխարեն: 

Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Կենտրոնական կառավարության բոլոր նախարարությունները 

կարողանան նորմալ գործել, ԱԻՊՀ-ից բավականին ժամանակ է պահանջվում սկսել 

իրական գործողություններ` Վարչապետի գլխավորությամբ: Որոշակի 

ժամանակահատվածում քաղաքացիները պետք է սկսեն տարահանվել դեպի ընդունման 

կետ, իսկ Պաշտպանության, Առողջապահության նախարարություններից, 

Ոստիկանությունից և մարզպետարանից բաղկացած կազմակերպությունը, պետք է 

գործողություններ ձեռնարկի քաղաքացիների անվտանգությանն ապահովելու համար, 

մինչև ԱԻԿՀ-ի ձևավորումը:  

Յուրաքանչյուր նախարար ստեղծում է աղետի հետևանքների վերացման կառավարման 
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կենտրոն և հաստատում կապի համակարգ ՓԾ ՃԿԿ, Պաշտպանության նախարարության 

և Ոստիկանության հետ: Վարչապետը հիմնում է տարահանման պետական կոմիտե, իսկ 

մարզպետը հիմնում է Տարահանման ընդունման հանձնաժողով` տարահանվողների 

ընդունմանը նախապատրաստվելու համար: 

Ստանալով տեղեկատվություն, որ Երևան քաղաքում տեղի է ունեցել ուժեղ երկրաշարժ, 

ԱԻՆ ՓԾ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետը պետք է հիմնի 

կազմակերպությունը և ստանձնի Կենտրոնական կառավարության 

պարտականությունները` մարզպետարանի հետ միասին, եթե ԱԻՊՀ-ը չի կարող 

կատարել պարտականությունները: Արտակարգ իրավիճակների մարզային 

հանձնաժողովը ստեղծվում է մարզպետի կողմից և շարունակում է արտակարգ 

իրավիճակների կառավարումը մինչև ԱԻՊՀ-ն կարողանա սկսել իր գործունեությունը: 

 

Ստորև բերված են շրջակա միջավայրի և սոցիալական հարցերի գծով անդամների 

մասնավոր կարծիքներ. 

“Երկրաշարժի հետևանքների վերացման հանրապետական հանձնաժողովի նախագահը 

հանձնարարություններ է տալիս կառավարման մարմինների և փրկարար ուժերի 

ղեկավարներին` անձամբ կամ ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

միջոցներով` փրկարարական և այլ գործողություններ իրականացնելու նպատակով: 

Բոլոր դեպքերում լիազորված մարմնի այդ հանձնարարությունները ձևակերպվում են 

որպես հրաման: Փրկարար ուժերի (նաև միջազգային) համաւ նշանակվում են հավաքի 

վայրեր  երկրաշարժի գոտուց դուրս, և նախատեսված են արագ և պատշաճ ելքեր դեպի 

աշխատանքային տեղամասեր: Հավաքի վայրերի հստակ տեղերը որոշված են` 

հետախուզության տվյալների հիման վրա: (No.13)” 

 

Ինչևէ, անհրաժեշտ է նախապես դասակարգել և պատրաստել հավաքի վայրերի համար 

հարմար տարածքներ, քանի որ ուժեղ երկրաշարժից անմիջապես հետո տարբեր տեսակի 

տեղեկատվության պայմաններում կարող է լինել անկառավարելի/անկանխատեսելի 

իրավիճակ:  

 

“Ուժեղ երկրաշարժից հետո սննդի և առաջին անհրաժեշտության պարագաների համար 

նախատեսված ֆինանսական միջոցները հատկացվում են ՀՀ պահուստային ֆոնդից: 

Վերոհիշյալ արժեքների պահեստավորումն ու տեղափոխումն իրականացվում է ՀՀ 

Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից: ՀՀ ԱԻՆ, Գյուղատնտեսության, Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի, Առողջապահության, Տրանսպորտի և կապի 

նախարարությունները, Ոստիկանությունը, ինչպես նաև ֆիզիկական անձիք և 

կազմակերպությունները, անկախ սեփականության ձևից, նույնպես ներգրավվում են 

նշված գործողություններում: (No.19)” 
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Ավելի լավ է նվազեցնել պատասխանատու կազմակերպությունների քանակը հասցնելով 

մեկի կամ երկուսի և պահեստավորել սնունդն ու առաջին անհրաժեշտության 

պարագաները աստիճանաբար` նախապատրաստելով անհրաժեշտ բյուջե: Թե ինչպես 

պաշաճ կերպով պահեստավորել և պահել սնունդը շատ ավելի բարդ խնդիր է: 

“Տուժած բնակչության սոցիալական և կենսական ապահովման, ներառյալ ժամանակավոր 

կացարաններով ապահովումը, կազմակերպիչը և պատասխանատու մարմինը ՀՀ 

Աշխատանքի և սոց.հարցերի նախարարությունն է` ՀՀ մարզերի միջոցներով, իսկ 

օժանդակող մարմիններն են ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների, Էկոնոմիկայի, 

Էներգետիկայի և Բնական պաշարների, Գյուղատնտեսության, Առողջապահության, 

Ֆինանսների, Տրանսպորտի և կապի նախարարությունները, ՀՀ Կառավարությանն 

առընթեր Պետական եկամուտների կոմիտեն և ՀՀ Ոստիկանությունը:  

Երկրաշարժի դեպքում նյութական պաշարների և միջոցների առաջնային օգտագործման 

կանոնները սահմանված են արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովի 

կողմից: (No.23)” 

 

Երկրաշարժի դեպքում նյութական պաշարների և միջոցների առաջնային օգտագործման 

կանոնները պետք է սահմանել նախապես, քանի որ ուժեղ երկրաշարժից անմիջապես 

հետո կարող է առաջանալ անկառավարելի իրավիճակ: 

 

7.2.5 ԱԻՀ-երը ժամանակավոր տեղաբաշխման կետերում 

Երևանի փրկարարական վարչության կողմից պատրաստված Բնակչության 

տարահանման պլանի նախագծում (2012թ.)  նշված Ժամանակավոր տեղաբաշխման 

կետերը (ԺՏԿ) բերված են Աղյուսակ Աղյուսակ 7.2-5-ում: Կետերը 238 են, իսկ 

տարահանվողների թիվը ենթադրվում է203,164: Գրեթե բոլոր կետերը Երևան քաղաքում 

առկա դպրոցներն ու մանկապարտեզներն են: 

 

Աղյուսակ 7.2-5  ԺՏԿ-երը Բնակչության տարահանման պլանում (2012թ.) 

ԿետՏարահանվածԿետՏարահանված
1 Աջափնյակ 11 84,654 9 7,200
2 Ավան 6 50,500 6 3,550
3 Արաբկիր 13 130,000 22 44,000
4 Դավթաշեն 6 40,000 5 9,500
5 Էրեբունի 17 23,503 26 13,864
6 Կենտրոն 20 130,000 20 25,661
7 Մալաթիա-Սեբաստիա14 140,040 48 22,888
8 Նոր Նորք 14 10,430 34 9,756
9 Նորք-Մարաշ 2 15,500 2 11

10 Նուբարաշեն 2 640 3 3,872
11 Շենգավիթ 18 166,210 15 24,180
12 Քանաքեռ-Զեյթուն 9 90,000 48 38,563

Ընդամենը 132 881,477 238 203,164
Աղբյուր. Երևանի փրկարարական վարչություն

No
Ընդունման կետ ԺՏԿ

Համայնք
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Շրջակա միջավայրի և սոցիալական տեսանկյունից ԺՏԿ-երի գործարկման և 

կառավարման հարցում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը. 

 

(1) Տարահանվածների գրանցում 

Տարահանման քարտերը բաշխվում և հավաքվում են` տարահանվածների 

կառավարումն իրականացնելու համար: 

 

(2) Կառավարման կազմակերպումը 

Կանայք պետք է անդամագրվեն կառավարման կազմակերպությանը, որպեսզի 

հնարավոր լինի բացահայտել կանանց և երեխաների իրական պահանջները: 

 

(3) Սանիտարական պայմանների պահպանումը 

1) Անհարժտ է տարահանվողները ուղեկցել դեպի ժամանակավոր տեղաբաշխման 

կետեր և լուծել տարահանվածների կուտակումների հետ կապված խնդիրը, պահպանել 

գաղտնիությունը և հրահանգներ տրվեն քաղաքային աղբի թափման 

համապատասխան ուղիների մասին: 

2) Ժամանակավոր զուգարանների տեղադրում, մաքրումը և վարակազերծում; ամենօրյա 

սանիտարական նյութերի տրամադրում 

3) Կենսապահովման գծերի վերականգնումից հետո լոգանքի պարագաների ձեռքբերում, 

դրանց սանիտարական պահպանման ուղղությամբ ցուցումներ և սենյակների 

սանիտարական վիճակի պահպանում: 

 

(4) Համաճարակի կանխարգելում 

1) Զուգարանների և աղբի պահեստավորման վայրերը պետք է վարակազերծվեն 

ժամանակավոր տեղաբաշխման կետերի բացումից անմիջապես հետո, և պետք է 

շարունակաբար իրականացվի վարակազերծում: 

2) Պետք է ստեղծվի համաճարակի կանխարգելման խումբ` առողջության վիճակի 

հետազոտման համար, որպեսզի կանխվի վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, 

և վարակիչ հիվանդություններից տուժածները տեղափոխվեն հիվանդանոց: 

3) Պետք է ստեղծվի վարակազերծման խումբ`ԺՏԿ-երը վարակազերծելու համար: 

 

(5) Խմելու ջրի անվտանգության կառավարումը 

1) Խմելու ջրի անվտանգության կառավարումը պետք է տարածվի տարահանվածների 

վրա: 

2) Պետք է ստեղծվի ջրի անվտանգության հսկման խումբ` խմելու ջրի վարակազերծման 

և վերջինիս արդյունավետության ստուգման համար: 
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(6) Սննդի անվտանգության կառավարումը 

1) Պետք է ստեղծվի սննդի որակի վերահսկման խումբ` սննդի սանիտարական վիճակը 

վերահսկելու համար: 

2) ԺՏԿ-երին սնունդ մատակարարողների ցանկի պատրաստում: 

3) Սննդի որակի հետ կապված հարցերի մասին ցուցումներ` ներառյալ ձեռքերի 

լվացումը: 

 

Կազմակերպությունները, որոնք պետք է ստեղծվեն ԺՏԿ-ների գործունեության և 

կառավարման համար, ցույց են տրված Աղյուսակ 7.2-6-ում: 

 

Աղյուսակ 7.2-6  Կազմակերպություններ` ԺՏԿ-ների գործունեության և կառավարման համար 

ՀՀ Անվանում Գործունեություն 

1 
Համաճարակի 

կանխարգելման խումբ 

Իրականացնել առողջական վիճակի 

ուսումնասիրություն` վարակիչ հիվանդությունների 

տարածումը կանխելու և վարակիչ հիվանդներին 

հիվանդանոց տեղափոխելու համար,  

2 Վարակազերծման խումբ Վարակազերծել ԺՏԿ-ները 

3 
Ջրի անվտանգության 

հսկման խումբ 

Վարակազերծել խմելու ջուրը և ստուգել 

վարակազերծման արյունավետությունը ԺՏԿ-ում 

4 
Սննդի որակի վերահսկման 

խումբ 

Վերահսկել ԺՏԿ-ում սննդի սանիտարական 

պայմանները 

 

7.2.6 ԱԻՀ-ները երկարաժամկետ բնակեցման կետերում 

Երևանի փրկարարական վարչության կողմից պատրաստված Բնակչության 

տարահանման պլանի նախագծում (2012թ.) նշված երկարաժամկետ բնակեցման վայրերը 

(ԵԲՎ) ցույց են տրված Աղյուսակ 7.2-7-ում: Ենթադրվում է, որ վայրերը 4-ն են, իսկ 

տարահանվողները` 1,050: Այդ բոլոր վայրերը Երևան քաղաքի առկա հյուրանոցներն են: 

Իրականում ավելի շատ վայրեր պետք է պատրաստվեն տարահանվողների համար, և 

Երևանի փրկարարական վարչությունն այժմ բանակցություններ է վարում հյուրանոցների 

սեփականատերերի հետ: Ինչևէ, նրանք դեռ փոխադարձ համաձայնության չեն եկել: 

Կենտրոնական կառավարության մակարդակով յուրաքանչյուր մարզում արդեն 

նախատեսված են ԵԲՎ-եր` համաձայն Բնակչության պաշտպանության կազմակերպման 

պլանի. (ՀՀ կառավարության թիվ 919 որոշում, 2010թ.): Ինչևէ, ԵՓՎ-ն ջանքեր է 

գործադրում Երևան քաղաքում ԵԲՎ-ներ ապահովել այն տարահանվողների համար, 

որոնք չեն ուզում սեյսմիկ աղետից հետո տեղափոխվել և ապրել որևէ այլ մարզում: 

 



Վերջնական Հաշվետվություն  Հատոր II  Հիմնական Հաշվետվություն 1 

7-36 

Աղյուսակ 7.2-7  ԵՏԿ-երը Բնակչության պաշտպանության պլանում (2012թ. & 2010թ.) 

Կետ Տարահանված Մարզ Քաղաք
1 Աջափնյակ 1 300 Արագածոտն Աշտարակ
2 Ավան Արարատ Արտաշատ
3 Արաբկիր Արարատ Մասիս
4 Դավթաշեն Կոտայք Եղվարդ
5 Էրեբունի Վայոց Ձոր -
6 Կենտրոն Շիրակ Գյումրի
7 Մալաթիա-Սեբաստիա 2 450 Արմավիր Թալին
8 Նոր Նորք Արարատ Վեդի
9 Նորք-Մարաշ 1 300 - -

10 Նուբարաշեն - -
11 Շենգավիթ Արմավիր Էջմիածին
12 Քանաքեռ-Զեյթուն Արագածոտն Ապարան

Ընդամենը 4 1,050
Աղբյուր. ՓԾ ԵՓՎ

Երկարաժամկետ 

տեղակայման կետ

Երկարաժամկետ 

տեղակայման կետ ( N919-

ից, 2010)

No Համայնք

 

 

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական հարցերի տեսանկյունից պետք է հաշվի առնվեն 

հետևյալ հարցերը ԵԲՎ-երի գործունեության և կառավարման հետ կապված: 

 

(1) Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության պահպանում 

Երկարաժամկետ բնակության վայրերում (ԵԲՎ) ապրելու համար նախատեսված 

տարածքը որոշ դեպքերում կարող է մեծ լինել, և դժվար կլինի պահպանել անձնական 

կյանքի անձեռնմխելիությունը: Ուստի, ավելի լավ է մեծ տարածքը միջնապատերով 

բաժանել փոքրերի յուրաքանչյուր ընտանիքի համար` տեղավորվելուց հետո 

հնարավորինս շուտ: 

Անհատական տեղեկատվությունը` ներառյալ տարահանվողի քարտը, պետք է 

կառավարվի պետական պաշտոնյաների կողմից: 

 

(2) Խորհրդատվական համակարգի հիմնում 

Պետք է հիմնվի խորհրդատվական ծառայության համակարգ, որտեղից 

տարահանվածները կարող են անհատապես խորհուրդներ ստանալ վախի, հարցերի և 

բողոքների դեպքում, և թեթևացնել իրենց սթրեսային վիճակը: Նրանք կարող են 

գիտակցել, որ խորապես ներգրավված են ԵԲՎ-ների գործունեության և կառավարման 

մեջ` տեսնելով, որ կառավարումը բարելավվում է իրենց կարծիքների հիման վրա: 

Խորհրդատվությունը կարող է նրանց հնարավորություն տալ հոգ տանել իրենց մասին: 

 

(3) Առողջապահություն 

Տեղեկատվությունը պետք է փոխանակվի և տրամատրվի ԵԲՎ-ի պետիի, 

առողջապահական յուրաքանչյուր խմբի, աջակցող կազմակերպությունների, ինչպիսիք 

են կամավորները, և ԵԲՎ-ներում ղեկավարների միջև:  
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Մարդիկ, որոնք ձեռք են բերել հիվանդություններ` երկրաշարժի պատճառով, 

հատկապես շաքարախտը, արյան բարձր ճնշումը, մտավոր խանգարումներ և թոքախտ, 

պետք է հետազոտվեն: Առողջության պահպանման ցուցումներ և խորհուրդներ պետք է 

տրվեն հիվանդին և նրա ընտանիքին` բժշկական ուշադրություն ստանալու համար:  

Առողջության կրթություն պետք է անցկացվի` առօրյա կյանքի ռիթմը կարգավորելու 

համար (սթրեսի, անքունության, ֆիզիկական թուլության կանխարգելում և այլն): 

Առողջապահական խորհրդատվություն պետք է տրամադրվի` անքնությունը, 

անհանգիստ մտքերը, ցրվածությունը, գլխացավերը, անորեքսիան և ընկճախտը 

անցկացնելու համար: 

Պետք է անցկացնել խմբային աշխատանքներ հանդիպումների տեսքով` 

զգացողությունները արտահայտելու համար, իսկ երեխաների համար 

խաղահրապարակներ պետք է պատրաստել: Մեծահասակների համար պետք է 

կազմակերպել գիմնաստիկայի դասեր` ֆունկցիոնալ անկարողությունը կանխելու 

համար: 

 

(4) Սնման միջավայրի օժանդակում  

Շատ կարևոր է, որ ընտանիքը կարողանա ճաշ պատրաստել և պահեստավորված 

սնունդը պատշաճ ժամանակին ապահովվի, որպեսզի սննդի պակասությունը կանխվի:  

 

(5) Երկարատև բնակության վայրերի վերացումն ու միավորումը 

ԵԲՎ-ների վերացումն ու միավորումը պետք է իրականացվի փուլային սկզբունքով, 

օբյեկտի բնօրինակ գործառույթը վերականգնելու համար: 

ԵԲՎ-երից դուրս եկող որոշ տարահանվածների բնակության վայրը պետք է ոչ թե 

բաժանվի այլ տարահանվածների  միջև, այլ վերացվի` դարձնելով բնակելի տարածքը 

ավելի փոքր, իսկ վերացումը և միավորումը պետք է իրականացվեն  ներառելով 

հարևան ԵԲՎ-ները:  

Այն խնդիրները, որոնք թույլ չեն տալիս տարահանվածներին օգնել իրենց իսկ, պետք է 

լուծվեն անհատական խորհրդատվական կազմակերպությունների հետ խորհրդակցելու 

միջոցով: 

 

7.2.7 Քիմիական և պայթյունավտանգ նյութեր 

Արտադրության մեջ քիմիական և պայթյունավտանգ նյութեր պահեստավորող և 

օգտագործող գործարանների անվտանգության կառավարման պլանները ներկայացվում 

են ՓԾ-ին` անվտանգության հավաստագիր ստանալու համար` ՀՀ-ում 

արդյունաբերական օբյեկտի անվտանգության հավաստագրի հաստատելու մասին ՀՀ 

Կառավարության 1998թ. թիվ 102 որոշման հիման վրա, և թարմացվում են հինգ տարին 

մեկ անգամ: 
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Երևան քաղաքի ամենամեծ ընկերություններից մեկի` “Նաիրիտի գործարան” ՓԲԸ 

անվտանգության կառավարման պլանի բովանդակությունը հետևյալն է. 

1) Ընկերության մասշտաբ 

2) Օդերևութաբանական պայմանը 

3) Հարևան գործարաններում աշխատակիցների քանակը 

4) Պահեստավորված քիմիական նյութերի տեսակն ու քանակը 

5) Գործարկման պրոցեսը 

6) Անվտանգության կառավարման միջոցառումներ 

7) Ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում 

8) Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլան 

9) Քաղաքապետարանին, քաղաքացիներին և համապատասխան անձանց 

ազդարարման եղանակը 

10) Սիմուլյացիայի հետևանքով արտանետվող քիմիական նյութերի քանակի, 

տուժող բնակչության և տարածքների վերաբերյալ ստացված արդյունքներ 

11) Քիմիական նյութերի տարածման կանխման միջոցառումներ (ջրային 

վարագույր) 

12) Աշխատակազմի գործողությունները 

13) Գործարանի սխեմատիկ քարտեզ 

14) Ընկերության ներկայացուցիչների ինը ստորագրություն 

 

2009թ պլանի վերջին տարբերակում զեկուցվում է, որ Նաիրիտ գործարանում HNO3 և HCl է 

ավելացել NH3-ին և Cl2-ին , որպես քիմիկատի նոր միավորներ: Թեև պլանում ներառված չէ 

հատուկ անվտանգության կառավարման պլան սեյսմիկ աղետի դեմ, գործարանի վթարից 

տուժած տարածքն ու բնակչությունը գնահատվել են գիտական և իրատեսական 

եղանակներով:   

2009թ. մայիսի 14-ին Նաիրիտ գրծարանում տեղի ունեցավ իրական վթար, չորս անձ 

զոհվեց, իսկ տասներկու անձ վիրավորվեցին: Ինչևէ, քաղաքացիների շրջանում 

տուժածներ չեղան: 

Մյուս կողմից, քիմիական վտանգավոր օբյեկտների վթարի, պայթյունի և հրդեհի դեպքում 

տարահանման գործողությունների պլանը ձևակերպված է «Երևանի քաղաքապետի 

կողմից հաստատված և ՓԾ տնօրենի հետ համաձայնեցված 2007թ.Արտակարգ 

իրավիճակներում Երևան քաղաքի  գործողությունների պլանում»: 

Ամփոփում. 

1) Միջոցառումներ քիմիական վտանգավոր օբյեկտի վթարի դեպքում 

 Վթարը յուրահատուկ է, քանի որ ժամանակը սուղ է, իսկ հավանական տուժածները` 

շատ 

 Ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաև փրկարարների պաշտպանության 

անհրաժեշտություն 
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 Քաղաքացիների ազդարարումն իրականացվում է անմիջապես` «Քիմիական 

տագնապ» ազդանշանի և ոստիկանության շարժական բարձրախոսների միջոցով: 

«Քիմիական տագնապ» ազդանշան է հաղորդվում նաև հեռուստատեսությամբ և 

քաղաքային ռադիո-ցանցով` նշելով վթարի վայրն ու ժամը, ուժեղ ներգործության 

թունավոր նյութերի տեսակի, վարակված օդի ցրման ուղղության, վարակված գոտու 

տարածքի և ուժեղ ներգործության թունավոր նյութերից պաշտպանման ուղիների 

մասին:  

 Քիմիական հետախուզում, լաբորատոր դիտարկում և մոնիթորինգ պետք է 

իրականացվեն Երևան քաղաքում քիմիական իրավիճակի ճշտման և պարզաբանման 

համար: 

 օդերևութաբանական տվյալները զեկուցվում են Երևանի փրկարարական վարչության 

պետին և Երևանի արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի 

հերթապահին: : 

 Ժամանակավոր տեղաբաշխման կետերում հնարավոր վարակված գոտիներից 

տարահանված մարդկանց ժամանակավոր կացարաններ են տրամադրվում Երևան 

քաղաքի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի կողմից: 

 Քիմիական վտանգավոր օբյեկտներում վթարի սպառնալիքի կամ առաջացման 

դեպքում ուժեղ ներգործության թունավոր նյութերից մարդկանց պաշտպանելու 

գործողությունները իրականացվում են պլան-ժամանակացույցի համաձայն:  

2) Միջոցառումներ գործարանի պայթյունի կամ հրդեհման դեպքում 

 Քաղաքացիների ազդարարումը վթարի մասին իրականացվում է քաղաքացիներին 

սպառնացող վթարի չափսերի հիման վրա, իսկ տեղեկատվությունն ու հրահանգները 

քաղաքացիների գործողությունների վերաբերյալ հաղորդվում են 

հեռուստատեսությամբ և քաղաքային ռադիո-ցանցով: 

 Պաշտպանության հիմնական միջոցառումներն են. 

・ Տուժածներին առաջին օգնության տրամադրում և փոխադրում բժշկական 

հաստատություններ 

・ Վնասված շենքերից մարդկանց տարահանումը և տեղաբաշխումը 

・ Փրկարարական գործողությունները խոչընդոտող կրակի օջախների առաջնային 

մեկուսացումը և մարումը 

・ Նույթական արժեքների և գյուղ.կենդանիների դուրս բերումը հնարավոր 

թիրախային գոտուց 

Մարդկանց պաշտպանության գործողությունների պլանը պատրաստվել է Երևան 

քաղաքում տարբեր տեսակի վթարների և աղետների համար, ինչպես վերը նշված էր: 

Քիմիական վտանգավր օբյեկտները նշված են հավելվածում, իսկ մանրամասն 

փրկարարական գործողությունները պլանավորված են ըստ պլան ժամանակացույցի: 

Ակնկալվում է, որ պլանը պետք է ճշգրտորեն իրականացվի երկրաշարժից անմիջապես 

հետո` երկրորդ աղետի ժամանակ: 
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7.2.8 Ռադիոակտիվ աղտոտում 

Ատոմակայանի վթարի դեպքում տարահանման պլանի մանրամասները հստակորեն 

շարադրված են “Հայկական ատոմակայանում միջուկային և/կամ ճառագայթային վթարի 

դեպքում բնակչության պաշտպանության Ազգային պլանը հաստատելու մասին ՀՀ 

Կառավարության որոշման մեջ” (ՀԱԷԿ-ի արտաքին վթարային պլան)”: 

Պլանում հստակորեն բերված են այն գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկեն 

Փրկարար ծառայությունն ու Մարզային փրկարարական վարչությունը, ինչպես նաև այն 

մեծ դերակատարումը, որ պետք է ստանձնի ՓԾ-ը, նույնպես հաստակորեն նշված է: 

ՀԱԷԿ-ի շրջակա տարածքը բաժանված է երկու գոտու` 5կմ և 5-10կմ շառավղով` 

համապատասխանաբար, և տարահանման պլանը մշակվել է յուրաքանչյուր գոտու 

ռիսկերին արձագանքելու համար:  

Առողջապահության նախարարությունը ներկայացնում է ֆինանսական առաջարկ ԱԻՆ 

Պետական ռեզերվների գործակալությանը` յոդի անհրաժեշտ քանակություն ձեռք բերելու 

համար, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ձեռք է բերում սննդի և առաջին 

անհրաժեշտության այլ ապրանքների անհրաժեշտ քանակ, Տրանսպորտի և կապի 

նախարարությունը ձեռք է բերում փոխադրումների համար անհրաժեշտ վառելիք, ՀԱԷԿ-ի 

վթարի հետ առնչվող երկու մարզերի մարզպետները ձեռք են բերում անհատական 

պաշտպանության միջոցներ (դիմակներ), Արտաքին գործերի նախարարությունը 

աջակցում է մուտքի վիզաների տրամադրմանը օգնության հասած փրկարար խմբերի 

համար և առաքում օտար երկրներից ուղարկվող մարդասիրական օգնությունը, 

Քաղաքաշինության նախարարությունը կարգի է բերում  մարդկանց ապաստարան 

տրամադրելու համար հարմար նկուղները, Գյուղատնտեսության նախարարությունը 

ղեկավարում է ընտանի կենդանիների տարահանումը և գյուղ. մթերքների ռադիոակտիվ 

աղտոտվածության աստիճանը, իսկ Կրթության և գիտության նախարարությունը 

պլանավորում և իրականացնում է պարբերական վարժանքներ պետական դպրոցներում: 

Տարահանումն իրականացվում է բազմաթիվ կազմակերպությունների հսկողության 

ներքո` ներառյալ ոստիկանությունը, իսկ տարահանվողների համար նախատեսված 

տարածքը արդեն որոշված է ՀԱԷԿ-ից հեռու անվտանգ գոտում: Տարահանման 

ճանապարհին, ստուգման կետում, իրականացվում է մարդկանց սանիտարական 

մաքրում` լոգանքով և ցնցուղով, և մեքենաների ապաակտիվացում` ռադիոակտիվ 

վարակի տարածումից խուսափելու համար: 

Ինչևէ, այս պլանում կանխատեսված վթարը առանձին դեպք, որի պատճառը ուժեղ 

սեյսմիկ աղետը չէ: Սեյսմիկ աղետի դեպքում առաջին հերթին պետք է ապահովվի 

տարահանման ուղին: Պլանում պետք է հաշվի առնվի, թե որ կազմակերպությունն է 

ապահովում տարահանման երթուղին, ինչպես այն պետք է տեղեկացվի ոստիկանությանը 

և ով է իրականացնում տեղացիների տարահանումը:  

Համաձայն այս պլանում նշված ԱԷԿ-ի առանձին վթարի, պատսպարվելու համար մարդիկ 

պետք է մնան բնակելի տների առաջին հարկերում կամ նկուղներում: Ինչևէ, շատ 
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ռիսկային է մնալ շենքի ներսում ուժեղ երկրաշարժի դեպքում, քանի որ շենքը կարող է 

քանդվել հետցնցումների պատճառով: Ուստի, բացի այս պլանից պետք է մշակել ուժեղ 

երկրաշարժի հետևանքով ԷԱԷԿ-ի վթարի դեպքում տարահանման պլան: 

Թեև ՀԱԷԿ-ի տարահանման պլանը բավական լավ է մշակված այս պլանում, 

այնուամենայնիվ, ներառված չէ կոնկրետ ատոմակայանի անվտանգության կառավարման 

պլանը: ՀԱԷԿ-ի անվտանգության կառավարման պլանը չի տրամադրվել նույնիսկ ՓԾ-ին` 

ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից: 

 

7.2.9 Օդի աղտոտում (Փոշի) 

(1) Ստանդարտներ 

Հայաստանում օդի որակի ստանդարտները ներկայացված են Աղյուսակ 7.2-8-ում: 

 

Աղյուսակ 7.2-8  Օդի որակի ստանդարտները 

ՀՀ 

Անվա

նում 

Առավելագույն թույլատրելի խտությունը(մգ/մ3) 

Միջինու

մ 24 ժամ  

10 

րոպե 

30 

րոպե 

Առավելագ

ույնը* 

1 Փոշի 0.15   0.5 

2 SO2 0.05   0.5 

3 NO2 0.04   0.085 

4 NO 0.06   0.4 

5 CO 3  5  

6 O3 0.03 0.5   

Աղբոյւր. Բնապահպանության տեսչություն, Բնապահպանության նախարարություն  

* Աղբյուր. Շրջակա միջավայրի գնահատման հաշվետվություն, IEE արգավանդի խճուղու 

համար 

 

(2) Օդի աղտոտվածության ներկայիս վիճակը 

Համաձայն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Բնապահպանության տեսչության 

կողմից պարբերաբար վերահսկվող տվյալների, Երևան քաղաքի օդի որակը ավելի վատ 

չէ, քան ցեմենտի կամ կապարի գործարան ունեցող քաղաքում: Դժբախտաբար, առանց 

Երևան քաղաքում փոշու վերաբերյալ տվյալների, SO2-ի և CO-ի պարունակությունը օդում 

իջել է նորմայի սահմաններից, իսկ NO2 –ի և NO-ի պարունակությունը մի փոքր ավելին է 

նորմայից: Ինչևէ, քանի դեռ հիմնականում մեքենաներից արտազատվող CO-ի 

պարունակությունը ցածր է, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը այնքան էլ լուրջ չէ: 

Բնապահպանության փորձագետներից մեկն ասում է, որ մեքենաներից արտազատվող 

գազը պատճառ է դառնում Երևան քաղաքում օդի ավելի քան 90% աղտոտման: 

Պատճառը, որ SO2 –ը նորմայից մոտ 50%-ով ցածր է, այն է, որ օդը աղտոտող մեծ 

գործարանները շատ չեն, միևնույն ժամանակ Երևանի քաղաքապետարանն արգելում է 

մեծ բեռնատարների երթևեկությունը քաղաքի կենտրոնական հատվածով: 
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(3) Փոշու ազդեցության կանխարգելումը 

Փոշու մեծ զանգված է առաջանում ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով շենքերի քանդման 

պատճառով: Մարդիկ, որոնք ուզում են տեղափոխել և թափել շին.աղբը, պետք է թրջեն 

այն` փոշու առաջացումը նվազեցնելու համար, և կրեն դիմակ: Հատկապես հաշվի 

առնելով վտանգավոր թափոնների, օրինակ` ասբեստի խառնվելը` շատ կարևոր է 

պատրաստել դիմակներ համապատասխան աշխատանքների համար: Եթե 

հայտնաբերվել է վտանգավոր նյութ, անհրաժեշտ է շփում չունենալ դրա հետ և տեղյակ 

պահել համապատասխան կազմակերպությանը:  

Նախատեսվում է, որ Հայաստանում դիմակներ պետք է բաժանվեն բոլոր 

քաղաքացիներին, որոնք տարահանվում են ռիսկային գոտուց` ՀԱԷԿ-ի վթարի 

պատճառով, որպեսզի կանխվի ռադիոակտիվ թունավորումը, և ներգրավված մարզի  

մարզպետը պետք է դիմակների անհրաժեշտ քանակի վերաբերյալ ֆինանսական 

առաջարկ ներկայացնի ԱԻՆ պետական ռեզերվների գործակալությանը: Հնարավոր է 

նաև պահեստավորել դիմակները` երկրաշարժից հետո շինարարական աղբը և 

թափոնները տեղափոխելու համար: 

 

7.2.10 Աղմուկ 

(1) Ստանդարտներ 

Ձայնի թույլատրելի աստիճանը բնակելի և պետական շենքերում և բնակելի 

տարածքներում ցույց է տրված Աղյուսակ 7.2-9: (Աղբյուր. Աշխատանքային  վայրերում, 

բնակելի և պետական շինություններում և բնակելի շինարարական տարածքներում 

ձայնի վերաբերյալ կարգը, Սանիտարական նորմեր N2-III-11.3, N138, 

Առողջապահության նախարարություն, 2002թ. մարտի 6,): 

Հրամանով սահմանված են ձայնի նորմալ և առավելագույն աստիճանի ստանդարտները. 

Գիշերվա ընթացքում (22:00 - 6:00) ձայնի ստանդարտները ավելի բարձր են, քան 

ցերեկվա ընթացքում (6:00 - 22:00):  

 

(2) Ներկայիս վիճակ 

Չկա երթևեկության աղմուկի վերաբերյալ որևէ բողոք, բացառությամբ որոշ գիշերային 

խանութների: Մեքենաների հանկարծակի աճող ձայնը գիշերվա ընթացքում կարող է 

որոշակի ազդեցություն ունենալ մարդկանց առօրյա կյանքի վրա, բայց դա լուրջ չէ: 

Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքականությունը, որով արգելվում է մեծ 

բեռնատարների երթևեկությունը քաղաքի կենտրոնոկան տարածքով, նպաստում է 

երթևեկության աղմուկի նվազեցմանը: 

 

(3) Վերականգնման աղմուկ 

Սեյսմիկ աղետից հետո վերականգնման ընթացքում կարող է առաջանալ բարձր աղմուկ` 

հեշտ տեղափոխելու համար շինարարական աղբի խոշոր կտորները մանրացնելուց: Թեև 
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դա շատ երկար չի տևի, այնուամենայնիվ, պետք է մտածել անհրաժեշտության դեպքում 

ձայնամեկուսիչ շերտ կամ ծածկ տեղադրելու մասին: 

 

Աղյուսակ 7.2-9  Բնակելի և պետական շինություններում և բնակելի տարածքներում ձայնի 

թույլատրելի աստիճանը 

ՀՀ Շենքերի և տարածքների նշանակությունը Օրվա ժամը 

Ձայնի աստիճաններ, LA, և 

ձայնի հավասարազոր 

աստիճաններ, 

LA հավասարազոր է dBA-ի 

Ձայնի dBA-ի 

առավելագույն 

աստիճաններ 

1 Առողջական կենտրոնների և 

հիվանդանոցների 

 բաժանմունքները, վիրաբուժարանները 

2200-600 35 50 

600-2200 25 40 

2 Կլինիկաներում, բուժարաններում  

դ իսպանսերներում, հիվանդանոցներում,  

առողջապահական կենտրոններում բժիշկների 

կաբինետները 

 35 50 

3 Կրթական հաստատությունների և դպրողների 

դասասենյակներ, ուսուցչանոցներ , 

լսարաններ, կոնֆերանս-սրահներ, 

գրադարանների ընթերցասրահներ 

 40 55 

4 Բնակարաններ, հանգստյան տներ,  

ծերանոցներ,Հաշմանդամների համար 

կացարաններ 

Բնակավայրեր,  

Մանկապարտեզների և գիշերօթիկ դպրոցների 

հանրակացարաններ  

2200-600 40 55 

600-2200 30 45 

5 Հանրակացարանների և հյուրանոցների 

սենյակներ 

2200-600 45 60 

600-2200 35 50 

6 Սրճարանների, ռեստորաններին 

ճաշարանների սրահներ 
 35 70 

7 Խանութներ, առևտրի կենտրոններ, 

օդանավակայանի և կայարանների 

սպասասրահներ, կոմունալ ծառայություններ 

մատակարարող կազմակերպությունների 

ընդունման կետեր 

 60 75 

8 Հիվանդանոցների և առողջական 

կենտրոններին կից  տարածքներ 

2200-600 45 60 

600-2200 35 50 

9 Բնակելի շենքերին, կլինիկաներին, 

դիսպանսերներին, հանգստյան տներին, 

ծերանոցներին, հաշմանդամների համար 

կացարաններին, մանկապարտեզներին, 

դպրոցներին և կրթական 

հաստատություններին, գրադարանների 

շենքերին անմիջապես կից տարածքներ 

2200-600 55 70 

600-2200 45 60 

10 Հյուրանոցներին, հանրակացարաններին կից 

տարածքներ 

2200-600 60 75 

600-2200 50 65 

11 Ազատ տարածքներ` նախատեսված հանգստի 

համար առողջական կենտրոնների,  

հիվանդանոցների տարածքում 

 35 50 

12 Ազատ տարածքներ` նախատեսված հանգստի 

համար միկրոշրջանների, բնակելի շենքերի 

խմբերի, ամառանոցների, հաշմանդամների 

համար կացարանների, ծերանոցների, 

մանկապարտեզների, դպրոցների և այլ 

կրթական հաստատությունների տարածքում 

 45 60 

Աղբյուր. Առողջապահության նախարարություն 
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7.2.11 Ջրի աղտոտում 

Երևան քաղաքում կա Հրազդան գետի ջրի որակի պարբերական ստուգման երկու կայան` 

No.112 և No.55: Առաջինը տեղակայված էր Երևանյան լճի մոտակայքում, իսկ երկրորդը` 

կեղտաջրի վերամշակման կայանի ստորին հատվածում: No.54 և No.56 կայաններում 

ստուգման արդյունքները` գետի երկայնքով ջրի աղտոտվածության փոփոխությունը 

հաստատելու համար, բերված են Աղյուսակ 7.2-10-ում: Առաջին կայանը տեղակայված է 

Կոտայքի մարզի Արզնու ՋԷԿ-ի ստորին հատվածից 0.5 կմ հեռավորության վրա, Երևան 

քաղաքից դեպի հյուսիս, իսկ երկրորդը` քաղաքից դեպի հարավ, Արարատի մարզում 

գետի հունի վրա: 

Մարդկային գործունեության հետևանքով առաջացած վանադիումի պարունակությունը 

շատ բարձր է գետի վերին հոսանքներում և գերազանցում է որակի ստանդարտները 

տասնչորսից-տասնհինգ անգամ: Մետաղի պարունակությունը, ինպիսիք են Al, Cr, Cu, 

գերազանցում է ստանդարտները` նախքան գետի հասնելը քաղաքի տարածք և մի փոքր 

փոփոխվում է` հոսելով քաղաքի կենտրոնով դեպի No.56:  

Nitrate-N և NH4-N –ի պարունակությունը կտրուկ աճում է No.55 կայանում: Nitrate-N-ի 

պարունակությունը կտրուկ աճում է և հինգ անգամ գերազանցում ստանդարտները 

No.55-ում, իսկ No.112-ում այն 2.5 անգամ ավելին է: Օգոստոսին NH4-N-ը 25 մգ/մ3 –ից 

ավելին է (ստանդարտից 64 անգամ ավելի) No.55-ում, իսկ No.112-ում ընդամենը 3 մգ/մ3: 

Պատճառը, ըստ որի Nitrate-N և NH4-N պարունակությունը բարձր է No.55-ում, թերևս այն 

է, որ քաղաքի կեղտաջրերը Կեղտաջրերի վերամշակման կայանից թափվում են գետը` 

առանց պատշաճ վերամշակման:  

Մյուս կողմից, NH4-N պարունակությունը իջնում է մինչև 1 մգ/մ3 No.56-ում: Դա ցույց է 

տալիս, որ գետն ունի բնական մաքրման ունակություն:  

Քանի որ Կեղտաջրերի մշակման կայանը գործում է միայն երկու փուլով, գետի ջրի որակի 

վրա ազդեցությունը կարող է չլինել այդքան լուրջ, նույնիսկ եթե կայանը որոշ վնասներ 

կրի ուժեղ երկրաշարժի արդյունքում:  

 

Աղյուսակ 7.2-10  Հրազդան գետի ջրի որակը (2011թ.) 

ՀՀ 
St. 

Անվանում 

Խտությունը (մգ/մ3) 

No.54 No.112 No.55 No.56 Ատանդարտ 

1 Nitrate-N 0.05 0.07 0.14 0.09 0.024 

2 NH4-N - 3.0 26.0 1.0 0.39 

3 Al 0.11 0.17 0.15 0.09 0.04 

4 Mn 0.03 0.04 0.10 0.04 0.01 

5 V 0.015 0.016 0.014 0.015 0.001 

6 Cr 0.009 0.007 0.007 0.005 0.001 

7 Cu 0.002 0.003 0.004 0.002 0.001 

8 Se 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 

NH4-N պարունակությունը միջինն է օգոստոսին, իսկ մնացածը` միջին տարեկան արժեքն են, 2011թ. 
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Բնապահպանության նախարարության Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

վարչությունից չի ստացվել ոչ մի տեղեկատվություն սեյսմիկ աղետի դեպքում ջրային 

ռեսուրսների ապահովման վերաբերյալ: 

 

7.2.12 Անտառի պահպանությունը 

Անտառի կառավարումն իրականացվում է Գյուղատնտեսության նախարարության և 

Բնապահպանության նախարարության կողմից: 1990թ. Երևան քաղաքում կանաչ 

տարածքը կազմում էր 1,300 հա, ինչը մինչև այժմ պակասել է կիսով չափ: Պատճառներից 

մեկն այն է, որ աղքատ մարդիկ կտրում են ծառերը` վառելանյութ հայթայթելու և 

տաքանալու նպատակով: 

Ազգային անտառատնկման պլանով նախատեսվում է տնկել 30,000 ծառ, իսկ 5,000 ծառ 

պետք է տնկվի ամեն տարի: Ինչևէ, բյուջեն տարեցտարի կրճատվում է, իսկ 

անտառատնկում չի իրականացվել վերջին երկու տարիներին: Համաձայն պլանի, կանաչ 

տարածքը պետք է ավելանա 11.2-20%-ով: 

Քանի որ շատ ծառեր են հատվել տեղի բնակչության կողմից 1988թ. երկրաշարժից հետո, 

նույնը կկրկնվեն ուժեղ երկրաշարժի դեպքում: Գյուղատնտեսության նախարարության 

անտառային կառավարման փորձագետն առաջարկում է բաժանել քաղաքի ծառերը 

նախապես երկու կատեգորիայի` ծառեր հատման և ծառեր ոչ հատման համար, կախված 

կարևորությունից: Հատման համար նախատեսված ծառերը կարող են հատվել, իսկ 

մյուսները չի կարելի հատել և պետք է պահպանել: Հատման համար նախատեսված 

ծառերի քանակը պետք է որոշվի` կախված տարվա եղանակից և կենսապահովման գծերի 

վերականգնման ժամանակից:  

Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանության վարչության կողմից 2007թ. 

իրականացված գույքագրման հետազոտության, Երևան քաղաքում ընդհանուր 

օգտագործման կանաչ տարածքը կազմում է 772.30 հա, իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացու 

համար միջին տարածքը կազմում է 6.90մ2 , ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակ 7.2-11-ում: 

Այդտեղ երևում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կանաչ տարածքը 2.0մ2 –ով 

ավելին է, քան  (4.9 մ3/ մարդ) 2003թ. քաղաքաշինական պլանում բերված տվյալը: 

Ներկայումս Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանության վարչությունը 

պլանավորում է իրականացնել անտառատնկում Նուբարաշեն վարչական շրջանի 

պետական հողատարածքի վրա: 

 

Աղյուսակ 7.2-11  Կանաչ տարածքները ըստ Երևան քաղաքի համայնքների 

ՀՀ Համայնք Ընդհանուր օգտագործման Սահմանափակ 

օգտագործման 

(հա) 

Հատուկ 

օգտագործման 

(հա) 

Չկազմակերպվա

ծ կանաչ 

զանգված (հա) 
Տարածք 

(հա) 

մ2/ամձ 

1 Աջափնյակ 54.05 5.00 496.94 126.29 2.10 

2 Արաբկիր 272.01 20.80 281.33 9.65 0.00 

3 Ավան 7.97 1.56 224.41 78.18 23.55 

4 Դավթաշեն 34.58 8.41 113.45 21.82 7.35 

5 Էրեբունի 20.60 1.69 421.87 750.59 5.25 
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6 Կենտրոն 157.37 12.05 252.97 31.60 11.23 

7 Մալաթիա-Սե

բաստիա 

85.10 6.00 295.76 277.83 41.33 

8 Նոր Նորք 52.02 3.54 263.67 53.09 27.40 

9 Նորք-Մարաշ 0.51 0.45 110.25 59.25 0.00 

10 Նուբարաշեն 3.83 3.95 290.91 65.12 3.23 

11 Շենգավիթ 39.50 2.70 695.38 630.18 44.99 

12 Քանաքեռ-Զեյ

թուն 

44.76 5.64 217.10 31.28 0.84 

 Ընդամենը 772.30 6.90 3,664.05 2,134.87 167.27 

Աղբյուր. Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանության վարչություն 

 

7.2.13 Գրունտի պահպանություն 

Հայաստանում մակերևույթի պարարտ հողն այնքան կարևոր է, որ պետք է պատշաճ 

կերպով պահպանվի:  Բնապահպանության նախարարության Լիթոսֆերայի և գրունտի 

պահպանության քաղաքականության վարչությունը նախատեսում է կազմել գորւնտի 

տեղաբաշխման ազգային քարտեզ: Ինչևէ, դա չի իրականացվել բյուջեի սղության 

պատճառով: Աղտոտվածությունը կանխելու համար գրունտի մոնիթորինգի համակարգը 

չի ուժեղացվել բյուջեի սղության պատճառով: 

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2002թ. սեպտեմբերի 9-ի N1622 որոշման- “Հողի պարարտ 

շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին”,  պարատ հողը պետք է պահպանվի 

և արդյունավետորեն օգտագործվի, որոշմամբ նաև սահմանվում է, որ շինարարը 

պարտավոր է դուրս հանել, պահպանել և օգտագործել հողի պարարտ շերտը` համաձայն 

“Երևանի Քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին 2006թ. դեկտեմբերի 

19-ի  N2228-N որոշման” 9-րդ բաժնի: 

Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանության վարչությունը 2008թ. իրականացրել է 

Hg, Pb, Ni, Cu, Cr, Mo, Zn և Co հետևանքով գրունտի աղտոտվածության հետազոտություն 

ողջ Երևան քաղաքում, և ներկայացրել հաշվետվություն, ըստ որի շատ տարածքներ 

աղտոտված են (Հաշվետվություն. Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, 

Էկոլոգիական-անթրոպոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի 

ֆունկցիոնալ յանաչապատման ծրագրի մշակում,  Երևան քաղաքում ծանր մետաղներով 

հողի աղտոտվածության հետախուզություն և Քարտեզի մշակում, Երևանի 

քաղաքապետարան, Երևան 2008թ.): 

 

7.2.14 Հողի ձեռքբերման և վերաբնակեցման ԱԻՀ-ներ 

Մասնավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն երաշխավորված է ՀՀ 

Սահմանադրության 31-րդ հոդվածով (1995թ.): Սահմանված է նաև, որ մասնավոր 

սեփականությունը կարող է դադարեցվել «բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի 

դեպքերում» համաձայն սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:  

“Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, 

տնօրինելու եւ կտակելու իր սեփականությունը։ Սեփականության իրավունքի 

իրականացումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, 
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հանրության եւ պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը: Ոչ ոքի չի կարելի զրկել 

սեփականությունից, բացառությամբ դատական կարգով՝ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: Մասնավոր սեփականության օտարումը հասարակության եւ պետության 

կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի 

դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:  

Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման հարցերը պարզաբանված են Հողային օրենսգրքի  

102 և 104 հոդվածներում, և Քաղաքացիական օրենսգրքի 218 և 221 հոդվածներում (1998թ), 

ինչպես նաև Հանրային և պետական կարիքների համար մասնավոր սեփականության 

օտարման մասին ՀՀ օրենքով` հաստատված 2006թ. նոյեմբերի 27-ին: 

 

Օտարման մասին վերոնշյալ օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ համարժեք 

փոխհատուցումը կազմում է շուկայական գնին և հավելյալ տասնհինգ տոկոսին 

համարժեք գումարը: Երևան քաղաքը բաժանված է 9 տարածքի, և յուրաքանչյուր 

տարածքի հողի արժեքը պարբերաբար հայտարարվում է ՀՀ Կառավարության առընթեր 

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից: Ասվում է, որ օտարման 

համակարգը քաղաքացիների հասկանալու համար շատ պարզ է:  

 

Եթե չկա օտարված գույքի բաց և մրցակցային շուկա, ապա գույքի շուկայական արժեքը 

սահմանվում է հաշվարկային այնպիսի եղանակով, որը դատարանի կողմից կհամարվի 

արդար: 

  

Գույքի օտարման հետ կապված ֆինանսական պարտավորությունները (հարկերը, 

տուրքերը, պարտադիր վճարները), որոնք առաջանում են օտարված գույքի 

սեփականատիրոջ համար և պարտադրվում են պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից, փոխհատուցվում են ձեռքբերողի կողմից: 

Ինչ վերաբերում է փոխհատուցման վճարմանը մի անձի, ով գրանցված չէ որպես հողի 

սեփականատեր, ապա Քաղաքաշինության փոխնախարարը չի կարող հաստատել 

փոխհատուցումը, քանի որ դա կլինի ապօրինի գործարք, եթե փոխհատուցումը վճարվի 

անօրինական սեփականատիրոջ, և, առաջարկվում է դրանք քննարկել դեպք առ դեպք: 

Երևանի քաղաքապետարանի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունը, 

որն տալիս է շինարարության և քանդման թույլտվություն, նշում է, որ կարող է վճարել 

փոխհատուցում անձին այն բանից հետո, երբ նա իրենց հրահանգով ապօրինի 

սեփականատիրոջից վերածվի օրինական սեփականատիրոջ: Դա նշանակում է, որ մայթի 

վրա գտնվող խանութի կառավարիչը չի կարող ստանալ փոխհատուցում, քանի որ նա չի 

կարող օրենքով գրանցվել որպես հողի սեփականատեր: 
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7.3 Սոցիալական վիճակի հետազոտություն 

Սեյսմիկ աղետի կառավարման պլանավորման համար ուսումնասիրվել են աղետի 

կառավարման ոլորտում իրազեկվածությունը, պատրաստվածությունը, կարիքները, 

միտումները և գործողությունները, ինչպես նաև կենսական/սոցիալական իրավիճակը:  

 

7.3.1 Տեղաբնակների հարցում հարցաթերթիկով 

18 տարեկանից բարձր տարիքի բնակչության հարցում է իրականացվել կոնկրետ խմբերից 

պատահական ընտրանքի եղանակով: Ընդհանուր ընտրանքը կազմում է 208: Հիմնական 

արդյունքները հետևյալն են. 

(1) Տնային տնտեսություններ 

・ Բնակիչների մեծ մասը իրենց տների սեփականատերերն են, սակայն կա ընդհանուր 

զգացողություն, որ պետությունը դեռևս պատասխանատու է իրենց անվտանգության 

համար: 

・ Ամենափոր տան մակերեսը կազմում է 73.7մ2 

・ Հանրային և կոմունալ (հոսանք, ջուր, գազ, և այլն) ծառայությունների 

հասանելիության մակարդակը  բավական բարձր է հետազոտված բոլոր 

համայնքներում: 

・ Տների վերակառուցումները հազվադեպ են, թեև բնակիչների մեծ մասը հասկանում է, 

որ անհրաժեշտ է բարձրացնել սեյսմիկ կայունության աստիճանը: 

Վերակառուցումների մեծ մասն արվել է սեփական տների բնակիչների կողմից: 

・ Խոցելիության մակարդակը շենքերում, ուր մարդիկ աշխատում են և ապրում, տարբեր 

է: Հարցվողները բարձր են գնահատել այն շենքերի ապահովության աստիճանը, 

որտեղ նրանք աշխատում են: 

・ Հարցվողների մեծ մասը ցանկանում է վերակառուցել իրենց տները` համաձայն 

սեյսմիկ կանոնակարգերի, սակայն օբյեկտիվորեն միայն փոքրամասնությունն է որևէ 

գործունեություն ծավալում հնարավոր ռիսկերից պաշտպանվածության մակարդակի 

բարձրացման ուղղությամբ: 

・ Հարցվողների մեծամասնությունը գտնում է, որ հին բազմահարկ բնակելի շենքերը 

ամենախոցելի կառույցներն են Երևան քաղաքում (70.5%): Փորձագետները նշում են, 

որ հին սեփական տները ավելի վտանգավոր են, քան բազմահարկ բնակելի շենքերը: 

Սեփական տներից շատերը կառուցվել են առանց հաշվի առնելու սեյսմիկ նորմերն ու 

կանոնները: 

 

(2) Կապ և տեղեկատվություն 

・ Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել շարժական և քաղաքային 

հեռախոսակապի բարձր տարածվածություն տնային տնտեսություններում: 

Պաշտպանության համար զանգվածային տագնապի համակարգի ներդրման դեպքում 

բջջային հեռախոսակապը կապի ամենագերադասելի եղանակն է, քանի որ 
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ընտանիքների գրեթե 96 տոկոսն ունեն առնվազն մեկ բջջային հեռախոս: 

・ Տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներն են հեռուստատեսությունը (71.6%) և 

համացանցը (21.6%): Նոր համացանցային տեխնոլոգիաները առավել արդյունավետ 

են երիտասարդ բնակիչներին կրթության և օպերատիվ տեղեկատվություն 

տրամադրելու գործում: 

(3) Աղետի մասին իրազեկվածության աստիճանը 

・ Տնային տնտեսությունների մեծ մասի համար երկրաշարժը հնարավոր, բայց ոչ 

ակտուալ ռիսկ է: Կարիքների ամենօրյա հիերարխիայի մեջ երկրաշարժից 

պաշտպանվածություն գոյություն չունի: 

・ Բնակիչների և աշակերտների իրազեկվածությունը աղետի մասին բավական բարձր է, 

թեև կան որոշ թյուրիմացություններ և ստերեոտիպեր երկրաշարժերի և ընդհանուր 

առմամբ աղետների մասին: Ուսուցանողների հիմնական գործառույթներից մեկը 

պետք է լինի ոչ միայն սովորեցնել “ինչ անել” աղետի ժամանակ, այլև “ինչ չանել և 

ինչու”:  

・ Կան որոշ տարբերությունների երեխաների և մեծահասակների կողմից երկրաշարժի 

ընկալման առումով: Հիմնական տարբեերություններից մեկն այն է, որ երեխաները 

հոգեբանորեն կապվում են բոլոր վտանգների և աղետների հետ: 

・ Հնարավոր երկրաշարժի հավանականության և նվազեցման հանդեպ հավատը 

բավական բարձր է, թեև բնակիչների 10.6 տոկոսը գտնում է, որ 

պատրաստվածությունը չի օգնի նվազեցնել բնական աղետների պատճառած 

վնասները: 

・ Բնակչության գործողություններն ու մոտեցումները հիմնականում պայմանավորված 

են ռացիոնալ տրամաբանությամբ, գիտական գիտելիքով և սեփական փորձով, քան 

կրոնական աշխարհայացքներով: 

・ Բնակիչները գիտեն, թե ինչ անել շենքերի ներսում երկրաշարժի ժամանակ, սակայն 

նրանցից ոմանք հստակ չեն պատկերացնում իրենց գործողությունները շենքից դուրս: 

(4) Կարիքներ 

・ Հիմնական կարիքները երկրաշարժի ժամանակ կացարանը, սնունդն ու ջուրը, 

դեղամիջոցներն են: Մնացածը լրացուցիչ կարիքներն են: 

・ Վստահության աստիճանը հիմնված է որոշակի կազմակերպությունների ֆորմալ 

գործառույթի վրա: ԱԻՆ-ը համարվում է աղետի ժամանակ ամենավստահելի 

կազմակերպությունը: 

・ Հարցվողների կեսը ուժեղ երկրաշարժի դեպքում նախընտրում է մնալ Երևանում: 

(5) Գործողություններ իրականացնելու միտում 

・ Հարցվողների 58.8% վստահ է, որ իրենք կզգան ուժեղ երկրաշարժ: 

・ Ուժեղ երկրաշարժի հիմնական փորձ կապված է 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի հետ: 

Կարդկանց մեծ մասը զգացել է միայն 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժը: Այդ 

երկրաշարժի հոգեբանական ազդեցությունը դեռևս առկա է: 
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・ Բնակիչների 38.7 տոկոսը գտնում է, որ ուժեղ երկրաշարժի դեպքում իրենց տները 

կքանդվեն: Այս տվյալները ցույց են տալիս երկրաշարժի հետևանքների հանդեպ 

հոռետեսական վերաբերմունքը և, միևնույն ժամանակ, իրավիճակը բարելավելու 

անկարողությունը:  

・ Հնարավոր խնդիրներից մեկը կարող է լինել սեփական վտանգավոր բնակարանները 

չլքելու բնակիչների ցանկությունը: 

 

(6) Ժողովրդագրություն 

・ Ստանդարտ ընտանիքը վճարում է ամսական 30,240 դրամ (մոտ 80 ԱՄՆ դոլար) տան 

վարկերի և հարկերի համար: 

 

7.3.2 Փորձագետների հարցում 

Երևանի պետական հաստատություններից ընտրվել են հինգ փորձագետ, որոնք աշխատել 

են աղետի ռիսկի կառավարման ծրագրի վրա: Նրանց կողմից նշված երկրաշարժի 

նվազեցման հիմնական նպատակները հետևյալն են. 

1. Սեյսմիկ իրավիճակի տեխնոլոգիական արդիականացման վերակսման ցանց: 

Տեխնիկական միջոցներն ու սարքերը դառնում են տեխնոլոգիապես հին և 

թարմացման կարիք ունեն: 

2. Կազմակերպչական հնարավորությունների ավելացում. տարբեր 

կազմակերպությունների կազմակերպչական աստիճանը բավական բարձր չէ, քանի 

որ մասնավոր շատ կազմակերպություններ հետաքրքրված չեն համագործակցության 

մեջ: 

3. Երկրաշարժից պաշտպանության և հետևանքների նվազեցման վերաբերյալ 

բնակչության տեղեկեցվածության աստիճանի բարձրացում: Փորձագետները նշում են, 

որ տեղեկատվության և կրթության հին մեթոդները, որոնք ընդունված էին 

Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում, այլևս արդյունավետ չեն: Առավել 

արդյունավետ մեթոդներից են ԶԼՄ-ների, ինտերնետի և հեռուստատեսության 

միջոցով տեղեկատվության տրամադրումը: 

4. Անձնակազմի պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացում, նոր աշխատակիցների 

գրավում. Փորձագետները նշում են, որ մասնագետների հոսքը արտակարգ 

իրավիճակների կառույցներից դեպի այլ ոլորտներ աճում է, քանի որ աշխատավարձը 

ցածր է: Պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը բարձր է, սակայն նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրումը պահանջում է ավելի որակավորված մասնագետներ: 

5. Կառավարական շենքերի, դպրոցների և հիվանդանոցների սեյսմակայունության 

բարձրացում, սեյմակայուն շինություններ 

6. Բնակելի տների վերակառուցման հսկողության խստացում (հատկապես 

հիմնապատերի) 

7. Քաղաքային և հասարակական փրկարարական խմբերի մշակույթի ձևավորում` 
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հիմնականում կամավոր հիմունքներով: Այս փորձը շատ տարածված է 

Գերմանիայում և Ավստրիայում: 

7.4 Աղետների վերաբերյալ կրթություն և համայնքային մակարդակում 

աղետների ռիսկի կառավարում 

7.4.1 Աղետի վերաբերյալ կրթության և համայնքային մակարդակում աղետների ռիսկի 

կառավարման տարրերը համապատասխան օրենքներում, որոշումներում և 

կանոնակարգերում 

(1) Համապատասխան օրենք, որոշում և կանոնակարգ 

Ստորև բերված են Հայաստանում գործող երեք հիմնական պլանը, հրամանը և որոշումը, 

որոնք վերջերս են հաստատվել և վերաբերում են սեյսմիկ աղետի կառավարմանը: Դրանք 

դիտարկվում են աղետի վերաբերյալ կրթության և համայնքային մակարդակում 

աղետների ռիսկի կառավարման (ՀՄԱՌԿ) տեսանկյունից:  

・ Արտակարգ իրավիճակներում Երևան քաղաքի գործողությունների պլան (Երևան, 

2007թ.) 

・ ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը ՀՀ Սեյսմիկ անվտանգության համակարգի 

հայեցակարգը հաստատելու մասին (Հայաստանի Հանրապետություն, 2010թ.) 

・ Որոշում N 919. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքումՀՀ բնակչության պաշտպանության 

կազմակերպման պլան (Հայաստանի Հանրապետություն, 2011թ.)  

 

(2) Դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության և ՀՄԱՌԿ նկարագրություն 

Արտակարգ իրավիճակներում Երևան քաղաքի գործողությունների պլանի 

բովանդակության մեջ աղետների վերաբերյալ կրթությունը և ՀՄԱՌԿ ներառված չեն: 

Աղյուսակ 7.4-1-ում ցույց է տրված աղետների վերաբերյալ կրթության և ՀՄԱՌԿ 

նկարագրությունը մյուս երկուսի` հրամանագրի և որոշման մեջ:  

 

Աղյուսակ 7.4-1  Աղետների վերաբերյալ կրթության և ՀՄԱՌԿ նկարագրությունը հրամանագրի և 

որոշման մեջ 

 ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը ՀՀ Սեյսմիկ 

անվտանգության համակարգի հայեցակարգը 

հաստատելու մասին (Հայաստանի 

Հանրապետություն, 2010թ.) 

Որոշում N 919. Ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում ՀՀ բնակչության 

պաշտպանության կազմակերպման պլան 
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Դպրոցներում 

աղետների 

վերաբերյալ 

կրթությանն 

առնչվող 

կազմակերպությու

ններ 

 Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարարություն (ԱԻՆ) 

 Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային 

ծառայություն (ՍՊԱԾ) 

 Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիա (ՃԿՊԱ) 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

 Կրթության և գիտության 

նախարարություն 

Դպրոցներում 

աղետների 

վերաբերյալ 

կրթությանն 

առնչվող 

 Մասնակցություն կրթական ծրագրերի 

ներածության մշակմանը (ՍՊԱԾ) 

 Ուսուցիչների և ուսուցչական անձնակազմի 

պատրաստում (ՃԿՊԱ) 

 Հանրային դպրոցներում և այլ 

կրթական հաստատություններում 

անվտանգ վարքի վարժանքների 

կազմակերպում 



Վերջնական Հաշվետվություն  Հատոր II  Հիմնական Հաշվետվություն 1 

7-52 

կազմակերպությու

նների դերը 

Հ
Մ

Ա
Ռ

Կ
 

ՀՄԱՌԿ 

առնչվող 

կազմակերպությ

ուններ 

 Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարարություն (ԱԻՆ) 

 Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային 

ծառայություն (ՍՊԱԾ) 

 Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիա (ՃԿՊԱ) 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

 Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն (ԱԻՆ) 

 Հանրային հեռուստա-ռադիո խորհուրդ 

 Տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ  

ՀՄԱՌԿ 

առնչվող 

կազմակերպությ

ունների դերը 

 Տեղեկատվության տրամադրում 

 Բնակչության և կառավարման մարմինների 

անձնակազմի ուսուցում 

 Կրթական ծրագրի մշակում 

 Գործունեության կազմակերպում 

 Բնակչության և կառավարման 

մարմինների իրազեկում և զգուշացում 

(ԱԻՆ) 

 Բնակչության ուսուցում և 

իրազեկվածության բարձրացում 

(Հանրային հեռուստա-ռադիո 

խորհուրդ) 

 Համայնքի բնակիչների զգուշացում 

 

Դպրոցների և համայնքի դերերը նշված չեն հրամանագրի և որոշման մեջ: Ինչ վերաբերում 

է դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթությանը, մարդկային ռեսուրսների 

զարգացումը և վարժանքների իրականացումը ներառված են, սակայն չկա մանրամասն 

տեղեկատվություն: Ինչպես ստորև կնշվի, աղետների կրթությունը ներառված է 

դպրոցական ծրագրում: Այս հրամանագիրն ու որոշումը ներառում են այդպիսի 

բովանդակություն, քանի որ մարդկային ռեսուրսների զարգացումը նպաստում է 

աղետների կրթության ընդլայնմանն ու խթանմանը: ՀՄԱՌԿ սահմանում բերված չէ: 

Ենթադրվում է, որ ՀՄԱՌԿ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար վարժանքների և 

իրազեկման բարձրացման իրականացում է: Աղետների կառավարումը համայնքի կողմից 

շատ կարևոր է: Հետագայում անհրաժեշտ է մշակել ՀՄԱՌԿ հայեցակարգը: Սույն 

հրամանագրի և որոշման մեջ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, Սեյսմիկ 

պաշտպանության ազգային ծառայությունը, Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիան և Կրթության և գիտության նախարարությունն այն հիմնական 

կազմակերպություններն են աղետների վերաբերյալ կրթությանն ու ՀՄԱՌԿ ոլորտում:  

 

7.4.2 Դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության ընթացիկ դրությունը 

(1) Դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության բովանդակությունը 

Հայաստանի դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթություն նշանակում է ընթացիկ 

առարկաների կոնտեքստում աղետի կառավարման ուսուցում և տարահանման ու այլ 

հարցերի վերաբերյալ վարժանքների անցկացում: Համաձայն Ալավերդյանի և այլոց 

(2011թ.), աղետի կառավարմանն առնչվող առարկաներն ու դասարանները` հետևյալն են. 

Ես և շրջակա աշխարհը (2-րդ և 4-րդ դասարաններ), Անվտանգ ապրելակերպ (3-րդ, 6-րդ, 

և 7-րդ դասարաններ), Նախնական զինվորական պատրաստություն և Անվտանգ 

ապրելակերպ (8-11-րդ դասարաններ), Կենսաբանություն (7-ից 12-րդ դասարաններ), 

Բնական գիտություններ (5-ից 6-րդ դասարաններ), Աշխարհագրություն (6-ից 12-րդ 

դասարաններ), Հայագիտություն (5-րդ դասարան), Ֆիզիկա (7-ից 9-րդ դասարաններ), 

Քիմիա (7-ից 12-րդ դասարաններ) և Հայոց պատմություն (6-ից 12-րդ դասարաններ): Այս 
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առարկաներից առավել նշանակալից են Ես և շրջակա աշխարհը, Նախնական 

զինվորական պատրաստություն և Անվտանգ ապրելակերպ առարկաները: Վերոնշյալ 

ընթացիկ առարկաներում կրթության հիմնական բովանդակությունը վերաբերում է 

բնական և տեխնածին աղետներին, աղետներից առաջ, դրանց ընթացքում և դրանցից 

հետո համարժեք միջոցառումներին ու գործողություններին, ինչպես նաև անցյալի 

աղետներին: Աղետներից հետո համապատասխան միջոցառումներն ու 

գործողությունները նշանակում են արտակարգ արձագանքման միջոցառումներ և չեն 

ներառում վերականգնման և վերակառուցման փուլը: Համարժեք միջոցառումներն ու 

գործողությունները հիմնականում անհատական մակարդակի վրա են, իսկ համայնքային 

մակարդակում շատ քիչ բան կարելի է տեսնել:  

Քանի որ աղետների վերաբերյալ կրթությունն իրականացվում է ընթացիկ առարկաների 

միջոցով, այն հիմնականում դասախոսությունների վրա է հիմնված: Վարժանքների 

դեպքում վճռական դերակատարում ունեն “Նախնական զինվորական պատրաստության 

և Անվտանգ ապրելակերպ” առարկայի ուսուցիչները: Կրթության և գիտության 

նախարարությունը մշակել է ուղեցույց` այդ առարկայի ուսուցիչների միջոցով աղետների 

վերաբերյալ կրթությունը և վարժանքները խթանելու համար: Երևանի 

քաղաքապետարանի կրթության վարչությունը վերահսկում է դպրոցներում վարժանքները 

և հրահանգներ տալիս` դրանք բարելավելու ուղղությամբ:  

ՍՊԱԾ-ը և ոչ-առևտրային կազմակերպություններն այցելում են դպրոցներ և 

իրականացնում աղետների վերաբերյալ կրթություն: Կրթության բովանդակությունը գրեթե 

նույնն է, ինչ նշված էր մինչ այժմ: Այս կազմակերպությունների գործողությունները չեն 

կարող ընդգրկել բոլոր դպրոցները:  

Ինչպես վերը նշվել է, Հայաստանում աղետների վերաբերյալ կրթությունը տրամադրվում է 

ընթացիկ առարկաների և վարժանքների միջոցով: Ուստի, դպրոցի ուսուցիչները 

նշանակալի դեր են կատարում: Նրանք վերապատրաստվում են ՃԿՊԱ-ում: Ուսուցման 

բովանդակությունը ներառում է ոչ միայն բնական աղետներն և աղետների կառավարումը, 

այլև պատերազմներն ու տեխնածին աղետները: Ուսուցման ընթացքում ՃԿՊԱ-ն դպրոցի 

ուսուցիչներին փոխանցում է նմանատիպ գիտելիք: ՃԿՊԱ-ում անցած ուսոցման վերջում 

դպրոցի ուսուցիչները քննություն են հանձնում, որը ստուգում է ուսուցման 

բովանդակության ընկալման աստիճանը և հանդիսանում է ուսուցման գնահատման մաս:  

ՃԿՊԱ-ում վերապատրաստված ուսուցիչներից պահանջվում է մատուցել աղետների 

վերաբերյալ կրթություն և պատշաճ կերպով կազմակերպել ուսուցումը: Սակայն ընթացիկ 

առարկաներում աղետների վերաբերյալ կրթության իրականացման գնահատում և 

վերահսկողություն չի իրականացվել: Յուրաքանչյուր դպրոց պետք է աղետների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանցի բոլոր ուսուցիչներին: Նախնական 

զինվորական պատրաստության և Անվտանգ ապրելակերպի առարկայի ուսուցիչների 

դերերից մեկն է դպրոցի այլ ուսուցիչներին սովորեցնելը, քանի որ նրանք ավելի երկար 

ուսուցում են անցում, քան մյուսները:  
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UNICEF-ը ՃԿՊԱ-ի հետ համատեղ իրականացրել է դասավանդողների ուսուցում: Ծրագրի 

ընթացքում մշակված ուսուցիչների ուղեցույցը հաստատվել է կառավարության կողմից: 

ՀԿ-ների գործողություններն ներառում են տարահանման, արձագանքման և արտակարգ 

իրավիճակների պլանների թարմացումը ընտանիքի մակարդակում: Կարելի է ասել, որ 

ՀԿ-ների գործողությունները գործնական են և իրատեսական:  

 

(2) Դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության բնութագիրը 

Հայաստանի դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության ոլորտի ձեռքբերումները 

հետևյալն են. 

・ Կա պատասխանատու կազմակերպություն (ՃԿՊԱ)  

・ Դպրոցական և աղետների վերաբերյալ կրթության միավորում 

・ Կառավարության կողմից հաստատված կրթական նյութեր և ուսուցիչների 

ուղեցույցներ 

・ Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ  

・ Դպրոցն ունի վերապատրաստված ուսուցիչներ 

・ Վերահսկողություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

Հայաստանի կառավարությունը դպրոցի ուսուցիչներից պահանջում է մատուցել 

դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթություն, իսկ ՃԿՊԱ-ն իրականացնում է 

ուսուցիչների վերապատրաստում: Պատրաստվել են ուղեցույց և այլ նյութեր դպրոցի 

ուսուցիչների կիրառման համար: Բացի ՃԿՊԱ-ի` որպես վերապատրաստող 

կազմակերպության, և դպրոցի ուսուցիչների` որպես դպրոցներում աղետների 

վերաբերյալ կրթություն մատուղների միջև ձևավորված կապից, միջազգային 

կազմակերպությունները, ՀԿ-ները և այլ արտաքին կազմակերպություններ ևս նպաստում 

են դպրոցի` աղետների վերաբերյալ կրթությանը: Նախատեսվում է, որ ապագայում 

կներմուծվեն աղետների վերաբերյալ կրթության նորարարական մոտեցումներ:  

Հայաստանի դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության խնդիրները հետևյալն են.  

・ Ինտերակտիվ-մասնակցային ուսուցման քիչ հնարավորություններ 

・ Աղետների վերաբերյալ կրթության համակարգողների պակաս 

・ Աղետների կրթության ոլորտում ուսուցիչների իրազեկվածության ցածր 

մակարդակ 

・ Դպրոցի և համայնքի միչև թույլ կապ 

Խնդիրներից մեկը ինտերակտիվ և մասնակցային ուսուցման պակասն է: Ուսուցիչներից 

պահանջվում է ունակություն` իրականացնել աղետների վերաբերյալ կրթություն 

ընթացիկ առարկաների միջոցով, և այդ ունակությունը տարբեր է ինտերակտիվ և 

մասնակցային ուսուցում իրականացնելու ունակությունից: Այլ կերպ ասած, անհրաժեշտ 

են համակարգման ունակություններ, ինչը տարբեր է գիտելիք փոխանցելու 

ունակությունից: Համաձայն ՀԿ-ի հետ հարցազրույցի, դպրոցի ուսուցիչների 

իրազեկվածությունը աղետների վերաբերյալ կրթության բնագավառում բարձր չէ: 
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Համարվում է, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել ուսուցիչների իրազեկման աստիճանը 

ինտերակտիվ/մասնակցային ուսուցման և աղետների վերաբերյալ կրթության այլ 

տեսակների ներմուծման միջոցով:  

Դպրոցն ունի ոչ միայն կրթական հաստատության, այլև արտակարգ իրավիճակներում 

շրջակայքի քաղաքացիների համար տարահանման վայրի դեր: Ուսանողները կարող են 

տեղեկատվություն փոխանցել իրենց ընտանիքների անդամներին և հարևաններին: 

Անհրաժեշտ է, որ դպրոցում վերաբերյալ աղետների կրթությունը մատուցվի 

աշակերտների ծնողների և համայնքի անդամների ներգրավմամբ:  

 

7.4.3 Համայնքային մակարդակում աղետների ռիսկի կառավարման ներկա վիճակը 

(1) ՀՄԱՌԿ-ի բովանդակությունը 

“ՀՄԱՌԿ” բառն այս բաժնում չի նշանակում յուրաքանչյուր քաղաքացու աղետի 

կառավարման ունակության մեծացում, այլ նշանակում է համայնքի բնակչության, որպես 

խմբի, աղետի կառավարման ունակության մեծացում: Ինչ վերաբերում է քաղաքացիներին 

ուղղված աղետների վերաբերյալ կրթությանը, ՃԿՊԱ-ն հրատարակել է գրքույկներ, 

ուղեցույց և այլ նյութեր` միջազգային կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ համատեղ: 

Կառավարման այլ մարմիններ (ՍՊԱԾ-ը և այլ ոչ-առևտրային կազմակերպություններ) 

իրականացրել են աղետների վերաբերյալ կրթություն քաղաքացիների և բիզնես 

գործակալությունների համար: Կրթության ընթացքում նրանք դասախոսությունների 

միջոցով գիտելիք են փոխանցում անհատ քաղաքացիներին և աշխատակիցներին` 

համապատասխան գործողությունների և միջոցառումների վերաբերյալ: Հիմնական 

բովանդակությունն են ռիսկերը, գործողություններն ու միջոցառումները աղետներից 

առաջ, հետո և աղետների ընթացքում, ինչպես նաև անցած աղետները: Արտակարգ ալիքը 

նույնպես հրատարակել է գրքույկներ, բրոշյուրներ ու այլ նյութեր և տեղեկատվություն է 

փոխանցում ինտերնետային կայքի միջոցով:  

Կառավարական կազմակերպությունների կողմից քաղաքացիների կրթությունը 

կենտրոնացած է յուրաքանչյուր քաղաքացու` աղետների կառավարման ունակության 

մեծացման վրա: ՃԿՊԱ-ի ընթացիկ քաղաքականությունն ուղղված է դպրոցներում 

աղետների վերաբերյալ կրթությանը` հետագայում նպատակ ունենալով բարձրացնել 

աղետների կառավարման ունակությունը` ուսանողների կարողությունների 

զարգացմամբ: Համաձայն ՃԿՊԱ-ի և ՍՊԱԾ-ի, մեծ ուշադրություն է դարձվել ՀՄԱՌԿ–ը, 

սակայն դրան վերաբերող բովանդակությունը չի ընդգրկում դպրոցներում աղետների 

վերաբերյալ ընթացիկ կրթությունն ու քաղաքացիների կրթությունը:  

ՀՄԱՌԿ-ը խթանելու համար նշանակալի գործոններից է պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների ունակությունների 

զարգացումը: ՃԿՊԱ-ն ուսուցում է կազմակերպում այդ աշխատակիցների համար: 

Սակայն ուսուցման բովանդակությունը բնական և տեխնածին աղետներն են` ներառյալ 

պատերազմները, և բնակչության պաշտպանությունն այդ աղետներից և ՀՄԱՌԿ 
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գործոնները ներառված չեն:  

Ներկայումս, ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվում են 

ՀՄԱՌԿ գործողություններ կամ ծրագրեր: ՀՄԱՌԿ կարևոր ծրագրերը հետևյալն են. 

・ Ոռոգման և կանաչապատման մեղմացում 

・ Համայնքի կողմից լուսանկարման միջոցով ռիսկի հայտնաբերում 

・ Արտակարգ իրավիճակների համար ռեսուրսների քարտեզագրում 

・ Համայնքի արտակարգ իրավիճակների պլանի ձևավորում և աղետի 

արձագանքնման համայնքային խմբի ստեղծում 

・ Համայնքի արտակարգ իրավիճակների խմբի ստեղծում (առաջին բուժօգնություն, 

փրկարարական, վարչական աշխատանք և այլն) 

Կա համայնքային մակարդակում գործունեության նախադեպ, սակայն դա ուղղակիորեն 

կապված չէ  ՀՄԱՌԿ-ի հետ: Համայնքի բնակիչները քննարկում են առաջնահերթությունը 

և խնդիրները` կապված երեխաներին վերաբերող հարցերի հետ, և լուծում քննարկվող 

խնդիրները: Վերոնշյալ ՀՄԱՌԿ ծրագրերն իրականացվել են Հայաստանում, իսկ մի 

քանիսը` Երևանում: Միջազգային կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ 

հարցազրույցից երևում է, որ համայնքի իրազեկվածությունը բավարար չէ, և այդ 

պատճառով ՀՄԱՌԿ գործողությունների խթանումը Երևանում դժվար է: Մյուս պատճառն 

այն է, որ մարդիկ չունեն բավարար դրդապատճառներ, նույնիսկ եթե նրանք ներգրավված 

են ՀՄԱՌԿ գործողություններում: Առաջարկվում է, ներառել դպրոցները Երևանում 

ՀՄԱՌԿ մոտեցման մեջ` վերջինս խթանելու համար:  

 

(2) ՀՄԱՌԿ բնութագիրը 

ՀՄԱՌԿ առավելությունները հետևյալն են. 

・ Կա պատասխանատու կազմակերպություն 

・ ԶԼՄ-ների օգտագործում 

・ Տեղեկատվական կենտրոնի հիմնադրում  

・ Ներգրավված են դպրոցները, համայնքը, կորպորացիան, տեղական 

պաշտոնյաները և բաժնետերերը  

・ Տարբեր մակարդակներ ներառող ուսուցման սիստեմատիկ համակարգ 

・ Համայնքի ներգրավումը ՀԿ-ների ծրագրերում 

・ Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ 

ՃԿՊԱ-ն մատուցում է ուսուցում` պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմի և դպրոցի ուսուցիչների համար: 

Արտակարգ ալիքը տեղեկատվություն է փոխանցում տարբեր միջոցներով և 

եղանակներով: Ուստի, մշակվել է գիտելիքի և տեղեկատվության փոխանցման պետական 

համակարգ: Բացի այդ, միջազգային կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ համատեղ 

նրանք ջանքեր են գործադրում գիտելիքի և տեղեկատվություն որակը բարձրացնելու 

ուղղությամբ: Ակնկալվում է, որ ՀԿ-ների գործողությունները կնպաստեն համայնքի` 
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արտակարգ իրավիճակների դեմ պայքարի ունակությունների զարգացմանը, քանի որ 

ՀԿ-ների գործողություններն ուղղակիորեն վերաբերում են համայնքին:  

ՀՄԱՌԿ խնդիրներն են. 

・ ՀՄԱՌԿ հայեցակարգի և գործողությունների պակաս 

・ Կառավարման սեկտորի կողմից մատուցվող կրթությունը հիմնված է 

դասախոսությունների վրա: Այն ուղղված է բնակչությանը, բայց ոչ համայնքին:  

・ Վերապատրաստողների և համակարգողների պակաս 

・ Բնակչության խրախուսման պակաս 

・ ՀՄԱՌԿ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև թույլ կապ 

Կարելի է ասել, որ կրթությունը, ուսուցումը և իրազեկվածության բարձրացումը 

Հայաստանում իրականացվում են պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմի կողմից` ներառյալ դպրոցի 

ուսուցիչները: Սակայն անհրաժեշտ է, որ համայնքը նախաձեռնի և իրականացնի 

գործողություններ (կրթություն, ուսուցում և իրազեկվածության բարձրացում)`ՀՄԱՌԿ 

հասնելու համար: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է մարզի և այլ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի կողմից համայնքին աջակցությունը: Ինչ վերաբերում է 

ՀՄԱՌԿ-ին, անհրաժեշտ է մտածել առնչվող կազմակերպությունների դերերի 

հստակեցման և ՀՄԱՌԿ հայեցակարգի մշակման մասին:  

 

7.4.4 Ընթացիկ իրավիճակը բարելավելու առաջարկներ և գործնական քայլեր 

(1) Առաջարկներ 

Դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթության ուղղությամբ առաջարկները հետևյալն 

են.  

・ Իրականացվում է ինտերակտիվ/մասնակցային ուսուցում, ինչպես և 

դասախոսություններ  

・ Ուսւոցիչները սովորում են աղետների կրթություն և կառավարում, որպեսզի 

լինեն համակարգողներ  

・ Շեշտադրված է ուսանող-ծնող-համայնք կապը  

・ Ուսուցիչների ուսուցումից հետո պետք է տրամադրվի աջակցություն  

・ Անցյալի աղետների մասին տեղեկատվության տրամադրում` հատկապես պետք 

է շեշտվեն վերականգնման և վերակառուցման փուլերը  

・ Նախապատրաստվել է հիմք և հնարավորություններ դրոցների միջև, ինչպես նաև 

համայնքների միջև փոխանակման համար:  

・ Կառավարության սահմանափակումը պետք է ներառվի որպես աղետների 

կրթության բովանդակություն: 

・ Պետք է օգտագործվեն ոււսանողական խորհուրդները, ծնողկոմիտեները և 

դպրոցի կառավարման այլ համակարգեր 

・ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմը պետք է ակտիվորեն 
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ներգրավվի 

ՀՄԱՌԿ հետ կապված առաջարկությունները հետևյալն են. 

・ Պետք է օգտագործվեն ոււսանողական խորհուրդները, ծնողկոմիտեները և 

դպրոցի կառավարման այլ համակարգեր 

・ Պետք է նպաստել համայնքների միջև տեղեկատվության փոխանակմանը  

・ Պետք է օգտագործվեն համատիրությունները  

・ Պետք է վերապատրաստվեն համայնքների համակարգողները 

・ Դպրոցներում աղետների կառավարումը և ՀՄԱՌԿ-ը պետք է միավորել  

・ Պետք է շահագրգռել երիտասարդական խմբերին  

・ Կանանց խմբերը պետք է տարբերակվեն  

・ Անհրաժեշտ է երկարատև աջակցություն կառավարության և այլ 

գործակալությունների կողմից 

・ Նախապատրաստվել է հիմք և հնարավորություններ դրոցների միջև, ինչպես նաև 

համայնքների միջև փոխանակման համար:  

・ Կառավարության սահմանափակումը պետք է ներառվի որպես աղետների 

կրթության բովանդակություն: 

 

(2) Գործնական քայլեր ընթացիկ դրությունը բարելավելու ուղղությամբ 

Այս բաժնում դպրոցներում աղետների վերաբերյալ կրթությունը և ՀՄԱՌԿ առանձին են 

նշվել: Սակայն սրանք անկախ չեն և որոշ հատվածքներում համընկնում են: Հատկապես 

Երևանում անհրաժեշտ է մտածել դպրոցների վրա կենտրոնացած ՀՄԱՌԿ 

իրականացման մասին, քանի որ ՀՄԱՌԿ շրջանակը չի մշակվել, և համայնքի 

իրազեկվածության աստիճանը բարձր չէ: Աղյուսակ 7.4-2-ում նշված են վերոնշյալ (1) 

առաջարկների հիման վրա իրականացվող գործողությունները` ընթացիկ իրավիճակը 

բարելավելու ուղղությամբ: 

Աղյուսակ 7.4-2-ի «ԱՎԿԴ (աղետների վերաբերյալ կրթությունը դպրոցներում)” և “ՀՄԱՌԿ” 

սյունակներում նշված են համապատասխան սյունակներ յուրաքանչյուր 

գործողության/միջոցառման համար` կապված ԱՎԿԴ և/կամ ՀՄԱՌԿ հետ: ԱՎԿԴ և 

ՀՄԱՌԿ երկու սյունակն էլ նշվել է շատ գործողությունների/միջոցառումների համար: Դա 

նշանակում է, որ այս բաժինը առաջարկում է ՀՄԱՌԿ դպրոցի միջոցով:  
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Աղյուսակ 7.4-2  Գործողություններ և միջոցառումներ` ԱՎԿԴ և ՀՄԱՌԿ ընթացիկ իրավիճակը 

բարելավելու ուղղությամբ  

Ա
Վ

Կ
Դ

 

Հ
Մ

Ա
Ռ

Կ
 

Գործողություններ/ 
Միջոցառումներ 

Պատասխանատու 
կազմակերպություններ 

Արդյունքներ/ արդյունավետություն 

∨ ∨ 

Փորձի ուսուցման կենտորնի 

հիմնում և կրթական 

նյութերի մշակում 

ՃԿՊԱ  Այցելուները` ներառյալ ուսանողները, կարող 

են զգալ վտանգը և հասկանալ աղետի 

կառավարման կարևորությունը  

 Փորձի ուսուցումը կարող է ավելի 

արդյունավետ դարձնել աղետների վերաբերյալ 

կրթությունը  դպրոցներում  

∨ ∨ 

Մարզում աղետի 

կառավարման 

տեղեկատվական կենտրոնի 

հիմնում 

Մարզպետարան 

Արտակարգ ալիք 

ՃԿՊԱ 

 Կառավարության անձնակազմը կարող է 

ինքնակրթմամբ զբաղվել 

 Դպրոցները կարող են տեղեկատվություն 

ստանալ  

 Դպրոցի ուսուցիչները կարող են 

խորհրդատվություն իրականացնել աղետների 

կրթության ոլորտում 

 Կենտրոնը կարող է աջակցել ուսուցիչներին` 

ՃԿՊԱ-ում վերապատրաստվելուց հետո 

∨  

Ուսուցում/սեմինար 

ուսուցիչների համար` 

ակտիվ ուսուցմանը 

նպաստելու նպատակով 

ՃԿՊԱ 

Կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Մարզային և 

համայնքային 

իշխանություններ 

 Դպրոցի ուսուցիչները կարող են իրենք 

իրականացնել ակտիվ ուսուցման ծրագրեր 

∨  

Աղետների կրթության և 

ակտիվ ուսուցման համար 

վերապատրաստված 

ուսուցիչների վերահսկում և 

գնահատում 

ՃԿՊԱ  

Կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Մարզային և 

համայնքային 

իշխանություններ 

 Կարող է կազմակերպվել ուսուցման 

արդյունավետության և խնդիրների 

բացահայտման գնահատում  

 Դպրոցի ուսուցիչները կարող են պատկերացնել 

սեփական խնդիրները 

∨  

Ակտիվ ուսուցման ծրագրի 

մրցույթ 

ՃԿՊԱ  

Կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Մարզային և 

համայնքային 

իշխանություններ 

 Դպրոցի ուսուցիչները կարող են ընդլայնել 

ունակություններն ու շահագրգռվածությունը` 

զարգացնելու համար ակտիվ ուսուցման 

ծրագրեր  

 Դպրոցի ուսուցիչները կարող են 

տեղեկատվություն փոխանակել ակտիվ 

ուսուցման ծրագրերի վերաբերյալ  

 Հայաստանը կարող է ավելացնել ակտիվ 

ուսուցման ծրագրերի քանակը 

∨ ∨ 

Սպիտակի երկրաշարժի և 

այլ աղետների փորձի 

արխիվ` կրթական 

նպատակով օգտագործման 

համար 

Արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

ՃԿՊԱ 

 Ուսանողները գիտեն արձագանքման, 

վերականգնման և վերանորոգման մասին  

 Ուսանողները գիտեն, թե ինչու են անհրաժեշտ 

մեղմացումն ու պատրաստվածությունը 

∨ ∨ 

Բնական աղետից տուժաց 

մարդկանց կողմից 

դասախոսություն կամ ելույթ 

Մարզային և 

համայնքային 

իշխանություններ 

 Ուսանողներն ու ուսուցիչները կարող են 

պատկերացնել աղետային իրավիճակը  

 Դա կարող է կանխել անցյալի աղետների 

հիշողությունները մոռացության տալը  
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∨ ∨ 

Ուսանողների ծնողների և 

շրջապատի մարդկանց 

ներգրավում դպրոցի 

անվտանգության և 

աղետների վերաբերյալ 

կրթության մեջ 

Դպրոց 

Ծնողկոմիտե 

 Դա կարող է բարձրացնել ծնողների և 

շրջապատի մարդկանց իրազեկվածությունը  

 Դա կարող է նախապատրաստել արտակարգ 

իրավիճակին արձագանքմանը 

∨ ∨ 

Կենտրոնական և մարզային 

իշխանությունների 

անձնակազմի 

ունակությունների 

զարգացում 

ՃԿՊԱ  Նրանք կարող են ձևավորել դպրոցներում 

աղետների կրթության և ՀՄԱՌԿ պլան 

 Նրանք կարող են հասկանալ ԱՎԿԴ և ՀՄԱՌԿ 

խնդիրները և բարելավել իրավիճակը  
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Գլուխ 8 Սեյսմիկ աղետի կառավարման համար համակարգի 

ստեղծում 

8.1 Իրական ժամանակում սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման տեղեկատվական 

համակարգ 

8.1.1 Համակարգի ընդհանուր նկարագիրը 

“Իրական ժամանակում սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման տեղեկատվական 

համակարգի” (այսուհետ “Համակարգ”) ֆունկցիան երկրաշարժի դեպքում ուժեղ 

շարժման սեյսմոմետրերից տվյալների հավաքում ու կարճ ժամանակում Երևան 

քաղաքում սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման ավտոմատ հաշվարկն ու 

արտապատկերումն է: Երևան քաղաքում ուժեղ շարժման սեյսմոմետրեր են տեղադրվել 

հինգ կետում: Պահեստային կապի ապահովման համար ուժեղ շարժման սեյսմոմետրերի 

և սերվերի միջև կապի համար օգտագործվել է բազմակի փոխանցման շղթա: Սովորաբար 

օգտագործվող հիմնական շղթան (ADSL) մեխանիկորեն կփոխարինվի ենթաշղթայով (3G 

կապ), եթե հիմնական շղթան կորցնի ֆունկցիան: 

Համակարգը բաղկացած է չորս մասից. 1) Դիտում, 2) Տվյալների հավաքագրում և հաշվարկ, 

3) Արտապատկերում և 4) Տեղեկատվության փոխանցում: “Դիտման” մասը դիտում է ալիքը 

ուժեղ շարժման սեյսմոմետրերի միջոցով, պահում ներքին հիշողության մեջ և փոխանցում 

ԳՄԱ արժեքը սերվեր, եթե այն գերազանցում է նախապես սահմանված շեմային արժեքը: 

“Տվյալների հավաքագրման և հաշվարկման” մասը որոշում է երկրաշարժի  առաջացում, 

եթե ուժեղ շարժման սեյսմոմետրերից փոխանցվել է ավելի քան երկու ԳՄԱ, ինչպես նաև 

հաշվարկում է ամբողջ Երևան քաղաքում ինտենսիվության բաշխումը: Ալիքի ձևերը 

նույնպես հավաքվում և ավելացվում են տվյալների բազայի մեջ: “Արտապատկերման” 

մասը էկրանի վրա արտապատկերում է Երևան քաղաքում ինտենսիվության բաշխումը:  

“Տեղեկատվության փոխանցման” մասը բջջային հեռախոսակապի կարճ 

հաղորդագրությունների ծառայության (SMS) միջոցով փոխանցում է դիտված սեյսմիկ 

ինտենսիվությունը քաղաքացիներին: 

Համակարգի ուրվագիծը ներկայացված է Նկար 8.1-1-ում: Սերվերը տեղադրված է ԱԻՆ 

ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում (ՃԿԿ): Երկրաշարժ տեղի ունենալուց մոտ 3 

րոպե հետո ՃԿԿ-ում էկրանի վրա կցուցադրվի սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման 

քարտեզը: Կարճ հաղորդագրությունը կուղարկվի մոտավորապես 10 րոպե հետո: 
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Նկար 8.1-1  Համակարգի ուրվագիծը 

 

8.1.2 Ուժեղ շարժման սեյսմոմետրի տեղադրումը 

Որպես ինտերնետ կապ Համակարգն օգտագործում է հեռախոսագծի ADSL եղանակը  և 

բջջային հեռախոսակապը: Ուժեղ շարժման դիտման կետի անհրաժեշտ պայմանն է 

հեռախոսագծի, բջջային կապի և էլեկտրական սնուցման հասանելիությունը: Հայկական 

կողմի հետ քննարկման և տեղանք այցելության արդյունքում ընտրվել է Աղյուսակ 8.1-1-ում 

նշված հինգ վայրը: Կետերը ցուցադրված են Նկար 8.1-2-ում: 

 

Աղյուսակ 8.1-1  Ուժեղ շարժման սեյսմոմետրերի տեղադրման կետերը 

No Անվանում Բացատրություն Նկար 

1 Քաղաքի 

հյուսիսային մաս. 

ՍՊԱԾ 

(1-ին հարկ) 

Տեղադրվել է ՍՊԱԾ-ի երկրաշարժի 

դիտման կայանում առկա բետոնե 

հիմքի վրա:  

 

2 Քաղաքի 

հարավային մաս. 

Էրեբունի 

թանգարան 

Հիմնական մուտքի աջ կողմում 

գտնվող փոքր սենյակում: 

Պատրաստվել է նոր բետոնե հիմք: 
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3 Քաղաքի արևելյան 

մաս. 

Գրունտի ազգային 

գիտական 

լաբորատորիա 

(նկուղ) 

 

Լաբորատորիայի նկուղ: 

Պատրաստվել է նոր բետոնե հիմք: 

 

4 Քաղաքի 

կենտրոնական 

մաս. 

Երևանի 

պետական 

համալսարան 

(նկուղ) 

Տեղադրվել է համալսարանի 

երկրաշարժի դիտման կայանում 

առկա բետոնե հիմքի վրա:  

 

5 Քաղաքի 

արևմտյան մաս. 

ՍՊԱԾ ենթակայան 

(Փարաքար կայան) 

(Կիսանկուղ) 

Տեղադրվել է Փարաքարի 

երկրաշարժի դիտման կայանում 

առկա բետոնե հիմքի վրա: 

 

 

 

Նկար 8.1-2  Ուժեղ շարժման դիտման հինգ կետերը 

 

8.1.3 Համակարգի կառուցվածքը 

Համակարգի կառուցվածքը ներկայացված է Աղյուսակ 8.1-2-ում: 

 

 

 

 

 

 

 

ԱԻՆ/ՍՊԱԾ 

ՍՊԱԾ 
կայան 

ՍՊԱԾ 
երկրաքիմի
ական 
լաբորատոր

Երևանի պետական 

համալսարան 

Էրեբունի 

 

 

 

 

Արաբկիր 

Նորք-Մարաշ 

Կենտրոն  

Շենգավիթ 
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Աղյուսակ 8.1-2  Համակարգի կառուցվածքը 

Անվանում Ընդհանուր նկարագիրը Սարքավորում 

1) Ուժեղ շարժման 

սեյսմոմետր 

Ընտրվել է ուժեղ շարժման սեյսմոմետր, 

որը կարող է միացվել ցանցին , քանի որ 

անհրաժեշտ է իրական ժամանակում 

տվյալների հավաքագրում: 

“Basalt” ուժեղ շարժման 

սեյսմոմետր (Kinemetrics Inc.) 

2) Տվյալների 

հավաքման 

սերվեր 

Ընտրվել է համալիր Լինուքս սերվեր՝ 

հաշվի առնելով օպերացիոն համակարգի 

պարզ շահագործումը և հուսալիությունը: 

Համակարգիչ 

3) 

Արտապատկեր

ում 

Ընտրվել է վեբի հիման 

արտապատկերում՝ հաշվի առնելով 

կայանների հետագա ավելացումը: 

Համակարգիչ 

30” էկրան 

4) Ցանց 

Ընտրվել է բազմակի փոխանցման 

համակարգ՝ հետևելով Ճապոնիայի 

օրինակին, որը բաղկացած է լարային և 

անլար կապից: 

VRRP երթուղիչ 

ADSL երթուղիչ 

3G երթուղիչ 

UPS 

 

8.1.4 Համակարգի մշակումը 

Համակարգը մշակվել է`հաշվի առնելով հետևյալը. 

1) Դերերի բաժանում 

- Անհրաժեշտ սարքավորումը տրամադրվել է հետազոտական խմբի կողմից: Ուժեղ 

շարժման սեյսմոմետրերի տեղադրման վայրերի փոխառման բանակցությունները, 

տվիչների տեղադրման համար բետոնե հիմքի պատրաստումը և սնուցման ու կապի 

գծերի ապահովումը հայկական կողմի դերն է: 

- Համակարգի շահագործման և պահպանման ծախսերը կկրի հայկական կողմը: 

2) Համակարգի մշակումը՝ հաշվի առնելով պահպանումը 

- Համակարգը մշակվել է հայկական ընկերության հետ համատեղ՝ հաշվի առնելով 

պահպանումը, հետագա ընդլայնումը և կիրառումը այլ քաղաքներում: Սեյսմիկ 

ինտենսիվության վերլուծման մոդուլը, որը Համակարգի կորիզն է, մշակվել է 

հետազոտական խմբի կողմից: Հայկական ընկերությունը մշակել է ցանցային մոդուլը և 

արտապատկերման մոդուլը, որոնք պետք է ձևափոխվեն համակարգի ընդլայնման 

դեպքում: 

- Ծրագրային ապահովման տեղադրման և շահագործման ձեռնարկները կազմվել են 

հայերեն և անգլերեն լեզուներով: 

- Պատրաստվել է ստանդարտ շահագործման ընթացակարգ, որը նկարագրում է 

ամենօրյա ստուգումը և գործածումը երկրաշարժի ժամանակ: Համակարգի 

պատասխանատու անձինք նշված են ստորև: 

 

Գլխավոր ադմինիստրատոր- ԱԻ նախարար 

Շահագործման ադմինիստրատոր- ՓԾ տնօրեն 

Սերվերի ադմինիստրատոր- ՓԾ համակարգային ադմինիստրատոր  
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Սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման 
համակարգի ադմինիստրատոր- 

ՍՊԱԾ պետ 

Սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման 
համակարգի շահագործման 
ադմինիստրատոր- 

ՍՊԱԾ, Դիտացանցերի և տվյալների 
վերլուծության վարչության պետ 

SMS համակարգի ադմինիստրատոր- ՓԾ տնօրենի տեղակալ 
SMS համակարգի շահագործման 
ադմինիստրատոր- 

ՃԿԿ պետ 

  

8.1.5 Համակարգի արտապատկերումը և տեղեկատվության փոխանցումը 

1) Սեյսմիկ ինտենսիվության բաշխման արտապատկերումը 

Սեյսմիկ ինտենսիվության արտապատկերման էկրանի օրինակ է բերված Նկար 8.1-3-ում: 

Դիտված սեյսմիկ ինտենսիվությունը ցուցադրված է ձախ մասում, իսկ վտանգի 

վերլուծության միջոցով ստացված ուժեղացման գործակիցների հիման վրա ամբողջ Երևան 

քաղաքի սեյսմիկ ինտենսիվության հաշվարկված բաշխումը ցուցադրված է աջ կողմում: 

 

 

Նկար 8.1-3  Սեյսմիկ ինտենսիվության արտապատկերման օրինակ 

 

2) Սեյսմիկ ինտենսիվության վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդում 

Հիմնականում MSK սանդղակով 4 բալ և ավելի ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Երևանի 

բնակիչների կողմից գրանցված բոլոր բջջային հեռախոսներին կուղարկվի ստորև բերված 

տեքստերից մեկը: Եթե դիտված MSK ինտենսիվությունը 3 է, ապա ՓԾ-ն կորոշի հաղորդել 

տեղեկատվություն, թե ոչ: Տեքստերը ոչ միայն հայերեն են, այլ գրված են նաև ռուսերեն և 

անգլերեն՝ արտասահմանցիների համար:  
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- “«____» ______ թ ժ____-ին Երևանում գրանցվել է 3-4 բալ թույլ երկրաշարժ:” 

-“«____»_______թ ժ____-ին Երևանում գրանցվել է 5-6 բալ թույլ-զգալի երկրաշարժ:” 

- “«____» ______ թ ժ____-ին Երևանում գրանցվել է 7 և ավելի բալ ուժեղ երկրաշարժ:” 

 

Համակարգի և SMS-ի միջոցով սեյսմիկ ինտենսիվության տեղեկատվության հաղորդման 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման համար տպվել և շենքերի կամ ժամանակավոր 

տեղաբաշխման կետեր հանդիսացող դպրոցների մուտքերի մոտ փակցվել է Նկար 8.1-4-ում 

ներկայացված պաստառը: 

 

Նկար 8.1-4  Պաստառ տեղեկատվության հանրային տարածման համար 
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8.2 Սեյսմիկ աղետի գնահատման համակարգ 

8.2.1 Համակարգի ստեղծման հանգամանքները 

Վտանգի գնահատումը, ներառյալ սեյսմիկ շարժի գնահատումը, և ռիսկի գնահատումը, 

ներառյալ շենքի վնասը և տուժածները, իրականացվել են այս ծրագրի 1-ին փուլում: 

Վերլուծության մեջ օգտագործված մեթոդաբանությունները փոփոխվել են Ճապոնիայում և 

ԱՄՆ-ում լայնորեն կիրառվողներից` ելնելով Հայաստանում տվյալների 

հասանելիությունից , և հաստատվել է աշխատանքային խմբի և համակարգող 

հանձնաժողովի հանդիպումների ժամանակ` համատեղ քննարկման և փոխադարձ 

համաձայնության արդյունքում:  

Մյուս կողմից, ՓԾ-ն ունի երկրաշարժի վտանգի և վնասի գնահատման համակարգ 

Հայաստանի բոլոր շրջանների համար, սակայն, համակարգում կիրառվող 

մեթոդաբանությունները հիմնված են ռուսական պարզեցված մեթոդաբանության վրա, որը 

ՓԾ-ին չի բավարարում: Ուստի, ՓԾ-ը խնդրել է Հետազոտական խմբին մշակել և նվիրել 

վտանգի և վնասի գնահատման նոր համակարգ` սույն ծրագրում կիրառվող ճշգրիտ 

մեթոդաբանությունների հիման վրա: 

Հետազոտական խումն առաջարկել է իրականացնել համատեղ աշխատանք ՓԾ-ի հետ և 

տրամադրալ մեթոդաբանությունը և համակարգի համար անհրաժեշտ տվյալները, ինչպես 

նաև տեխնիկական ցուցումները ՓԾ-ին: Երկու կողմերն էլ համաձայնել են համատեղ 

ծրագրին, սկսել են աշխատանքը 2011թ հուլիսին և ավարտել 2012թ ապրիլին: Համակարգի 

ստեղծման պլան-ժամանակացույցը ներկայացված է Աղյուսակ 8.2-1-ում: 

 

Աղյուսակ 8.2-1  Համակարգի ստեղծման պլան-ժամանակացույց 

Ժամանակահատված Բովանդակություն 

հուլիս, 2011 - օգոստոս, 2011 Հայեցակարգի նախագծում 

հոկտեմբեր, 2011 - նոյեմբեր, 2011 
Համակարգի նախագծում, ալգորիթմի 

մշակում 

նոյեմբեր, 2011 - փետրվար, 2012 Ծրագրավորում 

մարտ, 2012 – ապրիլ, 2012 

Համակարգի ստուգում, Ելքային 

աղյուսակների և թվերի ճշգրտում, 

Ալգորիթմի ուսումնասիրություն` ամբողջ 

Հայաստանում համակարգի կիրառման 

նպատակով 

 

8.2.2 Համակարգի ֆունկցիան 

Համակարգի ֆունկցիան է հաշվարկել պատահական սցենարային երկրաշարժի 

հետևանքով առաջացած սեյսմիկ շարժի բաշխվածությունը և բնական վտանգի 

հետևանքով առաջացած վնասը քանակական ձևով: Այս համակարգի հիմնական 

օգտվողներն են ՓԾ-ը կամ ՓԾ Երևանի փրկարարական վարչությունը: Այդ պատճառով 

համակարգը նախագծվել է այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի օգտագործել առանց 

սեյսմիկ վտանգի և վնասի վերլուծության վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքի: 
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Անհրաժեշտ մուտքային տվյալները և ստացվող տեղեկատվությունը հետևյալն են. 

1) Մուտքագրվող տվյալներ 

- Սցենարային երկրաշարժի հիպոկենտրոնը (երկայնություն, լայնություն, խորություն), 

մագնիտուդը 

- Առաջացման ժամանակը 

2) Ստացվող տեղեկատվություն 

- Սեյսմիկ շարժը գրունտի մակերեսին (Արագացում, ինտենսիվությունը MSK 

սանդղակով) 

- Շենքերի վնաս (Բազմահարկ բնակելի շենքեր, սեփական տներ) 

- Տուժածներ (զոհ, վիրավոր) 

- Կենսապահովման գծերի վնաս (ջուր, կոյուղի, գազ, էլեկտրականություն, հեռախոս) 

- Փրկարարական գործողությունների համար անհրաժեշտ նյութեր և աշխատակազմ 

3) Գնահատման ընտրովի կարգավորումներ 

- Խոցելի շենքերի մասնակի վերակառուցումը սեյսմակայուն շենքերի 

- Խոցելի շենքերի մասնակի ամրացում 

 

Մուտքային և ելքային պատկերների օրինակներ բերված են Նկար 8.2-1-ից 3-ում: 

 

 

Նկար 8.2-1  Հիպոկենտրոնի և առաջացման ժամանակի մուտքագրում 
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Նկար 8.2-2  Հաշվարկած արդյունքերի ելքային աղյուսակ 

 

Նկար 8.2-3  Հաշվարկած տվյալների ելքային պատկեր 

 

8.2.3 Համակարգի ուրվագիծը 

Այս համակարգի հիմքն ArcGIS-ն է, իսկ ծրագիրը կոդավորված է Visual BASIC-ի միջոցով: 

Համակարգի ընդհանուր սխեման պատկերված է Նկար 8.2-4-ում: Անհատական 

վերլուծության ճշգրիտ սխեման և ալգորիթմի բացատրական փաստաթղթերը ներառված 

են առանձին Տվյալների մատյանում: 
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Նկար 8.2-4  Սեյսմիկ աղետի գնահատման համակարգի ընդհանուր սխեման 

Հիպոկենտրոն 

(Մագնիտուդ, Դիրք, Խորություն) 

 

Սեյսմիկ շարժ գրունտի մակերևույթին 

Բնակելի շենքերի 

վնասը 

Զոհեր և վիրավորներ 

Կենսապահովմա

ն գծերի վնասը 

Փրկարարական գործողությունների 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 

հաշվարկ 

250մ բջջի գերակշռող 

պարբերությունը 

Վնասի 

ֆունկցիան 

բնակելի 

շենքերի համար  

Վնասի 

ֆունկցիան 

զոհերի և 

վիրավորների 

համար 

Վնասի 

ֆունկցիան 

կենսապահովմ

ան գծերի 

համար 

Կենսապահովմա

ն գծերի 

գույքագրման 

տվյալներ 

250մ բջջի 

ուժեղացման 

գործոնը 

Բնակելի 

շենքերի 

գույքագրման 

տվյալներ 
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