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ՀԱՍՏԱՏՈւՄ  ԵՄ` 

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն`       ____________   Ռ. Հայրապետյան 

“______” ___________2015թ. 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի դպրոցի տեխնիկական վիճակի և 

սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատման վերաբերյալ 

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի և 

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ միջև 01.12.2015թ. կնքված թիվ ԱՍ-01/15 

պայմանագրի:Եզրակացություն տալու նպատակով «Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ կողմից 

(Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա 

N13374 տրված 08.09.2009թ.) կատարվել է ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի 

դպրոցի (այսուհետ շենք) ակնադիտական հետազննություն, չափագրման և 

լուսանկարման աշխատանքներ 

Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները 

Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի դպրոցը, որը գրանցված է անշարժ գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքիթիվ969203 առ 21.01.2002թ. վկայականում, 

կազմվածէմեկեռահարկմասնաշենքից, 

մեկերկհարկմասնաշենքիցևմեկկառույցհանդիսացողմիահարկմարզադահլիճիուհանդի

սություններիդահլիճիմասնաշենքից: Շենքերը կառուցվել են 1974 թվականին, 

տեղադրված են մեծ թեքությամբ տեղանքում(տես նկ. 1), որի հետևանքով 

մասնաշենքերը տեղադրված են առանձին հարթակների վրա, որոնք միմյանցից 

տարանջատվում են հենապատերով:Եռահարկմասնաշենքնունի 13.0x72.0մ, 



2 
 

երկհարկմասնաշենքը` 13.0x36.6մ, իսկմարզադահլիճի և 

հանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքը` 

24.8x36.8մարտաքինեզրաչափերիուղղանկյունաձևհատակագիծ: Եռահարկ և 

երկահարկմասնաշենքերիհարկերիբարձրությունը 3.3մ է (հարկի բարձրություն է 

դիտվել հատակից հատակ բարձրությունը): Մարզադահլիճի բարձրությունը 5.8մ է 

(հատակից մինչև ծածկի սալի վերին նիշը), իսկ հանդիսությունների դահլիճինը` 4.8մ, 

բայց դրանց ծածկերը գտնվում են միևնույն մակարդակում, իսկ բարձրությունների 

տարբերությունը բացատրվում է նրանով, որ մարզադահլիճի հատակի նիշը ցածր է 

հանդիսությունների դահլիճի հատակի նիշից 100սմ-ով: Մասնաշենքերի 

աստիճանավանդակները կառուցված են ներսի կողմից: Եռահարկ մասնաշենքն ունի 2 

աստիճանավանդակ, իսկերկհարկմասնաշենքը՝ 1 աստիճանավանդակ: 

Մասնաշենքերիտանիքներըլանջավորեն` արտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ: 

Դպրոցիեռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումըկարկասայ

ինէ, 

իսկմարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքիկոնստրուկտիվլուծումըտ

րվածէքարեշարվածքիկրողուկապողպատերովևծածկիհորիզոնականկոշտսկավառակո

վ: 

Ստորևբերվումենայդմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումներիևկոնստրուկտիվտարրե

րիբնութագրերըառանձին-առանձին: 

ա) Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքեր. 

Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերիկարկասընախատեսվածէշրջանակայինս

խեմայով, հիմնակմախքնիրականացվելէհավաքովիերկաթբետոնե (ե/բ) 

կոնստրուկցիաներով: 

Կրողենհանդիսանումմասնաշենքերիերկայնականուղղությամբշրջանակները, 

որոնքլայնականուղղությամբկապվածենմիմյանցհետմիայնծածկերիսալերով: 

Սյուներիառանցքայինհեռավորություններըերկայնականուղղությամբ 3.0մեն: 

Մասնաշենքերիլայնականուղղությամբկարկասիկոնստրուկտիվսխեմաներկթռիչքէ, 

իսկաստիճանավանդակներիհատվածամասում` եռաթռիչք: 

Մասնաշենքերիլայնականուղղությամբսյուներիառանցքայինհեռավորություններըերկթռ

իչքհատվածամասում 6.2մեն, իսկեռաթռիչքհատվածամասում` 

համապատասխանաբար 3.4մ; 2.8մև 6.2մ: 
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Հատվածամասերիմիջիներկայնականառանցքումշրջանակներիփոխարեննախատեսվ

ածենհավաքովիերկաթբետոնեբլոկներովպատեր: 

Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերնունենհետևյալբ

նութագրերը. 

• հիմքերըժապավենայինեն, իրականացվելենխամքարաբետոնով, 

• հավաքովիերկաթբետոնեսյուներընախատեսվածենմեկհարկիբարձրությամբևուն

են 20x20սմչափերիքառակուսիլայնականհատույթ: 

Եզրայինառանցքներումերկաթբետոնեհիմնակմախքիսյուներըերեսաշարվածենտուֆաք

արերով, ևդրանքմիասինկազմումեն 55սմհաստությամբև 

125սմլայնությամբմեկամբողջականկոնստրուկցիա` միջնապատ, 

• մասնաշենքերիերկայնականառանցքներումնախատեսվածհավաքովիերկաթբետ

ոնեկրողհեծանները 3.0մթռիչքովենևունենտավրաձևլայնականհատույթ` ներքին 

գոտիով: Ներքին գոտուլայնությունը 60սմէ, իսկբարձրությունը 12սմ: 

Հեծաններիլայնականհատույթիընդհանուրբարձրությունը 34սմէ, 

իսկհատույթիվերևիմասումկողիլայնությունը 30սմէ: 

Միջիներկայնականառանցքումկիրառվածկրողե/բհեծաններիլայնականհատույթիմիջն

ամասումնախատեսվածեն 150մմտրամագծովօդափոխությանուղղաձիգ անցքեր` 

որոնցառանցքայինհեռավորությունըհեծանիերկայնականուղղությամբմոտ 25-30սմէ, 

• կրողհեծաններիևսյուներիմիացմանհանգույցըմշակվածէոչտրադիցիոն` 

անհատականեղանակով, նախատեսելովհետևյալկոնստրուկտիվլուծումները. 

• հեծաններըտեղադրվելենսյուների գլխիվրանախատեսված 14մմհաստությամբև 

40x40սմչափերիքառակուսիմետաղականսալերիվրա: 

Նույնսալերիցնախատեսվածեննաևվերևիհարկիսյուներիներքևինիշում` 

կրողհեծաններիվրա: Ներքևիևվերևիմետաղականսալերըամրակցվածենմիմյանցհետ 

M12- M14 համարիթվով 4 հեղույսներիմիջոցով, 

որոնքնախատեսվածենմետաղականսալերիանկյունայինմասերումևանցնումենկրողհեծ

աններիներքին գոտումառկաանցքերիմիջով, 

• մասնաշենքերիմիջիներկայնականառանցքումշրջանակներիփոխարեննախատե

սվածպատիհավաքովիերկաթբետոնեբլոկներնունեն 30սմհաստություն, 100-

220սմլայնությունևմեկհարկիբարձրություն: Դրանցմիմասումնախատեսվածեն 
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150մմտրամագծովօդափոխությանուղղաձիգ անցքեր, 

որոնցառանցքայինհեռավորությունըերկայնականուղղությամբմոտ 25-30սմէ, 

• մասնաշենքերիպարփակողպատերնիրականացվելենկարկասիլցաշարումով, 

միջնապատերիլայնությունը 125սմէ, իսկպատուհաններիբացվածքիլայնությունը` 180սմ: 

Պարփակողպատերնիրականացվելենկանոնավորձևիկտրվածքիտուֆաքարերիշարվա

ծքով, ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբ, ևունեն 45-50սմհաստություն: 

Պատերիվրա` բոլործածկերիմակարդակում, իրականացվելէմիաձույլերկաթբետոնե 

գոտի, 

• միջհարկայինծածկերնուվերնածածկնիրականացվելենհավաքովիերկաթբետոնե 

220մմհաստությամբկլորանցքավորսալերով, 

• սանդուղքներնիրականացվելենպողպատե գլոցված 20 

համարիշվելերներիցթեքահեծաններովուհեծաններով, 

միաձույլերկաթբետոնեհարթակներովևհավաքովիերկաթբետոնեհատավորաստիճանն

երով, 

• միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնե 

6սմհաստությամբմանրասալերիևմասամբ 20սմհաստությամբբլոկներիշարվածքով, 

• տանիքը լանջավոր է արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ, 

իրականացվել է փայտե ծպեղային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով և 

ծածկված է ազբոշիֆերյա ալիքավոր թերթերով, 

• սալվածքնասֆալտաբետոնիցէ: 

բ) Մարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիմասնաշենք. 

Մարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքերըմիասինկազմումենմ

եկընդհանուրկառույց, որիկոնստրուկտիվլուծումըտրվածէքարեշարվածքի 3 

կրողերկայնականուկապող 2 

լայնականպատերովևծածկիհորիզոնականկոշտսկավառակով: 

Միջիներկայնականպատնընդհանուրէմարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիհա

մար: Կրողենհանդիսանումկառույցի 3 երկայնականպատերը, 

որոնցառանցքայինհեռավորությունները 12.0մէ, իսկ 2 

լայնականպատերիառանցքայինհեռավորությունը 24.0մէ: 

Մարզադահլիճիհատակինիշըցածրէհանդիսություններիդահլիճիհատակինիշից 100սմ-

ով: 
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Մարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքիկոնստրուկտիվտարրե

րնունենհետևյալբնութագրերը. 

• հիմքերըժապավենայինեն, իրականացվելենխամքարաբետոնով, 

• պատերնիրականացվելենկանոնավորձևիկտրվածքիտուֆաքարերիշարվածքով, 

ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբևունեն 45-60սմհաստություն: 

Միջնապատերիլայնությունը 110սմէ, իսկպատուհաններիբացվածքիլայնությունը` 195սմ: 

Երկայնականպատերիվրա` ծածկիմակարդակում, իրականացվելէ 60x40(հ) 

սմչափերիուղղանկյունաձևլայնականհատույթովմիաձույլերկաթբետոնեգոտի, 

որիվրահենվումենվերնածածկիսալերը, 

• վերնածածկնիրականացվելէ 12.0մերկարությամբև 

1.5մլայնությամբհավաքովիերկաթբետոնեկողավորսալերով, 

• միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնե 

6սմհաստությամբմանրասալերիևմասամբ 20 սմհաստությամբբլոկներիշարվածքով,  

• մասնաշենքիտանիքըլանջավորէ,  արտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ, 

իրականացվելէփայտեծպեղայինուկավարամածայինկոնստրուկցիաներովևմետաղակա

նալիքավորթերթերիծածկույթով, 

• սալվածքնասֆալտաբետոնիցէ: 

  
Նկ. 1.  Դպրոցիմասնաշենքերի ճակատների տեսքեր 

Հետազննության արդյունքում պարզվել է. 

1. ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի դպրոցընախագծվելուկառուցվելէ 1970-

ականթվականներին` մինչևՍպիտակի 1988թ. ավերիչերկրաշարժը, ուստիակնհայտէ, 

որմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումներումկանանհամապատասխանություններՀՀն
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երկայումս գործող«Սեյսմակայունշինարարություն. նախագծմաննորմեր»ՀՀՇՆ II-6.02-

2006 շիննորմերիպահանջներին: Դրանքեն. 

• Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերիե/բհիմնակմախքիսյուներնունեն 

20x20սմչափերիքառակուսիլայնականհատույթ, իսկըստնորմերի 7.11.7 կետի` 

երկաթբետոնե հիմնակմախքով 3 

ևավելիհարկայնությամբշենքերիսյուներըպետքէընդունելոչպակաս 

40x40սմչափերիհատվածքով: 

• Քանի որ եռահարկմասնաշենքիփաստացիերկարությունը 72.0մէ, 

ապահամաձայննորմերի 7.3 

կետիպահանջների՝մասնաշենքըերկայնականուղղությամբպետքէբաժանվածլիներերկո

ւմասնաշենքերիհակասեյսմիկկարանով, որըփաստացիչիիրականացվել: 

• Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերումչիապահովվելնորմերի 7.1.4 

կետիպահանջը, այնէ` 

թույլատրվումէշենքիբարձրությամբհարկերիկոշտություններիփոփոխություն՝պայմանով

, որհարակիցհարկերիհորիզոնականկոշտություններըտարբերվենիրարիցոչավելի,  

քան 25%-ով: Մասնավորապես, 

նկուղայինևառաջինհարակիցհարկերիփաստացիհորիզոնականկոշտություններըիրարի

ց տարբերվում ենշատ անգամ ավելի, քան 25%-ով, ինչըպայմանավորվածէ այն բանով, 

որնկուղայինհարկումկոնստրուկտիվլուծումընախատեսվածէ 

80սմհաստությամբխամքարաբետոնեպատերով, իսկվերևիհարկերում՝ 

20x20սմչափերիքառակուսիլայնականհատույթիերկաթբետոնեսյուներովիրականացվա

ծկարկասով: 

• Ծածկերիսալերիմիջևկարաններըչենլցվելմանրահատիկբետոնովկամցեմենտայի

նուպոլիմերցեմենտայինշաղախով, ինչպեսնախատեսվածէնորմերի 7.5 կետով, 

ինչիհետևանքովչիապահովվելհավաքովիե/բծածկերիմիաձուլությունը, 

ուստիծածկերըչենկարողծառայելորպեսհորիզոնականհարթությանմեջկոշտևմիաձույլսկ

ավառակներևչենկարողապահովելկրողուղղաձիգ 

կոնստրուկցիաներիհամատեղաշխատանքըերկրաշարժայինազդեցություններիժաման

ակ: 

• Մարզադահլիճի 

մասնաշենքիլայնականպատերիմիջևփաստացիառանցքայինհեռավորությունը 24.0մէ, 
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ինչըմեծէնորմերի 7.9.6 կետիաղյուսակ 13-

ովնախատեսվածթույլատրելիառավելագույնարժեքներից, 

• Մարզադահլիճի դահլիճի երկայնական 

պատերումմիջնապատերիլայնությանևկիցբացվածքներիլայնությանհարաբերությունըա

վելիփոքրէ, քաննորմերիաղյուսակ 14 կետովնախատեսվածթույլատրելինվազագույն 

0.8 արժեքնէ, 

• Միջնորմների 

ամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետչիբավարարումնորմերի 7.6 

կետովնախատեսվածպահանջները, ևապահովվածչէնրանցկայունությունըուղղաձիգ 

հարթությունիցդուրս: 

•  Աստիճանավանդակներում հատիկավոր ե/բ աստիճանները փաստացի 

ամրակցված չեն մետաղական թեքահեծանների հետ, ինչպես նախատեսված է 

նորմերի 7.6.2 կետով: 

2. Թումանյան համայնքի 

դպրոցիակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ, որմասնաշենքերի 

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. 

• Եռահարկևերկհարկանիմասնաշենքերիհավաքովիերկաթբետոնեհեծաններիուսյ

ուներիմիացմանհանգույցներիտեղազննմաննպատակով, 

մասնաշենքերիտարբերհատվածամասերումբացվելևուսումնասիրվելենորոշհանգույցնե

ր (տեսնկ. 2), որիարդյունքումպարզվելէ, 

որհանգույցներումշինարարականաշխատանքներնիրականացվելենբազմաթիվթերությ

ուններովուսխալներով, 

ինչիհետևանքովկոնստրուկտիվտարրերումառաջացելենտարբերբնույթիուտարբերաստ

իճանիվնասվածքներ, մասնավորապես. 

• բետոնացումնիրականացվելէանբավարարթրթռացմամբկամառանցթրթռացման

, 

• ամրաններըևհանգույցներումկիրառվածպողպատեներդիրէլեմենտներըչունենբա

վարարհաստությամբբետոնեպաշտպանիչշերտ, 

իսկորոշդեպքերումբետոնեպաշտպանիչշերտնընդհանրապեսբացակայումէ, 

ինչիհետևանքովմերկմնացածամրաններըևպողպատեներդիրէլեմենտներըենթարկվելե

նհամատարածզգալիկոռոզիայի: 
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• հանգույցումկիրառվածմետաղականսալերըևդրանքմիմյանցհետամրակցող M12-

M14 համարիհեղույսներըչունենհամապատասխանհակակոռոզիոնպաշտպանիչշերտ, 

ինչիհետևանքովենթարկվելենհամատարածզգալիկոռոզիայի, 

• Պատերի քարաշարվածքում կան զգալի վնասվածքներ, և դրանք ավելի շատ 

արտահայտված են հատկապես այն տեղերում, որտեղ տանիքի ջրահեռացման 

խողովակներից ջրերը թափվել են պատի վրա (տես նկ. 3): Պատերի քարաշարվածքը 

թույլ հողմնահարվել է: Պատերի քարաշարվածքի ընդհանուր մակերեսի մոտ 5 

տոկոսում կան մինչև 3մմ բացվածքի լայնությամբ ուղղաձիգ և թեք միջանցիկ ճաքեր, 

որոնք ունեն նստվածքային բնույթ: Պատերի պատվանդանային մասերը և հատակից 

մոտ 0.5մ բարձրությամբ հատվածները գտնվում են թույլ խոնավացած վիճակում: 

Պատերն ու հատակները խոնավացել են հետևյալ պատճառներով: 

-   հիմքերնուպատերի գետնախարսխայինմասերըչունենջրամեկուսիչշերտ, 

- սալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերնումակերևույթայինջրերըներթափանց

ումենշենքերիկոնստրուկտիվտարրերը, 

- ջրագծերիևկոյուղուներքինցանցիցտեղիենունենումջրիարտահոսք: 

• Տեղիենունեցելմիջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիմիմյա

նցնկատմամբմինչև 3մմտեղաշարժեր, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէսալերիմիջևկարաններիառաստաղիվերանորո

գվածևներկվածսվաղին (տեսնկ. 4): Ծածկերիսալերիտեղաշարժերնառաջացելեն 

Սպիտակիավերիչերկրաշարժիհետևանքով: 

• Միջնորմներումկանմինչև 2-

8մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններովմիջանցիկճաքեր: 

Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետանբավարարէ, 

իսկդրանցմիացմանկարաններիսվաղին վրաառկաենմինչև 3-

5մմբացվածքիլայնությամբճաքեր (տեսնկ. 5): Երկրաշարժից հետո որոշակի 

միջնորմներ ուժեղացվել են մետաղական անկյունակներով (տեսնկ. 6): 

• Դպրոցի տնօրենիտեղեկատվությամբ՝ 2010թ. իրականացվելենմարզադահլիճի 

մասնաշենքի տանիքիվերանորոգմանաշխատանքներ: Մերտաղազննմամբպարզվեց, 

որ իրականացվելեն հետևյալ աշխատանքները (տեսնկ. 7). 
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- մասնաշենքի տանիքի ասբոշիֆեյա ծածկույթն ամբողջությամբ փոխարինվել է 

նոր մետաղական հարթ թերթերի ծածկույթով և այն գտնվում է լավ վիճակում, 

- բոլոր ջրհորդաններն ու ջրահեռացման խողովակները փոխարինվել են նորերով 

և դրանք գտնվում են լավ վիճակում: 

Դպրոցիմյուսմասնաշենքերիտանիքիասբոշիֆերյածածկույթըչիվերանորոգվելև 

գտնվումէանմխիթարվիճակում, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերըներթափանցելենկոնստրուկտիվտար

րերևառաջացրելվնասվածքներ (տեսնկ. 8): 

• Մարզադահլիճի մասնաշենքում 

իրականացվելենվերանորոգմանաշխատանքներ, այդթվումներքինհարդարանքի, 

ևմերտեղազննմամբպարզվեց, որներկայումս մասնաշենքիներքինհարդարանքի մոտ 

70 տոկոսի տեխնիկականվիճակը լավ է, 20 տոկոսինը՝ բավարար, 10 տոկոսինը՝ 

անբավարար: 

Աշակերտների թվաքանակի նվազեցման պատճառով երկհարկ մասնաշենքը 

վերջին տարիներին չի  շահագործվել և մասնաշենքի ներքին հարդարանքի, դռների, 

պատուհանների և հատակների տեխնիկական վիճակը գհանատվում է անբավարար 

(տեսնկ. 9):  

• Սանդուղքներիտեխնիկականվիճակըբավարարէ, 

պողպատեհեծաններնութեքահեծաններըառանձինտեղերումենթարկվելենտեղայինթույլ

կոռոզիայի, 

հատավորհավաքովիե/բաստիճաններըթույլտեղաշարժվելենմիմյանցնկատմաբ, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէաստիճաններիմիջևկարաններիառաստաղիսվ

աղին: 

• Շենքերիսալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ (տեսնկ. 10), տեղ-

տեղխոտաբույսերևծառերենաճել, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիումակերևույթայինջրերըներթափանցումենշ

ենքիկոնստրուկտիվտարրերնուհիմնատակ, 

պատճառհանդիսանալովմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերումառկանստվածքայի

ներևույթներին: 

• Տանիքիշինարարականաշխատանքներնիրականացվելենհետևյալթերություննե

րով. 
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- որոշտեղերումծպեղնաոտքերըհենվածենմարդակիվրաընդամենը 3-6սմ-ով, 

ևկապվածչենմիմյանցհետմետաղակապերով, 

- որոշտեղերումծպեղնաոտքերիևորմնափայտերիամրակապումնանբավարարէ, 

դրանքկապվածչենմիմյանցհետոլորակապերովկամմետաղակապերով, 

- բազմաթիվկանգնակներ, թեքաններ, 

մարդակներիրականացվածենփոքրչափերիլայնականհատույթով, 

ինչիհետևանքովդրանքչունենբավարարկայունություն, 

- առանձինտեղերումկանգնակներիմիջևուղղաձիգ 

կապերիքանակնանբավարարէ, 

- տակդիրներնունենփոքրչափերևկապվածչենկանգնակներիհետ, 

- փայտյակոնստրուկցիաներիառանձինէլեմենտներստացելենթույլիցչափավորկե

նսաբանականվնասվածք: Որոշկանգնակներ, թեքաններ, մարդակներունեն 5-

15մմբացվածքիլայնությամբերկայնականճաքեր: 

 

 

  
Նկ. 2 Հավաքովիե/բհեծաններիուսյուներիմիացմանհանգույցների տեսքեր 
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Նկ. 3 Պատերի քարաշարվածքի վնասվածքների և ճաքերի տեսքեր 

  
Նկ. 4Միջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիվնասվածքի տեսքեր 

  
Նկ. 5Միջնորմներիվնասվածքներիևճաքերիտեսքեր 

  
Նկ. 6Դրվագներ ուժեղացված միջնորմներից 
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Նկ. 7Վերանորոգվածտանիքներիտեսքեր 

  
Նկ. 

8Տանիքիցներթափանցածմթնոլորտայինտեղումներիջրերիազդեցությունիցառաջացածվնասվ
ածքներիտեսքեր 
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Նկ. 9 Հատակների, դռների ու պատուհաններիվնասվածքներիտեսքեր 

  
Նկ.10Սալվածքի անբավարար վիճակի տեսքեր 

 

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք. 

1. ՀամաձայնՀՀքաղաքաշինությաննախարարությանկողմից 08.12.2009թ. թիվ 

282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, 

հասարակականևարտադրականշենքերիուշինություններիտեխնիկականվիճակիհետա

զննությանմեթոդականցուցումների» ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի 

դպրոցիՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի դպրոցի(անշարժ 

գույքինկատմամբսեփականությանիրավունքի գրանցման առ 21.01.2002թ. թիվ969203 

վկայականովամրագրված) եռահարկ և երկհարկ մասնաշենքերիտեխնիկականվիճակը 

գնահատվումէ անբավարար (վնասվածության աստիճանը՝ 3-րդաստիճան), այնէ` 

կոնստրուկտիվտարրերիշահագործումը հնարավոր է միայնկապիտալնորոգումից 

հետո: 

Դպրոցի մարզադահլիճի մասնաշենքի տեխնիկականվիճակըգնահատվումէ 

բավարար(վնասվածության աստիճանը՝ 2-րդաստիճան), այնէ` կոնստրուկտիվ 
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տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջում են 

որոշ կապիտալ նորոգում, որ ամենաանհրաժեշտն է տվյալ պահին: 

2. ՀամաձայնՀՀարտակարգ իրավիճակներինախարարիառ 23.10.2014թ. թիվ 

957-

Ահրամանովհաստատված«Շենքերիևշինություններիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակի 

(աստիճանի) գնահատմանմեթոդականցուցումների», Թումանյան համայնքի դպրոցի՝ 

- ուսումնականմասնաշենքերիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակը 

(շենքիվարքըերկրաշարժիդեպքում) գնահատվումէբարձր, այնէ` 

երբօբյեկտիտարածքումմինչև 8 բալըստ MSK-64 սանդղակի 

(գետնիսպասվելիքառավելագույնարագացումը Amax=0.2g) 

հնարավորերկրաշարժիժամանակմասնաշենքերիկոնստրուկցիաներումկարողենառաջ

անալուժեղվնասվածքներ` վնասվածքիաստիճանը 4-րդհամաձայնՀՀՇՆ II-6.02-2006 

նորմերի 24 աղյուսակի: 

- մարզադահլիճի մասնաշենքի սեյսմիկխոցելիությանմակարդակը 

(շենքիվարքըերկրաշարժիդեպքում) գնահատվումէմիջին, այնէ` 

երբօբյեկտիտարածքումմինչև 8-9 բալըստ MSK-64 սանդղակի 

(գետնիսպասվելիքառավելագույնարագացումը Amax=0.3g) 

հնարավորերկրաշարժիժամանակմասնաշենքերիկոնստրուկցիաներումկարողենառաջ

անալուժեղվնասվածքներ` վնասվածքիաստիճանը 3-րդհամաձայնՀՀՇՆ II-6.02-2006 

նորմերի 24 աղյուսակի: 

2. Առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների 

վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներեր» ՀՀՇՆ 20-06-

2014 շիննորմերով, շենքի հետագա անվտանգ ու ապահով շահագործման և նույն 

գործառնական նշանակության նպատակով շահագործելու համար դպրոցի 

վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ընդունվում է 

«Սեյսմազինվածության բարձրացում»:  

 Սակայն հաշվի առնելով դպրոցի շահագործման ժամկետը, տեխնիկական 

վիճակը, սեյսմիկ խոցելիության աստիճանըև առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 

2015 թվականիհուլիսի 23 N 797-Ն «ՀՀ  պետական հանրակրթական դպրոցների 

սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների   ծրագիրը հաստատելու 

մասին» որոշման Հավելված 1-ի հիմնական դրույթներով, ավելի նպատակահարմար է 
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փոխել դպրոցի շենքի գործառնական նշանակությունը և փոխարենը կառուցել նոր 

դպրոց:  

 

 

Կատարող`  
գլխավոր ճարտարագետ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,    
ԳՄԱ ԷԿԱ թղթակից անդամ՝       Զ. Խլղաթյան  


