ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹԻՄ
Նունե Հարությունյան
Տիգրան Օգանեզով
Դշխուհի Սահակյան

Մետաքսյա Դավթյան
Ազատուհի Սահակյան

ԿՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն
ՇՄՊՏԳԾ Ծրագրի համակարգող
կ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության
ինստիտուտ/ԿՏԲԿ ՇՄՊՏԳԾ փորձագետ
կ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության
ինստիտուտ/ԿՏԲԿ ՇՄՊՏԳԾ փորձագետ
Վանաձոր քաղաքի ՇՄՊՏԳԾ տեղական համակարգող
Խմբագիր

Ռուզաննա Գալստյան

Շապիկի ձևավորում

Էվելինա Ղուկասյան

Վանաձոր քաղաքի շահագրգիռ կողմերի խորհուրդ
Ծրագրի իրականացման աշխատանքային խումբն իր երախտագիտությունն է հայտնում
Վանաձորի

քաղաքապետ

Մամիկոն

Ասլանյանին,

քաղաքապետարանի

աշխատակիցներին, Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հանձնախմբի անդամներին, ՀՀ
Լոռու

մարզպետարանի

աշխատակազմի

բնապահպանության

բաժնի

աշխատակիցներին, ինչպես նաև Լոռու մարզում Օրհուս կենտրոնի համակարգող Պերճ
Բոջուկյանին, ՎՊՀ-ի դասախոս Սերգեյ Զալինյանին, ծրագրի ընթացքում ցուցաբերած
շարունակական աջակցության և օգնության համար:
Ծրագրի աշխատանքներին օժանդակելու և դպրոցականների հետ իրականացվող
փորձացուցադրական բաղադրիչի հաջող ընթացքի համար աշխատանքային թիմն իր
երախտագիտությունն է հայտնում թիվ 28 ավագ դպրոցի ուսուցիչներին, տնօրեն
Ալբերտ Բրուտյանին, կենսաբանության ուսուցչուհի Տաթևիկ Աֆրիկյանին, ինչպես նաև
ծրագրի մասնակից դպրոցականներին, ակտիվության և ջանասիրության համար:
Գրքում օգտագործվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի, ծրագրի իրականացման
թիմի, շահագրգիռ կողմերի խորհրդի անդամների կողմից տրամադրված, ինչպես նաև
համացանցային աղբյուրներից վերցված լուսանկարներ:
Սույն Ծրագիրը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Հասարակայնության կապերի
գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներում: Այս գրքի տպագրությունում արտահայտված
հեղինակային դիրքորոշման, որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման
հետ պարտադիր չէ:

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
Վանաձոր-Կիրովականը

Հայաստանի

Հանրապետության

երրորդ

Խորհրդային

տարիներին

քաղաքն

է:

համամիութենական

նշանակության

այն

արդյունաբերական

քաղաք էր, միաժամանակ աչքի էր ընկնում իր անկրկնելի
բնությամբ,

գեղատեսիլ

առողջարանային

անտառներով:

քաղաք

էր,

այստեղ

Վանաձորը

նաև

զարգացած

էր

զբոսաշրջությունը: Իրավամբ այն համարվում էր կանաչ
քաղաք, Լոռվա աշխարհի գեղեցկուհի:
1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժը, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո սկիզբ առած
ազգամիջյան պատերազմը, Հայաստանի շրջափակումը և էներգետիկ ճգնաժամն իրենց
խիստ զգալի ազդեցությունն ունեցան ինչպես ամբողջ երկրի, այնպես էլ Վանաձորի
վրա: Մեծ վնաս կրեց քաղաքի բնությունը. էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով
հատվեցին շրջակա անտառները, ինչը խորապես բացասական ազդեցություն ունեցավ
նաև կենդանական աշխարհի վրա:
Անկախության

տարիներին

քաղաքում,

տեղական

իշխանությունների

և

հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ջանքերով փորձ է կատարվում
հնարավորինս վերականգնել երբեմնի կանաչ ու գեղատեսիլ քաղաքը:
Բոլորս, և առաջին հերթին քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներս
ենք պատասխանատու՝ պահպանել մեր հայրենի բնօրրանը, նրա շրջակա միջավայրը:
Նախևառաջ դա պիտի արվի ոչ միայն քաղաքի բարեկարգմամբ, սանմաքրմամբ ու
աղբահանության արդյունավետ կազմակերպմամբ, այլ նաև, այն մաքուր պահելու հետ
մեկտեղ, կանաչ գոտիները վերականգնելով:
Քաղաքի զարգացման առաջնայնություններից են նաև առողջարարական ոլորտի
ընդլայնումն ու զբոսաշրջության զարգացումը, որոնք սերտորեն առնչվում են
բնապահպանական խնդիրներին:
Սակայն միայն համայնքի ֆինանսական միջոցներով հնարավոր չէ վերը նշված բոլոր
խնդիրները լուծել:
Կովկասի

Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել

տարածաշրջանային

բնապահպանական

կենտրոնի

հայաստանյան

գրասենյակին՝ Վանաձոր համայնքի բնապահպանական խնդիրների բացահայտմանն
ուղղված ծրագրի իրականացման համար, որը, լիահույս եմ, կնպաստի մեր քաղաքի
բնապահպանական խնդիրների լիարժեք լուծմանը:

Վանաձորի քաղաքապետ

Մամիկոն Ասլանյան

4

Ավագանու որոշումը Վանաձոր քաղաքի բնապահպանական գործողությունների
գործողությունների
ծրագրին հավանություն տալու մասին
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1 ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
1.1

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

2016 թվականի օգոստոս ամսին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
դեսպանատան

ֆինանսական

աջակցությամբ

Կովկասի

տարածաշրջանային

բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան մասնաճյուղը (ԿՏԲԿ) սկսեց Լոռու
մարզի

Վանաձոր

քաղաքի

«Շրջակա

միջավայրի

պահպանության

տեղական

գործողությունների ծրագրի» (ՇՄՊՏԳԾ) մշակման աշխատանքները:
Ծրագրի նպատակներն են
 Նպաստել համայնքի շրջակա միջավայրի իրավիճակի բարելավմանը` հստակ
ռազմավարությունների կիրառման միջոցով:
 Բարձրացնել բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ համայնքի անդամների
իրազեկվածության աստիճանը:
 Հզորացնել

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

և

ՀԿ-ների

կառավարման ու բնապահպանական ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև
առկա բնապահպանական խնդիրների լուծման կարողությունները:
 Բացահայտել հիմնական բնապահպանական խնդիրները, գնահատել նրանց
առաջնայնությունը:
 Մշակել շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր:
Վերոհիշյալ նպատակների հիմքում ընկած է բնապահպանական խնդիրների
որոշումների կայացման և միջոլորտային համագործակցության գործընթացներում
հանրային

մասնակցության

ապահովման

և

տեղական

մակարդակում

բնապահպանական պլանավորման իրագործման սկզբունքը:
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում` 2016 թ. օգոստոսից մինչև 2017թ.
մայիս ամիսը, համաձայն Ծրագրի աշխատանքային պլանի, Ծրագրի թիմի կողմից
իրականացվել են հետևյալ հիմնական գործողությունները:

1.1.1 Ծրագրի մեկնարկային հանդիպումներ
Վանաձորի
Դարբինյանին,
խնդիրների

քաղաքապետ
քաղաքի

լուծմամբ

Սամվել

բնապահպանական

հետաքրքրված

ակտիվ

քաղաքացիներին, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, ՀԿ-ների, համայնքահեն կազմակերպությունների, գիտության և կրթության ոլորտի
ներկայացուցիչներին ու գործարարներին Ծրագրի նպատակները ներկայացնելու և
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հետագա համագործակցության հիմքերն
ամրապնդելու համար ՇՄՊՏԳ ծրագրի
թիմը

2016թ.

օգոստոսից

հոկտեմբեր

ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպեց

մի

շարք

հանդիպումներ

Վանաձորի քաղաքապետարանում և ՀԿ
կենտրոնում:
Հանդիպումների ընթացքում հակիրճ ներկայացվեցին Վանաձորի ՇՄՊՏԳ ծրագրի
հիմնական

նպատակները,

ակնկալվող

արդյունքները,

իրականացման

ժամանակացույցը: Ներկայացվեց նաև այն փորձը, որը տարիների ընթացքում
ձևավորվել

է

ԿՏԲԿ

հայաստանյան

գրասենյակում,

ՀՀ

այլ

քաղաքներում,

մասնավորապես ՀՀ Սյունիքի մարզի
Կապան և Քաջարան, Գեղարքունիքի
մարզի Վարդենիս, Արարատի մարզի
Արարատ,

Կոտայքի

Չարենցավան,

մարզի

Տավուշի

մարզի

Դիլիջան և Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ
քաղաքներում,

ՇՄՊՏԳ

ծրագրերի

իրականացման արդյունքում:

1.1.2 Ծրագրի քաղաքային համաժողով
2016թ. հոկտեմբերի 31-ին ԿՏԲԿ հայաստանյան
մասնաճյուղը Վանաձոր քաղաքում անցկացրեց
քաղաքային համաժողով, որի նպատակն էր
քաղաքի բնակչությանն իրազեկել Հայաստանում
ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ, ինչպես նաև
հանդիպել Վանաձոր համայնքի բնապահպանական

հիմնախնդիրներով

և

քաղաքի

ապագայով

մտահոգ

բնակիչների

հետ,

բացահայտելու և քննարկելու քաղաքում առկա խնդիրները և նախանշելու նրանց
լուծման ուղիները:
Ծրագրի քաղաքային համաժողովին ներկա
էին

ոչ

միայն

ծրագրի

աշխատակազմի

տեղական

ինքնակառավարման

անդամները,

այլ

նաև

քաղաքում

և

մարմնի
գործող

տարաբնույթ ոլորտային կառույցների բազմաթիվ
ներկայացուցիչներ:

Նորընտիր

քաղաքապետ

Մամիկոն Ասլանյանը ողջունեց Ծրագրի իրակա-
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նացման գաղափարը, որն արժանացավ համաժողովի մասնակիցների ուշադրությանը և
դրական արձագանքին:
Մասնակիցներն

արտահայտեցին

իրենց

մտավախությունները և տեսակետները` կապված
Վանաձորի

բնապահպանական

խնդիրների

և

դրանց լուծման ուղիների հետ, ինչպես նաև
պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցելու և
ցուցաբերելու ակտիվ մասնակցություն ծրագրի
իրականացման

գործընթացին:

Համաժողովի

ընթացքում ծրագրի թիմը և քաղաքացիական
հասարակության

ներկայացուցիչները

եկան

ընդհանուր

փոխհամաձայնության`

հետագա գործողություններն իրականացնել համաձայն համայնքի բնապահպանական
գործողությունների պլանի:
Համաժողովի ընթացքում մասնակիցները նաև լրացրին ծրագրի փորձագետների
կողմից

նախօրոք

մշակված

հարցաթերթիկները`

ուղղված

Վանաձոր

քաղաքի

բնապահպանական հիմնախնդիրների բացահայտմանը: Ստացված արդյունքների
վերլուծությունը

հնարավորություն

ընձեռեց

ստանալու

բնապահպանական

խնդիրներին առնչվող Վանաձոր քաղաքի առկա իրավիճակի նախնական պատկերը:
ԿՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակի, ՇՄՊՏԳ
ծրագրի

թիմի

փորձագետները

հատկապես

ընդգծեցին, որ ծրագիրը հատկապես կարևորում և
մեծ ուշադրություն է դարձնում քաղաքացիական
հասարակության
ուղիներին,

հետ

համագործակցության

ժողովրդավարական

գործո-

ղությունների ապակենտրոնացմանը, Վանաձոր
քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության
տեղական գործողությունների պլանի մշակման և
զարգացման

գործընթացներում

ժողովրդավարական

մոտեցումների

ուղղորդման

միջոցով:
Համաժողովն ավարտվեց ծրագրի կարևորության շեշտադրմամբ:

1.1.3 Ծրագրի շահառուների խորհրդի ստեղծում
Ելնելով ծրագրի ռազմավարական պահանջներից՝ քաղաքային մեկնարկային
համաժողովի ավարտից անմիջապես հետո Վանաձոր քաղաքում ստեղծվեց ծրագրի
իրականացման շահագրգիռ կողմերի հանձնախումբ (ՇԿՀ), որն իր կազմում ընդգրկել է
Վանաձոր քաղաքի բնապահպանական խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված ակտիվ
քաղաքացիների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ՀԿ-ների, համայնքահեն
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կազմակերպությունների,
գործարարների:

գիտության

Հատկանշական

է

և

կրթության

առավել

ոլորտի

ակտիվ

ներկայացուցիչների,

երիտասարդների

և

կին

ձեռներեցների ոչ միայն մասնակցությունը համաժողովի աշխատանքներին, այլև նրանց
մեծ ցանկությունը ներգրավվելու մի կառույցի աշխատանքներում, որը կարող է
նպաստել քաղաքի բարեկարգմանը և շրջակա միջավայրի բարելավմանը:
ՇԿՀ-ն

աշխատանքը

քաղաքապետարանի
Քաղաքացիական

մեկնարկեց

նիստերի

դահլիճում:

հասարակության

30

ներկայացուցիչ, որոնք պատրաստակամ էին
ակտիվորեն
փաստաթղթի

մասնակցելու
մշակման

ապահովելու

ՇՄՊՏԳԾ

գործընթացին

համայնքի

և

ընդհանուր

բարեկեցությունը, կամավոր հիմունքներով
ներգրավվեցին ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հանձնախումբ: Արդեն իսկ ստեղծված
ՇԿՀ-ի անդամները, արտահայտելով իրենց հետաքրքրություններն
բազմակողմանի

գործողությունների

վերաբերյալ,

իրականացվելիք

ստանձնեցին

նաև

պատասխանատվություն և աշխատանքների արդյունավետությունն ապահովելու
պարտավորություն:

1.1.4 Ուսուցողական դասընթաց ՇՄՊՏԳԾ մեթոդաբանության վերաբերյալ
Ծրագրի մեկնարկից հետո շահագրգիռ
կողմերի և ծրագիրն իրականացնողների միջև
ձեռք բերված փոխհամաձայնության շնորհիվ
ստեղծվեցին բարենպաստ նախադրյալներ աշխատանքների
հովելու

հետագա

համար:

շարունակեց

ընթացքն

ՇՄՊՏԳ

ծրագրի

ծրագրով

գործողությունների
աշխատանքային

ապաթիմը

նախատեսված

իրականացումը՝
պլանի,

և

ըստ

մանրակրկիտ

ներկայացրեց

ծրագրի

հիմնական

նպատակները և մեթոդաբանությունը:
Ծրագրի փորձագետների կողմից իրականացված ուսուցողական դասընթացների
ընթացքում

ներկայացվեցին

ծրագրի

իրականացման

իրավական

հիմքերը,

հստակեցվեց, թե ինչ է պահանջվում ելակետային իրավիճակի վերլուծության համար,
ինչ

է

շրջակա

միջավայրի

պահպանության

տեղական

գործողությունների

պլանավորումը, որոնք են ռազմավարական պլանավորման սկզբունքները, որն է
մասնակիցների դերը ՇՄՊՏԳԾ գործընթացում: Ծրագրի փորձագետների կողմից
ներկայացված վերացական քաղաքի` Լիպվիլի օրինակի հիման վրա ՇԿՀ-ի անդամները
խմբային աշխատանքների միջոցով բացահայտեցին և կարևորեցին այդ քաղաքի
բնապահպանական հիմնախնդիրները դասակարգելով և կազմելով «հիմնախնդիրների
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ծառը», ինչպես նաև մշակելով «նպատակների ծառը», և ծանոթացան ՇՄՊՏԳԾ
մեթոդաբանությանը:
Հանդիպման

ընթացքում

ստեղծվեցին

ջերմ

մթնոլորտ և համագործակցային պլատֆորմ,
որը

նպաստում

է

ինտերակտիվ

փոխհամագործակցությանը

և

Շրջակա

միջավայրի

իրավիճակի

վերլուծության

վերաբերյալ

զեկույցի

հաջող

մշակման

գործընթացին:
Ուսուցողական

դասընթացի

ընթացքում,

«Ֆորտունա»
Ֆորտունա»

(https://www.facebook.com/groups/1091441807642941/permalink/1091448950975560/
https://www.youtube.com/watch?list=PL40C5CE93C0E33B82&v=C8-0Zw4lynI

) և «Լոռի TV»
TV»

(https://www.facebook.com/groups/1091441807642941/permalink/1091461764307612/)
հեռուստաընկերությունները

կազմակերպեցին

և

հարցազրույցներ

տեղական
ԿՏԲԿ

տարածաշրջանային տնօրեն Նունե Հարությունյանի, ծրագրի համակարգող Տիգրան
Օգանեզովի և Հայաստանում ՇՄՊՏԳ ծրագրի փորձագետներ Դշխուհի Սահակյանի և
Էվելինա Ղուկասյանի հետ: Իրենց հարցազրույցում մասնագետները հատկապես
ընդգծեցին ծրագրի կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը Վանաձոր քաղաքի առկա
բնապահպանական իրավիճակի բարելավման գործընթացում:
Ծրագրի իրականացման և կատարվող աշխատանքների ընթացքը լուսաբանվել է
նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում՝ http://vanadzor.am/, ինչպես նաև
ծրագրի սոցիալական կայքէջում՝ https://www.facebook.com /groups/ 1091441807642941/.

1.1.5 Բնապահպանական խնդիրների բացահայտում
Վանաձոր

քաղաքում

ուսուցողական

կազմակերպված

դասընթացի

ժամանակ

քաղաքային համաժողովի մասնակիցների կողմից լրացված հարցաթերթիկների արդյունքների
ամփոփման

հիման

բնապահպանական

վրա

կատարվեց

խնդիրների

նախնական

վերլուծություն: Հարցաթերթիկների վերլուծության

արդյունքում

ձևավորվեց

Վանաձոր

քաղաքի բնապահպանական խնդիրների նախնական պատկերը: Հարցախույզին
մասնակցել էին ավելի քան 55 բնակիչ, ովքեր ներկայացրել էին իրենց կարծիքը քաղաքի
բնապահպանական իրավիճակի վերաբերյալ:
Մասնակիցների

կողմից

նշվեցին

բնապահպանական

ենթախնդիրները:
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հիմնախնդիրները

և

Աղբի ոչ արդյունավետ կառավարում (53)
 Անօրինական աղբաթափման վայրերի առկայություն (33)
 Ոչ կանոնավոր աղբահանություն (17)
 Աղբավայրի անհամապատասխանություն պահանջվող նորմերին (3)
Կանաչ տարածքների վատ կառավարում (23)
 Քաղաքի կանաչ տարածքների սահմանափակություն (10 մասնակից)
 Քաղաքում ծառերի խնամքի բացակայություն (2 մասնակից)
 Կրճատված անտառածածկ տարածքներ (11 մասնակից)
Մակերևութային հոսքերի աղտոտում (6)
 Ջրահեռացման համակարգի անկատարություն (2)
 Մաքրման կայանի բացակայություն (2)
 Հուների աղբոտում կենցաղային թափոններով (2)
Պոչամբարի առկայություն (3)
Հողերի ոչ արդյունավետ կառավարում (2)
 Հողերի աղտոտում կենցաղային թափոններով (1)
 Հողերի զբաղվածություն ոչ պիտանի շինություններով (1)
Մթնոլորտային օդի աղտոտվածություն (3)
Չձևավորված բնապահպանական վարքագիծ (2)
 Բնապահպանական մտածելակերպի պակաս (1)
 Սահմանափակ բնապահպանական իրազեկություն (1)
Բնապահպան մասնագետների պակաս (1)

1.1.6 Հիմնախնդիրների առաջնահերթության սահմանում,
սահմանում, տեսլական և
ռազմավարական նպատակներ
2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ ծրագրի շահառուների խորհրդի
հանդիպումը, որի ժամանակ ծրագրի փորձագետները ՇԿՀ-ի անդամների հետ
համատեղ

ուժերով

կազմեցին

Վանաձոր

քաղաքի

բնապահպանական

հիմնախնդիրների ցանկը՝ ըստ վերհանված խնդիրների կարևորության և լուծման
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հրատապության: Առավելագույն ձայներ ստացած խնդիրները դասակարգվեցին որպես
քաղաքի

համար

ամենահրատապ

հիմնախնդիրներ:

Վերլուծության

և

ակտիվ

քննարկումների արդյունքում բնապահպանական հիմնախնդիրների ցանկում տեղ
գտան վերախմբավորված ամենահրատապ հիմնախնդիրները, որոնք ներկայացված են
ստորև.
Աղյուսակ 1.–Վանաձոր
քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրները
1.

Հ/հ

Հիմնախնդիր

1

Կոշտ կենցաղային թափոնների ոչ արդյունավետ կառավարում

2

Քաղաքի կանաչ գոտիների սահմանափակություն և անբավարար խնամք

3

Անտառի անօրինական հատումներ

4

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածություն
Վանաձոր քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրների նույնականացումից

հետո

ՇՄՊՏԳԾ

մեթոդաբանության

հիման

վրա

կատարվեց

վերջիններիս

դասակարգում: Փորձագետների կողմից օգտագործվեցին գնահատման 6
պարունակող

աղյուսակը՝

շահառուների

թվաքանակ,

սպառնալիք

չափանիշ
մարդու

առողջության վրա, վտանգի ազդեցության չափ շրջակա միջավայրի վրա, բարելավման
ժամանակահատված,

գործողությունների/միջոցառումների

արժեք,

ազդեցությունը

սոցիալական պայմանների վրա: Հիմնախնդիրների դասակարգումից հետո որոշվեցին
նրանց առաջնայնությունները՝ բարձր, միջին և ցածր:
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1.1.7 Տվյալների հավաքագրում / Շրջակա միջավայրի իրավիճակի
գնահատման զեկույցի պատրաստում Վանաձոր քաղաքի համար
Վանաձոր քաղաքի տարբեր ենթակառուցվածքների, հաստատությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքի ավագանու անդամների հետ ունեցած
հանդիպումների,

քննարկումների

արդյունքում

ձեռք

բերված

տվյալների

հավաքագրման, վերլուծության և մշակման միջոցով ստեղծվեց Վանաձորի շրջակա
միջավայրի իրավիճակի վերլուծության նախնական գնահատման զեկույցը, որտեղ
տեղեկատվություն է տրված Վանաձոր քաղաքի աշխարհագրական դիրքի, կլիմայի,
հողերի, ջրային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության (կենդանական և բուսական
աշխարհ), ռելիեֆի, օգտակար հանածոների, ստորգետնյա ջրերի, զբաղվածության,
արտագաղթի,

սոցիալ-տնտեսական

իրավիճակի,

գյուղատնտեսության,

անասնապահության և շատ այլ ոլորտների վերաբերյալ: Զեկույցը նաև ներառում է
տեղեկատվություն բնապահպանական հիմնախնդիրների վերլուծության վերաբերյալ
(ըստ

յուրաքանչյուր

ոլորտի),

շահառուների

խորհրդի

անդամների

կողմից

ներկայացված առաջարկություններ և ռազմավարական մոտեցումներ` ուղղված այդ
հիմնախնդիրների լուծման եղանակներին:
եղանակներին:
Քաղաքապետարանի

ծրագրերի

և

արտաքին

հարաբերությունների բաժնի պետ Լիլյա Դավթյանը`
Դավթյանը`
ծրագրի իրականացման մեկնարկային հանդիպումներից
սկսած, աշխատանքային խմբի անդամների հետ միասին
մասնակցեց բոլոր հիմնախնդիրների վերհանմանը և
լուծման ուղիների նախանշմանը:
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Վանաձորի

քաղաքապետարանի

առևտրի

և

սպասարկման, տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետ
Վահագն Դավիթավյանի հետ հանդիպման ընթացքում
ներկայացվեցին

երկուստեք

հետաքրքրություն

ներկայացնող հարցեր, հնչեցին առաջարկներ, որոնք
կարող են նպաստել շրջակա միջավայրի բարելավմանը և
քաղաքացիների

կյանքի

բարեփոխմանը:

Կոմունալ

տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետ Կարեն
Պառավյանը,
Պառավյանը, ներկայացնելով իրենց ստորաբաժանման
առջև ծառացած խնդիրները, առաջարկեց փաստաթղթում
ներառել այն հնարավոր միջոցառումները, որոնք կարող են օժանդակել քաղաքի
մաքրման և կանաչապատման աշխատանքներին: Աշխատանքային խմբի անդամները
հանդիպումներ

ունեցան

Ճարտարապետության

և

նաև

քաղաքապետարանի

քաղաքաշինության

բաժնի

պետ Սուրեն Աբովյանի և համատիրությունների և
բնակարանային
Ավագյանի
տարածքների

և

տնկարկների,

տնտեսության

հետ:

զբոսայգիների

բաժնի

Քննարկվեցին
և

պուրակների,

պետ

քաղաքի

Էրիկ
կանաչ

բնակարանային

տնտեսության արդի վիճակի և զարգացման միտումների
հիմնախնդիրները,

զարգացման

հեռանկարները:

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի
հետ քննարկվեցին քաղաքի մարզական կյանքը, գրանցված
հաջողությունները և այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծման
կարիք ունեն:
Հանդիպումների շարք կայացավ նաև մարզային կառույցների ներկայացուցիչների
հետ:

Մասնավորապես

ՀՀ

Լոռու

մարզպետարանի

աշխատակազմի

գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի
ղեկավար Արտակ Դեմիրչյանի և գյուղատնտեսության բաժնի ղեկավար Արտյոմ
Շահվերդյանի,
Շահվերդյանի, ինչպես նաև բաժինների աշխատակիցների հետ: Քննարկվեցին մի շարք
ծրագրեր, մասնավորապես հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության
շրջանակներում «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման հայեցակարգ.
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քաղաք Վանաձոր» ծրագիրը, որն արդեն ընթացքի մեջ է: Գերմանական կողմը
պատրաստվում է Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման և
աղբահանության ժամանակակից համակարգի ստեղծման համար ներդնել շուրջ 6.3 մլն
եվրո վարկային և 2 մլն եվրո դրամաշնորհային ֆինանսական ռեսուրսներ: Նախնական
կանխատեսմամբ

2019-2020

թվականներին

քաղաքը

կունենա

ժամանակակից

աղբահանման և սանիտարական մաքրման մեքենաներ և սարքավորումներ: Այս
ամենին զուգընթաց կսկսվեն նոր աղբավայրի շինարարության և ենթակառուցվածքների
ստեղծման աշխատանքները:
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1.1.8 Դպրոցականների համար բնապահպանական թեմաներով
թեմաներով
դասընթացների կազմակերպում
Վանաձոր քաղաքի ՇՄՊՏԳԾ ծրագիրն ունի մեկ կարևոր առանձնահատկություն.
փորձացուցադրական բաղադրիչի շրջանակում քաղաքի 28-րդ դպրոցում (վերջինս
ընտրվել է քաղաքային համաժողովի ընթացքում բոլոր մասնակիցների հետ ձեռք
բերված համաձայնության միջոցով)

կիրականացվեն աշխատանքներ` ուղղված

շրջակա միջավայրի բարելավմանը՝ դպրոցամերձ տարածքում մրգատու այգու հիմնում,
ինչպես նաև քաղաքի բնապահպանական իրավիճակով մտահոգ

դպրոցականների

համար դասընթացների և մրցույթի կազմակերպում, քաղաքի բնապահպանական
հիմնախնդիրներին

առավել

քաջատեղյակ

դպրոցականների

ընտրություն

և

պարգևատրում:
Ընտրված աշակերտներից կազմված խմբին ներկայացվել են ՇԿՀ-ի աշխատանքների
արդյունքում վեր հանված քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրներից երեքը`
«Աղբի

ոչ

արդյունավետ

կառավարում»,

«Վանաձորի

կանաչ

տարածքների»

և

«Մակերևութային ջրերի աղտոտվածություն» :
Դասընթացավար Նունե Հարությունյանը և փորձագետները ներկայացրին նշված
հիմնախնդիրը, դպրոցականներին տրամադրեցին ուսուցողական գրքեր` «Փրկենք մեր
մոլորակը», «Թափոնների կառավարում», նրանց հետ անցկացվեց ինտերակտիվ խաղ`
թափոնների հիմնախնդրի ներկայացում երեք խմբերի միջև՝ ձեռնարկատեր, ակտիվ
քաղաքացիներ և որոշում կայացնողներ, ապա մանրամասնեցին Լոռու մարզի ջրային
էկոհամակարգերի առկա հիմնախնդիրները, Վանաձորի տարածքով հոսող գետային
ցանցը և աղտոտման կետային աղբյուրները:
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մասին::
Համառոտ թիվ 28 դպրոցի մասին
Վանաձորի «Վիդրոջենյա» թիվ 28 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1991թ.։ Այն
կառուցվել է ուկրաինացիների կողմից, որի պատճառով էլ կրում է «վիդրոջենյա»
անվանումը որ ուկրաիներեն նշանակում է «վերածնունդ»։ Հիմնադիր տնօրենը եղել է
Գագիկ Սիմոնյանը։ 2007թ.-ից ի վեր դպրոցի տնօրենն է Ալբերտ Բրուտյանը։
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Դպրոցն իր պատմության կարճ ընթացքում
հասցրել է ունենալ բազմաթիվ նվաճումներ։
Այս կարճ ժամանակահատվածում դպրոցի
մոտ

500

շրջանավարտներ

ընդունվել

հանրապետության

հեղինակավոր

Դպրոցն

է

ունեցել

նաև

են

բուհեր:

գերմաներենի

հանրապետական օլիմպիադայի հաղթող՝ Սաթենիկ Մելքոնյանը։ Վանաձորի թիվ 28
դպրոցն ունի նաև մի առանձնահատկություն։ Այս դպրոց են հաճախում Վանաձորի
մանկատան սաները, որոնք այսօր սովորում են ՀՀ բուհերում։ Այսօր դպրոցը
վճռականորեն ընթանում է իր բնականոն զարգացման հունով՝ հաղթահարելով
ընթացիկ դժվարությունները։

Ծառատունկ
Ծրագրի շրջանակներում Քաղաքի փորձացուցադրական թիվ 28 դպրոցի բակում
«Ծառատունկ Հայաստան» և «Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական
կենտրոն» կազմակերպությունների աջակցությամբ հիմնվեց մրգատու այգի: Ծառատունկին մասնակցեցին Լոռու մարզպետարանի և Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակիցներ, ավագանու անդամներ, քաղաքում գործող կազմակերպությունների և
ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ, Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան և Վանաձորի
Օրհուս կենտրոնի աշխատակիցներ: Ծառերի հետագա խնամքը կիրականացնեն
դպրոցականները, որոնք արդեն իսկ անուն անվանական ծառեր:
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Ծրագրի կրթական բաղադրիչի շրջանակում անցկացվեցին նաև շարադրությունների,
նկարչության և գիտելիքի ստուգման մրցութներ:
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2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ

Հոդված 10. Պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և
վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը:
Հոդված 33.2. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը և
բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ
համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը:

ՕՐԵՆՔ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՕՐՀՈՒՍԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԸ
Հոդված 1. Կոնվենցիայի նպատակը
…Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ապրելու շրջակա միջավայրում, որը
բարենպաստ է նրա առողջության և բարեկեցության համար, և որ նա պարտավոր է և'
անձնապես, և' այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը
հօգուտ այս և գալիք սերունդների:

3 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
3.1 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձորը Լոռու մարզկենտրոնն է, գտնվում է
Հայաստանի հյուսիսային մասում՝ Փամբակ գետի
հովտում, հյուսիսից շրջապատված է Փամբակի և
Բազումի լեռներով: Զբաղեցնում է 2599.33 հա
մակերես:

Զբաղեցրած

տարածքի

հիմնական

մասը ծովի մակերևույթից բարձր է 1353 մ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
Վանաձորի տեղում հնում եղել է Պապանի բնակատեղին, որի հարևանությամբ եղել են
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բազմաթիվ վանքեր (ավերակները մինչև այժմ պահպանված են), այդ պատճառով էլ
ձորը կոչվել է Վանքիձոր, իսկ հետագայում այն հնչյունափոխվել է Վանաձորի:
Վանաձորը քաղաքի կարգավիճակ ստացել է 1924թ.-ից: 1924–1935թթ. քաղաքի անունը
եղել է Մեծ Ղարաքիլիսա, Ղարաքիլիսա, 1935–1993 թթ.՝ Կիրովական (ԽՍՀՄ պետական
և քաղաքական գործիչ Մ. Կիրովի պատվին), 1992թ. հուլիսի 28-ից մինչ օրս` Վանաձոր:
Ղարաքիլիսայի մասին տեղեկություններ թողել
են եվրոպացի ճանապարհորդներ Ջ. Մորիսը, Ռ.
Փորթըրը (1812-1819թթ.): Քաղաքը վկայակոչվում
է նաև Խ. Աբովյանի կողմից 1826թ., մանրամասն
տեղեկություններ կան այն մասին, որ այստեղ
հայերի

հետ

ապրում

էին

նաև

ռուս

զինվորականներ: Հետագայում Վրաստանի հետ Ռուսաստանին է միացել նաև Լոռին, և
Վանաձորը դարձել է զորակայան: 1826 թ. հուլիս–օգոստոսին Հասան խանի զորքերը
հիմնովին ավերել են բնակավայրը: Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միանալուց
(1828 թ.) հետո Վանաձորում բնակություն է հաստատել Կարսից, Արդահանից,
Բայազետից, Էրզրումից գաղթած մի քանի հարյուր հայ ընտանիք: 1899թ.` Թիֆլիս–
Ղարաքիլիսա–Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու կառուցումից հետո, Մեծ Ղարաքիլիսան
դարձել է գյուղաքաղաք, աշխուժացել է նրա տնտեսական և քաղաքական կյանքը:
Բնակչությունը,

բացի

գյուղատնտեսությունից,

սկսել

է

զբաղվել

առևտրով,

բրուտագործությամբ, դերձակությամբ, կոշկակարությամբ, ջուլհակությամբ: Քաղաքում
գործել են ծխական (1853թ.), օրիորդաց (1879թ.), պետական երկդասյա ռուսական
(1897թ.) և այլ դպրոցներ: Քաղաքի բնակչությունը 1831թ. կազմել է 494, 1873թ.` 2017,
1959թ` 49423, 1988թ.՝ 178000, 2005թ.՝ 105000, 2008թ.` 117000, 2015թ.՝ 82800 մարդ, 2016
թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ` 81500 (համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայության աշխատակազմի Լոռու մարզային
գործակալության

տվյալների):

տարածքում

և

շրջակայքում

հարուստ

հնագիտական

վերաբերում

են

բրոնզեդարյան

Վանաձորի
հայտնաբերված
հուշարձանները
(մ.թ.ա.

IV–II

հազարամյակներ) մշակույթին: Գուգարք նահանգը,
որի տարածքում էր Վանաձորը, մ.թ.ա. II դարում եղել է Մեծ Հայքի թագավորության, X
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դարում՝ Կյուրիկյան թագավորության կազմում: Այստեղ Թագավորանիստ և Մաշտոցի
բլուր կոչվող վայրերում հայտնաբերվել են վաղբրոնզեդարյան մշակույթի հետքեր,
որոնք վերաբերում են մ.թ.ա. 4-րդ հազարամյակին: Այն մտել է Մեծ Հայքի Գուգարք
աշխարհի մեջ: Հետագայում այստեղ իշխել են Բագրատունիները և Արշակունիները,
իսկ X դարից` Կյուրիկյան թագավորությունը: Ենթադրվում է, որ քաղաքի նախկին՝
Ղարաքիլիսա (Սև եկեղեցի) թաթարական անվանումը տրվել է XIII դարի սկզբին՝
Վանաձորի հյուսիսային բլրի վրա սև քարով կառուցված եկեղեցու անունով: Քաղաքում
և նրա շրջակայքում կան նյութական մշակույթի
բազմազան նմուշներ, որոնք պահպանվում են
Լոռի-Փամբակ երկրագիտական թանգարանում:
Քաղաքում է գտնվում Ստեփան Զորյանի տունթանգարանը:

Վանաձորում

գործում

են

հայկական ՍԲ. Աստվածածին, Սբ. Սարգիս, Սբ.
Գրիգոր Նարեկացի (2005թ.) և 1895 թ. կառուցված
ռուսական եկեղեցիները:

3.2 ՔԱՂԱՔԻ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
3.2.1 Աշխարհագրական դիրք
Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մասում`
Լոռու

մարզում՝

Փամբակի

ու

Բազումի

լեռնաշղթաների

միջլեռնային

գոգավորությունում՝ Փամբակ գետի և նրա Տանձուտ ու Վանաձոր վտակների ափին:
Հեռավորությունը

հանրապետության

մայրաքաղաք

Երևանից

ավտոմոբիլային

ճանապարհով 125 կմ է, երկաթգծով` 224 կմ: Վանաձորի վարչական տարածքը կազմում
է 2.599.33 հա մակերես (25.1կմ2): Քաղաքի արդյունաբերական գոտին կազմում է 678հա:
Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը 1350մ է, կառուցապատված տարածքի բարձր
կետը 1490մ է: Քաղաքամերձ տարածքում՝ նրա հարավարևմտյան մասում, գտնվում է
Լոռու մարզի ամենաբարձր՝ Մայմեխ լեռը, բարձրությունը` 3082մ:
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3.2.2

Կլիմա

Վանաձոր քաղաքի զբաղեցրած մակերեսի հիմնական մասը գտնվում է ծովի
մակերևույթից 1353 մ բարձրության վրա: Քաղաքն ունի մեղմ, բարեխառն կլիմա։
Վանաձորի տարածքի կլիմայական պայմաններին բնորոշ է չափավոր, տարվա բոլոր
եղանակներին համեմատաբար խոնավ կլիման: Տարեկան տեղումների ընդհանուր
քանակը կազմում է 600-700 մմ, և այդ տեսակետից այս շրջանը հանրապետությունում
զբաղեցնում է առաջին տեղերից մեկը: Ըստ որում, տեղումների առատությանը
նպաստում է տարածքի լեռնագրությունը:
Վանաձորի օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 8.50 C է, առավելագույնը` 30.0 C,
նվազագույնը` -30.0 C, ջերմային ռեսուրսներով ապահովվածությունը միջին չափի է,
գոլորշիացումը` չափավոր (տարեկան 650 մմ):
Ձմեռը չափավոր ցուրտ է, երեք ամսվա օդի միջին ջերմաստիճանը -3,30C է,
բացարձակ նվազագույնը`-300C, հունվարի միջինը` -50C: Տարվա ընթացքում ձյան
ծածկոցը (18-25 սմ) գերազանցում է 77 օրը, կայուն ծածկույթն առաջանում է
դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակում, երբեմն նոյեմբերի կեսերին և վերանում մարտի
առաջին տասնօրյակում (ամենաուշը մարտի 31-ին): Հենց այս ժամանակահատվածում է
թափվում տարեկան ընդհանուր տեղումների մոտավորապես 11%-ը: Մարզում ոչ
սառնամանիքային օրերի միջին թիվը 174 է:
Գարունը չափավոր սառն է, երկարատև, 6,70C միջին ջերմաստիճանով, 209 մմ
(տարեկան ընդհանուր նորմայի 32,6%-ը) տեղումներով, որից 79-133 մմ-ը ընկնում է
մայիս ամսին: Գարնանային ցրտահարությունները միջին հաշվով նկատվում են
ապրիլի 26-ին (ամենավաղը ապրիլի 5-ին, ամենաուշը` մայիսի 21-ին):
Ամառը չափավոր շոգ է: Ամենաշոգ ամսվա` օգոստոսի միջին ջերմաստիճանը չի
գերազանցում 18-200C-ը, իսկ երեք ամսվա միջինը 17,30C է: Օգոստոսին նկատվում է
նաև տեղումների նշանակալից կրճատում, որոնց քանակը հասնում է 40-60 մմ-ի:
Ամռան ընթացում գրանցվել է տեղումների ամենամեծ քանակը` 227 մմ, կամ
տարեկան ընդհանուր նորմայի 35,4%-ը, այնպես որ երբեմն նրանք տեղատարափ բնույթ
են կրում: Ի միջի այլոց հարկ է նշել, որ տարեկան տեղումների 60-70%-ը ընկնում է
գարնան և ամռան ամիսներին:
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Ամռանը նկատվում են խորշակային չոր եղանակի բացառիկ դեպքեր, որոնք
պայմանավորված են Իրանական սարահարթից ցամաքային, արևադարձային օդի
հոսանքների մուտքով:
Բուն Վանաձորում այդ հոսանքները հազվադեպ են, որը կապված է չորությունը
մեղմացնող տեղանքի բարձրության և անտառածածկույթի առկայության հետ:
Դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակից սկսվում է ձմեռային եղանակը:

3.2.3 Երկրաբանական կառուցվածք,
կառուցվածք, ռելիեֆ և տեկտոնիկա
Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Հայաստանի ամենաբարձր սեյսմոակտիվ գոտիներից
մեկի`

Փամբակ-Սևանի

ակտիվ

բեկվածքի

ազդեցության

սահմաններում:

Ըստ

Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ շրջանացման հավանականային քարտեզի`
Վանաձոր քաղաքը գտնվում է այնպիսի սեյսմիկ վտանգի գոտու սահմաններում, որտեղ
հողի սպասվող հորիզոնական արագացման մեծությունը կազմում է 0.5g (9-10 բալ):
Վանաձորի և մասնավորապես քիմիական և սինթետիկ մանրաթելերի գործարանների
պոչամբարներից թունավոր նյութերի հնարավոր արտահոսքի հավանականությունը
մեծ է և այդ տարածքի սեյսմիկ վտանգի ու ռիսկի գնահատման համար կատարվել են
մասնագիտացված աշխատանքներ և հետազոտություններ: Վանաձոր քաղաքը և նրա
շրջակայքը

տեղադրված

են

նորագույն

տեկտոնական

կառույցի`

իջվածքի

սահմաններում: Տարածքի սեյսմոտեկտոնական պայմանները բավականին բարդ են,
ինչը պայմանավորված է այստեղով անցնող Փամբակ-Սևանի ակտիվ բեկվածքով և նրա
ճյուղավորումներով: Վանաձոր քաղաքի արևմտյան մասում են գտնվում սինթետիկ
մանրաթելի գործարանը և ջերմային էլեկտրակայանը (ՋԷԿ): Ըստ 1999թ. կատարված
սեյսմիկ վտանգի գնահատման արդյունքների` Վանաձոր քաղաքի համար՝ 90%
չգերազանցման հավանականությամբ, այն կազմում է 0.34g 30 տարվա համար, 0.38g 100
տարվա համար և 0.5g 500 տարվա համար: Վանաձոր քաղաքի համար լուրջ բնական
վտանգ են ներկայացնում լայնատարած խոշոր սողանքները, որոնք վերջին տարիներին
ակտիվություն են ցուցաբերում։ Սողանքները գտնվում են անմիջապես Վանաձոր
քաղաքի և քիմիական գործարանի վերևում` իջվածքի հարավարևմտյան թևում: Բոլոր
երեք սողանքների անջատման մակերեսները ձևավորվել են հարավից իջվածքը
սահմանափակող

Փամբակ–Սևանի

խզվածքի

սեգմենտի

գոտում։

Տեղումները

Վանաձորի իջվածքի սահմաններում հատկապես առատ են, ինչը նպաստում է
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սողանքների ակտիվացմանը։ Վերջին տարիների զանգվածային անտառահատումները
նշված սողանքների վրա վտանգի բարձրացման կարևոր գործոն են։ Վանաձորի
հյուսիսարևմտյան մասում՝ սինթետիկ մանրաթելի գործարանի ու ՋԷԿ–ի վերևում`
լանջի վրա, տեղադրված են քիմիական գործարանի թափոնների պոչամբարները: TL1
ամբարը լցված է մելամինի արտադրական թափոններով, իսկ TL2–ը պարունակում է
մելամինի և կարբիդի թափոններ, որոնք խոնավ միջավայրում կարող են արագ կլանել
ջուրը (այսինքն` հիգրոսկոպիկ են) և վերափոխվել հեղուկ զանգվածի հոսքի։
Թափոնները TL1 և TL2 պոչամբարներում գտնվում են կիսահեղուկ և հեղուկ վիճակում:
Երկու ամբարտակներն էլ կառուցվել են 1972 թ. անմիջապես ակտիվ խզվածքների
գոտիներում։ Ամբարտակները հողալիցքային են և գտնվում են խոր ձորերում`
անմիջապես Փամբակ–Սևանի խզվածքի սեգմենտների երկայնքով առաջացած ձորերի
կտրուկ աջ կողաշարժի տեղամասում, որոնք սահմանափակում են Վանաձորի իջվածքի
հյուսիսային թևը: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ TL1 ամբարտակը կարող է
քայքայվել 0.25g–ից բարձր արագացման դեպքում, իսկ TL2–ը՝ 0.1g–ից բարձր
արագացման դեպքում։ Մեծ հավանականություն կա, որ ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ
նշված արժեքները կարող են գերազանցվել, և այդ դեպքում թունավոր նյութերի
արտահոսքն աղետալի հետևանքներ կթողնի շրջակա միջավայրի վրա:
Վանաձոր քաղաքի հարավային կողմում` Փամբակ լեռնաշղթայի հյուսիսային
լանջին, առկա են սողանքավտանգ տեղամասեր, որոնք ձգվում են քաղաքի ամբողջ
երկայնքով

մեկ՝

Բարեկամություն,

Հակոբյան,

Բուսաբանական

և

Ֆիդայիների

փողոցների վերևում: Քաղաքից «Մայմեխ» սար տանող ճանապարհի 9-րդ կմ-ին
հարակից արևմտյան կողմում գտնվող 50-600 թեքություն ունեցող լանջի վրա նույնպես
առկա է սողանքավտանգ հատված՝ 80x30 մ չափերով: Վանաձորը շրջապատված է մոտ
450 հա անտառապատ լանջերով, որոնց անտառային ծածկույթը վերջին տարիներին
խիստ

տուժել

է

անօրինական

ծառահատումներից՝

առաջացնելով

սողանքի

նախապայման: Լանջերը բանջարանոցների վերածելու պատճառով սողանքավտանգ
տեղամասերը

ցույց

ուսումնասիրությամբ

են

տալիս

պարզվել

է,

ակտիվության
որ

հողը

ուռել

նշաններ:

Ակնադիտական

է

հիմքերի

լանջերի

մոտ,

սողամասերում առաջացել են փոսեր, թեքվել են ցանկապատերն ու ծառերը:
Վտանգավոր մասերում տեղաբաշխված են մեկ-երկու հարկանի սեփական տներով
կառուցապատված ամբողջ թաղամասեր:
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Բազումի լեռնաշղթայի հարավային լանջին առկա են քարաթափման տեղամասեր:
Վտանգավոր հատվածում՝ Նարեկացի փողոցի երկայնքով մեկ, կառուցված են բնակելի
մեկ-երկու

հարկանի

տներ:

Քարքարոտ

բարձունքի

ակնադիտական

ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ երկար տարիների հողմահարումից ժայռը
քայքայվել է, առկա են ամենօրյա վտանգ և ավելի մեծ քարակտորների գլորվելու
հնարավորություն դեպի բնակզանգված:
Վանաձորում կա քիմիական վտանգավոր մեկ օբյեկտ՝ «Վանաձորի Քիմպրոմ» ՓԲԸ-ի
Վանաձորի քիմկոմբինատը, որն արտադրում էր ՈՒՆԹՆ` ամոնիակ: Զբաղեցրած
մակերեսը կազմում է 75,8 հա, հեռավորությունը բնակելի տարածքից կազմում է 500մ:
Ներկա պահին կոմբինատում պահեստավորված ամոնիակ չկա: Աշխատանքներ են
տարվում կոմբինատի վերագործարկման ուղղությամբ: Քիմկոմբինատում առկա են
հեղուկ ամոնիակի դատարկ պահեստարաններ՝ թվով 10 հատ, յուրաքանչյուրը 100 մ3 (8ը`

վերգետնյա,

որոնցից

2-ը`

ամոնիակաջրի,

2-ը`

ստորգետնյա՝

վթարային):

Վերգետնյա բոլոր պահեստարանները տեղադրված են բետոնե հենակալների վրա և
ցանկապատված են 0,5 մ բարձրության պաշտպանիչ պատով: Վերգետնյա հիմնական
պահեստարանների

ճեղքվածքի

կամ

ապահերմետիկության

դեպքում

հեղուկ

ամոնիակն ինքնաբերաբար տարալցվում է ստորգետնյա վթարային պահեստարաններ,
որոնք միշտ դատարկ են: Բացի այդ, ամոնիակի մի մասը բետոնե տակդիրի մեջ
թափվելու

դեպքում

նախատեսված

է

ստեղծել

ջրային

շղարշի

ստեղծման

խողովակաշար՝ ամոնիակային ամպերի տարածումը կանխարգելելու համար:

3.2.4 Օգտակար հանածոներ
Վանաձոր քաղաքի շրջակայքում կան բնական շինանյութերի` բազալտի, տուֆի,
գրանիտի, կավի, շինարարական ավազի, ծծմբարջասպի պաշարներ, որոնք ունեն
արդյունաբերական նշանակություն:

3.2.5 Մակերևութային և ստորերկրյա ջրեր
Լոռու

մարզն

իր

ռելիեֆի,

կլիմայի

և

ջրաերկրաբանական

կառուցվածքի

առանձնահատկությունների շնորհիվ որոշակիորեն տարբերվում է մյուս մարզերից և
աչքի է ընկնում համեմատաբար զարգացած ջրագրական ցանցով:
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Հիդրոգրաֆիկական տեսակետից Վանաձորի շրջանը պատկանում է Կասպից ծովի
ավազանին, նրանով հոսող Փամբակ (Չիչխան, Ալարեքս վտակներով) և Դեբեդ (Շնող,
Ախթալա, Քյոսայան, Մարց վտակներով) գետերը` Կուր գետի ավազանին:
Լեռնային ռելիեֆի հետևանքով գետերը հոսում են մեծ արագությամբ, ունեն քայքայիչ
հատկություն, առաջացնում են ձորակներ և խոր կիրճեր: Նրանք սնվում են
հիմնականում ձնհալի, հորդառատ անձրևների և վարարումների, ինչպես նաև
հարակից աղբյուրների հաշվին:
Լոռու մարզի տարածքով հոսում են շուրջ 1359 գետ և գետակ, որոնց ընդհանուր
երկարությունը կազմում է 3505կմ, որոնցից միայն 55-ն ունեն 10 և ավելի կմ
երկարություն:
Վանաձոր քաղաքի տարածքով հոսում է` Փամբակ գետն իր Տանձուտ, Վանաձոր և
Լեռնապատ վտակներով: Փամբակ գետը համարվում է Դեբեդի հիմնական վտակը և
նրա վերին հոսանքը: Գետի ակունքը Ջաջուռի թամքոցի 2100մ բարձրության վրա
գտնվող

աղբյուրներն

երկարությունը

են:

կազմում

Փամբակ

է

84կմ,

գետի

ջրհավաք

ավազանը զբաղեցնում է 1370կմ2 մակերես, որը
հյուսիսից

շրջապատված

հարավից՝

Փամբակի

սնումը

է,

Բազումի,

լեռնաշղթաներով:

հիմնականում

անձրևային

է

միջին

իսկ
Գետի

ձյունահալոցքային
տարեկան

և

ջերմաստիճանը`

70(10.70C):

Գարնանային

վարարումների միջին հոսքի շերտը 123 մմ է, որը կազմում է տարեկան հոսքի շուրջ
61%-ը: Փամբակ գետի առավել խոշոր վտակը Չիչխանն է (Գետիկ, Չիչկան), որը
Փամբակ գետին է միանում գետաբերանից 52կմ հեռավորության վրա: Արջուտ գյուղի
մոտով

անցնող

մի

կցորդային

բարձրությամբ

միջին

Փամբակի

գոգահովիտն

առանձնանում է Վանաձորի գոգահովտից (արևելյան): Վերջինս լցվում է մինչև 140 մ
հզորությամբ լճագետային նստվածքներով: Այստեղ լավ զարգացած են կուտակումային
և էրոզիայի նթարկված դարավանդները, մեծ տարածում ունեն նաև արտաբերման
կոները: Լոռու մարզի հարավարևելքում են տարածվում Փամբակի վտակ Տանձուտի և
Աղստևի վերին հոսանքի ընդարձակ գոգավորությունները, որոնք ձևակառուցվածքով
Փամբակի գոգավորության օրգանական շարունակությունն են:
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Վանաձոր քաղաքի տարածքում (գետաբերանից հեռավորությունը` 16կմ) Փամբակի
աջակողմյան ամենաջրառատ վտակն է Տանձուտը, որի ջրհավաք ավազանի մակերեսը
կազմում է 141կմ2, երկարությունը` 23կմ, հեռավորությունը գետաբերանից` 100կմ,
տարեկան միջին ծախսը` 2,24մ3/վ Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջից, հոսում
է ուղղորդ լանջերով, անտառապատ կիրճով և թափվում Փամբակ գետ Վանաձոր
քաղաքի պետավտոտեսչությանը հարակից տարածքում: Գետը սնվում է ձյունահալքից
և տեղումներից, հորդանում է գարնանը:
Տանձուտի ձախակողմյան վտակն է Վանաձորը, որը սկիզբ է առնում Մայմեխ լեռան
լանջերից: Վանաձոր վտակն ունի 14 կմ երկարություն, ջրհավաք ավազանի մակերեսը
կազմում է 40,0 կմ2, հեռավորությունը գետաբերանից 1,7կմ է վրա: Փամբակը
գետաբերանից 52 կմ դեպի ակունքները (Դեբեդի գետաբերանից հաշված 136 կմ-ի վրա)
ձախից ընդունում է ամենախոշոր Չիչխան (Չիչկան, Գետիկ) վտակը, որի միջին
տարեկան ծախսը կազմում է 1,99 մ3/վ, որից հետո այն դառնում է ավելի ջրառատ:
Փամբակի համեմատաբար ջրառատ աջակողմյան վտակներից է Լեռնապատը
(Լեռնաջուր, Հաջղարիջուր), որի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է 126 կմ2,
երկարությունը` 18 կմ, միջին տարեկան ծախսը` 2,01 մ3/վ:
Լոռու մարզի տարածքը հարուստ է հանքային ջրերի ելքերով, որի առատությունը
պայմանավորված է ինչպես ռելիեֆի խիստ մասնատվածությամբ և էրոզիայի բազիսի
խորությամբ, այնպես էլ տեկտոնական խախտումների առկայությամբ: Նշանավոր են
հատկապես Վանաձորի և Ֆիոլետովոյի հանքային աղբյուրները: Վանաձորի հանքային
աղբյուրները հիմնականում մակերևույթ են դուրս գալիս քաղաքի շրջակայքում,
մասնավորապես Տանձուտ գետի ստորին հոսանքի շրջանում և Փամբակ գետի ափերին:
Այստեղ, բացի բնական փոքր աղբյուրներից, կան նաև մի շարք աղբյուրներ, որոնք
երկրի

մակերևույթ

են

հանվել

ոչ

խորը

հորատման

(115-150մ

խորության

հորիզոններում) միջոցով: Միոցենի հասակի բազալտային հանքախորշերից հանված
հանքային աղբյուրներն ունեն 2.5-10լ/վ ելք: Ջրերի բաղադրությունը քլոր-սուլֆատհիդրոկարբոնատային կալցիում-մագնեզիում-նատրիումային է, որոնց հանքայնացումը
տատանվում

է

2.8լ/վ-ից

7.2գ/լ-ի

սահմաններում,

իսկ

լուծված

ածխաթթվի

պարունակությունը 1.4-2.9գ/լ է:
Ըստ բաղադրության` Վանաձորի հանքային ջրերը Ջերմուկի ջրերի ամենամոտ
նմանակն են, սակայն ջերմաստիճանն անհամեմատ ցածր է` 12-140C: Պաշարները
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կազմում են օրական շուրջ 900 հազար լիտր: 1980-ական թվականներին այստեղ
կատարվում էր «Լոռի» հանքային ջրերի շշալցում, որի արտադրությունը վերջին
տարիներին վերականգնվել է: Շշալցումը կատարվում է Վանաձորի ոչ ալկոհոլային
խմիչքների գործարանում։ Լոռի հանքային ջրի հիմքի վրա գործում է «Վանաձորասար»
առողջարանը։ Լոռի հանքային ջուրն իր ջրաբուժական հատկություններով նման է
Պյատիգորսկի (ՌԴ) «Տաք Նարզան» հանքային ջրին։

Վանաձոր քաղաքով հոսող գետերի հոսքը և նրանց տարածական բաշխումը
Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեծ մասում, այնպես էլ Լոռու
մարզում գետերի հոսքը հիմնականում ձևավորվում է 1700–1800 մ բարձրությունից վեր,
որտեղ մթնոլորտային տեղումները գերազանցում են գումարային գոլորշիացման
ցուցանիշները: Գետերի միջին տարեկան հոսքի մեծությունը, հոսքի ձևավորման
վերընթաց գոտիականության առկայության պայմաններում, հիմնականում կախված է
ջրհավաք ավազանների միջին բարձրություններից:
Վանաձոր քաղաքով հոսող գետերի սնումը խառն է:

Գետերը սնվում են

ձյունահալոցքային, անձրևային և ստորերկրյա ջրերով: Վանաձոր քաղաքով հոսող
գետերի` Փամբակ, Տանձուտ, Լեռնապատ և Վանաձոր, առավելագույն ելքերը
հիմնականում դիտվում են գարնանային վարարումների ընթացքում: Առավելագույն
ելքեր երբեմն նկատվում են նաև ամառային սակավաջուր փուլում` հորդառատ
տեղումների

պատճառով:

Սրանք

երբեմն

գերազանցում

են

գարնանային

վարարումների ընթացքում ձևավորված առավելագույն ելքերը:
Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ քաղաքի ելքից մինչև Վանաձոր` ներքևի
դիտակետ ընկած մոտ 5կմ հատվածում, գետի ջրերի վրա օրգանական աղտոտիչ ջրերի
ճնշումը որոշակի թուլանում է: Մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ Փամբակ գետն
ունի բավականին բարձր ինքնամաքրման ներուժ և գետի ջրերում առկա օրգանական
նյութերը մասամբ օքսիդանում են գետի արդյունավետ աերացիայի (օդահագեցման)
հետևանքով` որոշակիորեն նվազեցնելով գետի ջրերի աղտոտվածությունը:
Փամբակը լեռնային արագահոս գետ է, ինչի շնորհիվ թթվածնով հագեցվածությունը
բավականին բարձր է, և եղանակային փոփոխություններ չեն դիտվում: Այսպիսով`
Փամբակ, Տանձուտ, Վանաձոր և Լեռնապատ գետերի ջրերի որակը Վանաձոր քաղաքի
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տարածքում հոսանքով դեպի ներքև հիմնականում վատանում է՝ աղտոտվելով
կենսածին նյութերով:
Վանաձորի տարածքով հոսող Փամբակ գետի և նրա վտակներ Տանձուտ, Վանաձոր և
Լեռնապատ գետերի ջրերի որակի վատացման հիմնական պատճառներն են:
o Գետերի

ամբողջ

երկայնքով

և

չկազմավորված

աղբյուրներից

անընդհատ

նշանակալի քանակությամբ կոմունալ–կենցաղային հոսքաջրերի անմիջական
ներհոսքը գետերի մեջ: Գետերի ջրերի աղտոտումն առաջանում է այն պատճառով,
որ

հոսքաջրերի

մեծ

մասը

չի

կոյուղացվում

(գյուղական

համայնքներում՝

Լեռնապատ, Դարպաս, Տանձուտ, կոյուղի ընդհանրապես չի գործում): Քաղաքի
տարբեր հատվածներում կոյուղաջրերը հաճախ խառնվում են խմելու ջրին և
թունավորումների և վարակիչ հիվանդությունների պատճառ դառնում:
o Քաղաքի տարածքում գետերի ողջ երկայնքով աղտոտումը կենցաղային և
շինարարական թափոններով:
o Տանձուտ, Վանաձոր և Լեռնապատ գետերի որակի վրա ազդում է ջրհավաք
ավազանում իրականացվող տնտեսական գործունեությունը, մասնավորապես`
գյուղատնտեսությունը, անասնապահությունը և բուսաբուծությունը, հատկապես
անտառահատումները:
• Վանաձոր քաղաքի միկրոկլիմայի ձևավորման վրա իրենց ազդեցությունն ունեն
արհեստական լճակները:
• Առողջարանային լիճը՝ տարածքը 2.5հա, հասցեն՝ Զաքարյան փողոց:
• Տանձուտ գետի վրա կառուցված լճերի կասկադը, տարածքը` 4.8հա, որից լցված է
մոտ 1/3-ը:
• Քիմիական գործարանի հովացման համակարգը, Զորավար Անդրանիկ և
Լենինգրադյան փողոցների հարևանությամբ:

3.2.6 Հողեր
Հողային ծածկույթը
Վանաձոր քաղաքի հողային ծածկույթը բնութագրվում է տիպիկ անտառային, գորշ,
շագանակամոխրագույն կամ մոխրագույն, թույլ ենթամոխրային (պոդզոլացված)
հողերով: Այս տիպի հողերը հիմնականում առաջացել են յուրայի, մասամբ կավճային
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շրջանների

ամուր

ապարների`

պլագիոպորֆիրիտների,

կվարցոպորֆիրիտների,

ավազակավերի, կրաքարերի, կոնգլոմերատների, տուֆոբրեկչաների հողմահարման
արդյունքում: Մարզում լեռնաապարային գորշ հողերը կենսակլիմայական տիպ են և
առաջացել են չափավոր խոնավ կլիմայի պայմաններում աճող սաղարթախիտ
անտառների տակ: Այստեղ հողերը կազմավորվել են հաճարկուտների, բոխուտների,
կաղնուտների, ինչպես նաև

սաղարթախիտ խառն անտառների տակ: Ի դեպ, այս

հանգամանքը մեծ դեր է խաղացել Վանաձորի տարածքի հողերի մոխրացման ընթացքը
կանխելու համար: Այդ կապակցությամբ վաղուց արդեն հայտնի է, որ մոխրացման
ընթացքը արգելակում է հողի կլանող հատկությունը, որն իր հերթին սերտորեն
կապված է հաճարկուտների և սաղարթախիտ խառն անտառների բուսականության
բնույթի հետ:
Գորշ լեռնանտառային հողերը բնութագրվում են հատիկավոր ստրուկտուրայով,
վերին հորիզոնում` թեթև և միջին ավազակավային, միջին և ստորին հորիզոններում`
ծանր ավազակավային և կավային մեխանիկական կազմով: Այդ հողերը հարուստ են
հումուսով: Գորշ լեռնանտառային հողերը ստորաբաժանվում են երկու ենթատիպերի`
գորշ թույլ չհագեցած (չպոդզոլացված տիպիկ) և գորշ ուժեղ չհագեցած (պոդզոլացված):
Ըստ Գ. Ս. Թադևոսյանի` առաջին ենթատիպը զբաղեցնում է անտառային գոտու
միջին և մասամբ

վերին մասը, ընկած է հաճարկուտների, կաղնուտների և

սաղարթավոր խառն անտառների տակ, հանդիպում է ծովի մակերևույթից 1300-1800 մ
բարձրության վրա` տարբեր թեքության և դիրքադրության
լանջերում,

կարբոնատային

և

ոչ

կարբոնատային

հողառաջացնող ապարների վրա:
Գորշ

ուժեղ

հյուսիսային,

չհագեցած

ենթատիպը

հյուսիսարևելյան

և

հանդիպում

է

հյուսիսարևմտյան

դիրքադրության լանջերում, ծովի մակերևույթից 1700-2100 մ
բարձրություններում, թթվային ապարների վրա:
Գորշ

թույլ

չհագեցած

ենթատիպի

հողերում

փոխանակային կատիոնների գումարը 24,5-58,5 մգ էկվիվալենտ է, աղային մզվածքի pH-ը` 4,5-7,0, այն ժամանակ, երբ ուժեղ չհագեցած
ենթատիպի մոտ այդ թվերը համապատասխանաբար կազմում են 6,6-46,4 մգ էկվիվալենտ և 3,7-6,8:
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Անտառի վերին գոտուն հաջորդում է ենթալպյան գոտին, որտեղ տարածված են
լեռնամարգագետնային հողեր: Սրանք կազմավորվել են ավելի ցուրտ կլիմայական և
միջավայրի ավելի թթվային ռեակցիայի պայմաններում:
Ենթալպյան գոտու ստորին տարածքներում լեռնամարգագետնային հողերը թույլ
ճմակալած են, ունեն խիտ և փարթամ խոտածածկ, հարուստ են օրգանական նյութերով,
հումուսի պարունակությունը հասնում է մինչև 19%-ի, համախառն ազոտինը` 1,17%-ի:
Ենթալպյան գոտու վերին մասում տարածված են լեռնամարգագետնային ճմակալած
հողերը, որոնք ևս հարուստ են հումուսով (7,8 – 15,9%), 0,52 - 0,88% ընդհանուր ազոտի
պարունակությամբ:
Պետական

նշանակության

հողերը

հիմնականում

օգտագործվում

են

որպես

արոտավայրեր (354հա), կան նաև խոտհարքներ (111հա), վարելահողեր (27հա),
պտղատու

այգիներ

(10հա):

Բնակչությունը

զբաղվում

է

պտղաբուծությամբ,

բանջարաբոստանային, հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ,
անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ:

3.3 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3.3.1 Բուսական աշխարհը
Վանաձոր

քաղաքի

դենդրոֆլորայի

կազմում գերիշխող թիվ են կազմում առաջին
մեծության տերևաթափ ծառերը` 34.42%,
առաջին մեծության փշատերև ծառերը` 11.5
% և առաջին մեծության տերևաթափ թփերը`
11.5

%:

Նվազագույն

թիվ

են

կազմում

տերևաթափ կիսաթփերը` 1.64 %, մշտադալար

թփերը` 3.3 % և տերևաթափ

լիանաները` 3.3 %: Առաջին մեծության տերևաթափ ծառերը և առաջին մեծության
տերևաթափ թփերը կազմում են ընդհանուր տեսականու մեծամասնությունը, քանի որ
դրանց համար քաղաքի բնակլիմայական պայմաններն ավելի նպաստավոր են: Բացի
դրանից, քաղաքի կանաչ տնկարկների ներկա կենսամորֆական կազմի վրա իրենց
որոշակի ազդեցությունն են թողել 1988-1998 թվականներին բնակչության կողմից
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իրականացված

զանգվածային

ծառահատումները,

երբ

առանձին

կենսաձևերից

բաղկացած բազմաթիվ կանաչ տնկարկներ ամբողջությամբ հատվել են:
Եզակի են հանդիպում Larix sibirica Ldb., Sequoiadendron giganteum Lindl. , Buxus

sempervirens L., Corylus avellana L., Rhus typhina L., Betula litwinowii Doluch, Fagus
orientalis Lipski, Berberis vulgaris L., Carpinus betulus L , C. orientalis Mill, Morus alba L.,
Cerasus avium (L)Moench..: Այս տեսակները քաղաք են ներմուծվել այլ վայրերից մեկ
անգամ,

պահպանվել

են

միայն

հատուկ

նշանակության

և

սահմանափակ

նշանակության կանաչ տնկարկներում և մինչև այսօր լավ աճում են:
Վանաձոր քաղաքի

տարածքում հաճախադեպ ծառատեսակներից են

Թույա

արևմտյանը (Thuja occidentalis L. – Туя заподная), Գիհի սովորականը (Juniperus
Communis L. – Можжевельник обыкновенный), որոնք պատկանում են նոճազգիների
ընտանիքին, ներմուծվել են Հյուսիսային Ամերիկայից, հիմնականում աճում են քաղաքի
այգիներում, պուրակներում: Վանաձոր քաղաքի տարածքում սակավ հանդիպող
ծառատեսակներից է Սեքվոյա հսկայականը (Sequoiadendron giganteum Lindl. –
Секвоядендрон гигантский), որը պատկանում է գետնանոճազգիների ընտանիքին:
Սոճազգիների ընտանիքից քաղաքի
հանդիպում է` Սոճի կովկասյան

տարածքում սահմանափակ քանակությամբ

(Pinus silvestris L. (hamata D. Sasnovski)

– Сосна

обыкновенная), Եղևնի կեռիկավոր արծաթափայլ (Picea pungens f. glauca Belssn. - Ель
колючая), Եղևնի սովորական (P. abies Karts. - Ель обыкновенная), Սոճի եվրոպական
(Pinus excelsa Wall. – Сосна гималайская Веймутова), որոնք հիմնականում աճում են
քաղաքի այգիներում, պուրակներում: Թխկազգիների ընտանիքից՝ Թխկի դաշտայինը
(Acer campestre L. - Клен полевой) հանդիպում է քաղաքի մայրուղիներում, փողոցների
մայթեզրերին, այգիներում, պուրակներում:
Վանաձորի ներքաղաքային կանաչ տնկարկներում հաշվվում են 89 տեսակ
ծառեր և թփեր, այդ թվում 74 բարձր գեղազարդ: Երկրորդական նշանակության
փողոցների կանաչ տնկարկներում հանդիպում

են 27 տեսակ ծառեր և թփեր: Այս

տնկարկներում տեսակային բազմազանությունը ներկայացված է ավելի հարուստ, քանի
որ

էկոլոգիական

պայմաններն

ավելի

բարենպաստ

են:

Զբոսայգիներում

և

պուրակներում հանդիպում են 25 տեսակի ծառեր և թփեր, որոնք պատկանում են
հիմնականում Cupressaceae, Pinaceae, Aceraceae, Fagaceae,
ընտանիքներին:
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Fabaceae, Hippocastanaceae

Ծառաբույսերի տեսակային տեղաբաշխվածությունը ըստ կանաչ տնկարկների
կատեգորիաների հետևյալն է`
- ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկներում աճում ե 56 տեսակի ծառեր և
թփեր,
-

հատուկ նշանակության կանաչ տնկարկներում` 89 տեսակի

-

սահմանափակ նշանակության կանաչ տնկարկներում` 30 տեսակի

-

մայրուղիներում`20

-

երկրորդական նշանակության փողոցներում` 69
Վանաձոր քաղաքի կանաչ տնկարկների տեսականու մեջ ավելի հաճախ

հանդիպում են տերևաթափ ծառերի տեսակները: Վանաձորում հնագույն տնկարկները
կապված են 1905-1913թթ երկաթգծի կառուցման, իսկ հետագայում` խորհրդային
կարգերի օրոք արդյունաբերության բուռն զարգացման հետ: Հետագայում (1934թ).
հիմնադրվեց

“Վանաձոր”

դենդրոպարկը

իսկ

այնուհետև

քաղաքի

տարբեր

թաղամասերում հիմնվեցին տարբեր տիպի ու կատեգորիաների կանաչ տնկարկներ,
պաշտպանական կանաչ գոտիներ, և այլն:
Պետք է նշել, որ վառելիքա-էներգետիկ ճգնաժամը ազդել է նաև քաղաքի կանաչ
տնկարկների վրա և

campestre

L.,

2010-2011 թթ. Sorbusaucuparia L., Populusdeltoides Marsh, Acer

Tiliacordata

Mill.

տեսակների

լրացուցիչ

տնկումների

շնորհիվ

Քիմիագործների, Երկաթուղայինների այգիներում ծառերի քանակը համալրվել է:
Վանաձոր քաղաքի այգիների հիմնական ծառատեսակները /հատ/
հատ/
Աղյուսակ 1

Ծառերիտեսակային
կազմը
AesculushyppocastanumL.
BetulalitwinowiiDoluch.
Fraxinus excelsior L.
FraxinusoxycarpaWilld.
PyruscaucasicaFed.
TiliacordataMill.
T. begonifoliaStev.
Populus deltoids Marsh
P. candicansAit.
Salix alba v. vitellina f. pendula Rehd.
LarixsibiricaLedeb.
Robinia pseudoacaciaL.
Acer pseudoplatanusL.
Acer platanoidesL.
Acer campestreL.

ԵրկաթուԵրկաթուղայինների
ղայինների
122
70
12
22
3
7
1
50
12
25
19
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ՍայաթՍայաթ- ՔիմիաՔիմիաՆովայի գործ
գործների
ների
247
13
4
2
30
12
15
3
25
5
15
3
48
3
6
4
2
19
15
13
20
48
25

ԵրիտասարԵրիտասարդական

59
27

PrunusdivaricataL.
Malusorientalis L.
PiceapungensEngelm. f.glaucaBeissn.
Piceaabies (L.) Karst.
ThujaoccidentalisL.
UlmusscarbaMill.
U. pinnato-ramosaDieck ex Koehne
Morus alba L.
Ընդհանուրքանակը

15
5
52
15
2

5
3
252
100
25
22
14

275 (432)

1004

2
3
15
10

15

15
2
139

297

Քաղաքի չորս այգիներում գերակշռում են տարբեր տեսակները` Սայաթ- Նովայի
այգում`

Aesculushyppocastanum

Beissn., Երկաթուղայինների

L.

այգում`

Piceapungens

և

Aesculushyppocastanum,

Engelm

f.

glauca

Երիտասարդական

և Քիմիագործների այգիներում` Populusdeltoides:
Բայց Վանաձորում, վերջին երկու տասնամյակներում կառուցվել են նոր
թաղամասեր և քաղաքի առկա կանաչապատ տարածքների մակերեսն արդեն չի
ապահովում

քաղաքի

բնակչության

սանիտարահիգիենիկ,

ռեկրեացիոն

պահանջներին: Այդ առումով անհրաժեշտ է քաղաքի կանաչապատման գործում
կիրառել կանաչ շինարարության բնագավառում նոր տեխոնոլոգիաներ և եղանակներ:

3.3.2 Կենդանական աշխարհը
Իր աշխարհագրական դիրքի և բնության տարրերի
տարատեսակության շնորհիվ Լոռին առանձնանում է
նաև իր կենդանական աշխարհի բազմազանությամբ:
Աշխարհագրական դիրքի առումով մարզն ընկած է
Կովկասյան

և

փոքրասիական

կենդանա-

աշխարհագրական մարզերի միջև: Արևելքից մասամբ
Համստերը (Cricetinae)

մարզին հարում է նաև Իրանական (ընդգրկում է Կուր-

Արաքսյան դաշտավայրերին կից նախալեռները) կենդանաաշխարհագրական մարզը:
Սակայն ամենամեծ ազդեցությունն ունի Կովկասյան մարզը: Լոռու կենդանական
աշխարհի շատ տեսակներ ընդհանուր են այլ մարզերի համար: Հանդիպում են նաև
կենդանիների այնպիսի տեսակներ, որոնք հատուկ են միայն Հայկական լեռնաշխարհին
և Լոռու մարզին:
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Լեռնատափաստանային գոտու կենդանական աշխարհին բնորոշ են կրծողները,
որոնցից լայն տարածում ունեն դաշտամուկը (Arvicolinae), ճագարամուկը (Dipodidae),
կույր մուկը (Mus caecus), համստերը (Cricetinae): Տարածված են նաև կզաքիսը (Saltus
martes), գետնասկյուռը (Spermophilus citellus), գորշ գայլը (Canis lupus), աղվեսը (Vulpes):
Թռչուններից տարածված են բադը (Anatidae), գորշ կաքավը (Perdix cinerea), շիկահավը
(Erithacus rubecula), ճնճղուկը (Passeridae), լորը (Coturnix), կաքավը (Perdix), արտույտ
անտառային (Lullula arborea), ծիծեռնակը (Hirundinidae), կաչաղակը (Pica), արծիվը
(Aquila), բազեն (Falco) և այլն: Այստեղ սողունները քիչ են:
Մերձալպյան և ալպյան գոտին ունի աղքատ կենդանական աշխարհ, որի պատճառը
բնակլիմայական աննպաստ պայմաններն են: Այստեղ հանդիպում են լեռնային
տափաստաններին բնորոշ կենդանիներ` աղվես, գայլ,
նապաստակ

(Leporidae),

դաշտամուկ

սովորական

քարաբնակ

կզաքիս

Անասնապահության
այստեղ

շատ

են

աքիս

(Mustella

(Arvicolinae

peculiaris),

(saltus

զարգացման
թափանցում

nivalis),

martes):
հետևանքով

գայլերը,

որոնք

Քարաբնակ կզաքիս (saltus martes)

վտանգավոր են անասունների համար:
Մարզի կենդանական աշխարհը բավական աղքատացել է մարդու տնտեսական
գործունեության պատճառով: Կան կենդանիների տեսակներ, որոնք անհետացել են կամ
էլ անհետացման եզրին են:

3.4 ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
Վանաձոր-Կիրովականը

Հայաստանի

Հանրապետության

երրորդ

քաղաքն

է:

Խորհրդային տարիներին այն համամիութենական նշանակության արդյունաբերական
քաղաք էր, միաժամանակ աչքի էր ընկնում իր անկրկնելի բնությամբ, գեղատեսիլ
անտառներով: Վանաձորը նաև առողջարանային քաղաք էր, այստեղ զարգացած էր
զբոսաշրջությունը: Իրավամբ այն համարվում էր կանաչ քաղաք, Լոռվա աշխարհի
գեղեցկուհի:
1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժը, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո սկիզբ առած
ազգամիջյան պատերազմը, Հայաստանի շրջափակումը և էներգետիկ ճգնաժամն իրենց
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զգալի ազդեցությունն ունեցան ինչպես ամբողջ երկրի, այնպես էլ Վանաձորի վրա: Մեծ
վնաս կրեց քաղաքի բնությունը. էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով հատվեցին շրջակա
անտառները, ինչը խորապես բացասական ազդեցություն ունեցավ նաև կենդանական
աշխարհի վրա:
Անկախության

տարիներին

քաղաքում,

տեղական

իշխանությունների

և

հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ջանքերով փորձ է կատարվում
հնարավորինս վերականգնել երբեմնի կանաչ ու գեղատեսիլ քաղաքը:
Բոլորս, և առաջին հերթին քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներս ենք
պատասխանատու՝ պահպանել մեր հայրենի բնօրրանը, նրա շրջակա միջավայրը:
Նախևառաջ դա պիտի արվի ոչ միայն քաղաքի բարեկարգմամբ, սանմաքրմամբ ու
աղբահանության արդյունավետ կազմակերպմամբ, այլ նաև, այն մաքուր պահելու հետ
մեկտեղ, կանաչ գոտիները վերականգնելով:
Քաղաքի զարգացման առաջնայնություններից են նաև առողջարարական ոլորտի
ընդլայնումն ու զբոսաշրջության զարգացումը, որոնք սերտորեն առնչվում են
բնապահպանական խնդիրներին:
Սակայն միայն համայնքի ֆինանսական միջոցներով հնարավոր չէ

վերը նշված

բոլոր խնդիրներին լուծում տալ: Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ շնորհակալությունս
հայտնել Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան
գրասենյակին՝ Վանաձոր համայնքի բնապահպանական խնդիրների բացահայտմանն
ուղղված ծրագրի իրականացման համար, որը, լիահույս եմ, կնպաստի մեր քաղաքի
բնապահպանական խնդիրների լիարժեք լուծմանը:
Երբեմնի

արդյունաբերական

հզորություններով

հարուստ

ու

միաժամանակ

առողջարանային կենտրոն համարվող քաղաքն այսօր փորձում է վերագտնել և
վերականգնել իր նախկին տեսքն ու համբավը: Որոշակի ընդհատումներով գործում է
քաղաքի քիմիական համալիրը: Քաղաքում գործում են բազմաթիվ մանր ու միջին
արտադրական այլ ձեռնարկություններ, առավել քաղաքակիրթ ձև են ստանում
առևտուրն ու ծառայությունների մատուցումը, տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրների
հաշվին կատարվում են բնակարանային և արդյունաբերական շինարարության
աշխատանքներ:
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3.4.1 Սոցիալական ապահովության ոլորտ
Սոցիալական

ապահովության

ոլորտի

հիմնական

համայնքում բնակչության աղքատության կրճատմանը,

նպատակն

է

նպաստել

մեծացնել ֆինանսական

միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը, բարձրացնել

համայնքի բնակչու-

թյանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը:
Սոցիալական քաղաքականության ոլորտում քաղաքապետարանի`
ամրագրված լիազորությունների շրջանակը նեղ է,
կամավոր

բնույթ:

քաղաքապետարանը,

Չնայած
համաձայն

օրենքով

դրանց գերակշիռ մասը կրում է

դրան`
տեղական

ինքնակառավարման հանրաճանաչ սկզբունքների,
պատասխանատվություն

է

կրում

բազմաթիվ

սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման համար:
Օրենսդրորեն ամրագրված իրավասությունների շրջանակներում քաղաքապետարանը բնակչության սոցիալական հիմնահարցերի լուծման ուղղությամբ իրականացնում
է պետության կողմից պատվիրակված և կամավոր լիազորություններ:
Պատվիրակված լիազորություններ
Սոցիալական աջակցության ծրագրերը «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված նպաստներն են և ՀՀ մարզերում իրականացվում են «Պետական բյուջեի
մասին» ՀՀ օրենքով այդ ծրագրերի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների
շրջանակներում:
Վանաձորում

իրականացվում են հետևյալ նպաստների նշանակման և վճարման

աշխատանքները.
1) ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն,
2) մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ,
3) երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ,
4) զոհված ՀՀ ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված
անձանց ընտանիքի նպաստ:
Որպես աղքատության հաղթահարման կարևորագույն գործիք՝

առանձնահատուկ

դեր և նշանակություն ունի ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ընտանեկան
նպաստը:
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Կամավոր լիազորություններ
լիազորություններ
Համայնքի տարածքում կազմակերպվում է սոցիալական օգնության ծառայության



գործունեություն:
Հայտնաբերվում և միջոցներ են ձեռնարկվում՝ օգնելու քաղաքի տարածքում



բնակվող սոցիալապես առավել անապահով ընտանիքներին և ռիսկային խմբերին
պատկանող անձանց սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ:
Միջոցներ են ձեռնարկվում` իրականացնելու սոցիալական ապահովության



նպատակային ծրագրեր` հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների,
տարեցների, միայնակ ծերերի, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների,
խնամատար ընտանիքների և այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման
ուղղությամբ:
Համագործակցություն



է

տարվում

սոցիալական

հիմնահարցերով

զբաղվող

հասարակական կազմակերպությունների հետ:
Կազմակերպվում է քաղաքապետարան դիմած ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական



վիճակի ուսումնասիրություն, տրամադրվում է դրամական աջակցություն:
Համայնքը համագործակցում է «Վետերանների խորհրդի», ՀՀ Լոռու մարզի ԵԿՄ
խորհրդի, մանկատան, ծերանոցների և կրոնական կազմակերպությունների, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, «Հայկական կարիտաս» ԲՀԿ,
«Զանգակատուն» ԲՀԿ, «Օրրան», «Արան», «Խաչվող ուղիներ», «Փոքրիկ իշխան» և այլ
հասարակական կազմակերպությունների հետ:
Առողջության բնագավառում արդյունավետ ծրագրեր են իրականացնում «Հովարդ
Կարագյոզյան»

բժշկական

բարեգործական

հասարակական

կազմակերպությունը

(«Մինչև 14 տարեկան երեխաների անվճար ատամնաբուժական և ակնաբուժական
օգնություն ստանալու հնարավորության ապահովման» ծրագիր), «ԱՌՄ» բարեգործական

հասարակական

կազմակերպությունը

(առաջնային

առողջապահական

ծառայություններ` անվճար խորհրդատվական, հետազոտական և որոշակի դեղորայքի
ապահովման ծրագիր): Համայնքում նախատեսվում է ստեղծել հաշմանդամություն
ունեցող անձանց վերականգնողական և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների նորոգման
ծառայություն (համայնքային բյուջեով նախատեսված է 0.42 մլն դրամի ֆինանսական
ներդրում), որը զբաղվելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց (հատկապես
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հաշմանդամ երեխաների և նրանց ծնողների) վերականգնողական և տեխնիկական այլ
միջոցների ձեռքբերման և տրամադրման հարցերով:
Առաջիկա տարիներին համայնքը կշարունակի աջակցել.
 «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից տարեցների խնամքի և տաք սննդի տրամադրման աջակցության
ծրագրի իրականացմանը՝ յուրաքանչյուր տարի հատկացնելով մինչև 3,0 մլն
դրամ,
 Վանաձորի նախկին տնակային ավանների բնակիչներին բնակարանային
վարձավճարի տրամադրմանը` համաձայն ՀՀ կառավարության` 2002թ. ապրիլի
1-ի թիվ 317 որոշման. ֆինանսական աջակցության չափը` տարեկան մինչև 2,8
մլն դրամ,
 սպորտի բնագավառի լավագույն մարզիկներին ու մարզիչներին, տրամադրվող
ֆինանսական աջակցության չափը՝ տարեկան մինչև 1,6 մլն դրամ,
 ՀՀ

պաշտպանության

և

մարտական

գործողությունների

ժամանակ

զոհված/մահացած զինծառայողների և ազատամարտիկների` համայնքի բնակիչ
հանդիսացող ընտանիքներին՝ ջեռուցման համար. ֆինանսական աջակցության
չափը՝ տարեկան շուրջ 2,0 մլն դրամ,
 Հայրենական

պատերազմի

վետերանների

խորհրդին.

ֆինանսական

աջակցության չափը՝ տարեկան մինչև 500,000 դրամ,
 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և սոցիալական այլ ուղղվածություն
ունեցող կառույցներին. ֆինանսական աջակցության չափը` տարեկան մինչև 7,0
մլն դրամ:

3.4.2 Բնակչություն
Վանաձորում բնակություն են հաստատել Արևմտյան Հայաստանի Կարս, Արդահան,
Բայազետ, Էրզրում քաղաքներից գաղթած ընտանիքները: Վանաձոր քաղաքի մշտական
բնակչության թվաքանակը, ըստ պաշտոնական տվյալների, կազմում է 86199 մարդ,
որից իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը 46572 է, արականների թիվը՝ 39627:
Փաստացի

բնակչության

քանակը

82327

է,

ներկայացուցիչներ են, 36469-ը՝ արական:
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որից

45858-ը

իգական

սեռի

Համայնքի բնակչության տարիքային կազմը
Ընդամենը
Արական
Իգական

Տարիքային խմբեր
1

7-10 տարեկան բնակչության թվաքանակը

3955

2026

1929

2

11-14 տարեկան

4030

2114

1916

3

15-17 տարեկան

3507

1754

1753

4

18-22 տարեկան

7058

3373

3685

5

23-45 տարեկան

25621

11042

14579

6

46-62 տարեկան

18848

7574

11274

7
8

Կենսաթոշակառուների թվաքանակը
Տարեց կենսաթոշակառուների թվաքանակը
(75 տարեկան և բարձր) փոփոխել -2016թ.
տվյալներն առկա են

20966
5931

8134
1991

12832
3940

Պատկեր 1. Վանաձոր քաղաքի առկա
բնակչության տարիքային կազմը

Պատկեր 2. Վանաձոր քաղաքի բնակչության կին տղամարդ հարաբերակցությունը

Վանաձոր քաղաքի բնակիչների ծնելիությունը և մահացությունը

Տարիներ

2013
1101

Ծնելիություն
2014
2015
1207
1009

2013
1072

Մահացություն
2014
2015
1105
1060

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները
Վանաձոր քաղաքում ապրում են 15974 զբաղված քաղաքացիներ:
Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը հավասարվում է
5903-ի: Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնում հաշվառված են 5370
գործազուրկներ 01.01.2011թ. դրությամբ:
Մասնավոր առանձնատների թիվը հասնում է 7725-ի, բնակիչների թիվը՝ 26596-ի:
Բազմաբնակարան շենքերի, ներառյալ քոթեջները, թիվը 1058 է: Այստեղ բնակվում են
54200 բնակիչ:
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Երկրաշարժից քանդված շենքերի թիվը 130 է: 5415 բնակիչ ապահովվել է
բնակարանով: Բնակարանով դեռևս ապահովված չեն 35 ընտանիք, որոնք, սակայն,
վերջին տարիներին Վանաձոր քաղաքում չեն բնակվել:

3.4.3 Գործազրկություն և աշխատանքով ապահովվածություն
Վանաձոր քաղաքում գրանցված են աշխատանք փնտրող 2398 քաղաքացիներ,
հաշվառված են 2493 զբաղված քաղաքացիներ: Տնամերձերի թիվը 2000 է: Մշակող
արդյունաբերության, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական հումքի մշակման ոլորտ ներգրավված են 72 մարդ, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության ոլորտ՝ 533,
շինարարության մեջ ներգրավված են 2154 մարդ:

Առևտրի, ավտոմեքենաների,

կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգման
ոլորտում աշխատում են 1743 մարդ: Հյուրանոցային և ռեստորանային ծառայություններ
մատուցում են 186 անձ, տրանսպորտի և կապի ոլորտում զբաղված են 298 մարդ,
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատում են 160-ը, կրթության
ոլորտում զբաղված բնակիչների քանակը 2499 է, առողջապահական և սոցիալական
ծառայություններ մատուցում են 1212 մարդ: Անհատական, կոմունալ ծառայություններ
են մատուցում 365 հոգի: ՀՈԱԿ-ներում աշխատում են 1156-ը, պետական մարմիններում
աշխատողների թիվը 143 է, հասարակական միավորումներում աշխատողներինը՝ 85:

3.4.4 Առևտրի և սպասարկման ոլորտ
Քաղաքում գործում են մի քանի տասնյակի հասնող խանութներ և սննդի օբյեկտներ:
Պատկեր 3. 2017 թվականի տարեսկզբի սպասարկման ոլորտում գործող կազմակերպությունները
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3.4.5 Մշակույթ և սպորտ
3.4.5.1. Մշակույթ
Մարզկենտրոնը

հարուստ

է

մշակութային օջախներով: Այստեղ է
գտնվում Ստեփան Զորյանի տունթանգարանը, Հովհաննես Աբելյանի
անվան պետական դրամատիկական
թատրոնը, Վանաձորի երկրագիտական թանգարանը: Գործում են 3 մշակութային տներ,
կամերային, երգի, տիկնիկային թատրոններ, 22 մանկապարտեզներ, միջնակարգ,
արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական, պարարվեստի դպրոցներ, մարզադպրոցներ:
Գործում են նաև 10 գրադարաններ, որոնցից 4-ը մանկական են: Վանաձորն ունի
կամերային նվագախումբ և երգչախումբ: 1929-30թթ. Կազմվել է Վանաձորի առաջին
հատակագիծը (ճարտարապետներ` Կ. Հալաբյան, Մ. Մազմանյան, Գ. Քոչար), որը
նախատեսում էր քաղաքի տարածքն ընդլայնել արևմտյան և արևելյան (Դիմաց
թաղամաս) ուղղություններով: 1939թ. գլխավոր հատակագծով (ճարտարապետներ` Ն.
Զարգարյան, Ա. Մինասյան) որոշակիացել է քաղաքի կերպարը` զարգացման
նշանակալից հեռանկարներով (արդյունաբերական կենտրոն և ամառանոցային վայր):
1949թ. կազմվել է նոր գլխավոր հատակագիծ
(ճարտարապետներ` Հ.Դավթյան, Ռ. Գրիգորյան):
1950-ական

թթ.

կառուցապատվել

է

Կիրովի

անվան (այժմ` Հայքի) հրապարակը` քաղաքի
վարչական կենտրոնը: Անսամբլային կառուցապատման ուշագրավ նմուշներ են Տիգրան Մեծ
պողոտան,

Թումանյան

փողոցը,

Շահումյանի

հրապարակը` իր արհեստական լճերով, և քաղաքային կենտրոնական այգին: Այստեղ
տեղավորված

են

6

ատրակցիոն-կարուսելներ:

Զբոսայգում

գործում

են

նաև

խաղահրապարակներ:
Մշակույթի վանաձորցի գործիչներ՝
գործիչներ
Աբելյան,

Հակոբ

Ազիզյան,

Վոլոդյա

ՀՀ Ժողովրդական արտիստներ Հովհաննես
Գրիգորյան,

Արուս

Խուդանյան,

Էդվարդ

Կզարթմյան, Գրիգոր Հախինյան, Սուրեն Հովհաննիսյան, Ռոզա Մխիթարյան, Վլադիմիր
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Մսրյան, Վահե Շահվերդյան, Վրույր Փանոյան, Լենա Փաշինյան, Արտավազդ Փելեշյան,
Վրույր

Գրիգորյան,

Դարբինյան,

Ռիմա

Ստեփան

Գոբիլեյան:

Դալլաքյան,

ՀՀ

Վաստակավոր

արտիստներ

Բելլա

Էլինե

Աղամյան, Գևորգ Գևորգյան, Ռազմիկ Խոսրոև,
Ավետիս

Օհանյան,

Վահե

Շահվերդյան,

Վահրամ Եղշատյան, Լենա Փաշինյան, Հակոբ
Ազիզյան, Ալլա Հովհաննիսյան, Լ. Սարգսյան,
Մ.

Տիրոսյան,

Մ.

Հակոբյան:

Արվեստի

վաստակավոր գործիչներ կոմպոզիտոր Աիդա Կոնստանտինի Ավետիսյան, Սոկրատ
Աքմակչյան, Արամայիս Մարգարյան, Լևոն Մութաֆյան, Ստեփան Շաքարյան, Արզաս
Ոսկանյան,

Արամայիս

Սարգսյան,

Օֆելյա

Սիրունյան,

Գրետա

Մեջլումյան,

կոմպոզիտոր, «Երևանյան հեռանկարներ» միջազգային երաժշ. փառատոնի հիմնադիր
նախագահ`Ստեփան

Ռոստոմյան:

Մշակույթի

վաստակավոր

գործիչներ՝

Վաստակավոր քանդակագործ շինարար Մեհրաբ Միրզախանյան, քանդակագործ
Մարատ Մինասյան, Էդիկ Ղազարյան, Ալբերտ Լոռեցյան, Լաերտ Մկրտչյան, Սամվել
Խալաթյան, Հրաչյա Սարուխան, Մարտին Մանուսաջյան: Վաստակավոր նկարիչներ
Անատոլի Ավետյան, Համլետ Մատինյան, Թերեզա Միրզոյան, Վիլեն Գաբազյան
Վաստակաշատ նկարիչներ Խաչիկ Ղարաբեկյանը, Կարեն Դավթյանը՝ Կապոն, Կառլոս
Աբովյան, Գևորգ Առաքելյան, Գերասիմ Թումանյան (Գասո), Սարգիս Ղարիբյան (Սևո),
Բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանը՝ Զուլոն։
Հայտնի Վանաձորցիներից են

առակագիր Սամսոն

Բեկչյան, բանաստեղծներ Մհեր Բեժանյան և

Ռազմիկ

Պողոսյան, արձակագիր, լրագրող Վալտեր Թորոսյան,
խաչքարագործ

Սերգեյ

Դանիելյան,

խաչքարագործ,

նկարիչ, քանդակագործ, երգիչ Բոգդան Հովհաննիսյան,
նկարիչ Փափագ Ալոյան, Վանաձորի գլխավոր նկարիչ
Էդվարդ Բոջուկյանը /Վանաձոր քաղաքի զինանշանի,
Վանաձորում Եղեռնի հուշարձանի, Ջուխտ աղբյուրի,
Աստղիկ դիցուհու քանդակի, հուշաքարերի հեղինակ/։
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3.4.5.2. Մարզական կյանք
Վանաձորն ունի հարուստ մարզական ավանդույթներ` այս մասին մեծագույն
հպարտությամբ է խոսում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավար Գևորգ
Մացակյանը: Այսօրվա Վանաձորի սպորտային կյանքը հիմնականում զարգանում է մեկ
տասնյակի

հասնող

հերթափոխի

մարզական

մենապայքարային

մասնագիտացված

կազմակերպություններում`
մարզաձևերի

մանկապատանեկան

«Օլիմպիական

մարզադպրոց»,

մարզադպրոց»,

«Ֆուտբոլի

«Ծանրամարտի

մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Ալբերտ Ազարյանի անվան
<<Կենտրոն»

համալիր

մանկապատանեկան

մարզադպրոց»,

«Շախմատի

մարզադպրոց»,

մասնագիտացված

«Մենապայքարային

մարզաձևերի

մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Տարոն» համալիր մարզադպրոց», «Աթլետիկայի
օլիմպիական հերթափոխի

մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոց»,

«Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Ձմեռային մարզաձևերի
մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպություններ, որտեղ մարզվում են շուրջ 2450 մարզիկ: Քաղաքում գործում է
մեկ

պետական

մանկապատանեկան

ոչ

առևտրային

մարզադպրոց

կազմակերպություն`
և

երկու

մարզական

«Բռնցքամարտի
հասարակական

կազմակերպություն` «Հայաստան» և «Աշխատանքային ռեզերվներ», ինչպես նաև
գործում են մի շարք մարզական ակումբներ: Այս մարզական կազմակերպություններում
մարզված
սպորտային

հարյուրավոր մարզիկներ բարձր են պահել մեր պետության, քաղաքի
պատիվը`

առաջնություններում,
մրցաշարերում`

օլիմպիական

ինչպես

օլիմպիական

նաև
խաղերի

խաղերում,
միջազգային
փոխչեմպիոն,

աշխարհի,
տարբեր
ԽՍՀՄ

Եվրոպայի

որակավորման
և

Եվրոպայի

չեմպիոն,աշխարհի գավաթակիր Ստեփան Սարգսյան, օլիմպիական խաղերի բրոնզե
մեդալակիր Հրաչիկ Ջավախյան , աշխարհի հնգակի չեմպիոն Գագիկ Ղազարյան,
աշխարհի և Եվրոպայի եռակի

չեմպիոն Հովիկ Մանուկյան, աշխարհի բազմակի

գավաթակիր, Եվրոպայի առաջնության հաղթող Տիգրան Կիրակոսյան, շախմատի
աշխարհի մինչև 18տարեկանների չեմպիոն, միջազգային գրոսմաստեր Սամվեր ՏերՍահակյան,

ԽՍՀՄ

բազմակի,

Եվրոպայի

կրկնակի

չեմպիոն

և

աշխարհի

գավաթակիր Սամսոն Խաչատրյան, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, WBA, WBC, IBF
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վարկածներով աշխարհի չեմպիոն Վիկ Դարչինյան,

Եվրոպայի երիտասարդների

առաջնության հաղթող և գավաթակիր Գոռ Հարությունյան, Եվրոպայի երիտասարդների
առաջնության հաղթող Գարիկ
հունա-հռոմեական

Հարությունյան, հաշմանդամ մարզիկ, խուլ-համրերի

ըմբշամարտի

աշխարհի

առաջնության

հաղթող,

ազատ

ըմբշամարտի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Սենիկ Սերոբյան, վետերան մարզիկ
Ժորա Հովհաննիսյան, ով 16 անգամ դարձել է աշխարհի վետերանների և վարպետների
առաջնության հաղթող

Ստեփան Սարգսյան

Հրաչիկ Ջավախյան

Ժորա Հովհաննիսյան

Գագիկ Ղազարյան

Հովիկ Մանուկյան

Տիգրան Կիրակոսյան

Սամվեր
Սահակյան

Սամսոն
Խաչատրյան

Վիկ Դարչինյան

Գոռ Հարությունյան

Գարիկ Հարությունյան

Տեր-

Սենիկ Սերոբյան

ԽՍՀՄ և ՀՀ վաստակավոր մարզիչներ Հակոբ Գենջյան, Գևորգ Միսակյան, Սուրիկ
Միրզոյան, Գուրգեն Գևորգյան, Բախշիկ Սարոյան, Աղասի Գալստյան, Վազգեն
Բադալյան, Զավեն Էվոյան, Ժորա Հովհաննիսյան, Արամ Խանզատյան, Արշակ
Ռամազյան, Նաիրի Մաթևոսյան:
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Չենք

մոռանում

աշխարհահռչակ

մեր

համաքաղաքացիներ

ԽՍՀՄ

սպորտի

վաստակավոր վարպետ, ՀԽՍՀ վաստակավոր մարզիչ, ՀԽՍՀ ֆիզկուլտուրայի և
սպորտի վաստակավոր գործիչ, օլիմպիական խաղերի եռակի, աշխարհի և Եվրոպայի
չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանին և

աշխարհի 11-ակի ռեկորդակիր, աշխարհի 17-ակի

չեմպիոն, Եվրոպայի 13-ակի չեմպիոն, ԽՍՀՄ յոթակի չեմպիոն սուզալողորդ Շավարշ
Կարապետյանին։
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինը յուրաքանչյուր տարի համաձայն համայնքի
ղեկավարի կողմից հաստատված միջոցառումների պլանի, կազմակերպում և անց է
կացնում 18-20 մարզական մասսայական միջոցառումներ և բոլոր մարզաձևերից
առաջնություններ

և

մրցաշարեր,

ամենամասսայականներն

են`

որոնցից

«Լոռվա

ձմեռ»,

«Մարզական փառատոն», «Լավագույն մարզական
ընտանիք»,

«Նախադպրոցական

հաստատությունների

և

ուսումնական
հանրակրթական

դպրոցների սպորտլանդիաներ», «Տասը լավագույն
մարզիկների մեծարման միջոցառում»:
Վանաձոր համայնքը մասնակցել է համահայկական բոլոր խաղերին` զբաղեցնելով
մրցանակային տեղեր: Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Լեռնային
Ղարաբաղում անցկացվող «Մարզական փառատոն» մրցույթ-ստուգատեսում հինգ
անգամ ճանաչվել է հաղթող: Ի ուրախություն մեզ 2016թվականին Տարոն 4
թաղամասում

շահագործման

կհանդիսանա

պատանեկան

է

հանձնվել

ֆուտբոլի

ֆուտբոլի

զարգացմանը,

ակադեմիան,
իսկ

2017

որը

խթան

թվականին

կվերակառուցվի քաղաքային մարզադաշտը և օգոստոս ամսվանից Լոռի վարպետների
թիմը կմասնակցի ՀՀ բարձրագույն խմբի առաջնությանը:

3.5 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
3.5.1 Գյուղատնտեսություն
Բնակչության 10-15%-ը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ: Գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը կազմում են 3,26 հա: Բաշխված են հետևյալ կերպ. համայնքում
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առկա խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կազմում է 1686 գլուխ, որից
կովեր՝ 728, արտադրող ցուլեր՝ 67, երինջներ 1-ից 2 տարեկան՝ 759, 2 տարեկանից
բարձր՝ 132, խոզեր՝ 320, ոչխարներ՝ 444, ձիեր՝ 33, խոզերի գլխաքանակը 250 է: Հավերի և
այլ թռչունների քանակը 2461 է: Փեթակների քանակը 500 է:
Գտնվելով խոնավ կլիմայական պայմաններում` հողերը չեն ոռոգվում, բնականից
հարուստ

չեն

հումուսով:

Պտղատու

այգիները

հիմնականում

տնամերձ

են:

Բերքատվությունը բարձր չէ ոչ բարենպաստ կլիմայական գործոնների պատճառով:
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով

որից`
Տնտեսություններ
(միավոր)

ք. Վանաձոր

գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր
ունեցող տնտեսություններ,
ընդամենը (միավոր)

1,857

Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողեր, ընդամենը
(հա)

Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողերի միջինը մեկ
տնտեսության
հաշվով (հա )

42.79

0.03

1,238

Իրավաբանական անձի կարգավիճակով

որից`
Տնտեսություններ,
ընդամենը
(միավոր)
ք. Վանաձոր

գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր
ունեցող տնտեսություններ,
ընդամենը (միավոր)

2

2

Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողեր, ընդամենը
(հա)

Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողերի միջինը մեկ
տնտեսության
հաշվով (հա )

3.08

1.54

3.5.2 Արդյունաբերություն
Քաղաքը ժամանակին ուներ զարգացած, հզոր արդյունաբերություն: Տնտեսությունն
արագ զարգացել է XX դարի 40-ական թթ.` Ձորագետի հիդրոէլեկտրակայանի
արտադրած էլեկտրաէներգիայի շնորհիվ: Այդ տարիներին սկսել են զարգանալ
տնտեսության

նոր

ճյուղերը

և

կառուցվել

են

մեքենաշինական,

քիմիական

արդյունաբերության, թեթև և սննդի արդյունաբերության խոշոր ձեռնարկություններ:
Քաղաքում 1961 թ. կառուցվել է Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայանը, որի արտադրանք
ապահովում էր ոչ միայն քաղաքի, այլ նաև մարզի մի շարք բնակավայրերի էներգետիկ
պահանջները:

Ունի

մետաղահատ

հաստոցների,

մեխանիկական,

էլեկտրական

սարքավորումների գործարաններ, կարի, տրիկոտաժի, կոշիկի, կահույքի ֆաբրիկաներ,
մսի, հացի, կաթի և կաթնամթերքի, պահածոների գործարաններ, երկաթբետոնյա
կոնստրուկցիաների, շինարարական իրերի արտադրություններ: Քաղաքի դերը երկրի
համար կարևորվում էր հատկապես քիմիական տարբեր ապրանքատեսակների
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արտադրության մեջ: Այստեղ արտադրվում են քիմիական մանրաթել, ազոտական թթու,
կալցիումի կարբիդ, մելամին և այլն: 1988 թ, երկրաշարժից Վանաձորում ավերվել է
բնակելի շենքերի, թաղամասերի, արտադրական, մշակութային, կենցաղսպասարկման
կառույցների

որոշ

մասը:

Այնուհետև

ԽՍՀՄ

փլուզման

և

հանրապետության

շրջափակման հետևանքով արդյունաբերական ձեռնարկությունների գերակշռող մասը
մասամբ կամ ամբողջովին դադարել է գործելուց: 1990-ական թվականներից սկսվել են
վերականգնման

աշխատանքները.

հասարակական

շենքեր,

կառուցվել

մասնակիորեն

և

ամրացվել

վերագործարկվել

են

են

բնակելի

ու

«Ավտոմատիկա»,

«Ավտոգենմաշ», «Էլեկտրոն» և այլ ձեռնարկություններ, հագուստի արտադրությամբ
հայտնի են «Բազում», «Գլորիա», «Սարտիս» ֆաբրիկաները:
Վանաձորում ԿՏԲԿ-ն ՌԱՄԱ ծրագրի շրջանակներում հիմնել է ՓՄՁ աջակցության
«Կանաչ ակումբ», որի անդամներ են քաղաքում գործող 8 կազմակերպություն, որոնք
ստացել են խորհրդատվություն ռեսուրսների խնայողության և մաքուր արտադրության
սկզբունքների մասին:
•

«ՌոզՖռուդ» ՍՊԸ-հյութեր, կոմպոտներ, աղծուներ

•

«Անաշարդ» ՍՊԸ – սառը սուրճ/թեյ

•

«Մարտին Թովմասյան» ԱՁ-շինանյութ/սալիկներ

•

«Լուիզա Նալբանդյան» ԱՁ – գետնանուշի վերամշակում

•

«Վահե Թովմասյան» ԱՁ- փայտե և կերամիկական իրեր

•

«Լիլիթ Սինդոյան» ԱՁ – արծաթագործություն

•

«Լուսինե Բարաթյան» ԱՁ- կիսաֆաբրիկատներ

•

«Մեղրատուն» ՍՊԸ – մեղր և մեղրից խմիչքներ

«ՌոզՖռուդ» ՍՊԸ
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«Մարտին Թովմասյան» ԱՁ

«Անաշարդ» ՍՊԸ

«Լիլիթ Սինդոյան» ԱՁ

«Լուսինե Բարաթյան» ԱՁ

«Լուիզա Նալբանդյան» ԱՁ

«Մեղրատուն» ՍՊԸ

3.5.2.1 Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն (ՎՏԿ)
ՎՏԿ)
Հիմնադրվել է Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր հիմնադրամի, ՀՀ կառավարության
և Համաշխարհային բանկի կողմից:
ՎՏԿՎՏԿ-ի առաքելությունն է`
է
տեխնոլոգիաների
միջազգային

Վանաձորը

վերածել

տարածաշրջանային
կենտրոնի՝

հնարավորությունների

և

տեղեկատվական

և

բարձր

և

ստեղծելով
ծառայությունների

այնպիսի զարգացող միջավայր, որը կնպաստի
աշխատատեղերի

ստեղծմանը,

տաղանդավոր

երիտասարդներին

կաջակցի
և

ընկերություններին կյանքի կոչել նորարար բիզնես գաղափարներ՝ նպաստելով
տարածաշրջանի կայուն զարգացմանը:
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Կենտրոնը տեխնոլոգիական ընկերություններին աջակցում է մի շարք ոլորտներում`
այդ թվում տրամադրելով.
• բիզնես խորհրդատվություն,
• մենթորինգ, մարքեթինգ և խթանում,
• ֆինանսական աղբյուրների ներկայացում,
• բիզնես կապերի ձևավորում՝ բարձրացնելու ընկերությունների մրցունակությունը
համաշխարհային շուկայում:
Կենտրոնն օգնում է տեխնոլոգիական թիմերին, սկսնակ և գոյություն ունեցող
ընկերություններին

իրենց

գաղափարները

վերածել

հաջողակ

բիզնեսի

ինչպես

Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային մակարդակում: Միաժամանակ աջակցում են
ընկերություններին

բարելավել

մասնագիտական

և

բիզնես

հմտությունները՝

տրամադրելով կարճաժամկետ և երկարաժամկետ խորացված դասընթացներ և
սեմինարներ:

Նպաստում

արդյունաբերական

և

են

ուսումնական

տեխնոլոգիական

գործընկերության

համալսարանների

միջև՝

ստեղծմանը
խրախուսելու

ուսումնական գործընկերությունները և հզորացնելու համալսարանների դերը որպես
ակտիվ R&D կենտրոններ:

3.5.3 Քաղաքի ինֆրակառուցվածքը
3.5.3.1 ՋրմուղՋրմուղ-կոյուղու համակարգ
Քաղաքը խմելու ջրով ապահովելու համար օգտագործվում են Նովոսելցովոյի,
Մայմեխի և Թեժլեռի աղբյուրների

ջրերը: Քաղաքն ունի մաքրման կայան, սակայն

այստեղ կատարվում է հոսքաջրերի միայն մեխանիկական մաքրում 20%-ի չափով:
Հոսքաջրերը մաքրման կայան հասցնելու համար պետք է լուծել նաև գլխավոր
կոլեկտորի և միացնող գծերի կառուցման հարցը: Կոյուղու կոլեկտորի ընդհանուր
երկարությունը մոտ 48 կմ է, ներքին ցանցը՝ 234 կմ:
Վանաձորում

մեկնարկել է ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման

ծրագրի առաջին փուլը, որը ենթադրում է.
 կոյուղու կոլեկտորի կառուցում.
 Շամախյան թաղամասի ջրամատակարարման բարելավում.
 կոյուղու ներքին ցանցի վերանորոգում:
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3.5.3.2 Աղբահանություն
Վանաձոր

քաղաքի

մաքրման

աշխատանքները

կազմակերպվում

են

պայմանագրային հիմունքներով: Յուրաքանչյուր տարի հայտարարվում է մաքրման
աշխատանքների մրցույթ, մրցույթում հաղթող կազմակերպությունն իրականացնում է
քաղաքի
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փողոցների

մաքրման

աշխատանքները:

Վերջին

տարին,

անհրաժեշտությունից ելնելով, մրցույթն անց է կացվում յուրաքանչյուր ամիս: Բակերի
մաքրումը կատարվում է համատիրության ուժերով: Այսօր քաղաքում գործում են 5
աղբահանող

կազմակերպություններ,

որոնք

իրականացնում

են

6

գոտիների

աղբահանություն: Սեփական սեկտորում աղբահանությունն իրականացվում է շրջիկ
երթերով՝ շաբաթը երկու անգամ, բազմաբնակարանային շենքերից աղբը հեռացվում է 3
օրը մեկ անգամ, բացառությամբ շոգ օրերի, երբ օդի ջերմաստիճանը բարձր է 5
աստիճանից, այս դեպքում աղբահանությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր օր:
Քաղաքում տեղադրված են մոտ 570 աղբարկղեր, որոնցից 150-ը նոր են:
Բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների քանակը 140 է, որից 25-ը չի գործում:
Առանձնացված աղբահանությունը կատարվում է մասնակիորեն, հավաքվում են միայն
պլաստիկ տարաները:
Առանձնատներից և շենքերից հավաքված աղբը տեղափոխվում է Արջուտի
աղբավայր, որը տրված է երկարաժամկետ վարձակալության:
Տարեկան կենցաղային աղբահանության համար նախատեսված գումարը 180 մլն ՀՀ
դրամ է, սանիտարական մաքրման համար նախատեսվածը` 54 մլն ՀՀ դրամ:
Քաղաքի բարեկարգման աշխատանքներին մասնակցում է նաև քաղաքապետարանի
կողմից ստեղծված «Նեցուկ» կազմակերպությունը, որն իրականացնում է պուրակների
մաքրում և բարեկարգում:

3.5.3.3 Ճանապարհային տնտեսություն
տնտեսություն:: Տրանսպորտ
Տրանսպորտ և տրանսպորտային ցանց:
ցանց:
Կապ:
Կապ: Հեռահաղորդակցություն
Համայնքային ենթակայության ճանապարհները 161 կմ են: Վանաձորով է անցնում
հարավկովկասյան երկաթգիծը: Դեպի արևմուտք գնացող գիծը Գյումրիով դուրս է գալիս
Երևան, իսկ արևելք գնացող գիծը Սանահին կայարանով հասնում է Թբիլիսի:
Վանաձորում կան 28 տրանսպորտային կամուրջներ և էստակադա, հետիոտնի համար
նախատեսված կամուրջներ:
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Քաղաքի

ուղևորատար

երթուղիներում

ընդգրկված

են

162

ավտոբուսներ

և

երթուղային տաքսիներ: Գրանցված են և արդյունավետ գործում են մոտ մեկ տասնյակ
մասնավոր տաքսի ծառայություններ:
Քաղաքում իրենց ծառայություններն են առաջարկում Հայաստանում գործող հեռահաղորդակցության ոլորտի երեք առաջատար մատակարարները (Beeline, VivaCell-MTS,
Ucom), ինչպես նաև համացանցային կապի առաջատար ընկերությունները:

3.5.3.4 Առողջապահություն
Վանաձոր

քաղաքը

սպասարկող

առաղջապահական

ընկերություններն

են.

«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ` 190 մահճակալով, «Վանաձորի ինֆեկցիոն
հիվանդանոց» ՊՓԲԸ՝ 45 մահճակալով: Երկու հիվանդանոցներում բժիշկների և այլ
աշխատողների ընդհանուր թիվը կազմում է համապատասխանաբար 495 և 48:
Քաղաքում գործում են նաև այլ առողջապահական կենտրոններ՝ «Վանաձորի թիվ 1, 3, 4,
և 5 պոլիկլինիկա»-ներ ՊՓԲԸ, «Գուգարք կենտրոնտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ,
«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ, «Լոռու մարզային արյան
փոխներարկման կայան» ՓԲԸ: 2017թ. նախատեսվում է շահագործման հանձնել նոր
բժշկական կենտրոն համալիրը: Մասնավոր բժշկական կենտրոններ են «էկոսենս»-ը,
երկու տասնյակից ավելի ատամնաբուժարաններ և այլն:
Համայնքն ապահովված է բուժանձնակազմով:
Բժիշների թվաքանակը
2013
2014
2015
289
289
294

Տարիներ
Թվաքանակ

Վանաձոր քաղաքի բուժանձնակազմը
Միջին բուժանձնակազմի թվաքանակը
2013
2014
2015
649
618
611

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
2017թ.

մարտի

17-ին

ԿՏԲԿ

տեղական

բնապահպանական

պլանավորման

փորձագետները հանդիպեցին հիվանդության վերահսկման և կանխարգելման ազգային
կենտրոնի տնօրեն Անժելա Հովհաննիսյանի հետ: Տնօրենի ներկայացմամբ Վանաձոր
քաղաքում իրավիճակը բարվոք է, վերջին տարիներին համաճարակներ չեն գրանցվել:
Իրավիճակը

բարելավվել

է

հատկապես

քաղաքի

ջրագծերի

վերանորոգման

մեծամասշտաբ աշխատանքների շնորհիվ: Ջրմուղի կողմից կանոնավոր և ժամանակին
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կատարվում է խմելու ջրի քլորացում: Ջրերի աղտոտվածության վերաբերյալ շեղումներ
չեն արձանագրվել:
2015 թ. Վանաձոր քաղաքում արձանագրվել է աղիքային ինֆեկցիայի 633 դեպք, որից
4-ը՝ սալմոնելյոզ, 47-ը՝ դիզենտերիա, 3-ը՝ հեպատիտ A, 326-ը՝ աղիքային ինֆեկցիա
հայտնի էթիոլոգիայի, 256 աղիքային ինֆեկցիա անհայտ էթիոլոգիայի:
2016թ. արձանագրվել է 496 աղիքային ինֆեկցիայի դեպք, որից 6-ը սալմոնելյոզ, 261
դեպք աղիքային ինֆեկցիա հայտնի էթիոլոգիայի, 256 դեպք աղիքային ինֆեկցիա
անհայտ էթիոլոգիայի:
Տնօրենի մեկնաբանությամբ հիմնական աղիքային հիվանդությունները հիգիենայի
կանոնների խախտման արդյունք են:
Թեպետ կազմակերպության ներկայիս շենքային պայմանները բավարար չէին, ԱՄՆ
պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալության
կողմից կազմակերպության հարևանությամբ կառուցվում է նոր մասնաշենք, որը
կզինվի ժամանակակից սարքերով: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2016թ.ից:

3.5.3.5 Կրթություն
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վանաձորում գործում են թվով 24 դպրոցներ, 7 ավագ դպրոց, 6 համալսարան, 6
քոլեջ և ուսումնարան:
Համայնքի կրթական ռազմավարությունը նպատակաուղղված է

գիտակրթական

համակարգի վերակառուցմանը, ուսուցման առաջատար տեխնոլոգիաների ներդրմանը:
Հանրակրթության ներկա փուլի հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ կրթության
որակի

և

մատչելիության

ապահովումը:

Վերջին

տարիների

իրականացված

բարեփոխումները հնարավորություն են ընձեռել լուծել համակարգում առկա շատ
խնդիրներ, կայունացնել իրավիճակը, նախադրյալներ ստեղծել զարգացման համար:
Համայնքապետարանը կարևորելով դպրոցականների գեղագիտական և բարոյական
դաստիարակությունը

իրականացնելու

է

բազմաբնույթ

միջոցառումներ

դպրոցականներին մշակութային կյանքին մասնակից դարձնելու նպատակով:
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Վանաձոր

քաղաքում

գործող

համայնքային

ենթակայության

նախադպրոցական

մանկական երաժշտական դպրոցում գործում են դաշնամուրի, քանոնի, դհոլի, դուդուկի
և շվիի դասարաններ, դպրոցն ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գեղարվեստի
դպրոցում գործում է նաև մանկական պատկերասրահ: Ամբողջովին ջեռուցված է
գեղարվեստի մանկական դպրոցը, որտեղ գործում են գեղանկարի և դեկորատիվ
կիրառական արվեստի /մակրամե, գորգ, ժանյակ, գոբելեն, փայտի գեղարվեստական
մշակում/ դասարաններ:

3.5.3.6 Ոչ կառավարական և հասարակական կազմակերպություններ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԿ անվանումը
1.

2.

«Հելսինկյան
քաղաքացիական
ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակ» ՀԿ
Հայկական
սահմանադրական
իրավապաշտպան
կենտրոն(ՀՍԻԿ)

3.

«ՀԿ Կենտրոն»
Քաղաքացիական
հասարակության
զարգացման
կազմակերպություն

4.

«Առավոտ»ԲՀԿ

5.

«Արան» ԲՀԿ

6.

«Անվտանգ մանկություն»
ՀԿ

Հասցեն, հեռախոսը, էլ.փոստը,
ինտերն.կայքէջը
ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի 59, նախագահ՝
Արթուր Սաքունց
հեռ.4-22-68,(091)200971
www.hcav.am, hcav@hcav.am
ք.Վանաձոր, Շիրակացու 1-ին
նրբ.2, նախագահ՝ Գևորգ
Մանուկյան, հեռ.2-29-67,(091) 200
965
acrpc@acrpc.am www.acrpc.am
ք.Վանաձոր, Նժդեհի 9/2ա սենյակ,
համակարգող՝ Արփինե Հակոբյան,
հեռ. 4-33-15, (091) 64 33 17
ngoc.csd,ngo@gmajl.com,
www.ngoc.am

ք.Վանաձոր, Թատերական 8,
նախագահ՝ Մարգարիտա
Շահվերդյան,
հեռ. 4-12-88 077 499 077
aravott@mail.ru aravot@yahoo.com
www.aravot.com.xa.com
ք. Վանաձոր, Գր. Լուսավորիչի 24,
նախագահ՝ Սերգեյ Նազարյան,
հեռ.(077)973003 aran@hragir.aua.am
ք.Վանաձոր, նախագահ՝ Անահիտ
Մխիթարյան 2_46-44, 2- 35 -96
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Գործունեության ոլորտը
Մարդու իրավունքների
պաշտպանություն

Մարդու իրավունքների
պաշտպանություն, իրավական
կրթության կազմակերպում

Նպատակն է սատարել քաղաքացու մասնակցությանը երկրի
զարգացման գործընթացներում`
կարողությունների համալիր և
շարունակական ընդլայնման
միջոցով սատարել քաղաքացուն:
Իրականացնում են տարբեր
ծրագրեր՝ համայնքային
զարգացում, կարողությունների
զարգացում, թափանցիկությանը
և հաշվետվողականությանն
ուղղված ծրագրեր միջազգային
կազմակերպությունների հետ:
Սոցիալական, երիտասարդական, կրթական խնդիրներ

Հաշմանդամների ինտեգրացում
հասարակայնությանը, վերականգնողական պարագաների
տրամադրում

7.

«Առաքելություն
Հայաստան»ԲՀԿ

8.

«Գայաննա» ՀԿ

9.

«Գործարարության
զարգացման և
օժանդակման կենտրոն»
ՀԿ

10. «Լոռու մարզի
համատիրությունների
կենտրոն» ՀԿ
11. «Մտավորական կանայք»
ՀԿ

12. «Թռիչք» կրթամշակութային
խորհրդատվական ՀԿ

13. «Լոռու զարգացման
կենտրոն»
14. «Լոռու սպառողների
ասոցիացիա»
15. «Հուսատու» ՍԲՀԿ

16. «Օրհուս» Վանաձորի
բնապահպանական
տեղեկատվական,
հասարակական
կենտրոն

17. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ

18. «Խաչվող ուղիներ» ՍՀԿ

malvin54@mail.ru
ք.Վանաձոր,Ներսիսյան 6,
Վանաձորի համայնքային կենտրոնի
տնօրեն Սուսաննա Մարտիրոսյան,
հեռ. 4-89-76, 096 00 29 90
ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի փակուղի 2,
նախագահ՝Գայանե Թադևոսյան
հեռ. 4-45-65, (093, 055) 898799
E_mail: ngogayanna@mail.ru
ngogayanna@rambler.ru
ք.Վանաձոր,Վարդանանց 98/32,
նախագահ՝ Ռազմիկ Սոլոմոնյան,
հեռ. 2-27-19, 2-27-39
Մարգարիտա Սոլոմոնյան
հեռ. 091 534430, 055720016
E-mail bdsc@lori.am
ք.Վանաձոր, Տիգրանյան 6,
նախագահ Բերո Առաքելյան,
հեռ. 2-40-00, (094) 51-40-00
ֆաքս 2-40-00, E-mail՝ Bero51@mail.ru
Ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 36,
նախագահ՝ Նինա Ջաղինյան,
հեռ. 2-22-60, (091) 816436
E-mail՝ ninajaghinjan@rambler.ru
ք.Վանաձոր, Թատերական 6,
նախագահ՝ Հովհաննես Նիկողոսյան
Հեռ. 2-45-07, (093) 308 013
E-mail՝ vanorif@gmail.com,
fliaghngo@gmail.com
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 7/34,
նախագահ՝ Հրանտ Այվազյան
հեռ. (091) 535596
ք. Վանաձոր, նախագահ՝ Մարիետա
Հեքիմյան, 2-24-14 055 82 24 14,
lorilca@freenet.am
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14, նախագահ՝
Արա Առաքելյան
հեռ. 2-20-86, (094) 881525
E-mail՝ arak@mail.ru
ք.Վանաձոր, Տ.Մեծի 23, թիվ 4
դպրոցի 2-րդ մասնաշենք,
ղեկավար՝ Պերճ Բոջուկյան,
հեռ. 077 72 33 88, 055 55 00 37
E-mail՝ Bojukyanp@gmail.com
Օրհասի մասին մանրամասն՝
www.aarhus.am
ք.Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 17/23ա
նախագահ՝ Սուրեն Մաղաքյան,
հեռ.(0256) 2-14-27, 2-30-23,
093/585844
E-mail՝ office@fulllife.am
ք.Վանաձոր,Բանակի փող. 44/բ,
գործադիր տնօրեն՝ Կամո Եգանյան
Հեռ. 4-04-70, 091 358 625
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Սոցիալական աջակցություն
միայնակ, անժառանգ տարեցներին, հաշմանդամներին
Բարեգործական ծրագրեր,
մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հիմնախնդիրներ,
երեխաների պաշտպանություն
Գործարար տեղեկատվության
տրամադրում, ուսուցում և
խորհրդատվություն, գործարար
կապերի զարգացում

Համատիրությունների գործունեության համակարգում, աջակցում

Կրթական, բնապահպանական
խնդիրներ

Մանկապատանեկան, երիտասարդական կրթամշակութային
հիմնախնդիրներ

Համայնքների բնապահպանական և երիտասարդական
հիմնախնդիրներ
Ազգաբնակչության
համակողմանի շահերի
պաշտպանություն
Երեխաների սոցիալական,
կրթական հարցեր

Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված տեղեկատվության ապահովում, աջակցություն որոշումների ընդունման
գործընթացին հասարակության
մասնակցությանը
Հաշմանդամների շահերի
պաշտպանություն, ինտեգրում
հասարակական կյանքին

Դեռահասների սոցիալական,
առողջապահական,կրթական,
մշակութային հիմնահարցեր

19. «էլպիդա» Վանաձորի
հունական համայնքի ՀԿ

20. «Ուկրաինա» ՀԿ,
Հայաստանում
ուկրաինացիների
ֆեդերացիայի
մասնաճյուղ
21. «Օբշչեստվո Ռոսսիի»
հանրապետական
կազմակերպության
Վանաձորի մասնաճյուղ
22. «Հայկական
գործարարություն ՓՄԲ»
ՀԿ
23. «Ինֆորմացիոն կենտրոն»
ՀԿ

24. «Բնության
պահպանություն» ԲՀԿ

25. Հայկական Կարմիր
խաչի ընկերության Լոռու
մարզային մասնաճյուղ

26. Հայկական Հաբիթաթ
կենտրոն

27. Հայկական Կարիտասի
«Փոքրիկ իշխան»
կենտրոն
28. Համալսարանական
կրթությամբ կանանց
ասոցիացիա
29.

30.

31.

32.

E-mail՝ xachuxi@mail.ru,
www.crngo.am
ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 18/ա, հեռ.4-3113,
նախագահ՝ Արկադի Խիտարով
հեռ.091 45 01 84, velpida@rambler.ru
ք.Վանաձոր, Շ.Ազնավուրի անվան
մշակույթի պալատ,
նախագահ՝ Լյուդմիլա Բալայան
(Կոժեմյաչենկո),
հեռ. 4-05-49 098 648 653
ք.Վանաձոր, թիվ 4 դպրոց,
Նախագահ՝ Տատյանա
Ալեքսանդրովնա Ռուդամյոտկինա,
Հեռ.4-37-15տ. 091915386
ք.Վանաձոր, Աղայան 57,
նախագահ՝ Ռուզաննա Դանիելյան,
հեռ. 093 59 44 41
ք.Վանաձոր, Խորենացի 5,
նախագահ՝ Նունե Խուբլարյան,
հեռ. 4-06-58 093 88 46 77
E-mail՝ loriic@rambler.ru
ք.Վանաձոր, Քիմիագործների 2-րդ
փակուղի 43,
նախագահ՝ Վլադիմիր Մինասյան,
հեռ. 4-28-90, 093 748381
E-mail՝ arman@yandex.am
ք. Վանաձոր, Ուսանողական
թաղամաս,
նախագահ՝ Վլադիմիր Ղարաջյան,
հեռ. 5-84-49գ. 2-40-66տ.
E-mail՝ loriredcross@mail.ru
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14,
ղեկավար՝ Արա Առաքելյան,
հեռ. 2-20-86, (094) 881525
E-mail՝ arak@mail.ru
ք. Վանաձոր, Թումանյան փողոց 2ա,
հեռ. (0322) 2-19-94

ք. Վանաձոր, մարզային կենտրոնի
ղեկավար՝ Արմինե Կյուրեղյան,
հեռ.(093,055) 391375
E-mail՝ akyregyan@mail.ru
«Հույս և օգնություն»
ք. Վանաձոր,
ղեկավար՝ Հայարփի էդիլյան
հեռ. 4-55-80
«Վանաձորի մանկական
ք. Վանաձոր,
կենտրոն» ԲՀԿ
ղեկավար՝ Թամարա Գրիգորյան,
հեռ. 2-58-94
«Ֆրիտյոֆ Նանսենի
ք.Վանաձոր, Լազյան 24/11,
անվան մարդու իրավունք- նախագահ՝ Հարություն Սարգսյան,
ների պաշտպանության
հեռ. 099 289 299, 077 505 033
հայկական կենտրոն»ՀԿ
E-mail՝ nanachpr@yahoo.com
«Վանաձորի
ք..Վանաձոր, Աղայան 74/3 բն.7,
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Վանաձորի հունազգի բնակչության հիմնախնդիրների լուծում

Ազգային մշակույթի զարգացում,
ազգամիջյան կապերի
համակողմանի ամրապնդում

Աջակցություն փոքր, միջին
բիզնեսի զարգացմանը
Կրթական, սոցիալական հարցեր

Բնապահպանական,
բարեգործական

Սոցիալական աջակցության
ծրագրեր

Մարդու իրավունքների
պաշտպանություն, իրավական
խորհրդատվություն
Հոգեբանական ծառայություններ,

հոգեբանական
վերականգնողական
կենտրոն» ՀԿ
33. «Խաղաղության
երկխոսություն»

34. «Տարեցների տուն»
հիմնադրամ
35. «Ռուսական մշակույթի
օջախ» ՀԿ
36. «Ոսկե միջին
հասարակական
նախաձեռնությունների
կենտրոն» ՀԿ
37. «Լուսաստղ» ՀԿ
38. «Խուլերի
կրթամշակութային
կենտրոն» ՀԿ

39. «SPFA հայ-ֆրանսիական
մշակութային կենտրոն»

40. «Լոռու մարզի
երիտասարդ
տնտեսագետների
ասոցիացիա» ՀԿ
41. «Սեր Հայրենիքի» ՀԲԿ
42. «Լոռի» ՖՄԱ
/ֆուտբոլային
մարզական ակումբ/ ՀԲԿ
43. «Լոռեցիների
միավորում» ԲՀԿ

նախագահ՝ Արծվի Հարությունյան,
հեռ. 4-94-46, 099 065 855,
vhvk2006@rambler.ru
ք. Վանաձոր,
էդգար Խալաթյան,
Վահագն Անտոնյան
հեռ. 4-91-71,2-23-54
ք. Վանաձոր, Մայմեխի 8,
հեռ. 2-37-45, 4-32-11 093 329 125
ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 1
ք.Վանաձոր, Շինարարների 4/45,
նախագահ՝ Հովհաննես Ղազարյան
հեռ. 2-71-19, 094097119,
voske-mijin@rambler.ru
www.voskemijin.ucoz.ru
ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների
2/4, նախագահ՝ Անի Գաբրիելյան
ք. Վանաձոր, Ուսանողական 14,
նախագահ՝ Գագիկ Սերոբյան,
հեռ. 5-01-11, 093 82 70 94,
E-mail՝ gagngo@mail.ru
ք. Ստեփանավան, Գ.ՆԺդեհի 3,
նախագահ՝ Լուսինե Հովհաննիսյան,
հեռ. (0256)2.42.69 (093)20.81.43
E-mail՝ lucihovhan@yahoo.fr
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82
(փաստացի 21),
նախագահ՝ Արմեն Եղիազարյան,
հեռ. 093 33 11 22
ք. Վանաձոր, Ռաֆայել Գրիգորյան
հեռ. 09902537, 2-39-82, 2-53-71
ք. Վանաձոր, Թումանյան 2,
նախագահ՝ Կոստյա(Կոլյա) Բաբայան,
հեռ. 093268574, 4-68-36
ք. Վանաձոր, Խորենացի 2/1-27,
նախագահ` Մենուա Բրուտյան,
հեռ. 055979033

խորհրդատվություն

Տարեցների խնամք, 55 շահառու
Ռուսաց լեզվի և մշակույթի
մասսայականացում
Մարդու իրավունքների
պաշտպանություն,
ժողովրդավարություն,
հանրային վերահսկողություն
Հաշմանդամների հիմնախնդիրներ
Լսողության խնդիրներ ունեցող
հաշմանդամ պատանիների և
երիտասարդների կրթական,
մշակութային, մարզական
հիմնահարցեր
Կրթամշակութային ծրագրերի
իրականացում, ֆրանսիախոսության տարածում Հայաստանում և
Լեռնային Ղարաբաղում

Բարեգործական
Սպորտի, մասնավորապես
ֆուտբոլի մասսայականություն
Երիտասարդություն, համայնքային
զարգացում, կոռուպցիայի դեմ
պայքար, ժողովրդավարություն և
մասնակցային կառավարում

4 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4.1 ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԵՎ
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
ԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
Վանաձոր քաղաքի տարածքում 4 սողանքային տեղամասեր են՝ Խնձորուտ թաղամաս, Նժդեհի փողոց, մարզադաշտ, քիմիական գործարան: Բեկվածքները կամ խզվածքային խախտումները լեռնային ապարների քայքայման պրոցեսի արտահայտումն են։
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Դա տեղի է ունենում, երբ երկրակեղևում առաձգական լարումներն սկսում են
գերազանել ապարների ամրության սահմանը։ Սկզբում առաջանում են ճեղքեր, որոնք
այնուհետև վերածվում են խզվածքային խախտումների կամ բեկվածքների։ Հայաստանի
տարածքը հագեցած է ինչպես հին, այնպես էլ երիտասարդ, ակտիվ, խոշոր ու փոքր,
տարբեր

ուղղությունների

բազմաթիվ

բեկվածքներով։

Դրանց

մեծ

մասը

լավ

արտահայտված է մակերեսին ու մատչելի է ուսումնասիրության համար և' երկրի
մակերեսին, և' օդալուսանկարների ու տիեզերական լուսանկարների օգնությամբ:
Հայաստանի ամենախոշոր խզվածքային ստրուկտուրաներից մեկը Փամբակ-Սևանի
բեկվածքն է: Այն ըստ երևույթին, առաջացել է դեռևս յուրայից առաջ և շարունակում է
մնալ ակտիվ ներկա ժամանակաշրջանում։ Բեկվածքը տարածվում է հյոոսիսարևմուտքից դեպի հարավ-արևելք ավելի քան 200 կմ և մերձզուգահեռ, շարան- ֊շարան
տեղադրված փքվածքների գոտի է: Բեկվածքը լավ արտահայտված է մակերեսին ու
տեսանելի է Սպիտակ–Վանաձոր-Դիլիջան քաղաքների շրջանում, Սևանի լեռնանցքի
մոտ ու Սևանա լճի հյուսիսարևմտյան ափին:
Վանաձոր քաղաքի հարավային կողմում՝ Փամբակ լեռնաշղթայի հյուսիսային
լանջին, առկա են սողանքավտանգ տեղամասեր, որոնք ձգվում են քաղաքի ամբողջ
երկայնքով

մեկ՝

Բարեկամություն,

Հակոբյան,

Բուսաբանական

և

Ֆիդայիների

փողոցների վերևում: Քաղաքից «Մայմեխ» սար տանող ճանապարհի 9-րդ կմ-ին
հարակից արևմտյան կողմում գտնվող 50-600 մ թեքություն ունեցող լանջի վրա
նույնպես առկա է սողանքավտանգ հատված` 80x30 մ չափերով: Վանաձորը
շրջապատված է մոտ 450 հա անտառապատ լանջերով, որոնց անտառային ծածկույթը
վերջին տարիներին խիստ տուժել է անօրինական ծառահատումներից` առաջացնելով
սողանքի

նախապայման:

սողանքավտանգ

Լանջերը

տեղամասերը

բանջարանոցների

ցույց

են

տալիս

վերածելու
ակտիվության

պատճառով
նշաններ:

Ակնադիտական ուսումնասիրությամբ նկատվել է հողի ուռչում լանջերի հիմքերի մոտ,
սողամասերում առաջացել են փոսեր, թեքվել են ցանկապատերն ու ծառերը:
Վտանգավոր ստորոտին տեղաբաշխված են մեկ-երկու-հարկանի սեփական տներով
կառուցապատված ամբողջ թաղամասեր: Սողանքների ակտիվացումը կանխելու
համար անհրաժեշտ է.
1. կատարել մասնագիտական խորը գործիքային ուսումնասիրություն,
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2. սողանքավտանգ

լանջերին

տնկել

արագ

աճող

և

շատ

ջուր

կլանող

ծառատեսակներ,
3. արգելել նոր հողակտորները բանջարանոցների վերածելու գործընթացը,
4. կարգավորել ոռոգման աշխատանքներն օգտագործվող բանջարանոցներում:

4.2 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համաձայն 2015թ. Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոնի
«ՀՀ

Շրջակա

միջավայրի

էկոլոգիական

մոնիթորինգի

արդյունքների

մասին»

տեղեկանքի՝ Վանաձոր քաղաքում կատարվում են ընդհանուր փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և

ազոտի երկօքսիդի դիտարկումներ: 2015 թվականին քաղաքում գործել են ակտիվ
նմուշառման երեք դիտակայան և պասիվ նմուշառման 24 դիտակետ: Ակտիվ (24-ժամյա)
նմուշառմամբ վերցվել է օդի 3130, պասիվ նմուշառմամբ` 2490 փորձանմուշ:
Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.5
անգամ: Ազոտի երկօքսիդի և փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիաները չեն
գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները:

Ակտիվ նմուշառման եղանակով դիտարկումների արդյունքները Վանաձորում
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Դիտարկված
առավելագույն
կոնցենտրացիա, մգ/մ3
(դիտակայանի
համար)

Որոշվող
միացություն
(դիտակայանի
քանակ)

Ծծմբի
երկօքսիդ (3)
Ազոտի
երկօքսիդ (3)
Փոշի (3)

ՍԹԿ-ից
գերազանցումների
քանակ
>1 ՍԹԿ

>5 ՍԹԿ

Միջին տարեկան
կոնցենտրացիա,
մգ/մ3

ՍԹԿ միջին
օրական,
մգ/մ3

0.079

(դիտ. N3)

14

0

0.011

0.05

0.042

(դիտ. N2)

5

0

0.013

0.04

0.384

(դիտ. N3)

7

0

0.055

0.15

Շուրջօրյա ակտիվ (24- ժամյա) նմուշառման եղանակով որոշված նյութերի միջին
ամսական կոնցենտրացիաների փոփոխությունները
Ծծմբի երկօքսիդ (SO2 )
Կոնց (մգ/մ 3 )
0.07

Վանաձոր

0.06
0.05

2014թ.միջ. կոնց.

0.04

2015թ.միջ. կոնց.

0.03

ՍԹԿ միջ.

0.02
0.01
0.00
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

Ամիսներ

XII

Ազոտի երկօքսիդ (NO2 )
Կոնց (մգ/մ 3)

Վանաձո

Վանաձոր

0.06
2014թ.միջ. կոնց.

0.05

2015թ.միջ. կոնց.

0.04

ՍԹԿ միջ.

0.03
0.02
0.01
0.00
I

Ջրավազանային
կառավարման
տարածք

Հյուսիսային

II

Ջրային
օբյեկտ

Փամբակ

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

Ամիսներ

Ջրի որակի Ջրի որակի
ցուցանիշի ընդհանրադաս
կան դաս

Դիտակետի տեղադրություն/
դիտակետի համար

Ջրի որակի
ցուցանիշ

0.5 կմ գ. Հարթագյուղից վերև (1)

_

2-րդ

2-րդ

0.5 կմ ք. Սպիտակից ներքև (2)

Նիտրատ իոն,
ԸԱԱ*

3-րդ

3-րդ

0.6 կմ ք. Վանաձորից վերև (3)

Նիտրատ իոն

3-րդ

3-րդ
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4.5 կմ ք. Վանաձորից ներքև (4)

0.5 կմ Մարցիգետի թափման
կետից ներքև (5)

Դեբեդ

0.5 կմ ք. Այրումից վերև (6)

Հյուսիսային
Սահմանի մոտ (7)

Ձորագետ

0.5 կմ ք. Ստեփանավանից վերև
(8)
Գետաբերան (10)

Նիտրիտ իոն,
նիտրատ իոն,
ֆոսֆատ իոն,
ԸԱԱ,
ընդհանուր
ֆոսֆոր,
կախված
մասնիկներ

3-րդ

Ամոնիում իոն

5-րդ

_

2-րդ

Նիտրատ իոն,
կախված
մասնիկներ

3-րդ

Մոլիբդեն

4-րդ

Նիտրատ իոն,
կախված
մասնիկներ

3-րդ

Մոլիբդեն

4-րդ

_

2-րդ

2-րդ

_

2-րդ

2-րդ

5-րդ

2-րդ

4-րդ

4-րդ

1 –ին դաս՝ «գերազանց» քիմիական որակ, 2 -րդ դաս՝ «լավ» քիմիական որակ, 3 -րդ դաս՝ «միջակ» քիմիական որակ, 4
-րդ դաս՝ «անբավարար» քիմիական որակ, 5 -րդ դաս՝ «վատ» քիմիական որակ

4.3. ՄԱԿԵՐԵՎ
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ
ԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿ`
ՈՐԱԿ` ԳԵՏԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Համաձայն 2015թ. Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոնի
«ՀՀ

Շրջակա

միջավայրի

էկոլոգիական

մոնիթորինգի
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արդյունքների

մասին»

տեղեկանքի՝ Վանաձոր քաղաքի և հարակից տարածքների գետային ցանցում
կատարվել են դիտարկումներ:

Փամբակ, Ձորագետ և Դեբեդ գետերի ջրի որակի

քիմիական ցուցանիշները տրվում են ստորև:
Փամբակ գետի ջրի քիմիական որակը գետի վերին հոսանքում` Հարթագյուղից վերև
հատվածում, «լավ» է (2-րդ դաս), Սպիտակ քաղաքից ներքև և Վանաձոր քաղաքից վերև
հատվածներում` «միջակ» (3-րդ դաս). Սպիտակ քաղաքից ներքև՝ պայմանավորված
նիտրատ իոնով և ընդհանուր անօրգանական ազոտով, Վանաձոր քաղաքից վերև
ընկած հատվածում՝ պայմանավորված նիտրատ իոնով: Փամբակ գետի ջրի քիմիական
որակը Վանաձոր քաղաքից ներքև ընկած հատվածում «վատ»

է (5-րդ դաս)`

պայմանավորված ամոնիում իոնով: Դեբեդ գետի` Մարցիգետ թափվելու կետից ներքև
հատվածում ջուրը «լավ» որակի է (2-րդ դաս): Դեբեդ գետի՝ Այրումից վերև և սահմանի
մոտ հատվածներում ջուրը «անբավարար»

որակի է (4-րդ դաս)` պայմանավորված

մոլիբդենով: Ձորագետի ջուրը ողջ հոսանքում «լավ» որակի է (2-րդ դաս):
Գիտական հետազոտությունների վերլուծությունների արդյունքները վկայում են այն
մասին, որ Վանաձոր քաղաքում կոմունալ–կենցաղային կեղտաջրերի բավականին մեծ
մասնաբաժին չի կոյուղացվում և կոլեկտորով մաքրման կայան չի

հասնում կամ

արտահոսում է անորակ կոյուղատարից, որի պատճառով էլ քաղաքից ներքև
ցուցանիշների փորձնական արժեքը, հատկապես ԹԿՊ5-ի դեպքում, որոշ չափով բարձր
է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայից: Այլ կերպ կոյուղաջրերի մի մասը
ամբողջ գետի երկայնքով տարերային և ցրված ձևով ներհոսում է Փամբակ գետ հենց
քաղաքի տարածքում, իսկ կոլեկտորով մաքրման կայան հասնում է աղտոտիչների
ավելի փոքր քանակություն: ԹԿՊ5-ի արժեքները քաղաքի տարածքում գետերի հոսքով
ներքև աճում են, ավելի ներքևի դիտակետերում՝ Վանաձորից ներքև, Փամբակ գետի
ջրերում, այդ արժեքը բարձրանում է ինտենսիվ աերացիայի ու գետի ջրերի
ինքնամաքրման հետևանքով:
Փամբակ, Տանձուտ, Վանաձոր և Լեռնապատ գետերի ջրերի որակը Վանաձոր
քաղաքի տարածքում հոսանքով դեպի ներքև հիմնականում վատանում է՝ աղտոտվելով
սնուցիչ նյութերով: Վանաձորի տարածքով հոսող Փամբակ գետի և նրա վտակների՝
Տանձուտ, Վանաձոր և Լեռնապատ գետերի ջրերի որակի վատացման հիմնական
պատճառներն են.

63

•

գետերի ողջ երկայնքով, չկազմակերպված աղբյուրներից մեծաքանակ կոմունալ–
կենցաղային կոյուղաջրերի անմիջական ներհոսքը գետեր: Գետերի ջրերի
աղտոտումն առաջանում է այն պատճառով, որ կեղտաջրերի մեծ մասնաբաժին
չի կոյուղացվում (գյուղական համայնքներում՝ Լեռնապատ, Դարպաս, Տանձուտ,
կոյուղի

ընդհանրապես

չի

գործում),

ինչպես

նաև

քաղաքի

տարբեր

հատվածներում առկա է արտահոսք կոյուղատարից, որը, հաճախ խառնվելով
խմելու ջրին, թունավորումների և վարակիչ հիվանդությունների պատճառ է
դառնում:
•

Քաղաքի տարածքում գետերի ամբողջ երկայնքով կենցաղային և շինարարական
թափոնների ցրված ու մշտական արտահոսքը գետերի մեջ

•

Տանձուտ, Վանաձոր և Լեռնապատ գետերի որակի վրա ազդում է գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես անասնապահությունը և բուսաբուծությունը, ինչպես
նաև մարդածին գործոնը, հատկապես անտառահատումները:

Ջրաֆիզիկական և ջրաքիմիական տվյալների համաձայն՝ ոռոգման և ձկնաբուծության
համար որպես ջրային ռեսուրս Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակը
«ծայրահեղ աղտոտվածության» դասի է: Ջրերը պիտանի չեն ոռոգման, էներգետիկ և
ձկնաբուծության նպատակներով օգտագործման համար:

4.3 ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ
Վանաձոր քաղաքի կանաչ տնկարկների էտն իրականացվում է տարեկան 2 անգամ:
Քաղաքի պուրակների բարեկարգումը, մաքրումը և սպասարկումն իրականացվում են
«Նեցուկ» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Տարեկան տրամադրվում է 30 մլն ՀՀ դրամ:
Վանաձորի զբոսայգիները և պուրակներն են.
•

Քիմիագործների

այգի,

տարածքը՝

2.6հա:

Հասցեն՝

Տ.

Մեծի

պողոտա,

Վարդանանց, Նալբանդյան, Շիրակացի փողոցներ:
•

Երկաթուղայինների այգի՝ Մոսկովյան, Կ. Դեմիրճյան փողոցներ:

•

Սայաթ-Նովայի անվան քաղաքային այգի, տարածքը՝ 4.3հա: Հասցեն՝ Աբովյան,
Բանակի, Մ. Հերացի փողոցներ:

•

Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգի, տարածքը՝ 3.1հա:
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•

Երիտասարդական զբոսայգի, տարածքը՝ 1.4հա: Հասցեն՝ Իսահակյան, Աղայան,
Ներսիսյան փողոցներ:

•

Մոր և մանկան պուրակ, տարածքը՝ 0.78հա:

•

Արցախ պուրակ, տարածքը՝ 0.5հա:

•

4-րդ դպրոցի պուրակ, տարածքը՝ 0.66հա:

•

Հայաստանի

գիտությունների

ազգային

ակադեմիայի

բուսաբանության

ինստիտուտի Վանաձորի բուսաբանական այգին 12 հա տարածքով հիմնադրվել
է 1936 թ. և գտնվում է Վանաձորի կիրճում՝ ծովի մակերևույթից 1400-1450 մ
բարձրության վրա: Այգու հիմնադիրներն են համարվում Յարոշենկո եղբայրները:
80 տարիների ընթացքում այգում տնկվել են մոտ 1000 ծառաթփատեսակներ:
Այստեղ ստեղծված է արժեքավոր ծառերի 590
տեսակներից կազմված հարուստ հավաքածու,
որոնք

պատկանում

են

140

ցեղի

և

47

ընտանիքի: Pinaceae /40/, Cupressaceae /22/,
Rosaceae /138/, Caprifaliaceae и Salicaecea /41/,
Qleaceae и Fabaceae /37/:

Առավել հարուստ

տեսակներով ներկայացված են հավաքածուի արևելաասիական տեսակները`
մոտ 21 տոկոս, և հյուսիսամերիկյան տեսակները` մոտ 20 տոկոս:
Այգիները տրված են վարձակալության, մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներն
իրականացնում են վարձակալները, լուսավորությունը` համայնքը:
Գլխավոր նախագծով տնակային տնտեսությունների տարածքում նախատեսված է
ռեկրեացիոն

գոտու

նախատեսված

է

կառուցում:

Կանաչ

կանաչապատման

գոտիների

աշխատանքներ

ընդարձակման

նպատակով

իրականացնել

Վանաձորի

կիրճում՝ 60հա, և Առողջարանային՝ 6հա, ու Գուգարաց թեմի տարածքներում:
ՀՀ

բնապահպանության նախարարության տվյալների

համաձայն՝ վերջին

քսան

տարիների ընթացքում երկրում հատվել է շուրջ 1.5 մլն ծառ: Հատկապես մեծ վնաս են
կրել Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու և Վայոց ձորի մարզերի անտառային զանգվածները և
Երևանի, Գյումրու ու Վանաձորի կանաչ տնկարկները:
Վանաձորը շրջապատող անտառային գոտում անհետացման եզրին են որոշ
արժեքավոր բուսատեսակներ՝ դեղաբույսեր, ուտելի բույսեր և այլն: Դրանցից են
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մարիամախոտը,

արևքուրիկը,

ուրցը,

դաղձը,

եղինջը,

ղանձիլը:

Վանաձորի

կենտրոնական շուկայի շրջակայքում 2016թ. գարնանը կատարված դիտարկումները
թույլ են տվել փաստել, որ անտառային գոտուց տարեկան հավաքվել և վաճառվել է 4
տոննա ուտելի բույս:
Ըստ գիտնականների բերած փաստարկների (կ.գ.թ. Կարեն Աֆրիկյան)՝ առաջիկայում
Կարմիր գրքում կհայտնվեն արևքուրիկի և ուրցի մեկական տեսակ:
Մարդու «ավերիչ» գործողությունները բուսատեսակներն անխնա հավաքելով չեն
սահմանափակվում: Արժեքավոր բուսատեսակները ոչնչացման վտանգի տակ են
հայտնվել նաև անտառահատումների արդյունքում: Պարզվել է, որ Վանաձորի նախկին
անտառային տարածքներում անտառների ոչնչացման հետևանքով նվազել են հողը
հարստացնող ու արժեքավոր բուսատեսակները սնող հանքային նյութերը: Ֆոսֆորի,
ազոտի, կալիումի քանակը պակասել է հողի լվացման արդյունքում:
Անտառը կտրելու արդյունքում բարձրացել է հողի ջերմաստիճանը: Անտառային
արժեքավոր բույսերն արևի ճառագայթներից սկսել են չորանալ: Այդ բույսերի աճի
մակարդակը տեղափոխվել է վերին՝ մերձալպյան գոտի: Մարդու անմիջական
ազդեցությամբ արժեքավոր բուսատեսակներին Վանաձորի ու Լոռու մարզի նախկին
անտառային տարածքներում փոխարինելու են եկել խոտաբույսերը: Վայրի բողկուկը,
երեքնուկն ու տատրակը գրավել են անտառային բուսատեսակների տարածքները:
Վերջիններս խոչընդոտում են նաև անտառների վերականգնումը: Խոտաբույսերը
ստեղծում են մեռյալ շերտ, որի պատճառով ծառի սերմերը կամ չեն հասնում հողին,
կամ հողին ընկնելով չեն ծլում, քանի որ ճնշվում և ոչնչացվում են խոտաբույսերի
կողմից: Որոշ տեղերում, որտեղ այդ շերտը նոսր է, սերմը կարող է ծլել, բայց
մոլախոտերը կստվերեն, ու լույսի բացակայությունից այն կչորանա:
Խոտաբույսերը, արագ բազմանալով ու աճելով, անտառային նախկին տարածքները
վեր են ածում տափաստանային բուսականության գոտու: Անտառը կամաց-կամաց
կրճատվում

է:

գոտիականության

Գեոաշխարհագետների
փոփոխություն:

Այս

հավաստմամբ
երևույթն

տեղի

ուղեկցվում

է

է

ունենում

նաև

կլիմայի

փոփոխությամբ: Այսինքն՝ նախկին անտառածածկ տարածքը գրաված խոտաբույսերն
աստիճանաբար անտառը մղում են մերձալպյան գոտի, որտեղ ջերմաստիճանի
անընդհատ բարձրացման արդյունքում նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում
անտառի աճի համար: «Այս դեպքում կտուժի մերձալպյան բուսականությունը, որը
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հարմարված է ցածր ջերմաստիճանին: Հողը տաք է լինելու, օդը` նույնպես, և սերմը չի
կարող աճել: Եվ անտառն է դուրս մղվելու արդեն: Խոտերը կգան, կլրացնեն,
տափաստանային խոտերը կվերածվեն անապատային բուսականության: Առավել շոգ
տեղերից միջատներ կգան: Վնասատու տերևակեր միջատներ, որոնք կվնասեն եղած
անտառային տարածքներն ու նաև խոտերը: Անապատային բուսականությունը
կգերիշխի, կաճեն օշինդր, ուղտափուշ, չորասեր բույսեր, անտառ վերականգնելը
կդառնա անհնար, կվերածվի լերկ, մեռյալ տարածքի: «Կփոխվի ոչ միայն բուսական,
այլև կենդանական աշխարհը» - նշում են մասնագետները: Մասնագետները փաստում
են նաև Լոռու մարզի տարածքում 500 աղբյուրների ցամաքելը, սևահողի կորուստը և
նախանշում են անապատացման երևույթները:
ժամանակին անտառը պահում էր տեղումներից գոյացած խոնավությունը, ինչն էլ
սնում էր աղբյուրները: Չկա անտառ, չկա խոնավություն, չկա սևահող: Անտառի
հատման հետևանքով հաճախակիացած սողանքները նպաստում են հողի, այսպես
կոչված, քայքայմանը, որի արդյունքում հողը լվացվում է: Տեղի է ունենում սևահողի
կորուստ: ՀՀ բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման
գործակալության աշխատակիցների գնահատմամբ Լոռու մարզն անապատացման
տեսակետից

Հայաստանի

հարավային

ու

կենտրոնական

հատվածների

համեմատությամբ բարվոք վիճակում է: Ուսումնասիրելով Հայաստանում տեղի ունեցող
կլիմայական փոփոխություններն ու անապատացման վիճակը՝ մարզն անապատացման
տանող գործոններից նա առանձնացրել է անտառահատումները: «Հայաստանում
անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրում» Լոռու մարզում
անտառահատման հետևանքների վերացման որևէ գործողություն նշված չէ: Մարզում
նախատեսված է իրականացնել միայն մեկ գործողություն` Շամլուղի պոչամբարի
վնասակար ազդեցության մեղմացում և չեզոքացում՝ «այն ինչ-որ ձևով ծածկելով»:
Ծրագրի մշակումից անցել է 4 տարի, սակայն որևէ աշխատանք չի կատարվել
ֆինանսավորում չլինելու պատճառով: Փոխարենը տարբեր ծրագրերով կատարվել են
անտառվերականգնման աշխատանքներ:
Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության
տվյալների համաձայն մարզում կատարված ծառատունկի արդյունքում տնկված
ծառերից միայն 300 հա-ում են ծառերը կպել ու պահպանվել: Մասնագետները Լոռու
մարզում նշում են վայրեր, որոնք անվերադարձ կորել են որպես անտառային գոտի ու
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նույնիսկ հարյուրամյակներ անց չեն վերականգնվի: Տուժած անտառների շարքում
առանձնացնում են Գուգարքի, մասնավորապես Վանաձորի անտառները: Բնական աճի
արդյունքում տեղի է ունեցել նաև անտառների կազմի որակական փոփոխություն: Եթե
մինչև հատումները Վանաձորի անտառների 90 տոկոսը կազմում էին կաղնին և
հաճարենին, ապա անտառահատումներից հետո գերակշռում է բոխին: Այսօրվա
անտառը որակազրկվել է: Տեղի է ունեցել անտառի տեսակային կազմի փոփոխություն:
Արդյունքում իսկական, բնական անտառը փոխակերպվել է երկրորդայինի:

4.4 ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վանաձորն իր արտաքին կապերն ու միջազգային համագործակցությունն իրականացնում է արտասահմանի քույր քաղաքների հետ համատեղ ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև Հայաստանում իրենց գործունեությունը ծավալած
միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքով:
Վանաձորի և քույր քաղաքների միջև կնքվել են պայմանագրեր, համաձայն որոնց
քույր

քաղաքների

(զբոսաշրջության),

միջև

առկա

է

տնտեսության,

համագործակցություն
կրթության,

մշակույթի,

առողջապահության

և

տուրիզմի
սպորտի

բնագավառներում:
Վանաձորի քույր քաղաքներն են`
•

Մաարդու, Էստոնիա, 2007-ից,

•

Բաթումի, Վրաստան, 2006-ից,

•

Կիսլովոդսկ, Ռուսաստան, 2005-ից,

•

Պոդոլսկ, Ռուսաստան, 2004-ից,

•

Ցյուչժոու, Չինաստան, 2001-ից,

•

Բանյո, Ֆրանսիա, 1967-ից,

•

Փասադենա, ԱՄՆ, 1992-ից,
•

Վիտեբսկ, Բելառուս, 2012թ.-ից:

2008թ. «Կովկասյան քաղաքների ցանց» ծրագրի շրջանակներում համագործակցություն է սկսվել Գերմանիայի Դաշնության Լայպցիգ քաղաքի հետ:
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Առկա է համագործակցություն Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի հետ Լոռու մարզի
մակարդակով: Երկխոսություն է ծավալված ևս մի քանի քաղաքների հետ, ինչը կարող է
բերել համագործակցության խորացման:

5 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ
1. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում ՝
զբաղվածության խթանման միջոցով»
միջոցով»
«Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեյշնլ» կազմակերպությունը և Վանաձորի քաղաքապետարանը համատեղ իրականացրել են «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» ծրագիրը, որի
արդյունքում կազմավորվել է «Նեցուկ» ՀՈԱԿ-ը:
N

3

Ծրագրի անվանումը

Կազմակերպության ներդրում

Համայնքի

Անվանումը

Ներդրում

ներդրում

16.800.000

14.280.000

«Հաշմանդամություն
ունեցող «Սեյվ դը չիլդրեն
անձանց
կենսամակարդակի ինթերնեշնլ»
բարելավում

զբաղվածության

խթանման միջոցով»

2. Վանաձոր քաղաքի Տարոն 11-ին, 22-րդ, 33-րդ, 44-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ
փողոցների գիշերային լուսավորում
«Վանաձոր քաղաքի Տարոն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ
փողոցների գիշերային լուսավորում ծրագիրն» իրականացվում է «Քաունթերփարթ
ինթերնեշնլ

ինկ»

հայաստանյան

ներկայացուցչության

կողմից

տրամադրված

դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ
համատեղ: Ծրագրի շրջանակներում լուսավորվելու են նշված փողոցները, Տարոն 1
թաղամասը և Տավրոսի 18-րդ փողոցը միացնող հատվածը, Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 42-78
շենքերի հարավային մասը:

3. Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում
Ծրագիրն իրականացվել է 2010թ. Լեհաստանի դեսպանատան հետ համատեղ:
Լեհաստանի դեսպանատան ներդրումը կազմել է 6 392 500 դրամ, համայնքինը՝
000 դրամ:
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1 020
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Ինստիտուցիոնալ
համակարգի
անկատարություն

Հանգստյան գոտու
կրճատում

Թափոնների կառավարման
ռազմավարության բացակայություն

Աղբահանության նյութատեխնիկական
բազայի անհամապատասխանություն
ժամանակակից պահանջներին

Չձևավորված
բնապահպանական
վարքագիծ

Հին մեքենաների
թափքերի
կուտակումներ

Քաղաքի
անհամաչափ
զարգացում

Տույժերի,
տուգանքների
անկատար համակարգ

Ֆինանսական միջոցների
սահմանափակություն

Օրենսդրական դաշտի անկատարություն,
կիրարկման մեխանիզմների
բացակայություն

Անօրինական
աղբաթափման վայրերի
առկայություն

Քաղաքի նախկին արդյունաբերական
ձեռնարկությունների տարածքներում
արտադրական թափոնների առկայություն

Արտադրական թափոնների ոչ արդյունավետ
կառավարում

Զբոսաշրջության
կրճատում

Կոշտ (շինարարական)
թափոնների ոչ արդյունավետ կառավարում

Առանձնացված
աղբավայրերի
բացակայություն

Աղբի վերամշակման
կառոյցների
բացակայություն

Աղբավայր տանող
ճանապարհի
անբարեկարգ վիճակ

Աղբամանների և
աղբարկղերի
սահմանափակություն

Տարբերակված
աղբահանության
բացակայություն

ժամանակակից
աղբարկղերի
բացակայություն

Կարճաժամկետ
պայմանագրերի
առկայություն

Քաղաքապետարանում
համապատասխան
ենթակառույցի բացակայություն

Մասնագետ
կադրերի
պակաս

Հիվանդություն
ների աճ

Թափոնների ոչ արդյունավետ կառավարում

Բնակչության սոցիալտնտեսական պայմանների
վատացում

Աղբամանների տեԿանաչ սաղարթի երկրորղադրման վայրերի ոչ
դային օգտագործման
ճիշտ ընտրություն մեխանիզմի բացակայություն

Մակերևութային
հոսքերի
աղտոտում

Կենցաղային թափոնների ոչ արդյունավետ
կառավարում

Հողային
ռեսուրսների
աղտոտում

Կենսամակարդակի անկում
անկում
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Ինստիտուցիոնալ համակարգի
կատարելագործում

Տարբերակված
աղբահանության
կազմակերպում

Հանգստյան գոտու
ընդարձակում

Թափոնների կառավարման
ռազմավարության մշակում

Ֆինանսական միջոցների հայթայթում

Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում,
կիրարկման մեխանիզմների մշակում

Տույժերի, տուգանքների համակարգի կատարելագործում

Քաղաքի նախկին արդյունաբերական
ձեռնարկությունների տարածքներում
արտադրական թափոնների վերացում

Հին մեքենաների թափ- Անօրինական աղբաթափքերի վերամշակում
ման վայրերի վերացում

Աղբահանության նյութատեխնիկական բազայի
Բնապահպանական
համապատասխանեցում ժամանակակից պահանջներին վարքագծի ձևավորում

Քաղաքի
համաչափ
զարգացում

Արտադրական թափոնների արդյունավետ
կառավարում

Զբոսաշրջության
զարգացում

Կոշտ (շինարարական)
թափոնների արդյունավետ
կառավարում

Առանձնացված
աղբավայրերի
ստեղծում

Աղբի վերամշակման
կառոյցների
ստեղծում

Աղբավայր տանող
ճանապարհի
բարեկարգում

Կանաչ սաղարթի երկրորդային օգտագործում,
կոմպոստի ստացում

ժամանակակից աղբ- Աղբամանների և աղբարկղերի ձեռք բերում արկղերի ձեռք բերում

Պայմանագրային
պարտավորությունների
հստակեցում

Հիվանդությունների
կրճատում

Թափոնների արդյունավետ կառավարում

Բնակչության սոցիալտնտեսական պայմանների
լավացում

Աղբամանների
տեղադրման վայրերի
ճիշտ ընտրություն

Մաքուր
մակերևութային
հոսքեր

Քաղաքապետարանում համապատասխան ենթակառույցի ստեղծում

Մասնագետ
կադրերի
պատրաստում

Կենցաղային թափոնների արդյունավետ
կառավարում

Բարելավված
հողային
ռեսուրսներ
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Քաղաքի
անհամաչափ
զարգացում

Կենսաբազմազանության
կրճատում

Անապատացման
միտումներ

Բնական ռեսուրսների
սպառում

Մթնոլորտային օդի
աղտոտում

Օրենսդրական դաշտի
անկատարություն

Կանաչ տարածքների ոչ
արդյունավետ կառավարում,
անկատարություն

Լանդշաֆտային դիզայնի
անբավարար մակարդակ

Քաղաքաշինության
զարգացում, կառուցապատում
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Սոցիալական վատ
պայմաններ,
գործազրկություն

Կանաչ տարածքների
աղբոտում

Ֆինանսական միջոցների
սահմանափակություն

Բնապահպանական իրազեկվածության և դաստիարակության
սահմանափակություն

Նորմատիվ կարգավորման
բացեր

Չձևավորված բնապահպանական
վարքագիծ

Սխալ կադրային
քաղաքականություն

Քաղաքային համապատասխան
ենթակառուցվածքների
բացակայություն

Հանրային
առողջության
համար վտանգ

Վարձակալության պայմանագրային
պարտավորությունների անտեսում

Կանաչ տարածքների
վերականգնման աշխատանքների
սահմանափակություն

Մասնագիտական
ներուժի պակաս

Ոչ բավարար
պահպանություն

Անօրինական
ծառահատումներ

Հողերի դեգրադացիա

Հատուկ
տեխնիկայի
բացակայություն

Ինստիտուցիոնալ դաշտի
անկատարություն

Ոռոգման
համակարգի
բացակայություն

Քաղաքային կանաչ
տարածքների անբավարար
խնամք

Սխալ սանիտարական
հատումներ

Քաղաքային կանաչ
տարածքների կրճատում

Քաղաքի կանաչ տնտեսության ոչ բարվոք վիճակ/
վիճակ/ Քաղաքի կանաչ գոտիների
սահմանափակություն և անբավարար խնամք

Քաղաքային կանաչ
տարածքների
սահմանափակություն

Տուրիզմի
հնարավորությունների
սահմանափակում

Շրջակա միջավայրի անվտանգության նվազում և բնակչության
բնակչության կենսամակարդակի անկում
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Մթնոլորտային
օդի որակի
բարելավում
Էկոլոգիական
անվտանգություն

Հարմարվողական
մեխանիզմների
ադապտացում

Ֆինանսական միջոցների հայթայթման
հնարավորությունների ընդլայնում

Ոռոգման համակարգի
ստեղծում

Քաղաքի
համաչափ
զարգացում

Օրենսդրական դաշտի և ինստիտուցիոնալ
համակարգի կատարելագործում

Բնապահպանական
իրազեկություն և
դաստիարակություն

Նորմատիվաիրավական դաշտի
կատարելագործում

Վարձակալության
պայմանագրերի վերանայում

Պայքար անօրինական
ծառահատումների դեմ

Կանաչ տարածքների
պահպանություն

Զբոսաշրջության
զարգացում

Քաղաքապետարանի կազմում
համապատասխան
ենթակառուցվածքի ստեղծում

Նոր պուրակների
հիմնում

Ռեկրեացիոն գոտիների
հիմնում և զարգացում

Արդյունաբերական ձեռնարկություններից
մնացած տարածքների ռեկուլտիվացիա

Բակային տարածքների
կանաչապատում

Դպրոցամերձ
հողամասերի ստեղծում

Նոր ստեղծված
կանաչապատ տարածքներ

Ընդլայնված կանաչ
կանաչ տարածքներ և բարեկարգ
բարեկարգ քաղաք

Կլիմայի փոփոխության
ազդեցության նվազեցում

Ոռոգման համակարգի
մոնիթորինգ

Ձևավորված բնապահպանական
վարքագիծ

Ոռոգման համակարգի
վերականգնում

Նյութատեխնիկական բազայի
ստեղծում

Կանաչ տարածքներից կանոնավոր
աղբահանության իրականացում

Այգիների, պուրակների կանաչ
տարածքների բարեկարգում

Առկա կանաչապատ տարածքների
մասնագիտական խնամք

Կենսաբազմազանության
վերականգնում
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2. Կանաչ
տարածքների
ընդլայնում և
բարելավում

1. Ոռոգման
համակարգի
վերանորոգում

1

Նպատակը

բարելավում

2.1. Առկա կանաչ
տարածքների
պահպանության
վերահսկողության
ուժեղացում և

1.2. Ոռոգման ցանցի
ստեղծում այն
թաղամասերում,
որտեղ բացակայում է

2
1.1. Առկա ոռոգման
համակարգի
վերանորոգում

Խնդիրը

2.1.2. Զբոսայգիներում սանիտարական
հատումներ և ծառատունկ

1.2.6. Ջրային ռեսուրսների համաչափ բաշխում
ըստ տարածքների /խողովակաշարերի և
առուների/
2.1.1. Կանաչ տարածքների ոռոգման հսկողություն

1.2.2. Ֆինանսական միջոցների հայթայթում
1.2.3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
կազմում
1.2.4 . Մրցույթի հայտարարում և հաղթող
շինարարական կազմակերպության ճանաչում
1.2.5. Նոր խողովակաշարերի կառուցում

1.1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
կազմում կամ պատվիրում
1.1.4. Մրցույթի հայտարարում և հաղթող շին.
կազմակերպության ճանաչում
1.1.5. Շինարարական աշխատանքների
կատարում /խողովակաշարերի վերանորոգում,
առուների և խորքային հորերի վերանորոգում/
1.1.6. Պոմպերի ձեռքբերում` մրցույթով
1.1.7. Պարբերական մոնիթորինգ
1.2.1. Գույքագրում և տեղազննում

3
1.1.1. Առկա ոռոգման համակարգի տեղազննում և
գույքագրում /խողովակաշարեր, առուներ և
խորքային հորեր/
1.1.2. Ֆինանսական միջոցների հայթայթում

Գործողությունը

ԶԼՄ, ուսումնական
հաստատություններ,
բնապահպանական
հասարակական
կազմակերպություններ

Վանաձորի
քաղաքապետարան,
ծրագիրն իրականացնող
շինարարական
կազմակերպություն

4
Հանրային նախաձեռնող
խմբի մասնակցությամբ
Վանաձորի
քաղաքապետարան,
ծրագիրն իրականացնող
շինարարական
կազմակերպություն

Պատասխանատուն

հազ. դրամ

2019-2021թթ.

2017-2018թթ.

Ընթացիկ

Նոր
խողովակաշար
(կիսախողովակ)
/d=100մմ,
l=2000մ

հազ. դրամ

հազ. դրամ

2019թ.

2018թ.

կմ, հազ. դրամ

առու – 3կմ
հոր – 3հատ
1 հորիզոնական
պոմպ

2019թ.
Ընթացիկ
2018-2019թթ.
2018-2020թթ.
2018թ.

խողովակ - L =մ,
d=500-1000մմ

6

Արժեքը

2018-2020թթ.

5
2018թ.

Ժամկետը

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ – Վանաձոր քաղաքի
քաղաքի կանաչ տարածքների ընդլայնում,
ընդլայնում, ոռոգման համակարգի
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3. Ծառատունկ, բարեկարգման աշխատանքներ, Տարոն 2
թաղամասում
հանգստի պուրակի
հիմնում

3.1. Թաղամասի
բնակչության
հանգստի
կազմակերպում

2.2. Նոր կանաչ
գոտիների ստեղծում:
Անտառայգու հիմնում
4հա տարածքի վրա

զբոսայգիների
բարեկարգում

3.1.2. Լուսավորության համակարգի
վերականգնում

2.1.3. Բնահողի սնուցում
2.1.4. Զբոսայգիների բարեկարգում
2.1.5. Բնակչության էկո. դաստիարակություն
/քարոզչական աշխատանքներ/
2.1.6. Օրենսդրական պահանջների ապահովում
2.1.7. Վարչարարական միջոցների կիրառում
2.1.8. Սանիտարահիիենիկ պահանջների
բավարարում, հանգստի գոտիներում
աղբահանության իրականացման
վերահսկողության ուժեղացում
2.2.1. Գույքագրում և տեղանքի զննում
2.2.2. Ֆինանսական միջոցների հայթայթում
2.2.3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
կազմում
2.2.4. Մրցույթի հայտարարում և հաղթող
կազմակերպության ճանաչում
2.2.5. Հողային աշխատանքների կազմակերպում:
Հողի նախապատրաստում խրամատների և
փոսերի ձևով
2.2.6. Տարածքին բնորոշ ծառա- թփատեսակների
ձեռքբերում
2.2.7. Ծառատունկ
2.2.8. Ցանկապատում
2.2.9. Պարբերաբար իրականացվող խնամքի
աշխատանքների մոնիթորինգ
3.1.1. Պուրակի կառուցապատում
Քաղաքապետարան,
կանաչապատող կազմ.,
ՀԿ-ներ, դոնոր
կազմակերպություններ

քաղաքապետարան,
կանաչապատող կազմ.,
դոնոր
կազմակերպություններ,
արդյունաբերական
ձեռնարկություններ

2013թ.

2018թ.
2019թ.
2018թ.

2019թ.

2018թ.

2018թ.

2017թ.
2018-2020թթ.
2018թ.

Ընթացիկ
Ընթացիկ
Ընթացիկ

2018-2020թթ.
Ընթացիկ
Ընթացիկ

500000 դրամ

3000 դոլար

1 հատը՝ 400-500
դրամ
2000 դոլար

2հա
2հա

2հա
2հա
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Կոյուղագծերի
մաշվածություն

Աղբավայրը
մեկուսացնող պատնեշի
բացակայություն

Ֆինանսական միջոցների
սահմանափակություն

Առանձնատների
կոյուղագծերի
բացակայություն

Մաքրման կայանի
բացակայություն

Կենցաղային
հոսքաջրերի արտահոսք
գետային համակարգ

Քիմիական գործարանի
պոչամբարի հոսքաջրերի
ազդեցություն

Քաղաքի հարակից
տարածքներում աղբակույտերի
առկայություն

Եկամուտների
կրճատում

Կենսաբազմազանության կրճատում

Օրենսդրական դաշտի
անկատարություն

Անբավարար
էկոկրթություն

Բնապահպանական
իրազեկվածության
սահմանափակություն

Բնապահպանական
դաստիարակության
սահմանափակություն

Չձևավորված բնապահպանական
վարքագիծ

Մասնագիտական
ներուժի պակաս

Նորմատիվ
կարգավորման բացեր

Հանգստյան գոտու վարձակալների
կողմից պայմանագրային
պարտավորությունների անտեսում

Հողային ռեսուրսների
աղտոտում

Ոչ բավարար
հսկողություն

Սննդի օբյեկտների
հոսքաջրերի ազդեցություն

Հասարակական
մոնիթորինգի
բացակայություն

Հեղեղատարների և
անձրևաջրերի հեռացման
համակարգի բարելավում

Կենցաղային թափոններով
մակերևութային ջրերի
աղտոտում

Առողջապահական
խնդիրներ

Բնապահպանական ցածր
գիտակցություն

Տուրիզմի
հնարավորությունների
սահմանափակում

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածություն

Գյուղմթերքների որակի
և բերքատվության
անկում

Արդյունագործական
հոսքաջրերի
ազդեցություն

Հողային
ռեսուրսների
աղտոտում

3.1.3. Խաղային
և մարզական գույքի
ձեռքբերում կենսամակարդակի անկում
Շրջակա միջավայրի
աղտոտվածություն
և բնակչության
բնակչության
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Եկամուտների
աճ

Առանձնատների
կոյուղագծերի միացում
ընդհանուր ցանցին ստեղծում

Քաղաքի հարակից
տարածքներում
աղբակույտերի վերացում

Ինտենսիվ
հսկողություն և
վերահսկողություն

Օրենսդրական դաշտի
բարելավում

Բավարար
էկոկրթություն

Բնապահպանական
քարոզչություն և
իրազեկություն

Բնապահպանական
դաստիարակություն

Ձևավորված բնապահպանական
վարքագիծ

Մասնագիտական
ներուժի ձևավորում

Անհրաժեշտ նորմատիվ
իրավական
փաստաթղթերի մշակում

Հանգստյան գոտու վարձակալների
կողմից պայմանագրային
պարտավորությունների վերանայում

Առողջ
բնակչություն

Բնապահպանական
գիտակցություն

Տուրիզմի
հնարավորությունների
ընդլայնում

Հողային ռեսուրսների
ռեկուլտիվացիա

Սննդի օբյեկտների
հոսքաջրերի ազդեցության
մեղմում

Հասարակական
մոնիթորինգի
իրականացում

Կոյուղագծերի
վերանորոգում

Աղբավայրի ազդեցության
չեզոքացում

Հեղեղատարների և
անձրևաջրերի հեռացման
համակարգի բարելավում

Մակերևութային ջրերի
մաքրում կենցաղային
թափոններից

Մաքրման կայանի
կառուցում

Ֆինանսական միջոցների
առկայություն

Կենսաբազմազանության
վերականգնում

Բարելավված մակերևութային հոսքեր

Գետային համակարգ
լցվող կենցաղային
հոսքաջրերի
սահմանափակում

Գյուղմթերքների
բարձր որակ և
բերքատվության աճ

Քիմիական գործարանի
պոչամբարի հոսքաջրերի
ազդեցության նվազեցում

Արդյունագործական
հոսքաջրերի
ազդեցության
կրճատում

Հողային ռեսուրսների
կայուն օգտագործում

Մաքուր շրջակա
շրջակա միջավայր և բնակչու
բնակչության
նակչության կենսամակարդակի աճ
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3. Մակերևութային հոսքերի վրա աղտոտվածության սահմանափակում

2. Ակտիվ քաղաքացիների
ներգրավում մակերևութային հոսքերի մոնիթորինգի գործընթաց

Տակտիկական նպատակ
1. Քաղաքի տարածքում
գետերի հոսքի հասարակական մոնիթորինգ:
Աղտոտման աղբյուրների
բացահայտում

3.1.Աղբավայրերի և աղբակույտերի ազդեցության նվազեցում
3.2.Փոշու նվազեցում

2.2.Ջրի որակի գնահատման հասարակական լաբորատորիայի
ստեղծում /դպրոցի կամ
ԲՈՒՀ-ի բազայի վրա/

2.1. Ջրի որակի գնահատման դասընթացների կազմակերպում

1.2. Ջրի որակի գնահատման հասարակական լաբորատորիայի
ստեղծում /դպրոցի կամ
ԲՈՒՀ-ի բազայի վրա/

Խնդիր
1.1.Ակտիվ քաղաքացիների ուսուցանում և
ներգրավում
մոնիթորինգի գործընթաց

3.2.1.Փողոցների մաքրում և ջրցանում

Գործողություն
1.1.1. «Ջրի որակի գնահատման պարզագույն
մեթոդներ»
ուսուցողական
ձեռնարկի պատրաստում և տպագրում
1.1.2. Ջրի որակի գնահատման պարզագույն մեթոդների ուսուցանում
1.2.1. Մրցույթի անցկացում, համակարգող կազմակերպության ընտրում
1.2.2. Հաղթող կազմակերպության կողմից տարածքի տրամադրում
1.2.3. Պարզագույն սարքերի ձեռքբերում
1.2.4. Սարքերի օգտագործման մեթոդների ուսուցանում
2.1.1. «Ջրի որակի գնահատման պարզագույն
մեթոդներ»
ուսուցողական
ձեռնարկի պատրաստում և տպագրում
2.1.2. Ջրի որակի գնահատման պարզագույն մեթոդների ուսուցանում
2.2.1. Մրցույթի անցկացում, ընտրում
2.2.2. Հաղթող կազմակերպության կողմից տարածքի տրամադրում
2.2.3. Գնումների գործընթացի
կազմակերպում
2.2.4. Լաբորատորիայի ձեռքբերում
2.2.5. Սարքերի օգտագործման
ուսուցանում
3.1.1.Աղբակույտերի չեզոքացում
Քաղաքապետարան
կամ մրցույթով անցած
կազմակերպություն
Քաղաքապետարան
կամ մրցույթով անցած
կազմակերպություն

Պատասխանատու

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ – Ջրային ռեսուրսների բարելավված որակ

պարբերաբար

1 ամիս

ժամկետ

1 200 000

2 000 000

1 200 000

Արժեք
2 000 000

Բարելավված
մակերևութայի
ն ջրերի որակ
Գետի
ջրում
կախված
նյութերի
կրճատում

Որոշիչ
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Քաղաքապետարան,
«Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ
Քաղաքապետարան,
«Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ

Ջրահեռացման համակարգի ընդլայնում
20%-ի չափով

Հոսքաջրերի
ռուցում

3.6. Կենցաղային հոսքաջրերի ազդեցության
կրճատում

Քաղաքապետարան
կամ մրցույթով անցած
կազմակերպություն
Քաղաքապետարան
կամ մրցույթով անցած
կազմակերպություն

Քաղաքապետարան
կամ մրցույթով անցած
կազմակերպություն
Քաղաքապետարան

կա-

3.5.1. Ձկան տեղաշարժը սահմանափակող արգելքների վերացում

3.5. Կենսաբազմազանության պահպանում

կայանի

3.4.1. Գետի հունի մաքրում մեխանիկական աղբից

3.4. Գետի հունի բարեկարգում

մաքրման

3.3.1. Գետի երկայնքով տեղաբաշխված
սննդի օբյեկտների և հանգստյան տների
աղբահանության կարգավորում
3.3.2. Գետի երկայնքով
սննդի նոր
օբյեկտների կառուցման սահմանափակում

3.3. Ռեկրեացիոն գոտու
ազդեցության սահմանափակում

2 տարի

3 տարի

2
տարին
մեկ անգամ

2
տարին
մեկ անգամ

պարբերաբար

Հինգ մլն.

Ձկների
բնական
վերարտադրություն
Ջրի
սապրոբայնության
կրճատում

Գետի
երկայնքով
բաշխված
կենցաղային
օբյեկտների
քանակի
կրճատում
Մաքուր հուն

Գետի մաքուր
հուն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Ս. Զալինյան, Թեկնածուական ատենախոսություն, «Փամբակ գետի և նրա
վտակների ջրերի որակի դինամիկան՝ կախված նրանց ջրահավաք ավազանում
տնտեսական գործունեությունից», Երևան 2013:
2. Է. Սաքանյան, Վանաձորի կանաչտնկարկների դենդրոբազմազանությունը և
գեղազարդության բարձրացման ուղիները, ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված
երիտասարդ

գիտնականների

միջազգային

գիտաժողովի`

հոդվածների

ժողովածու, էջ 205-208, Երևան 2013:
3. Է. Սաքանյան, Վանաձորքաղաքիկանաչ տնկարկների գեղազարդ ծառերն ու
թփերը, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Երևանի Բուսաբանական
այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին, էջ 295-300, Երևան 2015:
4. Տեղեկանք ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի
էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին: EIMC N 16-1/15, Տարեկան
2015:

Վանաձար քաղաքի շրջակա միջավայրի իրավիճակի վերլուծության փաստաթղթում
օգտագործվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի,
ազգային

վիճակագրական

հետազոտությունների
ինստիտուտի,

Ջրային

ծառայության,

կենտրոնի,

ԿՀԷԳԿ

հիմնահարցերի

և

ՀՀ

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի, ՀՀ
ԳԱԱ

Էկոլոգանոոսֆերային

Հիդրոլոգիայի
հիդրոտեխնիկայի

և

ձկնաբանության
ինստիտուտի,

ՀՀ

Բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության
Մոնիթորինգի կենտրոնի «Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի
վիճակի մասին» 2009-2016թթ հաշվետվությունները, տեղեկանքներն ու տպագրված
աշխատանքները:
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Հավելված 1.
Վանաձոր
Վանաձոր քաղաքի «Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների
ծրագրի»» ստեղծման քաղաքային խորհրդի կազմը
ծրագրի
Հ/հ

Անուն, ազգանուն

Կազմակերպություն

1.

Մետաքսյա Դավթյան

ՇՄՏԲԳԾ տեղական համակարգող

2.

Սոխակ Մելքոնյան

Վանաձորի ավագանու անդամ

3.

Հրանտ Այվազյան

Վանաձորի ավագանու անդամ, «Լոռու զարգացման կենտրոն» ՀԿ

4.

Արտակ Դեմիրչյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարան, բնապահպանության բաժնի պետ

5.

Սամվել Խառատյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարան, բնապահպանության բաժնի գլխավոր
մասնագետ

6.

Աշոտ Պապանյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարան, կրթության, մշակույթի և սպորտի
վարչության գլխավոր մասնագետ

7.

Լիլյա Դավթյան

8.

Գարեգին Մատինյան

Վանաձորի համայնքապետարանի
հարաբերությունների բաժնի պետ
Վանաձորի համայնքապետարան,

ծրագրերի

և

արտաքին

համատիրությունների

և

Ճարտարապետության

և

բնակարանային տնտեսության բաժին
9.

Սուրեն

Վանաձորի

համայնքապետարան,

Հովհաննիսյան

քաղաքաշինության բաժին

10.

Մամիկոն
Մխիթարյան

Վանաձորի համայնքապետարան, ԿՏԲ գլխավոր մասնագետ

11.

Վահե Սահակյան

Քաղաքապետարան, ծրագրերի բաժին

12.

Արտակ Սիմոնյան

ՀՀ ԱԻՆ ԼՄՓՎ

13.

Արմեն Ղարագյոզյան

ՀՀ ԲՆԱ ԲՊԾ Լոռու անտառտնտեսության ավագ պետական
տեսուչ

14.

Սերգեյ Զալինյան

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

15.

Էդիտա Սաքանյան

Վանաձորի պետական համալսարանի, դասախոս

16.

Տաթևիկ Աֆրիկյան

Վանաձորի թ. 28 հիմնական դպրոց

17.

Արթուր Սուքիասյան

Փաստաբան

18.

Մենուա Բրուտյան

Լոռեցիների միավորում ՀԿ նախագահ

19.

Պերճ Բոջուկյան

Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի համակարգող

20.

Լիլիթ Սինդոյան

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ

21.

Զառա Նիկողոսյան

«ՀԿ Կենտրոն», Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման

22.

Վլադիմիր Ղարաջյան

ՀԿ
Հայկական Կարմիր խաչի Լոռու ՄՄ

23.

Գագիկ Ամիրյան

«Հայկական կանաչ խաչ» Հ/Կ

24.

Գևորգ Քոթանջյան

Համայնքների զարգացման ռազմավարական կենտրոն ՀԿ

25.

Արարատ Գևորգյան

26.

Հերմինե Զարմանյան

«Զարգացման հայկական բանկի» Վանաձորի
կառավարիչ
«Վանաձորյան խճանկար» շաբաթաթերթ, լրագրող

27.

Հակոբ Միկոյան

Վանաձորի քաղաքացի

28.

Մարիամ Յայլոյան

Վանաձոր քաղաքի բնակիչ
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մասնաճյուղի

