
Վանաձոր  համայնք 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
1. Գործառույթը` հանրային քննարկումների պատասխանատուն (հիմնադրութային փաստաթղթի դեպքում՝ մարզպետը, Երևան քաղաքում` 

Երևանի քաղաքապետը կամ համապատասխան ազդակիր վարչական շրջանի ղեկավարը, իսկ նախատեսվող գործունեության դեպքում՝ ազդակիր 
համայնքի ղեկավարը)  կազմակերպում է հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային ծանուցում և 
քննարկումներ: Զանգվածային լրատվամիջոցներով տեղեկություններ են հաղորդում հանրային քննարկումների վայրի, օրվա և ժամկետի մասին, 
տեղեկացնում, թե որտեղ և երբ է հնարավոր ծանոթանալ և տվյալներ ստանալ (գրավոր կամ բանավոր) փաստաթղթերի մասին, կազմակերպում և 
ապահովում են հասարակայնության կողմից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ու քննարկումները:  
2. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և  փորձաքննության մասին» ՀՀ 
օրենքի /21.06.2014թ, ՀՕ-110-Ն/ 13-րդ, 26-րդ հոդվածներ և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի <<Հանրային ծանուցման և 
քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> N 1325-Ն որոշում: 

 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Գնահատման և 
փորձաքննության ընթացքում 

համայնքին առնչվող 
հիմնադրութային փաստաթղթի 

դրույթների և (կամ) 
նախատեսվող գործունեության 

վերաբերյալ կարծիքի 
տրամադրում: 

 
 

V 

     

2.Հիմնադրութային 
փաստաթղթի և (կամ) 

նախատեսվող գործունեության, 
դրանց ազդեցության 

գնահատման և 
փորձաքննության 

գործընթացների վերաբերյալ 
սահմանված ժամկետում 
ծանուցման, հանրային 

լսումների կազմակերպման և 
հանրության մասնակցության 

ապահովում: 

 
 
V  

     



3. Ձեռնարկողի պահանջով 
տարածքին առնչվող գործող 

հիմնադրութային 
փաստաթղթերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության, խորհրդա-

տվության տրամադրում: 

 
 
V  

     

 
3. Գործառույթը` համաձայնություն է տալիս ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի վերականգնմաննուղղված (անվտանգ 

օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների` ռեկուլտիվացիայի ծրագրին: 
4. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մաս: 

 
 

Դրույթի անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
 

Պահպանված 
չէ 

 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Ռեկուլտիվացիայի 
ծրագրին տրված 
համաձայնության 

առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

հանքավայրեր 
չկան: 

     

 
5. Գործառույթը`  մշակում է բնապահպանական ծրագրի նախագիծ` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված տվյալ մարզի կամ 

համայնքի զարգացման (սոցիալ-տնտեսական զարգացման) կամ շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների ծրագրերի կամ 
այլ ծրագրային կամ ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերի հիման վրա, հրապարակում է ծրագիրը: 

6. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` <<Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային 
օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված: 

 
Դրույթների անվանումը 

Պահպանված է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Բնապահպանական 
ծրագրի նախագծի 

առկայություն: 

Համայնքը 
ներառված չէ 

վերոնշյալ օրեն-
քի գործողության 

մեջ: 

     



2. Հրապարակված ծրագի 
առկայություն: 

Համայնքը 
ներառված չէ 

վերոնշյալ օրեն-
քի գործողության 

մեջ: 

     

 
7. Գործառույթը`   համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ստեղծման վերաբերյալ լիազորված պետական մարմնին ներկայացնում է առաջարկություններ, մշակում է կառավարման պլաններ, լիազորված 
պետական մարմնին անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տեղական նշանակության 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ: 

8. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված: 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպան-
ված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Տեղական նշանակության 
բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների ստեղծման 
վերաբերյալ լիազորված պետական 

մարմնին առաջարկությունների 
ներկայացման ապահովում: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 
տեղական 

նշանակության 
բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան 

     

2. Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող տեղական 
նշանակության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների համար 
մշակված կառավարման պլանի 

առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 
տեղական 

նշանակության 
բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան 

     

 



9. Գործառույթը`  համայնքների վարչական սահմաններում իրականացնում են բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում օրենքով 
սահմանված դեպքերում և տվյալ տարածքի կանոնադրությանը (ռեժիմին) համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության իրականացման 
գործառույթները: 

Համայնքի վարչական սահմաններում առկա բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացնում է ինքնակամ շինարարության 
կանխարգելման, կասեցման, դրանց հետևանքների վերացման գործառույթներ: 

10. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 613-Ն որոշում: 
 

Դրույթների անվանումը 
Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Կառուցապատողներին 
տրամադրված 

ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

     

2. Կառուցապատողներին 
տրամադրված շինարարության 

(քանդման) թույլտվության 
առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

     

3. Միջավայրի ծրագրվող 
քաղաքաշինական 

փոփոխությունների մասին գրավոր 
իրազեկման ապահովում: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

     

4. Ճարտարապետաշինարարական 
նախագծերի համաձայնեցումը 

հավաստող փաստաթղթի 
առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 

     



հատուկ 
պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

5. Շինարարության շահագործման 
ակտերի փաստագրման 

առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

     

6. Համայնքի վարչական 
սահմաններում առկա բնության 

հատուկ պապանվող 
տարածքներում ինքնակամ 

շինարարության առկայության 
դեպքում դրա կանխարգելման, 

կասեցման, դրանց հետևանքների 
վերացման վերաբերյալ որոշման 

առկայություն: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

բնության 
հատուկ 

պահպանվող 
տարածքներ 

չկան: 

     

 
11. Գործառույթը`  համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

մոնիթորինգը կազմակերպում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 
12. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի  N 1044-Ն որոշում: 
 

Դրույթի անվանումը 
Պահպանված 

է 

Թերի է 
պահպան-

ված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքների վարչական 
սահմաններում գտնվող 

տեղական նշանակության 
բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մոնիթորինգի 
կազմակերպման ապահովում: 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 
տեղական 

նշանակության 
բնության 
հատուկ 

պահպանվող 

     



տարածքներ 
չկան 

13. Գործառույթը`  կազմում է համայնքի վարչական սահմաններում տարածքների սանիտարական մաքրման սխեմաները և իրականացնում է 
չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացումը (լիկվիդացումը):  
      14. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված: 
 

Դրույթի անվանումը 
Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 

սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
    
 

 

V 
 

 
 
 

Համայնքում 
իրականացվում է 
կանոնակարգված 
աղբահանություն: 
Սանիտարական 
մաքրման սխեման 
առկա է:  
Սխեմայից դուրս 
գտնվող 
տարածքներում 
սանիտարական 
մաքրումը 
իրականացվում է 
շաբաթօրյակների 
միջոցով: 

Անհրաժեշտ է խիստ 
հսկողության տակ 
պահել 
կենտրոնական 
շուկային հարակից, 
զբոսայգիների, 
հանգստի գոտիների 
և համայնքով հոսող 
գետերի ափամերձ 
տարածքներում 
աղբահանության 
իրականացման և 
սանիտարական 
մաքրման 
աշխատանքները:  

Մշտապես  

2.  Չհսկվող և չարտոնագրված 
աղբավայրերի վերացման 
(լիկվիդացում) ուղղությամբ 

իրականացված 
աշխատանքների առկայություն: 

 

 
 

 

V 
 

 Համայնքի 
վարչական 

տարածքում տեղ-
տեղ առկա են 
կենցաղային 
թափոնների 
մնացորդներ: 

Վերացնել առկա 
կենցաղային 
թափոնների 

մնացորդները: 
Անրաժեշտ 

հսկողություն 
սահմանել, որպեսզի 

հետագայում  
տարերայնորեն 

չձևավորվեն 
աղբակուտակման 

վայրեր: 

30 օր 

 



15. Գործառույթը`  անհրաժեշտության դեպքում հաստատում է տեղանքի հատակագիծը (սխեմա), որտեղ արտացոլվում է ջրօգտագործման 
կետի (կոորդինատական առանցքներ)՝ դրա հարևանությամբ գտնվող որևէ հայտնի օբյեկտի հետ կապը,  

16. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 218-Ն որոշում: 

Դրույթի անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Տեղանքի հատակագիծը 
(սխեմա) հաստատող 

փաստաթղթերի առկայություն: 
 

V 
  «Վեոլիա Ջուր»  
ՓԲԸ-ի կողմից 

պայմանագրային 
հիմունքներով 

իրականացվում է 
կենտրոնացված 

ջրամատակարարում: 

 
 

    

 

 

 

 


