Հավելված 1

Սևան համայնքի ավագանու`
05.11.2018թ. թիվ 33-Ա որոշման

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.

Սույն կարգով կարգավորվում են Սևան համայնքի վարչական տարածքում
աղբահանության
աշխատանքների
իրականացման հետ
կապված
հարաբերությունները:
2. Աղբահանությունը պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող աշխատանք է՝
օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի
պահանջների պահպանմամբ:
3. Աղբահանությունը վճարովի է:
4. Համայնքի ավագանին կարող է սահմանել աղբահանության վճարի արտոնություններ
առանձին կատեգորիայի անձանց համար: Համայնքի ավագանու կողմից
անհատական արտոնություններ սահմանելն արգելվում է:
5. Սանիտարական մաքրումն իրականացվում է փողոցների` ձեռքով
ավլման
և
մեքենայացված եղանակով ,ավելվածքի բարձման և աղբավայր տեղափոխման, ձյան
մաքրման /աղ-ավազային խառնուրդի, շլակի և այլ /, սառցակալման դեմ պայքարի
իրականացման միջոցով:
6. Համայնքի վարչական տարածքի` Սևան քաղաքի, Գագարին գյուղի, Ցամաքաբերդ,
Գոմաձոր և Նոր թաղ թաղամասերի, Սևանա լճի ափամերձ տարածքների
աղբահանությունն
իրականացվում է` համապատասխան աղբահանության
աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի /հավելված 2/:
Փողոցների, հրապարակների, զբոսայգիների, պուրակների, սիզամարգերի մաքրումը
աղբից,
տերևակույտերից,
փոշուց,
կենդանիների
դիակներից,
բարձումն
ավտոինքնաթափին և տեղափոխումը աղբավայր պետք է իրականացվի շաբաթական
6 օր և տարեկան ոչ պակաս` 300 օր պարբերականությամբ:
7. Յուրաքանչյուր պահի ամեն աղբարկղի լցվածությունն առավելագույնը պետք է լինի
80%:
8.Պետք է իրականացվի նաև աղբավայրին մոտեցման ճանապարհի հարթեցում և
աղբակույտի պարբերական հողածածկում:
9. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացման
ժամանակ անհրաժեշտ է՝
1) նվազեցնել և չեզոքացնել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի
վտանգավոր ներգործությունը.
2) ապահովել բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ.
3) աղբի փոխադրման իրականացումը կազմակերպել՝ բացառելով շրջակա միջավայրի
աղտոտումը.
4) ապահովել
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
վերաբերյալ
տեղեկատվության մատչելիությունը և հանրային իրազեկվածությունը:
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II. ԱՂԲԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ՊԱՀՄԱՆ , ԱՂԲԱՐԿՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ
10. Կենցաղային աղբը հավաքվում և (կամ) պահվում է այդ նպատակով նախատեսված
տեղերում, աղբամաններում, աղբախցերում :
11. Աղբամանները տեղադրվում են բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան
15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա: Պուրակներում, զբոսայգիներում
աղբամանները տեղադրվում են մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից ոչ
պակաս, քան 50 մ հեռավորության վրա:
12.Հանգստի գոտիներում աղբամանները տեղադրվում են 3500 – 4000 քմ մակերեսին 1
աղբաման հաշվարկով:
13. Աղբամանները տեղադրվում են բնակելի և հասարակական շենքերի բակային կամ
միջբակային տարածքներում՝ փոխադրամիջոցների մոտեցման համար հարմար
դիրքով: Աղբամանները չեն տեղադրվում փողոցների մայթերի և սիզամարգերի վրա:
14.Աղբամաններն աղբով լցվում են ծավալի 2/3 –ից ոչ ավելի մակարդակով:
15.Աղբահանությունն իրականացնում են մասնագիտացված և (կամ) օրենքով
չարգելված այլ կազմակերպություններ:
16.Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ աղբահանությունն իրականացնող
կազմակերպության կողմից մաքրվում և տեղափոխվում է կոնտեյներների հարակից
տարածքի աղբը: Աղբահանության ժամանակ տեղափոխվում են նաև աղբակույտերը և
տերևակույտերը:
17.Աղբամանները տեղադրվում են ավտոկանգառների, հասարակական տրանսպորտի
կանգառների, առևտուր իրականացնող օբյեկտների մուտքերի մոտ, զբոսայգիներում,
պուրակներում, շուկաներում և այլն:
Աղբը տեղադրվում է գործող աղբավայրում:
18.Չի թույլատրվում՝
1) աղբի տեղադրումը դրա համար չնախատեսված վայրերում.
2) սպառման թափոնների այրումը.
3) աղբի համար նախատեսված վայրերում տեղադրելու անօգտագործելի բժշկական
նյութեր, դեղորայք, դեղահաբեր, կաուստիկ թթուներ, ներկանյութեր, մեքենաների
յուղեր, ցանկացած տեսակի հեղուկներ, պայթուցիկ նյութեր, այլ վտանգավոր նյութեր և
թափոններ.
4) աղբի համար նախատեսված վայրում տեղադրել սատկած կենդանու մարմին:

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Անվանումը
Սևան քաղաքի փողոցներ
Նաիրյան
Չարենցի
Հրազդան
Նալբանդյան
Սայաթ-Նովա
Աբովյան

Սպասարկվող
տարածք /քմ/
30384
16272
11055
17220
19872
11827
2

Ս. Սևանեցի
8270
Խաղաղության
7370
Շինարարների
4000
Էներգետիկների
7840
Գրիբոյեդովի
2520
Բաբաջանյան
1561
Մյասնիկյան
7343
Թումանյան
6853
Գործարանային
10769
Նաիրյան 1-ին նրբ
1480
Դեմիրճյան 1-ին նրբ
2142
Աբովյան 1-ին նրբ
1548
Դեմիրճյան
4879
Իսահակյան
1792
Օրբելի
3688
Պռոշյան
5072
Սպանդարյան
3132
Ելենովկա
5720
Ձկնորսների
4000
Կոմիտաս
1575
Հովհ Շիրազ
6762
Աշոտ Երկաթ
2016
Ռուսական
5360
Քըրք Քըրքորյան
4095
Լճափնյա
3640
Սևան համայնքի մայթեր, բակեր և հրապարակներ
Նաիրյան փողոցի մայթեր
5000
Շահումյան փողոցի մայթեր
1000
Նալբանդյան փողոցի մայթեր
3000
Սայաթ-Նովա փողոցի մայթեր
2000
Աբովյան փողոցի մայթեր
10000
Վլ. Կարապետյանի անվան
3980
հրապարակ
Զորավար Անդրանիկի անվան
2320
հրապարակ
Հ. Դանիելյանի անվան
1720
հրապարակ
Գրենոբլի հրապարակ
1020
Բազմաբնակարան շենքերի 10
48000
բակ
Գագարին գյուղի փողոցներ
Գայի
Կոմիտաս
Թումանյան
Պիոներների

10735
2682
2968
2565

3

Երիտասարդական
2250
Բաղրամյան
4896
Շիրազի
9863
Գագարինի զբոսայգի
Գոմաձոր թաղամասի փողոցներ
Խորհուրդների
4690
Սունդուկյան
3014
Պ. Սևակի
3168
Ցամաքաբերդ թաղամասի փողոցներ
Գայի
Իսակովի
Գ. Մարզպետունի
Աղբավայրի ճանապարհ
Ընդամենը

9440
7744
3850
4750
370712

Սևան համայնքում սանիտարական մաքրման ենթակա հուշարձաններն են`
1.

Պանթեոն
/
Զոհված
հուշարձանաքարեր/

ազատամարտիկների

հիշատակը

հավերժացնող

2. 1915թ Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան
3. Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան
/Ցամաքաբերդ,Գոմաձոր թաղամասեր/
4. Զորավար Անդրանիկի կիսանդրի
5. Հ.Դանիելյանի հուշարձան
6. Սայաթ-Նովայի հուշարձան
7. Փյունիկ հուշախաչքար
8. Վլ .Կարապետյանի կիսանդրի
9. Բանվորի արձան /Շահումյան փ. /
10. Յու. Գագարինի կիսանդրի

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներից առաջացող աղբի ծավալը մոտավոր
կազմում է ամսական շուրջ 1414 խ/մ
/հաշվարկի հիմք են հանդիսացել նախկին
ամիսներին փաստացի կատարված աղբահեռացման տվյալները/:

4

