
  

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի-

Ագարակ խաչմերուկից 2կմ 

դեպի Ագարակ համայնք 

տանող ճանապարհի մոտ 

Արաքս գետի ափի մոտ 40մ 

երկարությամբ հատվածը 

ենթարկվել է ինտենսիվ 

ողողման, որի առավել 

ակտիվ դրսևորումն 

դիտարկվել է 2016թ. 

վարարումների ժամանակ:  

Անհրաժեշտ է 

իրականացնել գետի ափի 

ամրացում քարե լիցքով: 

Նախագիծն իր մեջ պետք 

ներառեւմ է ներքոհիշյալ 

աշխատանքների 

կատարումը՝ 

Գետի ափի  երկայնական և 

ընդլայնական 

կտրվածքների 

տոպոգեոդեզիական 

հարթաչափություն, 

երկրաբանական 

ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ Արմավիրի մարզի 

Բագրավան սահմանապահ 

ուղեկալի տարածքում` 

40/1-41 սահմանային 

սյուների հատվածում 150մ 

երկարությամբ Արաքս 

գետի ափը ենթարկվել է 

ինտենսիվ ողողման, 

արմատախիլ անելով 

ծառեր և թփուտներ, որի 

առավել ակտիվ 

դրսևորումն դիտարկվել է 

2016թ. վարարումների 

ժամանակ: Արաքսի 

առաջին իսկ վարարման 

դեպքում առկա է ափի  

փլուզման վտանգ՝ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական սահմանին 

սպառնացող 

հետևանքներով: 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի-

Ագարակ խաչմերուկից 2կմ 

դեպի Ագարակ համայնք 

տանող ճանապարհի մոտ 

Արաքս գետի ափի մոտ 40մ 

երկարությամբ հատվածը 

ենթարկվել է ինտենսիվ 

ողողման, որի առավել 

ակտիվ դրսևորումն 

դիտարկվել է 2016թ. 

վարարումների ժամանակ:  

         Անհրաժեշտ է 

իրականացնել գետի ափի 

ամրացում քարե լիցքով:         

Նախագիծն իր մեջ պետք 

ներառեւմ է ներքոհիշյալ 

աշխատանքների 

կատարումը՝ 

 Գետի ափի երկայնական և 

ընդլայնական 

կտրվածքների 

տոպոգեոդեզիական 

հարթաչափություն, 

երկրաբանական 

ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ Արմավիրի մարզի 

Բագրավան սահմանապահ 

ուղեկալի տարածքում` 

40/1-41 սահմանային 

սյուների հատվածում 150մ 

երկարությամբ Արաքս 

գետի ափը ենթարկվել է 

ինտենսիվ ողողման, 

արմատախիլ անելով 

ծառեր և թփուտներ, որի 

առավել ակտիվ 

դրսևորումն դիտարկվել է 

2016թ. վարարումների 

ժամանակ: Արաքսի 

առաջին իսկ վարարման 

դեպքում առկա է ափի  

փլուզման վտանգ՝ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական սահմանին 

                                                 
 



  

Անհրաժեշտ է 

իրականացնել մոտ 150 մ 

երկարությամբ գետի ափի 

ամրացում քարե լիցքով: 

 Նախագիծն իր մեջ պետք 

ներառում է ներքոհիշյալ 

աշխատանքների 

կատարումը՝ 

Գետի ափի երկայնական և 

ընդլայնական 

կտրվածքների 

տոպոգեոդեզիական 

հարթաչափություն, 

երկրաբանական 

ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ  Շիրակի մարզի Կապսի 

կիսակառույց ջրամբարի 

շինարարական թունելը 

գտնվում է վթարային 

վիճակում: Թունելի 

մուտքամասը և ելքամասը 

ներկայումս գործում են 

դիմհարված վիճակում: 

Թունելի մուտքամասի 

հունում, ձախ և աջ 

հարակից լանջերում 

կուտակված 

քարակույտերի փլուզումը, 

ինչպես նաև ելքամասի 

հատվածում 

քարակույտերի 

առկայությունը կարող է 

պատճառ դառնալ թունելի 

խցանմանը, որը տեղիք 

կտա Ախուրյան գետի շուրջ 

5.0 խմ/վրկ ծախսով ջրերի 

կուտակմանը կիսակառույց 

պատվարի վերին բյեֆում:  

Կապսի կիսակառույց 

ջրամբարի շինարական 

թունելի մուտքամասի 

հունում, ձախ և աջ 

հարակից լանջերում 

կուտակված 

քարակույտերի մաքրում: 

Թունելի ելքամասի 

մոտեցնող ճանապարհի 

պրոֆիլավորում 2կմ 

երկարությամբ և 300մ 

ճանապարհի կառուցում, 

գետի հունի մաքրում 

խոշորաբեկոր քարերից և 

հեռացում: 

 

սպառնացող 

հետևանքներով: 

Անհրաժեշտ է 

իրականացնել մոտ 150 մ 

երկարությամբ գետի ափի 

ամրացում քարե լիցքով: 

Նախագիծն իր մեջ պետք 

ներառում է ներքոհիշյալ 

աշխատանքների 

կատարումը՝ 

 Գետի ափի երկայնական և 

ընդլայնական 

կտրվածքների 

տոպոգեոդեզիական 

հարթաչափություն, 

երկրաբանական 

ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ  Շիրակի մարզի Կապսի 

կիսակառույց ջրամբարի 

շինարարական թունելը 

գտնվում է վթարային 

վիճակում: Թունելի 

մուտքամասը և ելքամասը 

ներկայումս գործում են 

դիմհարված վիճակում: 

Թունելի մուտքամասի 

հունում, ձախ և աջ 

հարակից լանջերում 

կուտակված 

քարակույտերի փլուզումը, 

ինչպես նաև ելքամասի 

հատվածում 

քարակույտերի 

առկայությունը կարող է 

պատճառ դառնալ թունելի 

խցանմանը, որը տեղիք 

կտա Ախուրյան գետի շուրջ 

5.0 խմ/վրկ ծախսով ջրերի 

կուտակմանը կիսակառույց 

պատվարի վերին բյեֆում:   

Կապսի կիսակառույց 

ջրամբարի շինարական 

թունելի մուտքամասի 

հունում, ձախ և աջ 

հարակից լանջերում 

կուտակված 

քարակույտերի մաքրում: 

Թունելի ելքամասի 

մոտեցնող ճանապարհի 

պրոֆիլավորում 2կմ 

երկարությամբ և 300մ 

ճանապարհի կառուցում, 

գետի հունի մաքրում 

խոշորաբեկոր քարերից և 

հեռացում: 
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