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ՀԱՍՏԱՏՈւՄ  ԵՄ` 

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն` 

____________   Ռ. Հայրապետյան 

“______” ___________2015թ. 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ գյուղի 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»  Եզրակացություն տալու 

նպատակով «Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ կողմից (Շենքերի և շինությունների 

տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա N13374 տրված 

08.09.2009թ.) կատարվել է ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի դպրոցի (այսուհետ 

շենք) ակնադիտական հետազննություն, չափագրման և լուսանկարման 

աշխատանքներ 

Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները 

Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի դպրոցը, որը գրանցված է անշարժ գույքի 

գնահատման թիվ969146 վկայականով, կառուցվել է 1974 թվականին, տեղակայված է 

Լորուտ համայքի հարավ-արևմուտքում, մեծ թեքությամբ տեղանքում(տես նկ. 1): 

Շենքերի առաջին հարկերի հատակների նիշերը բարձր են տեղանքի 

համահարթեցման նիշից մոտ 30-120սմ-ով, իսկսպորտդահլիճինըցածրէմոտ 60սմ-ով: 
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Հատակագծում շենքերը ուղղանկյունաձև են և ունեն հետևյալ եզրային 

առանցքաչափերն ու հարկայնությունը. 

Եռահարկմասնաշենքնունի 13.4x43.6մ, միահարկմասնաշենքը` 12.3x43.6մ, 

իսկմարզադահլիճի և հանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքը` 

18.9x30.4մարտաքինեզրաչափերիուղղանկյունաձևհատակագիծ: Եռահարկ և 

միահարկմասնաշենքերիհարկերիբարձրությունը 3.3մէ (հարկիբարձրություն էդիտվել 

հատակիցհատակբարձրությունը): Մարզադահլիճիբարձրությունը 

(հատակիցմինչևծածկիսալիվերիննիշը) 6.1մէ, իսկհանդիսություններիդահլիճինը` 4.8մ, 

բայցդրանցծածկերը գտնվումենմիևնույնմակարդակում, 

իսկբարձրություններիտարբերությունըբացատրվումէնրանով, 

որմարզադահլիճիհատակինիշըցածրէհանդիսություններիդահլիճիհատակինիշից 

130սմ-ով: Մասնաշենքերըմիմյանցհետկապողմիահարկմիջանցքիլայնությունը 2.6մէ: 

Եռահարկ մասնաշենքն ունի 2 աստիճանավանդակ, դրանք կառուցված են դրսի 

կողմից:: Մասնաշենքերի տանիքները լանջավոր են` արտաքին 

կազմակերպվածջրահեռացմամբ: 

Դպրոցիուսումնականմասնաշենքերը կառուցվել ենլայնական կրողուերկայնական 

կապողպատերովևմիջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհորիզոնականկոշտսկավառա

կներով: Կրողպատերիառանցքայինհեռավորությունները 7.2մեն, 

իսկերկայնականպատերինը` 12.0մ: Մասնաշենքիմիջանցքիհատվածամասում, 

որիլայնությունը 3.5մէ, 

կրողլայնականպատերիփոխարեննախատեսվածենմիաձույլե/բշրջանակներ: 

Մարզադահլիճիուհանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքիկոնստրուկտիվհամակ

արգիլուծումըտրվածէթվով 3 

կրողերկայնականուկապողլայնականպատերովևվերնածածկիհորիզոնականկոշտսկավ

առակով: Կրողպատերիառանցքայինհեռավորությունները 9,0մեն, 

իսկլայնականպատերինը ` 6.0մև 18.5մ: 

Դպրոցիմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերնունենհետևյալբնութագրերը. 

• Հիմքերըժապավենայինեն, իրականացվելենխամքարաբետոնով: 

• Պատերիպատվանդանայինմասերնիրականացվելենբազալտաքարերիխամքար

աշարվածքով, դրսի«Մուշտակ»տիպիերեսաշարով, 

ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբևունեն 60-70սմհաստություն: 
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• Պատերնիրականացվելենտուֆաքարերի«Միդիս»տիպիշարվածքով, 

ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբևունեն 

50սմհաստություն,պատերիդրսիերեսաշարըսրբատաշէ: 

• Բարավորներնիրականացվելենմիաձույլե/բ-ով: 

• Ուսումնական մասնաշենքերի միջհարկային ծածկերն ու 

վերնածածկնիրականացվելենհավաքովիե/բկլորանցքավորսալերով: 

• Մարզադահլիճի և 

հանդիսություններիդահլիճիմասնաշենքիծածկնիրականացվելէհավաքովի ե/բ 

կողավորսալերով: 

Ծածկիսալերըհենվումեներկայնականպատերիվրաիրականացվածմիաձույլերկաթբետո

նե գոտուվրա, որնունի 50x55(հ)սմչափերիուղղանկյունաձևլայնականհատույթ: 

• Սանդուղքներնիրականացվելեն 18 

համարիշվելերներիցմետաղականթեքահեծաններովուհեծաններով, 

հատավորհավաքովիե/բաստիճաններովևմիաձույլե/բհարթակներով: 

• Միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնեբլոկներիևմասամբսալիկներիշար

վածքով: 

• Մասնաշենքերիտանիքներըլանջավորեն,արտաքինկազմակերպվածջրահեռաց

մամբ: 

Իրականացվելենփայտյածպեղայինուկավարամածայինկոնստրուկցիաներովևծածկված

ենմետաղականալիքավորթերթերով: 

• Սալվածքըբետոնիցէ, մասամբ՝ասֆալտբետոնից: 

  
Նկ. 1.  Դպրոցիմասնաշենքերի ճակատների տեսքեր 
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Հետազննության արդյունքում պարզվել է. 

1. Քանի որ ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի դպրոցիշենքերըկառուցվելեն 

1970-ականթվականներին, մինչև Սպիտակի 1988թ. ավերիչ երկրաշարժը, ուստի 

ակնհայտ է, որշենքերի փաստացի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ 

լուծումներում կան անհամապատասխանություններ Հայաստանի 

Հանրապետությունում ներկայումս գործող «Սեյսմակայուն շինարարություն. 

Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ II-6.02-2006 շիննորմերի պահանջների հետ: Դրանք են. 

• Պատերիքարաշարվածքիփաստացիկոնստրուկտիվլուծումներըչենհամապատա

սխանումնորմերիաղյուսակ 12-ովնախատեսվածնորմատիվայինպահանջներին: 

• Որոշպատերումմիջնապատիլայնությանևկիցբացվածքիլայնությանհարաբերութ

յուննավելիփոքրէ, քաննորմերիաղյուսակ 14 

կետովնախատեսվածթույլատրելինվազագույն 0.8 արժեքնէ: 

• Միահարկմասնաշենքումչիիրականացվելնորմերի 7.9.10. կետիպահանջը, 

այնէ` 

ծածկերիևվերնածածկիմակարդակումբոլորերկայնականուլայնականպատերիվրայովպ

ետքէիրականացվենմիաձույլե/բհակասեյսմիկ գոտիներ: 

• Ծածկերիսալերիմիջևկարաններըչենլցրելմանրահատիկբետոնովկամցեմենտայ

ինուպոլիմերցեմենտայինշաղախով, ինչպեսնախատեսվածէնորմերի 7.5. կետով, 

որիհետևանքովչիապահովվելհավաքովիե/բծածկերիմիաձուլությունը, 

ուստիծածկերըչենկարողծառայելորպեսհորիզոնականհարթությանմեջկոշտևմիաձույլսկ

ավառակներևչենկարողապահովելկրողուղղաձիգ 

կոնստրուկցիաներիհամատեղաշխատանքըերկրաշարժայինազդեցություններիժաման

ակ: 

• Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետչիբավարարում 

նորմերի 7.6. կետովնախատեսվածպահանջներին, 

ևչիապահովվածնրանցկայունությունըուղղաձիգ հարթությունիցդուրս: 

2. ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի 

դպրոցիակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ, որմասնաշենքերի 

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. 
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• Պատերի քարաշարվածքում կան թույլ վնասվածքներ, և դրանք ավելի շատ 

արտահայտված են հատկապես այն տեղերում, որտեղ տանիքի ջրահեռացման 

խողովակներից ջրերը թափվել են պատի վրա): Պատերի քարաշարվածքը թույլ 

հողմնահարվել է: Պատերի պատվանդանային մասի բազալտաքարերի ու պատի 

տուֆաքարերի շարվածքների միջև հորիզոնական կարանում առաջացել են մինչև 50-

80մմ խորությամբ դատարկություններ, բայց հարկ է նշել, որ հողմնահարված 

մասերում դեռևս ճաքեր չեն առաջացել: 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 (տես նկ. 2):  

• Տեղի են ունեցել միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի հավաքովի ե/բ սալերի 

միմյանց նկատմամբմինչև 3մմտեղաշարժեր, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէսալերիմիջևկարաններիառաստաղիվերանորո

գվածևներկվածսվաղին (տես նկ. 3): Ծածկերիսալերիտեղաշարժերնառաջացելեն 

Սպիտակիավերիչերկրաշարժիհետևանքով: 

• Միջնորմներումկանմինչև 2-

10մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններովմիջանցիկճաքեր: 

Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետանբավարարէ, 

իսկդրանցմիացմանկարաններիսվաղին վրաառկաենմինչև 3-

5մմբացվածքիլայնությամբճաքեր (տես նկ. 4): 

• Սանդուղքներիտեխնիկականվիճակըբավարարէ, 

պողպատեհեծաններնութեքահեծաններըառանձինտեղերումենթարկվելենտեղայինթույլ

կոռոզիայի, 

հատավորհավաքովիե/բաստիճաններըթույլտեղաշարժվելենմիմյանցնկատմաբ, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէաստիճաններիմիջևկարաններիառաստաղիսվ

աղին: 

• Դպրոցի հատակների մի մասը վերանորոգված է և դրանց տեխնիկական 

վիճակն բավարար է, իսկ մի մասի տեխնիկական վիճակն անբավարար, առանձին 

տեղերում փայտե հատակները կիսաքանդ են (տես նկ. 5):  
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• Մասնաշենքերիտանիքներիծածկույթըգտնվելէանբավարարվիճակում, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերըպարբերաբարներթափանցելենշենքի

կոնստրուկտիվտարրերևառաջացրելզգալիվնասվածքներ(տես նկ. 6): 

Շահագործմանընթացքումվերանորոգվելէմիայնուսումնականմասնաշենքիտանիքածա

ծկույթը: 

• Շենքերիջրագծերիևկոյուղուներքինցանցիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ: 

Աշխատակիցներիտեղեկատվությամբհաճախտեղիենունենումխցանումներևջրերիարտ

ահոսք: Նշենք, 

որայսջրերընույնպեսկարողեններթափանցելհիմնատակևպատճառհանդիսանալհիմնա

տակի գրունտիանհավասարաչափնստվածքի:  

• Շենքերիսալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ, տեղ-

տեղխոտաբույսերևծառերենաճել, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիումակերևույթայինջրերըներթափանցումենշ

ենքիկոնստրուկտիվտարրերնուհիմնատակ, 

պատճառհանդիսանալովմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերումառկանստվածքայի

ներևույթներին(տես նկ. 7): 

 

  
Նկ. 2 Պատերի քարաշարվածքի վնասվածքների և ճաքերի տեսքեր 
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Նկ. 3 Միջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիվնասվածքի տեսքեր 

  
Նկ. 4Միջնորմներիվնասվածքներիևճաքերիտեսքեր 

  

  
Նկ. 5 Հատակների, դռների ու պատուհաններիվնասվածքներիտեսքեր 
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Նկ. 6 
Տանիքիցներթափանցածմթնոլորտայինտեղումներիջրերիազդեցությունիցառաջացածվնասված

քներիտեսքեր 

  
Նկ. 7Սալվածքի անբավարար վիճակի տեսքեր 

 
Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք. 

1. ՀամաձայնՀՀքաղաքաշինությաննախարարությանկողմից 08.12.2009թ. թիվ 

282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, 

հասարակականևարտադրականշենքերիուշինություններիտեխնիկականվիճակիհետա

զննությանմեթոդականցուցումների» ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի 

դպրոցի(անշարժ գույքինկատմամբսեփականությանիրավունքի գրանցմանթիվ969146 

վկայականովամրագրված) մասնաշենքերիտեխնիկականվիճակը գնահատվումէ 

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

կոնստրուկտիվտարրերիշահագործումը հնարավոր է միայնկապիտալնորոգումից 

հետո: 

2. ՀամաձայնՀայաստանիՀանրապետությանարտակարգ իրավիճակներինախարարիառ 

23.10.2014թ. թիվ 957-

Ահրամանովհաստատված«Շենքերիևշինություններիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակի 

(աստիճանի) գնահատմանմեթոդականցուցումների»,Լորուտ համայնքի դպրոցի 

շենքերիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակը (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: 
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3. Առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների 

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

2014 շիննորմերով, դպրոցի մասնաշենքերի հետագա անվտանգ ու ապահով 

շահագործման և նույն գործառնական նշանակության նպատակով շահագործելու 

համար վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ընդունվում է 

«Սեյսմազինվածության բարձրացում»:  

4. Սեյսմազինվածության բարձրացման նպատակով նախատեսվող բոլոր 

շինարարական աշխատանքներն իրականացնել սահմանված կարգով մշակված և 

հաստատված նախագծի հիման վրա, և 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: 

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

 


