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ՔԱՋԱՐԱՆ  2019 ԹՎԱԿԱՆ 



-  Սույն կարգը կարգավորում է Քաջարան  համայնքի տարածքում                                                                                 

սանիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է գործընթացի 

կազմակերպման սկզբունքները,  

-  անիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում  են Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրությամբ, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

մասին»,«Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Թափոնների մասին»  և  «Տեղական տուրքերի և 

վճարների մասին»   ՀՀ օրենքներով և իրավական այլ ակտերով: 

-  <<Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին>> ՀՀ օրենքից բխող սույն կարգում 

օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝  

1. Սանիտարական մաքրում` համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների (փողոցների, 

այգիների, պուրակների, հրապարակների, բակերի, մայթերի, անցումների և ընդհանուր օգտագործման 

այլ տարածքների) մաքրում` աղբից, տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից, ճանապարհի 

երթևեկելի մասերի և մայթերի ջրում, լվացում, մաքրում ձյունից և սառույցից: Համայնքի ընդհանուր 

օգտագործման  համար համապատասխան վայրերում տեղադրված աղբամանների սպասարկում:                                                                                                                                                           

2. Օպերատոր՝ համայնքի աղբահանություն և (կամ) սանիտարական մաքրման ծառայություններ 

մատուցող  կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր: 

- Սանիտարական մաքրման հիմնական նպատակներն ու գործընթացի կազմակերպման սկզբունքներն 

են՝ 

1. Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական   (վտանգավոր) ներգործության  

նվազեցումը և չեզոքացումը. 

2. Բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովումը.. 

3. Սանիտարական մաքրման պարտադիր և պարբերաբար իրականացումը սույն կարգով 

նախատեսված սանիտարական մաքրման սխեմային համապատասխան. 

4. Օգտագործման ենթակա թափոնների տեսակավորման, օգտագործման ու վերամշակման համար 

պայմանների ստեղծումը և աղբավայրերում տեղադրվող թափոնների ծավալների նվազեցումը. 

5. Սանիտարական մաքրման վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության և հանրային 

իրազեկության ապահովումը համայնքի կողմից. 

6. Սանիտարական մաքրման աշխատանքների մեքենայացումը.  

7. Համայնքային բյուջեի հաշվին սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացումը: 

 

- սանիտարական  մաքրման աշխատանքների ֆինանսավորումը. 

  Համայնքի տարածքում իրականացված սանիտարական մաքրման աշխատանքները ֆինանսավորվում 

են համայնքի բյուջեից՝ առանձին ծախսային ծրագրով  (ծրագրերով) կամ արտաբյուջետային հաշվից: 

    -սանիտարական մաքրման աշխատանքներ  իրականացնողը. 

1. Քաջարան համայնքում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ  իրականացվում է «Քաջարանի  

կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ-ի միջոցով: 

 

 



-սանիտարական մաքրման կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները. 

Սանիտարական մաքրումը պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող աշխատանք է , որը 

իրականացվում է  օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի 

պահանջների պահպանմամբ: 

-Համայնքի  սանիտարական մաքրման սխեմային ներկայացվող պահանջները. 

1.Համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման պարունակում է հետևյալ հիմնական տարրերը՝ 

համայնքում առաջացող աղբի ծավալների մոտավոր հաշվարկը,  սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների ծավալները, անհրաժեշտ մեքենա-մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջները,  

սանիտարական մաքրման ենթակա հուշարձանների տեղակայումը: 

2.Սանիտարական մաքրման սխեման հաստատում է Քաջարան համայնքի ավագանին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ   

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

 

Քաջարան համայնքում սանիտարական մաքրումը ներառում է ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների (փողոցների, այգիների, պուրակների, հրապարակների, բակերի, մայթերի, 

կամուրջների, սիզամարգերի և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների) մաքրումը աղբից, 

տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից։ Փողոցների երթևեկելի մասերի ջրում-

լվացում, փողոցների, կամուրջների և մայթերի` ձյունից և սառույցից մաքրում։ 

Սանիտարական մաքրման աշխատանքները, կապված տարվա եղանակների հետ, իրենց 

բնույթով և խնդիրներով տարբեր են: 

Ամառային մաքրում.  Այն իր մեջ ընդգրկում է մաքրման ձեռքի աշխատանքի և մեքենայացված 

մաքրման տեխնոլոգիաները: 

Հավաքարարների միջոցով իրականացվող մաքրման ձեռքի աշխատանքի հիմնական նպատակն 

է սահմանված նորմերին համապատասխան ապահովելու ընդհանուր օգտագործման 

տարածքներից աղբից, տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից մաքրումը և 

փողոցների երթևեկելի մասերի ջրում-լվացումը` բարելավելու միկրոկլիման և նվազեցնել օդի 

աղտոտվածության աստիճանը:  

Հավաքարարները մաքրվող տարածքներից աղբը հավաքում են փողոցներում տեղադրված 

աղբարկղերում, կամ այդ նպատակի համար հատկացված տեղերում` կույտերով:  

Սիզամարգերից մաքրումը կատարվում է ձեռքով մաքրման միջոցով:  

Մեքենայացված մաքրման դեպքում հավաքարարը մաքրում է փողոցների և հրապարակների մի 

մասը` 0.5 մետր լայնությամբ գոտիով: 

Մեքենայացված մաքրման խնդիրն է ապահովել փողոցներից աղբի հեռացումը, փոսերի 

մաքրումը և փողոցների երթևեկելի մասի լվացումը (ջրումը) հատուկ մեքենայի միջոցով:  

Ձմեռային մաքրում. Այն իր մեջ ընդգրկում է, փողոցների, մայթերի, հրապարակների մաքրումը 

ձյունից,  մայթերի սառցակալման դեմ աշխատանքները, սառցակույտերի մաքրումը և հեռացումը: 

Բացի ձյունից, ձմեռային մաքրման դեպքում ապահովում է փողոցների, մայթերի ու 

հրապարակների մաքրումը (աղբի մաքրումը և հավաքումը) ձնատեղումների միջև ընկած 

ժամանակաշրջանում: 

 

 

 

 

 

 



Հ/Հ Բակերի, պուրակներ, 

ասֆալտապատ տարծքների 

հասցեն 

Ընդհանուր մակերեսը 

(մ  2) 

I II III IV V VI VII 

1. Լեռնագործների  փողոց 10650 ✓  ✓  ✓   

2. Շիրվանզադե  փողոց 3220 ✓   ✓    

3. Շահումյան  փողոց 2200  ✓   ✓   

4. Աբովյան  փողոց 4500 ✓  ✓ ✓    

5. Խանջյան  փողոց 7350  ✓   ✓   

6. Չարենց  փողոց 1827  ✓  ✓    

7. Բակունց  փողոց 1630   ✓  ✓   

8. Տերյան  փողոց 1160 ✓   ✓    

9. Գայի փողոց 4381  ✓  ✓    

10. Կենտրոնական   250 ✓  ✓  ✓   

11. Շուկա 200 ✓  ✓  ✓   

 Ընդամենը  37368        

12․ Գ․ Լեռնաձոր  102,87 ✓    ✓   

13․  Գ․ Ձագիկավան  100  ✓      

14․ Գ․ Անդոկավան  85   ✓     

15․ Գ․ Գեղի 80    ✓    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ 

Քաջարան  համայնքում սանիտարական մաքրման ենթակա ընդհանուր օգտագործման տարածքների 

և առաջացող աղբի ծավալների 

 

Համայնքի ընդհանուր 37735,87 քառ.մետր ենթակա է ձեռքով և մեքենայական մաքրման  

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներից առաջացող աղբի ծավալները կազմում են՝ 

ա/ կատարելագործված ծածկույթ ունեցող մայթերի, փողոցների ու հրապարակների մեկ քառ. 

մետր մակերեսից տարեկան գոյանում է 15կգ ավելվածք, 

բ/ սիզամարգերից գոյանում է 5կգ: 

Քաղաքի մաքրվող մակերեսից կգոյանա`  

ա/ 30735,87 x 0.015 = 461,03805 : 12 x 9 = 345,778 տոննա աղբ, 

գ/ 7000 x 0.005 = 46.5 : 12 x 9 = 26,2 տոննա աղբ, 

   Ընդամենը` 372,02 տոննա աղբ: 

 

 


