














Բացատրություն 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013թ. մարտի 22-ի թիվ 5/3 որոշմամբ հաստատված ընթացիկ 

հաշվետվության վերաբերյալ (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտե) 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 

արձանագրված խախտումներ և թերություններ 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված 
խախտումների վերաբերյալ առարկություններ և 

բացատրություններ (ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. N 
225-Ա որոշում) 

Հաշվետվությամբ արձանագրված 
խախտումների վերացման նպատակով 

ձեռնարկված քայլերի և դրանց արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Նախագծի կազմում ներկայացված չեն մաքրման 
կայանների կառուցման տեղամասերի բարեկարգման, 
արտաքին լուսավորության, ուղղաձիգ և հորիզոնական 
հատակագծման /տեղակապման/, մոտեցնող և 
ներհրապարակային ճանապարհների նախագծային 
մշակումները: Բացակայում են համալիրի ավտոմատիկայի 
և ճաղավանդակային շենքի ջեռուցման համակարգի 
նախագծերը: 

Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
 

Մշակվել և ներկայացվել են բարեկարգման, արտաքին 
լուսավորության, ուղղաձիգ և հորիզոնական 
հատակագծման, մոտեցնող և ներհրապարակային 
ճանապարհների ու ավտոմատիկայի, ջեռուցման 
համակարգերի գծագրերը:  

Նախահաշվային մասը չի ներկայացվել փորձաքննության: 
Փորձաքննության եզրակացության դիտողությունները և 
լրամշակումները, որոնք պետք է կատարվեին մինչև 
նախագծի հաստատումը, չեն իրականացվել և չեն 
ներկայացվել կրկնակի փորձաքննության: 

Նախահաշվային փաստաթղթերը չեն ներկայացվել փորձաքննության, 
որովհետև համաձայն ՖԻԴԻԿ դեղին գրքի՝ այն կազմված է 
ընդհանուր խոշորացված գումարներով: 

Համաձայն Փորձաքննության եզրակացության 
դիտողությունների՝ Նախագիծը լրամշակվել և 
ներկայացվել է կրկնակի փորձաքննության:  

Մաքրման կայաններում փաստացի մոնտաժված 
սարքավորումների որոշ մասը թուրքական 
արտադրության են՝ պայմանագրով նախատեսված 
գերմանական կամ իտալականի փոխարեն, բացակայում է 
այդ մասով պայմանագրային գումարի համապատասխան 
փոփոխությունը:  

Մաքրման կայաններում փաստացի մոնտաժված սարքավորումները 
գերմանական են՝ բացառությամբ ճաղավանդակների, որոնք 
թուրքական արտադրության են և պահանջված տեխնիկական 
պարամետրերն ունեն: Այդ մասով պայմանագրային գումարի 
համապատասխան փոփոխություն չի առաջանում: 

- 

Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցված չեն 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ. 

1. Բացակայում է Գավառ քաղաքի շինարարության 
թույլտվությունը, 

2. Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների շին. 
թույլտվությունները տրվել են 2011 թ. մայիսին՝ 10 
ամիս ժամկետով, սակայն շինարարությունը մինչ 
օրս ավարտված չէ: 

Ընդունվել է: Նախագծային փաստաթղթերը արդեն իսկ 
համաձայնեցված են համապատասխան տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների հետ. 

1. Գավառ ԿՄԿ-ի շինարարության թույլտվությունը 
արդեն իսկ տրվել է քաղաքապետարանի կողմից. 

2. Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների շին. 
թույլտվություններն երկարաձգվել են մինչև 
պայմանագրով նախատեսված շինարարական 
աշխատանքների ավարտը: 

Բացակայում են 
1. Օգտագործված շինարարական նյութերի որակի 

հավաստագրերը 
2. Շենքի առանցքների նշահարման ակտերը 
3. Արտաքին ինժեներական ցանցերի կատարողական 

1. Որակի հավաստագրեր չեն ներկայացվել միայն որոշակի 
օգտագործված շինարարական նյութերի համար 

2. Շենքերի առանցքների նշահարման ակտերը կազմված են եղել, 
սակայն չեն հաստատվել 

3. Արտաքին ինժեներական ցանցերի կատարողական գծագրերը 

1. Օգտագործված որոշակի շինարարական 
նյութերի որակի հավաստագրերը լրացուցիչ 
ներկայացվել են. 
2. Շենքերի առանցքների նշահարման ակտերը 
կազմվել և ներկայացվել են լրացուցիչ, 



գծագրերը գտնվում են պատրաստման փուլում 3. Արտաքին ինժեներական ցանցերի 
կատարողական գծագրերն արդեն իսկ ներկայացվել են:  

Վարման մատյանը լրացված է թերի, սահմանված կարգի 
խախտումներով:  

Ընդունվել է: Վարման մատյանը լրացվել է ամբողջովին և վերացվել 
են թույլ տրված շեղումները: 

Տեխնիկական և Հեղինակային հսկողությունները 
իրականացվել են թերի: 

Հեղինակային հսկողություն պայմանագրով նախատեսված չի եղել Տեխնիկական հսկողության իրականացման ընթացքում 
բաց թողնված թերությունները շտկվել են: 

Շինարարության ընթացքում որոշ հատվածներում 
արձանագրվել են 18,900 եվրո գումարի անորակ 
աշխատանքներ (Վարդենիսի ԿՄԿ-ի տարածքի 
ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրման աշխատանքներ), 
190.6 հազ. եվրո գումարի չկատարած աշխատանքներ 
(արհեստանոցի սարքավորումներ, տարածքի դրենաժ, 
հեղեղումից պաշտպանող միջոցառումներ, 
գործիքավորման վերահսկում, Վարդենիս քաղաքում 
գլխավոր ճանապարհից դեպի ԿՄԿ տանող 900 մ 
երկարությամբ մոտեցնող ճանապարհի հատված, 
անձրևաջրերի հեռացման համակարգ):  

Արհեստանոցի սարքավորումները մատակարարված են եղել մասամբ: 
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ձեռնարկվել են 
միջոցառումներ գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնելու համար, 
որպեսզի վարչական և ճաղավանդակային շենքերի հիմքերի 
տեղադրման աշխատանքներն իրականացվեն չոր պայմաններում:  
Հեղեղումից պաշտպանվելու համար նախատեսված է եղել 
հենապատերի տեղադրում գաբիոններից:  
Կոյուղու մաքրման կայանների մուտքի և ելքի մասերում /հոսքաչափի 
հոր/ տեղադրված են ավտոմատ սարքավորումներ, որոնք կատարում 
են կեղտաջրերի մաքրման հոսքերի չափագրում, որը տվյալները 
հաղորդում է համակարգչին և վերահսկվում օպերատորի կողմից: 
Մոտեցնող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները չեն 
իրականացվել եղանակային անբարենպաստ պայմանների 
պատճառով: 
Ջրհորդաններին կից ձագարների և ջրահեռացման կանգնակների 
տեղադրումը նույնպես չեն իրականացվել եղանակային 
անբարենպաստ պայմաններից ելնելով: 
Աշխատանքներն իրականացվել են աշնան եղանակային 
անբարենպաստ պայմաններում, որի արդյունքում ասֆալտբետոնե 
ծածկի մանրահատիկ շերտը տեղադրվել է թերություններով: 

Ակտով արձանագրված արհեստանոցի 
սարքավորումների, տարածքի դրենաժի, հեղեղումից 
պաշտպանող միջոցառումների, ինչպես նաև 
գործիքավորման վերահսկման աշխատանքներն 
ամբողջությամբ իրականացված են։ Միաժամանակ 
ակտով արձանագրված և անորակ համարված 
Վարդենիսի ԿՄԿ-ի տարածքի, Վարդենիս քաղաքում 
գլխավոր ճանապարհից դեպի ԿՄԿ տանող 900 մ 
երկարությամբ հատվածի չիրականացված 
ասֆալտապատման, ինչպես նաև անձրևաջրերի 
հեռացման համակարգի աշխատանքները, համաձայն 
անավարտ աշխատանքների և թերությունների ցանկի, 
կիրականացվեն մինչև 2013 թվականի մայիսի 30-ը։ 
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