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Համարը N 263-Ն
Տիպը Հրաման
Սկզբնաղբյ րը ՀՀԳՏ 2012.08.15/21(434).1
Հոդ.212.2
Ընդ նող մարﬕնը Արտակարգ իրավիճակների
նախարար
Ստորագրող մարﬕնը Արտակարգ իրավիճակների
նախարարի պաշտոնակատար
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել ամսաթիվը 25.08.2012

Տեսակը Հիﬓական
Կարգավիճակը Չի գործ մ
Ընդ նման վայրը Երևան
Ընդ նման ամսաթիվը 26.07.2012
Ստորագրման ամսաթիվը 26.07.2012
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել ամսաթիվը 13.08.2015

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
Ենթարկվել է փոփոխ թյան հետևյալ
փաստաթղթերի կողﬕց`

Յ րաքանչյ ր փոփոխ թյանը
համապատասխանող ինկորպորացիան`

ՏԿԵԱԻՆ,18.06.2015,N 595-Ն

ԱրԻրՆախ,26.07.2012,N 263-Ն

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՀԱՍՏԱՏԵԼ
ՄԱՍԻՆ

ԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատ թյան
նախարար թյան կողﬕց
27 հ լիսի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32612298

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ

ԹՅԱՆ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
26 հ լիսի 2012 թ.

N 263-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

ԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ

ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հրդեհային անվտանգ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 25-րդ հոդվածի
«ե» կետով՝

Հրամայ մ եմ՝
1. Հաստատել՝
1) հրդեհային անվտանգ թյան կանոնները՝ համաձայն հավելված 1-ի.
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2) «Ա», «Բ», «Վ», «Գ», «Դ» կարգի արտադր թյան շին թյ նների բն թագիրն ըստ հրդեհավտանգավոր թյան
դասակարգման՝ համաձայն հավելված 2-ի.
3) շենքերը և շին թյ նները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովել չափանիշները՝ համաձայն հավելված 3-ի.
4) հրդեհաշիջման, հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով և հրդեհի տագնապի ազդանշանի
փոխանցման համակարգով օբյեկտների համալրման չափանիշները՝ համաձայն հավելված 4-ի։
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան արտակարգ իրավիճակների նախարար թյան աշխատակազﬕ պետական
հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան տեսչ թյան պետ Ա. Մկրտչյանին Հայաստանի Հանրապետ թյան
արտակարգ իրավիճակների նախարար թյան աշխատակազﬕ քարտ ղար թյան պետ Ա. Գրիգորյանին՝ ս յն
հրամանը ﬔկօրյա ժամկետ մ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետ թյան արդարադատ թյան
նախարար թյ ն՝ պետական գրանցման։

Նախարարի պաշտոնակատար,
նախարարի տեղակալ

Հ. Մխիթարյան

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետ թյան
արտակարգ
իրավիճակների նախարարի 2012
թվականի
հ լիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի
ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

ԹՅԱՆ

ԲԱԺԻՆ I
ԸՆԴՀԱՆ

Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆ

Ր ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Ս յն կանոններով սահմանվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ հրդեհային
անվտանգ թյան կանոնները, որոնք պարտադիր են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների, կազմակերպ թյ նների (այս հետ՝ օբյեկտներ) և քաղաքացիների համար:
2. Հրդեհային անվտանգ թյ նն ապահովել համար պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարﬕնները, կազմակերպ թյ նները և քաղաքացիները ղեկավարվ մ են «Հրդեհային
անվտանգ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով, ս յն կանոններով և հրդեհային
անվտանգ թյան նորմատիվ փաստաթղթերով:
3. Ս յն կանոններ մ օգտագործվ մ են հետևյալ հիﬓական հասկաց թյ նները`
1) «Ա», «Բ», «Վ», «Գ», «Դ» արտադր թյան կարգեր՝ ըստ դասակարգման շենքեր, սենքեր և բաց տեխնոլոգիական
սարքավոր ﬓեր, որոնց տեխնոլոգիական գործընթացներից կախված կարող են շրջանառվել կամ գտնվ մ են
պայթ նահրդեհավտանգ և հրդեհավտանգ նյ թեր՝ համաձայն հավելված 1-ի.
2) այրվող նյ թ` ինքն ր յն, կրակի աղբյ րի հեռաց ﬕց հետո այրվող նյ թ.
3) անվտանգ թյան գոտի` տեղամաս, որտեղ հրդեհի վտանգավոր գործոնները չեն ազդ մ մարդկանց վրա.
4) բարձր հրդեհավտանգ թյ ն` իրավիճակ, երբ առկա նյ թերը նակ են առանց նախօրոք տաքացնել
բռնկվել նվազ կալորիական ջերմային աղբյ րի կարճատև ազդեց թյ նից.

5) դյ րավառ հեղ կ` բաց անոթ մ 610 C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան նեցող հեղ կ.
6) դյ րավառ, պայթյ նավտանգ փոշի` հեշտ այրվող, նպաստավոր պայմաններ մ պայթյ նի հատկ թյ ն
նեցող փոշի.
7) հակահրդեհային ﬕջտարած թյ ն` շին թյ նից դեպի հարևան շին թյ ններ կրակի տարած մը
կանխարգելել նպատակով նախատեսված տարած թյ ն.
8) հակահրդեհային պատնեշ՝ շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենք մ և սենք մ
հրդեհի այրման արգասիքների տարած մը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայ ն թյան սահման
նեցող պատեր, ﬕջնորﬓեր, ծածկեր, բացվածքների հրակայ ն լցվածքներ, նախամ տք անցախ ցեր.
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9) շենքի հրակայ ն թյան աստիճան` կառ ցատարրերի կրող նակ թյ նների, ամբողջական թյան և
ջերմաﬔկ սացման պահպանման չափանիշ.
10) պայթյ նահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ ﬕմյանց հետ շփվելիս պայթել և այրվել
նակ
նյ թեր.
11) պայթյ նավտանգ` պայթյ նի վտանգ առաջացնել , առանց օդի, թթվածնի մասնակց թյան պայթյ նի
նակ թյ ն.
12) հրագործական արտադրատեսակ՝ սարքվածք, որը նախատեսված է հրագործական բաղադր թյան այրման
(պայթ նի) ﬕջոցով էֆեկտ ստանալ համար.
13) վառող նակ` այր նակ, այրվել
նակ թյ ն նեցող.
14) 3-րդ տիպի սանդղահարթակ՝ արտաքին բաց սանդ ղքի սանդղահարթակ.
15) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են
հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
16) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի
ազդարարման համար.
17) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի
տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր ﬕջոցով լիազոր մարﬓին հաղորդման համար.
18) լիազոր մարﬕն` Հայաստանի Հանրապետ թյան արտակարգ իրավիճակների նախարար թյ ն.
19) օբյեկտի ղեկավար` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
ղեկավարներ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպ թյ նների, պետական հիﬓարկների և հարյ ր տոկոս
պետական մասնակց թյամբ իրավաբանական անձանց ղեկավարներ, առևտրային կազմակերպ թյ նների
սեփականատերեր, հասարակական և բարեգործական կազմակերպ թյ նների հիﬓադիրներ, ֆիզիկական անձ:

ԳԼ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

Խ 2

ԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌ ՄՆԵՐ

4. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել
ս յն կանոններին:
5. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են`
1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգ թյան հրահանգավոր մ.
2) կազմակերպել հրդեհի դեպք մ մարդկանց տարահանման ղիների պլանների մշակ մը և
համապատասխան վայրեր մ այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.
3) հրդեհային անվտանգ թյան նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և
իրագործել ﬕջոցառ ﬓեր (կազﬔլ ﬕջոցառ ﬓերի պլան):
6. Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի հրդեհային անվտանգ թյան
համար պատասխանատ հանդիսան մ է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողﬕց նշանակված անձը: Առանձին
տարածքների, շենքերի, շին թյ նների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի և
պրոցեսների, ինժեներական սարքավոր ﬓերի հրդեհային անվտանգ թյան համար պատասխանատվ թյ նը
օբյեկտի ղեկավարի կողﬕց ընդ նված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար
անձանց վրա: Վարձակալված շենքեր մ տեղավորված օբյեկտներ մ հրդեհային անվտանգ թյան ապահով մը
կարգավորվ մ է վարձակալ թյան պայմանագրով: Պայմանագր մ նշված տեղեկ թյ նների բացակայ թյան
դեպք մ պատասխանատվ թյ նը կր մ է վարձատ ն:
7. Հրդեհների կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց մարման աշխատանքներին օբյեկտների աշխատակիցների
ներգրավման նպատակով կարող են ստեղծվել հրդեհային պահպան թյան հասարակական կազմավոր ﬓեր:
8. Օբյեկտների հրդեհային անվտանգ թյ նն ապահովող մարﬕնների կողﬕց արտադրական, վարչական,
պահեստային և օժանդակ շին թյ նների ինչպես նաև կառ ցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների
տեսանելի վայրեր մ փակցվ մ են ց ցատախտակներ` հրդեհային պահպան թյան կանչի հեռախոսահամարով:
9. Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողﬕց ընդ նված համապատասխան իրավական ակտով պետք է
սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր ﬔջ ներառ մ է`
1) ծխել վայրը և կահավոր մը.
2) շենք մ (արտադրամաս մ) գտնվող ﬕանվագ թ յլատրելի դյ րավառ հ մքի, կիսաֆաբրիկատների,
պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.
3) դյ րավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշ հավաքման և հագ ստների պահման կարգը.
4) աշխատանքային օրվա վերջ մ էլեկտրասարքավոր ﬓերի հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և
այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարել կարգը.
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554

3/56

9/20/2019

DocumentView

5) աշխատողների գործող թյ նները հրդեհ հայտնաբերել դեպք մ, ինչպես նաև հակահրդեհային
հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատ ները.
6) կառ ցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակ մ ժամանակավոր շին թյ նների և արտադրամասերի,
շինանյ թի և սղոցանյ թի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյ րների, հրշեջ վահանակների և դրանց
մոտեցման հրշեջ ավտոﬔքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարար թյան ղեկավարի կողﬕց
հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան տեսչ թյան հետ համաձայնեցված
տարածքի հատակագիծը.
7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածք մ բաց կրակի օգտագործման կարգը.
8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածք մ բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխել կարգը.
9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
10. Այն օբյեկտներ մ, որտեղ շին թյան ﬔկ հարկ մ ﬕաժամանակ գտնվ մ են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի
վայրեր մ փակցվ մ են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ց յց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվ մ են
կայանքներ` հրդեհի դեպք մ մարդկանց տեղեկացման համար:
Այն օբյեկտները, որտեղ ﬕաժամանակ գտնվ մ են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվ մ է հրդեհի դեպք մ
անձնակազﬕ գործող թյ նների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներ մ ընդգրկված
աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվ մ մարզ ﬓեր ( ս ﬓավարժանքներ):
11. Պայթյ նավտանգ, ժեղ ներգործող թ նավոր նյ թեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների
ղեկավարները հրդեհ առաջանալ դեպք մ հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադր մ են այդ նյ թերի
վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազﬕ անվտանգ թյ նն ապահովել նպատակով:
12. Զանգվածային ﬕջոցառ ﬓեր անցկացնող օբյեկտները և անձինք (պատաասխանատ ները)
ﬕջոցառ ﬓեր անցկացնել ց առաջ ապահով մ են հրդեհային անվտանգ թյան սահմանված պահանջները:

ԳԼ

Խ 3

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆ ԹՅ ՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
13. Կազմակերպ թյ նների, բնակավայրերի, շենքերի, շին թյ նների, շինարարական հրապարակների, բաց
պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները պետք է ժամանակին մաքրվեն
հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատ կ հատկացված
տարածքներ մ, կոնտեյներների կամ արկղերի ﬔջ և տեղափոխվեն:
14. Շենքերի, շին թյ նների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները չեն
կարող օգտագործվել նյ թերի, սարքավոր ﬓերի, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային
տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շին թյ նների կառ ցման համար:
15. Շենքերի, շին թյ նների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյ րների,
անշարժ հրդեհային սանդ ղքների, հրդեհային գ յքի մոտեցման ճանապարհները և անց ﬓերը պետք է ﬕշտ
ազատ լինեն:
Վերակառ ցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպք մ, ջրային աղբյ րներին մոտենալ կամ այդ
հատվածով անցնել նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ղղ թյ նը ց յց տվող ց ցանակներ:
Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ
ավտոﬔքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառ յցից և
ձյ նից:
16. Ժամանակավոր շին թյ նները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և
շին թյ ններից 8 ﬔտրից ոչ պակաս հեռավոր թյան վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառ թյամբ,
այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի ﬔծ հակահրդեհային ﬕջտարած թյան): Առանձին
բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թ յլատրվ մ է տեղադրել խմբերով, յ րաքանչյ ր բլոկ մ 10-ից ոչ ավելի
կոնտեյներ, որոնց գ մարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից ﬕնչև շին թյ նները,
առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավոր թյ նը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:
17. Հակահրդեհային ﬕջտարած թյ ններ մ, բաց տարածքներ մ արգելվ մ է կրակի ﬕջոցով թափոններ
ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատ կ տեղեր մ այր մը հսկող թյ նից դ րս
թողնելը:
18. Հակահրդեհային ջրաղբյ րները, շենքերի և շին թյ նների մ տքերը արագ ի հայտ բերել նպատակով,
օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լ սավոր թյամբ:
19. Օբյեկտների ներքին երկաթ ղային գծանցները և անց ﬓերը պետք է նենան համատարած տախտակ մ
և լինեն ազատ հրշեջ ﬔքենաների երթևեկ թյան համար: Վագոնների կայան մը երկաթ ղ գծանց մ առանց
գնացքաքարշի չի թ յլատրվ մ: Երկաթգծի գծանցերի քանակը պետք է լինի 2-ից ոչ պակաս:
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20. Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող
հրապարակներ մ, բակեր մ չի թ յլատրվ մ պահել դյ րավառ հեղ կներ և գազեր:
21. Մանկական ամառանոցների և առողջարանային համալիրների տարածքը, արտաքին սահմանագծով պետք
է նենա 3 մ-ից ոչ պակաս վարած շերտ:
22. Բնակավայրերը, այգեգործական ընկեր թյ նները, որոնց շին թյ նները (հողակտորները) 300-ից չեն
գերազանց մ, հրդեհաշիջման համար պետք է նենան շարժական հրշեջ շարժիչապոմպ, իսկ եթե դրանց քանակը
300-ից ﬕնչև 1000 է՝ երկ սից ոչ պակաս կցովի հրշեջ շարժիչապոմպ: Գյ ղական վայրեր մ գտնվող հանգստյան
տները և առողջապահական հիﬓարկները հրդեհային անվտանգ թյան նորմատիվ փաստաթղթերի համաձայն
պետք է ապահովված լինեն հրշեջ տեխնիկայով և համապատասխան հրդեհատեխնիկական սարքավոր ﬓերով:
23. Արտադրական և պահեստային շին թյ նների համար պետք է որոշվի պայթյ նահրդեհավտանգ թյան
կարգը և նշվի շին թյ նների դռների վրա:
Բարձր հրդեհավտանգ թյ ն նեցող սարքավոր ﬓերի մոտ փակցվ մ են անվտանգ թյան նշաններ,
ց ցանակներ:
Արտադր թյան պրոցես մ չի թ յլատրվ մ օգտագործել պայթյ նահրդեհավտան-գ թյան ց ցանիշները
չ ս ﬓասիրված նյ թեր:
24. Շենքերի և շին թյ նների հակահրդեհային համակարգը և սարքավոր ﬓերը (հակածխային
պաշտպան թյան, հրդեհային ինքնաշխատ ﬕջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր,
հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի ﬕջի պաշտպանական սարքեր) պետք է
մշտապես պահվեն սարքին, աշխատ նակ վիճակ մ:
Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատ նակ վիճակ մ: Չի
թ յլատրվ մ տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:
25. Չի թ յլատրվ մ աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիﬓերի հսկող թյան համար
նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպք մ,
ինչպես նաև անսարք թյ ններով տեխնիկական սարքերի, սարքավոր ﬓերի վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի
պատճառ դառնալ:
26. Նորմավորված հրակայ ն թյան աստիճան պահանջող ﬔտաղական կամ փայտյա կառ ցատարրերի
հրակայ ն թյան սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավոր թյան կարգերի նվազեցման համար,
դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:
27. Շինարարական հիﬓատարրերի այրվող ջերմաﬔկ սիչ նյ թերի, ﬔտաղական հենարանների և
սարքավոր ﬓերի հրապաշտպան պատվածքների ﬖասվածքները պետք է անﬕջապես վերացնել:
Մշակված (տոգորված) փայտյա կառ ցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործ թյան
ժամկետը լրանալ ց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգ թյան պահանջներին համապատասխան
կրկին մշակվեն:
28. Շենքերի վերապլանավորման, նպատակային նշանակ թյան փոփոխման կամ նոր տեխնոլոգիական
սարքավոր ﬓերի տեղադրման դեպք մ պետք է պահպանվեն շինարարական և տեխնոլոգիական նախագծման
նորﬔրի հակահրդեհային պահանջները:
29. Հակահրդեհային պատնեշների, ծածկերի պարսպող հիﬓատարրերի և ինժեներական, տեխնոլոգիական
հաղորդակցման ղիների փոխհատման տեղեր մ առաջացած բացվածքները և ճեղքերը պետք է փակվեն
անհրաժեշտ հրակայ ն և ծխագազանթափանցելի թյ ն ապահովող շինարարական շաղախով կամ չայրվող
նյ թերով:
Ձեղնահարկերի լսողական լ սամ տները պետք է մշտապես գտնվեն փակ վիճակ մ և լինեն
ապակեպատված:
30. Նավթաբազաները, 800-ից ավել նստատեղ նեցող թատրոնները, 500-ից ավել մահճակալ նեցող
հիվանդանոցները, օդանավակայանները, էլեկտրակայանները, էլևատորները, քիﬕական և նավթավերամշակման
գործարանները, ﬕջ կային էներգիայի հետ առնչ թյ ն նեցող գիտահետազոտական հիﬓարկները և
հրդեհապայթ նավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է
նենան ղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային
կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:
31. Շենքեր մ, շին թյ ններ մ և բաց տարածքներ մ չի թ յլատրվ մ՝
1) նկ ղային և ցոկոլային հարկեր մ պահել և օգտագործել այրվող և դյ րավառ հեղ կներ, վառոդ,
պայթ ցիկ նյ թեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավոր մով ապրանքներ, ցել լոիդի և այլ
պայթյ նավտանգ նյ թեր, բացառ թյամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.
2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները
օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի,
սարքավոր ﬓերի, կահ յքի և այլ իրերի պահման համար.
3) ցոկոլային հարկեր մ և նկ ղներ մ ստեղծել այրվող նյ թերի պահեստներ, արհեստանոցներ,
տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մ տքը ﬔկ սացված չէ ընդհան ր սանդղավանդակից.
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4) աղբահեռացման հորաններ մ և աղբակ տակման խցեր մ աղբի ոչնչաց մը այրման ﬕջոցով.
5) հանել նախագծով նախատեսված նախասրահների, սրահների, ﬕջանցքների, նախամ տքերի,
սանդղավանդակների դռները.
6) կ տակել կահ յք, սարքավոր ﬓեր և այլ իրեր` պատշգամբների և խորշապատշգամբների մ տքերի, կից
բաժանմ նքների, արտաքին տարահանման սանդ ղքների դռների մոտ.
7) շենքեր մ տարածքների մաքր մը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող դյ րավառ հեղ կներով, ինչպես
նաև սառած ջրմ ղների տաքաց մը զոդման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ ﬔթոդներով.
8) տեղադրել ճաղավանդակներ լ սամ տների վրա (բացառ թյամբ պահեստներից, դրամարկղերից, հատ կ
սենյակներից, բնակելի տներից, ավտոտնակներից).
9) ապակեպատել հրդեհի դեպք մ անվտանգ թյան գոտիներին պատկանող խորշապատշգամբները և
պատշգամբները.
10) սանդղավանդակներ մ և ﬕջանցքներ մ ստեղծել պահեստանոցներ (խորդանոցներ), պահել կահ յք,
այրվող և դյ րավառ նյ թեր` սանդղաբազ կների տակ և դրանց հարթակների վրա (սանդղաբազ կների տակ
առաջին և ցոկոլային հարկեր մ թ յլատրվ մ է տեղադրել ﬕայն կենտրոնական ջեռ ցման, ջրաչափիչների,
էլեկտրավահանակների կառավարման հանգ յցներ, որոնք պետք է ﬔկ սացված լինեն չայրվող ﬕջնորﬓերով).
11) գործարկման ընթացք մ վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, պրիմ սների,
լ սավորման լամպերի լցավոր մը հեղ կ վառելանյ թով.
12) կրակի հետ անզգ յշ վարմ նքը՝ անզգ շ թյ ն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց
կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկող թյան թողնելը.
13) ﬕմյանց հետ քիﬕական փոխազդեց թյամբ ինքնայր մ առաջացնող նյ թերի համատեղ պահ մը,
ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակ մ նեցող նյ թերի պահ մը.
32. Շենքերի և շին թյ նների արտաքին հրշեջ սանդ ղքները, տանիքների ճաղաշարերը պետք է պահել
սարքին վիճակ մ և ոչ պակաս, քան տարեկան 2 անգամ փորձարկել ամր թյ նը:
33. Մեկ տարահանման ելք նեցող շին թյ ններ մ թ յլատրվ մ է անցկացնել ﬕջոցառ ﬓեր, որոնց
մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 50 մարդ ց: IV աստիճանի հրակայ ն թյ ն նեցող շենքեր մ
անցկացվող ﬕջոցառ ﬓերը, որոնց մասնակց մ է 50-ից ավել մարդ, պետք է անցկացվեն առաջին հարկ մ:
34. Շենքերի նկ ղային և ցոկոլային հարկերի լ սամ տային խորշերը պետք է կանոնավոր կերպով մաքրվեն
աղբից: Նշված լ սամ տային խորշերը և պատ հանները չի թ յլատրվ մ խ լ փակել:
35. Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմ սները չի թ յլատրվ մ լցավորել տեխնիկական պահանջներով
չնախատեսված դյ րավառ հեղ կներով:
36. Հանդիսասրահներ մ, ճաշարաններ մ, ց ցահանդեսային, առևտրային, բորսային, պաշտամ նքային
շին թյ ններ մ, լսարաններ մ, ինչպես նաև այլ մարդաշատ վայրեր մ, այցել ների թիվը չպետք է գերազանցի
նախագծման նորﬔրով սահմանված և տարահանման թող նակ թյան հիման վրա կատարված հաշվարկային
քանակից: Այն դեպք մ, երբ նախագծման նորﬔր մ բացակայ մ են հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալներ,
ﬔկ մարդ համար տարահանման ժամանակը պետք է ընդ նվի 2 րոպե, իսկ հաշվարկային մակերեսը՝ 0.75 մ2 :
37. Շենքեր մ, որոնց վիտրաժների բարձր թյ նը ﬔկ հարկից ավելի է, չի թ յլատրվ մ խախտել
ծխաանթափանցելի, չայրվող դիաֆրագմաների կոնստր կցիաները:
38. Մարդկանց զանգվածային ներկայ թյամբ շենքեր մ, շին թյ ններ մ և բաց տարածքներ մ ամանորյա և
այլ տիպի ﬕջոցառ ﬓերի անցկացման ժամանակ`
1) անհրաժեշտ է`
ա. տոնածառը դնել կայ ն հենամասի վրա այնպես, որպեսզի ճյ ղերը չքսվեն պատերին և առաստաղին.
բ. տոնահանդեսի անցկացման վայր մ էլեկտրական լ սավոր թյան բացակայ թյան դեպք մ
ﬕջոցառ ﬓերը անցկացնել ցերեկային ժաﬔրին. տոնածառի վրա օգտագործել լամպերի շղթաներ ﬕնչև 12 Վտ
հզոր թյամբ լամպերի հաջորդական ﬕացմամբ՝ առանց ցածրացնող տրանսֆորմատորի.
գ. լ սավոր թյան անսարք թյ ններ հայտնաբերել դեպք մ (լարերի տաքաց մ, լամպերի թարթ մ,
կայծարձակ մ և այլն) սարքը պետք է անﬕջապես հոսանքազրկել:
2) չի թ յլատրվ մ`
ա. օգտագործել աղեղնավոր լ սարձակներ, լ սավորել մոﬔրով, վառել հրավառելիք, ստեղծել այլ լ սային
հրդեհավտանգ էֆեկտներ, որոնք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ.
բ. օգտագործել գնդակներ, փ չիկներ, խաղալիքներ և զարդարանքի ﬕջոցներ, որոնք պատրաստված են
հրդեհավտանգ նյ թերից և պար նակ մ են հրդեհապայթ նավտանգ գազեր, ինչպես նաև ինքնայրման հակ մ
նեցող կամ ﬕմյանց հետ շփվելիս այր մ կամ պայթյ ն առաջացնող նյ թերից.
գ. տոնածառը զարդարել հրապաշտպան բաղադր թյ ններով չտոգորված ցել լոիդե խաղալիքներով,
թանզիֆով, բամբակով.
դ. ﬕջոցառ ﬓեր անցկացնել տեղերը մթնեցնել համար պատ հանները փակել ծածկոցափեղկերով.
ե. փոքրացնել կարգերի ﬕջև եղած հեռավոր թյ նները, ինչպես նաև անց ﬓեր մ լրաց ցիչ բազկաթոռներ
տեղադրել և այլն.
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զ. դահլիճ մ լ յսը լրիվ մարել բեմադր թյ նների և ներկայաց ﬓերի ժամանակ:
3) բեմ մ և դահլիճ մ պետք է կազմակերպվի հրշեջ հերթապահ թյ ն` կազմակերպիչների ժերով:
39. Տարահանման ելքերի քանակը, չափերը, լ սավոր թյան պայմանները, ճանապարհների երկար թյ նը և
չծխապատման ապահով մը պետք է համապատասխանեն շինարարական նախագծման հակահրդեհային
նորﬔրին:
40. Տարահանման ելքերի դռները պետք է ազատ բացվեն դեպի դ րս: Շենք մ մարդկանց գտնվել դեպք մ,
դռները կարող են փակվել ներսի կողﬕց հեշտ բացվող փականներով: Տարահանման ղիներ մ տարահանման
ելքերի դռները և այլ դռները (բացառ թյամբ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, ﬕաբնակարան,
այդ թվ մ ﬔկ սացված, բնակելի տների, ﬕաժամանակ 15 մարդ ց ոչ ավելի ներկայ թյամբ սենքերի(բացի Ա և Բ
կարգի սենքերի) առանց մշտական աշխատողների, 200մ.քռ. ոչ ավելի մակերեսով խորդանոցների, սանիտարական
հանգ յցների և 3-րդ տիպի սանդղահարթակ դ րս եկող ելքերի) պետք է բացվեն դեպի դ րս՝ շենքից դ րս գալ
ղղ թյամբ:
41. Չի թ յլատրվ մ՝
1) ելքի նախամ տքեր մ, տարահանման ղիներ մ (բացառ թյամբ բնակարանների) ստեղծել հագ ստի
չորանոցներ, կախիչներ, զգեստապահարաններ, պահել որևէ տեսակի գ յք և նյ թեր, խցանել տարահանման
ելքերը.
2) տարահանման ճանապարհներին ստեղծել մարդկանց ազատ տարահանմանը խոչընդոտող
հարմարանքներ.
3) տարահանման ճանապարհների պատերի, առաստաղների երեսապատման և հատակի ծածկման համար
(բացի IV աստիճանի հրակայ թյան շենքերից) այնպիսի նյ թերի օգտագործ մը, որոնք նվազ
կալորիական թյան ջերմ թյան աղբյ րի՝ այրվող լ ցկի, չմարած ծխախոտ և այլն, կարճատև ջերմային
ազդեց թյ նից կարող են այրվել.
4) սանդղավանդակների, ﬕջանցքների, սրահների, նախաշեﬔրի ինքնափակվող դռները ֆիքսել բաց դիրք մ
(եթե այդ նպատակների համար չեն օգտագործվ մ հրդեհի դեպք մ գործող ինքնաշխատ սարքեր) ինչպես նաև
դրանք հանել.
5) ընդհան ր ﬕջանցքները տանող սանդղավանդակների դռները, վերելակային նախասրահների դռները և
մշտապես օդի ճնշմամբ նախամ տք-արգելակների դռները պետք է նենան ինքնափակման համար
հարմարանքներ.
6) տարահանման ղիներ մ և սենքեր մ կախովի առաստաղների կմախքը պետք է իրականացնել չայրվող
նյ թերից.
7) տարահանման ղիներ մ չի թ յլատրվ մ պտ տակային սանդ ղքների և սանդղահարթակների
աստիճանների սարք մ, ինչպես նաև սանդղամատերի տարբեր լայ թյամբ և աստիճանների բարձր թյամբ
սանդ ղքներ.
8) սանդղավանդակ մ, բացառ թյամբ նորﬔր մ հատ կ վերապահված դեպքերի, չի թ յլաքտրվ մ
տեղակայել գազագծեր և այրվող հեղ կիներով խողովակագծեր, ներկառ ցված պահարաններ՝ բացի հրշեջ
ծորակների և հաղորդակց ղիների համար նախատեսված պահարաններից, էլեկտրական մալ խներ և
հաղորդալարեր (բացառ թյամբ սանդղավանդակների և ﬕջանցքների լ սավորման համար նախատեսված
էլեկտրահաղորդալարերից):
42. Շին թյ ններ մ տեխնոլոգիական, ց ցահանդեսային և այլ սարքավոր ﬓերի տեղաբաշխման ժամանակ
պետք է նախատեսել տարահանման անց ﬓեր դեպի սանդղավանդակները և տարահանման այլ
ճանապարհները` նախագծման նորﬔրին համապատասխան:
43. Շենքեր մ, մարդաշատ վայրեր մ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպք մ, սպասարկող անձնակազմը
պետք է նենա էլեկտրական լապտերներ: Էլեկտրական լապտերների քանակը որոշ մ է ղեկավարը՝ ելնելով
օբյեկտի առանձնահատկ թյ ններից, շենք մ մարդկանց քանակից, բայց ոչ պակաս, քան ﬔկ հատ յ րաքանչյ ր
հերթապահի համար:
44. Գորգերը, ղեգորգերը և այլ հատակային ծածկերը շին թյ նների մարդաշատ վայրեր մ պետք է հ սալի
ամրացվեն հատակին:

ԳԼ
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐ

Խ 4

ՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

ԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

45. Էլեկտրասարքավոր ﬓերը պետք է մոնտաժվեն և շահագործվեն համաձայն էլեկտրական
սարքավոր ﬓերի տեղակայման կանոնների:
46. Էլեկտրաշարժիչները, ղեկավարման, կառավարման, վերահսկիչ-չափիչ պաշտպանական սարքերը,
օժանդակ սարքավոր ﬓերը և հաղորդալարերը պետք է նենան անհրաժեշտ պաշտպան թյան աստիճան և
կատար մ` համապատասխանեն էլեկտրական սարքավոր ﬓերի տեղակայման կանոններին, ինչպես նաև
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նենան կարճ ﬕաց ﬕց և գերծանրաբեռնված թյ նից պաշտպանող և էլեկտրամատակարարմանը
պահանջվող հ սալի թյ ն ապահովող սարքեր:
47. Չի թ յլատրվ մ անցկացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր հրդեհավտանգ
հիﬓատարրերով տանիքների, ծածկակտ րների և այրվող նյ թերի բաց պահեստների վրայով: Օդային
էլեկտրահաղորդման գծերից ﬕնչև վերը թվարկված օբյեկտները, ﬕջտարած թյ նը պետք է կազﬕ՝
էլեկտրահենասյան 1,5 բարձր թյ նից ոչ պակաս:
48. Էլեկտրասարքավոր ﬓերի շահագործման ժամանակ չի թ յլատրվ մ՝
1) օգտագործել սարքեր և սարքավոր ﬓեր, երբ շահագործման պայմանները չեն համապատասխան մ
արտադրող կազմակերպ թյ նների երաշխիքներին, ինչպես նաև անսարք թյ նների դեպք մ, որոնք կարող են
հրդեհի պատճառ դառնալ.
2) շահագործել ﬖասված ﬔկ սաց մով (ﬔկ սիչ հատկ թյ նները կորցրած) մալ խներ և էլեկտրալարեր.
3) օգտվել անսարք վարդակներից, անջատիչներից և այլ տիպի էլեկտրական հարմարանքներից և սարքերից.
4) էլեկտրալամպերը կամ ջահերը փաթաթել թղթով կամ այլ այրվող նյ թերով.
5) առանց չայրվող նյ թից պատրաստված տակդիրի՝ օգտագործել էլեկտրական արդ կներ, սալօջախներ.
6) առանց հսկող թյան թողնել ցանցին ﬕացված էլեկտրաջեռ ցիչ սարքեր, հեռ ստաց յցներ,
ռադիոընդ նիչներ և այլ սպառիչներ, եթե դա արգելված է արտադրող կազմակերպ թյան կողﬕց.
7) օգտագործել ոչ ստանդարտ (տնայնագործական) էլեկտրաջեռ ցիչ սարքեր, ներդիրներ, այլ սարքեր`
գերծանրաբեռնված թյան և կարճ ﬕացման հոսանքներից պաշտպանել համար:
8) պահեստներով, արտադրական և այլ նշանակ թյան շին թյ ններով տարանցիկ հաղորդալարերի և
մալ խների անցկաց մը.
49. Չի թ յլատրվ մ ﬔկ խողովակ մ, ﬔտաղական ճկախողովակ մ, լարերի փնջ մ, շինարարական
կառ ցվածքների փակ անց ղիներ մ համատեղ տեղադրել աշխատանքային և վթարային լ սավոր թյան
շղթաների սնման և կառավարման մալ խներ:
50. «Ելք» լ սային ց ցանակները պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ և ﬕշտ ﬕացված լինեն:
Հանդիսասրահներ մ, ց ցասրահներ մ, ց ցահանդեսային սրահներ մ դրանք կարող են ﬕացվել ﬕայն
ﬕջոցառ ﬓերի անցկացման ժամանակ:
51. Շարժական էլեկտրալ սատ ների համար պետք է օգտագործվեն ճկ ն հաղորդագծեր և դրանք պետք է
սարքավորված լինեն ապակե թասակներով, պաշտպանված լինեն պահպանիչ ցանցերով և ապահովված լինեն
կեռիկներով:
52. Լամպաշարերի պատրաստման ժամանակ`
1) անհրաժեշտ է օգտագործել ﬕայն չայրվող նյ թեր, իսկ դրանց իրանները պետք է ﬔկ սացվեն պահիչ
պողպատաճոպանից.
2) լ սարձակները և լամպաշարերը պետք է տեղադրվեն այնպես, որպեսզի ﬕնչև այրվող նյ թից
պատրաստված կառ ցվածքները և իրերը ընկած հեռավոր թյ նը լինի 0.5 մ-ից, իսկ ոսպնյակային
լ սարձակների տեղադրման տեղերից՝ 2 մ-ից ոչ պակաս.
2) լ սարձակների, լամպաշարերի լ սազտիչները պետք է լինեն չայրվող նյ թերից:
53. Էլեկտրավառարանները առանց ջերմակարգավորիչների չի թ յլատրվ մ օգտագործել:
54. Պետք է հետևել մալ խների, հաղորդալարերի, էլեկտրաշարժիչների, լ սատ ների և այլ
էլեկտրասարքավոր ﬓերի ճիշտ ընտր թյանը և շահագործմանը, կախված շին թյան
հրդեհապայթ նավտանգ թյան դասից և շրջակա ﬕջավայրի պայմաններից:
55. Էլեկտրացանցի գերբեռնված թյ նից, կարճ ﬕաց ﬕց, ինչպես նաև այլ վթարային ռեժիﬓերից հրդեհների
կանխման նպատակով, պետք է պարբերաբար հսկող թյ ն սահմանել էլեկտրասարքավոր ﬓերի տեխնիկական
վիճակի վրա:
56. Անց մային դիմադր թյ նները նվազեցնել նպատակով հաղորդալարերի կցաﬕաց ﬓերը անհրաժեշտ
է իրականացնել հատ կ սեղմակների, եռակցման կամ զոդման եղանակով:

ԳԼ
ՋԵՌ

Խ 5

ՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԹՅԱՆ

57. Ջեռ ցման ժամանակաշրջանը սկսել ց առաջ օբյեկտների ղեկավարների կողﬕց պետք է ստ գվեն և
անհրաժեշտ թյան դեպք մ վերանորոգվեն վառարանները, կաթսայատները, ջերմագեներատորները, ինչպես
նաև ջեռ ցման այլ սարքերը, համակարգերը:
Չի թ յլատրվ մ շահագործել անսարք վառարանները և այլ ջեռ ցման սարքերը:
58. Վառարանները և այլ ջեռ ցման սարքերը պետք է այրվող կառ ցվածքներից, հակահրդեհային
պահանջներով սահմանված, հակահրդեհային անջատոցներ նենան: Վառարանի հնոցի առաջ պետք է լինի
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ﬔտաղյա թիթեղ 0.5x0.7 մ-ից ոչ պակաս չափերով (փայտե և այլ այրվող նյ թերից հատակի դեպք մ):
59. Բազմաբնակարան շենքերի ծխաօդատար ղիների մաքր մը պետք է կատարվի առնվազն տարին ﬔկ
անգամ` ջեռ ցման ժամանակաշրջանը սկսել ց առաջ: Գործարանների և այլ արտադրական շենքերի
շին թյ նների ծխնել յզների և վառարանների մաքր մը մրից պետք է կատարվի ջեռ ցման ժամանակաշրջանը
սկսել ց առաջ, ինչպես նաև ամբողջ ջեռ ցման ժամանակաշրջան մ`
1) ջեռ ցման վառարանների համար ոչ պակաս, քան երեք աﬕսը ﬔկ անգամ.
2) անընդհատ գործող վառարանների, օջախների համար` երկ աﬕսը ﬔկ անգամ:
60. Յ րաքանչյ ր կաթսայատան և ջերմագեներատորային սարքավոր ﬓերի բոցամ ղի սնման
վառելիքամ ղի վրա պետք է տեղադրվի երկ փական՝ ﬔկը հնոցի մ տքի մոտ, իսկ մյ սը վառելիքի
տարող թյ նից անﬕջապես հետո:
61. Կաթսայատների և այլ ջերմարտադրող, պայթյ նահրդեհավտանգ սարքերի շարքին դասվող,
սարքավոր ﬓերի շահագործման ժամանակ չի թ յլատրվ մ՝
1) հեղ կ վառելանյ թը պահել կաթսայատներ մ և ջերմագեներատորային շին թյ ններ մ,
2) որպես վառելանյ թ օգտագործել տվյալ սարքավոր ﬓերի շահագործման տեխնիկական պայմաններով
չնախատեսված վառելանյ թեր‚
3) ջերմարտադրող սարքավոր ﬓերը շահագործել վառելիքի համակարգերից հեղ կ վառելանյ թի
կաթոցների (գազի արտահոսքի) դեպք մ,
4) աշխատել հսկման և կարգավորման սարքերի անսարք թյ նների, անջատման, ինչպես նաև բացակայման
դեպք մ,
5) հրդեհավտանգ նյ թերը չորացնել կաթսաների և շոգեմ ղների վրա:
62. Վառարանային ջեռ ցման սարքավոր ﬓերի շահագործման ժամանակ չի թ յլատրվ մ՝
1) գործող վառարանները թողնել առանց հսկող թյան, ինչպես նաև հսկող թյ նը հանձնարարել 16
տարեկանից փոքր երեխաներին,
2) վառել ած խ, կոքս, գազ այն վառարաններ մ, որոնք նախատեսված չեն այդ տիպի վառելիքների համար,
ինչպես նաև վառարանի գործարկման համար օգտագործել չնախատեսված վառելանյ թ,
3) ծխահեռացման համար օգտագործել օդափոխման և գազային անց ղիները:
63. Շենքեր մ, շին թյ ններ մ (բացի բնակելի տներից) աշխատանքի ավարտից ոչ պակաս, քան երկ ժամ
առաջ վառարանների գործարկ մը պետք է դադարեցվի, իսկ մարդկանց շ րջօրյա ներկայ թյամբ օբյեկտներ մ՝
հիվանդանոցներ մ, գիշերօթիկ դպրոցներ մ, մանկատներ մ և այլ օբյեկտներ մ, քնել ց երկ ժամ առաջ:
Մանկական կազմակերպ թյ ններ մ, որտեղ երեխաները ﬕայն ցերեկային ժաﬔրին են լին մ,
վառարանների գործարկ մը պետք է սկսել երեխաների գալ ց ﬔկ ժամ առաջ:
64. Հրդեհային անվտանգ թյան նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանող ﬔտաղյա
վառարանների տեղադր մ չի թ յլատրվ մ:
Հանրակացարաններ մ, վարչական, հասարակական շին թյ ններ մ, ինչպես նաև բնակելի տներ մ
ժամանակավոր ﬔտաղյա և այլ վառարաններ տեղադրելիս պետք է կատարվեն արտադրող
կազմակերպ թյ նների ց ց ﬓերը, ջեռ ցման համակարգերին ներկայացվող նախագծման նորﬔրի
պահանջները: Գազով աշխատող ջեռ ցման համակարգերը պետք է լինեն համապատասխան սերտեֆիկատ
նեցող գործարանային արտադր թյան և դրանց շահագործ մը պետք է իրականացվի «Անվտանգ թյան
կանոնները գազի տնտես թյ ն մ» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների համաձայն:
65. Վառարաններից ﬕնչև գ յքը, դարակաշարերը, ց ցափեղկերը, վաճառասեղանները, պահարանները և այլ
սարքավոր ﬓերն ընկած հեռավոր թյ նը պետք է լինի 0.7 մ-ից ոչ պակաս, իսկ հնոցի անցքերից՝ ոչ պակաս, քան
1.25 մ:
66. Ձեղնահարկերով անցնող ծխահեռացման հորանների, անց ղիների պատերը պետք է սպիտակեցվեն:
67. Պինդ վառելիքով աշխատող կաթսայատների ծխնել յզները պետք է սարքավորված լինեն կայծմարիչներով
և մաքրվեն մրից:
Շենքերի ներկառ ցված կաթսայատներ մ չի թ յլատրվ մ պինդ վառելիքի փոխարեն հեղ կ վառելիքի
օգտագործ մը:
68. Օդամ ղների ﬕջև կրակի կասեցման սարքերը (կափարիչներ, ծխափականներ, փականներ և այլն),
օդափոխման համակարգերի բլոկավորման սարքերը, հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ սարքավոր ﬓերը,
ինչպես նաև հրդեհաշիջման, հրդեհի դեպք մ օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման
սարքավոր ﬓերը պետք է ստ գվեն և պահվեն սարքին վիճակ մ` համաձայն շահագործման տեխնիկական
պայմանների:
69. Օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերի շահագործման ժամանակ չի թ յլատրվ մ՝
1) բաց թողնել օդափոխման խցիկների դռները,
2) փակել արտածծիչ անց ղիները, անցքերը, վարդակները,
3) օդամ ղներին ﬕացնել գազային ջեռ ցիչ սարքեր:
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70. Օդափոխիչ խցիկները, փոշեզատիչները (ցիկլոնները), զտիչները, օդամ ղները պետք է մաքրվեն
դյ րավառ փոշ ց, արտադր թյան թափոններից` օբյեկտի ղեկավարի կողﬕց ընդ նված համապատասխան
իրավական ակտով սահմանված ժամկետներ մ:
71. Հրդեհապայթյ նավտանգ արտադր թյան շին թյ ններ մ չի թ յլատրվ մ աշխատել տեխնոլոգիական
սարքավոր ﬓերի ջրազտիչների, չոր զտիչների, փոշեզտիչների, օդափոխման համակարգերի և այլ
սարքավոր ﬓերի անջատման կամ այլ անսարք թյ նների դեպք մ:
72. Տաք փոշ հեռացման օդափոխիչների ﬔջ թափոնների ընկնելը կանխել համար դրանցից առաջ պետք է
տեղադրվեն քարորսիչներ, իսկ ﬔտաղական առարկաների ներթափանց մը կանխել համար՝ մագնիսական
որսիչներ:
73. Սարքավոր ﬓերից հեռացվող փոշոտված օդի վերաշրջանառ թյան ժամանակ զտիչների ﬕջոցով պետք է
ենթարկվի երկաստիճան մշակման:

ԳԼ

Խ 6

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՊԱՀՊԱՆ

Մ

74. Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցերը պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ և ապահովեն
հակահրդեհային պահանջներով սահմանված, հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ ջրի ծախսը։ Դրանց
աշխատ նակ թյ նը պետք է ստ գվի ոչ պակաս, քան տարեկան երկ անգամ: Հրշեջ ծորակները պետք է
գտնվեն սարքին վիճակ մ, իսկ ձմռան աﬕսներին տաքացվեն և մաքրվեն ձյ նից, սառ յցից։
Ջրամատակարարման ցանցի առաջին հատվածների ջրածորակների անջատման կամ ցանց մ պահանջվող
չափից ջրի ճնշման նվազեցման դեպք մ անհրաժեշտ է այդ մասին հայտնել հրշեջ փրկարարական ծառայ թյան
տարածքային ստորաբաժան մ։
Կազմակերպ թյան էլեկտրամատակարար մը պետք է ապահովի հրշեջ պոմպերի էլեկտրաշարժիչների
անխափան աշխատանքը:
75. Ջրածորակների ջրավազանների (ջրաղբյ րների) մոտ, ինչպես նաև դեպի դրանք տանող ճանապարհներին
պետք է տեղադրվեն համապատասխան ց ցատախտակներ (ծավալային լ սատ ով, կամ հարթ լ սարտացոլիչ
ծածկ յթով), որոնց վրա պետք է պարզ նշվի ﬕնչև ջրաղբյ ր եղած հեռավոր թյ նը։
76. Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի ծորակները պետք է համալրված լինեն
փողրակներով (ճկափողերով) և փողակներով։ Հրշեջ փողրակը պետք է ﬕացված լինի ծորակին և փողակին։ Ոչ
պակաս, քան 6 աﬕսը ﬔկ անգամ կանեփաթելային փողրակները պետք է նոր ծալքով վերափաթաթվեն։
77. Պոմպակայանի շին թյան ներս մ պետք է փակցված լինի հակահրդեհային ջրամատակարարման
ընդհան ր սխեման և պոմպերի կապվածքը։ Յ րաքանչյ ր սողնակի և ջրի ճնշ մը բարձրացնող պոմպի վրա
պետք է նշված լինի դրանց նշանակ մը։ Ջրի ճնշ մը բարձրացնող պոմպերի ﬕացման կարգը սահմանվ մ է
հակահրդեհային ﬕջոցառ ﬓերի պլանով։ Բնակավայրերի հակահրդեհային ջրամատակարարման
պոմպակայանների շին թյ նները պետք է նենան ղիղ հեռախոսակապ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման
կենտրոնական կայանի հետ:
78. Հրշեջ պոմպերի աշխատ նակ թյ նը օբյեկտների կողﬕց պետք է ստ գվի ոչ պակաս, քան տարին երկ
անգամ:
79. Օբյեկտների տարածք մ կամ դրանց մոտակայք մ (200 մ շառավղով), երբ գոյ թյ ն նեն բնական կամ
արհեստական ջրաղբյ րներ (գետեր, լճեր, ավազաններ և այլն), պետք է կառ ցվեն ﬔրձատար ճանապարհներ,
ինչպես նաև հատ կ հարմարեցված պինդ ծածկ յթով հրապարակներ 12x12 մ-ից ոչ պակաս չափերով՝ հրշեջ
ﬔքենաների կայանման և տարվա ցանկացած ժամանակ ջ ր վերցնել համար։ Արհեստական ջրամբարների,
դրանց մոտենալ ճանապարհների, ինչպես նաև ջրառման սարքավոր ﬓերի մշտապես պատրաստ թյան
ապահով մը դրվ մ է համապատասխան կազմակերպ թյ նների վրա։
80. Ջրաճնշիչ աշտարակները պետք է հարմարեցված լինեն տարվա ցանկացած ժամանակ հրշեջ տեխնիկայով
ջ ր վերցնել համար։ Չի թ յլատրվ մ հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրի պաշարների օգտագործ մը
տնտեսական և արտադրական նպատակների համար։
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Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը պետք է փոխանցվի լիազոր
մարﬓին` այդ նպատակի համար կիրառելով կապի հնարավոր տարատեսակները (Internet/Eternet/GSM/GPRS/
հեռախոսային ֆիքսված ցանց և այլն), ընդ որ մ 3000 քմ և ավել տարածք նեցող օբյեկտների համար ռադիոկապի
կիրառ մը պարտադիր է:
82. Հրդեհաշիջման, հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքների, հրդեհի տագնապի ազդարարման
ինքնաշխատ համակարգի տեսակը, շիջման ձևը, կրակմարիչ ﬕջոցները որոշվ մ են նախագծող
կազմակերպ թյան կողﬕց` կախված պաշտպանվող շենքերի կառ յցների տեխնոլոգիական, կառ ցողական և
ծավալա-հատակագծային առանձնահատկ թյ ններից, հաշվի առնելով ս յն հրամանի 1-ին կետի 4-րդ
ենթակետով հաստատված հավելված:
83. Ս յն հրամանի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված հավելվածի՝ 3, 6.1, 7, 9, 10, 13, 38-43, 50-53, 56-62
կետեր մ թվարկված շենքերն շին թյ նները հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգի
կիրառման դեպք մ հարկավոր է կիրառել ծխային տվիչներ:
84. Ս յն հրամանի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված հավելված մ թվարկված շենքեր մ և
շին թյ ններ մ համապատասխան ինքնաշխատ սարքերով պետք է պաշտպանել բոլոր տարածքները, անկախ
մակերեսից, բացի այն տարածքներից, որոնց մ առկա են.
1) թաց գործընթացով սենքերի (ցնց ղարաններ, սանհանգ յցներ, սառեցման խցեր, լվացման սենքեր և այլն).
2) օդափոխ թյան համակարգի սենքերի (ներածման, ինչպես նաև արտածման, որոնք նախատեսված չեն «Ա»
կամ «Բ» կարգի արտադրական սենքերի սպասարկման համար), ջրամատակարարման պոմպակայանի,
ջրաջեռ ցիչ և շենքի ինժեներական սարքավոր ﬓերի այլ սենքերի, որտեղ բացակայ մ են վառող նակ նյ թեր.
3) հրդեհային վտանգավոր թյան «Գ» և «Դ» կատեգորիայի սենքերի.
4) ﬕջանցքներից դռներով առանձնացված սանդղավանդակների:
85. Եթե հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով սարքավորման ենթակա սենքերի մակերեսը կազմ մ է
շենքի, շին թյան հարկերի ընդհան ր մակերեսի 40% և ավելի, ապա անհրաժեշտը է շենքի, շին թյան
սարքավոր ﬓերը ամբողջ թյամբ կահավորել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով, բացառ թյամբ
ս յն կանոնների 84-րդ կետ մ թվարկած տարածքների:
86. Պայթյ նավտանգ նյ թերի շրջանառ թյամբ արտաքին տեխնոլոգիական սարքերի պաշտպան թյ նը
հրդեհի հայտնաբերման և շիջման ինքնաշխատ սարքերով որոշվ մ է սահմանված կարգով համաձայնեցված
հաստատված նորմատիվային փաստաթղթերով:
87. Ս յն հրամանի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված հավելված մ չընդգրկված շենքերը,
շին թյ նները և կառ յցները հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգով, հրդեհի տագնապի
ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ սարքով, հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ սարքերով
համալրվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան:
88. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքները պետք է նախագծել, մոնտաժել և
շահագործել՝ ելնելով էլեկտրակայանքների սարքվածքի կանոնների (այս հետ ԷՍԿ) («Շենքերի և շին թյ նների
հրդեհային ավտոմատիկայի» ՀՀՇՆ II-8.04.02-2005) և տվյալ բնագավառ մ գործող այլ նորմատիվային
փաստաթղթերից, ինչպես նաև հրդեհից պաշտպանվող շենքերի, սենքերի և շին թյ նների շինարարական
առանձնահատկ թյ ններից, հրամարիչ նյ թերի կիրառման հնարավոր թյ ններից պայմաններից՝ հաշվի
առնելով արտադր թյան տեխնոլոգիական գործընթացի բն յթը:
89. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքների մալ խներն հաղորդալարերը պետք
է պահպանեն իրենց աշխատ նակ թյ նը հրդեհի դեպք մ այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մարդկանց
վտանգավոր գոտ ց լրիվ տարահանման համար:
90. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքների տեխնիկական սարքավոր ﬓերի ﬕջև
կապի գծերը պետք է իրականացվեն հաշվի առնելով դրանց գործ նե թյան բավարար մը հրդեհի դեպք մ
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է հրդեհի հայտնաբերման համար: Տարահանման ազդանշանը պետք է
տրվի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մարդկանց տարահանման, ինչպես նաև այլ տեխնիկական
կայանքների կառավարման համար:
Այն դեպք մ երբ հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքների համար վերոհիշյալ պահանջները
հ սալիորեն ապահովելը անհնար է՝ գերադաս թյ նը պետք է տրվի ռադիոկապով աշխատող կայանքներին:
91. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքի տեսակը և հրամարիչ նյ թն անհրաժեշտ է
ընտրել՝ հաշվի առնելով արտադրվող, պահվող և օգտագործվող նյ թերի ֆիզիկաքիﬕական հատկ թյ նները և
հրդեհային վտանգավոր թյ նը:
92. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքի գործարկման դեպք մ պետք է
նախատեսվի պաշտպանվող սենքեր մ գտնվող տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի անջատման համար
ազդանշան մ ըստ տեխնոլոգիական կանոնակարգի և նորմատիվ փաստաթղթերի:
93. Շահագործման ընթացք մ պետք է ապահովված լինի կայանքների ինժեներական ﬕջոցների հ սալի
սպասարկ մը, նախատեսված ժամկետներ մ փորձարկ մը, փաստաթղթավոր մը և աշխատ նակ թյ նը:
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94. Պահպանվող սենքեր մ չի թ յլատրվ մ հրդեհաշիջման և ծխապաշտպանիչ համակարգերի
ﬕաժամանակյա ﬕաց մը:
95. Հակածխային պաշտպան թյան համակարգի գործարկ մը պետք է իրականացվի հրդեհի ծխային լարային
ազդասարքերի ﬕջոցով:
96. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքների էլեկտրաընդ նիչները՝ ըստ
էլեկտրամատակարարման հ սալի թյան ապահովման աստիճանի (բացառ թյամբ նորﬔրով սահմանված
դեպքերի և պայմանների), համաձայն ԷՍԿ պետք է դասել 1-ին կարգին:
97. Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքները շահագործման են հանձնվ մ նորﬔրով
սահմանված կարգի համաձայն` պատվիրատ , նախագծող, մոնտաժող կազմակեր թյ նների և լիազոր մարﬓի
պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան տեսչ թյան ներկայաց ցիչներից բաղկացած
աշխատանքային խմբի կողﬕց կազմված և հաստատված ակտի հիման վրա:
98. Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման ինքնաշխատ սարքերի, հակածխային պաշտպան թյան
համակարգերի, մարդկանց հրդեհի մասին տեղեկացման և տարահանման կառավարման տեխնիկական ﬕջոցների
սպասարկման և պլանային կանխիչ նորոգման կանոնակարգային աշխատանքները պետք է իրականացվեն
տարեկան ժամանակաց յցի հանաձայն, որը կազմվ մ է կազմակերպ թյ նների տեխնիկական փաստաթղթերի
և վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետների հիման վրա։ Սարքավոր ﬓերի (առանձին գծերի,
ազդասարքերի) անջատման հետ կապված տեխնիկական սպասարկման և վերականգնման աշխատանքներ
կատարելիս, օբյեկտի ղեկավարը (անհատ ձեռնարկատերը) պարտավոր է ﬕջոցներ ձեռնարկել՝ շենքերը,
շին թյ նները, տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերը հրդեհից պաշտպանել համար։
99. Կարգավարական (հրշեջ) կետ մ պետք է փակցվեն հրահանգներ հրդեհի առաջացման, հրշեջ ինքնաշխատ
կայանքների անսարք թյ նների մասին ազդանշան ստանալ դեպք մ օպերատիվ անձնակազﬕ (հերթապահի)
գործող թյ նների վերաբերյալ։ Կարգավարական (հրշեջ) կետը պետք է ապահովված լինի հեռախոսային կապով,
ինչպես նաև սարքին էլեկտրական լապտերներով (երեք հատից ոչ պակաս)։
100. Հակահրդեհային ինքնաշխատ սարքերը պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ և համապատասխանեն
նախագծային փաստաթղթերին։ Չի թ յլատրվ մ սարքավոր ﬓերը ինքնաշխատից փոխադրել ձեռքի
գործարկման, բացառ թյամբ հրդեհային անվտանգ թյան կանոններով և նորմատիվ փաստաթղթերով
սահմանված դեպքերի:
101. Բալոնների, հրդեհաշիջման կայանքների տարող թյ նների ﬔջ եղած հրդեհաշիջման նյ թերի կշիռն
ճնշ մը 10 և ավելի տոկոսով հաշվարկայինից ցածր լինել դեպք մ, դրանք պետք է վերալցավորվեն։
102. Ցայտաջրմ ղային կայանքների, հրշեջ ջրածածկ յթ առաջացնող սարքավոր ﬓերի ոռոգիչների
ﬔխանիկական ﬖասվածքների առաջացման վտանգ նեցող մասերը պետք է պաշտպանվեն հ սալի
ցանկապատերով։ Չի թ յլատրվ մ շարքից դ րս եկած ոռոգիչ սարքերի փոխարեն խցափակիչներ, խցաններ
տեղադրել։
103. Հրդեհաշիջման կայանքը պետք է ապահովված լինի կապվածքի և հրդեհի դեպք մ սարքավոր ﬓերի
ղեկավարման սխեմաներով։
Կառավարման յ րաքանչյ ր հանգ յցի մոտ պետք է փակցվի ց ցատախտակ և վրան նշվի պահպանվող
շին թյ նները, դրանց տեսակը, իսկ կայանքի հատվածամաս մ սողնակները և ծորակները պետք է
համարակալվեն։
104. Հրդեհի ազդարարման համակարգերը պետք է ապահովեն, տարահանման հատակագծի համաձայն,
ազդանշանի ﬕաժամանակ հաղորդ մը ամբողջ շենք մ (շին թյ ն մ) կամ մասնակիորեն առանձին մասեր մ
(հարկեր մ, բաժանմ նքներ մ և այլն)։
Առողջապահական, մանկական, նախադպրոցական կազմակերպ թյ ններ մ, ինչպես նաև գիշերօթիկ
դպրոցների ննջասենյակներ մ, մասնաշենքեր մ հրդեհի մասին ազդարարվ մ է ﬕայն սպասարկող
անձնակազմը։ Ազդարարման համակարգերի օգտագործման կարգը պետք է որոշվի դրանց շահագործման
հրահանգներով և տարահանման հատակագծերով, որտեղ պետք է նշվեն համակարգերը գործող թյան ﬔջ դնել
իրավաս անձինք։
105. Հրդեհի մասին մարդկանց ազդարարման տեխնիկական սարքեր չպահանջվող շենքեր մ ազդանշանման
ազդարարման կարգը պետք է որոշի օբյեկտի ղեկավարը և նշանակի դրա համար պատասխանատ անձինք։
106. Ազդարարիչները (բարձրախոսները) չպետք է նենան ձայնի բարձր թյան կարգավորիչներ և ցանցին
պետք է ﬕացվեն առանց անջատիչի։
Ազդարարման տեքստի հաղորդման հ սալի թյ նն ապահովել , ինչպես նաև տարահան մը կառավարել
համար, թ յլատրվ մ է օգտագործել օբյեկտ մ գտնվող ռադիոհաղորդման և այլ հաղորդման ցանցերը։
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107. Հրդեհը հայտնաբերել դեպք մ, «Հրդեհային անվտանգ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան
օրենքով սահմանված կարգով, քաղաքացիները պարտավոր են այդ մասին հայտնել հրդեհային պահպան թյան
մարﬕններին և հնարավոր ﬕջոցներ ձեռնարկել մարդկանց, գ յքը փրկել և հրդեհը մարել համար:
108. Օբյեկտի ղեկավարը (իրավաս պաշտոնատար անձը) հրդեհի վայր հասնել ց հետո պարտավոր է՝
1) անﬕջապես կազմակերպել մարդկանց փրկ մը, եթե նրանց կյանքին կամ առողջ թյանը վտանգ է
սպառն մ,
2) շենք մ դադարեցնել բոլոր աշխատանքները (եթե դա թ յլատրվ մ է արտադր թյան տեխնոլոգիական
պրոցեսներով), բացի այն աշխատանքներից, որոնք կապված են հրդեհի վերացման ﬕջոցառ ﬓերի հետ,
3) ﬕնչև հրշեջ փրկարարական ստորաբաժան ﬓերի ժաման մը իրականացնել հրդեհաշիջման
աշխատանքների ընդհան ր ղեկավար մը (հաշվի առնելով օբյեկտի առանձնահատկ թյ նները)‚
4) կազմակերպել հրդեհի տարած մը և շին թյ նների ծխապատ մը կանխող ﬕջոցառ ﬓեր,
5) ապահովել հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված աշխատակիցների կողﬕց անվտանգ թյան
պահանջների կատար մը,
6) կազմակերպել հրշեջ փրկարարական ստորաբաժան ﬓերի դիմավոր մը:
109. Հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանման ժաման ﬕց հետո օբյեկտի ղեկավարը (կամ նրան փոխարինող
անձը) պարտավոր է հրդեհաշիջման ղեկավարին տեղեկացնել օբյեկտի կառ ցվածքային և տեխնոլոգիական
առանձնահատկ թյ նների, հարակից շենքերի, շին թյ նների, պահվող, օգտագործվող նյ թերի, արտադրանքի
քանակի, դրանց հրդեհավտանգ հատկ թյ նների մասին, հաղորդել այլ տեղեկ թյ ններ, որոնք անհրաժեշտ են
հրդեհի հաջող վերացման համար, ինչպես նաև կազմակերպել օբյեկտի ժերի և ﬕջոցների ներգրավ մը հրդեհի
վերացման աշխատանքներին։

Բ Ա Ժ Ի Ն II
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ
ԳԼ
ԸՆԴՀԱՆ

Խ 9
Ր ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

110. Անտառային զանգվածներ մ գտնվող բնակավայրերի համար կառավարման մարﬕնները և
կազմակերպ թյ նները անհրաժեշտ թյան դեպք մ մշակվ մ և իրականացվ մ են ﬕջոցառ ﬓեր`
անտառային և տորֆային հրդեհների ժամանակ կրակի տեղափոխ մը դեպի շենքերը և շին թյ նները բացառել
նպատակով։ Այդ նպատակով պետք է ստեղծվեն հրդեհային պաշտպան թյան գոտիներ, ամռան աﬕսներին
հեռացվի չոր բ սական թյ նը և այլն։
111. Ամառային աﬕսներին կայ ն չոր, շոգ և քամոտ եղանակի պայմաններ մ գյ ղական բնակավայրեր մ,
կազմակերպ թյ ններ մ, ամառանոցային ավաններ մ խար յկների վառ մը, հրդեհավտանգ աշխատանքների
կատար մը կարող է ժամանակավորապես դադարեցվել։
112. Հրդեհի դեպք մ հրշեջ փրկարարական ծառայ թյանը հաղորդել համար, բնակավայրերը և առանձին
տեղաբաշխված օբյեկտները պետք է նենան սարքին հեռախոսային, ռադիո կամ կապի այլ ﬕջոցներ։
113. Անտառային գոտիներ մ հրդեհային պահպան թյ նն իրականացվ մ է համաձայն կառավար թյան
19.09.1998 թվականի «Հայաստանի Հանրապետ թյան անտառներ մ հրդեհային անվտանգ թյան կանոնները
հաստատել մասին» N 589 որոշման:

ԳԼ

Խ 10

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐ
114. Չի թ յլատրվ մ բնակելի շենքերի բնակարաններ մ, հանրակացարանների բնակելի սենյակներ մ
ստեղծել արհեստանոցներ, պահեստներ, որտեղ օգտագործվ մ և պահվ մ են պայթյ նահրդեհավտանգ նյ թեր,
բացառ թյամբ նախագծման նորﬔրով նախատեսված դեպքերի:
Բնակարաններ մ, բնակելի սենյակներ մ թ յլատրվ մ է պահել 20 լիտրից ոչ ավելի այրվող կամ դյ րավառ
հեղ կներ (այրվող գազեր): Չի թ յլատրվ մ այրվող կամ դյ րավառ հեղ կները, այրվող գազի բալոնները պահել
փակ պատշգամբներ մ և խորշապատշգամբներ մ, եթե օդափոխ թյան համակարգ չկա:
115. Խոհանոցային սալօջախները գազով մատակարարել համար նախատեսված գազաբալոնային սարքերը
(բալոններ 12լ-ից ավելի տարող թյամբ) պետք է տեղադրվեն արտաքին խ լ պատին կից չայրվող շին թյ ն մ
(պահարան մ), որից ﬕնչև մ տքն ընկած հեռավոր թյ նը 5մ-ից պակաս չպետք է լինի: Կից շին թյ ն մ
(պահարան մ) պահվող բալոնների քանակը 3-ից ավելի չպետք է լինի:
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116. Հյ րանոցների, մոթելների, կեմպինգների, հանրակացարանների համարներ մ (ﬕջանցքներ մ) պետք է
փակցված լինեն հրդեհի դեպք մ տարահանման ղղ թյ նը ց յց տվող նշագծեր, սլաքներ:
117. Հրդեհի դեպք մ բնակիչների տարահան մը հաջող կազմակերպել համար հյ րանոցի աշխատակազմը
պետք է ապահովված լինի անհատական պաշտպան թյան ﬕջոցներով (շնչառական դիմակներ, հակագազեր և
այլն):
118. Սոցիալական ապահով թյան կազմակերպ թյ ններ մ` ծերանոցներ, հաշմանդաﬓերի տներ,
մանկատներ) պետք է կազմակերպվի սպասարկող անձնակազﬕ շ րջօրյա հերթապահ թյ ն: Հերթապահը
պարտավոր է իր մոտ նենալ տարահանման բոլոր ելքերի դռների բանալիները, իսկ մյ ս օրինակը պետք է
պահվի հերթապահի սենյակ մ:

ԳԼ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ

Ս

Խ 11

ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

119. Ուս ﬓասիր թյ ններ, գիտափորձեր կատարել ընթացք մ գիտական ղեկավարը (պատասխանատ
կատարողը) պարտավոր է անհրաժեշտ նախազգ շական ﬕջոցներ ձեռնարկել հրդեհային անվտանգ թյ նն
ապահովել նպատակով:
120. Լաբորատորիաներ մ և այլ սենյակներ մ պահվող այրվող և դյ րավառ հեղ կների քանակը չպետք է
գերազանցի ﬔկ հերթափոխային պահանջմ նքը:
121. Դյ րավառ հեղ կները պետք է աշխատանքային օրվա վերջ մ լցվեն հատ կ փակ տարայի ﬔջ և
լաբորատորիայից տեղափոխվեն: Չի թ յլատրվ մ այրվող և դյ րավառ հեղ կները թափել կոյ ղի:
122. Դասասենյակներ մ և աշխատասենյակներ մ դպրոցական նստարանների (սեղանների) քանակը չպետք
է գերազանցի նախագծման նորﬔրով սահմանվածից:
123. Պարապմ նքների ավարտից հետո բոլոր պայթյ նահրդեհավտանգ նյ թերը աշխատասենյակներից,
լաբորատորիաներից և ահրեստանոցներից պետք է տեղափոխվեն հատ կ սարքավորված սենյակներ:

ԳԼ

Խ 12

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ
124. Մանկական ամառանոցների շենքերը պետք է նենան երկ սից ոչ պակաս տարահանման ելք:
125. Կարկասային և վահանային շենքերը պետք է սվաղված լինեն և նենան չայրվող տանիքածածկ: Դրանց
ջերմապահպանիչը պետք է լինի անօրգանական նյ թերից:
126. Չի թ յլատրվ մ՝
1) երեխաներին տեղավորել շենքերի ձեղնահարկային սենյակներ մ, ինչպես նաև երկ տարահանման ելք
չ նեցող շենքեր մ, շին թյ ններ մ, հարկեր մ.
2) երեխաների բնակեցման շին թյ ններ մ օգտագործել նավթավառեր և էլեկտրաջեռ ցիչ սարքեր:
127. Մանկական ամառանոցները պետք է ապահովված լինեն հեռախոսային կապով և տագնապի
ազդանշանային սարքով:

ԳԼ
ՄՇԱԿ

Խ 13

ԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ

128. Հյ րախաղերի, ներկայաց ﬓերի, ց ցահանդեսների կազմակերպման և անցկացման ժամանակ պետք է
պահպանվի հրդեհային անվտանգ թյան պահանջները:
129. Թանգարաններ մ, պատկերասրահներ մ պետք է մշակված լինի ց ցանմ շների և
ապրանքանյ թական այլ արժեքների, իսկ կրկեսներ մ և կենդանաբանական այգիներ մ՝ կենդանիների
տարահանման սխեման:
130. Հանդիսադահլիճների և տրիբ նաների յ րաքանչյ ր կարգի բոլոր բազկաթոռները և աթոռները պետք է
հատակին պինդ ամրացվեն:
Այն դեպք մ, երբ օթյակների տեղերի քանակը 12-ից չի գերազանց մ և դրանք նեն առանձին ելք,
բազկաթոռները (աթոռները) կարող են չամրացվել: Պարային երեկոների համար օգտագործվող ﬕնչև 200
նստատեղ նեցող հանդիսադահլիճներ մ աթոռները հատակին կարելի է չամրացնել, բայց շարքեր մ դրանք
պետք է պարտադիր կերպով իրար ﬕացված լինեն:
131. Բեմական փայտյա կառ ցվածքները, այրվող դեկորացիաները, բեմական և ց ցահանդեսային
ձևավոր ﬓերը, ինչպես նաև հանդիսադահլիճների, ճեմասրահների վարագ յրները պետք է մշակվեն
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հրապաշտպան նյ թով: Կազմակերպ թյան ղեկավարը պետք է նենա համապատասխան ակտ այդ մշակ մը
կատարող կազմակերպ թյան հետ, որտեղ պետք է նշված լինեն տոգորման (մշակման) ամսաթիվը և դրա
ներգործման ժամկետը:
132. Թատերական հիﬓարկների բեմահարթակներ մ ﬕաժամանակ կարող են գտնվել դեկորացիաներ` ոչ
ավելի, քան երկ ներկայացման համար:
Չի թ յլատրվ մ դեկորացիաների, բ տաֆորիայի և այլ գ յքի պահ մը սանդղաբազ կների և հարթակների
տակ, ինչպես նաև հանդիսադահլիճների տակ գտնվող նկ ղներ մ:
133. Բեմադր թյ նների ձևավորման ժամանակ, դեկորացիաների շ րջը պետք է լինի 1ﬔտր լայն թյամբ
անց մ: Ներկայացման ավարտից հետո, բոլոր դեկորացիաները, ինչպես նաև բ տաֆորիան պետք է քանդվեն և
բեﬕց տեղափոխվեն հատ կ պահեստներ:
134. Բեﬕ վրա ծխելը, բաց կրակի, աղեղային լ սարձակների և կրակային այլ էֆեկտների օգտագործ մը չի
թ յլատրվ մ:
135. Բեﬕ վրա հակահրդեհային վարագ յրի իջեցման սահմանագիծը պետք է նշվի կարﬕր գծով:
Դեկորացիաները և այլ բեմական իրերը չպետք է դ րս գան այդ սահմանից:
136. Բեմադր թյան (փորձնական ներկայացման) ավարտից հետո հակահրդեհային վարագ յրը պետք է
իջեցվի: Բարձրացնող-իջեցնող ﬔխանիզմը պետք է կարգավորվի այնպես, որպեսզի իջեցման արագ թյ նը 0.2մ/
վ-ից ավելի չլինի:
137. Ծխանցքերի փականները ձմռան աﬕսներին պետք է ջերմացվեն և ոչ պակաս, քան 10 օրը ﬔկ անգամ
անհրաժեշտ է ստ գել դրանց աշխատ նակ թյ նը:
138. Զանգվածային ﬕջոցառ ﬓերի ժամանակ հնարավոր հրդեհներ, բարձր ջերմաստիճանային
բոցավառ ﬓեր, պայթյ ններ առաջացնող հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործել դեպք մ
անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդկանց, կենդանիների և օգտագործվող տեխնիկայի նկատմամբ դրանց
վտանգավոր թյան աստիճանը, որոշել անվտանգ թյան գոտիները, նախատեսել հրդեհաշիջման ﬕջոցները:
Հրթիռներից կրակել
ղղ թյ նը պետք է ընտրել այնպես, որպեսզի չայրված աստղիկները գետնին ընկնել
դեպք մ բացառվի հրդեհի բռնկ մը:
139. Բաց հրապարակներ մ հատ կ էֆեկտների կիրառման անհրաժեշտ թյան դեպք մ, հրդեհները
կանխել նպատակով, պատասխանատ բեմադրիչի (գլխավոր ռեժիսորի, գեղարվեստական ղեկավարի) կողﬕց
ձեռնարկվ մ են համապատասխան հակահրդեհային ﬕջոցառ ﬓեր:
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140. Առանց պատ հանների և ծխահեռացման հորանների շին թյ ններ մ վառող նակ (հեշտ բռնկվող)
ապրանքների կամ փաթեթավոր ﬓերով ապրանքների պահեստավոր մ չի թ յլատրվ մ:
141. Լ ցկիների, օծանելիքի, աերոզոլային փաթեթների և այլ հրդեհավտանգ ապրանքների պահեստավոր մը
պետք է կատարվի հատ կ հարմարեցված պահեստներ մ:
142. Չի թ յլատրվ մ՝
1) առևտրի սրահներ մ, գնորդների ներկայ թյամբ կատարել կրակի հետ կապված աշխատանքներ,
2) տարահանման ղիների արգելափակ մը:
143. Բաց հրապարակներ մ, շենքեր մ (շին թյ ններ մ) կազմակերպված ապրանքային շ կաները պետք է
համապատասխանեն հրդեհային անվտանգ թյան հետևյալ պահանջներին՝
1) առևտրի սարքավոր ﬓերը պետք է տեղադրվեն այնպես, որպեսզի շարքերի երկար թյամբ ապահովվի ոչ
պակաս, քան 2 ﬔտր լայն թյամբ ազատ անց մ դեպի տարահանման ելքերը.
2) առևտրի շարքերի յ րաքանչյ ր 30 ﬔտրից հետո պետք է լինի լայնակի անց մ ոչ պակաս, քան 1.4 ﬔտր
լայն թյամբ:
144. Աշխատանքային ժաﬔրին, ապրանքի բեռնավորման և տարաների բեռնաթափման աշխատանքները
պետք է կատարվեն պայմանով, որ դա չխոչընդոտի գնորդների տարահանման ելքերը:
145. Չի թ յլատրվ մ 1 լիտրից ավելի ապակյա տարաներով կշռածրարված կենցաղային քիﬕայի, լաքերի,
ներկերի, այրվող և դյ րավառ հեղ կների, ինչպես նաև առանց զգ շացնող («Հրավտանգ է», «Կրակի մոտ չդնել»)
մակագրերի ապրանքների և լցավորված կենցաղային գազաբալոնների առևտ ր անելը:
Հրդեհավտանգ ապրանքների կշռաբաշխ մը պետք է կատարվի հատ կ սարքավորված շին թյ ններ մ:
146. Առևտրի սրահները կերոսինի և այրվող հեղ կների պահեստներից պետք է առանձնացվեն
հակահրդեհային ﬕջնապատերով: Տարող թյ նների ծավալը 5մ3 -ից ավել չպետք է լինի:
147. Խողովակաշարը, որով այրվող գազը պահեստարաններից մղվ մ է բաշխիչ բաքեր, պետք է անշարժ
ամրացվի և բաշխիչ բաքի տարող թյան մոտ նենա փականներ: Բաշխիչ բաքի տարող թյ նը 100լ-ից ավել
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չպետք է լինի: Խողովակաշարը և տարող թյ նները երկ տեղից պետք է հողանցվեն: Հողանցման հ սալի թյան
ստ գ մը էլեկտրական դիմադր թյան չափ մով պետք է կատարվի տարեկան ոչ պակաս, քան ﬔկ անգամ:
148. Խան թների շին թյ ններ մ թ յլատրվ մ է պահել ոչ ավելի, քան ﬔկական արկղ ծխային (50կգ),
անծ խ (50կգ) վառոդ և 15000 լիցքավորված փամփ շտ:
149. Հրագործական արտադրատեսակների առևտ րը թ յլատրվ մ է ﬕայն մասնագիտացված առևտրի
սրահներ մ, որոնք չպետք է տեղակայված լինեն նկ ղային (ցոկոլային) հարկեր մ և ջեռ ց մը պետք է
նախատեսված լինի կենտրոնական կամ փակ տիպի գործարանային արտադր թյան սարքերով:
150. Հրագործական արտադրատեսակները պետք է լինեն գործարանային արտադր թյան և նենան
պայթ նահրդեհավտանգ թյան, պահման և օգտագործման վերաբերյալ համապատասխան մակագր թյ ններ:
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151. Հիվանդանոցի շենքերը, որտեղ շ րջօրյա գտնվ մ են ինքն ր յն տեղաշարժվել կարող թյ ն չ նեցող
հիվանդներ, պետք է ապահովված լինեն պատգարակներով` յ րաքանչյ ր 5 հիվանդի համար ﬔկ պատգարակ:
152. Հիվանդասենյակներ մ, մահճակալների ﬕջև, հեռավոր թյ նը պետք է լինի 0.8 ﬔտրից ոչ պակաս, իսկ
հիﬓական կենտրոնական անցատեղի լայն թյ նը՝ 1.2 ﬔտրից ոչ պակաս: Աթոռները, պահարանները և այլ
կահ յքը չպետք է ծանրաբեռնեն տարահանման ղիները և ելքերը:
153. Հիվանդասենյակներ թթվածնի կենտրոնացված մատակարար մը, որպես կանոն, պետք է կատարվի
առանձին տեղադրված բալոնային սարքավոր ﬓերից (ոչ ավել, քան 10 բալոն) կամ կենտրոնական թթվածնային
կետից (երբ բալոնների թիվը 10-ից ավել է): Թթվածնի կենտրոնացված մատակարարման բացակայ թյան դեպք մ
թթվածնի բարձերից օգտվել կարգը սահմանվ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարի հրամանով: Շենքի արտաքին
չայրվող պատի մոտ թ յլատրվ մ է չայրվող պահարան մ պահել ﬔկ թթվածնային բալոն:
154. Չի թ յլատրվ մ՝
1) մահճակալները տեղադրել ﬕջանցքներ մ, սրահներ մ, տարահանման ճանապարհների վրա.
2) սենյակների հարդարման համար օգտագործել այրման ժամանակ թ նավոր ﬕաց թյ ններ առաջացնող
նյ թեր.
3) հիվանդասենյակները թթվածնով մատակարարել համար օգտագործել ռետինե և պլաստմասսե ճկափողեր.
4) օգտվել անսարք բ ժական էլեկտրասարքավոր ﬓերից:
155. Եռոցների, ջրաջեռ ցիչների տեղադր մը, բժշկական գործիքների մանրէազերծ մը, ինչպես նաև
պարաֆինի և հանքամոﬕ (օզոկերիտի) տաքաց մը թ յլատրվ մ է կատարել հատ կ, այդ նպատակների համար
հարմարեցված շին թյ ններ մ: Գործիքները եռացնել համար պետք է օգտագործվեն փակ
էլեկտրապար յրներով մանրէազերծիչներ: Չի թ յլատրվ մ այդ նպատակով օգտագործել նավթավառեր և
պրիմ սներ:
156. Լաբորատորիաներ մ, բաժանմ նքներ մ, բժիշկների աշխատասենյակներ մ դեղանյ թերը,
ռեակտիﬖերը (այրվող և դյ րավառ հեղ կների դասին պատկանող սպիրտ, եթեր և այլն) պետք է պահվեն դրա
համար նախատեսված պահարաններ մ:
157. Ռենտգենային ժապավենների քանակը 300 կգ-ից ավել լինել դեպք մ արխիվային պահեստարանը
պետք է տեղադրվի առանձին շենք մ, իսկ 300 կգ-ից պակաս լինել դեպք մ թ յլատրվ մ է պահել I տիպի
հակահրդեհային պատնեշներով և ծածկով շին թյ ններ մ: Արխիվային պահեստարանից ﬕնչև հարևան
շենքերն ընկած հեռավոր թյ նը չպետք է պակաս լինի 15 ﬔտրից: Արխիվային պահեստարանի յ րաքանչյ ր
բաժանմ նք մ պահվող ժապավենների քանակը 500 կգ-ից ավել չպետք է լինի: Պահեստարանի յ րաքանչյ ր
բաժանմ նք պետք է նենա առանձին արտազտիչ օդափոխ թյ ն: Դրանց դռները պետք է բացվեն դեպի դ րս:
Արխիﬖեր մ պատ հանների և հարակից մակերեսների հարաբեր թյ նը 1/8-ից պակաս չպետք է լինի:
Արխիﬖեր մ վառարանային ջեռ ց մ, ինչպես նաև շոգեջեռ ց մ չի թ յլատրվ մ: Պահեստների շենքեր մ
չի թ յլատրվ մ տեղակայել էլեկտրավահանակներ, անջատիչ սարքեր, էլեկտրական զանգեր, խրոցակային
ﬕաց ﬓեր: Ոչ աշխատանքային ժաﬔրին պահեստարանի էլեկտրահաղորդագծերը պետք է հոսանքազրկվեն:
Շին թյ ն մ, ﬕնչև 4 կգ քանակ թյամբ ռենտգեն ժապավենը, արխիվից դ րս կարող են պահվել ﬔտաղյա
պահարան մ (արկղ մ), որը պետք է գտնվի ջեռ ցիչ սարքերից ոչ պակաս, քան 1մ հեռավոր թյան վրա: Նշված
շին թյ ններ մ բոլոր տեսակի ջեռ ցման սարքերի օգտագործ մը, ինչպես նաև ծխելը չի թ յլատրվ մ:
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158. Տեխնոլոգիական պրոցեսները պետք է կատարվեն ըստ տեխնիկական շահագործման կանոնների և այլ
նորմատիվ-տեխնիկական շահագործման փաստաթղթերի, իսկ հրդեհավտանգ և պայթյ նահրդեհավտանգ
նյ թերի օգտագործման համար նախատեսված սարքավոր ﬓերը պետք է համապատասխանեն նախագծային
փաստաթղթերին:
159. Յ րաքանչյ ր կազմակերպ թյ ն մ պետք է լինեն տեխնոլոգիական պրոցեսներ մ օգտագործվող
նյ թերի հրդեհավտանգ թյան վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալներ: Հրդեհավտանգ և պայթյ նահրդեհավտանգ
նյ թերով աշխատելիս պետք է պահպանվեն ստանդարտներով նախատեսված պիտակավորման պահանջները և
փաթեթավորման կամ ղեկցական փաստաթղթերի վրա նշված նախազգ շական մակագր թյ նները:
Չի թ յլատրվ մ այն նյ թերի համատեղ օգտագործ մը (եթե դա նախատեսված չէ տեխնոլոգիական
աշխատակարգով), պահ մը, տեղափոխ մը, որոնց փոխազդեց թյան դեպք մ կարող է տեղի նենալ բռնկ մ,
պայթյ ն կամ կարող են առաջանալ այրվող և թ նավոր գազեր (ﬕաց թյ ններ):
160. Սարքավոր ﬓերի պլանային կանխարգելիչ վերանորոգ մը և նախապահպանական ստ գ մը պետք է
կատարվի սահմանված ժամկետներ մ, տեխնոլոգիական նորﬔրով և նախագծով նախատեսված հրդեհային
անվտանգ թյան պայմանների կատարմամբ:
161. Օդափոխ թյան սարքերի (պահարաններ, ներկման, չորացման խցիկներ և այլն) խողովակաշարերի
կառ ցվածքը պետք է կանխի հրդեհավտանգ նստվածքների կ տակ մը: Այդ սարքերի մաքր մը պետք է
կատարվի հրդեհաանվտանգ եղանակներով, տեխնոլոգիական նորﬔրի համաձայն, և գրանցվի մատյան մ:
162. Տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի, խողովակաշարերի վրա տեղադրվող կայծմարիչները,
կայծորսիչները, կրակարգելիչները, փոշ , ﬔտաղի որսիչ և հակապայթյ նային սարքերը, ստատիկ
էլեկտրական թյ նից պաշտպանող համակարգերը պետք է պահվեն աշխատանքային վիճակ մ:
163. Սարքավոր ﬓերի, արտադրանքի, մասերի լվաց մը, յ ղազերծ մը պետք է կատարվի
հրդեհաանվտանգ եղանակներով, չայրվող տեխնիկական լվացման նյ թերի օգտագործմամբ:
164. Խողովակաշարեր մ սառած նյ թերի, սառցային, բյ րեղահիդրատային և այլ խցան ﬓերի վերաց մը
պետք է կատարվի տաք ջրով, գոլորշով և այլ անվտանգ եղանակներով: Այդ նպատակների համար չի թ յլատրվ մ
օգտագործել բաց կրակ:
165. Այրվող, դյ րավառ նյ թերի նմ շառ մը պետք է կատարվի բավարար լ սավոր թյան պայմաններ մ:
Ամպրոպի, նյ թերի ներմղման և արտամղման ժամանակ չի թ յլատրվ մ այդ գործող թյ նների կատար մը:
Չի թ յլատրվ մ նաև այդ տիպի հեղ կները տարող թյ նների ﬔջ լցնել «թափվող շիթով»: Հեղ կների
տարող թյ նների ներմղման և արտամղման արագ թյ նը չպետք է գերազանցի տարող թյ նների վրա դրված
շնչառական փականների (օդափոխման խողովակների) բացթողման գ մարային հնարավոր թյ ններին:
166. Փոշեհավաքարանների խցիկների, փոշեզատիչների շահագործման ժամանակ դռները և դիտանցքերը
պետք է փակ լինեն:
167. Չի թ յլատրվ մ պահեստների, արտադրական շին թյ նների վրայով անցկացնել այրվող, վառող նակ
հեղ կների, դյ րավառ փոշիների, այրվող գազերի փոխադրման խողովակաշարեր:
168. Պայթյ նահրդեհավտանգ տեղամասեր մ, շին թյ ններ մ, արտադրամասեր մ աշխատանքները
պետք է կատարվեն ﬕայն կայծ չառաջացնող նյ թերից (գ նավոր ﬔտաղներից) պատրաստված կամ
պայթյ նաանվտանգ թյան պահանջներին համապատասխանող գործիքներով:
169. Արտադր թյան ընթացք մ վառող նակ փոշեգոյացման դեպք մ շին թյ նների պատերը,
առաստաղները, կառ ցվածքները և սարքավոր ﬓերը պետք է կանոնավոր կերպով մաքրվեն: Մաքրման
աշխատանքների պարբերական թյ նը սահմանվ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարի կողﬕց ընդ նված
համապատասխան իրավական ակտով:
170. Աշխատատեղերին այրվող, դյ րավառ հեղ կների, այրվող գազի մատակարար մը պետք է կատարվի
կենտրոնացված ձևով: Թ յլատրվ մ է աշխատատեղերին մատակարարել ոչ ﬔծ քանակ թյամբ նշված տիպի
հեղ կներ և գազ ﬕայն անվտանգ տարայով:
171. Պատերի, առաստաղների տեխնոլոգիական անցքերը անհրաժեշտ է պաշտպանել հրապատնեշող
սարքերով:
172. Առանց տարայի կիսաֆաբրիկատների տեղափոխման դեպք մ հորանային վերելակների բեռնման
սարքերը պետք է սարքավորվեն ﬕայն բեռնման ժամանակ բացվող սահափականներով:
173. Հակահրդեհային դռների ինքնափակման ﬔխանիզﬓերը պետք է պահվեն սարքին վիճակ մ:
Հրապատնեշող սարքերը աշխատանքային օրվա վերջ մ պետք է փակվեն:
174. Գծերի և մակակլանիչների վրա տեղադրված պայթյ նային պահպանական փականների պաշտպանիչ
թաղանթների նյ թերը և հաստ թյ նը պետք է համապատասխանեն նախագծման տվյալներին:
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175. Անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով ստ գել հրապատնեշող սարքերի և թաղանթային կափ յրների
սարքին թյ նը, կատարել կրակմարիչ գլխադիրների մաքր մ: Դրանց ստ գման ժամկետները պետք է նշվեն
օբյեկտների հրահանգներ մ:
176. Մակակլանիչները պետք է բացառեն դրանց ﬔջ գտնվող ակտիվացված ածխի ինքնաբռնկ մը: Այդ
նպատակների համար պետք է օգտագործվի ﬕայն ստանդարտ տեսականիշի ակտիվացված ած խ:
177. Այրվող հեղ կներ շրջանառվող հիդրոցանցեր մ անհրաժեշտ է հսկող թյ ն սահմանել բաք մ գտնվող
յ ղի մակարդակին և թ յլ չտալ, որպեսզի համակարգ մ յ ղի ճնշ մը նախատեսվածից բարձր լինի:
Հիդրոցանց մ յ ղի կաթոց հայտնաբերել դեպք մ այն անհրաժեշտ է անﬕջապես վերացնել:
178. Տաք մամլիչների, բեռնաթափման և բեռնման հարկաշարերի վրա պետք է տեղադրել սալիկների ﬕացման
և հեռացման ժամանակ փոշ և գազի առաջաց մը կանխող արտաձգիչ գլխանոց։ Գլխանոցի կառ ցվածքը չպետք
է դժվարացնի մամլիչի սպասարկ մը, մամլիչի և գլխանոցի մաքր մը։
179. Թմբ կավոր չորանոցները, չոր տաշեղների և փոշ բ նկերները պետք է նենան հրդեհաշիջման
ինքնաշխատ սարքեր, ինչպես նաև պայթյ նը կանխարգելող սարքավոր ﬓեր։
180. Տաշեղային և փոշենյ թերի փոխադրման համակարգերը պետք է սարքավորված լինեն կրակի տարած մը
կանխող հարմարանքներով, ինչպես նաև մտոցներով՝ բռնկ մը վերացնել համար։
181. Պնևմատրանսպորտից և օդափոխ թյան համակարգերից փայտյա պայթյ նավտանգ փոշ հավաքման
տարող թյ նները պետք է հակապայթյ նային սարքավոր ﬓեր նենան։
182. Աշխատանքային օրվա ավարտին հերթափոխի կողﬕց, սալիկների մշակման խցիկները պետք է մաքրվեն
խեժային գոյաց ﬓերից, փայտի հրաքայքայման փոշ ց և այլ ﬓացորդներից։ Փայտ-տաշեղային սալիկների
ջերմամշակման խցիկներից պայթյ նավտանգ գազերը հեռացնել համար անհրաժեշտ է նախատեսել
գազահեռացման համակարգ։
183. Ջերմամշակ ﬕց հետո սալիկների ինքնաբռնկ մը կանխել համար, կ յտերով դարսել ց առաջ, դրանք
բաց հրապարակներ մ պետք է սառեցվեն ﬕնչև շրջակա ﬕջավայրի ջերմաստիճանը։
184. Մշակման խցիկներ մ, յ ղային վաննաներ մ ջերմաստիճանը պետք է հսկվի ինքնաշխատ սարքերով:
185. Ջեռ ցման գազեր օգտագործող չորացնող թմբկագլանները պետք է սարքավորված լինեն կայծորսիչներով։
186. Տոգորման, ինչպես նաև սառեցնող` այրվել
նակ թյ ն նեցող հեղ կներով վաննաները,
աշխատանքը վերջացնել ց հետո պետք է փակվեն կափարիչներով։
187. Այրվող հեղ կներով տոգորման, ﬗման վաննաները պետք է նենան սարքավոր ﬓեր՝ վթարի դեպք մ
հեղ կները շին թյ ններից դ րս գտնվող ստորգետնյա տարող թյ նների ﬔջ լցնել համար։ Յ րաքանչյ ր
վաննա պետք է նենա դյ րավառ գոլորշիների տեղային արտածծ մ։
188. Պարբերական գործող թյան չորացման խցիկները, օդաջեռ ցիչները յ րաքանչյ ր բեռնավոր ﬕց առաջ
պետք է մաքրվեն արտադրական աղբից և փոշ ց։
189. Գազային և օդագոլորշային խցիկների ներհոսման արտաձգիչ օդանցքերը պետք է սարքավորված լինեն
հրդեհի առաջացման դեպք մ փակվող հատ կ սահափականներով (ձգափականներով)։
190. Գազային չորացման խցիկները պետք է նենան ինքնաշխատ սարքավոր ﬓեր, օդափոխիչների
աշխատանքի ընդհատման դեպք մ ջեռ ցիչ գազերի մ տքը դադարեցնել համար։ Գազային չորացման
խցիկներից առաջ պետք է տեղադրվեն կայծորսիչներ` կայցերի թափանց մը խցիկներ բացառել նպատակով։
Գազային չորացման խցիկների նախածխանցքերի, կայծորսիչների տեխնիկական վիճակը կանոնավոր կերպով
պետք է ստ գվի։ Կայծորսիչների անսարք թյ նների, նախածխանցքերի մակերեսային ճեղքեր առաջանալ
դեպք մ աշխատանքը դադարեցվ մ է։
191. Հեղ կ և պինդ վառելանյ թերով աշխատող գազային չորացման խցիկների ջեռ ցման գազային սարքերը
պետք է մրից մաքրվեն ոչ պակաս, քան աﬕսը ﬔկ անգամ։
192. Ջեռ ցման չորացման բաժանմ նքը պետք է համալրված լինի կարգավորիչ սարքերով՝ չորացնող ազդակի
ջերմաստիճանի հսկող թյան համար։
193. Փափ կ փայտյաթելքավոր սալիկների չորացման խցիկները փայտանյ թի ﬓացորդներից պետք է
մաքրվեն օրը ﬔկ անգամ։ Փոխակրիչի աշխատանքի ընդհատման դեպք մ (ավելի քան 10 րոպե) խցիկների
ջեռ ց մը պետք է դադարեցվի։ Չորացման խցիկները պետք է նենան սարքեր բռնկման դեպք մ
օդաջեռ ցիչների, օդափոխիչների անջատման և հրդեհաշիջման ﬕջոցների ﬕացման համար։
194. Հ մքի, կիսաֆաբրիկատների, ներկված պատրաստի արտադրանքի չորացման խցիկները
(շին թյ նները, պահարանները) պետք է նենան ջերմաստիճանը թ յլատրվող սահմանագծից բարձրանալ
դեպք մ ջեռ ց ﬓ անջատել սարքեր։
195. Չորացման խցիկներ մ մարդկանց գտնվելը և արտահագ ստ չորացնելը չի թ յլատրվ մ։
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196. Հսկող չափիչ սարքերի և սարքավոր ﬓերի ղեկավարման սենյակները գազակարգավորման կայաններից
և գազակարգավորման սարքավոր ﬓերից պետք է անջատվեն ﬕջանցիկ անցքեր և ճեղքեր չ նեցող
գազանթափանց պատերով։ Հաղորդակցման ղիները պատերի ﬕջով անց են կացվ մ հատ կ հարմարանքների
խծ կների օգտագործմամբ։
197. Գազավտանգ աշխատանքները պետք է կատարվեն ﬕայն պետական հրդեհային և տեխնիկական
անվտանգ թյան տեսչ թյան մարﬕնների կարգադրագրով և հրդեհային անվտանգ թյան կանոններին
համապատասխան։ Անձնակազﬕ հետ նախապես պետք է անցկացնել հրդեհային անվտանգ թյան
հրահանգավոր մ, որից հետո թ յլատրվ մ է կատարել աշխատանքները։
198. Գազակարգավորման կայանի (սարքավոր ﬓերի) օդափոխ թյան համակարգի խափանման դեպք մ
պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկել սենյակ մ վտանգավոր խտ թյան գազագոյաց մը բացառել համար։
Օդափոխ թյան համակարգի անսարք թյան դեպք մ չի թ յլատրվ մ սարքավոր ﬓերի գազատարների
մոնտաժ մ և վերանորոգ մ։
199. Չի թ յլատրվ մ 450 C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան նեցող հեղ կ վառելանյ թի օգտագործ մը։
Էլեկտրակայան մ այդպիսի վառելանյ թի ստացման դեպք մ չի թ յլատրվ մ այն դատարկել` բեռը
վերադարձվ մ է առաքողին։
200. Յ ղի մաքրման դեպք մ ճնշման, ջերմաստիճանի, յ ղաջեռ ցիչ յ ղի մատակարարման
անընդհատ թյան վրա սահմանվ մ է մշտական հսկող թյ ն։
201. Շին թյ ններ մ, փակ բաշխման սարքավոր ﬓերի ﬕջանցքներ մ չի թ յլատրվ մ դրանց հետ
առնչ թյ ն չ նեցող պահեստանոցներ ստեղծել և պահել էլեկտրատեխնիկական սարքեր, պահեստամասեր,
այրվող հեղ կներով տարող թյ ններ տարբեր գազերով բալոններ։
202. Մալ խային շին թյ ններ մ, յ րաքանչյ ր 60 ﬔտրից հետո պետք է տեղադրվեն մոտակա ելքի
վերաբերյալ ց ցատախտակներ։ Բաժանարար ﬕջնապատերի դռների վրա պետք է փակցվի մոտակա ելքը ց յց
տվող ց ցատախտակ (գծապատկեր)։ Մալ խային շին թյ նների՝ դեպի ելանցքեր տանող սանդ ղքները պետք է
այնպես տեղադրվեն, որպեսզի թ նելով տեղաշարժմանը չխանգարեն։
203. Չի թ յլատրվ մ շին թյ նների ներս մ առանց ձ թե ծածկ յթը հանել զրահապատ մալ խներ
տեղադրել։
204. Մալ խային շին թյ նների բաժանմ նքային ﬕջնապատերի դռները պետք է ինքնափակվող լինեն և
բացվեն դեպի մոտակա ելքը։ Մալ խային շին թյ նների շահագործման ժամանակ դռները պետք է գտնվեն
ֆիքսված և փակ վիճակ մ։ Օդափոխման պայմաններ մ թ յլատրվ մ է մալ խային շին թյ նների դռները բաց
թողնել, ընդ որ մ, հրդեհի ահազանգման իմպ լսի դեպք մ կառ ցվածքի համապատասխան
հատվածամասեր մ այդ դռները պետք է ինքնաբերաբար փակվեն։ Դռների ինքնափակման սարքերը պետք է
տեխնիկապես սարքին վիճակ մ պահվեն։
205. Մետաղյա տ փեր մ տեղադրված մալ խային գծերը պետք է նենան չայրվող նյ թերից քփաց մ և ոչ
պակաս, քան 0.75 ժ հրակայ ն թյան աստիճան նեցող ﬕջնապատերով տարանջատվեն հետևյալ տեղեր մ.
1) մալ խային շին թյ նների մ տքի մոտ‚
2) մալ խային տ փերի հորիզոնական մաս մ, յ րաքանչյ ր 30 մ-ից հետո, ինչպես նաև գլխավոր
մալ խային անց ﬓերի ճյ ղավորման տեղեր մ‚
3) մալ խային տ փերի ղղաձիգ հատված մ (յ րաքանչյ ր 20 մ-ի վրա)։ Ծածկի ﬕջով անցնել դեպք մ
պետք է նենան ն յնատիպ քփաց մ՝ յ րաքանչյ ր ծածկի նշագծ մ։ Քփաց ﬓերի տեղերը տ փերի
արտաքին մակերեսի վրա պետք է նշվեն կարﬕր գծով և կատարվեն պարզաբանող մակագր թյ ններ։
206. Վերակառ ցման և վերանորոգման աշխատանքներ կատարել ընթացք մ չի թ յլատրվ մ
պոլիէթիլենային ﬔկ սաց մով մալ խներ օգտագործել։
207. Մալ խների ﬔտաղական պատյանները և ﬔտաղական մակերեսները պետք է պաշտպանվեն չայրվող
հակաքայքայիչ ծածկ յթով։
208. Յ ղալեց ն մալ խների լրասն ցման շին թյ ններ մ չի թ յլատրվ մ պահել տվյալ
սարքավոր ﬓերի հետ առնչ թյ ն չ նեցող, այրվող և այլ նյ թեր։
209. Բաշխիչ սարքվոր ﬓեր մ և այլ շին թյ ններ մ մալ խային ղիները և երկտակ հատակները պետք է
ծածկվեն չայրվող հանովի սալիկներով։ Կառավարման վահանների շին թյ ններ մ վահանները
փայտասալիկային հատակից պետք է ազբեստով և ﬔտաղե թիթեղով ﬔկ սացվեն։ Չայրվող հանովի սալիկները,
ինչպես նաև ամբողջական վահանները բարձրացնել համար պետք է նենալ հատ կ հարմարանքներ։
210. Տրանսֆորմատորների և ռեակտորների տակի յ ղընդ նիչ, յ ղի արտաքսման սարքերը (կամ հատ կ
յ ղաքարշերը) պետք է պահվեն սարքին վիճակ մ, որպեսզի վթարի դեպք մ յ ղը չթափանցի մալ խային
ղիներ և այլ շին թյ ններ։
211. Բոլոր շին թյ ններն օբյեկտները պետք է համալրված լինեն հողանցման և շանթարգելման
համակարգերով:
212. Շարժական հրշեջ տեխնիկայի տեղակայման վայրեր մ պետք է նշվեն հողանցման տեղերը։ Հողանցման
վայրերը էներգաօբյեկտների և լիազոր մարﬓի Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան
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տեսչ թյան ներկայաց ցիչները պետք է որոշեն համատեղ։

ԳԼ

Խ 18
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ԹՅ

Ն

213. Մեքենայական շարման բաժանմ նքներ մ սեղանները և պահարանները պետք է պատված լինեն
չժանգոտվող պողպատի ցինկապատ թիթեղով, ինչպես նաև ջերմակայ ն պլաստմասսայով։
214. Մայրատ փերի, տառամայրերի և սեպերի մաքր մը այրվող դյ րավառ հեղ կներով պետք է
կատարվի համապատասխան օդափոխիչներով սարքավորված ﬔկ սացված շին թյ ններ մ։ Առանձին
դեպքեր մ թ յլատրվ մ է մաքր մը կատարել լինոտիպային բաժանմ նք մ գտնվող, արտածծիչ
օդափոխ թյամբ հատ կ, չայրվող պահարաններ մ։
215. Չի թ յլատրվ մ`
1) յ ղոտ ﬔքենաների ﬔտաղամատ ցիչի վրա կախել խոնավ ձ լակտորներ‚
2) ձ լման կաթսան բեռնավորել շարվածքային նյ թերով, աղտոտված ներկերով և այրվող նյ թերով‚
3) գրաշարային ﬔքենաների վրա թողնել, կամ դրանց ﬔջ պահել այրվող լվացման նյ թեր և լցարկված յ ղման
սարքեր‚
4) այրվող հեղ կներով տոգորված արտահագ ստով մոտենալ ձ լիչ ﬔքենային, ինչպես նաև աշխատել:
216. Տառանյ թերի հալման բաժանմ նքներ մ հատակները պետք է լինեն չայրվող հրակայ ն նյ թերից։
217. Տառամայրի նյ թի (վինիպլաստ, մոմազանգված, կապար) վրա կա չ կի բենզինային լ ծ յթ լցնելը և
զտիչ ստվարաթղթի բակելիտային լաքով տոգոր մը թ յլատրվ մ է կատարել կողեզրային արտածծիչ համակարգ
նեցող սեղանների կամ հատ կ արտաձգիչ օդափոխիչով չայրվող պահարան մ։
218. Ջերմապահպանիչ մ մոﬕ բաղադրանյ թի տաքացման ջերմաստիճանը չպետք է լինի 800 C-ից ավել։
219. Տառամայրի նյ թի գրաֆիտապատ մը պետք է կատարվի արտաձգիչ օդափոխ թյ նով, հատ կ փակ
սարքավորման ﬔջ։
220. Չի թ յլատրվ մ տառամայրի նյ թի գրաֆիտավոր մը կատարել բաց եղանակով, անﬕջապես մամլիչի
ջեռ ցիչ սարքի վրա, ինչպես նաև դրանք չորացնել ջեռ ցիչ և տաքացնող սարքերի վրա։
221. Լ սանկարչական ժապավենների կտորները պետք է հավաքվեն և պահվեն ամ ր փակված
կափարիչներով չայրվող արկղերի ﬔջ։
222. Լ սանկարչական լաբորատորիաներ մ և շին թյ ններ մ, որոնք հայտածման սարքավոր ﬓեր նեն,
աշխատանքը վերջացնել ց հետո հայտածված ժապավենները պահպանման համար պետք է հանձնվեն արխիվ։
223. Հավաքակցման և ռետ շավորման սեղանների լապտերները պետք է նենան կրկնակի
ապակեպատվածք։ Չի թ յլատրվ մ աշխատել հավաքակցման սեղանների վրայի ապակ կոտրման կամ այն
սովորականով փոխարինել դեպք մ։
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224. Անասնապահական և թռչնաբ ծական ֆերմաների` վակ
մային պոմպերի և ջերմագեներատորների
տեղադրման համար նախատեսված շենքերը, որոնք օգտագործվ մ են կրակային ջեռ ց մով անասնակերերի
պատրաստման կոշտ անասնակերի պաշարի պահման շին թյ նները, անաս ններ և թռչ ններ պահել
տեղերից պետք է առանձնացվեն հակահրդեհային պատնեշներով և ծածկով։ Նշված շին թյ նները պետք է
նենան ելքեր դեպի դ րս։
225. Անաս նների և թռչ նների պահման շին թյ ններ մ չի թ յլատրվ մ պահեստներ, արհեստանոցներ և
ավտոփոխադրաﬕջոցների (ավտոտրանսպորտի), տրակտորների, գյ ղտեխնիկայի կայանատեղեր ստեղծել,
ինչպես նաև կատարել ֆերմաների սպասարկման հետ չկապված աշխատանքներ։ Տրակտորների,
ավտոﬔքենաների, գյ ղատնտեսական ﬔքենաների մ տքը նշված շին թյ ններ թ յլատրվ մ է ﬕայն
արտանետման խողովակները կայծմարիչներով կահավորել դեպք մ։
226. Ֆերմաների ձեղնահարկեր մ կոշտ կերի պահման դեպք մ անհրաժեշտ է նախատեսել՝
1) չայրվող նյ թերից ծածկ‚
2) փայտյա ձեղնահարկերի այրվող ծածկի պաշտպան թյ ն չայրվող ջերմաﬔկ սիչով,
3) ձեղնահարկ մ էլեկտրահաղորդագծի ﬔխանիկական ﬖասվածքներից պաշտպան թյ ն,
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4) ծխնել յզների պարագծով ցանկապատ մ` 1 ﬔտր հեռավոր թյան վրա։
227. Էլեկտրական տաքաց ցիչների տեղադրման և շահագործման ժամանակ պետք է պահպանվեն հետևյալ
պահանջները.
1) ջեռ ցման սարքերից ﬕնչև վառող նակ նյ թեր ընկած հեռավոր թյ նը չպետք է լինի ղղաձիգ գծով 80
սմ և հորիզոնագծով 25 սմ պակաս‚
2) ջեռ ցման սարքերը պետք է լինեն գործարանային արտադր թյան։ Չի թ յլատրվ մ բաց ջեռ ցման
սարքերի օգտագործ մը‚
3) սարքերի էլեկտրասն ց մը բաշխիչ վահաններից պետք է կատարվի ինքն ր յն գծով։ Յ րաքանչյ ր
ճտանոցի տաքաց ցիչի մոտ պետք է լինի առանձին անջատիչ‚
4) բաշխիչ վահանը պետք է նենա անջատիչ` ամբողջ էլեկտրացանցի հոսանքազրկման համար, կարճ
ﬕացման հոսանքներից և գերծանրաբեռնված թյ նից պաշտպանիչ սարքեր‚
5) ճտանոցի տաքաց ցիչի ջերմային ռեժիմը պետք է պահպանվի ինքնաշխատ սարքերով։
228. Շարժական անդրաման շակագ յն սարքավոր ﬓերը և դրանց էլեկտրասարքերը պետք է գտնվեն
վառող նակ նյ թերից ոչ պակաս, քան 1 ﬔտր հեռավոր թյան վրա։
229. Ճտանոցների էլեկտրատաքաց ցիչների և անդրաման շակագ յն սարքավոր ﬓերի սնման
էլեկտրալարերը պետք է տեղադրվեն հատակից ոչ պակաս, քան 2.5 ﬔտր բարձր թյան վրա, իսկ վառող նակ
կառ ցվածքներից` 20 սմ հեռավոր թյան վրա։
230. Չի թ յլատրվ մ խ զման կետ մ ﬔկ հերթափոխի արտադրանքից ավելի բրդի կ տակ մը, ինչպես նաև
անցման ղիները և ելքերը բրդի հակերով ծանրաբեռն մը։
231. Ամոնիակային բորակը պետք է պահվի առաջին և երկրորդ աստիճանի հրակայ ն թյան, առանց
ձեղնահարկերի, չայրվող, ﬔկ հարկանի առանձին շին թյ ններ մ։ Բացառիկ դեպք մ ամոնիակային բորակը
կարելի է պահել առաջին և երկրորդ աստիճանի հրակայ ն թյան գյ ղատնտեսական կազմակերպ թյան
հանքային պարարտանյ թերի ընդհան ր պահեստի առանձին հատվածամաս մ։ Ուժեղ ներգործող օքսիդիչները
(մագնեզի մային կալցի մային քլորատներ, ջրածնի գերօքսիդ և այլն) պետք է պահվեն առաջին, երկրորդ և
երրորդ աստիճանի հրակայ ն թյան շին թյ նների առանձին հատվածամասեր մ։
232. Դաշտային պայմաններ մ նավթամթերքների պահեստավոր մը և լվաց մը պետք է կատարվի խոտից
աղբից մաքրված հրապարակներ մ, որոնց շ րջը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 4 ﬔտր լայն թյամբ հերկված
շերտ։ Լցավոր մը թ յլատրվ մ է նաև կատարել կալից, խոտի դեզերից, ծղոտներից, հացահատիկային
զանգվածներից ոչ պակաս 100 ﬔտր հեռավոր թյան վրա գտնվող հերկված տարած թյ ն մ, իսկ
շին թյ ններից` 50 ﬔտր։
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233. Աշխատանքն սկսել ց առաջ հատիկազատման, կալսման ﬔքենաների արտաձգման ղիների օդային
ռեժիմը պետք է կարգավորվի այնպես, որպեսզի ապահովվի հացահատիկի որակով աերոդինաﬕկական մաքր մը
և բացառվի շին թյ ն մ փոշ անջատ մը։ Մեքենաների վրայի պայթապարպիչները պետք է գտնվեն սարքին
աշխատանքային վիճակ մ։
234. Շերեփավոր էլևատորները (50 տ/ժ-ից ավելի արտադրողական թյամբ) պետք է նենան ինքնաշխատ
արգելակման սարքեր, որպեսզի կանգառի դեպք մ ժապավենի հետադարձ շարժ մ տեղի չ նենա։
235. Չմաքրված հացահատիկի պտ տակրիչները պետք է սարքավորված լինեն խոշոր խառն կների որսման
ցանցերով և արտադրանքի ճնշման տակ բացվող պաշտպանիչ կափ յրներով։ Ցանցերի մաքրման
պարբերական թյ նը սահմանվ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարի կողﬕց։
236. Բոլոր սեպափոկային փոխանց ﬓեր մ փոկերի ձգված թյ նը պետք է ﬕատեսակ լինի։ Չի
թ յլատրվ մ աշխատել փոկերի անլրակազմ թյան, փոկանիﬖերի սեպաձև առվակներին չհամապատասխանող
փոկերի օգտագործման դեպք մ։ Սեպաձև փոկերի փոխարին մը տվյալ փոխանցման համար պետք է կատարվի
ամբողջ լրակազմով։
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237. Բերքահավաքից առաջ այդ աշխատանքների ﬔջ ներգրավված անձինք պետք է անցնեն հակահրդեհային
հրահանգավոր մ։ Բերքահավաքի ﬔքենաները, կոմբայնները, տրակտորները և ավտոﬔքենաները պետք է
նենան հրդեհաշիջման սկզբնական ﬕջոցներ (երկ ական կրակմարիչ, սվինաձև բահ), կարգավորված սնման,
վառքի, յ ղման համակարգեր, ինչպես նաև կահավորված լինեն սարքին կայծմարիչներով։
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238. Չի թ յլատրվ մ երկաթ ղային, խճ ղային ճանապարհի օտարման գոտիներ մ հասկավոր
կ լտ րաներ ցանել։ Այդ գոտիներից հնձած խոտի դեզերը պետք է տեղադրվեն հացահատիկային զանգվածներից
ոչ պակաս, քան 30 մ հեռավոր թյան վրա։
239. Հատիկավոր կ լտ րաների հաս նաց ﬕց առաջ անտառների, տորֆային զանգվածների,
տափաստանային շերտերի, երկաթգծերի, ավտոճանապարհների ﬔրձակա տարած թյ ններ մ
հացահատիկային դաշտերը պետք է հերկվեն 4 մ լայն թյամբ։
240. Հացահատիկային կ լտ րաները հավաքել ց առաջ այդ զանգվածները պետք է բաժանվեն 50 հա-ից ոչ
ավելի հատվածների։ Նշված հատվածների ﬕջտարած թյ նները պետք է հնձվեն 8 մ-ից ոչ պակաս լայն թյամբ։
Հնձված հացահատիկը այդ գոտ ց անﬕջապես հեռացվ մ է։
241. Ժամանակավոր դաշտակացարանները անհրաժեշտ է տեղադրել հացահատիկային զանգվածներից,
կալատեղերից առնվազն 100 մ հեռավոր թյան վրա։
Դաշտակացարանների, կալատեղերի տարածքները պետք է նենան 4 մ լայն թյամբ հերկված շերտեր:
242. Հացահատիկի հավաքման զանգվածների մակերեսը 25 հա-ից ավել լինել դեպք մ անհրաժեշտ է նշված
տարածքների մոտակայք մ հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպման համար նենալ տրակտոր և
գ թան։
243. Խոտանները, հնձած արտի ﬓացորդները դաշտեր մ այրել չի թ յլատրվ մ։
244. Հացահատիկի կալատեղերը պետք է նախատեսվեն շենքերից, շին թյ ններից ոչ պակաս, քան 50 մ, իսկ
հացահատիկային զանգվածներից՝ 100 մ հեռավոր թյան վրա։
245. Չի թ յլատրվ մ՝
1) առանց շարժիչի ծածկոցների կամ դրանց բաց լինել դեպք մ աշխատեցնել տրակտորները, ինքնագնաց
ամրաշրջանակները, ավտոﬔքենաները,
2) զոդալամպերի օգտագործ մը շարժիչների ջերմափոխանակիչների վրա նստած փոշ այրման համար,
246. Շարժիչների ջերմափոխանակիչների, տեսակավորող, հավաքող և ծղոտը խրձող ﬔքենաների լիսեռները,
պտ տակիչները, ինչպես նաև այլ հանգ յցները և մասերը պետք է ժամանակին մաքրվեն փոշ ց, ծղոտից և
հացահատիկից։
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247. Վիտաﬕնային խոտի պատրաստման ագրեգատները պետք է տեղադրվեն շին թյ ններ մ կամ
ծածկարանների տակ։ Վառող նակ նյ թերից պատրաստված շին թյ նների և ծածկարանների հիﬓատարրերը
պետք է մշակված լինեն հրապաշտպան բաղադր թյ ններով։
248. Խոտի ալյ րի պատրաստման շենքերի, շին թյ նների և վառելիքաքսանյ թերով ցիստեռնների ﬕջև
ընկած հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները չպետք է լինեն 50 ﬔտրից, իսկ ﬕնչև կոշտ կերերի պահեստները՝
150 ﬔտրից պակաս։
249. Վառելիքի ծախսման բաքը պետք է տեղադրվի ագրեգատի շին թյ ններից դ րս։ Վառելիքամ ղերը
պետք է նենան ոչ պակաս, քան 2 փական (ագրեգատի և վառելիքի բաքի մոտ)։
250. Չորացման թմբկագլանի ﬔջ արտադրանքի վառվել դեպք մ, ﬕնչև հրդեհը պատրաստված 150 կգ
քանակ թյամբ արտադրանքը, ինչպես նաև հրդեհը վերացնել ց հետո 200 կգ-ից ոչ պակաս քանակ թյամբ
ստացված արտադրանքը ընդհան ր պահեստ չպետք է հանձնվի, այլ տեղափոխվի առանձին անվտանգ տեղ և ոչ
պակաս, քան 48 ժամվա ընթացք մ հսկող թյան տակ պահվի։
251. Ջերմաստիճանի իջեցման համար պատրաստված և փաթեթավորված ալյ րն անհրաժեշտ է 48 ժամ
պահել ծածկարանի տակ։
252. Ալյ րը պետք է պահվի առանձին պահեստ մ կամ հ սալի օդափոխ թյամբ, հակահրդեհային պատերով
և ծածկերով առանձնացված պահեստի հատվածամաս մ, այլ նյ թերից առանձին։ Պահեստը պետք է պահել չոր և
բացառել խոնավ թյան ներթափանց մը։ Ալյ րի կ յտավորված պահեստավոր մ չի թ յլատրվ մ։
253. Ալյ րի պարկերը դարսելիս դարսակների բարձր թյ նը 2 ﬔտրից ավել չպետք է լինի (յ րաքանչյ ր
շարք մ 2 պարկ)։ Շարքերի ﬕջև անց ﬓերի լայն թյ նը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 ﬔտր, իսկ պատերի
երկար թյամբ՝ 0.8 ﬔտր։
254. Պահվող ալյ րի ինքնաբռնկ մը կանխել նպատակով անհրաժեշտ է կատարել ջերմաստիճանի
վերահսկ մ։
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255. Տեխնիկական կ լտ րաների մշակման կետերի տարածք մ տք գործող ավտոﬔքենաները,
տրակտորները և այլ ինքնաշարժ ﬔքենաները պետք է սարքավորված լինեն կայծմարիչներով։
256. Տրանսպորտային ﬕջոցները խոտի դեզերին պետք է մոտենան շարժիչներից արտամղվող գազերի
ղղ թյանը հակառակ։
257. Տեխնիկական կ լտ րաների մշակման կետի տարածք մ ծխել տեղերը պետք է տեղադրվեն
արտադրական շին թյ ններից, պատրաստի արտադրանքի պահեստավորման տեղերից ոչ պակաս, քան 30 ﬔտր
հեռավոր թյան վրա։
258. Տեխնիկական կ լտ րաների նախնական մշակման շենքերի տանիքները պետք է լինեն չայրվող
նյ թերից։
259. Բնական չորաց մը պետք է կատարվի հատ կ հատկացված տեղեր մ։ Արհեստական չորաց ﬓ
անհրաժեշտ է կատարել հատ կ չորանոցներ մ։
260. Արտադրական շենքեր մ տեղադրված չորանոցները այլ շին թյ ններից պետք է առանձնացվեն 1 տիպի
հակահրդեհային պատնեշով։ Չորանոցների և խցիկների հիﬓատարրերը պետք է երկ կողﬕց ծեփասվաղ
նենան։
261. Օդափոխման խողովակները պետք է սարքավորված լինեն սողնակներով (ձգափականներով)։ Դրանք
պետք է տեղադրվեն օդափոխիչից առաջ և դրանից հետո։
262. Ծխախոտի չորանոցների դարակաշարերը և հարկաշարերը պետք է լինեն չայրվող նյ թերից։ Կրակային
չորանոցներ մ ջերմախողովակների վրա պետք է տեղադրվեն ﬔտաղյա շ րթեր, որպեսզի բացառվի դրանց վրա
ծխախոտի ընկնելը։ Ծխախոտի պահոցների արտաքին լ սավոր թյան լ սարձակների հենարանները պետք է
տեղադրվեն շին թյ ններից դ րս։
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263. 25-ից ավելի փոխադրաﬕջոցների (տրանսպորտային ﬕջոցների) նախատեսված շին թյ նների համար
պետք է մշակվի տեղաբաշխման հատակագիծ` հրդեհի դեպք մ տարահանման կարգի և հերթական թյան
նկարագր մով։
264. Փոխադրաﬕջոցների կայանման շին թյ նները, ինչպես նաև բաց պահման հրապարակները պետք է
նենան քարշակման ﬔտաղաճոպաններ և ﬔտաղաճաղեր` ﬔկ հատ տասը ﬕավոր տեխնիկայի հաշվարկով։
265. Փոխադրաﬕջոցների կայանման շին թյ ններ մ, ծածկարանների տակ և բաց հրապարակներ մ չի
թ յլատրվ մ՝
1) հրդեհային անվտանգ թյան պահանջներով սահմանված քանակ թյ նից ավել տրանսպորտային ﬕջոցներ
կայանելը, տեղաբաշխման հատակագիծը խախտելը, ավտոﬔքենաների ﬕջև ընկած հեռավոր թյ նը
փոքրացնելը, ելքի դարպասները ծանրաբեռնելը‚
2) դարբնոցային, ջերմամշակման, զոդման, ներկման, փայտամշակման աշխատանքներ կատարելը, մասերն
այրվող և դյ րավառ հեղ կներով լվանալը‚
3) վառելիքի բաքի բկանցքի բաց լինելը, վառելանյ թի և յ ղի հոսքի դեպք մ տրանսպորտային ﬕջոցների
կայանելը‚
4) տրանսպորտային ﬕջոցները վառելիքով լցավորելը, դրանցից վառելանյ թ դատարկելը‚
5) վառելանյ թ, յ ղեր տարայով պահելը (բացի անձնական ավտոտնակներից)‚
6) կ տակիչների վերալիցքավոր մը անﬕջապես փոխադրաﬕջոցների վրա‚
7) շարժիչները տաքացնելը (խար յկներ, ջահեր, զոդման լամպեր) կամ լ սավոր թյան համար բաց կրակից
օգտվելը,
8) ընդհան ր կանգառներ մ դյ րավառ և այրվող հեղ կների, այրվող գազերի տեղափոխման համար
օգտագործվող փոխադրաﬕջոցների կայանելը։
266. Թեթև մարդատար ավտոﬔքենաներ մ չի թ յլատրվ մ 40 լիտրից ավելի վառելանյ թ և 10 լիտրից ավելի
յ ղի պաշար պահելը։
267. Բոլոր տիպի ավտոտրանսպորտային ﬕջոցները չի թ յլատրվ մ շահագործել՝
1) առանց համապատասխան կրակմարիչների.
2) ﬖասված կամ մաշված ﬔկ սիչ շերտ նեցող հաղորդալարերով և ոչ գործարանային տիպի
ապահովիչներով կահավորված.
3) անսարք բարձր ճնշման գազային այրման համակարգով կահավորված.
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4) եթե դրանք գտնվ մ են անսարք վիճակ մ և այդ անսարք թյ նը կարող է հրդեհի պատճառ հանդիսանալ:

ԳԼ
ԵՐԿԱԹ

Խ 25

ՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

268. Ձեռքի ծանրոցների պահասենյակներ մ, ղեբեռների բաժանմ նքների դարակաշարերը պետք է լինեն
չայրվող նյ թերից: Չի թ յլատրվ մ վերին կիսահարկեր կառ ցել:
269. Պահեստային գնացքաշարերի հիﬓակայանը պետք է գտնվի գլխավոր ղիներից հեռ : Այն պետք է
ցանկապատվի և ապահովվի արտաքին լ սավոր թյամբ:
270. Լվացման-շոգեմաքրման կայանների (կետերի) համար հատկացված հարթակները պետք է բավարարեն
կայանների տեխնոլոգիական շահագործման պահանջներին, և ﬕնչև երկաթ ղիները, մոտակա կայարանային,
տրակտիոն ղիները տեղակայվեն ոչ պակաս 30 ﬔտր, իսկ կայարանային շենքերը և շին թյ նները` 50 ﬔտր
ﬕջտարած թյամբ: Գլանատակառների մշակման հատվածամասերը, նավթամթերքների ներթափանց մը
կանխել համար, անհրաժեշտ է երեսպատել պինդ ծածկ յթով:
271. Գլանատակառների տեղափոխ մը մշակման տեղամաս պետք է կատարվի ﬕայն կայծմարիչներով
սարքավորված ջերմաքարշերով (շարժիչաքարշերով): Ջերմաքարշերը պետք է կայանվեն մաքրման տեղամասից ոչ
պակաս, քան 20 ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Այդ մասին անհրաժեշտ է տեղադրել հատ կ արգելակող նշան:
272. Գլանատակառները մշակման համար լվացման-շոգեմաքրման կայաններ (կետեր) տեղափոխելիս դրանց
դատարկման սարքերը, թասակների կափարիչները, լցման անցքերը պետք է փակ լինեն: Մշակված
գլանատակառները պետք է սարքավորվեն սարքին փակիչ ամրակներով:
273. Գլանատակառների բեռնաթափ մ իրականացնող երկաթ ղ տեղամասերը պետք է սարքավորված
լինեն նավթամթերքի ﬓացորդի հավաքման հարմարանքներով: Խողովակաշարերի, պարզարանների մ տքերի և
գետնախորշերը պետք է մշտական փակված լինեն կափարիչներով: Լցավորման ժամանակ պետք է օգտագործվեն
ﬕայն կ տակչային լապտերներ և գ նավոր ﬔտաղներից պատրաստված գործիքներ:
274. Պահոցները, խողովակաշարերը, էստակադները, գլանատակառները, լցման և դատարկման
երկաթ ղիները էլեկտրաստատիկ լիցքերի կ տակ ﬕց զերծ պահել նպատակով պետք է հ սալիորեն
հողանցվեն:
275. Շարժական ﬔտաղական սանդ ղքները պետք է սարքավորված լինեն պղնձյա կեռիկներով և ռետինե
բարձիկներով:
276. Գլանատակառների ներսը լ սավորել համար պետք է օգտագործվեն ﬕայն կ տակչային լապտերներ:
Լապտերները պետք է ﬕացվեն և անջատվեն ﬕայն գլանատակառներից դ րս:
277. Էստակադները, հրապարակները, յ րաքանչյ ր հերթափոխի ավարտին պետք է մաքրվեն
նավթամթերքների ﬓացորդներից:
278. Լվացման-շոգեմաքրման կայանների (կետերի) տարածք մ չի թ յլատրվ մ՝
1) երկաթ ղիները, շենքերը և շին թյ նները օդային էլեկտրագծերով հատելը,
2) գլանատակառների ﬔջ աշխատելիս, տակից խփած պողպատե թիթեղներ կամ ﬔխեր նեցող կոշիկներ
օգտագործելը,
3) այրվող և դյ րավառ հեղ կների ﬓացորդները, ջրի և խտ յքի հետ ﬕասին ընդհան ր կոյ ղ , բաց
առ ների ﬔջ լցնելը,
4) գլանատակառների ﬔջ իջնել համար շարժական, ինչպես նաև թիթեղապատած փայտյա սանդ ղքներ
օգտագործելը,
5) գլանատակառների ներս մ կամ արտաքին մաս մ օգտագործված լաթեր թողնելը,
6) գնացքաքարշերի մ տքը մաքրման դեպոների և էստակադների տակ:
279. Երկաթգծերի օտարացված հողաշերտի գոտին պետք է մաքրվի ծառերի ոստերից, ծառահատման
ﬓացորդներից, թփերից, հին փայտակոճերից և այլ վառող նակ աղբից: Այդ նյ թերը և աղբը պետք է ժամանակին
հեռացվեն օտարացված հողաշերտի գոտ ց:
280. Երկաթ ղիների վրա թափված այրվող և դյ րավառ հեղ կների վրա պետք է հող և ավազ լցնել, որից
հետո այն հավաքել և օտարացված հողաշերտի գոտ ց հեռացնել:
281. Կայարաններ մ, կայարանների ﬕջև ընկած ղեմասեր մ, բազաներ մ փայտակոճերի և չորս ների
ժամանակավոր պահման դեպք մ դրանք պետք է դարսակ յտվեն: Դարսակ յտի հարթակը և շրջակա տարածքը
առնվազն 3 ﬔտր լայն թյամբ պետք է մաքրվեն չոր խոտից և այլ վառող նակ նյ թերից, շրջափորվեն կամ
հերկվեն:
282. Փայտակոճերի, չորս ների դարսակ յտերը պետք է տեղադրվեն երկաթգծերին զ գահեռ, շենքերից և
շին թյ ններից ոչ պակաս, քան 30 ﬔտր, գնացքների կարգավորված երթևեկ թյան ղիներից` 10 ﬔտր, այլ
ղիներից` 6 ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Փայտակոճերի դարսակների ﬕջտարած թյ նները պետք է լինեն 1
ﬔտրից, իսկ դրանց զ յգերի ﬕջև՝ 20 ﬔտրից ոչ պակաս: Փայտակոճերի, չորս ների երկարատև պահման
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դեպք մ կամ դրանց պահեստների տարող թյ նը 10000 մ3 -ից ավել լինել դեպք մ պետք է պահպանել
հրդեհային անվտանգ թյան պահանջները:
283. Չոր խոտ պետք է պահեստավորել կամ րջներից, ճանապարհային շին թյ ններից, գնացքների
կազմակերպված երթևեկ թյան ղիներից ոչ պակաս, քան 50 ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Չի թ յլատրվ մ դրանց
պահեստավոր մը էլեկտրահաղորդման և կապի գծերի տակ:
284. Չի թ յլատրվ մ օտարացված հողաշերտի գոտ մ խար յկներ վառել: Նշված գոտիները պետք է
մշտապես մաք ր պահել:
285. Անտառային զանգվածներ մ կամ րջների օտարացված հողաշերտերի շ րջը պետք է լինի 1.4 ﬔտրից ոչ
պակաս լայն թյամբ հանքայնացված շերտ: Կամ րջների տակի հողակտորները 50 մ շառավղով պետք է մաքրվեն
չոր խոտից, փայտի ﬓացորդներից, վառող նակ աղբից:
286. Երկաթ ղիների վրայի փայտյա ղեկամ րջները, ներքևից 4 ﬔտրից ոչ պակաս լայն թյամբ պետք է
ծածկվեն տանիքաթիթեղով (երկ կողﬕց 30 սմ իջեցված եզրերով):
287. Տախտակամած նեցող փայտյա և ﬔտաղական կամ րջների մոտակայք մ, գետերի վրա պետք է
ստեղծվեն չսառչող սառցանցքեր՝ մոտեցման ճանապարհներով: Սառցանցքերի տեղը նշվ մ է ց ցատախտակով:
288. Կամ րջները, ղեկամ րջները շահագործելիս չի թ յլատրվ մ`
1) դրանց տակ կառ ցել պահեստներ, ավտոﬔքենաների կայանատեղեր ստեղծել, նավթային լապտերների,
բենզաշարժիչային ագրեգատների լցավոր մ կատարել.
2) առանց լիազոր մարﬓի պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան տեսչ թյան հետ
համաձայնեցնել կրակային աշխատանքներ կատարել:
289. Ճանապարհային ﬔքենակայանների վագոնների կայանման համար նախատեսված երկաթ ղային
ճանապարհները պետք է սարքավորված լինեն սլաքային գծանց մով` հրդեհի դեպք մ շարժակազﬕ
տարակենտրոնաց ﬓ ապահովել նպատակով:
290. Ճանապարհային ﬔքենակայանների տեղակայման վայրեր մ, ջերմամատակարարման բնական և
արհեստական աղբյ րների բացակայ թյան դեպք մ պետք է հրդեհաշիջման համար գլանատակառներով և այլ
տարող թյ ններով ջրի պաշարներ ստեղծվեն: Ջրի պաշարների քանակ թյ նը հակահրդեհային
հատվածամասի ﬕջև պարփակված յ րաքանչյ ր պատնեշների ﬕջև առկա տարածքների համար (15-20 ﬕավոր)
50 մ3-ից պակաս չպետք է լինի:
291. Յ րաքանչյ ր շարժակազմ, հրշեջ փրկարարական ծառայ թյան կանչի համար պետք է նենա
հեռախոսային կապ մոտակա երկաթ ղային կայարանի հետ:
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292. Պայթյ նահրդեհավտանգ և հրդեհավտանգ նյ թյերը պետք է տեղափոխվեն տվյալ նյ թերին
ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին համապատասխան տարայով և փաթեթավոր մով: Փաթեթավոր մը
և տարան պետք է լինեն դիմակայ ն սարքին` բեռի հոսակոր ստը բացառել , ամբողջական թյ նը և
փոխադրման անվտանգ թյ նն ապահովել նպատակով: Փաթեթավորման և տարայի պատրաստման համար
օգտագործվող նյ թերը պետք է պար նակ թյան հանդեպ իներտ լինեն:
293. Այրվող և դյ րավառ հեղ կներ տեղափոխող ավտոցիստեռնները պետք է սարքավորված լինեն հ սալի
հողանց մով, սկզբնական հրդեհաշիջման ﬕջոցներով և տեսականշվեն տեղափոխվող բեռի հրդեհավտանգ թյան
աստիճանին համապատասխան, իսկ գազերի արտանետիչ խողովակները պետք է դ րս բերվեն
ջերմափոխանակչի տակից և սարքավորվեն սարքին կայծմարիչներով:
294. Պայթյ նահրդեհավտանգ բեռները, որոնք արտազատ մ են թ նավոր, խեղդող, քայքայիչ գոլորշիներ,
չորանալ դեպք մ դառն մ են պայթ ցիկ, օդի և խոնավ թյան առկայ թյան պայմաններ մ օքսիդացվ մ են,
որն ղեկցվ մ է ջերմ թյան անջատմամբ, պայթյ նով և այլ վտանգավոր հետևանքներով, պետք է հերﬔտիկ
փաթեթավորվեն:
295. Ապակե տարայով վտանգավոր բեռները պետք է տեղադրվեն արկղերի ﬔջ և դրանց
ﬕջտարած թյ նները քփացվեն չայրվող նյ թերով: Արկղերի և կավարամածերի պատերը խցանած շշերից և
ապակե անոթներից պետք է 5 սմ բարձր լինեն: Փոքր քանակ թյամբ ապակյա տարայով վտանգավոր բեռներ
տեղափոխելիս դրանք պետք է փաթեթավորվեն հոծ կափարիչներով արկղերի ﬔջ:
296. Մետաղական կամ պլաստմասսայե անոթներով, թիթեղամաններով, հեղ կի փոխադրաամաններով
վտանգավոր բեռներ տեղափոխելիս, դրանք պետք է լրաց ցիչ փաթեթավորվեն փայտյա արկղերի կամ
կավարամածերի ﬔջ:
297. Վտանգավոր բեռների փոխադր ﬓ իրականացվ մ է առանձին վագոններով: Նշված բեռները փոքր
քանակ թյ ններով փոխադրելիս, պետք է լրաց ցիչ փաթեթավորվեն կոշտ տարայի (ﬔտաղական կամ
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նրբատախտակից թմբկագլան) ﬔջ:
298. Չի թ յլատրվ մ անհամատեղելի վտանգավոր բեռների տեղափոխ մը ն յն վագոն մ (բեռնատար մ):
299. Այրվող և դյ րավառ հեղ կները պետք է փաթեթավորվեն հերﬔտիկ տարաների ﬔջ: Թթ ները և այրվող,
դյ րավառ հեղ կներով արկղերը վագոններ բեռնելիս, պետք է հակադիր տեղադրվեն և ամրացվեն:
300. Թ նավոր և այրվող թ նավոր գազերով բալոնները, այդ գազերի դատարկ բալոնները պետք է փոխադրվեն
առանձին վագոններով կամ բեռնարկղերով: Գազով բալոններն ղղաձիգ դիրքով թ յլատրվ մ է բեռնել ﬕայն
դրանց վրա պաշտպանական օղակների առկայ թյան դեպք մ: Բալոնների տեղաշարժը և վայր ընկնելը
բացառել համար, դրանք պետք է խիտ տեղադրվեն: Դռների մոտ բեռների կ տակ մը բացառել համար,
դռնատեղերը պետք է նենան 40 մմ ոչ պակաս հաստ թյամբ տախտակե պաշտպանակ մ:
301. Չի թ յլատրվ մ, որպես ﬔջդիր, օգտագործել չոր խոտ, ծղոտ և այլ վառող նակ նյ թեր: Այրվող և
դյ րավառ հեղ կների փոխադր մը պետք է իրականացվի հերﬔտիկ և կապարակնքված տակառներով:
Վագոնների ﬔջ տակառները պետք է շարվեն ﬔկ հարկաշարքով (խցանները դեպի վեր): Իզոպրոպիլնիտրատ և
սաﬕն տեղափոխող վագոնները, անկախ նրանից` բեռնված են, թե դատարկ, պետք է ընթանան բեռնառաքիչների
(բեռնաստացերի) մասնագետների խմբի ղեկց թյամբ:
302. Այրվող և դյ րավառ նյ թերի, այրվող գազերի առաք ﬓ աշխատանքային տեղեր, կատարվ մ է
կենտրոնացված ձևով: Չի թ յլատրվ մ աշխատանքային տեղեր բաց տարայով այրվող և դյ րավառ նյ թեր
առաքել:
303. Շենքեր մ, շին թյ ններ մ այրվող և դյ րավառ հեղ կների, այրվող գազերի խողովակաշարերի
անցկացման դեպք մ անհրաժեշտ է՝
1) շենքի, շինարարական հիﬓատարրերի ﬕջով խողովակաշարերի անցման տեղեր մ, որﬓանցքերը
(բացակները, անքփ թյ նները) չայրվող նյ թերով հերﬔտիկ փակել,
2) ղիների, խրամ ղիների (բաց և փակ) ﬔկ շին թյ նից մյ սն անցման տեղեր մ օգտագործել սարքին
անգազանցիկ ﬕջակապեր (թաղանթներ):
304. Այրվող գազերի, դյ րավառ հեղ կների վերամղման համար պետք է օգտագործվեն անխց կային և
ճակատային խցվածքով պոմպեր: Ոչ լրիվ կտրվածքով աշխատող խողովակաշարերի վրա պետք է տեղադրվեն
հիդրոփականներ:
305. Դյ րավառ, այրվող հեղ կների փոխադրման տարան պետք է լինի հերﬔտիկ և բացառվի նյ թի
գոլորշաց ﬓ հոսակոր ստը: Փաթեթավորման բոլոր տարրերը, այդ թվ մ խցանափակման հարմարանքները,
պետք է ամ ր և հ սալի լինեն:
306. 10 լ և ավելի տարող թյան այրվող, դյ րավառ հեղ կներով ապակյա տարաները պետք է տեղադրվեն
գործված զամբյ ղների կամ կավարամածերի, իսկ ﬕնչև 10 լ տարող թյան ապակյա տարաները` ﬕջադրման
նյ թերով հոծ փայտյա արկղերի ﬔջ: Ցնց ﬓերի ﬔղմացման համար տեղադրված նյ թերը պետք է ներծծող
հատկ թյ ն նենան, որպեսզի տարայի կոտրման դեպք մ ներծծեն արտահոսող հեղ կը:
307. Բեռնափոխակրիչների, շերեփավոր էլևատորների, ինքնահոս և օդամղման խողովակների շահագործ մը
թ յլատրվ մ է ﬕայն փոշ առաջացման տեղերի ծածկի հերﬔտիկ և սարքին վիճակ մ լինել դեպք մ:
Օդափոխ թյ նը պետք է ապահովի ծածկի տակից փոշ մշտական և արդյ նավետ արտածծ մը:
308. Պնևմատրանսպորտային և ինքնահոս սարքերի շահագործման ընթացք մ (խողովակաշարերով մղման
դեպք մ) խողովակաշարեր մ փոշ նստվածքի առաջաց մ չի թ յլատրվ մ:
309. Բեռնակրիչների, պնևմատրանսպորտային սարքավոր ﬓերի գործարկ մը պետք է կատարվի դրանց
վիճակը պարապ ընթացքի ժամանակ ստ գել ց հետո, դրանց ﬔջ կողﬓակի առարկաների բացակայ թյան,
առանցքակալների ﬔջ քս քի առկայ թյան, պաշտպան թյան բոլոր սարքերի սարքին թյան դեպք մ:
310. Պնևմատրանսպորտային ցանց մղող տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի և օդամ ղ ﬔքենաների
էլեկտրաշարժիչների ինքնաբլոկավոր մը պետք է գտնվի սարքին վիճակ մ և ստ գվի յ րաքանչյ ր
գործարկ ﬕց առաջ:
311. Սոր ն, փոշենման նյ թերի փոխադրման ընթացք մ, սարքավոր ﬓեր մ անցափակ ﬓերի և
ճնշ ﬓերի գոյաց մը բացառել համար, պետք է նախատեսվի բեռնակրիչի վթարային կանգնեցման
ինքնաբլոկավոր մ:
312. Չի թ յլատրվ մ շահագործել անսարք պտ տակային բեռնափոխակրիչներ և շերեփավոր էլևատորներ:
313. Բեռնափոխակրիչների հոլովակները և ձգիչ թմբկագլանները պետք է ազատ պտտվեն: Չի թ յլատրվ մ
ժապավենների տեղապտ յտ, շարժաբեր թմբկագլաններին հանքաձյ թի, բևեկնախեժի և այլ վառող նակ
նյ թերի քս մ:
314. Շերեփավոր էլևատորների ինքնահոս, օդաճնշման խողովակներ մ և այլ բեռնակրիչների բռնկման
դեպք մ արտածծիչ և օդափոխման համակարգն անջատել , արտադրամասի տեխնոլոգիական
սարքավոր ﬓերի աշխատանքը դադարեցնել համար յ րաքանչյ ր հարկի սանդղավանդակի մոտ պետք է
տեղադրվի հատ կ անջատիչ:
315. Չի թ յլատրվ մ ինքնաշխատ հրապատնեշող սարքերի անսարք թյ նների կամ դրանց անջատման
դեպք մ արտածծիչ և մանրացված նյ թերի փոխադրման գծերի շահագործ մը:
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316. Փոխակրիչների, բեռնափոխակրիչների անցման համար հակահրդեհային պատնեշների որﬓանցքերը
պետք է պաշտպանվեն կրակը պատնեշող սարքերով (դռներ, դարպասներ և այլն):
317. Պայթյ նահրդեհավտանգ նյ թեր տեղափոխող փոխադրաﬕջոցների, ինչպես նաև այդ նյ թերը
պար նակող բեռնատեղերի վրա պետք է լինեն անվտանգ թյան նշաններ:
318. Պայթյ նահրդեհավտանգ նյ թերի փոխադրման ժամանակ չի թ յլատրվ մ՝
1) թ յլ տալ ցնց ﬓեր, կտր կ արգելակ ﬓեր,
2) առանց պաշտպանիչ ծայրակալերի փոխադրել այրվող գազերով բալոններ,
3) փոխադրաﬕջոցներն առանց հսկող թյան թողնել:
319. Պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ նյ թերի բեռնման և բեռնաթափման տեղերը պետք է
սարքավորված լինեն՝
1) հրդեհաանվտանգ աշխատանքային պայմաններն ապահովող հատ կ հարմարանքներով
(զ գասանդ ղքներ, վահաններ, ելարաններ, պատգարակներ և այլն): Ապակե տարաների տեղափոխման համար
պետք է նախատեսվեն սայլակներ, բնիկներ նեցող հատ կ պատգարակներ: Ապակե տարաները թ յլատրվ մ է
տեղափոխել նաև երկ հոգով՝ բռնակներ նեցող զամբյ ղներով,
2) հրդեհաշիջման և վթարային վիճակների վերացման ﬕջոցներով:
320. Չի թ յլատրվ մ բաց կրակի օգտագործ մը պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ բեռների բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների կատարման վայրեր մ:
321. Բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների կատարման ընթացք մ վարորդները, ﬔքենավարներն առանց
հսկող թյան չպետք է թողնեն տրանսպորտային փոխադրաﬕջոցները:
322. Պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ նյ թերի բեռնման համար մատ ցվող փոխադրաﬕջոցները
(վագոններ, թափքեր, ավտոմոբիլային կցակներ, բեռնարկղեր և այլն) պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ և
մաքրված լինեն կողﬓակի նյ թերից:
323. Տարայի (փաթեթավորման) ﬖասվածք, թափված նյ թեր հայտնաբերել դեպք մ անﬕջապես
անհրաժեշտ է ﬖասված տարան (փաթեթավոր մը) հեռացնել, մաքրել հատակը, հավաքել և հեռացնել թափված
պայթյ նահրդեհավտանգ և հրդեհավտանգ նյ թերը:
324. Պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ բեռների բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելիս
աշխատողները պետք է պահպանեն մականշման պահանջները և փաթեթավորման վրայի զգ շացնող
մակագր թյ նները:
325. Չի թ յլատրվ մ պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ նյ թերի բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքներ կատարել ավտոﬔքենաների շարժիչներն աշխատել , անձրևի ժամանակ, եթե նյ թերը ջրի հետ
փոխներգործելիս կարող են ինքնաբռնկվել:
326. Պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ նյ թերի փոխադրման ժամանակ բեռների տեղաշարժ մը
բացառել համար, այդ բեռները վագոններ մ, բեռնարկղեր մ, ավտոﬔքենաների թափքեր մ պետք է հ սալի
ամրացվեն:
327. Այրվող, դյ րավառ հեղ կների լցման և դատարկման հետ կապված տեխնոլոգիական գործող թյ նների
անցկացման ժամանակ պետք է պահպանվեն հետևյալ պահանջները՝
1) մտոցները և կափարիչները պետք է բացվեն սահ ն, առանց հարվածների, գ նավոր ﬔտաղից կամ
պլաստմասսայե գործիքներով: Տարող թյ նների վրա այրվող և դյ րավառ հեղ կների թափվել դեպք մ չի
թ յլատրվ մ կատարել դրանց հետ կապված բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ,
2) ամրանը (ճկափողեր, քանդովի ﬕացքներ, ստատիկ էլեկտրական թյ նից պաշտպան թյ ն և այլն) պետք
է գտնվի տեխնիկապես սարքին վիճակ մ:
328. Պահեստարանների, գլանատակառների, տարաների ﬔջ հեղ կներ լցնել ց առաջ անհրաժեշտ է ստ գել
դրանց չափման սարքերի սարքին թյ նը:
329. Պահեստարանի հեղ կի մակարդակի չափ մը և նմ շառ մը պետք է կատարվի ցերեկային ժաﬔրին:
Գիշերային ժաﬔրին աշխատողները պետք է օգտվեն ﬕայն պայթյ նաանվտանգ կ տակչային լապտերներից:
Ամպրոպի, հեղ կի մղման և դատարկման ժամանակ չի թոըյլատրվ մ ձեռքով մակարդակի չափ մը և
նմ շառ մը:
330. Այրվող և դյ րավառ հեղ կներով տարող թյ նների լց մը և դատարկ մը պետք է կատարվի սարքին
ﬕաց ﬓեր նեցող խողովակաշարերով, ճկախողովակներով, նախօրոք համապատասխան սողնակների բացման
և փակման ճշտ թյ նն ստ գել ց հետո: Փակիչ ամրանը պետք է բացվի լրիվ կերպով:
331. Վագոնները, բեռնարկղերը, ավտոﬔքենաների թափքերը հրդեհավտանգ, պայթյ նահրդեհավտանգ
բեռների բեռնաթափ ﬕց հետո անհրաժեշտ է ստ գել, նյ թերի և աղբի ﬓացորդները հավաքել և հեռացնել:
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332. Պահեստներ մ (շին թյ ններ մ) նյ թերի պահման ընթացք մ պետք է հաշվի առնվեն դրանց
հրդեհավտանգ ֆիզիկա-քիﬕական հատկ թյ նները (օքսիդացման, ինքնատաքացման, խոնավ թյան
ներգործ թյ նից բոցավառվել ընդ նակ թյ նը), հրդեհաշիջման նյ թերի հետ համատեղելի թյ նը:
Միևն յն բաժանմ նք մ չի թ յլատրվ մ կա չ կի, ավտոռետինի հետ այլ նյ թերի և իրերի համատեղ
պահ մը:
333. Այրվող գազով բալոնները, այրվող և դյ րավառ հեղ կներով տարող թյ նները, աերոզոլային
փաթեթավոր ﬓերը պետք է պաշտպանվեն արևի և այլ ջերմային ներգործ թյ ններից:
334. Բազմահարկ պահեստներ մ աերոզոլային փաթեթավոր ﬓերի պահեստավոր մը թ յլատրվ մ է
ﬕայն վերևի հարկի հակահրդեհային հատվածամասեր մ: Պահեստների հատվածամասեր մ պահվող
փաթեթավոր ﬓերի քանակը չպետք է գերազանցի 150.000-ից: Պահեստի ընդհան ր տարող թյ նը չպետք է
ավել լինի 900.000 փաթեթավոր ﬕց: Ընդհան ր պահեստներ մ պահվող աերոզոլային փաթեթավոր ﬓերի
քանակը չպետք է ավել լինի 5000-ից, իսկ ընդհան ր պահեստի ﬔկ սացման հատվածամաս մ պահվող
փաթեթավոր ﬓերի (տ փերի) քանակը` 15.000-ից:
335. Աերոզոլային փաթեթավոր ﬓերը բաց հրապարակներ մ, ծածկարանների տակ թ յլատրվ մ է պահել
ﬕայն չայրվող բեռնարկղերով:
336. Պահեստային շին թյ ններ մ, դարակաշարերի բացակայ թյան դեպք մ, նյ թերը պահել համար
պետք է կիտվեն: Պահեստային շին թյ նների դռնատեղերի դիմաց պետք է լինեն դռների լայն թյամբ ազատ
անց ﬓեր: Պահեստներ մ, յ րաքանչյ ր 6 ﬔտրից հետո պետք է լինեն 0.8 ﬔտրից ոչ պակաս լայն թյ ն
նեցող երկայնական անց ﬓեր:
337. Պահվող ապրանքները պետք է գտնվեն լ սատ ներից ոչ պակաս, քան 0,5 ﬔտր հեռավոր թյան վրա:
338. Պահեստային շին թյ ններ մ, կառամատ յցներ մ չի թ յլատրվ մ բեռնող-բեռնաթափող և
տրանսպորտային ﬕջոցների կայան մ և վերանորոգ մ: Թեքահարթակի (հենահարթակի) վրա բեռնաթափված
նյ թերը և բեռներն աշխատանքային օրվա վերջ մ պետք է հավաքվեն:
339. Պահեստային շին թյ ններ մ տարաների բացման, սարքին թյան ստ գման և մանր նորոգման,
հրդեհավտանգ հեղ կների աշխատանքային խառն րդների պատրաստման (նիտրոներկեր, լաքեր և այլն),
կշռաբաշխման հետ կապված բոլոր գործող թյ նները պետք է կատարվեն պահման տեղերից ﬔկ սացված
շին թյ ններ մ:
340. Ավտոﬔքենաները, շարժիչաքարշերը, ավտոբեռնիչները, ավտոամբարձիչները պետք է նենան սարքին
կայծմարիչներ: Այդ տեխնիկական ﬕջոցները պետք է կայանվեն եզրերից, դարակներից, կոշտ անասնակերերի և
թելքավոր նյ թերի պահման տեղերից ոչ պակաս, քան 3 մ հեռավոր թյան վրա:
341. Պահեստների էլեկտրասարքավոր ﬓերն աշխատանքային օրվա վերջ մ պետք է հոսանքազրկվեն:
Էլեկտրամատակարար ﬓ անջատող ապարատները (անջատիչները) պետք է գտնվեն պահեստից դ րս, չայրվող
պատի կամ առանձին հենարանի վրա տեղադրված պահարանի ﬔջ, որը պետք է փակվի և կապարակնքվի:
342. Պահեստային շին թյ ններ մ չի թ յլատրվ մ հերթապահ լ սավոր թյան, գազային սալօջախների,
էլեկտրաջեռ ցիչ սարքերի շահագործ մ, ինչպես նաև խրոցակային վարդակների տեղադր մ:
343. Բաց հարթակներ մ նյ թի պահման դեպք մ, յ րաքանչյ ր հատվածամասի (դարակի) մակերեսը
չպետք է գերազանցի 300 մ2-ից, իսկ դարակների հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները պետք է լինեն առնվազն 6
ﬔտր:
344. Հիﬓապահեստների և պահեստների տարածքներ մ գտնվող շենքեր մ չի թ յլատրվ մ անձնակազﬕ և
այլ անձանց բնակվելը:
345. Չի թ յլատրվ մ գնացքաքարշերի մ տքը «Ա», «Բ» և «Վ» կարգի պահեստային շին թյ ններ:
346. Արտադրամասերի պահեստներ մ պահվող այրվող և դյ րավառ հեղ կների քանակը չպետք է
գերազանցի կազմակերպ թյ ն մ սահմանված քանակները: Աշխատանքային տեղեր մ այդ հեղ կների
քանակ թյ նը չպետք է գերազանցի ﬔկ հերթափոխի պահանջարկը:
347. Նկ ղային և ցոկոլային հարկերի շին թյ ններ մ ծխահեռացման համար գետնախորշերով
պատ հանների բացակայ թյան, ինչպես նաև այդ հարկերի և ընդհան ր սանդղավանդակների ﬕջև
հաղորդակց թյան առկայ թյան դեպք մ չի թ յլատրվ մ վառող նակ տարայով չայրվող և դյ րավառ նյ թերի
պահ մը:
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348. Նավթամթերքների պահեստամասերի լցման և վերամղման կայանների տարածքները պետք է
պարսպապատվեն: Պարսպի բարձր թյ նը պետք է լինի 2 մ-ից ոչ պակաս:
349. Նավթամբարների պատնեշապատ ﬓերը, ինչպես նաև դրանց վրայի գծանց ﬓերը պետք է գտնվեն
սարքին վիճակ մ: Պատնեշապատ ﬓերի ներսի հարթակները պետք է համահարթվեն և ավազով ծածկվեն:
350. Չի թ յլատրվ մ՝
1) ոչ հերﬔտիկ սարքավոր ﬓերի, փակիչ ամրանների շահագործ մը,
2) նախագծման նորﬔրով սահմանված պատնեշապատման բարձր թյան փոքրաց մը,
3) ճեղքվածքներ և շեղվածքներ նեցող պահեստարանների, անսարք սարքավոր ﬓերի, վերահսկիչ-չափիչ
սարքերի, մատ ցող մթերամ ղերի, անշարժ հակահրդեհային սարքերի շահագործ մը,
4) պատնեշապատված տարած թյ ններ մ ծառերի, թփերի առկայ թյ նը‚
5) տարող թյ նների տեղադր մը այրվող կամ դժվար այրվող հիﬓատակերի վրա,
6) նավթամբարների և գլանատակառների գերլց մը,
7) նավթամթերքների լցման և դատարկման ժամանակ պահեստարաններից նմ շառ մը,
8) ամպրոպի ժամանակ նավթամթերքների լցն մը և դատարկ մը:
351. Աﬕսը ﬔկ անգաﬕց ոչ պակաս, օդի ջերմաստիճանը 00 C-ից ցածր լինել դեպք մ 10 օրը ﬔկ անգաﬕց
ոչ պակաս, պետք է ստ գվի շնչառական կափ յրների, հրապատնեշիչների տեխնիկական վիճակը: Շնչառական
ամրանների ստ գման ժամանակ անհրաժեշտ է կափ յրները և ցանցերը սառ յցից մաքրել: Դրանց տաքաց մը
պետք է կատարվի ﬕայն հրդեհաանվտանգ եղանակներով:
352. Նմ շառ մը և մակարդակի չափ ﬓ անհրաժեշտ է կատարել կայծ չառաջացնող նյ թերից
պատրաստված հարմարանքներով:
353. Նավթամբարների համակազﬕ պահեստներ մ պետք է լինեն հրդեհաշիջման նյ թերի պաշարներ,
ինչպես նաև աﬔնաﬔծ նավթամբարի հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ քանակ թյամբ նյ թերի մատ ցման
ﬕջոցներ:
354. Տարաներով այրվող հեղ կներ պահել համար նախատեսված շենքերի բարձր թյ նը չպետք է լինի երեք
հարկից, իսկ դյ րավառ հեղ կների համար` ﬔկ հարկից ավելի: Վառող նակ նյ թերից կառ ցված
ստորգետնյա պահեստարաններ մ թ յլատրվ մ է պահել ﬕնչև 60 մ3 քանակ թյամբ, 1200 C-ից բարձր բռնկման
ջերմաստիճան նեցող հեղ կներ: Այդ պահեստների հատակը պետք է լինի չայրվող նյ թերից, իսկ վերնածածկը
պետք է նենա 0.2 մ-ից ոչ պակաս հաստ թյամբ տոփանած հողաշերտից լցվածք:
355. Միևն յն շին թյ ն մ տարաներով համատեղ պահվող այրվող և դյ րավառ հեղ կների ընդհան ր
քանակ թյ նը չպետք է գերազանցի 200 մ2 -ից:
356. Պահեստարաններ մ այրվող և դյ րավառ հեղ կներով տակառները ձեռքով տեղադրելիս, դրանք պետք է
դասավորվեն հատակին` երկ շարքով: Մեքենայացված տեղադրման դեպք մ, դյ րավառ հեղ կների
տակառները պետք է դարսվեն 3-ից, իսկ այրվող հեղ կներով տակառները` 5-ից ոչ ավելի շարքերով: Դարսակի
լայն թյ նը 2 տակառից ավել չպետք է լինի: Տակառների փոխադրման համար նախատեսված գլխավոր
անց ﬓերի լայն թյ նը պետք է լինի 1.8 ﬔտրից, իսկ դարսակների ﬕջև` 1 ﬔտրից ոչ պակաս:
357. Հեղ կների պահ մը թ յլատրվ մ է ﬕայն սարքին տարայով: Թափված հեղ կները պետք է անﬕջապես
հավաքվեն:
358. Տարայով նավթամթերքների պահման բաց հարթակները պետք է պատվեն արգելաթմբով կամ 0.5 ﬔտրից
ոչ պակաս բարձր թյ ն նեցող չայրվող հոծ պատով և անց ﬓերի համար նենան թեք հարթակներ:
359. Հարթակները ﬔրձակա տարած թյ նից պետք է բարձր լինեն 0.2. ﬔտրով և նենան առ ` հոսքաջրերի
հեռացման համար:
360. Յ րաքանչյ ր թմբապատված հարթակի սահման մ թ յլատրվ մ է տեղադրել տակառների ոչ ավելի,
քան 4 դարսակ` 25x15 ﬔտր չափերով: Դարսակների ﬕջտարած թյ նները պետք է լինեն 10 մ-ից ոչ պակաս, իսկ
դարսակի և արգելաթմբի ﬕջև ընկած հեռավոր թյ նը` 5 ﬔտր: Հարակից հարթակների դարսակների
ﬕջտարած թյ նը չպետք է պակաս լինի 20 ﬔտրից:
361. Հարթակների վրա թ յլատրվ մ է տեղադրել չայրվող նյ թից ծածկեր:
362. Անﬕջապես պահեստարաններ մ և թմբապատված հարթակներ մ չի թ յլատրվ մ թափել
նավթամթերքներ, պահել փաթեթավորման նյ թեր և տարա:
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363. Այրվող գազերի պահեստները պետք է լինեն ﬔկ հարկանի և նենան հեշտ վերնետվող ծածկեր: Այդ
պահեստները չպետք է նենան ձեղնահարկային շին թյ ններ: Բալոններով գազերի պահման շին թյ նների
պատ հանները պետք է ներկվեն սպիտակ ներկով կամ սարքավորվեն արևապաշտպան, չայրվող սարքերով:
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Բալոնները բաց հրապարակներ մ պահել դեպք մ, դրանք արևի ճառագայթների և տեղ ﬓերի ազդեց թյ նից
պաշտպանող կառ յցները պետք է պատրաստված լինեն չայրվող նյ թերից:
364. Բալոնների խմբակային տեղադր մը թ յլատրվ մ է շենքի արտաքին, խ լ (առանց որﬓախորշերի)
պատերի մոտ: Բալոնների տեղադրման խցիկները, պահարանները պետք է լինեն չայրվող նյ թերից և նենան
բնական օդափոխ թյ ն` պայթյ նավտանգ խառն րդների առաջաց մը կանխել համար:
365. Այրվող գազով բալոնները պետք է պահվեն թթվածնով, սեղմված օդով, քլորով, ֆտորով և այլ օքսիդիչ
նյ թերով, թ նավոր գազերով բալոններից առանձին:
366. Թթվածնի բալոնների պահման և փոխադրման ժամանակ պետք է բացառվի բալոնների, ինչպես նաև
դրանց ամրանների վրա յ ղի (ճարպի) թափ մը: Թթվածնի բալոնները ձեռքով շրջելիս չի թ յլատրվ մ բռնել
կափ յրներից:
367. Գազով բալոնների պահման շին թյ ններ մ պետք է լինեն սարքին գազաանալիզարարներ, իսկ դրանց
բացակայ թյան դեպք մ` օբյեկտի ղեկավարի կողﬕց հաստատված նմ շառման և հսկման կարգ:
368. Բալոններից գազի հոսակոր ստ հայտնաբերել դեպք մ, դրանք պահեստից պետք է տեղափոխվեն
անվտանգ տեղ:
369. Այրվող գազերի պահեստներ չի թ յլատրվ մ մտնել ﬔխերով խփված կոշիկներով:
370. Ծայրակալներ նեցող այրվող գազով բալոնները պետք է պահվեն հորիզոնական դիրքով, շրջանակների
կամ դարակաշարերի վրա, ընդ որ մ դարակի բարձր թյ նը չպետք է գերազանցի 1.5 ﬔտր: Կափ յրները պետք
է փակվեն պաշտպանիչ թասակներով և բոլորն ղղված լինեն ﬕևն յն կողմ:
371. Գազի պահեստներ մ չի թ յլատրվ մ պահել այլ նյ թեր և սարքավոր ﬓեր:
372. Այրվող գազերի պահեստները պետք է ապահովված լինեն բնական օդափոխ թյամբ:
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373. Կոշտ կերերի պաշարի պահեստավոր մ թ յլատրվ մ է ﬕայն կցաշենքեր մ (ներկառ ցվածքներ մ),
որոնք կազմակերպ թյան շենքերից պետք է ﬔկ սացված լինեն չայրվող պատերով և 0.75 ժաﬕց ոչ պակաս
հրակայ ն թյան սահման նեցող ծածկերով: Կցաշենքերը (ներկառ ցվածքները) պետք է նենան անﬕջապես
դեպի դ րս տանող ելքեր:
374. Դեզերը, բարդոցները, ծածկարանները և կոշտ կերերի դարսակները պետք է տեղակայվեն
էլեկտրահաղորդման գծերից ոչ պակաս` 15 ﬔտր, ճանապարհներից` 20 ﬔտր, շենքերից` 50 ﬔտր հեռավոր թյան
վրա:
375. Դեզերի (բարդոցների) տեղակայման հարթակները, ինչպես նաև դեզերի զ յգերի, դարսակների շրջակա
հողատարած թյ նը պետք է հերկվի 4 ﬔտր լայն թյ ն նեցող շերտով: Հերկված հողաշերտի եզրից ﬕնչև
հարթակ մ տեղադրված դեզը (բարդոցը) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 ﬔտր, իսկ ﬕնչև առանձին տեղադրված
դեզը (բարդոցը) ոչ պակաս, քան 5 ﬔտր: Դեզի (բարդոցի) հիﬓատակի մակերեսը չպետք է 150 մ2 -ից ավել լինի, իսկ
մամլած չոր խոտի (ծղոտի) դարսակինը` 500 մ2 -ից: Առանձին դարսակների, ծածկարանների և դեզերի
(բարդոցների) հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները պետք է լինեն 20 մ-ից ոչ պակաս: Դարսակների,
ծածկարանների և դեզերի (բարդոցների) զ յգերով տեղադրման դեպք մ` ﬕջտարած թյ նները պետք է լինեն ոչ
պակաս, քան 6 մ, իսկ դրանց զ յգերի ﬕջև` 30 ﬔտր: Թաղամասերի հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները
(թաղամաս մ թ յլատրվ մ է տեղադրել ﬕնչև 20 դեզ կամ դարսակ) պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 100 ﬔտր:
376. Բարձր խոնավ թյ ն նեցող դեզեր մ (բարդոցներ մ) պետք է կատարվի ջերմաստիճանի հսկող թյ ն:
377. Կոշտ կերերի պահեստներ մ աշխատող տրակտորները և ավտոﬔքենաները պետք է նենան
կայծմարիչներ: Քարշիչ տրակտորները բեռնաթափման աշխատանքներ կատարել համար պետք է կայանվեն
դեզերից ոչ պակաս, քան 3 ﬔտր հեռավոր թյան վրա:
378. Բերքահավաքից առաջ պետք է ստ գվեն հացահատիկի պահեստները, հատիկաչորանոցները և
վերացվեն հայտնաբերված անսարք թյ նները: Հացահատիկի պահեստները պետք է տեղադրվեն առանձին
շենքեր մ, իսկ դրանց դարպասները բացվեն դեպի դ րս:
379. Հացահատիկը լիրաթմբով պահել դեպք մ, լիրաթմբի գագաթից ﬕնչև ծածկի վառող նակ
հիﬓատարրերը, լ սատ ները և էլեկտրալարերն ընկած հեռավոր թյ նը պետք է լինի 0.5 ﬔտրից ոչ պակաս:
380. Չի թ յլատրվ մ՝
1) հացահատիկի հետ համատեղ պահել հրդեհավտանգ նյ թեր, սարքավոր ﬓեր,
2) պահեստային շին թյ ններ մ օգտագործել ներքին այրման շարժիչով հատակամաքրիչ և այլ ﬔքենաներ,
3) պահեստի երկ կողﬕց դարպասների փակ լինել դեպք մ շարժական ﬔխանիզﬓերի աշխատելը,
4) պինդ վառելիքով աշխատող չորանոցների վառքը այրվող և դյ րավառ հեղ կների, իսկ հեղ կ վառելիքով
աշխատող չորանոցների վառքը ջահերի օգն թյամբ կատարելը,
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5) հացահատիկը փոխակրիչի ժապավենի մակարդակից բարձր լցնելը:
381. Աշխատող չորանոց մ հացահատիկի ջերմաստիճանը հսկել համար ոչ պակաս, քան 2 ժամը ﬔկ անգամ
պետք է կատարվի նմ շառ մ: Յ րաքանչյ ր աշխատանքային օրից հետո չորանոցի բեռնման-բեռնաթափման
ﬔխանիզﬓերը պետք է մաքրվեն հացահատիկից և փոշ ց:
382. Շարժական չորացման ագրեգատը պետք է տեղադրվի հացահատիկի պահեստի շենքից ոչ պակաս, քան 10
մ հեռավոր թյան վրա: Ծխնել յզները պետք է սարքավորվեն կայծմարիչներով, իսկ վառող նակ հիﬓատարրերի
ﬕջով անցնել տեղեր մ նենան հակահրդեհային անջատիչներ:
383. Պահեստներ մ հացահատիկի օդափոխման ժամանակ օդափոխիչները պետք է տեղադրվեն վառող նակ
պատերից ոչ պակաս, քան 2.5 ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Այդ պահեստների օդատարերը պետք է լինեն չայրվող
նյ թերից:
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384. Անտառանյ թի պահեստների տարող թյ նը 10.000 մ3 -ից ավել լինել
համապատասխանեն նախագծային նորﬔրի պահանջներին:

դեպք մ դրանք պետք է

385. Անտառանյ թի պահեստների տարող թյ նը 10.000 մ3 -ից պակաս լինել դեպք մ պետք է մշակվեն և
պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգ թյան տեսչ թյան հետ համաձայնեցվեն դարսակների
տեղադրման հատակագծերը (պահվող նյ թերի սահմանային ծավալների նշ մով), դարսակների ﬕջև
հակահրդեհային ﬕջտարած թյ նները և անց ﬓերը:
386. Դարսակների հակահրդեհային ﬕջտարած թյ ններ մ անտառանյ թի սարքավոր ﬓերի
պահեստավոր մ չի թ յլատրվ մ:
387. Դարսակների տեղադրման տեղերը ﬕնչև բնահողը պետք է մաքրվեն խոտի ծածկ յթից, վառող նակ
աղբից կամ ծածկվեն 15 սմ ոչ պակաս հաստ թյամբ հողի, ավազի, կոպիճի շերտով:
388. Պահեստներ մ չի թ յլատրվ մ անտառանյ թի պահեստավորման հետ առնչ թյ ն չ նեցող
աշխատանքներ կատարել:
389. Փայտանյ թի պահեստներ մ աշխատող բանվորների համար նախատեսված կենցաղային սենյակները
պետք է գտնվեն առանձին շին թյ ններ մ: Այդ շին թյ նների ջեռ ցման համար թ յլատրվ մ է օգտագործել
ﬕայն գործարանային արտադր թյան էլեկտրաջեռ ցիչներ:
390. Ներքին այրման շարժիչներով կարապիկները պետք է գտնվեն փայտանյ թի դարսակներից ոչ պակաս,
քան 15 ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Կարապիկների տեղադրման հարթակներ մ փայտի և այլ վառող նակ
նյ թերի ﬓացորդներ չպետք է լինեն: Շարժիչների լցավորման համար նախատեսվող վառելիքաքսանյ թերի
քանակ թյ նը ﬔկ տակառից ավել չպետք է լինի: Դրանք պետք է գտնվեն կարապիկներից ոչ պակաս, քան 10
ﬔտր, իսկ մոտակա դարսակից` 20 ﬔտր հեռավոր թյան վրա:
391. Սղոցանյ թերի դարսակ յտերի դարսման և քանդման ժամանակ տրանսպորտային կապոցները
ճանապարհին կարելի է տեղադրել ﬕայն ﬔկ կողﬕց: Ճանապարհի ﬓացած երթանցքային մասի լայն թյ նը
պետք է լինի ոչ պակաս, քան 4 ﬔտր: Դարսակ յտված սղոցանյ թի քանակ թյ նը չպետք է գերազանցի ﬔկ
օրվա ընթացք մ պահեստ մ տք գործող քանակ թյանը:
392. Չի թ յլատրվ մ տրանսպորտային կապոցների տեղադր մը հակահրդեհային ﬕջտարած թյ ններ մ,
երթանցքեր մ, հրշեջ ջրաղբյ րների ﬔրձատար ղիներ մ:
393. Մեխանիզﬓերի աշխատանքի դադարեցման դեպք մ կապոցների վերադասավոր մը և տեղադր մը,
շարժական տանիքների և ﬕջադրման նյ թերի պահ մը պետք է կատարվի հատ կ հարթակներ մ:
394. Տեխնոլոգիական գործընթացով չնախատեսված տրանսպորտային կապոցների անջրանցիկ թղթով
փաթեթավոր մը պետք է կատարվի հատ կ հատկացված հրապարակներ մ:
395. Օգտագործված անջրանցիկ թ ղթը և դրա ﬓացորդները պետք է հավաքվեն հատ կ բեռնարկղերի ﬔջ,
որոնց տեղադրման վայրը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ պետական հրդեհային և տեխնիկական
անվտանգ թյան տեսչ թյան հետ:
396. Փակ պահեստներ մ դարսակների և շին թյան պատերի, ել ստների ﬕջև անց ﬓերի լայն թյ նը
պետք է լինի ոչ պակաս, քան 0.8 ﬔտր: Պահեստի դռնատեղերի դիմաց պետք է լինեն դռների լայն թյամբ
անց ﬓեր:
397. Փակ պահեստներ մ չի թ յլատրվ մ կառ ցել ﬕջնապատերով ծառայողական շին թյ ններ:
398. Փակ պահեստների, հարթակների հատակները պետք է լինեն չայրվող նյ թերից:

Բ Ա Ժ Ի Ն VII
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ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԳԼ

Խ 32

ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
399. Բոլոր տեսակի լաքերի և ներկերի կազմ մը և նոսրաց մը անհրաժեշտ է կատարել արտաքին պատի մոտ
գտնվող, պատ հաններ նեցող շին թյ ններ մ կամ բաց հարթակներ մ։
400. Ներկանյ թերի մատ ց մը պետք է կատարվի կենտրոնացված ձևով` պատրաստ վիճակ մ։
Արտադրամասի պահեստներ մ չի թ յլատրվ մ պահել ﬔկ հերթափոխի պահանջից ավելի քանակ թյամբ
լաքաներկային նյ թեր։ Լաքաներկային նյ թերի տարաները պետք է պահվեն ամ ր փակված վիճակ մ, հատ կ
հարթակներ մ։
Լաքաներկային նյ թերի պատրաստման բաժանմ նքների շին թյ նները պետք է նենան ինքն ր յն
ﬔխանիկական ներհոսման արտաձգիչ օդափոխ թյ ն, իսկ ներկման խ ցերից, ընկղմման վահաններից, ձեռքով
ներկման կետերից, ցողման կետերի սարքավոր ﬓերից, չորացման խ ցերից` տեղային արտածծիչ
օդափոխ թյան համակարգ։ Օդափոխ թյան համակարգերի անջատման դեպք մ չի թ յլատրվ մ կատարել
ներկման աշխատանքներ։
401. Հատակին թափված լաքաներկային նյ թերը և լ ծիչները պետք է անﬕջապես հավաքվեն թեփի, ջրի
օգն թյամբ։ Հատակը, պատերը և սարքավոր ﬓերը չի թ յլատրվ մ լվանալ այրվող լ ծիչներով։
402. Ներկման խ ցերը պետք է պատրաստված լինեն չայրվող նյ թերից և սարքավորված լինեն
ներկափոշեցրիչներին սեղմած օդ կամ լաքաներկային նյ թեր մատակարարող սարքավոր ﬓերի հետ
բլոկավորված ինքն ր յն տեղային արտաձգիչ օդափոխիչ համակարգով։ Փոշեցր մով ներկման դեպք մ
ներկամղման բաքերը պետք է տեղադրվեն ներկման խցերից դ րս։
403. Էլեկտրաստատիկ դաշտ մ ներկման աշխատանքների անվտանգ թյ նն ապահովել համար
էլեկտրական սարքերը, օդափոխ թյան համակարգերը և փոշեցրիչները պետք է բլոկավորվեն։
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404. Շին թյ ններ մ և աշխատանքային գոտիներ մ վառող նակ նյ թերով (բաղադր թյան պատրաստ մ,
արտադրանքի ներկ մ) պայթյ նահրդեհավտանգ գոլորշիների անջատմամբ աշխատանքների կատարման
ընթացք մ պետք է ապահովվի հարկադրական ներհոսման և արտաձգման օդափոխ թյ ն։ Աշխատանքների
կատարման ընթացք մ, անվտանգ թյ նն ապահովել համար անհրաժեշտ օդափոխանակ թյան
բազմապատիկ թյ նը պետք է որոշվի աշխատանքների կատարման նախագծի հաշվարկների հիման վրա։ Չի
թ յլատրվ մ այդպիսի շին թյ ններ կողﬓակի անձանց մ տքը, կից շին թյ ններ մ մարդկանց գտնվելը և
աշխատանքների կատար մը։
405. Վառող նակ նյ թեր օգտագործել դեպք մ աշխատանքային տեղեր մ դրանց քանակ թյ նը ﬔկ
հերթափոխի պահանջից ավել չպետք է լինի։ Վառող նակ նյ թերով տարող թյ նները պետք է բացել
օգտագործ ﬕց անﬕջապես առաջ, իսկ աշխատանքի ավարտից հետո` փակ վիճակ մ հանձնել պահեստ։
Վառող նակ նյ թերի դատարկ տարաները պետք է պահվեն շենքից դ րս, հատ կ հատկացված տեղեր մ։
406. Վառող նակ նյ թերով հատակապատման աշխատանքները (ﬕնչև 100 մ2 մակերեսով) պետք է
կատարվեն շին թյան մ տքից առավել հեռ գտնվող տեղերից, իսկ ﬕջանցքներ մ՝ աշխատանքների ավարտից
հետո։
407. Էպօքսիդային խեժերով, սոսինձներով, մածիկներով, ինչպես նաև սինթետիկ խեժերի բաղադր թյամբ
լաքերով և ներկերով պատ մը, սալիկների և գլանափաթեթավորման պոլիﬔրային նյ թերի սոսնձ մը պետք է
կատարվի շինարարական-հավաքակցման, սանտեխնիկական աշխատանքների ավարտից հետո, վերջնական
ներկման աշխատանքներից առաջ։
408. Վառող նակ նյ թերի օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարել համար պետք է օգտագործվեն կայծ
չառաջացնող նյ թերից պատրաստված գործիքներ (ալյ ﬕն, պլաստմասսա, բրոնզ և այլն)։ Վառող նակ
նյ թերով աշխատանքներ կատարելիս, օգտագործվող գործիքների լվաց ﬓ անհրաժեշտ է կատարել բաց
հարթակներ մ կամ օդափոխ թյ ն նեցող շին թյ ններ մ։
409. Վառող նակ նյ թերով աշխատանքներ կատարվող շին թյ ններ մ պետք է առկա լինեն
հրդեհաշիջման սկզբնական ﬕջոցներ` յ րաքանչյ ր 100 մ2 -ի համար երկ
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410. Հանքանյ թի և խեժերի հալման կաթսաները պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ։ Կաթսաները չի
թ յլատրվ մ տեղադրել ձեղնահարկային շին թյ ններ մ և վերնածածկերի վրա։
411. Յ րաքանչյ ր կաթսա պետք է նենա չայրվող նյ թերից պատրաստված, կիպ փակվող կափարիչ։
Կաթսաները թ յլատրվ մ է լցնել տարող թյան 3/4-ից ոչ ավել չափով։ Կաթսայի ﬔջ լցվող լցանյ թը պետք է չոր
լինի։
412. Հնոցի ﬔջ մածիկի թափվելը և բոցավառ մը կանխել համար կաթսան պետք է տեղադրվի թեք, ընդ
որ մ, հնոցի կողմ մ կաթսան հակադիր կողﬕ հաﬔմատ պետք է լինի 4-6 սմ բարձր։ Կաթսայի հնոցի անցքը
պետք է սարքավորված լինի չայրվող նյ թից պատրաստված հետգցովի շ րթով։
413. Աշխատանքի ավարտից հետո կաթսայի հնոցը պետք է հանգցվի և վրան ջ ր լցվի։
414. Հանքաձյ թի եփահալման տեղեր մ հրդեհաշիջման համար պետք է տեղադրվեն 0,5 մ տարող թյամբ
ավազի արկղեր, բահեր, կրակմարիչներ։
415. Շարժական կաթսաները հեղ կ գազով գործարկել դեպք մ գազի բալոնները (երկ սից ոչ ավելի
քանակ թյամբ) պետք է պահվեն աշխատող կաթսաներից ոչ պակաս, քան 20 ﬔտր հեռավոր թյան վրա գտնվող,
չայրվող նյ թից պատրաստված, օդափոխ թյ ն նեցող պահարաններ մ։ Նշված պահարանները մշտապես
պետք է գտնվեն փակի տակ։
416. Դրս մ տեղադրված հանքաձյ թերի կաթսան պետք է նենա չայրվող նյ թից ծածկ։
417. Մածիկների եփահալման և տաքացման տեղը պետք է նենա 0,3 ﬔտրից ոչ պակաս բարձր թյան
թմբապատ մ կամ չայրվող նյ թից կողեզրեր։
418. Կաթսաները թ յլատրվ մ է տեղադրել խմբերով (յ րաքանչյ ր խմբ մ 3 հատից ոչ ավել)։ Այդ խմբերի
ﬕջտարած թյ նը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 9 ﬔտր։
Մածիկների և հանքաձյ թերի եփահալման և տաքացման կաթսաները պետք է տեղադրվեն հատ կ
հատկացված հարթակների վրա և հարակից շենքերից նենան հետևյալ ﬕջտարած թյ նները.
1) IV աստիճանի հրակայ ն թյան շենքերից ոչ պակաս, քան 30 ﬔտր,
2) III աստիճանի հրակայ ն թյան շենքերից ոչ պակաս, քան 15 ﬔտր‚
3) I և II աստիճանի հրակայ ն թյան շենքերից ոչ պակաս, քան 10 ﬔտր։
419. Շինանյ թերի ներս մ հանքաձյ թային բաղադր թյ նները թ յլատրվ մ է տաքացնել
էլեկտատաքաց մ նեցող փոքր բաքեր մ։ Տաքացման համար չի թ յլատրվ մ օգտագործել բաց կրակով
սարքեր։
420. Տաք մածիկները աշխատանքային տեղեր պետք է մատ ցվեն հատած կոնի ձև նեցող (լայն կողմը դեպի
ներքև), կիպ փակվող կափարիչներով հատ կ ﬔտաղական բաքերով։ Կափարիչները պետք է նենան փակիչ
սարքեր, որպեսզի բաքի ընկնել դեպք մ բացառվի կափարիչների բաց մը։
Մածիկները բաց տարայով տեղափոխել չի թ յլատրվ մ։ Թ յլատրվ մ է մածիկները տեղափոխել պոմպերի
ﬕջոցով, ղղահայաց հատվածներ մ շինարարական կառ ցվածքատարրին ամրակցված, ﬔտաղական
խողովակաշարով՝ բացառելով մածիկի կաթոցը։ Հորիզոնական հատվածներ մ մածիկը թ յլատրվ մ է մատ ցել
ջերմակայ ն ճկախողովակով։
Ճկախողովակի և ﬔտաղական խողովակի ﬕացման տեղ մ պետք է հագցվի 40-50 սմ երկար թյամբ
պաշտպանիչ պատյան (բրեզենտից կամ այլ գործվածքից)։ Մածիկապատման սարքավոր ﬓերի
տարող թյ նները լցնել ց հետո մածիկի ﬓացորդները խողովակաշարից պետք է պոմպահանվեն։
421. Հանքախեժերի ﬕաց թյ նների եփահալման և տաքացման ընթացք մ կաթսաները չի թ յլատրվ մ
թողնել առանց հսկող թյան։
422. Հանքախեժային մածիկների պատրաստման ժամանակ լ ծիչները տաքացնել չի թ յլատրվ մ։
423. Խառնման ժամանակ տաքացրած հանքախեժը պետք է լցվի լ ծիչի ﬔջ (բենզին, բևեկնայ ղ և այլն)։
Հանքախեժային մածիկները թ յլատրվ մ է խառնել ﬕայն փայտե խառնիչով։ Խառն րդի պատրաստման
ժամանակ հանքաձյ թի ջերմաստիճանը 700 C-ից ավելի չպետք է լինի։
424. Հանքաձյ թի խառն րդի պատրաստման տեղերից 50 ﬔտր շառավղով բաց կրակից օգտվել չի
թ յլատրվ մ։
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ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌ
ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐ ՄԸ

ԹՅ

ՆԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾ

ՄԸ ԵՎ

425. Հրագործական արտադրատեսակները (այս հետ` ՀԱՏ)՝ ըստ նշանակ թյան և օգտագործման
պայմանների բաժանվ մ են երկ խմբի.
1) բնակչ թյանը ազատ վաճառվող կենցաղային նշանակ թյան ՀԱՏ-եր, որոնց հետ վարվելը չի պահանջ մ
հատ կ գիտելիքներ հմտ թյ ն և, ճշտ թյամբ կատարելով դրանց փաթեթավորման վրայի գրված
օգտագործման կարգը, ապահովվ մ է մարդկանց և շրջակա ﬕջավայրի անվտանգ թյ նը,
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2) տեխնիկական և հատ կ նշանակ թյան ՀԱՏ-եր, որոնց հետ վարվելը պահանջ մ է հատ կ գիտելիքներ և
հմտ թյ ն, կատարողների (օգտագործողների) համապատասխան որակավոր մ և տեխնիկական սարքավորման
համար որոշակի պայմանների ապահով մ:
426. ՀԱՏ-երի շրջանառ թյան ժամանակ հրդեհային անվտանգ թյան հիﬓական պահանջներն են՝
1) մանրածախ վաճառքի են թ յլատրվ մ ﬕայն կենցաղային նշանակ թյան ՀԱՏ-ը,
2) իրացվող բոլոր ՀԱՏ-ը պետք է նենան սահմանված նմ շի անվտանգ թյան արտոնագիր,
3) ՀԱՏ-ի մանրածախ վաճառքը թ յլատրվ մ է ﬕայն մասնագիտացված խան թներ մ կամ խան թների
վերին հարկեր մ տեղաբաշխված հատ կ բաժիններ մ,
4) ՀԱՏ-ի վաճառքի բաժինները պետք է ապահովված լինեն նորմատիվային քանակով սկզբնական
հրդեհաշիջման ﬕջոցներով (ոչ պակաս, քան երկ կրակմարիչներով),
5) ՀԱՏ-ի իրացման տեղեր մ թ յլատրվ մ է պահել ﬔկ կոմպլեկտ բացված փաթեթավոր մ (արկղ),
6) չի թ յլատրվ մ ՀԱՏ-ի վաճառքի առանձին բաժինները տեղակայել ելքերից, աստիճանավանդակներից 4
ﬔտրից մոտ, նախամ տքեր մ և տարահանման ճանապարհներին:
427. Յ րաքանչյ ր ՀԱՏ-ի համար պետք է ներկայացվի օգտագործման հրահանգ հայերեն լեզվով, որը պետք է
լինի ընթեռնելի և պար նակի՝
1) օգտագործման և վարվել սահմանափակ ﬓերի պայմանները,
2) անվտանգ նախապատրաստման, թողարկման և խոտանման (անհրաժեշտ թյան դեպք մ) եղանակները,
3) պիտանելի թյան և պահման ժամկետները, ինչպես նաև պատրաստման ամսաթիվը,
4) ապրանքի վտանգավոր թյան մասին նախազգ շաց մ,
5) արտադրողի տվյալները,
6) այլ տեղեկ թյ ններ, կապված արտադրատեսակի առանձնահատկ թյ նների հետ:
428. ՀԱՏ-ի օգտագործ ﬕց առաջ հարկավոր է՝
1) նախապես որոշել (ընտրել) հրավառ թյ ն անցկացնել վայրը, տարածքի չափերը պետք է
համապատասխանեն արտադրատեսակի վրա նշված վտանգավոր տարածքի մաքսիմալ չափերին, տարածք մ
չպետք է լինեն ծառեր, էլեկտրահաղորդման լարեր և այլ օդային արգելքներ,
2) չթ յլատրել հրավառ թյան անցկաց մը ժեղ քամ և անձրևի պայմաններ մ:
3) արտադրատեսակը ամ ր ամրացնել թողարկման տեղ մ՝ համաձայն օգտագործման կանոնների:
429. ՀԱՏ-ի հետ շփվելիս չի թ յլատրվ մ`
1) օգտագործ ﬕց առաջ և հետո արտադրատեսակները կազմաքանդել կամ փոխել կոնստր կտիվ ձևը,
2) 18 տարեկանը չլրացած անձանց կողﬕց օգտագործելը,
3) արտադրատեսակների մոտ ծխելը,
4) արտադրատեսակները ﬔխանիկական ազդեց թյան ենթարկելը,
5) արտադրատեսակները գցելը և նրանցով հարվածելը,
6) արտադրատեսակները կրակի ﬔջ նետելը,
7) ՀԱՏ-ը օգտագործել շին թյ ններ մ (բացառ թյամբ բենգալյան կրակների և տորթերի համար
նախատեսված մոﬔրի),
8) գործարկված ՀԱՏ-ը պահել ձեռք մ (բացառ թյամբ բենգալյան կրակների և տորթերի համար նախատեսված
մոﬔրի):
430. Հատ կ նշանակ թյան ՀԱՏ-ի օգտագործ մը չի թ յլատրվ մ՝
1) ցանկացած տիպի շենքեր մ, շին թյ ններ մ և կառ յցներ մ,
2) պայթյ նահրդեհավտանգ օբյեկտների տարածքներ մ, գազատար և նավթատար խողովակաշարերի,
ինչպես նաև բարձր լարման էլեկտրահաղորդալարերի մոտակա տարածքներ մ,
3) տանիքներ մ, պատշգամբներ մ, շենքերի ճակատների ել ստային մասեր մ,
4) բեմահարթակներ մ, մարզադաշտեր մ և այլ մարզական կառ յցներ մ,
5) կամ րջների վրա, ճամփաբաժաններին, տրանսպորտային մայր ղիներ մ, երկաթգծի հանգ յցներ մ,
հակահրդեհային անբավարար վիճակ մ գտնվող տարածքներ մ,
6) ﬕտինգների, ց յցերի և քայլերթների ժամանակ:
431. ՀԱՏ-ի խոտանման ժամանակ պետք է կատարվեն հետևյալ գործող թյ նները՝
1) եթե պատր յգը հանգել կամ այրվել է և արտադրատեսակը չի գործարկվել, ապա հարկավոր է սպասել 10
րոպե համոզվել, որ այն այլևս չի գործարկվի, նոր մոտենալ սարքին,
2) հավաքել և վերացնել չգործարկված ՀԱՏ-ը: Դրանք վերացն մ են 24 ժամ պահելով ջրի ﬔջ, այն հետև
կարելի նետել կենցաղային աղբի ﬔջ.
3) ՀԱՏ-ի ոչնչաց մը խար յկի (կրակի) ﬕջոցով չի թ յլատրվ մ:
432. ՀԱՏ-ը պահվ մ են հատ կ պահոցներ մ կամ այդ նպատակի համար նախատեսված այլ
շին թյ ններ մ, որոնց պատերը նեն 2.5 ժամ հրակայ ն թյան աստիճան, արկղեր մ կամ երկաթյա
պահարաններ մ, որոնց պատերի հաստ թյ նը 3մմ-ից ոչ պակաս է:
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433. ՀԱՏ-ի պահոցները պետք է ﬔկ սացված լինեն ծառայողական սենյակներից և մ տքի դ ռը պետք է
նենա 45 րոպե հրակայ ն թյան աստիճան:
434. Չի թ յլատվ մ ՀԱՏ-ը պահել առևտրային սրահներ մ, տարահանման ճանապարհներին,
հանդիսարանային դահլիճներ մ, մարզադաշտերի սենքեր մ և տրիբ նաներ մ, մշակ յթի և հանգստի
զբոսայգիներ մ, մարդկանց ﬔծ կ տակ ﬓերով վայրեր մ:
435. ՀԱՏ-ի պահոցները չի կարելի տեղակայել նկ ղային հարկեր մ:
436. ՀԱՏ-ի պահոցները պետք է նենան շանթարգելներ:

ԳԼ
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ԿՐԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
437. Ժամանակավոր տեղեր մ (բացի շինարարական հրապարակներից, մասնավոր շին թյ ններից) բոլոր
տեսակի կրակային աշխատանքներ կատարել համար օբյեկտի ղեկավարը պարտավոր է ձևակերպել կարգագիր։
438. Կրակային աշխատանքների կատարման տեղերը պետք է ապահովել հրդեհաշիջման սկզբնական
ﬕջոցներով (կրակմարիչ, ավազով արկղ, բահ և ջ ր)։
439. Հրդեհավտանգ և պայթյ նահրդեհավտանգ շին թյ ններ մ չի թ յլատրվ մ հատկացնել կրակային
աշխատանքների կատարման համար մշտական տեղեր։
440. Կրակային աշխատանքներ կատարել համար նախատեսված տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերը,
պետք է պայթյ նահրդեհաանվտանգ վիճակի բերվեն հետևյալ կերպով՝
1) ազատվեն պայթյ նահրդեհավտանգ նյ թերից,
2) անջատվեն գործող հաղորդակցման ղիներից (բացի այն հաղորդակցման ղիներից, որոնք օգտագործվ մ
են կրակային աշխատանքների նախապատրաստման և անցկացման համար)‚
3) կատարվի նախնական մաքր մ, լվաց մ, շոգեմաքր մ, կլան մ (սորբ մ), զգայանվազեց մ։
441. Տեխնոլոգիական սարքավորման ներս մ շոգեմաքրման աշխատանքներ կատարել ժամանակ մղվող ջրի
գոլորշ (գազի) ինքնաբռնկման ջերմաստիճանի արժեքը 80%ից ավել չպետք է լինի։
442. Տեխնոլոգիական սարքավորման լվաց մը պետք է կատարվի գոլորշիների (գազերի) պար նակ թյ նը
բռնկման սահմանից ցածր լինել , անվտանգ էլեկտրաստատիկ պայմաններ մ գտնվել դեպք մ։
443. Շին թյ նների, սարքավոր ﬓերի հաղորդակցման ղիների (որտեղ աշխատանքներ են կատարվ մ)
մաքրման եղանակները պետք է բացառեն պայթյ նավտանգ գոլորշ , փոշեօդային խառն րդների և բռնկման
աղբյ րների առաջաց մը։
444. Կրակային աշխատանքներ կատարվող շին թյ ններ մ ﬔտաղի շիկացած մասնիկների ընկնելը կից,
հարևան հարկեր կանխել համար ծածկերը, պատերը, ﬕջնապատերը, դիտանցքերը, տեխնոլոգիական անցքերը,
օդափոխ թյան և հավաքակցման խորշերը (անցքերը) պետք է փակվեն չայրվող նյ թերով։
Կրակային աշխատանքների կատարման տեղը պետք է մաքրված լինի` վառող նակ նյ թերի աղյ սակ մ
նշված շառավղով.
Հատակի կամ ﬔրձակա տարած թյան հաﬔմատ եռակցման կետի
բարձր թյ նը (մ)

0 2 3 4 6 8 10

10-ից
ավելի

Մաքրման գոտ

5 8 9 10 11 12 13

14

նվազագ յն շառավիղը (մ)

445. Նշված շառավիղների սահման մ գտնվող շինարարական կառ ցվածքատարրերը, հատակի վրաքաշը,
հարդար մը և երեսապատ մը, ինչպես նաև վառող նակ նյ թերից պատրաստված ﬔկ սաց մը և
սարքավոր ﬓերի մասերը կայծերից պետք է պաշտպանված լինեն ﬔտաղական էկրաններով, ասբեստի շերտով
կամ այլ չայրվող նյ թերով։ Անհրաժեշտ թյան դեպք մ դրանք պետք է ջրով թրջվեն։
446. Կրակային աշխատանքների կատարման շին թյ նները մյ ս շին թյ նների հետ ﬕացնող, ինչպես նաև
նախաշեﬔրի-անցախ ցերի դռները պետք է կիպ փակվեն։ Պատ հանները, կախված տարվա եղանակից,
շին թյան ներսի ջերմաստիճանից, կրակային աշխատանքների կատարման տևող թյ նից, ծավալից և վտանգի
աստիճանից, պետք է լինեն հնարավոր թյան չափով բաց։
447. Շին թյ նները, որտեղ հնարավոր է վառող նակ, դյ րավառ հեղ կների և այրվող գազերի գոլորշիների
կ տակ մ, կրակային աշխատանքներն սկսել ց առաջ պետք է օդափոխվեն։
448. Շենքերի և շին թյ նների կառ ցատարրեր մ վառող նակ նյ թերի օգտագործման դեպք մ եռակցման
և կտրման աշխատանքների կատարման տեղը պետք է ցանկապատված լինի չայրվող նյ թից ﬕջնապատով։ Ընդ
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որ մ, ﬕջնապատի բարձր թյ նը պետք է լինի ոչ ավել, քան 1,8 ﬔտր, իսկ ﬕջնապատի և հատակի ﬕջև բացակը՝
ոչ ավել, քան 5 սմ։ Շիկացած մասնիկների ցր մը բացառել համար նշված բացակը պետք է փակվի չայրվող
նյ թից, 1x1 մմ-ից ոչ ավել բջիջների չափերի ցանցով:
449. Կրակային աշխատանքներն սկսել ց առաջ և այդ աշխատանքների կատարման ընթացք մ,
տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի ﬔջ և վտանգավոր գոտ մ պետք է հսկվի գոլորշ գազաօդային ﬕջավայրի
վիճակը։ Վտանգավոր գոտ մ կամ տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի ﬔջ վառող նակ նյ թերի
պար նակ թյան ավելացման, կամ զգայանվազիչի պար նակ թյան նվազեցման դեպք մ, ﬕնչև գոլորշիների
(գազերի) առավելագ յն թ յլատրելի պայթյ նաանվտանգ պար նակ թյ նը, կրակային աշխատանքներն
անﬕջապես պետք է դադարեցվեն։
450. Տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի անցքերը և կափարիչների բաց մը, նյ թերի բեռն մը,
բեռնաթափ մը չի թ յլատրվ մ, եթե գազագոյացման և փոշեգոյացման պատճառով կարող են հրդեհ կամ
պայթյ ն առաջացնել։
451. Աշխատանքների ընդհատման, ինչպես նաև աշխատանքային հերթափոխի վերջ մ, եռակցման
սարքավոր ﬓերը պետք է անջատվեն էլեկտրացանցից։ Ճկախողովակները պետք է անջատվեն և այրվող
հեղ կներից գազից ազատվեն, իսկ զոդման սարքեր մ ճնշ մը պետք է լրիվ կերպով վերացվի։ Աշխատանքի
ավարտից հետո սարքավոր ﬓերը պետք է տեղափոխվեն հատ կ հատկացված շին թյ ններ (տեղեր)։
452. Եռակցման կտրման արհեստանոց մ կրակային աշխատանքների կատարման համար մշտական տեղերի
կազմակերպման դեպք մ (10-ից ավել կետեր մ) պետք է նախատեսվի կենտրոնացված
էլեկտրագազամատակարար մ։
453. Եռակցման արհեստանոցներ մ 10 և ավելի կետեր նենալ դեպք մ, յ րաքանչյ ր կետի մոտ
թ յլատրվ մ է նենալ ﬔկական պահեստային թթվածնի և այրվող գազի բալոն։ Պահեստային բալոնները պետք է
ցանկապատվեն կամ էլ արհեստանոցին կից շին թյ ններ մ պահվեն։
454. Կրակային աշխատանքների կատարման դեպք մ չի թ յլատրվ մ՝
1) աշխատել անսարք թյ ն նեցող սարքավոր ﬓերի վրա,
2) կատարել կրակային աշխատանքներ ներկված կառ ցատարրերի և արտադրանքի վրա,
3) օգտագործել յ ղերի, ճարպերի, բենզինի և այլ վառող նակ հեղ կների հետքեր նեցող հագ ստ և
թաթմաններ (ձեռնոցներ),
4) եռակցման խ ցեր մ հագ ստ, այրվող, դյ րավառ հեղ կներ և այլ վառող նակ նյ թեր պահել‚
5) աշակերտներին ինքն ր յն աշխատել,
6) որակավորման և հրդեհային անվտանգ թյան տեխնիկայի վկայական չ նեցող աշխատակիցներին
աշխատել‚
7) էլեկտրական լարերի և սեղմված, հեղ կացված, լ ծված գազերի բալոնների հպ մ‚
8) աշխատել սարքավոր ﬓերը և հաղորդակցման ղիները վառող նակ և թ նավոր նյ թերով լցված
լինել , ինչպես նաև էլեկտրական լարման տակ գտնվել դեպք մ‚
9) տանիքածածկի վրա ջերմաﬔկ սացման, շոգեﬔկ սացման աշխատանքների, այրվող և դժվարավառ
ջերմապահպանիչով պանելների հավաքակցման, հատակի ծածկ յթի սոսնձման, վառող նակ լաքերի,
սոսինձների, մածիկների օգտագործմամբ այլ աշխատանքների ընթացք մ ﬕաժամանակ կրակային
աշխատանքներ կատարել։
455. Շենքերի այրվող և դժվար այրվող ջերմապահպանիչներով թեթև ﬔտաղական տարրերի վրա կրակային
աշխատանքներ կատարել չի թ յլատրվ մ։
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456. Շարժական ացետիլենային գեներատորները պետք է տեղադրվեն բաց հարթակներ մ։ Այդ
գեներատորների ժամանակավոր աշխատանքները թ յլատրվ մ է ﬕայն բավարար չափով օդափոխվող
շին թյ ններ մ։ Ացետիլենային գեներատորները պետք է տեղադրվեն կրակային աշխատանքների կատարման
տեղերից, ճնշակների (կոմպրեսորների) և օդափոխիչների օդի առքի տեղերից ոչ պակաս, քան 10 մ հեռավոր թյան
վրա և ցանկապատվեն։ Ացետիլենային գեներատորների տեղադրման տեղեր մ պետք է փակցվեն ազդեր
(պլակատներ)` «Կողﬓակի անձանց մ տքը արգելվ մ է», «Հրավտանգ է», «Չծխել», «Բաց կրակ չօգտագործել» և
այլն։
457. Աշխատանքի ավարտից հետո շարժական ացետիլենային գեներատորներ մ կալցի ﬕ կարբիդի
ﬓացորդը պետք է սպառվի։ Գեներատորից հեռացված կրի տիղմը պետք է դատարկվի այդ նպատակի համար
հարմարեցված տարայի ﬔջ և թափվի տիղմային փոսի կամ հատ կ զետեղարանի (բ նկերի) ﬔջ։ Բաց տիղմային
փոսերը պետք է ցանկապատված լինեն ճաղաշարերով։ Փակ փոսերը պետք է նենան չայրվող ծածկեր,
սարքվորված լինեն արտաձգիչ օդափոխ թյամբ և տիղﬕ դ րս բերման համար անցքերով։ Տիղմային փոսերից ոչ
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պակաս, քան 10 ﬔտր շառավղով չի թ յլատրվ մ ծխել, բաց կրակից օգտվել։ Այդ մասին պետք է փակցվեն
համապատասխան արգելող նշաններ։
458. Սարքավոր ﬓերի հրածորանների, կտրոցների, գազի ճնշման կարգավորիչների (ռեդ կտորների)
ﬕացման ներագ յցների (նիպելների) վրա գազամատ յց ճկախողովակների ամրաց մը պետք է կատարվի
ան րների (խամ տների) վրա: Ան րների ﬕջոցով ճկափողերի ամրաց մը թ յլատրվ մ է փոխարինել
շիկափափկացրած ﬔտաղալարով` երկ սից ոչ պակաս տեղեր մ։ Ջրափականների ներագ յցների (նիպելների)
վրա ճկափողերը պետք է կիպ հագցվեն (առանց ամրացման)։
459. Կալցի ﬕ կարբիդը պետք է պահվի չոր, օդափոխվող շին թյ ններ մ։ Նկ ղային շին թյ ններ մ և
ցածր, հեղեղվող տեղեր մ կալցի ﬕ կարբիդի պահեստների տեղահատկաց մը չի թ յլատրվ մ։
460. Կալցի ﬕ կարբիդի թմբկագլանները պահեստներ մ կարող են պահվել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ
ղղաձիգ դիրքով։ Մեքենայացված պահեստներ մ կալցի ﬕ կարբիդով թմբկագլանները հորիզոնական դիրքով
թ յլատրվ մ է պահել երեք հարկով։ Մեքենայացման բացակայ թյան դեպք մ թմբկագլանները հորիզոնական
դիրքով պետք է պահվեն 3 հարկից ոչ ավել, ղղաձիգ դիրքով` 2 հարկից ոչ ավել։ Թմբկագլանների հարկերի ﬕջև
պետք է տեղադրվեն 40-ից 50 մմ հաստ թյամբ տախտակներ։ Կալցի ﬕ կարբիդով թմբկագլանների դարսակների
ﬕջև անց ﬓերի լայն թյ նը պետք է լինի 1,5 ﬔտրից ոչ պակաս։
461. Ացետիլենային սարքավոր ﬓերի շին թյ ններ մ կալցի ﬕ կարբիդի ﬕջանկյալ պահեստի
բացակայ թյան դեպք մ ﬕաժամանակ թ յլատրվ մ է պահել ոչ ավել, քան 200 կգ կալցի ﬕ կարբիդ, ընդ որ մ,
բաց վիճակ մ կարելի է պահել ﬕայն թմբկագլանը։
462. Կալցի ﬕ կարբիդի բացված թմբկագլանները պետք է պաշտպանվեն ջրաանթափանց կափարիչներով։
463. Չի թ յլատրվ մ կալցի ﬕ կարբիդի թմբկագլանների պահման և բացման տեղեր մ ծխելը, բաց կրակից
օգտվելը, կայծ առաջացնող գործիքների օգտագործ մը։
464. Գազերով բալոնների պահ մը և փոխադր մը պետք է կատարվի դրանց բկանցքերի վրա ներպտ տակած
թասակներով։
Բալոնների փոխադրման ժամանակ չպետք է լինեն հարվածներ և ցնց ﬓեր։ Բալոնները եռակցման
աշխատանքների կատարման տեղեր պետք է փոխադրվեն հատ կ սայլակներով, պատգարակներով,
սահնակներով։ Բալոնների տեղափոխ մը սերի կամ ձեռքերի վրա չի թ յլատրվ մ։
465. Գազով բալոնները պահման, փոխադրման շահագործման ժամանակ պետք է պաշտպանվեն արևի
ճառագայթներից և այլ ջերմային աղբյ րներից։ Շին թյ ններ մ տեղադրվող բալոնները պետք է գտնվեն
ջեռ ցման սարքերից և վառարաններից 1 ﬔտրից ոչ պակաս հեռավոր թյան վրա, իսկ բաց կրակով ջերմ թյան
աղբյ րներից` 5 ﬔտր։ Հրածորաններից (հորիզոնականով) ﬕնչև տարաթողման խմբակային սարքավոր ﬓերը
պետք է լինի 10 ﬔտրից ոչ պակաս, ﬕնչև առանձին թթվածնով և վառող նակ գազերով բալոնները՝ 50 ﬔտրից։
Միևն յն շին թյ ն մ վառող նակ գազերով և թթվածնով բալոնների, ինչպես նաև կալցի ﬕ կարբիդի, ներկերի,
յ ղերի և ճարպերի պահ մը չի թ յլատրվ մ։
466. Թթվածնի, վառող նակ գազերի լիքը, ինչպես նաև դատարկ բալոնների հետ գործող թյ ններ
կատարելիս պետք է իրականացվեն ﬕևն յն անվտանգ թյան ﬕջոցառ ﬓերը։
467. Գազաեռակցման և գազակտրման աշխատանքների կատարման ընթացք մ չի թ յլատրվ մ՝
1) սառած ացետիլենային գեներատորները, խողովակաշարերը, ճնշման կարգավորիչները, փականները և
եռակցման սարքավոր ﬓերի այլ մասերը տաքացնել բաց կրակով կամ շիկացած իրերով‚
2) թ յլ տալ թթվածնով բալոնների, ճնշման կարգավորիչների և եռակցման սարքավոր ﬓերի հպ մը տարբեր
յ ղերի և յ ղոտված հագ ստի հետ‚
3) երկ եռակցողին աշխատել ﬔկ ջրային փականից‚
4) եռակցման սարքավորման ձագարի կարբիդը բեռնել ﬔծ կտորներով կամ ներմղել ﬔտաղալարերով և այլ
ﬔտաղական իրերով, ինչպես նաև կարբիդային փոշով աշխատել‚
5) կալցի ﬕ կարբիդ լցնել բեռնման բաց զամբյ ղների կամ գազահավաքիչի ﬔջ՝ ջրի առկայ թյան դեպք մ,
ինչպես նաև գեներատորները «կարբիդի վրա ջ ր» ռեժիմով աշխատել ժամանակ, զամբյ ղները կարբիդով
բեռնել դրանց ծավալի կեսից ավել քանակ թյամբ‚
6) այրվող գազերի ճկափողերը փչահարել թթվածնով, իսկ թթվածնային ճկափողերը՝ այրվող գազերով,
աշխատանքի ժամանակ այդ ճկափողերը իրարով փոխարինել‚
7) օգտվել 30 ﬔտրից, իսկ հավաքակցման աշխատանքների ժամանակ 40 ﬔտրից ավել երկար թյ ն նեցող
ճկափողերից‚
8) գազատար ճկափողերը գերոլորել, սեղﬔլ, գազագեներատորները տեղափոխել գազահավաքի ﬔջ ացետիլեն
լինել դեպք մ‚
9) ացետիլենային գեներատորների աշխատանքն ժեղացնել դրանց ﬔջ կանխամտածված գազի ճնշ մը
բարձրացնելով կամ կալցի ﬕ կարբիդի քանակ թյ նն ավելացնելով‚
10) թմբկագլանները բացել համար օգտագործել պղնձե գործիքներ‚
11) ացետիլենային սարքավոր ﬓերի զոդման համար, ինչպես նաև այն տեղեր մ, որտեղ ացետիլենի հետ
շփ մ կարող է տեղի նենալ, որպես զոդանյ թ օգտագործել պղինձ։
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468. Շին թյ ններ մ էլեկտրաեռակցման աշխատանքների կատարման մշտական տեղերի հատակը պետք է
լինի չայրվող նյ թերից։
469. Առանց ﬔկ սացման կամ ﬖասված ﬔկ սաց մով էլեկտրալարեր, ոչ ստանդարտ
էլեկտրաապահովիչներ օգտագործել չի թ յլատրվ մ։
470. Էլեկտրաեռակցման հաղորդալարերը պետք է ﬕացվեն մամլման, եռակցման, զոդման կամ հատ կ
սեղմակների ﬕջոցով։ Էլեկտրալարերը էլեկտրոդակալներին, եռակցող արտադրանքին և եռակցման ապարատին
պետք է ﬕացվեն պղնձե կաբելային ծայրոցների ﬕջոցով։
471. Էլեկտրաեռակցման սարքերին, բաշխիչ վահաններին և այլ սարքերին, ինչպես նաև եռակցման
աշխատանքների տեղերին ﬕացված էլեկտրալարերը պետք է նենան հ սալի ﬔկ սաց մ և անհրաժեշտ թյան
դեպք մ պաշտպանվեն բարձր ջերմաստիճանի ազդեց թյ նից, ﬔխանիկական ﬖասվածքներից, քիﬕական
փոխազդեց թյ ններից։
472. Էլեկտրաեռակցման ﬔքենաների մալ խները (լարերը) պետք է գտնվեն թթվածնի խողովակաշարից ոչ
պակաս, քան 0,5 ﬔտր, իսկ ացետիլենի և այլ այրվող գազերի խողովակաշարից ոչ պակաս, քան 1 ﬔտր
հեռավոր թյան վրա։
473. Եռակցող հանգ յցները եռակցման հոսանքի աղբյ րին ﬕացնել համար, որպես հետադարձ հաղորդիչ,
կարող են օգտագործվել ցանկացած կտրվածքի պողպատյա կամ ալյ ﬕնե հաղորդալարեր, եռակցման սալեր,
դարակաշարեր և եռակցման կառ ցատարրեր, եթե դրանց կտրվածքը, տաքացման տեսակետից, ապահով մ է
հոսանքի անվտանգ հաղորդ մ։
Առանձին տարրերը, որպես հետադարձ հաղորդիչ օգտագործել դեպք մ, իրար հետ պետք է ﬕացվեն
հեղ յսների, սեղմակների և պտ տակամամ լների օգն թյամբ:
474. Ներքին երկաթ ղիները, հողանցման կամ զրոյացման ցանցերը, շենքերի ﬔտաղական կառ ցատարրերը,
հաղորդակց թյան ղիները, տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերը չի թ յլատրվ մ օգտագործել որպես
հետադարձ հաղորդիչ։ Այդ դեպք մ եռակցման աշխատանքները պետք է կատարվեն երկ հաղորդալարով։
475. Պայթյ նահրդեհավտանգ, հրդեհավտանգ շենքեր մ և շին թյ ններ մ էլեկտրաեռակցման
աշխատանքների կատարման ընթացք մ, եռակցվող արտադրանքը հոսանքի աղբյ րին ﬕացնող հետադարձ
հաղորդալարը անպայման պետք է նենա ﬔկ սաց մ։ Հետադարձ հաղորդալարի ﬔկ սաց մը,
էլեկտրոդակալին ﬕացնող հաղորդալարի ﬔկ սացման հետ հաﬔմատած, իր որակով չպետք է զիջի։
476. Ձեռքով եռակցման համար օգտագործվող էլեկտրոդակալի կառ ցվածքը պետք է ապահովի էլեկտրոդի
հ սալի սեղմ մը, էլեկտրոդի արագ փոխարին մը, բացառի ժամանակավոր ընդﬕջ ﬓերի կամ պատահական
ընկնել դեպք մ կարճ ﬕաց մը։ Էլեկտրոդակալի բռնիչը պետք է պատրաստված լինի չայրվող դիէլեկտրական և
ջերմաﬔկ սիչ նյ թից։
477. Էլեկտրաեռակցման ժամանակ օգտագործվող էլեկտրոդները պետք է լինեն գործարանային
արտադր թյան և համապատասխանեն էլեկտրաեռակցման հոսանքի նոﬕնալ արժեքին։ Էլեկտրոդների
փոխարինման ժամանակ դրանց ﬓացորդները պետք է հավաքվեն եռակցման տեղերի մոտ դրված ﬔտաղյա
արկղերի ﬔջ։ Եռակց ﬕց առաջ էլեկտրոդները պետք է չորացվեն յ րաքանչյ ր էլեկտրոդային ծածկ յթի համար
տեղեկաթերթիկ մ նշված ջերմաստիճանի տակ։ Էլեկտրոդների ծածկը պետք է լինի համասեռ, հոծ և առանց
ճաքերի։
478. Աշխատել ժամանակ էլեկտրաեռակցման սարքավոր մը պետք է հողակցված լինի։ Էլեկտրաեռակցման
սարքավոր ﬓերի հիﬓական հողակց ﬕց բացի պետք է հողակցվի նաև տրանսֆորմատորի երկրորդային
փաթ յթից եռակցվող հանգ յց գնացող (հետադարձ) հաղորդալարի սեղմակը։
479. Բացօդյա օգտագործվող շարժական և փոխադրովի էլեկտրաեռակցման սարքավոր ﬓերը, մթնոլորտային
տեղ ﬓերից պաշտպանել համար պետք է տեղադրվեն չայրվող նյ թերից կառ ցված ծածկարանների տակ։
480. Յ րաքանչյ ր աշխատանքային օրվա վերջ մ ագրեգատները և գործարկման սարքերը պետք է մաքրվեն։
Եռակցման սարքավորման պլանային նախազգ շական վերանորոգ մը պետք է կատարվի թողարկվող
գործարանի կողﬕց նշված ժամկետներ մ։
481. Եռակցման սարքավորման առանձին մասերի (տրանսֆորմատորների, առանցքակալերի, խոզանակների,
երկրորդային շղթայի հպակների) տաքացման ջերմաստիճանը 750 C-ից ավել չպետք է լինի։
482. Ատոմաջրածնային եռակցման համար, սարքավոր ﬓեր մ աղեղի սն մը պետք է կատարվի առանձին
տրանսֆորմատորից։ Աղեղի անﬕջական սն մը բաշխիչ ցանցից, ցանկացած տեսակի հոսանքի կարգավորիչների
ﬕջոցով չի թ յլատրվ մ։
483. Ատոմաջրածնային եռակցման ժամանակ շղթայի խզման դեպք մ, ջրածնի մատ ց մը դադարեցնել և
լար ﬓ անջատել համար, հրածորանի ﬔջ պետք է տեղադրվի ինքնաշխատ սարք։ Չի թ յլատրվ մ ﬕացրած
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հրածորանները թողնել առանց հսկող թյան։
484. Հրդեհապայթյ նավտանգ գոտիներ մ էլեկտրաեռակցման աշխատանքների կատարման ընթացք մ
խորհ րդ է տրվ մ՝
1) օգտագործել հաստատ ն հոսանքի սնման աղբյ րներ կամ էլեկտրոդի և եռակցման հանգ յցի ﬕջև լարման
բարձրացման համար` իմպ լսային գեներատոր նեցող փոփոխական հոսանքի աղբյ րներ («լիցքաթափ մ»
տեսակի սնման աղբյ ր),
2) հրդեհավտանգ գոտիների դժվարամատչելի տեղերի փոշեմաքր մը կատարել երկ տոկոսանոց
փրփրալ ծ յթով (1մ2 -ի համար` 1լիտր հաշվարկով)։
Ուղղաձիգ և առաստաղային դիրք մ եռակց մը պետք է կատարվի ավելի քան 4 մմ տրամագիծ նեցող
էլեկտրոդներով։ Ընդ որ մ, եռակցման հոսանքի ﬔծ թյ նը ներքև մ` հորիզոնական դիրք մ, եռակցման
հոսանքից պետք է լինի 20% ցածր։ էլեկտրաեռակցման սարքավոր մը թ յլատրվ մ է ﬕացնել ﬕայն
էլեկտրոդակալ մ էլեկտրոդի բացակայ թյան դեպք մ։
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485. Բենզինակերոսինային կտրման աշխատանքների կատարման վայրերը պետք է սարքավորվեն,
կահավորվեն էլեկտրաեռակցման վայրերի նման։ Այդ աշխատանքների կատարման ընթացք մ պետք է հատ կ
շադր թյ ն դարձվի, որպեսզի այրվող, դյ րավառ հեղ կները ճիշտ պահվեն, բացառվի դրանց տարած մը,
պահպանվի կտրման գործելակարգը։
486. Բենզինակերոսինային կտրման աշխատանքների կատարման վայրեր մ պահվող վառելիքի պաշարների
թ յլատրելի քանակ թյ նը ﬔկ հերթափոխի պահանջարկից ավել չպետք է լինի։ Վառելիքը պետք է պահվի
կտրման աշխատանքների կատարման վայրերից ոչ պակաս, քան 10 ﬔտր հեռավոր թյան վրա` սարքին, չկտրվող,
կիպ փակվող տարայի ﬔջ։
487. Բենզինակերոսինային կտրման աշխատանքներ կատարել համար օգտագործվող վառելանյ թը չպետք է
պար նակի ջ ր և այլ կողﬓակի խառն րդներ։ Չի թ յլատրվ մ բաքի ﬔջ դրա ծավալի 3/4-ից ավել
քանակ թյամբ վառելիք լցնել։
488. Վառելիքի բաքը պետք է լինի հերﬔտիկ և գտնվի սարքին վիճակ մ։ Ջրային փորձարկ ﬓերը (1
ﬔգապասկալ ճնշ մը չանցած), այրվող խառն րդի հոսաթող մ, անսարք պոմպ կամ ճնշաչափիչ (մանոﬔտր)
նեցող բաքերը շահագործել չի թ յլատրվ մ։
489. Աշխատանքներն սկսել ց առաջ պետք է ստ գվի բենզինակերոսինային կտրոցի, ինչպես նաև
ներագ յցների (նիպելների) վրա ճկափողերի ﬕացման սարքին թյ նը։
490. Կտրոցի գոլորշիչը տաքացնել համար աշխատանքային տեղեր մ չի թ յլատրվ մ վառել այրվող և
դյ րավառ հեղ կներ։
491. Վառելիքով բաքը պետք է գտնվի թթվածնով բալոններից, բաց կրակի աղբյ րներից ոչ պակաս, քան 5 ﬔտր
հեռավոր թյան վրա, իսկ աշխատանքային տեղից ոչ պակաս, քան 3 ﬔտր։ Վառելիքով բաքը պետք է տեղադրվի
այնպես, որպեսզի աշխատանքի ժամանակ այն զերծ ﬓա կայծերի, բոցի, ջերմային այլ աղբյ րների
ազդեց թյ ններից։
492. Բենզինակերոսինային կտրման աշխատանքների ընթացք մ չի թ յլատրվ մ՝
1) վառելիքի բաք մ կտրոցի ﬕջի թթվածնի աշխատանքային ճնշ ﬕց ավելի բարձր օդի ճնշ մ նենալ‚
2) կտրոցի գոլորշիչը գերտաքացնել (ﬕնչև մ գ կարﬕր գ յնը), ինչպես նաև աշխատանքի ընթացք մ կտրոցը
ղղահայաց դիրքով կախել‚
3) կտրոցի թթվածին կամ վառելանյ թ մատ ցող ճկափողերը սեղﬔլ, գերոլորել,
4) թթվածնի ճկափողերն օգտագործել կտրոցին բենզին կամ կերոսին մատակարարել համար։
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493. Զոդման աշխատանքների կատարման տեղը պետք է մաքրված լինի վառող նակ նյ թերից, իսկ ﬕնչև 5 մ
հեռավոր թյան վրա գտնվող վառող նակ նյ թերից կառ ցատարրերը պաշտպանված լինեն չայրվող նյ թերից
էկրաններով։ Անհրաժեշտ թյան դեպք մ այդ կառ ցատարրերի վրա թ յլատրվ մ է ցանել ջ ր (փրփրարարի
ջրային լ ծ յթ և այլն)։
494. Զոդալամպերը պետք է գտնվեն սարքին վիճակ մ, աﬕսը ոչ պակաս, քան ﬔկ անգամ ստ գվի դրանց
ամր թյ նը և հերﬔտիկ թյ նը։ Ստ գման ժամկետը և արդյ նքները պետք է գրանցվեն հատ կ մատյան մ։
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Բացի դրանից, ոչ պակաս, քան տարին ﬔկ անգամ զոդալամպերը պետք է ենթարկվեն վերահսկիչ ջրային
փորձարկ ﬓերի։
495. Յ րաքանչյ ր զոդալամպ պետք է նենա տեղեկաթերթիկ, գործարանային ջրային փորձարկ ﬓերի
արդյ նքների և թ յլատրելի աշխատանքային ճնշման նշ մով։ Զոդալամպերի ճնշաչափերը պետք է գտնվեն
սարքին վիճակ մ, իսկ պաշտպանիչ կափ յրները կարգավորված լինեն տեղեկաթերթիկի ﬔջ նշված ճնշմանը
համապատասխան։
496. Զոդալամպերի վառելիքով լցավոր մը և վառքը պետք է կատարվի հատ կ այդ նպատակների համար
հատկացված տեղեր մ։
497. Զոդալամպերից բոցի արտանետ մը բացառել համար, զոդալամպի ﬔջ օգտագործվող վառելիքը պետք է
մաքրված լինի կողﬓակի խառն րդներից և ջրերից։
498. Զոդալամպի պայթյ նից խ սափել համար չի թ յլատրվ մ`
1) կերոսինով աշխատող զոդալամպերի համար որպես վառելանյ թ օգտագործել բենզին կամ բենզինի և
կերոսինի խառն րդ,
2) լամպի ﬔջ օդի մղման ժամանակ տեղեկաթերթիկ մ նշված թ յլատրելի աշխատանքային ճնշ ﬕց բարձր
ճնշ մ ստեղծել,
3) զոդալամպի ﬔջ դրա ծավալի 3/4-ից ավել քանակ թյամբ վառելիք լցնել‚
4) զոդալամպի վառման կամ չհովացված վիճակ մ հանել օդային պտ տակը և լցավորման խցանը‚
5) զոդալամպը վերանորոգել բաց կրակի մոտ (այդ թվ մ` վառվող լ ցկ , ծխախոտի և այլն), ինչպես նաև
վառելանյ թը լցավորել, դատարկել։
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499. Հրդեհաշիջման սկզբնական ﬕջոցների տեսակի և քանակ թյան որոշման ժամանակ պետք է հաշվի
առնվեն այրվող նյ թերի ֆիզիկաքիﬕական հատկ թյ նները, դրանց հարաբեր թյ նը հրդեհաշիջման նյ թերի
հետ, ինչպես նաև արտադրական շին թյ նների, բաց հարթակների և սարքավոր ﬓերի մակերեսները։
500. Ազբեստային, կոպտաբրդե գործվածքները, թաղիքը 1x1 ﬔտրից ոչ պակաս չափերով, նախատեսված են
նյ թերի (որոնց այր մը չի կարող տեղի նենալ առանց օդի ներթափանցման) բռնկման դեպք մ ոչ ﬔծ
օջախների մարման համար։ Այրվող և դյ րավառ հեղ կների օգտագործման և պահման տեղեր մ գործվածքների
չափերը կարող են ﬔծացվել (2x1.5, 2x2 ﬔտր)։
501. Համաձայն ﬕջպետական ստանդարտների ջրի պահման տակառների ծավալը պետք է լինի 0.2 մ3 ոչ
պակաս և համալրվի դ յլերով։ Ավազի արկղերի ծավալը պետք է լինի 0.5 մ3 , 1 մ3 և 3 մ3 և համալրվի գոգաթիով։
502. Հրշեջ վահանի լրակազﬕ ﬔջ մտնող ավազի տարող թյ նների ծավալը պետք է լինի 0.1 մ3 -ից ոչ պակաս։
Արկղի կառ ցվածքը պետք է ապահովի ավազի հեշտ դ րս բեր մը, բացառի տեղ ﬓերի ներթափանց մը։
503. Տեխնոլոգիական սարքավոր ﬓերի կրակմարիչներով համալր մը պետք է կատարվի տվյալ
սարքավոր ﬓերի տեխնիկական պայմանների (տեղեկաթերթերի) պահանջների կամ հրդեհային անվտանգ թյան
կանոնների համաձայն։
504. Կրակմարիչների տեսակի ընտր թյան և անհրաժեշտ քանակ թյան հաշվարկը անհրաժեշտ է կատարել
համաձայն ս յն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով հաստատված հավելվածների` հաշվի առնելով
դրանց կրակմարիչ հատկ թյ նները, սահմանային մակերեսը, պահպանվող շին թյ ն մ կամ օբյեկտ մ
այրվող նյ թերի հրդեհի դասը։
505. Համապատասխան օգտագործման ջերմաստիճանային սահման նեցող կրակմարիչներ ընտրելիս,
անհրաժեշտ է հաշվի առնել շենքերի և շին թյ նների շահագործման կլիմայական պայմանները։
506. Հրդեհի համակցված օջախների հրդեհաշիջման համար կրակմարիչների ընտր թյան ժամանակ
առավել թյ նը պետք է տրվի առավել համապիտանի կիրառման բնագավառ նեցողներին։
507. Հասարակական շենքերի և շին թյ նների յ րաքանչյ ր հարկ մ պետք է տեղադրվի ոչ պակաս, քան 2
կրակմարիչ։
508. Հրդեհավտանգ թյան ն յն կարգի ﬕ քանի ոչ ﬔծ շին թյ նների համար, գ մարային մակերեսից
ելնելով կրակմարիչների քանակը պետք է որոշվի ս յն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով
հաստատված հավելվածների հիման վրա։
509. Հեռախոսակայանների, թանգարանների, արխիﬖերի պահպան թյան ժամանակ պետք է հաշվի առնվի
կրակմարիչ նյ թերի և պահպանվող սարքավոր ﬓերի, արտադրանքի, նյ թերի փոխազդեց թյան
առանձնահատկ թյ նները։
510. Նշված շին թյ նները խորհ րդ է տրվ մ ապահովել ածխաթթվային կրակմարիչներով` հաշվի առնելով
կրակմարիչ նյ թի թ յլատրելի սահմանային պար նակ թյ նը (կոնցենտրացիան)։
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511. Ինքնաշխատ հրդեհաշիջման սարքեր նեցող շին թյ նները կարող են ապահովվել կրակմարիչների
հաշվարկային քանակ թյան 50%-ի չափով։
512. Հրդեհի հնարավոր օջախից ﬕնչև կրակմարիչի տեղադրման տեղը հասարակական շենքերի,
շին թյ նների համար պետք է լինի ոչ ավել, քան 20 մ, «Ա», «Բ», «Վ» կարգի շին թյ նների համար` 30 ﬔտր, «Գ» և
«Դ» կարգի շին թյ նների համար` 40 ﬔտր:

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետ թյան
արտակարգ
իրավիճակների նախարարի 2012
թվականի
հ լիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի
ԲՆ
«Ա», «Բ», «Վ», «Գ», «Դ» ԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱԴՐ

N/N Շին թյան կարգը
1.

ԹԱԳԻՐ

ԹՅԱՆ ՇԻՆ ԹՅ ՆՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳԱՎՈՐ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

ԹՅԱՆ

Շենքեր մ և սենքեր մ գտնվող նյ թերի բն թագիր

«Ա» պայթյ 280 C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան նեցող այրվող գազեր,
նահրդեհավտանգ դյ րավառ հեղ կներ` այն քանակ թյամբ, որ կարող են ստեղծել

պայթյ նավտանգ օդագազագոլորշային խառն րդներ, որոնց բռնկման
ժամանակ շին թյ ն մ առաջան մ է 5 կիլոպասկալը գերազանցող
պայթյ նի հաշվարկային ավելց կային ճնշ մ: Ջրի, օդի, թթվածնի և
ﬕմյանց հետ փոխազդելիս պայթել և այրվել ընդ նակ նյ թեր այն
քանակ թյամբ, երբ առաջան մ է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյ նի
հաշվարկային ավելց կային ճնշ մ:

2.

«Բ» պայթյ 280 C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան նեցող այրվող փոշիներ կամ
նահրդեհավտանգ մանրաթելեր, այրվող հեղ կներ` այն քանակ թյամբ, որ կարող են

ստեղծել պայթյ նավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային
խառն րդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շին թյ ն մ, առաջան մ է 5
կիլոպասկալը գերազանցող պայթյ նի հաշվարկային ավելց կային
ճնշ մ:

3.

«Վ»
հրդեհավտանգ

Դյ րավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղ կներ, կոշտ այրվող և դժվար
այրվող նյ թեր: Նյ թեր, որոնք ընդ նակ են ﬕայն այրվել ջրի, օդի
թթվածնի կամ ﬕմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն
շին թյ նները, որտեղ դրանք առկա են, չեն պատկան մ «Ա» կամ «Բ»
կարգերին:

4.

«Գ»

Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակ մ գտնվող չայրվող նյ թեր, որոնց
մշակ մը ղեկցվ մ է ճառագայթային ջերմ թյ ն, կայծի և բոցի
անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղ կներ և կոշտ նյ թեր, որոնք
օգտագործվ մ են, որպես վառելանյ թ:

5.

«Դ»

Սառը վիճակ մ գտնվող չայրվող նյ թեր:
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Հավելված 3
Հայաստանի Հանրապետ թյան
արտակարգ
իրավիճակների նախարարի 2012
թվականի
հ լիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
ՇԵՆՔԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ ՁԵՌՔԻ ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼ

1. Ս յն հավելվածով սահմանվ մ են շենքերի և շին թյ նների, ըստ հրդեհավտանգավոր թյան դասի
մակերեսի, կրակմարիչներով համալրման չափանիշները:
2. Շենքերի և շին թյ նների հրդեհավտանգավոր թյան դասերն են`
1) A դաս` պինդ նյ թերի հրդեհներ, հիﬓական մ օրգանական ծագ մ նեցող նյ թեր, որոնց այր ﬓ
ղեկցվ մ է մարմր մով (փայտանյ թ, գործվածք, թ ղթ).
2) B դաս` այրվող հեղ կներ կամ հալվող պինդ նյ թերի հրդեհներ.
3) C դաս` գազերի հրդեհներ.
4) D դաս` ﬔտաղների և դրանց համաձ լվածքների հրդեհներ.
5) E դաս` էլեկտրասարքավոր ﬓերի այրման հետ կապված հրդեհներ:
3. Շենքեր մ և շին թյ ններ մ հրդեհաշիջման համար կրակմարիչի տեսակի ընտր թյ նը (շարժական կամ
ձեռքի) պետք է կատարվի հրդեհի հնարավոր օջախների չափերից: Օջախի զգալի չափսերի լինել դեպք մ
նպատակահարմար է օգտագործել փոխադրական կրակմարիչներ:
4. Շենքերը և շին թյ ններն, ըստ մակերեսի, փրփրային ջրային, փոշային, ֆրեոնային և ածխաթթվային
կրակմարիչներով ապահովվ մ են համաձայն հետևյալ աղյ սակի`
N Շին -թյան Պաշտպանվող ՀրդեՓրփրային և
Փոշային
Ֆրեոնային Ածխաթթվակարգը
սահմանային հի
ջրային
կրակմարիչներ կրակմարիչներ յին կրակմա2(3) լ
րիչներ, տամակերեսը, մ2 դասը կրակմարիչներ 10 լ տարող թյամբ,
տարող թյամբ
լ
տարող թյամբ րող թյամբ
լ.

Ա.Բ.Վ.
1. այրվող

200

գազեր և
հեղ կներ

2. Վ

400

2

5

10

2

5(8)

A

2++

-
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1++

-

-

-

B
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-

2+

1++

4+

-

-

C

-

-

2+

1++

4+

-

-

D

-

-

2+

1++

-

-

-

(E)

-

-

2+

1++

-

-

2++

A

2++

4+

2+

1+

-

-

2+

D

-

-

2+

1++

-

-

-

(E)

-

-
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3. Գ

800

4. Գ.Դ.

1800

5. Հասարակական
շենքեր

800

B

2+

-

2++

1+

-

-

-

C

-

4+

2++

1+

-

-

-

A

2++

4+

2++

1+

-

-

-

D

-

-

2+

1++

-

-

-

(E)

-

2+

2++

1+

2+

4+

2++

A

4++

8+

4++

2+

-

-

4+

E

--

-

4++

2+

4+

4+

2++

5. Ս յն հավելվածի 4-րդ կետի աղյ սակ մ ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար
փոշային կրակմարիչները պետք է նենան համապատասխան լիցքավոր մ, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D»
դասի համար` (D):
6. Ս յն հավելվածի 4-րդ կետի աղյ սակ մ`
1) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
2) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործ մը թ յլատրվ մ է առաջարկվող կրակմարիչների
բացակայման և համապատասխան հիﬓավորման դեպք մ.
3) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թ յլատրվ մ ապահովել օբյեկտները:
7. Շենքերը և շին թյ ններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային
կրակմարիչներով ապահովվ մ են համաձայն հետևյալ աղյ սակի`
N Շին թյան Պաշտպանվող Հրդե- Օդափրփրային Համակցված
Փոշե կրակ- Ածխաթթվային
կարգը
սահմանային հի կրակմարիչներ կրակմարիչներ մարիչներ 100լ. կրակմարիչներ,
(փրփ ր,
տարող թյամբ տարող թյամբ
մակերեսը, մ2 դասը (փրփ ր)100 լ
տարող թյամբ փոշի) 100լ
լ.
տարող թյամ

1.

2.

Ա,Բ,Վ
/այրվող
գազեր և
հեղ կներ/

Գ

500

800
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25

80

A

1++

1++

1++

-

-

B

2+

1++

1++

-

-

C

-

1+

1++

-

-

D

-

-

1++

-

-

E

-

-

2+

-

-

A

1++

1++

1++

-

-
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/բացի
այրվող
գազերից և
հեղ կներից/

D

2+

1++

1++

-

-

C

-

1+

1++

-

-

D

-

-

1++

-

-

E

-

-

1+

-

-

8. Ս յն հավելվածի 7-րդ կետի աղյ սակ մ ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների
հրդեհաշիջման համար փոշ և համակցված կրակմարիչները պետք է նենան համապատասխան լիցքավոր մ`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
2) «D» դասի համար` D փոշի:
9. Ս յն հավելվածի 4-րդ կետի աղյ սակ մ`
1) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
2) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործ մը թ յլատրվ մ է առաջարկվող կրակմարիչների
բացակայման և համապատասխան հիﬓավորման դեպք մ.
3) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թ յլատրվ մ ապահովել օբյեկտները:

Հավելված 4
Հայաստանի Հանրապետ թյան
արտակարգ
իրավիճակների նախարարի 2012
թվականի
հ լիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ, ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՄԱՆ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ԵՎ ՀՐԴԵՀԻ ՏԱԳՆԱՊԻ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ

Պահպանվող օբյեկտների տեսակը

Պահանջվող հակահրդեհային
համակարգեր
ՀՀԱԻԿ

ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ

Շենքեր
Նորմատիվ ց ցանիշներ
1. Հրդեհային անվտանգ թյան «Վ» կարգի 5,5 ﬔտր և ավելի
բարձր թյամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր

Անկախ
մակերեսից և
հարկայն թյ նից

Անկախ
մակերեսից

2. Հրդեհային անվտանգ թյան «Վ» կարգի 2 և ավելի
հարկերով (բացառ թյամբ 1 կետ մ նշվածներից)
պահեստային շենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

3. Արխիﬖերի, հազվագյ տ հրատարակչ թյ նների,
հաշվետվ թյ նների, ձեռագրերի և հատ կ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից
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արժևոր թյան այլ փաստաթղթերի շենքեր
4. Ավտոﬔքենաների համար շենքեր և շին թյ ններ
1) Ավտոկայանատեղեր

ՀՀ ՇՆ IV-11.03.0302 «Ավտոկայանատեղեր» նորﬕ
համաձայն

Անկախ
մակերեսից

2) Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կետեր,

ՎՍՆ 01-89 «Ավտոﬔքենաների սպասարկման ձեռնարկ թյ ններ»
նորﬕ համաձայն

Անկախ
մակերեսից

3) Ավտոﬔքենաների պահեստարաններ` ստորգետնյա
կամ փակ շին թյ ններ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

5. 30 մ-ից ավելի բարձր թյամբ շենքեր (բացառ թյամբ
բնակելի և հրդեհային անվտանգ թյան «Գ» և «Դ» կարգի
արտադրական շենքերից): Այս դեպք մ շենքի
բարձր թյ նը որոշվ մ է «Շենքերի և կառ ցվածքների
հրդեհային անվտանգ թյ ն» ՀՀ ՇՆ II-8.04-01-97
շինարարական նորﬕ պահանջների համաձայն:

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

1) Հանրակացարաններ, ծերերի և հաշմանդաﬓերի համար
մասնագիտացված բնակելի տներ: Հանրակացարանների և
բնակարանների սենքերն անհրաժեշտ է կահավորել
«Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորﬕ
համաձայն` հրդեհի օպտիկա-էլեկտրոնային ծխային
տվիչներով

--------------

Անկախ
մակերեսից

2) 28 ﬔտրից ավելի բարձր թյամբ բնակելի շենքեր:
«Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորﬕ
1.34 կետի պահանջն իրականացնել նպատակով
անհրաժեշտ է հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ
կայանքի ջերմային տվիչները տեղակայել բնակարանի
նախամ տք մ:

--------------

Անկախ
մակերեսից

6. Բնակելի շենքեր.

7. Այրելի պոլիﬔրային ջերմաﬔկ սիչներով և ﬔտաղական թեթև կառ ցատարրերով ﬕահարկ
շենքեր
1) Հասարակական նշանակ թյան
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համաձայն
«Բնակելի շենքեր»
ՍՆիՊ 2.08.01-89
շինա-րարական
նորﬕ 1.34 կետի
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2) Վարչակենցաղային նշանակ թյան

1200 մ2 և ավելի

1200 մ2 -ից
պակաս

--------------

Անկախ
մակերեսից և
հարկայն թյ նից

--------------

Անկախ
մակերեսից

9. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակ թյան
շենքեր (բացառ թյամբ` ս յն հավելվածի 11 և 13
կետեր մ նշվածներից)

--------------

Անկախ
մակերեսից

1) Առողջապահական նշանակ թյան, ս ﬓական
հաստատ թյ նների, դպրոցների, մս րմանկապարտեզների շենքեր և կառ յցներ

--------------

Անկախ
մակերեսից

2) Հյ րանոցներ, հանգստյան տներ և հյ րանոցային
նշանակ թյան այլ շին թյ ններ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

8. Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար
շենքեր և շին թյ ններ

1) Հացաթխման, հացաբ լկեղենի արտադրամասեր

10. Առևտրի ձեռնարկ թյ նների շենքեր (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 4-րդ կետ մ նշված
սենքերի, մրգերի և բանջարեղենի, ձկան և մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման ﬔջ) և
վաճառքի նախապատրաստման, ﬔտաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյ թերի
սենքերի).
1) Միահարկ (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 13-րդ կետ մ նշվածների).
ա. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը նկ ղային կամ
կիսանկ ղային հարկեր մ տեղակայման դեպք մ
բ. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը շենքի վերգետնյա
հարկեր մ տեղակայման դեպք մ

200 մ2 և ավելի

Շենքի մակերեսը

200 մ2 -ից պակաս

Շենքի մակերեսը

3500 մ2 և ավելի

3500 մ2 -ից
պակաս

3500 մ2 և ավելի

3500 մ2 -ից
պակաս

Անկախ
վաճառաս-րահի
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ

Անկախ

2) Երկհարկանի.
ա. Վաճառասրահների ընդհան ր մակերեսը

բ. Վաճառասրահը նկ ղային կամ կիսանկ ղային
հարկեր մ տեղակայման դեպք մ

3) Երեք և ավելի հարկանի
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վաճառաս-րահի
մակերեսից

մակերեսից

4) Դյ րաբոցավառ և այրելի հեղ կների վաճառքի
մասնագիտացված առևտրի ձեռնարկ թյ նների շենքեր
(բացառ թյամբ 20լ ոչ ավելի տարող թյամբ տարայով
կշռաբաշխված ապրանքների)

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

11. Ավտոլցավորման կայաններ (այդ թվ մ նաև
բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմ մ
գտնվող խան թներ, կրպակներ և տաղավարներ

--------------

Անկախ
մակերեսից

12. Պաշտամ նքային շենքեր և համալիրներ (համալիրի
արտադրական, պահեստային և բնակելի շենքերը
կահավորվ մ են ս յն նորﬕ համապատասխան կետերի
պահանջների համաձայն)

--------------

Անկախ
մակերեսից և
հարկայն թյ նից

1000 մ2 և ավելի

1000 մ2 -ից
պակաս

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

--------------

Անկախ
մակերեսից

13. Ց ցասրահների շենքեր.
1) Միահարկ (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 12- րդ
կետ մ նշվածների)

2) Երկ

հարկ և ավելի

Շին թյ ններ
14. Էլեկտրակայանների մալ խային շին թյ ններ:
Նյ թերի այրելի թյ նը որոշվ մ է «Շենքերի և
կառ ցվածքների հրդեհային անվտանգ թյ ն» ՀՀ ՇՆ II8.04-01-97 շինարարական նորﬕ պահանջների համաձայն:
15. Ենթակայանների մալ խային շին թյ ններ.
1) 500 և ավելի կՎ լար մով

2) 500 կՎ-ից պակաս լար մով

16. 110 կՎ լար մով էլեկտրագծերի ﬔրձաբերման ենթակայանների մալ խային շին թյ ններ
1) 63 ՄՎԱ և ավելի հզոր թյամբ տրանսֆորմատորներով

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

2) 63 ՄՎԱ պակաս հզոր թյամբ տրանսֆորմատորներով

--------------

Անկախ
մակերեսից

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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17. Արդյ նաբերական և հասարակական շենքերի
մալ խային շին թյ ններ

100 մ2 ավելի

100 մ2 -ից և
պակաս

18. Արդյ նաբերական և հասարակական շենքերի համակցված թ նելներ, որոնց մ
տեղակայվ մ են 220Վ և բարձր լարման մալ խներ և հաղորդալարեր, հետևյալ քանակով.
1) 100մ3 և ավելի ծավալով

12 հատ և ավելի 5-ից ﬕնչև 12 հատ

2) 100մ3 -ից պակաս ծավալով

--------------

5 հատ և ավելի

19. Մալ խային թ նելներ և ամբողջ թյամբ փակ
ստորասրահներ (այդ թվ մ համակցված), անցկացված
արդյ նաբերական շենքերի ﬕջև

--------------

50 մ3 և ավելի

--------------

Անկախ
մակերեսից և
ծավալից

--------------

Անկախ
մակերեսից

ՍՆիՊ II-106-79
«Պահեստներ
նավթի և
նավթամթերքների:
Հակահրդեհային
պահանջներ»
նորﬕ համաձայն

Անկախ
մակերեսից

--------------

Անկախ
մակերեսից

20.Քաղաքային մալ խային հավաքիչներ և թ նելներ (այդ
թվ մ համակցված)

21. Մալ խային կառ յցներ, որտեղ անցկացված են
ﬔտաղական խողովակներով յ ղալեց ն մալ խներ
22. Դյ րաբոցավառ և այրելի հեղ կների պահպանման
համար վերգետնյա պահեստարանների կառ յցներ
(տարող թյ ններ)

23. Անտառանյ թի տեղափոխման էստակադներ, փակ
սրահներ

24. Կախովի առաստաղներից վերև գտնվող տարած թյ ններ մ, որտեղ տեղակայվ մ են
օդատարներ, Ա1-Ա4 դասի այրելի նյ թերից պատրաստված ﬔկ սիչներով խողովակներ, ինչպես
նաև մակերև յթով այր մը չտարածող մալ խներ (հաղորդալարեր), այդ թվ մ նաև դրանց
համատեղ անցկացմամբ.
1) Օդատարներ, խողովակաշարեր կամ մալ խներ
(հաղորդալարեր), այդ թվ մ նաև դրանց համատեղ
անցկացմամբ, մալ խների (հաղորդալարերի) այրելի
զանգվածի ծավալով
2) Մակերև յթով այր մը չտարածող մալ խների
(հաղորդալարերի) այրելի զանգվածի ընդհան ր ծավալով

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554

1 ﬔտր
մալ խային գծի
համար 7 և ավելի
լիտր

1 ﬔտր
մալ խային գծի
համար 7 լիտրից
պակաս

--------------

1 ﬔտր
մալ խային գծի
համար 1,5-ից
ﬕնչև 7 լիտր
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Պահեստային նշանակ թյան սենքեր
25. Պայթ նահրդեհային վտանգավոր թյան «Ա» և «Բ»
կարգերի (բացառ թյամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են
հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար
շենքեր մ և շին թյ ններ մ)

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

26. Կա չ կի, ցել լոիդի և դրանից պատրաստված
արտադրատեսակների, լ ցկ , ալկալիական ﬔտաղների,
հրատեխնիկական արտադրատեսակների պահպանման
համար

500մ2 և ավելի

500մ2 -ից պակաս

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

27. Բրդի, մորթ և դրանից պատրաստված
արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո,
ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար

28. Հրդեհային վտանգավոր թյան Վ1 կատեգորիայի (բացառ թյամբ 2 և 3 կետեր մ
թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման
համար շենքեր մ և շին թյ ններ մ), դրանք հարկեր մ տեղակայման դեպք մ.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ

2) Վերգետնյա հարկեր մ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

29. Հրդեհային վտանգավոր թյան Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 2 և 3
կետեր մ թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և
վերամշակման համար շենքեր մ և շին թյ ններ մ), դրանք հարկեր մ տեղակայման դեպք մ.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ

2) Վերգետնյա հարկեր մ

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

1000մ2 և ավելի

1000մ2 -ից
պակաս

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

Արտադրական սենքեր
30. Հրդեհապայթ նավտանգավոր թյան «Ա» և «Բ»
կարգերի, որտեղ օգտագործվ մ են դյ րաբոցավառ և
այրելի հեղ կներ, այրելի հեղ կացված գազեր, այրելի
փոշիներ և թելքեր (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 11
կետ մ թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են
հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար
շենքեր մ և շին թյ ններ մ)

31. Ալկալիական ﬔտաղների առկայ թյամբ, դրանք հարկեր մ տեղակայման դեպք մ.
1) Կիսանկ ղային հարկեր մ
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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2) Վերգետնյա հարկեր մ

500մ2 և ավելի

500մ2 -ից պակաս

32. Հրդեհային վտանգավոր թյան Վ1 կատեգորիայի (բացառ թյամբ սենքերի, որոնք
տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքեր մ և շին թյ ններ մ),
դրանք հարկեր մ տեղակայման դեպք մ.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ

2) Վերգետնյա հարկեր մ (բացառ թյամբ 11-18 կետեր մ
թվարկվածների)

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

33. Հրդեհային վտանգավոր թյան Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառ թյամբ ս յն հավելվածի 10-18
կետեր մ թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և
վերամշակման շենքեր մ և շին թյ ններ մ), դրանք հարկեր մ տեղակայման դեպք մ.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ
ա. Անﬕջապես դեպի դ րս ելքեր չ նեցող

300մ2 և ավելի

300մ2 -ից պակաս

բ. Անﬕջապես դեպի դ րս ելքերի առկայ թյան դեպք մ

700մ2 և ավելի

700մ2 -ից պակաս

1000մ2 և ավելի

1000մ2 -ից
պակաս

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

35. Պատրաստման սենքեր. ալյ ﬕնի փոշ ց
կախ յթների, ռետինե սոսինձների, դյ րաբոցավառ և
այրելի հիմքերով. լաքերի, ներկերի, սոսինձների,
մածիկների, տոգորման բաղադր թյ նով. ներկման,
սինթետիկ կա չ կի պոլիﬔրացման, գազատ րբինային
շարժիչներով ճնշակասրահների, նավթի կրակային
ջեռ ցիչների սենքեր: Հեղ կ վառելանյ թով աշխատող
շարժիչներին շարժաբերով ﬕացված գեներատորների
սենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

36. Բարձրավոլտ փորձարկ ﬓերի սրահների սենքեր,
այրելի նյ թերով էկրանավորված սենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

--------------

Անկախ
մակերեսից

2) Վերգետնյա հարկեր մ

34. Յ ղանկ ղներ

Կապի, հանգ յցների սենքեր
37. Օդափոխման, բաշխիչ սարքվածքի տրանսֆորմատորային սենքեր, 150 կՎտ և ավելի հզոր թյամբ
հաղորդիչներով ռադիոկայաններ, 20-ից ավելի ընhttps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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դ նիչներով ռադիոկայաններ, 1 կՎտ-ից ավելի
հզոր թյամբ հաղորդիչ սարքվածքով տիեզերական կապի
անշարժ կայաններ, 25-50 կՎտ հզոր թյամբ
հաղորդիչներով հեռ ստատեսային վերահաղորդիչ
կայաններ, քաղաքային և ﬕջքաղաքային հեռախոսային
կայաններ, հեռագրատներ, վերջամասային ժեղարար
կետեր և շրջանային կապի հանգ յցներ
38. Չսպասարկվող, առանց երեկոյան և գիշերային
հերթափոխի սպասարկվող. վերջամասային ժեղարար
կետերի տեխնիկական արտադրամասեր, ռադիոգծային
ﬕջանկյալ կայաններ, հաղորդիչ և ընդ նիչ
ռադիոկենտրոններ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

39. Շարժական ռադիոկապի, բջջային համակարգի
հենակայանների չսպասարկվող ապարատասրահներ և
ռադիոկապի բջջային համակարգի ռադիոգծային
կայանների ապարատասրահներ

24 մ2 և ավելի

24 մ2 -ից պակաս

40. Գլխավոր դրամարկղի սենքեր, փոխանց ﬓերի հսկիչ բյ րոների և փոստատների գոտիական
հաշվողական կենտրոնների սենքեր, փոստային կապի քաղաքային և վարչատարածքային
հանգ յցներ ընդհան ր ծավալով շենքի ﬔջ.
1) 40000 մ3 և ավելի

24 մ2 և ավելի

2) 40000 մ3 -ից պակաս

Անկախ
մակերեսից
24 մ2 -ից պակաս

41. Ավտոմատ հեռախոսակայանների ﬔքենայասրահներ, որտեղ էլեկտրոնային հաշվիչ
ﬔքենաների հետ համատեղ տեղակայված են քվազիէլեկտրոնային և էլեկտրոնային տեսակի
կոմ տացման սարքեր, որոնք օգտագործվ մ են որպես ներանցման-արտանցման
սարքվածքների կառավարման համալիր, էլեկտրոնային կոմ տացման կայանների սենքեր,
փաստաթղթային էլեկտրակապի հանգ յցներ, կենտրոններ, տարող թյամբ.
1) 10000 և ավելի համարով, կապ ղով կամ ﬕացման
կետերով

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

2) 10000-ից պակաս համարով, կապ ղով կամ ﬕացման
կետերով

--------------

Անկախ
մակերեսից

42. ԷՀՄ-ների հիմքով ﬕջքաղաքային ավտոմատ հեռախոսային կայանների կառավարման
սարքվածքի առանձնացված սենքեր, կայանի տարող թյամբ.
1) 10000 և ավելի ﬕջքաղաքային կապ ղներ

2) 10000-ից պակաս ﬕջքաղաքային կապ ղներ

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554

24 մ2 և ավելի

24 մ2 -ից պակաս
Անկախ
մակերեսից
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43. Ծանրոցների, նամակների, պարբերական
հրատարկչ թյան, ապահովագրական փոստի տեսակավորման, մշակման, պահպանման և առաքման սենքեր

500 մ2 և ավելի

500մ2 -ից պակաս

Տրանսպորտային ﬕջոցների համար սենքեր
44. Էլեկտրաﬔքենաների, ապարատասրահների,
նորոգման, սայլակների և անիﬖերի, վագոնների քանդման
և հավաքման, նորոգման-համալրման,
էլեկտրավագոնների, վագոնների նախապատրաստման,
դիզելային, շարժակազﬕ տեխնիկական սպասարկման,
բեռնարկղային դեպոների, սլաքային ապրանքների
արտադր թյան, գլանատակառների տաք մշակման,
նավթաբիտ ﬕ գլանատակառների ջերմային մշակման
խցերի, փայտակոճերի տոգորման, գլանային, տոգորված
փայտանյ թի պարզարանների

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Ոլորտը
կարգավորող
նորﬔրի
համաձայն

Անկախ
մակերեսից

46. Ավտոմատ համակարգով հսկիչ-կարգավարական
կետերի սենքեր, հաղորդակց թյան հաղորդակց -ղիների
կենտրոններ, ռադիոփարոսով մոտակա և հեռակա
շարժահաղորդակով ռադիոկայաններ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

47. Ավիաշարժիչների մոնտաժման և ապամոնտաժման,
ինքնաթիռների և ղղաթիռների շասսիի և անիﬖերի,
օդային պտ տակների սենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

48. Ինքնաթիռների և շարժիչանորոգման արտադր թյան
սենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

45. Մետրոպոլիտենի վերգետնյա և ստորգետնյա
կառ յցներ

49. Այլ նշանակ թյան շենքեր մ տեղակայված (բացառ թյամբ անհատական բնակելի տների)
տրանսպորտային ﬕջոցների պահպանման սենքեր, որոնք գտնվ մ են.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ (այդ թվ մ
կամ րջների տակ)
2) Կիսանկ ղային և վերգետնյա հարկեր մ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

3 և ավելի
3-ից պակաս
ավտոﬔավտոﬔքենաների
քենաների պահպահպանման
պանման դեպք մ
դեպք մ

Հասարակական նշանակ թյան սենքեր
50. Հազվագյ տ հրատարակչ թյ նների, հաշվետվ թյ նների, ձեռագրերի և հատ կ արժևոր թյան այլ
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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մակերեսից

Անկախ
մակերեսից
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փաստաթղթերի (այդ թվ մ գործ յթների բաժինների
արխիﬖերի) պահպանման և հանձնման սենքեր
51. Պահոցների, գրադարանների արխիﬖերի ծառայողական գ յքաց ցակների և
գրաց ցակների պահպանման սենքեր, պահպանման ընդհան ր ֆոնդով.
1) 500 հազար և ավելի

2) 500 հազարից պակաս

Անկախ
մակերեսից

--------------

Անկախ
մակերեսից

1000 մ2 և ավելի

1000 մ2 -ից
պակաս

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

1) Բեմաճաղերի առկայ թյամբ բեմահարթակներով 700-ից
ավելի նստատեղերով կինոթատրոններ ակ մբներ:

Անկախ
մակերեսից

700 նստատեղից
պակաս

2) Մինչև 700 նստատեղերով 12.5X7.5, 15X7.5, 18X9 և 21X12
ﬔտր չափերով բեմով ակ մբներ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

3) 700-ից ավելի նստատեղերով 18X9, 21X12 և անկախ
նստատեղերի քանակից 18X12 և 21X15 ﬔտր չափերով
բեմով ակ մբներ, ինչպես նաև թատրոններ`

Անկախ
մակերեսից

700 նստատեղից
պակաս

4) 800 և ավելի նստատեղերով ֆիլհարմոնիայի
հաﬔրգային, կինոհաﬔրգային և մարդկանց զանգվածային
կ տակման համար նախատեսված դահլիճներ

Անկախ
մակերեսից

800 նստատեղից
պակաս

5) Բեմազարդանկարների, շինծ իրերի, բեﬕրերի,
պահեստներ, փայտամշակման արհեստանոցներ,
տնտեսական և գ յքային խորդանոցներ, գովազդի
պատրաստման և պահպանման սենքեր, բեﬕ սպասարկման և արտադրական նշանակ թյան սենքեր,
կենդանիների համար սենքեր, հանդիսատեսի դահլիճի
վերևի` գմբեթատակի ձեղնահարկային տարած թյ ն

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

ՀՀ ՇՆ IV-

Անկախ

52. Ց ցասրահներ, բացառ թյամբ` ժամանակավոր
ց ցադրման համար օգտագործվող սենքերի
(ճեմասրահներ, նախասրահներ և այլն), ինչպես նաև այն
սենքերի վրա, որտեղ արժեքների պահպան մը
իրականացվ մ է ﬔտաղական պահարաններ մ:
53. Թանգարանային արժեքների պահպանման սենքեր

54. Մշակ թա-տեսարանային նշանակ թյան շենքեր մ.

55. Արժեքների պահպանման սենքեր.
1) Բանկեր մ
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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3) Գրավատներ մ

56. Կինոստ դիաների նկարահանման տաղավարներ

11.02.02.2002
«Բանկերի շենքեր»
նորﬕ համաձայն

մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

1000 մ2 և ավելի

1000 մ2 -ից
պակաս

57. Ձեռքի ծանրոցների պահպանման սենքեր (խցեր) (բացառ թյամբ սենքերի, որոնք
կահավորված են ավտոմատ բջիջներով) և թելքերի շենքեր մ այրելի նյ թերի պահեստներ (այդ
թվ մ օդանավակայարանների).
1) Նկ ղային կամ կիսանկ ղային հարկեր մ

2) Վերգետնյա հարկեր մ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

300 մ2 և ավելի

300 մ2 -ից պակաս

58. Այրելի նյ թերի կամ այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող նյ թերի պահպանման սենքեր,
դրանց տեղակայմամբ.
1) Սպորտային ծածկած կառ յցների ցանկացած
տարող թյամբ տրիբ նաների տակ

100 մ2 և ավելի

100 մ2 -ից պակաս

2) 800 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային ծածկած
կառ յցներ

100 մ2 և ավելի

100 մ2 -ից պակաս

3) 3000 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային բաց
կառ յցների տրիբ նաների տակ

100 մ2 և ավելի

100 մ2 -ից պակաս

1) Բարդ տեխնոլոգիական պրոցեսների ղեկավարման
համակարգ մ աշխատող էլեկտրոնային հաշվիչ
ﬔքենաների, որոնց խափան մը կարող է ազդել
մարդկանց անվտանգ թյան վրա

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

2) Մագնիսական և թղթե կրիչների արխիﬖերի, թղթե
կրիչների վրա տեղեկ թյ նների տպագր թյան
(տպիչասրահներ) հետ կապված պրոցեսորների
(սերվերսրահների)

24 մ2 և ավելի

24 մ2 -ից պակաս

--------------

Անկախ
մակերեսից

Անկախ

Անկախ

59. Սենքեր տեղակայման համար.

3) Աշխատանքային սեղանների վրա անհատական ԷՀՄ
տեղակայման համար
4) Սերվերներ, համակարգչային տեղեկատվ թյան և
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77554
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ծրագրերի պահպանման համակարգեր, էլեկտրոնային
տեղեկատվ թյան կրիչներ.

մակերեսից

մակերեսից

60. Այլ նշանակ թյան շենքեր մ ներկառ ցված առևտրի ձեռնարկ թյ նների սենքեր.
1) Նկ ղային և կիսանկ ղային հարկեր մ

200 մ2 և ավելի

200 մ2 -ից պակաս

2) Վերգետնյա հարկեր

500 մ2 և ավելի

500 մ2 -ից պակաս

61. Գիտահետազոտական և հասարակական նշանակ թյան այլ շենքեր մ տեղակայված արտադրական և
պահեստային նշանակ թյան սենքեր

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

62. Այլ վարչական և հասարակական նշանակ թյան
սենքեր, այդ թվ մ կցակառ ցված և ներկառ ցված

--------------

Անկախ
մակերեսից

Անկախ տեսակից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ տեսակից

Անկախ
մակերեսից

Անկախ տեսակից

Անկախ
մակերեսից

Սարքավոր ﬓեր
63. Դյ րաբոցավառ և այրելի հեղ կների օգտագործմամբ
ներկման խցեր
64. Չորացման խցեր

65. Այրելի ﬓացորդների հավաքման համար
փոշեզատիչներ (զետեղարաններ)
66. Տրանսֆորմատորներ և ռեակտորներ.
1) 500 կՎ և ավելի լար մով
2) 220-330 կՎ և ավելի լար մով, հզոր թյամբ

Անկախ տեսակից Անկախ տեսակից

200 ՄՎԱ և ավելի

200 ՄՎԱ–ից
պակաս

3) 110 կՎ և ավելի լար մով, տեղակայված
հիդրոէլեկտրակայանների շենքերի մոտ, ﬕավոր
հզոր թյամբ

63 ՄՎԱ և ավելի

63 ՄՎԱ-ից
պակաս

4) 110 կՎ և ավելի լար մով, տեղակայված
էլեկտրակայանների և ենթակայանների փակ բաշխիչ
կայանքներ մ և ﬔրձաբերման ենթակայանների փակ
խցեր մ, հզոր թյամբ

63 ՄՎԱ և ավելի

63 ՄՎԱ-ից
պակաս

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

67. Շարժական էլեկտրակայանների և դիզել-բենզաէլեկտրական սարքավոր ﬓերով ագրեգատների
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փորձարկման կայաններ, մոնտաժված ավտոﬔքենաների և
կցորդների վրա
68. Այրելի նյ թերի և այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող
նյ թերի պահպանման համար 5,5 մ-ից բարձր
դարակաշարեր
69. Կոփման համար յ ղի տարող թյ ններ

Անկախ
մակերեսից

Անկախ
մակերեսից

3 մ3 և ավելի

3 մ3 -ից պակաս

70. Ս յն չափանիշներ մ ամրագրված «մալ խային կառ յցներ»-ն էլեկտրամալ խների և այլ
հաղորդակցման ղիների անցկացման համար օգտագործվող թ նելները, անց ղիները,
նկ ղները, հորանները, կրկնակի հատակները, սրահները և խցերն են:
71. Մալ խային կառ յցները, կախովի առաստաղներից վերև և կրկնակի հատակների տակ
գտնվող տարած թյ նները ինքնաշխատ կայանքներով չեն կահավորվ մ`
1) մալ խները (հաղորդալարերը) պողպատե ջրագազատար խողովակներով կամ բացվող հոծ
կափարիչներով պողպատե հոծ տ փախողովակներով անցկացման դեպք մ.
2) չայրվող ﬔկ սիչներով խողովակաշարերի և օդատարների անցկացման դեպք մ.
3) լ սավոր թյան շղթաները սնող, չայրելի տիպի, ﬕակի մալ խների (հաղորդալարերի)
անցկացման դեպք մ.
4) կախովի առաստաղներից վերև գտնվող տարած թյ ններ մ մալ խային գծի ոչ պակաս քան
1,5 լիտր այրելի զանգվածի ընդհան ր ծավալով այրելի թյան խմբի չայրելի և այրելի նյ թերից
պատրաստված, չայրվող տիպի մալ խների (հաղորդալարերի) անցկացման դեպք մ:
72. Երբ շենքը (սենքը) ամբողջ թյամբ ենթակա է հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքով
կահավորման, կախովի առաստաղներից վերև գտնվող տարած թյ նները, դրանց մ
այրելի թյան Ա1-Ա4 խմբի ﬔկ սիչ նյ թերից պատրաստված օդատարների, խողովակաշարերի
կամ ﬔկ ﬔտր մալ խային գծի համար յոթ լիտրից ավելի այրելի զանգվածի ընդհան ր ծավալով
մալ խների (հաղորդալարերի) անցկացման դեպք մ անհրաժեշտ է կահավորել
համապատասխան կայանքներով:
73. Մալ խների (հաղորդալարերի) ﬔկ սիչի այրելի զանգվածի ծավալը որոշվ մ է սահմանված
կարգով հաստատված ﬔթոդակարգով
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