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Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3  

I Ա-1 տարածք 8354 

I Ա-2 տարածք 8366 

I Ա-3ա-1 տարածք 8358 

I Ա-3ա-2 տարածք 8358 

I Ա-3բ տարածք 8358 

I Ա-4 տարածք 8367 

I Բ-1 տարածք 8314 

I Բ-2 տարածք 8314 

I Բ-3ա տարածք 8314 

I Բ-3բ տարածք 8314 

I Բ-4 տարածք 8314 

II Ա տարածք 8027 

II Բ-1տարածք 8075 

II Բ-2 տարածք 8027 

 



 
                                                                  
                                            I ï³ñ³Íù 

 
II  ï³ñ³Íù 

 

                                                           
                    I ² -1   ï³ñ³Íù 

 
                î³íáõßÇ ¶¶Ø 

¸ÇÉÇç³ÝÇ ¶´Î 
²ÛñáõÙÇ ¶´Î 
´»ÝïáÝÇïÇ ¶´Î(Æç¨³Ý) 
´³Õ³ÝÇëÇ ¶´Î 
 Èáéáõ ¶¶Ø  
üÇáÉ»ïáíáÛÇ ¶´Î 
ê¨³ÝÇ ¶¶Ø 
ê¨³ÝÇ ¶´Î 
Ìáí³·ÛáõÕÇ ¶´Î 
²Û·áõïÇ ¶´Î                     
                  
    
                
                   I ² -2  ï³ñ³Íù 
 
ÞÇñ³ÏÇ  ¶¶Ø 
¶ÛáõÙñáõ ¶´Î 
¶ÛáõÙñáõ ¶´Î(²Ù³ëÇ³ÛÇ ·ÇÍ) 
²ñ¨ÇÏÇ ¶´Î                                                                                                
²ñÃÇÏÇ ¶´Î                                                                                                
Ø³ñ³ÉÇÏÇ ¶´Î  
È³ÝçÇÏÇ ¶´Î 
¼³ñÇÝç³ÛÇ 
 
Èáéáõ ¶¶Ø                                                                                                 
ì³Ý³ÓáñÇ ¶´Î-1 (î³ñáÝ)                                                                      
ì³Ý³ÓáñÇ ¶´Î-2 (î³ñáÝ)                                                                      
²É³í»ñ¹áõ ¶´Î                                                                                        
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¶´Î                                                                                     
²ËÃ³É³ÛÇ ¶´Î                                                                                        
êï»÷³Ý³í³ÝÇ ¶´Î(¶³ñ-·³ñ)                                                             
Ø»ÕñáõïÇ  ¶´Î                                                                                        
Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ ¶´Î                                                                                 
È»ñÙáÝïáíáÛÇ ¶´Î                                                                  
 
ÎáõñÃ³ÝÇ ¶´Î 
È»éÝ³å³ïÇ ¶´Î                                                                                      
êåÇï³ÏÇ ¶´Î                                                                                         
Ø»Í ä³éÝáõ ¶´Î                                                                                       
ÞÇñ³Ï³ÙáõïÇ ¶´Î                                                                                    
ê³ñ³Ñ³ñÃÇ ¶´Î                                                                   
Èáõë³ÕµÛáõñÇ ¶´Î 
 
²ñÙ³íÇñÇ ¶¶Ø 
ø³ñ³Ï»ñïÇ ¶´Î 
  
²ñ³·³ÍáïÝÇ ¶¶Ø 
Â³ÉÇÝÇ ¶´Î 
           
                  I ² -3³-1  ï³ñ³Íù 
 
Îáï³ÛùÇ ¶¶Ø 
Ðñ³½¹³ÝÇ ¶´Î 
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ¶´Î 
 
ê¨³ÝÇ ¶¶Ø 
¶³·³ñÇÝÇ  ¶´Î 
 
                       I ² -3³-2  ï³ñ³Íù 
 
 
²µáíÛ³ÝÇ ¶¶Ø 
²ñ½Ýáõ ¶´Î 
¼áñ³í³ÝÇ ¶´Î 
 
 
²ñ³·³ÍáïÝÇ ¶¶Ø 
²ßï³ñ³ÏÇ ¶´Î 
 
 
                  I ² -3µ ï³ñ³Íù 
 
ºñ¨³ÝÇ ¶¶Ø   
æñí»ÅÇ ¶´Î 
 
²µáíÛ³ÝÇ ¶¶Ø 
²ÏáõÝùÇ ¶´Î 
æñí»ÅÇ ¶´Î (¶³éÝÇÇ ·ÇÍ) 
àÕç³µ»ñ¹Ç ¶´Î 
Îáï³ÛùÇ ¶¶Ø 
§Ðñ³½¹³Ý 5¦ ÑÇÙÝ³ñÏ 
 
 
                  I ² -4 ï³ñ³Íù 
 
 ºñ¨³ÝÇ ¶¶Ø                                                                                                                                                                                   
 ºñ¨³ÝÇ ¶´Î-1 
²µáíÛ³ÝÇ ¶¶Ø 
ºñ¨³ÝÇ ¶´Î-1(²µáíÛ³ÝÇ ·ÇÍ) 
               
            
    
 

 
                  I ´ -1  ï³ñ³Íù 
    
  ºñ¨³ÝÇ ¶¶Ø                                                                                                                                                                                   
  ºñ¨³ÝÇ ¶´Î-2 
  
                 
 
                  I ´ -2  ï³ñ³Íù 
 
 ºñ¨³ÝÇ ¶¶Ø      
 ºñ¨³ÝÇ ¶´Î-4 
 
 
 
 
 ²ñï³ß³ïÇ ¶¶Ø 
 Ø³ëÇëÇ ¶´Î 
 Üáñ Ê³ñµ»ñ¹Ç ¶´Î 
 Ð³Û³ÝÇëïÇ ¶´Î 
 
 
 
                  I ´ -3³  ï³ñ³Íù 
 
 
 
  ²ñÙ³íÇñÇ ¶¶Ø 
  ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶´Î 
   
                     
 
                       I ´ -3µ  ï³ñ³Íù 
 
 
  ²ñÙ³íÇñÇ ¶¶Ø 
  Ø»Í³ÙáñÇ ¶´Î 
 
 
                    
 
                            I ´ -4  ï³ñ³Íù 
 
²ñÙ³íÇñÇ ¶¶Ø 
²ñÙ³íÇñÇ ¶´Î 
 
 
 
 
                          
 
 

                   
                     II ² ï³ñ³Íù 
 
¶³í³éÇ ¶¶Ø 
¶³í³éÇ ¶´Î 
ê³ñáõË³ÝÇ ¶´Î 
Ìáí³½³ñ¹Ç ¶´Î 
²ÛñÇí³ÝÇ ¶´Î 
 
Ø³ñïáõÝáõ ¶¶Ø 

                   Ø³ñïáõÝáõ ¶´Î 
ºñ³ÝáëÇ ¶´Î 
ì³ñ¹»ÝÇëÇ ¶´Î 
 
                         
ì³Ûáó ÒáñÇ ¶¶Ø 
ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ¶´Î 
Ø³ÉÇßÏ³ÛÇ ¶´Î 
ì³ÛùÇ ¶´Î 
æ»ñÙáõÏÇ ¶´Î 
î»ñ-î»ñ ¶´Î 
 
 
                    
                       II ´ -1  ï³ñ³Íù                                                                                                                                    
           
 
²ñï³ß³ïÇ ¶¶Ø 
¶»ï³½³ïÇ ¶´Î 
Ü³ñ»ÏÇ ¶´Î 
 
                                              
 
²ñï³ß³ïÇ ¶¶Ø 
²ñï³ß³ïÇ ¶´Î 
 
²ñ³ñ³ïÇ ¶¶Ø 
ö.ì»¹áõ ¶´Î 
ì»¹áõ ¶´Î 
 ²ñ³ñ³ïÇ ¶´Î 
   
                           
 
 
                        II ´ -2 ï³ñ³Íù    
 
 
êÛáõÝÇùÇ ¶¶Ø 
Î³å³ÝÇ  ¶´Î 
Ð³ÙÉ»ï³í³ÝÇ ¶´Î 
ø³ç³ñ³ÝÇ ¶´Î 
Ò³·»ÓáñÇ ¶´Î                                                                                 
¶áñÇëÇ  ¶´Î 
ÊÝÓáñ»ëÏÇ ¶´Î 
î»ÕÇ  ¶´Î 
êÇëÇ³ÝÇ ¶´Î 
Þ³Õ³ÃÇ ¶´Î 
ê³éÝ³ÏáõÝùÇ ¶´Î 
Üáñ³í³ÝÇ ¶´Î 
Ð³ñÃ³ß»ÝÇ ¶´Î 
²·³ñ³ÏÇ  ¶´Î 
 
ì³Ûáó ÒáñÇ ¶¶Ø 
²Õ³íÝ³ÓáñÇ ¶´Î 
 
§²ñó³Ë·³½¦ ö´À 
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