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1․ Առաջադրանքի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները
ENPI-FLEG 1 Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Հյուսիսային Հայաստանում
անտառային պահպանվող տարածք ստեղծելու հնարավորության ուսումնասիրություն՝
նպատակ
ունենալով
գնահատել
նոր
պահպանվող
տարածքի
ստեղծման
հնարավորությունը համախմբելով գոյություն ունեցող 3 պետական արգելավայրերը
(«Գանձաքարի», «Արջատխլենու» և «Իջևանի» պետական արգելավայրեր՝ 13000 հա
ընդհանուր տարածքով), ինչպես նաև «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Սևքարի և Իջևանի
անտառտնտեսությունների կենսաբազմազանության տեսանկյունից այլ կարևոր
տարածքներ:
Միևնույն ժամանակ ENPI-FLEG 2 ծրագրի շրջանակներում 2015թ-ին ավարտվել է
առաջարկվող
արգելավայրի
սահմանների
ճշգրտման
և
քարտեզագրման
առաջադրանքը, քարտեզի նախագիծը ներկայացվել է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին
վերջնական ճշգրտման համար։ Արգելավայրի տարածքը կկազմի մոտավորապես 14000
հա՝ Աղավնավանք, Հովք, Գանձաքար, Գետահովիտ և Իջևան համայնքների վարչական
սահմաններում։
Առաջադրանքի նպատակն է աջակցել իրավական փաստաթղթերի նախագծերի
մշակմանը՝ նոր առաջարկվող «Իջևանի» արգելավայրի ստեղծման և դրա սահմանների,
կանոնադրության, կառավարման պլանի և այլ համապատասխան փաստաթղթերի
հաստատման վերաբերյալ։
Տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն ակնկալվող արդյունքները պետք է ներառեն
ստորև նշվող փաստաթղթերի վերջնական նախագծերը.
•

«Իջևանի» արգելավայրի ստեղծման և դրա սահմանների հաստատման
վերաբերյալ (հատակագիծ և սահմանների նկարագրություն) կառավարության
որոշում։

•

«Իջևանի» արգելավայրի կանոնադրության նախագծի և դրա հաստատման
իրավական ակտ։

•

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու
վերաբերյալ իրավական ակտ։

•

«Իջևանի» արգելավայրի կառավարման պլանի հաստատման իրավական ակտ։
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2․ Առաջարկվող «Իջևանի» արգելավայրի ստեղծման և դրա հետ կապված մի
շարք փաստաթղթերի հաստատման համար անհրաժեշտ իրավական
փաստաթղթեր
Առաջարկվող «Իջևանի» արգելավայրը ստեղծվելու է «Գանձաքարի», «Արջատխլենու» և
«Իջևանի» պետական արգելավայրերի հիման վրա, որոնք ներկայումս գտնվում են ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարության
<<Հայանտառ>>
ՊՈԱԿ-ին
ամրացված
անտառային հողերում: Մասնավորապես՝
1) <<Իջևանի>> պետական արգելավայրը ստեղծվել է ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի
09.04.1971 թ. N 212 կարգադրության համաձայն: Արգելավայրը գտնվում է ՀՀ Տավուշի
մարզի Աղստև գետի ավազանում, Իջևանի և Կայենի լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի
մակարդակից 900-2100 մ բարձրության վրա և զբաղեցնում է 5908 հա տարածք:
Արգելավայրի պահպանության օբյեկտը անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ
կենդանական աշխարհն են:
2) <<Գանձաքարի>> պետական արգելավայրը ստեղծվել է ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի
09.04.1971 թ. N 212 կարգադրության համաձայն: Զբաղեցնում է 6 813 հա տարածք և
գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Աղստև գետի աջափնյա վտակ Փայտաջուր գետի
ավազանում,
ծովի
մակարդակից
820-890
մ
բարձրության
վրա:
Պահպանության օբյեկտը լեռնային անտառները, հազվագյուտ և արժեքավոր
կենդանիներն են (այծյամ, գորշ արջ, Կովկասյան մարեհավ):
3) <<Արջատխլենու>> պետական արգելավայրը հիմնադրվել է ՀՍՍՀ Մինիստրների
սովետի 13.09.1958 թ. N Պ-341 որոշման համաձայն: Զբաղեցնում է 40 հա տարածք և
գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի լեռնաշղթայի հյուսիսահայաց լանջերին,
Խաղաղաղբյուր գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 1500-1800 մ բարձրության վրա:
Արգելավայրի պահպանության օբյեկտը ռելիկտային արջատխլենու և կենու պուրակներն
են:

ՀՀ անտառային օրենսգիրք
ՀՀ անտառային օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն բնության հատուկ պահպանվող
տարածքներում ընդգրկված անտառները հատուկ նշանակության անտառներ են, իսկ 42րդ հոդվածի համաձայն բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համակարգում
ընդգրկված անտառներում անտառօգտագործման կարգը սահմանվում է անտառային
օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին օրենսդրությամբ:
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ՀՀ անտառային օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի համաձայն անտառաշինության ընթացքում
անտառային տնտեսության վարման նպատակով կազմվում են համապատասխան
նախագծեր՝ անտառակառավարման պլաններ, որոնք նույն հոդվածի համաձայն
հաստատվում են պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից:
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 10.08.2005 թ. <<Անտառային տնտեսության
կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին>> N 130-Ն հրամանի 6-րդ
գլխի 5-րդ՝ <<Նախագծման առանձնահատկությունները հատուկ պահպանվող
տարածքների անտառներում>> կետի համաձայն ազգային պարկերի և արգելավայրերի
կառավարման նախագծերը մշակվում են առանձին ծրագրով` օգտագործելով գիտական
հետազոտությունները և լրացուցիչ թեմատիկ քարտեզագրական նյութերը:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենք
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով:
Օրենքի
5-րդ
հոդվածի
1-ին
մասի
համաձայն
բնության հատուկ պահպանվող տարածքները ստեղծում և դրանց կատեգորիաները
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Օրենքի 8-րդ հոդվածի <<գ>>, <<ե>>, <<զ>> կետերի համաձայն միջազգային ու
հանրապետական
նշանակության
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
կառավարման պլանները, կանոնադրությունները, չափերը և սահմանները հաստատում
է ՀՀ կառավարությունը:
Օրենքում առկա են մի շարք բացեր, օրինակ, բացակայում են բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների ստեղծման նպատակները, հիմքերը, հստակ չեն շարադրված
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման սկզբունքները,
բացակայում են արգելավայրի պահպանության ռեժիմին վերաբերող դրույթներ և այլն:
Գործող օրենքում առկա բացերը լրացնելու, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների կառավարման գործընթացներն առավել արդյունավետ դարձնելու
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության
կողմից մշակվել է «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքը նոր խմբագրությամբ, որը ներկայումս գտնվում է ՀՀ Ազգային
Ժողովում:
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Նախագծի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն բնության հատուկ պահպանվող
տարածքները կառավարվում են պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության կողմից`
համաձայն սույն օրենքի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կառավարման
պլանի,
սահմանված
կարգով
հաստատված
տարածական
պլանավորման
փաստաթղթերի և տվյալ կազմակերպության կանոնադրության, իսկ նույն հոդվածի 5-րդ
մասի համաձայն անտառային հողերում բնության հատուկ պահպանվող տարածքները
(բացառությամբ արգելոցների և ազգային պարկերի) կարող են կառավարվել
անտառային ոլորտի կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմնի կողմից:

ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ. <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում
պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 1059-Ա որոշում

Որոշմամբ հաստատված ռազմավարության 12-րդ կետի
համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կառավարման ներքո գտնվող
ԲՀՊՏ-ների կառավարումն իրականացնում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը: Այդ նպատակով նույն
փաստաթղթի
18-րդ
կետի
համաձայն
Հայաստանի
Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքում ստեղծվել է
հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժին, որը հնարավորություն կտա
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ գործող 13 արգելավայրերում իրականացնել համապատասխան գործողություններ: Նշված 13
արգելավայրերը չունեն կառավարման պլաններ:

Հաշվի առնելով, որ է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը հաստատված է ՀՀ
կառավարության կողմից և ելնելով վերոգրյալից, անտառային արգելավայրերի
կանոնադրությունները նույնպես նպատակահարմար
է հաստատել կառավարության
որոշմամբ:
Չնայած անտառակառավարման պլանները հաստատվում են պետական կառավարման
լիազորված մարմնի՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի կողմից, անտառային
արգելավայրերի, որպես բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման
պլանները նպատակահարմար է հաստատել ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
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3. Մշակված նախագծերի հաստատման ընթացակարգը
Փաստաթղթերի նախագծերը ներկայացվելու են «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին, որն այնուհետ
իրականացնելու է բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը մշակված նախագծերի
հաստատման ուղղությամբ՝ ըստ սահմանված կանոնակարգերի։
Ըստ ընթացակարգերի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը սահմանված կարգով նախագծերը պետք է
ներկայացնի
լիազորված
պետական
մարմնին՝
ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն՝ պետական շահագրգիռ մարմիններին ուղարկելու նպատակով:
Շահագրգիռ
մարմիններից
(օրենքով
սահմանված
է
5-օրյա
ժամկետ)
առաջարկությունները ստանալուց հետո կազմվում է առարկությունների և
առաջարկությունների վերաբերյալ ամփոփաթերթ, անհրաժեշտության դեպքում
նախագծերը լրամշակվում են և ուղարկվում ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝
պետական փորձագիտական եզրակացություն ստանալու նպատակով (օրենքով
սահմանված է 15-օրյա ժամկետ): ՀՀ արդարադատության նախարարությունից նախագծի
վերաբերյալ եզրակացությունը ստանալուց հետո նախագծերը ներկայացվելու են ՀՀ
կառավարության քննարկմանը:
Նախագծերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկումը պետք է իրականացվի
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի և/կամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարության պաշտոնական կայք էջում նախագիծը տեղադրելու միջոցով:

4. Եզրակացություններ և մշակված իրավական փաստաթղթերի նախագծեր
Առաջադրանքում բարձրացված հարցերը քննարկվել են «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի
առաջին տեղակալ,
գլխավոր անտառապետ Ռ.Պետրոսյանի,
հատուկ պահպանվող
տարածքների կառավարման բաժնի պետի և աշխատակիցների, մասնաճյուղերի
ղեկավարների և համապատասխան մասնագետների հետ: Քննարկումներ են իրականացվել
նաև ԲՀՀ հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակում՝ գրասենյակի ներկայացուցիչների,
տարբեր շահագրգիռ կողմերի և մասնագետների ներգրավմամբ։
Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով շահագրիռ կողմերի
քննարկումները կատարվել են հետևյալ եզրակացությունները․

հետ

ունեցած

1. Քանի որ <<Իջևանի» պետական արգելավայրը ներառված է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
կառավարման տակ գտնվող անտառային հողերում, նպատակահարմար է <<Իջևանի»
պետական արգելավայրի ստեղծման, կանոնադրության հաստատման և «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության մեջ կատարվող փոփոխությունները հաստատել ՀՀ
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կառավարության մեկ որոշմամբ (տե՛ս հավելված 1), որում կներկայացվեն արգելավայրի
ստեղծման հիմքերը,
արգելավայրի կանոնադրությունը (որտեղ սահմանվելու են
արգելավայրի գտվելու վայրը, ռեժիմը, պահպանվող օբյեկտները, սահմանափակումները
պահպանությանը վերաբերող դրույթներ և այլն)
և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
կանոնադրության մեջ կատարվող համապատասխան փոփոխություններն ու
լրացումները (հաշվի առնելով, որ Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության մեջ
բացակայում են ԲՀՊՏ-ների կառավարման հետ կապված դրույթները): «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության մեջ կատարվել է ևս մեկ այլ փոփոխություն` “անտառային
ֆոնդ” բառերը փոխարինվել են “անտառային հողեր” բառերով:
2. <<Իջևանի>> պետական արգելավայրի զբաղեցրած տարածքի չափը`14 519.52 հա,
հաստատելու և արգելավայրի սահմանները նկարագրելու նպատակով ներկայացվում է
ՀՀ կառավարության առանձին որոշման նախագիծ (տե՛ս հավելված 2):
3. <<Իջևանի>> պետական արգելավայրի կառավարման պլանի հաստատման համար
ներկայացվում է <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> արգելավայրի
---------------- թվականների կառավարման պլանը
հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Կառավարման
պլանում կներկայացվեն արգելավայրի որպես ԲՀՊՏ-ի տարածքի զարգացման,
պահպանության, վերականգնման և օգտագործման գործունեությունը կարգավորող
հիմնական դրույթները (տե՛ս հավելված 3): Հաշվի առնելով, որ արգելավայրի
կառավարման պլանի նախագծի մշակման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել,
ուստի անհրաժեշտության դեպքում նախագիծը հետագայում կլրամշակվի։
4. Նախագծերի փաթեթի հետ միասին ներկայացվում է նաև <<Իրավական ակտերի
մասին>> ՀՀ օրենքով պահանջվող տեղեկանքները և նախագծերի ընդունման
անհրաժեշտության հիմնավորումը (տե՛ս հավելված 4):
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5․ Հավելվածներ
Հավելված 1․<<Իջևանի>> պետական անտառային արգելավայր ստեղծելու,
արգելավայրի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 388-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

Նախագիծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
--------------- 2016 թվականի N
<<ԻՋԵՎԱՆԻ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16-Ի N 388-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» և «Պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներին
համապատասխան`
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1.
<<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված
պետական անտառային հողերի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու
կենսաբանական բազմազանության բնականոն զարգացումը, պահպանությունը,
պաշտպանությունը, վերականգնումը, վերարտադրությունը, ինչպես նաև բնական և
ռեկրեացիոն ռեսուրսների կայուն օգտագործումն ապահովելու նպատակով,
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար, Հովք, Գետահովիտ,
Աղավնավանք,
գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների վարչական
սահմաններում գտնվող` <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
Իջևանի և Սևքարի <<անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղերի պետական անտառային
հողերի տարածքում գտնվող «Գանձաքարի», «Արջատխլենու» և «Իջևանի» պետական
արգելավայրերի հիման վրա ստեղծել <<Իջևանի>> պետական արգելավայրը:
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2.
Հաստատել <<Իջևանի>> պետական արգելավայրի կանոնադրությունը`
համաձայն հավելվածի:
3.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի
16-ի «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 388-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումները`
1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
<<1. Հաստատել՝
1)
«Հայանտառ»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2)
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի կանոնադրությունը` համաձայն N 2
հավելվածի:>>:
4.
Որոշմամբ հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության`
1) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.
<<10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը Հայաստանի
Հանրապետության պետական անտառների և անտառային հողերի (այսուհետ՝
անտառային
հողեր)
պահպանության,
պաշտպանության,
վերարտադրության,
օգտագործման, հաշվառման, գույքագրման, անտառային պետական կադաստրի
վարման, դիտանցի, անտառների արտադրողականության և անտառային հողերի
բերրիության բարձրացման, անտառային հողերում ներառված հատուկ պահպանվող
տարածքների՝ պետական անտառային արգելավայրերի բնական էկոհամակարգերի,
լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության
գիտական ուսումնասիրության, ինչպես նաև անտառային
պաշարների կայուն
օգտագործման ապահովումն է.>>.
2) 11-րդ կետի 1-ին պարբերության, ինչպես նաև գ, ժբ, ժդ ենթակետերի և 36-րդ
կետի <<անտառային ֆոնդի>> բառերը փոխարինել <<անտառային հողերի>> բառերով, ա
ենթակետի <<անտառային ֆոնդի հաշվառումը և անտառային կադաստրի վարումը>>.
բառերը փոխարինել <<անտառների պետական հաշվառումը և անտառների պետական
կադաստրի վարումը>> բառերով.
3)կանոնադրությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 11.1-11.4 կետերով.
<<11.1. Անտառային
հողերի
պահպանությունն
իրականացվում
է
կազմակերպության
պահպանության
ծառայության՝
համապատասխան
կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տեղամասային տեսուչների միջոցով:
11.2. Կազմակերպության պահպանության ծառայության աշխատողները`
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1)
ապահովում
են
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ, արգելավայրերի
և սույն կանոնադրություններով սահմանված
նորմերի և կանոնների կատարումը կազմակերպությանն ամրացված տարածքում.
2) ստուգում են կազմակերպությանն ամրացված անտառային հողերում
ներառված արգելավայրային տարածքներ մուտք գործող անձանց անցագրերը.
3) կանխում են կազմակերպության տարածքում անտառային օրենսդրության,
ինչպես նաև բնապահպանական և բնօգտագործման ռեժիմները խախտող ցանկացած
գործողություն,
4) կազմում են անտառային օրենսդրության, այդ թվում կազմակերպության
տարածքում ներառված արգելավայրերի պահպանության նորմերը խախտումների
մասին արձանագրություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ընթացք տալու համար.
5) պահպանության ռեժիմը խախտող անձի բացակայության դեպքում վերցնում
են իրավախախտման գործիք (որսամիջոցներ) կամ անմիջական օբյեկտ (որս, բնափայտ)
հանդիսացող իրերը.
6) ապահովում են արգելավայրերի պահպանական գոտիների տարածքներում
գտնվող ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների կողմից արգելավայրերի
կանոնադրություններով սահմանված պահանջների կատարումը:
11.3 Կազմակերպության
պահպանության
ծառայության
աշխատողները
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունք ունեն
կրելու համազգեստ և օգտվելու քաղաքացիական ու ծառայողական զենքից:
11.4
Ծառայողական
պարտականությունները
կատարելու
ժամանակ
պահպանությունն
իրականացնող
աշխատողների
առողջությանը
և
գույքին
պատճառված վնասի հատուցումը կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով:>>:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից։
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Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
------------որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«ԻՋԵՎԱՆԻ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված
անտառային հողերում ներառված է նաև Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի
մարզի, Գանձաքար, Հովք, Աղավնավանք, Գետահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային
համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող` <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի Իջևանի
<<անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղի պետական անտառային հողերում ներառված
<<Իջևան>> պետական արգելավայրը:
<<Իջևան>> պետական արգելավայրը ընդգրկում է ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի
09.04.1971 թ. N 212 կարգադրության և ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի 13.09.1958 թ. N Պ-341
որոշման համաձայն ստեղծված <<Իջևանի>>, <<Գանձաքարի>> և <<Արջատխլենու>>
պետական արգելավայրերը
(այսուհետ` արգելավայր): <<Իջևան>> պետական
արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղստև գետի
միջին հոսանքում, 800-2100 մ բարձրությունների վրա: Տարածվում է Իջևանի
լեռնաշղթայի հարավահայաց լանջերին և Միափորի լեռնաշղթայի ու նրա լեռնաճյուղը
կազմող Պայտապարի լեռների հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան դիրքադրության
լանջերին և զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի` պետական
սեփականություն հանդիսացող 14 519.52 հեկտար հեկտար անտառային հողեր:
2.
Արգելավայրի
կազմակերպման
հիմնական
նպատակը
Հայաստանի
Հանրապետության Տավուշի մարզի անտառային, մարգագետնային, մարգագետնատափաստանային և լեռնատափաստանային բնական էկոհամակարգերի զարգացման
բնականոն ընթացքի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության և
պատմամշակութային
եզակի
հուշարձանների,
բնության
ժառանգության
պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, ինչպես նաև
բնական պաշարների կայուն օգտագործման ապահովումն է:
3.
Արգելավայրի
հատուկ
պահպանության
օբյեկտները
անտառային
էկոհամակարգերի
յուրահատուկ
կենդանական
աշխարհը
և
անտառային
բուսականությունն են՝ անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ հազվագյուտ և
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արժեքավոր կենդանիները (գորշ արջ, կովկասյան մարեհավ, այծյամ և այլն), լեռնային
անտառները, ռելիկտային արջատխլենու և կենու պուրակները:

II. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
4. Արգելավայրի հիմնական խնդիրներն են`
1) արգելավայրի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության բնականոն
զարգացման ապահովումը և պահպանությունը.
2) բույսերի և կենդանիների տեսակների բնական միջավայրի պահպանությունը.
3) Աղստև գետի միջին հոսանքում Իջևանի լեռնաշղթայի հարավահայաց լանջերին և
Միափորի լեռնաշղթայի ու նրա լեռնաճյուղը կազմող Պայտապարի լեռների հյուսիսային
և հյուսիս-արևմտյան դիրքադրության լանջերի տարածքներում գտնվող, անհետացման
եզրին գտնվող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում ընդգրկված
բույսերի և կենդանիների տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը.
4) գիտաճանաչողական և էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացումը.
5) մարզի բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության համար
համապատասխան նախադրյալների ապահովումը.
6) մոնիթորինգի կազմակերպման և բնության տարեգրության վարման համար
բազայի ապահովումը.
7) գիտափորձարարական
աշխատանքների
իրականացման
համար
համապատասխան նախադրյալների ապահովումը:
III. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՌԵԺԻՄԸ
5. Արգելավայրի տարածքում արգելվում են`
1) ցանկացած գործունեություն, որը խախտում է արգելավայրի բնական
համալիրների զարգացման բնականոն ընթացքը, ինչպես նաև սպառնում բնական
միջավայրի անվտանգությանը.
2) տարածքի ջրաբանական ռեժիմը խախտող ցանկացած գործունեություն`
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տարածաշրջանի բնակավայրերի բնակչության խմելու
համար պահանջվում են ջրային ռեսուրսներ.
3) բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի
պայմանների խախտումը.
4) բույսերի և կենդանիների նոր տեսակների, ինչպես նաև կենսատեխնոլոգիաների
միջոցով ստացված` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների)
ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները.
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5) թունաքիմիկատների օգտագործումը բույսերի պաշտպանության նպատակով,
ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը.
6) էկոլոգիապես վնասակար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր
առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը.
7) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և
շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրությունը,
օգտագործումը և պահեստավորումը.
8) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (հողային ծածկույթի
խախտմամբ), օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը,
հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը.
9) անտառահատումները (բացառությամբ սանիտարական և խնամքի հատումների).
10) ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս
շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ու դրանց
կանգառը ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ դրա համար
չնախատեսված վայրերում.
11) տնտեսական և բնակելի օբյեկտների շինարարությունն ու շահագործումը,
ճանապարհների,
խողովակաշարերի,
էլեկտրահաղորդման
գծերի
և
այլ
հաղորդակցուղիների շինարարությունը (բացառությամբ արգելավայրի գործունեության
համար անհրաժեշտ օբյեկտների` գրասենյակ, տնակ և այլն).
12) այլ ցանկացած գործունեություն, որը խախտում է արգելավայրի
էկոհամակարգերի կայունությունը կամ սպառում է հատուկ պահպանության կարիք
ունեցող էկոհամակարգերի, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների,
գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը:
6. Արգելավայրի տարածքում օրենքով սահմանված կարգով թույլատրվում է
իրականացնել`
1) էկոհամակարգերին բնորոշ հազվագյուտ և արժեքավոր վայրի բույսերի և
կենդանիների վերարտադրությունը.
2)
էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը
խախտող
երևույթներն
ու
գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև խախտված էկոհամակարգերի
վերականգնման միջոցառումներ.
3) սահմանված կարգով ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը.
4) զբոսաշրջության` ներառյալ էկոզբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման
ծառայությունների կազմակերպումը, հաշվի առնելով նաև արգելավայրի տարածքում
առկա պատմության և մշակույթի հուշարձանների տեղաբաշխվածությունը և
պատմական միջավայրի անխաթարության ապահովումը.
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5) օրգանական պարարտանյութերի և բուսական ու կենդանական տեսակների
վնասատուների և հիվանդությունների դեմ կենսաբանական ծագում ունեցող պայքարի
միջոցների օգտագործումը.
6) ուսումնական հաստատությունների կրթական, դաստիարակչական և
ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացումը.
7) գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ.
8) սիրողական և մարզական ձկնորսություն` այդ նպատակով առանձնացված
վայրերում.
9) ռեակցիայի նպատակով հողերն օրենքով սահմանված կարգով վարձակալության
տրամադրելը.
10)
էկոլոգիապես
մաքուր
մեթոդներով
գյուղատնտեսական
մթերքների
արտադրությունը, վերամշակումը և իրացումը:
7. Արգելավայրի տարածքում բնապահպանական և բնօգտագործման ռեժիմների
պահպանության նկատմամբ պետական վերահսկողությունն իրականացնում է
պետական լիազորված մարմինը` «Բնապահպանական վերահսկողության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
8. Բնապահպանական ռեժիմները և բնօգտագործման թույլատրելի ձևերը խախտող
կազմակերպությունները և քաղաքացիները պատասխանատվություն են կրում օրենքով
սահմանված կարգով:
IV. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏԻՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՌԵԺԻՄԸ
9. Արգելավայրի պահպանման գոտին ընդգրկում է արևմուտքում` Իջևանի լեռնաշղթայի
հարավահայաց լանջերը, հարավ-արևմուտքում` Գետիկ գետի ջրհավաք ավազանի
ջրբաժանով սահմանափակված տարածքները, հարավում`
Միափորի լեռնաշղթայի
հյուսիս-արևմտյան լեռնաճյուղերը, արևելքում` «Իջևանի» անտառտնտեսության Աղստև
գետի
վտակներով
մասնատված
տարածքները,
հյուսիսում`
«Սևքարի»
անտառտնտեսության`
Սառնաջուր
գետի
ջրհավաք
ավազանի
ջրբաժանով
սահմանափակված տարածքները:
10. Արգելավայրի պահպանման գոտու տարածքում արգելվում է տնտեսական
գործունեություն, որը կարող է սպառնալ այդ տարածքների էկոհամակարգերի
կայունությանը, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական
կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը:
V. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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12. Արգելավայրի պահպանությունն իրականացնում է <<Հայանտառ>> պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը:
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Հավելված 2. <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի սահմանների նկարագիրը, հատակագիծը և
տարածքի չափը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
Նախագիծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
--------------------------------<<ՀԱՅԱՆՏԱՌ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ <<ԻՋԵՎԱՆԻ>>
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել՝
1) <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը` համաձայն NN 1 և
2 հավելվածների,
2) տարածքի չափը` 14 519.52 հեկտար:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության _____թվականի
_________ N
-Ն որոշման

<<ԻՋԵՎԱՆԻ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ, ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ԵՎ Ք. ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ
<<Ա-Բ>>
<<Ա>> հանգուցային սահմանակետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4528373.3151,
Y=8511397.3024) սահմանագիծը ձորակի ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թեքվում է
դեպի արևելք, հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք անցնելով 201.22 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին,
այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը,
անցնելով 46.05 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ փոխում է ուղղությունը հարավարևմուտք, արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 3 սահմանակետը,
անցնելով 358.93 մ, հասնում է ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4
սահմանակետից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի հյուսիս, անցնելով 12.33 մ, հասնելով թիվ
5 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, արևելք,
հյուսիս, նորից փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 119.39 մ,
հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև մի քանի անգամ
փոխելով ուղղությունը դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային
ճանապարհը և թիվ 9-11 սահմանակետերը, անցնելով 113.29 մ, հասնում է ձորակի մոտ գտնվող թիվ 12
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4528326.4735, Y=8511332.4098): Թիվ 12
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք, այնուհետև փոխում
ուղղությունը հարավ, հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, նորից հարավ-արևելք, անտառի եզրով
անցնելով թիվ 13-15 սահմանակետերով 235.96 մ, հասնում է ձորակի մոտ գտնվող թիվ 16
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը դեպի հյուսիս, հյուսիսարևելք, հարավ արևելք և հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը նորից է փոխում ուղղությունը
դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, հատելով թիվ 17-19 սահմանակետերը, անցնելով 118.05 մ,
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, փոխում ուղղությունը հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, նորից
հարավ-արևելք և հարավ, անտառի եզրով, թիվ 21 սահմանակետով անցնելով 402.27 մ, հասնում է
լանջին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի
հյուսիս-արևելք, կտրուկ փոխում ուղղությունը հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք և հարավ, այնուհետև
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով և թիվ 23-26 սահմանակետերը անցնելով 627.88 մ, հասնում է
թիվ 27 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը մի քանի անգամ կտրուկ փոխելով ուղղությունը
դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, հարավ, հյուսիս-արևմուտք, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք,
հյուսիս-արևելք ու նորից հարավ-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնելով 42.27 մ, հասնում է թիվ 29
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4527286.4682,
Y= 8511522.7969): Թիվ 29
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սահմանակետից սահմանագիծը մի քանի անգամ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք,
հատելով դաշտային ճանապարհը, անտառի եզրով անցնելով 224.88 մ, հասնում է թիվ 31
սահմանակետին, փոխում ուղղությունը դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, հատում է դաշտային
ճանապարհը, անցնելով 48.62 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, նորից հատելով դաշտային
ճանապարհը, մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք,
այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով 863.7 մ նիշ ունեցող բարձունքը և նորից հարավ-արևմուտք,
հատելով 33-34 սահմանակետերը, անցնելով 383.75 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևելք, հատելով դաշտային
ճանապարհը, փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի վրայով, թիվ 36 սահմանակետով
անցնելով 272..73 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավարևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, նորից փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս, անցնելով 827.3
մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, մի քանի անգամ փոխում է ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք,
հարավ-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և նորից հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը թիվ 3841 սահմանակետերով անցնելով 339.77 մ, հասնում է ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 42
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, նորից
հարավ-արևելք, անցնելով 800.1 մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, այնուհետև փոխում է ուղղությունը
դեպի հարավ-արևմուտք, մի քանի անգամ հատելով դաշտային ճանապարհները և թիվ 42-45
սահմանակետերով անցնելով 780.10 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 46
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4526274.6887,
Y= 8511565.6106):
Այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը հյուսիս, արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք,
նորից փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, հատելով
դաշտային ճանապարհները և թիվ 47-50 սահմանակետերը, անցնելով 253.04 մ, հասնում է ճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է
ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք և ճանապարհի աջ կողմով շրջանցելով շինությունը թեքվում է
դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք նույն ճանապարհի հակառակ կողմով ու անտառի եզրով
հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որոնց միջև հեռավորությունը կազմում է 15.42 մ: Այնուհետև
սահմանագիծը մի քանի անգամ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հատելով
դաշտային ճանապարհը և թիվ 53 սահմանակետը անցնելով 255.82 մ, հասնում է թիվ 54
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը մի քանի անգամ հատելով ճանապարհը և
փոխելով ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք և արևմուտք, հատելով
թիվ 55-57 սահմանակետերը անցնելով 455.31 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին: Այնուհետև կտրուկ
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք անցնելով 113.13 մ, հասնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 59
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4525943.9058,
Y= 8511062.5358): Թիվ 59
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք և մի քանի անգամ
փոխելով ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհները և թիվ 60-61
սահմանակետերը անցնելով 960.62 մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին, փոխելով ուղղությունը դեպի
հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, կորագծով անցնելով 124.42 մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին,
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, արևմուտք, հյուսիսարևմուտք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնելով 705.62 մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 66
սահմանակետին և շարունակելով ուղղությունը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հյուսիս, շրջանցելով
ձորակի մոտ գտնվող 768.1 մ նիշ ունեցող կետը, փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ, հարավ19

արևմուտք, ճանապարհի ուղղությամբ շրջանցելով 801.7 մ նիշ ունեցող սահմանակետը, թեքվում է դեպի
հարավ-արևելք, արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնելով 892.27 մ, հասնում է
ճանապարհի մոտ գտնվող 913.4 մ նիշ ունեցող կետից քիչ հեռու գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են`
(X= 4525319.4840,
Y= 8509114.8132), այնուհետև հատելով ճանապարհը,
թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավ, հարավարևելք և հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 68-69 սահմանակետերով 1083.32 մ, հասնում թիվ 70
սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիսարևելք, մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, խոտհարքի և անտառի
եզրագծով հատելով թիվ 71-77 սահմանակետերը, անցնելով 1940.45 մ, հասնում է թիվ 78
սահմանակետին և փոխելով ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, նորից հյուսիսարևմուտք, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հասնում թիվ 80
սահմանակետին, շարունակելով ուղղությունը, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և
հարավ, անցնելով 839.56 մ, հասնում է թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 750.7 մ նիշ ունեցող կետի մոտով, կորագծով անտառի և խոտհարքի
եզրով հատելով թիվ 82-89 սահմանակետերը, անցնելով 1246.63 մ, հասնում է թիվ 90 սահմանակետին,
որի կոորդինատներն են` (X= 4523928.6754,
Y= 8509347.1252), այնուհետև սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, հատելով
ձորը թիվ 91-92 սահմանակետերը, անցնելով 870.07 մ, հասնում է թիվ 93 սահմանակետին, փոխում
ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, այնուհետև կորագծով անցնելով 118.29 մ, հասնում է ճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևելք, հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը մի քանի անգամ և թիվ 95 սահմանակետը,
այնուհետև ճանապարհի եզրով անցնելով 468.0 մ, հասնում է ճանապարհի ոլորանի մոտ գտնվող թիվ
96 սահմանակետին, շարունակելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնելով
935.93 մ, հասնում է թիվ 97 սահմանակետին: Թիվ 97 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի
հարավ-արևմուտք, այնուհետև կտրուկ փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և
հարավ-արևելք, թիվ 98-99 սահմանակետերով անցնում 802.79 մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին,
այդտեղից կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, նորից հարավարևմուտք, հատելով ձորը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք և նորից հարավ-արևելք,
անցնելով 171.38 մ, հասնում <<Բ>> հանգուցային սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4522353.5680, Y= 8509668.8960):
<<Ա>> - <<Բ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16581.54 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԵՎ Ք. ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ
<< Բ-Գ>>
<<Բ>> հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք,
հարավ-արևելք, նորից հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը և 739.0 մ նիշ ունեցող կետը, Իջևան-Դիլիջան
ճանապարհին զուգահեռ անցնելով , կտրուկ փոխում է ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավարևմուտք, հարավ, արևելք և փոխում ուղղությունը հարավ-արևմուտք, ճանապարհին զուգահեռ
անցնելով 1105.8 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4521264.0095, Y=
20

8509480.0548): Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավ, արևելք,
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 982.47 մ,
հասնում է Իջևան-Դիլիջան ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 510.59 մ,
հասնում է թիվ 6
սահմանակետին, որից հետո մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավարևմուտք, հատելով թիվ 7-8 սահմանակետերը, անցնելով 709.96 մ, հասնում է 778.6 մ նիշ ունեցող
կետից քիչ հեռու գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում
է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորերը, թիվ 10-12
սահմանակետերով անցնելով 1627.61 մ, հասնում է <<Գ>> հանգուցային սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են`
(X= 4519416.6869, Y= 8506682.0162):
<<Բ>> - <<Գ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4936.44 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԵՎ ՀՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ
<< Գ - Դ>>
<<Գ>> հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հարավարևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թեքվում դեպի հարավ, արևմուտք, փոխում
ուղղությունը հարավ-արևմուտք, հատելով թիվ 1 սահմանակետը և ձորը, անցնելով 1466.29 մ, հասնում
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք հասնելով թիվ 3
սահմանակետին փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, նորից հյուսիս-արևելք,
անցնելով 289.48 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`(X= 4519014.0061, Y=
8505939.0584): Որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք և հարավարևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 5 սահմանակետը, հասնում է թիվ 6
սահմանակետին, անցնելով 568.36 մ: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիսարևմուտք, հարավ-արևմուտք, կտրուկ փոխում ուղղությունը հարավ, հարավ-արևելք, հատելով
դաշտային ճանապարհները, անտառի եզրով անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերը 969.07 մ, հասնում
դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային
ճանապարհը փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, հարավ-արևելք, անցնելով 694.93
մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհի եզրով
անցնելով 195.03 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիսարևմուտք, հարավ-արևմուտք, հատելով ձորերը նորից փոխում է ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք և
հյուսիս-արևելք, անցնելով 1502.10 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են`
(X= 4517782.3696, Y= 8504257.9563): Թիվ 12 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակները, կտրուկ
փոխում ուղղությունը հարավ-արևելք, անցնելով 588.30 մ, հասնում է ձորակների հատման տեղից քիչ
հեռու գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք,
արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1151.8 մ, նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, անտառի և
խոտհարքի եզրով հատելով թիվ 15 սահմանակետը անցնելով 939.24 մ, հասնում 1220.2 մ նիշ ունեցող
կետի մոտ գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև շարունակելով ուղղությունը, անցնելով 1300.2 մ
նիշ ունեցող գագաթով, հատելով թիվ 17 սահմանակետը, խոտհարքի և անտառի եզրով անցնելով 1383.02
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մ, հասնում թիվ 18 սահմանկետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4518783.4293, Y= 8502113.5571): Թիվ 18
սահմանակետից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք և
անընդհատ փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, մի քանի անգամ հատելով դաշտային
ճանապարհը, խոտհարքի և անտառի եզրագծով թիվ 19-48 սահմանակետերով անցնելով 5928.26 մ,
հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս,
հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով
1792.7 մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, հատում է դաշտային ճանապարհը, այնուհետև փոխում
ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնելով 1293.02 մ,
հատելով թիվ 50-51 սահմանակետերը հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4520144.3637, Y= 8501641.4115), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և
աստիճանաբար փոխելով ուղղությունը, հատելով դաշտային ճանապարհները, կորագծով լանջերով
անցնելով թիվ 53 սահմանակետով 434.46 մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54
սահմանակետից սահմանագիծը հատելով դաշտային ճանապարհը, փոխում է ուղղությունը դեպի
հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, անցնելով 247.85 մ,
այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, նորից հյուսիս-արևմուտք, հատելով թիվ
56 սահմանակետը, շարունակում է ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 1185.4 մ, հասնում թիվ
57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով, անտառի և խոտհարքի
եզրագծով հատելով ձորը, անցնելով 331.62 մ, հասնում է <<Դ>> սահմանային կետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4521839.9490, Y= 8501563.3497):
<<Գ>>-<<Դ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17416.51 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ , ՀՈՎՔ ԵՎ ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ
<< Դ - Ե>>
Գանձաքար, Հովք գյուղական համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի <<Դ>>
սահմանային կետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4521839.9490, Y= 8501563.3497), սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, անտառի և խոտհարքի եզրագծով անընդհատ
փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, զիգզագներով հատելով ձորերը, լանջերը, թիվ 1-34
սահմանակետերով անցնելով 6356.35 մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին,
այնուհետև ժայռի եզրով անցնելով 734.01 մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, որի կոորդինատներն
են` (X= 4522874.1537,
Y= 8504747.1096): Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի
հակառակ կողմով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1984.0 մ նիշ ունեցող Վիթասար լեռան
գագաթով 403.45 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև փոխում ուղղությունը հարավարևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհները անտառի և
խոտհարքի եզրով, հատելով թիվ 38 սահմանակետը, անցնելով 1738.63 մ, հասնում է թիվ 39
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք,
զիգզագներով անցնելով անտառի սահմանը, իջնում դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավարևելք, հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 40-43
սահմանակետերով անցնելով 2409.81 մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4524004.4525, Y= 8505188.3579): Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս, հարավ22

արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով 1026.07 մ, հասնում է թիվ
45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք,
հատելով ճանապարհը, փոխում է ուղղությունը հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, հատում է թիվ 46
սահմանակետը, շարունակում է ուղղությունը, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և
հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1029.87 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով հատելով ձորը փոխում է ուղղությունը դեպի
հյուսիս, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 951.34 մ, հասնում ճանապարհից քիչ հեռու
գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք,
հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, մի քանի անգամ հատելով
դաշտային ճանապարհը, անցնելով 1200.40 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, թեքվում դեպի
հարավ-արևմուտք, հարավ--արևելք, այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք,
հարավ-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհի մոտ, նորից փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիսարևմուտք, հատելով թիվ 50 սահմանակետը, անցնելով 2116.2 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ
51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, հատելով ձորը
հասնում է հաջորդ ձորակին, ձորով շարունակելով դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք,
ձորակի մոտից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, փոխում է
ուղղությունը դեպի հյուսիս, անցնելով 1508.53 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը,
անցնելով 400.52 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք,
հյուսիս-արևելք, այնուհետև զիգզագներով, անտառի և խոտհարքի եզրագծով հատելով թիվ 54-57
սահմանակետերը, անցնելով 1486.20 մ, հասնում է ձորի մոտ գտնվող <<Ե>> սահմանային կետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4524867.0357, Y= 8503769.3566):
<<Դ>>-<<Ե>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20957.98 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ
<< Ե - Ա>>
<<Ե>> սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևելք, հյուսիսարևելք, հարավ և հարավ-արևելք, տարբեր ուղղություններով, զիգզագներով և ոլորաններով հատում
ձորերը, լանջերով, անտառի և խոտհարքի եզրով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 8153.84 մ,
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4526696.3287, Y= 8505969.5418),
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1883.9 մ նիշ ունեցող գագաթի
մոտով, աստիճանաբար փոխում է ուղղությունը հյուսիս, հյուսիս-արևելք և հյուսիս-արևմուտք, նորից
հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 1020.99 մ, հասնում թիվ 21
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավարևմուտք, նորից հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք,
լանջերով անցնելով 1200.34 մ, հատելով թիվ 22 սահմանակետը և ձորը, հասնում է դաշտային
ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4527732.1745, Y=
8504937.6647), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավարևմուտք, տարբեր ուղղություններով, զիգզագ կորություններով հատելով ձորերը, լանջերով
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ջրբաժանով և անտառի եզրով անցնելով 1961.35 մ, հատելով թիվ 24-25 սահմանակետերը հասնում է թիվ
26 սահմանակետին: Այդ տեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս, հյուսիսարևմուտք և հյուսիս, անցնելով 1809.4 մ նիշ ունեցող կետով, բարձրանում է 1759.2 մ նիշ ունեցող բլրի
գագաթը և փոխելով ուղղությունը հյուսիս-արևելք և հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1534.68 մ, իջնում է
գետի մոտ գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4529476.2340, Y=
8502897.9864): Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը գետի հունով հատելով թիվ 28-36
սահմանակետերը, շեղելով ուղղությունը գետի հունից հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, անցնելով
7971.86 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը դուրս գալով գետի եզրից,
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, անցնելով 828.77 մ, հասնում է Գետահովիտ բնակավայրի
սահմանի մոտ գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է
դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, տարբեր ուղղություններով, կորագծերով, Գետահովիտ բնակավայրի
սահմանով անցնելով թիվ 39-50 սահմանակետերով 3513.89 մ, հասնում է <<Ա>> սահմանային կետին:
<<Ե>>-<<Ա>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26185.69 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ
<< Զ - Է>>
Իջևան, Գանձաքար գյուղական համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի <<Զ>>
սահմանակետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4522255.8521, Y= 8509376.1410), սահմանագիծը թեքվում է
դեպի արևելք, հատելով Աղստև գետը և չգործող գազատարը, ուղղությունը փոխելով դեպի հյուսիսարևելք, անցնելով 216.77 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը
փոխում է ուղղությունը հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով շինությունները, անտառի եզրով
չգործող գազատարի մոտով մի քանի անգամ հատելով գազատարը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք,
անցնելով 1461.78 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը փոխում է
ուղղությունը հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով 198.5 մ, հասնում է թիվ 3
սահմանակետին, այդտեղից շարունակում ուղղությունը ջրամբարի և անտառի եզրով, հասնելով
դաշտային ճանապարհի մոտ, կտրուկ փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, մի քանի անգամ
փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 4
սահմանակետը, անցնելով 1411.19 մ, հասնում է Աղստև գետի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին,
որի կոորդինատներն են` (X= 4524706.0787,
Y= 8510275.8198): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը
շարունակում է ուղղությունը գետին զուգահեռ, հոսանքի ուղղությամբ մի քանի անգամ հատելով գետը,
թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 766.9 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից
սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ, այնուհետև թեքվում է դեպի
հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, շրջանցում Դենդրոպարկի տարածքը, թեքվում հյուսիս-արևմուտք,
հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և նորից հյուսիս-արևելք, մի քանի անգամ հատելով գետը, թիվ 8
սահմանակետով անցնելով 982.68 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4525543.7131, Y= 8511296.6874): Այդտեղից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք,
հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և նորից հյուսիս-արևելք, շրջանցելով շինությունները, թեքվում է
դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, անտառի և Իջևան քաղաքի բնակավայրի եզրով տարբեր
ուղղություններով անցնելով թիվ 10-35 սահմանակետերով 3896.62 մ, հասնում է թիվ 36
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սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 103.04 մ, հասնում է Իջևան
քաղաքային, Գանձաքար գյուղական համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի <<Է>>
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4525190.2249,
Y= 8513010.2546):
<<Զ>>-<<Է>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9037.67 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԵՎ ԳԱՆՁԱՔԱՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ << Է - Ը>>
Իջևան, Գանձաքար և Իջևանի պետական արգելավայրի <<Է>> սահմանակետից, որի
կոորդինատներն են` (X= 4525190.2249, Y= 8513010.2546), սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևմուտք, հարավ-արևելք, նորից հարավ-արևմուտք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ
բարձրանում բարձունքի վար, իջնում հարավ` լանջի եզրը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիսարևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, հատելով թիվ 1-6 սահմանակետերը, անցնելով
1111.49 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, շարունակում ուղղությունը,
այնուհետև թեքվում արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք և նորից հարավ-արևմուտք, թիվ
8 սահմանակետով անցնելով 840.59 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը
լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, անցնելով թփուտների եզրով, թեքվում է դեպի
հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, 1005.2 մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով,
այնուհետև թեքվում լանջով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 10-13 սահմանակետերով 907.3 մ, հասնում թիվ
14 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4524449.2595, Y= 8511988.8041): Թիվ 14
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, հարավ, հարավ-արևելք և
հարավ-արևմուտք, զիգզագներով, լանջերով անցնելով թիվ 15-19 սահմանակետերով 1493.25 մ, հատելով
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4523609.6965,
Y= 8511928.6966), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, զիգզագներով, անտառի եզրով
իջնում գետի մոտ գտնվող ճանապարհի մոտ, հատելով ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք,
ճանապարհի ուղղությամբ անցնելով թիվ 21-32 սահմանակետերով 3748.41 մ, հասնում է ճանապարհից
քիչ հեռու գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4523281.1218, Y= 8513495.6092):
Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք զիգզագներով շրջանցելով
խոտհարքները, անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 34-35 սահմանակետերով 605.85
մ, հասնում ձորակի մեջ գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը իջնում է հարավ,
տնամերձերի եզրով անցնելով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք` շրջանցելով
ժայռը, իջնում ձորը, ձորով բարձրանում անցնելով թիվ 37-39 սահմանակետերով 1812.76 մ, հասնում թիվ
40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք,
Պայտապարի լեռնաշղթայով իջնում հարավ, հարավ-արևելք զիգզագներով անտառի եզրով հատելով
դաշտային ճանապարհները, թիվ 41-58 սահմանակետերով անցնելով 2881.44 մ, հասնում է 1220.8 մ նիշ
ունեցող բարձրունքի ստորոտին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4522899.5564, Y= 8511574.8111), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արևելք,
այնուհետև հարավ, հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, հատելով թիվ 60-68 սահմանակետերը,
անցնելով 2254.13 մ, հասնում է 1217.6 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 69 սահմանակետին:
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Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք,
անցնելով 1215.2 մ նիշ ունեցող բարձունքով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս, այնուհետև
հարավ-արևմուտք և հարավ, զիգզագներով, անտառի և թփուտների եզրով հատելով դաշտային
ճանապարհը, թիվ 70-73 սահմանակետերով անցնելով 1761.29 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 73
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4520164.3501,
Y= 8510953.9651),
այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնելով 1096.14 մ, հասնում է թիվ
74 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը հյուսիս, հյուսիսարևմուտք, հարավ-արևելք, զիգզագներով անցնելով թիվ 75-78 սահմանակետերով 1114.92 մ, հատում է
դաշտային ճանապարհը և հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 79 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են`
(X= 4520217.9333, Y= 8512360.7251): Թիվ 79 սահմանակետից
սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, հիմնականում
ջրբաժանով, թիվ 80-82 սահմանակետերով անցնելով 3978.94 մ, հասնում է թիվ 83 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4518407.7729, Y= 8515371.4890), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի
հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, շրջանցելով ամառանոցները փոխում է ուղղությունը դեպի հյուսիս,
հարավ-արևելք և հասնելով ձորին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի ուղղությամբ հատելով թիվ 84
սահմանակետը, անցնելով 844.76 մ, հասնում է թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հարավ և հատելով շրջանցելով
ձորերը, լանջերը, զիգզագ ոլորաններով անընդհատ փոխելով ուղղությունը անտառի խոտհարքի եզրով
թիվ 86-92 սահմանակետերով անցնելով 5362.45 մ, հասնում է թիվ 93 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4516363.6292, Y= 8514149.4918), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի
հարավ-արևմուտք, հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, ձորերի սկզբնամասերով շրջանցելով ձորերը,
անտառի եզրով և լանջերով հատելով թիվ 94-95 սահմանակետերը և դաշտային ճանապարհը, անցնելով
1852.03 մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցելով ձորը, անտառի եզրով անցնելով 811.48
մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող <<Ը>> սահմանային կետին:
<<Է>>-<<Ը>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 32459.22 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԵՎ ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ << Ը - Թ>>
Իջևան պետական արգելավայր, Գանձաքար և Աղավնավանք գյուղական համայնքների <<Ը>>
սահմանակետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4516213.2560, Y= 8512208.1523), սահմանագիծը
շարունակում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 72.41 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, շրջանցելով շինությունները, փոխում է
ուղղությունը հյուսիս-արևելք, հյուսիս և արևելք, հատելով թիվ 2 սահմանակետը, անցնելով 1239.82 մ,
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևելք, այնուհետև մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունները տարբեր ուղղություններով, կորագծերով
հատելով ձորը, թիվ 4-8 սահմանակետերով, անտառի և խոտհարքի եզրագծով անցնելով 3528.61 մ,
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4514990.4428, Y= 8515061.9760),
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից
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հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք և հատելով անտառի եզրով թիվ 10 սահմանակետը և ձորը, անցնելով
912.24 մ, հասնում է ձորից քիչ հեռու գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից
սահմանագիծը հատելով ձորը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, տարբեր
ուղղություններով, զիգզագներով հատելով ձորերը և անտառի և խոտհարքի եզրագծով շրջանցելով
2047.2 մ նիշ ունեցող բարձունքը, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 1145.61 մ, հասնում է թիվ 13
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, հարավարևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով,
անտառի և խոտհարքի եզրագծով շրջանցելով ժայռերը, հատելով ձորը և լանջերով թիվ 14
սահմանակետով անցնելով 718.23 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4512993.7888, Y= 8514523.5190): Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը
անտառի և խոտհարքի եզրով շարունակում է ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավարևմուտք, հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի
արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 2017.5 մ նիշ ունեցող կետի մոտով, թեքվում է դեպի հյուսիս,
հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 16 սահմանակետը, անցնելով 814.70 մ, հասնում թիվ 17
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հյուսիսարևմուտք, հարավ-արևմուտք, շրջանցելով ձորը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, նորից
հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, անցնելով 996.87 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին,
այնուհետև շարունակելով ուղղությունը և մերթ ընդ մերթ փոխելով այն տարբեր ուղղություններով,
զիգզագներով, կորագծերով հատելով ձորը և թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 2050.15 մ, հասնում է
ձորի մոտ գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4512122.0188,
Y=
8512623.6268): Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով ձորը շարունակում է ուղղությունը
դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք և հյուսիս, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք,
հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք,
անցնելով 525.35 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի
արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով,
անտառի և խոտհարքի եզրով շրջանցելով բլուրները, հատելով թիվ 22-23 սահմանակետերը անցնելով
2002.42 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4514641.0137, Y=
8510085.2638): Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավարևելք և կորագծերով տարբեր ուղղություններով, անտառի և խոտհարքի եզրով հատելով թիվ 25
սահմանակետը, անցնելով 2604.73 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև փոխում
ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով բլուրները, լանջերով անցնելով 1659.42 մ, հասնում է
2035.4 մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտ գտնվող Աղավնավանք, Գանձաքար գյուղական համայնքների և
Իջևան պետական արգելավայրի <<Թ>> սահմանային կետին, որի կոորդինատներն են`
(X=
4514416.0402, Y= 8507918.4492) :
<<Ը>>-<<Թ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19983.36 մ է:
<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ԵՎ ՀՈՎՔ
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ << Թ - Ժ>>
Հովք, Խաչարձան գյուղական համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի <<Թ>>
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք,
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անցնելով լանջով, շրջանցելով 1953.5 մ նիշ ունեցող բարձրունքը, անցնելով 1205.98 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4514190.8367, Y= 8506735.4755): Թիվ 1 սահմանակետից
սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, արևմուտք,
շրջանցելով բլուրները, լանջերով, անտառի և խոտհարքի եզրով անցնելով 3917.66 մ, հասնում է 1187.0 մ
նիշ ունեցող բլրի ստորոտում գտնվող, թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է
հյուսիս, լանջով արևելք, այնուհետև իջնում հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 3-4 սահմանակետերով
603.58 մ, հասնում է գետից քիչ հեռու գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, գետի հոսանքի ուղղությամբ, հարավային լանջով
շրջանցելով շինությունները, մի քանի անգամ հատելով չգործող գազատարը և ձորը, անցնելով 2256.55 մ,
հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4517061.1691, Y=
8504969.6049), այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, հատում է
ձորը, փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք, ձորի մոտից նորից փոխում ուղղույթունը
հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 870.75 մ, հասնում է թիվ 8
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը հյուսիս,
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 985.4 մ նիշ ունեցող կետի մոտով, հատում ձորը, այնուհետև նորից է
փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հատելով գազատարը և թիվ 9
սահմանակետը, անցնելով 1054.30 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4517450.3210, Y= 8505086.1100): Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք,
հյուսիս, նորից հյուսիս-արևելք, մի քանի անգամ հատելով գազատարը, անցնելով գազատարին
զուգահեռ, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս, հատելով
գետը, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 2722.42 մ, հասնում է Դիլիջան-Իջևան ավտոճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը անցնելով ճանապարհի մոտով,
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, հատելով գետը, անցնելով 429.48 մ, հասնում է
գետի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4519669.0338, Y=
8507027.1694): Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 15 սահմանակետով
անցնելով 1011.36 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև հատելով
գետը, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հասնում ճանապարհին, փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիսարևելք, հարավ, անցնելով 333.89 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից
սահմանագիծը գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 180.37 մ, հասնում է Գանձաքար, Հովք գյուղական
համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի <<Ժ>> սահմանակետին:
<<Թ>>-<<Ժ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14586.32 մ է:

<<ԻՋԵՎԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ԵՎ ՀՈՎՔ
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ << Ժ - Զ>>
Գանձաքար, Հովք գյուղական համայնքների և Իջևան պետական արգելավայրի Աղստև գետի
եզրին գտնվող <<Ժ>> սահմանակետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4520161.0359, Y= 8508302.5063),
սահմանագիծը գետի և ճանապարհի եզրով անցնելով 180.93 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին,
այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, մի քանի անգամ հատելով գետը, անցնելով 756.26 մ,
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը
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դեպի հյուսիս-արևելք, Աղստև գետի և Դիլիջան-Իջևան ավտոճանապարհի ուղղությամբ անցնելով
633.75 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխում
ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 70.73 մ, հատում է գետը և հասնում գետի եզրին գտնվող
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը գետի եզրով, հոսանքի ուղղությամբ
հատելով չգործող գազատարը, ձորը, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 1246.62 մ, հասնում է <<Զ>>
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4522255.8521,
Y= 8509736.1410):
<<Ժ>>-<<Զ>> սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2888.28 մ է:

1. ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ
Դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով
ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, նորից հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք,
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 209.36 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որի կոորդինատներն
են` (X= 4529373.6751,
Y= 8509665.0286): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի
հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 6 սահմանակետը,
անցնելով 198.35 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ փոխում է
ուղղությունը դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 8-9
սահմանակետերով անցնելով 180.73 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4529511.2588,
Y= 8509574.0118):
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 588.45 մ է:

2. ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 36.58 մ, հասնում
է թիվ 2 սահմանակետին, փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 34 սահմանակետերով անցնելով 301.68 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4523923.0535, Y= 8502072.3611): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևմուտք, արևելք, հյուսիս-արևելք, հատում է ձորը, այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի հարավարևելք, հարավ-արևմուտք, հասնում է դաշտային ճանապարհին, բարձրանում ճանապարհով,
անցնելով 6-9 սահմանակետերով 826.27 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4523643.7679, Y= 8502215.1692): Թիվ 10 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորը շարունակում է ուղղությունը, այնուհետև
թեքվում հարավ-արևմուտք և նորից հյուսիս-արևմուտք, լանջերով անցնելով թիվ 11-12
սահմանակետերով 332.82 մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք և մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունը
զիգզագներով, կորություններով, անտառի և խոտհարքի եզրագծով, լանջերով անցնելով թիվ 14-25
սահմանակետերով 682.02 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4523989.0511, Y= 8501768.8537):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2179.37 մ է:
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4. ԻՋԵՎԱՆ
Ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով ճանապարհը
թեքվում է դեպի արևելք, հարավ-արևելք, հարավ և հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-4
սահմանակետերով 212.94 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4523843.5150, Y= 85009923.9286): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը բլրի տակով շարունակում է
ուղղությունը հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, հատում է ճանապարհը,
այնուհետև փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս-արևելք, հատելով թիվ 6-13
սահմանակետերը, անցնելով 482.89 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը
ճանապարհի ուղղությամբ, թիվ 15 սահմանակետով անցնելով 158.54 մ, հասնում է թիվ 16
սահմանակետին, կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, հյուսիսարևմուտք և նորից հյուսիս-արևելք, մի քանի անգամ հատելով ճանապարհը թիվ 17-20
սահմանակետերով անցնելով 228.01 մ, հասնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին,
որի կոորդինատներն են` (X= 4523918.9529, Y= 8509812.0954):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1082.36 մ է:

5. ԻՋԵՎԱՆ
Ձորի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ձորի ուղղությամբ թեքվում է դեպի
հարավ-արևելք, արևելք, հյուսիս-արևելք և նորից հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 2-7 սահմանակետերով
584.64 մ, հասնում է ձորի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4523328.1624, Y= 8509713.3909): Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևմուտք, հատելով ձորը կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորի հակառակ
կողմով, անտառի եզրով թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնելով 628.67 մ, հասնում է թիվ 12
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվուն է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հյուսիսարևմուտք և հարավ-արևմուտք, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, թիվ 13-15 սահմանակետերով
անցնելով 48.29 մ: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, այնուհետև
կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք, շրջանցում է
ձորը և թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 34.0 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են`(X= 4523531.4730, Y= 8509204.6735):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1295.60 մ է:

3. ԳԱՆՁԱՔԱՐ
Թիվ 1 սահմանակետից, որի կոորդինատներն են` (X= 4523918.9529,
Y=
8509812.0954), սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով
անցնելով 477.63 մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխում
ուղղությունը դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, նորից հարավ և հարավ-արևելք, հատելով թիվ 4
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սահմանակետը և անցնելով 193.06 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4523966.4739, Y= 8503278.0406): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ
6-9 սահմանակետերով անցնելով 545.99 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին:
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 1216.68 մ է:

6. ԳԱՆՁԱՔԱՐ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արևելք, նորից հարավարևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնելով 294.74 մ, հասնում է թիվ 7
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`(X= 4522668.1033, Y= 8512716.9041): Թիվ 7 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և մերթ ընդ մերթ փոխելով ուղղությունը տարբեր
ուղղություններով, զիգզագներով, անտառի եզրով հատելով թիվ 8-12 սահմանակետերը, անցնելով 197.31
մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավարևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և նորից հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 1422 սահմանակետերով անցնելով 439.29 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4522663.8699, Y= 8512381.4118): Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, նորից հյուսիս-արևելք և հյուսիս-արևմուտք,
շրջանցելով 1047.0 մ նիշ ունեցող կետը, թիվ 24-29 սահմանակետերով անցնելով 342.5 մ, հասնում է
լանջի վևա գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևելք, հյուսիս
և նորից հյուսիս-արևելք, հատելով թիվ 31-32 սահմանակետերը, անցնելով 45.66 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4522788.7535, Y= 8512492.5370):
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 1319.49 մ է:

7. ԳԱՆՁԱՔԱՐ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, նորից
հարավ-արևելք, բարձունքով, խոտհարքների և թփուտների եզրագծով անցնելով թիվ 2-7
սահմանակետերով 604.29 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4522562.1639, Y= 8512596.0422): Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավարևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, նորից հարավ-արևելք և մերթ ընդ մերթ փոխելով
ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, թփուտների եզրագծով հատելով 9-24 սահմանակետերը,
անցնելով 786.96 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4522312.9259, Y=
8512861.1552), այնուհետև սահմանագիծը անընդհատ փոխելով ուղղությունը հարավ-արևմուտք և
հյուսիս-արևմուտք, լանջերով անցնելով թիվ 26-35 սահմանակետերով 622.36 մ, հասնում է թիվ 36
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք,
հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, հատելով թիվ 37-42 սահմանակետերը, թփուտների եզրերով
անցնելով 371.70 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4522461.0062, Y=
8512118.9427): Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք,
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այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և նորից հյուսիս-արևելք, թիվ 44-45
սահմանակետերով 98.28 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս-արևելք, թիվ 47-49
սահմանակետերով, խոտհարքի և թփուտի եզրագծով անցնելով 221.57 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4522670.2440, Y= 8512143.9256):
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 2705.15 մ է:

8. ՀՈՎՔ
Ժայռի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռով թեքվում է դեպի հարավարևելք, արևելք և հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 2-5 սահմանակետերով 547.04 մ, հասնում թիվ 6
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4519993.0627,
Y= 8500682.1401): Թիվ 6
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, այնուհետև
փոխում ուղղությունը արևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, լանջերով, խոտհարքի և անտառի եզրով
անցնելով թիվ 7-14 սահմանակետերով 973.35 մ, հասնում է լանջի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին,
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը
հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք և հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը,
թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 733.88 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4518923.0458, Y= 8500505.3370): Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհը,
անցնելով թիվ 25-26 սահմանակետերով 531.78 մ, հասնում դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող
թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը աստիճանաբար փոխելով ուղղությունը դեպի
հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 28-31 սահմանակետերով, անտառի և
խոտհարքի եզրերով անցնելով 548.84 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից
սահմանագիծը կտրուկ փոխում է ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնելով 187.42 մ, հասնում
է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին:
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 3431.31 մ է:

9. ՀՈՎՔ
Հովք համայնքի սահմանի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է
հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և արևելք, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 222.82 մ, հասնում է
դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը
հատելով դաշտային ճանապարհը, աստիճանաբար թեքվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հարավարևելք, լանջով հատելով թիվ 6-10 սահմանակետերը, անցնելով 618.88 մ, հասնում է դաշտային
ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4518644.9726, Y=
8501169.1603): Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, մի
քանի անգամ հատելով դաշտային ճանապարհը և փոխելով ուղղությունը տարբեր ուղղություններով,
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անցնելով թիվ 12-22 սահմանակետերով 597.06 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 24-25
սահմանակետերը, անցնելով 281.42 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը
կտրուկ փոխում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև փոխում ուղղությունը հարավ-արևելք, հյուսիսարևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք և նորից հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը,
անտառի և խոտհարքի եզրագծով անցնելով թիվ 27-33 սահմանակետերով 688.27 մ, հասնում է
դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 34 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4518615.8633, Y= 8501351.7232): Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հարավարևելք և հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 35-37 սահմանակետերով
անցնելով 297.93 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, այդտեղից
սահմանագիծը հատելով դաշտային ճանապարհը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք և
հարավ-արևելք, թիվ 39-40 սահմանակետերով անցնելով 533.04 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը հատելով դաշտային ճանապարհը
շարունակում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հետո փոխում դեպի հյուսիս-արևելք, հյուսիսարևմուտք և նորից հյուսիս-արևելք, հատելով թիվ 42-44 սահմանակետերը, անցնելով 220.66 մ, հասնում
է թիվ 45 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4518119.4177, Y= 8501638.5668): Թիվ 45
սահմանակետից սահմանագիծը մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը հարավ-արևելք և հյուսիսարևմուտք, անտառի և խոտհարքի եզրագծով, թիվ 46-54 սահմանակետերով անցնելով 1063.40 մ,
հասնում է ձորակի մոտ գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4518238.5454, Y=
8501697.5110), այդտեղից սահմանագիծը հատելով ձորը թեքվում է հյուսիս-արևելք, այնուհետև փոխում
ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, մի քանի անգամ հատելով ձորակը, անտառի
եզրով, թիվ 56-66 սահմանակետերով անցնելով 1249.15 մ, հասնում է բնակավայրի մոտ գտնվող թիվ 67
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4517462.2827, Y= 8502256.6000): Թիվ 67
սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հարավ-արևմուտք, այնուհետև թեքվում է
դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, նորից հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 68-71
սահմանակետերով անցնելով 573.66 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 72
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք և նորից
հարավ-արևելք, հատելով դաշտայի ճանապարհները և ձորակը, թիվ 73-76 սահմանակետերով անցնելով
485.06 մ, հասնում է ձորակից քիչ հեռու գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև կտրուկ փոխում
ուղղությունը հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, անտառի եզրով թիվ 78-83 սահմանակետերով
անցնելով 878.8 մ, հասնում է բնակավայրի մոտ գտնվող թիվ 84 սահմանակետին, այնուհետև
սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հարավ-արևելք և հարավ, շրջանցելով բնակավայրը,
հատելով թիվ 85 սահմանակետը, անցնելով 489.87 մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4516687.4462,
Y= 8502359.0664): Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է հարավ-արևմուտք, արևմուտք, հատելով թիվ 87-90 սահմանակետերը, անցնելով 481.36 մ,
հասնում է թիվ 91 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը
հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 92-96 սահմանակետերով 829.88 մ, հասնում է
1287.3 մ, նիշ ունեցող բարձունքի հյուսիս-արևմտյան մասում գտնվող թիվ 97 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4517012.4901, Y= 8502010.5370): Թիվ 97 սահմանակետից սահմանագիծը
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով թիվ 98-99 սահմանակետերով, հատելով
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1459.4 մ նիշ ունեցող գագաթը, անցնելով 699.75 մ, հասնում է թիվ 100 սահմանակետին, այնուհետև
կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք,
հարավ-արևելք, հատելով թիվ 101-102 սահմանակետերը, անցնելով 268.65 մ, հասնում թիվ 103
սահմանակետին: Թիվ 103 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, այնուհետև
հյուսի-արևմուտք, թիվ 104-105 սահմանակետերով անցնելով 534.12 մ, հասնում է համայնքի սահմանի
մոտ գտնվող թիվ 106 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը դեպի
հյուսի-արևմուտք, համայնքի սահմանի ուղղությամբ անցնելով 1226.09 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4518600.5609, Y= 8500426.0969):
Թիվ 1 սահմանակետի ընդհանուր երկարությունը 12240.23 մ է:

10. ՀՈՎՔ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև փոխում
ուղղությունը հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիսարևմուտք և նորից հյուսիս-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 667.98 մ, հասնում է թիվ 6
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4516015.2942,
Y= 8501936.2840): Թիվ 6
սահմանակետից սահմանագիծ թեքվում է հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, նորից հարավ-արևելք,
հատելով 7-8 սահմանակետերը, անցնում 337.6 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, փոխում
ուղղությունը հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, հատելով թիվ 10-12 սահմանակետերը, անցնելով
636.65 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4515708.9460, Y= 8501514.7543):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1642.23 մ է:

11. ՀՈՎՔ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետերով անցնելով 511.7 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4515626.4716, Y= 8502039.0152): Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը
դեպի հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 396.89 մ,
հասնում է դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, թեքվում դեպի
արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, շրջանցելով 970.8 մ նիշ ունեցող
բարձունքը, հատելով թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 429.43 մ, հասնում է թիվ 10
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 1010.1 մ
նիշ և 1033.2 մ նիշ ունեցող գագաթների արևմտյան մասով անցնելով 306.73 մ, հասնում է թիվ 1
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4515503.0453, Y= 8501550.5736):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1644.75 մ է:

12. ՀՈՎՔ
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Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև հարավ,
հարավ-արևելք, մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը հյուսիս-արևելք և հրավ-արևելք, հատելով թիվ
2-7 սահմանակետերը, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որի
կոորդինատներն են` (X= 4516159.8776,
Y= 8502635.0013), անցնելով 927.81 մ: Այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք ու մերթ ընդ մերթ փոխելով
ուղղությունը տարբեր ուղղություններով, լանջերով և բարձունքներով հատելով ձորակները,
զիգզագներով, թիվ 9-25 սահմանակետերով անցնելով 2623.35 մ, հասնում է գյուղ տանող ճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4516855.4395, Y= 8503703.8886): Թիվ
26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 315.93 մ, հասնում է ձորի մոտ
գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև փոխում ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, հարավարևելք, նորից հյուսիս-արևելք, արևելք և հարավ, անտառի և խոտհարքի եզրով, թիվ 28-34
սահմանակետերով անցնելով 1019.51 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 35
սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4516718.1496, Y= 8504555.8802): Թիվ 35
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, մի քանի
անգամ հատելով ճանապարհը և ձորը, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թիվ 36-44
սահմանակետերով անցնելով 2414.8 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4515834.6924,
Y= 8502548.7720), այնուհետև սահմանագիծ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք,
անցնելով 89.90 մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, թեքվում դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք, ձորին
զուգահեռ անցնելով 197.97 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, կտրուկ փոխում ուղղությունը դեպի
հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և թիվ 48-49
սահմանակետերը, անցնելով 161.96 մ, հասնում է ճանապարհից քիչ հեռու գտնվող թիվ 50
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հարավարևմուտք, հարավ և նորից հարավ-արևմուտք, հատելով թիվ 51-53 սահմանակետերը, անցնելով 346.47
մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4515815.3778, Y= 8502386.5821),
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս, նորից հյուսիս-արևմուտք,
կտրուկ փոխում ուղղությունը հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, անտառի և խոտհարքի եզրով,
թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնելով 534.85 մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, այնուհետև փոխում է
ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք և նորից հյուսիս-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով
անցնելոց 307.81 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4516351.1516, Y=
8502014.3105):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8940.34 մ է:

13. ՀՈՎՔ
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, թիվ 2
սահմանակետով անցնելով 612.15 մ, հասնում է ճանապարհի ոլորանի մոտ գտնվող թիվ 3
սահմանակետին, փոխում ուղղությունը հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք և նորից
հարավ-արևելք, հատելով գյուղ տանող ճանապարհը և թիվ 4-7 սահմանակետերը, անցնելով 387.24 մ,
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են`
(X= 4517364.9103, Y=
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8504652.5054): Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևելք, արևելք
և նորից հարավ-արևելք, շրջանցելով շինությունները, անտառի եզրով, թիվ 9-12 սահմանակետերով
անցնելով 426.40 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում դեպի արևմուտք, հատելով գյուղ տանող
ճանապարհը, այնուհետև մի քանի անգամ փոխելով ուղղությունը հյուսիս-արևմուտք և հարավարևմուտք, թիվ 14-20 սահմանակետերով անցնելով 777.09 մ, հասնում է բնակավայրի և ճանապարհի
մոտ գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X= 4517175.4748, Y= 8504240.8474): Թիվ
21 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս- արևմուտք և հյուսիս-արևելք,
ճանապարհի ուղղությամբ անցնելով 981.0 մ նիշ ունեցող կետով, անցնելով 139.38 մ և հատելով թիվ 22
սահմանակետը, հասնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս, արևմուտք և հարավ-արևմուտք, շրջանցելով
շինությունները, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնելով 333.03 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին:
Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակում է ուղղությունը հարավ-արևմուտք, լանջով
անցնելով 319.93 մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևմուտք և
հյուսիս-արևելք, անցնելով 14.16 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որի կոորդինատներն են` (X=
4517323.5085,
Y= 8503772.9742):
Թիվ 1 սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3009.38 մ է:

ՀՀ կառավարության
_______ N

Հավելված N 2
թվականի
-Ն որոշման

<<ԻՋԵՎԱՆԻ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
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Հավելված 3. <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> արգելավայրի ---------------- կառավարման պլանը հաստատելու
մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագիծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
--------------------------------<<ՀԱՅԱՆՏԱՌ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ <<ԻՋԵՎԱՆԻ>>
ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ______________ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել՝
1) <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի ----------------թվականների կառավարման պլանը` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
Հավելված
ՀՀ կառավարության _____թվականի
_________ N -Ն որոշման

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
<<ԻՋԵՎԱՆԻ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ __________ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

37

Հավելված 4. Նախագծերի ընդունման անհրաժեշտության հիմնավորումը և դրանց
ընդունման կապակցությամբ <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքով
պահանջվող տեղեկանքներ:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<Իջևանի>> պետական արգելավայր ստեղծելու, արգելավայրի կանոնադրությունը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
հունվարի 16-ի N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
մասին>>, <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի տարածքի չափը, սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը
հաստատելու մասին>> և <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի __________ թվականների կառավարման պլանը
հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների
նախագծերի փաթեթի ընդունման

1. Ընթացիկ իրավիճակը եւ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ. <<Հայաստանի Հանրապետության բնության
հատուկ

պահպանվող

տարածքների

ռազմավարությունը,

պահպանության

և

օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու
մասին>> N 1059-Ա որոշմամբ հաստատված ռազմավարության 12-րդ կետի համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կառավարման
ներքո գտնվող թվով 13 ԲՀՊՏ-ների՝ արգելավայրերի կառավարումն իրականացնում է
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը, սակայն վերջինիս կանոնադրությունում բացակայում են իր
ենթակայության տակ գտնվող ԲՀՊՏ-ների՝ արգելավայրերի կառավարման վերաբերյալ
դրույթներ,

բացակայում

են

արգելավայրերի

կառավարման

սկզբունքները

և

պահպանության ռեժիմը:
Նշված 13 արգելավայրերը չունեն կանոնադրություններ, չունեն կառավարման
պլաններ, սահմանները հստակեցված չեն եղել:
ENPI-FLEG 1 ծրագրի շրջանակներում կատարվել է Հյուսիսային Հայաստանում
անտառային պահպանվող տարածք ստեղծելու հնարավորության ուսումնասիրություն՝
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նպատակ
ունենալով
գնահատել
նոր
պահպանվող
տարածքի
ստեղծման
հնարավորությունը դեռևս ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի կողմից ստեղծված և
ներկայումս գոյություն ունեցող 3 պետական արգելավայրերի («Գանձաքարի»,
«Արջատխլենու» և «Իջևանի» պետական արգելավայրեր՝ մոտ 13000 հա ընդհանուր
տարածքով),
ինչպես
նաև
«Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի
Սևքարի
և
Իջևանի
անտառտնտեսությունների կենսաբազմազանության տեսանկյունից այլ կարևոր
տարածքների հիման վրա:
ENPI-FLEG 2 ծրագրի շրջանակներում 2015թ-ին ավարտվել են «Իջևանի» պետական
արգելավայրի սահմանների ճշգրտման և քարտեզագրման աշխատանքները: 2016 թ-ին
մշակվել է «Իջևանի» պետական արգելավայրի կառավարման պլանի նախագիծը:
Հաշվի առնելով, որ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը հաստատված է ՀՀ
կառավարության կողմից և ելնելով վերոգրյալից, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անտառային
արգելավայրերի կանոնադրությունները նույնպես նպատակահարմար
է հաստատել
կառավարության որոշմամբ:
Ելնելով վերոգրյալից անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ներկայացվող
նախագծերը:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
<<Իջևանի>> պետական արգելավայր ստեղծելու, արգելավայրի կանոնադրությունը
հաստատելու

և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի

հունվարի 16-ի

N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու

մասին>>,

<<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>

պետական արգելավայրի տարածքի չափը, սայմանների նկարագիրը և հատակագիծը
հաստատելու մասին>> և <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի __________

թվականների կառավարման պլանը

հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների
նախագծերի

ընդունման

արդյունքում

կկարգավորվի

«Հայանտառ»

ՊՈԱԿ-ի

կառավարման ներքո գտնվող արգելավայրերից 3-ի միավորման արդյունքում ստեղծված
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի

ստեղծման, պահպանության, օգտագործման և

կառավարման հարաբերությունները:
3. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
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<<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի ստեղծման և ուսումնասիրման աշխատանքները քննարկվել են
ՀՀ Տավուշի մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ներկայացուցիչների և
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, վերջինիս մասնաճյուղերի ղեկավարների և համապատասխան
մասնագետների հետ:
4. Ակնկալվող արդյունքը
Ներկայացված որոշումների նախագծերի ընդունումով առավել արդյունավետ
կդառնան «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իր ենթակայության բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների կառավարման գործընթացները:
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Իրավական ակտերը ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի
կամ եկամուտների փոփոխման վերաբերյալ
<<Իջևանի>> պետական արգելավայր ստեղծելու, արգելավայրի կանոնադրությունը
հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
հունվարի 16-ի N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
մասին>>, <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի տարածքի չափը, սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը
հաստատելու մասին>> և <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի __________ թվականների կառավարման պլանը
հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների
նախագծերի փաթեթի
ընդունմամբ պետական բյուջեի ծախսային մասում էական
ավելացումներ չեն սպասվում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու
անհրաժեշտության մասին
<<Իջևանի>> պետական արգելավայր ստեղծելու, արգելավայրի կանոնադրությունը
հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
հունվարի 16-ի N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
մասին>>, <<Հայանտառ>> պոտական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի տարածքի չափը, սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը
հաստատելու մասին>> և <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի __________ թվականների կառավարման պլանը
հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների
նախագծերի փաթեթի
ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում
փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Իրավական ակտերի նախագծմանը և քննարկմանը հասարակության
մասնակցության մասին
<<Իջևանի>> պետական արգելավայր ստեղծելու, արգելավայրի կանոնադրությունը
հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
հունվարի 16-ի N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
մասին>>, <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության <<Իջևանի>>
պետական արգելավայրի տարածքի չափը, սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը
հաստատելու մասին>> և <<Հայանտառ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
<<Իջևանի>> պետական արգելավայրի __________ թվականների կառավարման պլանը
հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների
նախագծերի վերաբերյալ հասարակությունը իրազեկվել է*-------* Ծանոթություն. Նախագծերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկումն իրականացվելու է
<<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի և/կամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարության պաշտոնական կայք էջում նախագծերը տեղադրելու միջոցով:
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