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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Սույն նախագիծը կազմված է համաձայն “Թեղուտ” փակ բաժնետիրական 

ընկերության և “Կանաչ Դիզայն” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկե-
րության միջև 08.12.2010թ. կնքված  պայմանագրի: Նախագծի նպատակն է 
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային 
տնտեսությանը հասցվող վնասի հատուցման աշխատանքների շրջանակներում` 
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2008թ. 
օգոստոսի 22-ի N 295-Ա և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 
նախարարի 2008թ. օգոստոսի 14-ի N 151-Ա համատեղ հրամանով հաստատված` 
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման նպատակով անտառային ծածկույթի 
հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի 
հիման վրա որոշված տարածքների անտառապատումը: 

Անտառապատման նպատակով տարածքներն առաջարկել են Օձուն, Արջուտ 
և Ճոճկան համայնքների ղեկավարները: Առաջարկված տարածքներում կատարվել 
է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ Արջուտ և Օձուն համայնք-
ներից ընտրված տարածքները իրենցից ներկայացնում են արոտավայրեր և այդտեղ 
հնարավոր է կատարել անտառապատման աշխատանքներ` անտառային 
օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան (անտառապատում` արհեստական 
անտառային մշակույթների հիմնադրում ու աճեցում տնկման և ցանքի միջոցով` ոչ 
անտառածածկ հողերի, ինչպես նաև այլ նպատակային նշանակության հողերի 
վրա.):  

Ինչ վերաբերվում է Ճոճկան համայնքի կողմից առաջարկված տարածքին, 
ապա ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ տարածքը խիստ կտրտված է, որի 
զգալի մասը զբաղեցված է թփուտներով: Այդ իսկ պատճառով այնտեղ հնարավոր չէ 
կատարել անտառապատման աշխատանքներ: 

Նախագծի 7-րդ կետում ներկայացված են ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն, Արջուտ  և 
Ճոճկան համայնքների ղեկավարների համապատասխան գրությունները և առա-
ջարկվող տարածքների լուսանկարները:   

 
  

2 ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
2.1 Կլիման 
Տարածքին բնորոշ են ջերմաստիճանի մեծ տատանումները, կախված դիրքա-

դրությունների և ծովի մակերևույթից բարձրությունների փոփոխությունների հետ, 

ընդ որում մինչև 1300-1400 մետր բարձրությունները բարեխառն տաք կլիմա, մինչև 

1600-1700 մետր բարեխառն ցուրտ, իսկ 2000-2200 մետր բարձրությունների վրա 

ցուրտ կլիմա:  Լեռնագրական պայմաններից կախված` մթնոլորտային տեղումները 
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հիմնականում ենթարկվում են արևմուտքից և արևելքից մուտք գործող օդային 

զանգվածների շարժման օրինաչափությանը:  

Տեղումների միջին քանակը 550-600մմ է, տարվա միջին ջերմաստիճանը` 

10,4°C, բացարձակ բացասական ջերմաստիճանը` -23,8C°: Ձնածածկույթի հաստու-

թյունը, կախված տեղանքի բարձրությունից, տատանվում է 8-10սմ-ից մինչև 50-

60սմ: 

Առանց սառնամանիքների ժամանակաշրջանը շուրջ 214 օր է: Հողի 

սառեցման առավելագույն խորությունը 15սմ է: Ընդհանուր առմամբ նշված 

անտառաճման շրջանի կլիմայական պայմանները համեմատաբար նպաստավոր են 

բազմաթիվ ծառաթփային բուսականության աճման համար: 

 

2.2 Հողերը 

Տարածքում հանդիպում են լեռնային դարչնագույն, լեռնային գորշ 

անտառային և լեռնային մարգագետնային հողերի տիպերը:  

Հյուսիսային կողմնադրության լանջերին ձևավորված լեռնային մուգ 

շագանակավուն հողերը բավականաչափ հզոր են և անգամ մեծ թեքության 

լանջերին երբեմն հասնում են 1մ-ի: Հարավային կողմնադրության լանջերում 

գերիշխում են բաց գորշավուն հողերը, որոնք բնորոշ են կաղնու և կաղնուտ-

բոխուտային տարբեր տիպի ծառուտներին:  

Անտառի տարածման ստորին գոտում (մինչև 1000մ) տեղաբաշխված են 

սննդանյութերով համեմատաբար աղքատ կմախքային հողերը: Այստեղ 

անտառները ներկայացված են հիմնականում բոխուտ-ղաժուտային երկրորդային 

համակեցություններով` չորասեր թփուտային տեսակների մասնակցությամբ, որոնք 

առաջացել են նախկինում կաղնուտների ոչնչացման պատճառով: Այստեղ էրոզիոն 

գործընթացը բավականին ակտիվ է ընթանում:  

Լեռնային (անտառային) դարչնագույն հողերը հանդիպում են մինչև 1700մ 

բարձրությունների վրա, որոնցում զարգացած են բոխու, կաղնու, թխկու 

անտառային զանգվածները: 

Անտառային գորշ հողերը հիմնականում հանդիպում են 1300-2000մ բարձրու-

թյան` չափավոր տաք և խոնավ կլիմայի, լվացվող ջրային ռեժիմի և բոխու, կաղնու, 

հաճարենու ծառատեսակների ծածկոցի պայմաններում: 
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Լեռնամարգագետնային հողերը հիմնականում զբաղեցնում են 2000մ և 

բարձր տարածքները: Այստեղ հողագրունտների ուժեղ խոնավացումը և ցածր 

ջերմաստիճանը նպաստել է տարախոտային և ընդավոր բուսական 

խմբավորումների զարգացմանը:  

 

2.3 Բուսականությունը 
Անտառկազմող գլխավոր ծառատեսակներն են արևելյան հաճարենին, 

արևելյան և վրացական կաղնին, բոխին, իսկ ուղեկցող ծառատեսակներն են 

ղաժին, լորին, հացին, կեչին սրատերև և դաշտային թխկին և այլ տեսակներ, որոնք 

մասնակցում են հաճարի և կաղնու խառը կամ բարդ ծառուտների կազմավորմանը, 

իսկ առանձին դեպքերում ձևավորում են միատարր փոքր ծառուտներ: 

Ցածր լեռնային գոտում (մինչև 1000մ) անտառային բուսականությունը ներկա-

յացված է ղաժու, բոխու և կաղնու շիվային ծագման ծառուտներով, իսկ անտառի 

կազմում զգալի մասնակցություն ունեն վրացական կաղնին, սրապտուղ և 

սովորական հացին, վրացական և դաշտային թխկին,  տերևաշատ թեղին, 

կաղամախին և այլն: Թփերից հանդիպում են հոնին, սզնին, մասրենին, զկռենին, 

մոշենին և այլն: Բոխու և ղաժու համակեցություններն ըստ էության ածանցյալ են. 

ունեն երկրորդական ծագում և փոխարինել են անցյալում հատված կաղնու 

անտառներին: 700 մ-ից մինչև 1400մ բարձրություններում փոքր խմբերով կամ 

առանձին ծառերի ձևով աճում է ընկուզենի: 

Միջին լեռնային գոտում  (1000-1700 մ) հյուսիսային կողմնադրության լանջերը 

հիմնականում զբաղեցնում են հաճարկուտները, հարավային լանջերը` կաղնու 

համակեցությունները: Հաճարկուտներում անտառի կազմի մեջ մտնում են բոխին, 

կաղնին, լորին, հացին: 

Բացատներում և անտառի ենթանտառում թփերից հանդիպում են ցախակե-

ռաս, մասրենի, հոնի, զկռենի, կտտկենի: 

Հարավային լեռնալանջերի մինչև 1200 մ բարձրությունները զբաղեցնում են 

վրացական կաղնու խառը անտառները: 1200-1400մ բարձրության սահմաններում 

վրացական և խոշորառէջ կաղնիները հաճախ աճում են կողք կողքի: 1400 մ-ից 

բարձր, մինչև անտառի տարածման վերին սահմանը, զբաղեցնում են խոշորառէջ 
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կաղնու ծառուտները: Կաղնու անտառներին բնորոշ է խառը կազմ` բոխու, հացենու, 

թխկենու, լորենու, անտառային խնձորենու և տանձենու մասնակցությամբ:  

 
3. ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Անտառապատման ենթակա ընդհանուր 80 հա տարածքը բաժանվել է 2 

տեղամասերի: 
Տեղամասը 1-ը Արջուտ համայնքի վարչական սահմանում գտնվող 50 հա 

տարածքն է:  
Այս տեղամասը բաժանվել է 3 ենթատեղամասերի:  
Ենթատեղամաս 1.1-ը 16.7 հա է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 2005 մ 

միջին բարձրության վրա, լանջի միջին թեքությունը 21o է, կողմնադրությունը` 
հարավային, հարավ-արևմտյան, հարավ-արևելյան: Այստեղ իրականացվելու է 
խոշորառէջ կաղնու (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) սերմերի ցանքս, իսկ որպես 
ուղեկցող ծառատեսակ օգտագործվելու է բարձրլեռնային թխկու (Acer trautvetteri 
Medv.) և սովորական հացենու (Fraxinus excelsior L.) սերմնաբուսակներ (Սխեմա N1, 
Տեխնոլոգիական քարտ N1):  

Ենթատեղամաս 1.2-ը 15.5 հա է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1980 մ 
միջին բարձրության վրա, լանջի միջին թեքությունը 24o է, կողմնադրությունը` 
հարավ-արևմտյան, հարավային, հարավ-արևելյան: Այստեղ իրականացվելու է 
խոշորառէջ կաղնու (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) սերմերի ցանքս, իսկ որպես 
ուղեկցող ծառատեսակ օգտագործվելու է բարձրլեռնային թխկու (Acer trautvetteri 
Medv.) և սովորական հացենու (Fraxinus excelsior L.) սերմնաբուսակներ (Սխեմա N2, 
Տեխնոլոգիական քարտ N2):  

Ենթատեղամաս 1.3-ը 17.8 հա է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1940 մ 
միջին բարձրության վրա, լանջի միջին թեքությունը 23o է, կողմնադրությունը` 
հարավ-արևմտյան, հարավային, հարավ-արևելյան, արևմտյան: Այստեղ 
իրականացվելու է խոշորառէջ կաղնու (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) սերմերի 
ցանքս, իսկ որպես ուղեկցող ծառատեսակ օգտագործվելու է  արևելյան խնձորենու 
(Malus orientalis Uglitzkich) սերմնաբուսակ (Սխեմա N3, Տեխնոլոգիական քարտ N3):  

Անտառապատված տարածքներում կկառուցվի ցանկապատ փշալարով – 
3400 գծմ (Սխեմա N4, Տեխնոլոգիական քարտեր N4, N5): 

Տեղամաս 2-ը Օձուն համայնքի վարչական սահմանում գտնվող 30 հա 
տարածքն է:  

Այս տեղամասը բաժանվել է 2 ենթատեղամասերի:  
Ենթատեղամաս 2.1-ը 14.8 հա է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1760 մ 

միջին բարձրության վրա, լանջի միջին թեքությունը 22o է, կողմնադրությունը` 
հյուսիս-արևելյան, արևելյան, հյուսիսային: Այստեղ իրականացվելու է խոշորառէջ 
կաղնու (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) սերմերի ցանքս, իսկ որպես ուղեկցող 
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ծառատեսակ օգտագործվելու է  կովկասյան տանձենու (Pyrus caucasica Fed.), 
արևելյան խնձորենու (Malus orientalis Uglitzkich) և այլ ծառատեսակների 
սերմնաբուսակներ (Սխեմա N3.1, Տեխնոլոգիական քարտ N6):  

 Ենթատեղամաս 2.2-ը 15.2 հա է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1825 մ 
միջին բարձրության վրա, լանջի միջին թեքությունը 13o է, կողմնադրությունը` հյու-
սիս-արևելյան, արևելյան, հյուսիսային, հյուսիս-արևմտյան: Այստեղ իրականաց-
վելու է խոշորառէջ կաղնու (Quercus macranthera Fisch. et Mey.)  սերմերի ցանքս, իսկ 
որպես ուղեկցող ծառատեսակ օգտագործվելու է բարձրլեռնային թխկու (Acer 
trautvetteri Medv.) և սովորական հացենու (Fraxinus excelsior L.) սերմնաբուսակներ 
(Սխեմա N2, Տեխնոլոգիական քարտ N7):  

Անտառապատված տարածքում կկառուցվի ցանկապատ փշալարով – 4750 
գծմ (Սխեմա N4, տեխնոլոգիական քարտ N8, N9): 
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4. ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ   

• անտառապատման աշխատանքների ողջ ընթացքում ապահովել համապա-

տասխան մասնագետների (առնվազն երկու անտառագետ) և տեխնիկայի 

(մարդկանց փոխադրելու համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոց, հե-

նասյուների տեղադրման համար հորատիչ սարք, անվավոր տրակտոր և 

այլն) առկայությունը. 

• անտառտնկման աշխատանքների ժամանակ օգտագործել բարձրորակ 

տնկանյութ և կաղնու սերմեր. 

• երկու տարեկան սերմնաբուսակների բարձրությունը` 30 սմ-ից ոչ պակաս, 

արմատային համակարգը լավ զարգացած. 

• առաջին տարում ապահովել անտառմշակույթների կպչողականությունը 

առնվազն 60 %. 

• նախագծի իրականացման ավարտին (7 տարի) 1 հա-ի հաշվով ապահովել՝ 

- ծառերի` առնվազն 60% պահպանվածություն. 

- ծառերի հավասարաչափ բաշխվածություն. 

- ծառերի միջին բարձրությունը 1.5 մ-ից ոչ պակաս:  



5. ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ 
  



êË»Ù³ N 1

- ·ÉË³íáñ Í³é³ï»ë³Ï - Ï³ÕÝÇ Ëáßáñ³é¿ç (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) 

3.0Ù

0.
6Ù

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï - ÃËÏÇ µ³ñÓñÉ»éÝ³ÛÇÝ(Acer trautvetteri Medv.)

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï -  Ñ³ó»ÝÇ ëáíáñ³Ï³Ý (Fraxinus excelsior L.)  



êË»Ù³ N 2

- ·ÉË³íáñ Í³é³ï»ë³Ï - Ï³ÕÝÇ Ëáßáñ³é¿ç (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) 

3.0Ù

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï - ÃËÏÇ µ³ñÓñÉ»éÝ³ÛÇÝ(Acer trautvetteri Medv.)

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï -  Ñ³ó»ÝÇ ëáíáñ³Ï³Ý (Fraxinus excelsior L.) 



êË»Ù³ N 3

- ·ÉË³íáñ Í³é³ï»ë³Ï - Ï³ÕÝÇ Ëáßáñ³é¿ç (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) 

3.0Ù

0.
6Ù

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï -   (Malus orientalis Uglitzkich) ËÝÓáñ»ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý  



êË»Ù³ N 3.1

- ·ÉË³íáñ Í³é³ï»ë³Ï - Ï³ÕÝÇ Ëáßáñ³é¿ç (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) 

3.0Ù

0.
6Ù

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï - ï³ÝÓ»ÝÇ ÏáíÏ³ëÛ³Ý (Pyrus caucasica Fed.) 

- áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ï»ë³Ï -   (Malus orientalis Uglitzkich) ËÝÓáñ»ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý  
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  - հողի շերտ 
 
 - փշալար 
   - կեղևը մաքրած հենասյուն, 

   10 սմ տրամագծով  
 - ամրակ /մեխ/ 
 

  - հենասյունի ձյութած      
մասը /60ëÙ/      
 

 

 - փոս /35x35x50 սմ/ 
 
 

337 սմ 

êË»Ù³ N4 
ò³ÝÏ³å³ï 



 

6. ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ 
  







 

7. ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ԵՎ ԱՐՋՈՒՏ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 











“Կանաչ Դիզայն” ՍՊԸ  
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 
 

ԳԻՐՔ 2 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՋՈՒՏ ԵՎ ՕՁՈՒՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԵՐՈՒՄ 80 ՀԵԿՏԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ 

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ  

 
ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

 
 

 
 
 

Պատվիրատու`       “Թեղուտ” ՓԲԸ 
 
 
 
“Կանաչ դիզայն” ՍՊԸ  
 
տնօրեն`                           Ս. Գրիգորյան  
 
  
Նախագծի ղեկավար`       Գ. Ամիրյան 
 
 

Ե Ր Ե Վ Ա Ն  2011 
 



ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
 

Նախատեսված աշխատանքների 
անվանումը 

Չափի 
միա-
վորը 

տեղամաս № 1, Արջուտ համայնք, 50 
հա 

տեղամաս № 2, Օձուն համայնք, 30 
հա 

Աշխատանքի 
ծավալն ըստ 
նախագծի      

Միավորի 
արժեքը, 
դրամ 

Գումար, 
դրամ 

Աշխատանքի 
ծավալն ըստ 
նախագծի      

Միավորի 
արժեքը, 
դրամ 

Գումար, 
դրամ 

1‐ին տարի                      
Խրամատների փորում  ձեռքով 0,50x0,35մ  գծմ  165,000   99,000   
Քարերի հավաք խրամատներում  մ2  82,500   49,500   
Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 
0,50x0,35մ 

գծմ  165,000   99,000   

Սերմնաբուսակների  ժամանակավոր 
ծածկումը հողով 

հատ  137,500   82,500   

Սերմնաբուսակների 
նախապատրաստում տնկման համար 

հատ  137,500   82,500   

Սերմնաբուսակների տնկում   հատ  137,500   82,500   
Խրամատների ուղղում տնկումից հետո   գծմ  82,500   49,500   
Ցանքսի համար խրամատներում 
ակոսների պատրաստում 7 սմ 
խորությամբ 

գծմ  82,500   49,500   

Կաղնու սերմերի ցանքս 5 հատ մեկ 
ցանքսատեղում 

Ցանք-
սատեղ 

137,500   82,500   

Խրամատների ուղղում ցանքսից հետո  գծմ  82,500   49,500   
Տնկանյութի (սերմնաբուսակներ) 
ձեռքբերում 

հատ  137,500   82,500   

Խոշորառէջ կաղնու սերմերի ձեռքբերում  կգ  2,400   1,440   
Ընդամենը 1‐ին տարում             
2‐րդ տարի             
Ագրոտեխնիկական խնամք (3 անգամ)  գծմ  495,000   297,000   

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Հողի նախապատրաստում լրացման 
աշխատանքներում, միջակ հողի վրա 
(0.25x0.25 մ) 

հատ  55,000   33,000   

Անտառմշակույթների լրացման 
աշխատանքներ  

հատ  55,000   33,000   

Տնկանյութի (սերմնաբուսակներ) 
ձեռքբերում 

հատ  27,500   16,500   

Խոշորառէջ կաղնու սերմերի ձեռքբերում  կգ  500   300   
Ընդամենը 2‐րդ տարում             
3‐րդ տարի             
Ագրոտեխնիկական խնամք (2 անգամ)  գծմ  330,000   198,000   

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Ընդամենը 3‐րդ տարում             
4‐րդ տարի             
Ագրոտեխնիկական խնամք (1 անգամ)  գծմ  165,000   99,000   

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Ընդամենը 4‐րդ տարում             
5‐րդ տարի             

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Ընդամենը 5‐րդ տարում             
6‐րդ տարի             

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Ընդամենը 6‐րդ տարում             
7‐րդ տարի             

Միջշարքերում խոտհունձ  մ2  400,000   240,000   

Ընդամենը 7‐րդ տարում             
Ընդամենը I բաժնով             



 

Նախատեսված աշխատանքների 
անվանումը 

Չափի 
միա-
վորը 

տեղամաս № 1, Արջուտ համայնք, 50 
հա 

տեղամաս № 2, Օձուն համայնք, 30 
հա 

Աշխատանքի 
ծավալն ըստ 
նախագծի      

Միավորի 
արժեքը, 
դրամ 

Գումար, 
դրամ 

Աշխատանքի 
ծավալն ըստ 
նախագծի      

Միավորի 
արժեքը, 
դրամ 

Գումար, 
դրամ 

II Անտառապատված տարածքների 
ցանկապատում          

Շինափայտի մաքրում կեղևից և շիվերից  հատ  1,132   1,582   
Հենասյուների պատրաստում (1.8 մ 
երկարությամբ), ստորին մասի 
երեսպատում պաշտպանիչ շերտով(0.7 մ 
երկարությամբ) 

հատ  1,132   1,582   

Շինափայտի բարձում և բեռնաթափում 
ավտոմեքենա արտադրամասից 
հանդամաս 

մ3  19   27   

Վարորդի վարձատրությունը  մ3  19   27   

Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և 
փոսերի փորում հենասյուների 
տեղադրման համար 0,35x0,35մ 

հատ  1,132   1,582   

Հենասյուների մոտեցում, տեղադրում և 
ամրացում 

հատ  1,132   1,582   

Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում 
հենասյուներին ամրակներով 

գծմ  17,680   24,700   

Ընդամենը II բաժնով             
III Ցանկապատման համար օգտագործվող նյութեր          

Փայտե հենասյուներ  մ3  19   27   

Ձյութ (գուդրոն)  կգ  136   190   
Լուծիչ (դիզ. վառելիք)  լիտր  204   285   
Ամրակներ (մեխեր)  կգ  34   48   
Փշալար   գծմ  17,680   24,700   
Տրանսպորտային վառելիք (բենզին)  լիտր  136   190   
Երկփեղկանի փայտե դարպաս 2 x 
(2մx1,5մ) 

հատ  1   2   

Ընդամենը III բաժնով             
Տրանսպորտային և այլ ծախսեր             
Ընդհանուրը             

 




