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I.

Ներածություն

1. Բնապահպանական մոնիթորինգի այս կիսամյակային հաշվետվությունն ընդգրկում է 2015թ.
հունվար-հունիս ընկած ժամանակահատվածը: Այս հաշվետվությունը պատրաստվել է ԾԻԳ-ի
ԲՄ-ի կողմից:

A. Ծրագրի նկարագրություն

2. ՀՀ կառավարությունը 2011թ. մայիսի 19-ին փոխառություն է ստացել ԱԶԲ-ից ՔԿԶՆԾ, Տրանշ 1-ի
ֆինանսավորման նպատակով: Ծրագրի հիմնական նպատակն արագընթաց ճանապարհի
չափանիշներով նոր մայրուղու կառուցումն է, որը գոյություն ունեցող Շիրակ փողոցը և
Արշակունյաց պողոտան կկապի Արտաշատի խճուղուն:
3. Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.
(i) 6 երթևեկելի գոտիների բաժանված նոր ճանապարհի կառուցում,
(ii) Շիրակի փողոցում միակողմանի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհի կառուցում,
(iii) Ճանապարհային հանգույցների կառուցում:
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Պատկեր1: Տրանշ 1-ի և Տրանշ 2-ի տեղադիրքի քարտեզ

4. Ի լրումն ճանապարհային հանգույցների կառուցման՝ վարկային միջոցների մի մասը կուղղվի
ծրագրի կառավարման և կարողությունների զարգացման, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ
կարողությունների ամրապնդման ֆինանասավորմանը: Մյուս մասը կուղղվի Տրանշ 2-ի
պատրաստման և իրականացման ֆինանսավորմանը:

B. Իրականացման առաջընթաց
a.Մրցույթ 2, Նոր Շիրակի փողոց- Արտաշատի խճուղի
5. Նոր Շիրակ-Արտաշատի խճուղի ճանապարհահատվածի (Մրցույթ 2) շինարարական
աշխատանքների մասնակի մեկնարկը տրվել է 2015թ. հունվարի 14-ին:
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Պատկեր 3: Մրցույթ 2-ի տեղադիրքի քարտեզ

b.Դավիթաշեն-Աշտարակ մայրուղի, Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղի և Արգավանդ-Շիրակի
փողոց ճանապարհային հանգույցներ (Տրանշ 2)

6. ՊՖՀ-ը՝ Կառավարության կողմից ստորագրված և թվագրված 2015թ. ապրիլի 14-ին, ներառյալ
Դավիթաշեն-Աշտարակ,

Բաբաջանյան-Աշտարակ

և

Արգավանդ-Շիրակ

ճանապարհային

հանգույցների (Տրանշ 2) ՇՄԱԳ-ը, ՇՄՆՈՒ-ները և ԲԳՈՒՇ-ը, ներկայացվել է ԱԶԲ:
6
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Պատկեր 4: Տրանշ 2-ի տեղադիրքի քարտեզ

II. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
A.

Ծրագրի ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ

7. ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի գլխավոր առաջադրանքներն են իրականացնել ողջ բնապահպանական
կառավարումը՝ ապահովելով Ծրագրի իրականացման լիարժեք համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրությանը և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ-ին (2009): ԲՄ-ը հանդիսանում է կապող օղակ ՄՆՇՎԽ-ի
անվտանգության թիմի, ԵՔ-ի (իրականացնող կազմակերպություն), ՀՀ ԲՆ և ՀՀ մշակույթի
նախարարության, ծրագրի ազդեցության ենթարկված անձանց ու ԱԶԲ-ի միջև և զարգացնում ու
պահպանում է անմիջական հարաբերությունները պետական մարմինների հետ: ՄՆՇՎԽ-ի
օգնությամբ ԲԱԱՄ-ը կազմակերպում և իրականացնում է հանրային խորհրդատվություններ և
այլն: ԾԻԳ-ի ԲՄ-ը ղեկավարում է շինհրապարակի բոլոր գործողությունները, որոնք առնչվում են
բնապահպանական խնդիրներին:
8. ՄՆՇՎԽ-ի բնապահպանական կառավարման թիմը բաղկացած է 2 խմբից՝
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1) 1-ին խումբը պատասխանատու է Տրանշ 1-ի և Տրանշ 2-ի բնապահպանական
գնահատման համար և բաղկացած է մեկ միջազգային և մեկ տեղական ԲՄ-ներից,
2) 2-րդ խումբը պատասխանատու է Նոր Շիրակի փողոց–Արտաշատի խճուղի (Մրցույթ 2)
շինարարական աշխատանքների բնապահպանական վերահսկման համար և բաղկացած է մեկ
միջազգային ու մեկ տեղական ԲԱԱՄ-ներից:
9.

Մրցույթ 2-ի Կապալառուի միջազգային և տեղական ԲԱԱՄ-ները, համաձայն ԲԿՊ-ի,

պատասխանատու են ԿԲԿՊ-ի և ՏԲԿՊ-ի պատրաստման ու իրականացման և շինարարական
աշխատանքների ամենօրյա մոնիթորինգի համար: Տեղական ԲՄ-ը զեկուցում է ՄՆՇՎԽ-ի ԲԱԱՄին, որից հետո ՄՆՇՎԽ-ի ԲԱԱՄ-ը զեկուցում է ԾԻԳ-ի ԲՄ-ին:

B.

Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքների ծրագիր

10. Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքների ծրագիրը սկսվել է 2013թ. հունվարին և
ընթացքի մեջ է եղել հաշվետու ժամանակահատվածում:
11. ԾԻԳ-ը ՄՆՇՎԽ-ի հետ միասին ԱԶԲ-ի դիտողությունների հիման վրա, որոնք հաստատվել և
լուսաբանվել են ԱԶԲ-ի կողմից ավելի ուշ՝ 2015թ. մարտին, վերանայել է ԲԳՈՒՇ-ը և
Բաբաջանյան-Աշտարակ

մայրուղու

նախնական

ՇՄՆՈՒ-ը

Տրանշ

2-ի

համար:

ԾԻԳ-ը

վերանայված փաստաթղթերը ներկայացրել է ԱԶԲ-ին 2014թ. դեկտեմբերի 25-ին:
12. Քանի որ համաձայն 2014թ. հուլիսի 22-ին ընդունված ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման և փորձաքննության›› մասին նոր օրենքի՝ "A" կատեգորիայի ծրագրերը ներառում են
"չորս կամ ավելի երթևեկելի գոտիներով նոր ճանապարհների կառուցումը կամ վերակառուցումը
կամ առավելագույնը երկուսից չորս երթևեկելի գոտիներով ճանապարհների արդիականացումը,
այն դեպքում երբ համապատասխան հատվածն ունի 10 կմ կամ ավել երկարություն",
կպատրաստվի

ՇՄԱԳ-ն

հաշվետվություն:

Քանի

որ

Դավիթաշեն-Աշտարակ

ճանապարհահատվածի ՇՄՆՈՒ-ը Տրանշ 2-ի համար ավելի քիչ է քան 10կմ (2.4կմ), հետևաբար
պահանջվում է ոչ թե ՇՄԱԳ, այլ ՇՄՆՈՒ-ն թարմացում՝ ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) պահանջներին
համապատասխան:
13. 2015թ. մայիսի 11-ին Տրանշ 2-ի համար Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղու
վերանայված

ՇՄՆՈՒ-ը

ներկայացվել

է

ԱԶԲ:

ԾԻԳ-ը

ՄՆՇՎԽ-ի

հետ

վերջնական

միասին

ԱԶԲ-ի
8

9
դիտողությունների հիման վրա վերանայել է ՇՄՆՈՒ-ը, որը հաստատվել է ԱԶԲ-ի կողմից 2015թ.
հունիսի 9-ին:
14. ԾԻԳ-ը ՄՆՇՎԽ-ի հետ միասին ներկայումս թարմացնում է Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղու
նախնական ՇՄՆՈՒ-ը, և ՇՄՆՈՒ/ՇՄԱԳ-ի վերջնական տարբերակն ԱԶԲ-ին կներկայացվի
հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածում:

C.

Շինարարության Տեղամասային Բնապահպանական Կառավարման Պլան

15. Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթը, ՏԲԿՊ-ի օրինակները,
ամսական և շաբաթական հաշվետվությունները և այլ գրանցամատյանները պատրաստվել են
Կապալառուի կողմից ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի, ՄՆՇՎԽ-ի տեղական և միջազգային ԲՄ-ների հետ սերտ
համագործակցությամբ:
16. Արտաշատի խճուղի ՊԿ 0+300կմ ÷ 1+850կմ և Նոր Շիրակ ՊԿ 0+0.100կմ ÷ 0+0.400կմ
հատվածների ՏԲԿՊ-ը մշակվել է Կապալառուի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում՝
հիմնվելով ՇՄԱԳ-ն և ԲԿՊ-ի վրա: ՏԲԿՊ-ը պատրաստվել է ՄՆՇՎԽ-ի և ԾԻԳ-ի ԲՄ-ների
օժանդակությամբ: Վերջնական տարբերակը ԻՄՆ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատվել է 2015թ.
փետրվարի 25-ին: Կապալառուն վերաներկայացրել է թարմացված ՏԲԿՊ-ը 2015թ. հունիսի 30-ին:
Վերաներկայացված տարբերակը, ընդհանուր առմամբ, համարվել է բավարար: Ինժեների
հաստատումը ընթացքի մեջ է:
17. Փորված նյութերը գտնվում են “Իքս-Իգրեկ’’ ՍՊԸ-ի՝ Սիլիկյան համայնքի Շահումյան 2
հասցեում գտնվող բազալտի հանքավայրի աղբանոցում: Մի շարք այցելություններ են ձեռնարկվել
“Իքս-Իգրեկ’’ ՍՊԸ-ի աղբանոց՝ ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի, Ինժեների դիմումի, ինչպես նաև տարածքի
օգտագործման վերաբերյալ նախորդ այցելության ժամանակ Կապալառուին տրված ցուցումների
հետ համապատասխանությունը ստուգելու համար: Տեղանք վերջին այցը տեղի է ունեցել 2015թ.
հունիսի

17-ին՝

համոզվելու

համար,

որ

տեղանքն

օգտագործվում

է

ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ին

և

Ինժեների/ԾԻԳ-ի ցուցումներին համաձայն:
18.

Ինժեները

Կապալառուից

պահանջել

է

սկսել

Արշակունյաց-Նոր

Շիրակ

ճանապարհահատվածի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհի ՏԲԿՊ-ի պատրաստումը՝ ըստ
2015թ. հունիսի 5-ի Պայմանագրով սահմանված կարգի փաստաթուղթն աշխատանքները սկսելուց
9

10
28 օր առաջ հաստատված ունենալու համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում Կապալառուն
տրամադրել է ՏԲԿՊ-ի նախագծերը և 2015թ. հունիսի 22-ին ներկայացրել ՏԲԿՊ-ի վերջնական
տարբերակը: Նոր քարհանքի

վերաբերյալ պակասող փաստաթղթերի

կցում

պահանջող

պայմանական հաստատումը Ինժեների կողմից տրվել է 2015թ. հունիսի 26-ին:

D.

19.

Հնագիտական աշխատանքների ծրագիր

ԾԻԳ-ը

բանակցություններ

գիտահետազոտական
հնագիտական

կենտրոն

վայրում

է

սկսել

ՊՈԱԿ-ի

հնագիտական

հետ

Պատմամշակութային
Կարմիր

բլուր

հետազոտությունների

3-րդ

ժառանգության

պատմամշակութային
(վերջնական)

փուլի

վերաբերյալ: Երրորդ փուլի ընթացքում նախատեսվում է սկսել սիստեմատիկ հնագիտական
պեղումներ: Սիստեմատիկ հնագիտական պեղումների շրջանակը գլխավորապես ներառում է (i)
դամբարանների

վրայից

կուտակված

հողի

հեռացում,

(ii)

դամբարաններից

գտածոների

առանձնացում և (iii) դրանց պատշաճ պահպանում: Գնահատված բյուջեն և պայմանագրի
նախագիծը

քննարկվել

և

համաձայնեցվել

են:

Պայմանագրի

համապատասխան

փոփոխություններից հետո կկնքվի պայմանագիրը:

E.

20.

Բողոքների լուծման մեխանիզմ և հանրային խորհրդատվություն

Ծրագրի ընթացքում ԱԵԱ-ների արձագանքների, մտահոգությունների և դժգոհությունների

համար կգործի ԲԼՄ-ը՝ հիմնված ԱԶԲ-ի ուղեցույցների և քաղաքականության` խնդիրները լուծելու
գործառույթի վրա: ԲԼՄ-ի նպատակն է աջակցել տուժած անձանց ներկայացնել իրենց բողոքները և
նկարագրել դրանք ժամանակին և արդյունավետորեն լուծելու համար նախատեսված մեխանիզը:
Պոտենցիալ ներգրավված կողմերն են՝ բողոք ներկայացնողները, Կապալառուն, ՄՆՇՎԽ,
ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ, ԻԿ, ՀԿ և դատարանները: ԲԼՄ-ի գործարկման մանրամասները կարելի է գտնել
Մրցույթ 2-ի և Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարահատվածի ՇՄԱԳ-ների մեջ1:

1

Մրցույթ 1-ի ՇՄԱԳ/ԲԿՊ` H.2.Բողոքների Լուծման Մեխանիզմ - էջ 42-ը 52-ից և Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ-ում` H.2.Բողոքների Լուծման
Մեխանիզմ - էջ 43-ը 57-ից և Արգավանդ – Շիրակի փողոց ճանապարհահատվածի ՇՄԱԳ-ում՝ H.2. Բողոքների Լուծման Մեխանիզմ - էջ
47-ը 62-ից:

10

11
21. Այս հաշվետու ժամանակահատվածում, Մրցույթ 1-ի շրջանակներում (Արշակունյաց պողոտա)
ընդհանուր առմամբ Կապալառուի կողմից լուծվել և փոխհատուցվել են յոթ բողոքներ: Բողոքները
հիմնականում վերաբերում էին շինարարության հետևանքով հին տներում ճաքերի առաջացմանը:
Բողոքները գրանցվել են գրանցամատյանում, և Կապալառուի սոցիալական և բնապահպանական
մասնագետները հերթականությամբ անդրադարձել են բողոքներին:
22. Սահմանվել է համապատասխան ԲԼՄ՝ բավարարելու Արտաշատի խճուղի-Նոր Շիրակ
ճանապարհահատվածում

ազդեցության

ենթարկված

անձանց

բնապահպանական

մտահոգությունները: Կապալառուի դաշտային գրասենյակում գրանցամատյանի և գրանցված
բողոքների առկայությունը պարբերաբար ստուգվել է դաշտային այցելությունների մոնիթորինգի
ընթացքում: Մի բողոքը ստացվել էր ազդեցության ենթարկված բնակչից, ով մտավախություն
ուներ, որ շինարարական աշխատանքների հետևանքով աճող փոշին կարող է վնասներ հասցնել
իր բիզնեսին: 2015թ. մարտի 25-ին Ինժեները պատասխանել է, որ օդի որակի (փոշու
արտանետումներ) ելակետային տվյալների հավաքագրումն իրականացվել և ներառվել է Տրանշ 2ի ՇՄԱԳ-ում, որտեղ նշված էր, որ տարեկան միջին փոշու կոնցենտրացիաները գերազանցում են
օրական միջին Սահմանային թույլատրելի խտությանը: Կապալառուն պարտավոր է հետևել
ՇՄԱԳ-ն մեջ ներկայացված տվյալներին և պարբերաբար իրականացնել փոշու արտանետումների
չափումներ խոցելի հատվածներում: Բացի այդ, Կապալառուին բազմիցս հանձնարարվել է
իրականացնել մեղմացնող միջոցառումներ շինարարական աշխատանքների ընթացքում փոշու
արտանետումները նվազեցնելու համար:
23. Ընդհանուր առմամբ տեղացիներից ստացվել են չորս բողոքներ՝ երկուսը մինչ շինարարական
փուլում, մյուս երկուսը՝ շինարարության ընթացքում: Բոլոր բողոքները եղել են փոշու
ազդեցության համար փոխհատուցում ստանալու պահանջով: Համաձայն ծրագրի ՇՄԱԳ-ն՝ փոշու
մակարդակները ստուգվել են մինչև շինարարությունը և համարվել թույլատրելի մակարդակների
շրջանակներում: Ըստ այդմ, բնապահպանական մասնագետները տեղացիների հետ պատշաճ
կերպով անդրադարձել են խնդրին և հետագայում իրականացրել մեղմացնող միջոցառումներ
փոշու ազդեցությունը կանխելու համար: Այս բողոքների հետ կապված հետագա բարդություններ
չեն գրանցվել:
24.

Նոր

Շիրակ-Արտաշատի

խճուղի

ճանապարհահատվածի

(Մրցույթ

2)

Կապալառուն

պատրաստել է ՏԲԿՊ-ը՝ հիմնվելով հաստատված ՇՄԱԳ-ն և ԲԿՊ-ի վրա, որում ԲԼՄ-ը ընդգրվել է
համապատասխան Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ-ի:
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25. 2015թ. հունվարի 31-ին Կապալառուի ԲԱԱՄ-ի կողմից կազմակերպվել է հանրային
խորհրդատվություն Նոր Շիրակ – Արտաշատի խճուղի ճանապարհահատվածի շրջանակներում:
ԱԵԱ-ների հետ քննարկվել են ընդհանուր, սոցիալական և բնապահպանական խնդիրներ:
Մասնակիցների կողմից չեն բարձրացվել բնապահպանությանն առնչվող մտահոգություններ:
26. 2015թ. մայիսի 5-ին Տրանշ 2 –ի ՇՄՆՈՒ-ն շրջանակներում ԾԻԳ-ի կողմից կազմակերպվել են
Դավիթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի հանրային լսումները՝ Տրանշ 2-ի շրջանակներում
ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) պահանջներն իրականացնելու համար: ԲաբաջանյանԱշտարակ ճանապարհահատվածի (Տրանշ 2) հետագա հանրային լսումները նախատեսվում են
բնապահպանական փորձագիտական ընթացակարգերի և ՇՄՆՈՒ-ն և ՇՄԱԳ-ն հիման վրա
հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածում ՝ ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) պահանջները
բավարարելու նպատակով:

F.

27.

Հանդիպումներ և Հաղորդակցություն

Հաշվետու

ժամանակահատվածում

բնապահպանական

անվտանգության

հարցերը

պարբերաբար քննարկվել են ԵՔ-ի, ԾԻԳ-ի և ՄՆՇՎԽ-ի հետ համատեղ հանդիպումների
ընթացքում: Մասնավորապես հաճախակի քննարկվել են հետևյալ հարցերը՝ Տրանշ 2-ի
հաստատման գործընթացի համար ՇՄՆՈՒ-ի և ԲԳՈՒՇ-ի պատրաստումն ու վերջնականացումը և
դրանց առնչվող հարցեր:
28. ԾԻԳ-ը մասնակցել է հետևյալ թեմաների վերաբերյալ սեմինարիների. Կենտրոնական և
Արևելյան Ասիայում Ծրագրերի բնապահպանական կայուն կառավարման ԱԶԲ-ի մեկնարկային
առաքելություն, Ինժեներների և Նախագծողների համար Հողի օտարման և տարաբնակեցման և
Բնապահպանական

խնդիրներ

ծրագրերի

պատրաստման

և

իրականացման

ընթացքում:

Վերջիններս անցկացվել են 2015թ. հունվարին և մարտին:
29. Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերաբար հանդիպումներ և քննարկումներ են տեղի
ունեցել ԾԻԳ-ի, ՄՆՇՎԽ-ի և Կապալառուի ԲԱԱՄ-ների միջև: Հանդիպումները և քննարկումները,
որոնք ուղղված են բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև շինհրապարակ
համատեղ այցելությունները ձեռնարկվում են շինարարության ստուգման և մոնիթորինգի համար:
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G.

Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում

30. Իրազեկման բարձրացումը և բնապահպանական ուղղվածության ծրագիրը մշակվել է Մրցույթ
2-ի՝

Արգավանդ-Շիրակի

փողոց

ճանապարհահատվածի

և

Դավիթաշեն-Աշտարակ

ճանապարհահատվածի ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ-ների և ԲԿՊ-ների կարողությունների զարգացման
շրջանակներում: Ծրագրի համաձայն Կապալառուն պետք է պատասխանատու լինի ծրագրի
գործունեության և բնապահպանական իրազեկման վերաբերյալ ընդհանուր ուղղվածությամբ
նիստի կազմակերպման համար: Այս նիստի ընթացքում շինհրապարակում բոլոր աշխատողները
պետք է իրենց ջանքերը կենտրոնացնեն շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շինարարության
ընթացքում սոցիալական խնդիրների անվտանգ լուծման ապահովման վրա՝ համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀի (2009), ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության, ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ-ի: Իրազեկման բարձրացման և
բնապահպանական ուղղվածության ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է
գտնել Մրցույթ 2-ի և Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարհահատվածների վերջնական ՇՄԱԳում և ԲԿՊ-ում2:
31. Մրցույթ 2-ի ԲԿՊ-ի և ՇՄԱԳ-ի Հավելված 5-ի, ինչպես նաև ՏԲԿՊ-ի համաձայն՝ Կապալառուն
14.03.2015թ.-ին և 22.04.2015թ.-ին նոր վարձված աշխատակազմի համար կազմակերպել է
վերապատրաստման դասընթացներ՝ աղբը տեղանքում նվազագույնի հասցնելու, դաշտում վայրի
բնությունը հարգելու և պաշտպանելու, թափոնների պատշաճ կիրառման, աշխատանքի
ընթացքում բանվորների անվտանգության միջոցառումների և արտակարգ իրավիճակներում
շտապ

արձագանքման

կանխարգելման

պատրաստվածության,

վերաբերյալ,

որը

ներառում

առողջապահական
է

սեռական

ռիսկերի

ճանապարհով

և

դրանց

փոխանցվող

հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին տեղեկատվության տրամադրում և ուսուցում
(մասնակիցների ցանկը կից ներկայացված է Հավելված 1-ում): Ենթակապալառուի բանվորների,
ինժեներական կազմի և աշխղեկի համար տեղամասի ներկայացման բնապահպանական և
առողջապահական ու անվտանգության վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվել
2015թ. ապրիլի 22-ին Կապալառուի կոմից:
32. Իրազեկման բարձրացման ուսուցման նիստն անցկացվել է պրն. Պիեռ Բուրգիգնոնիի՝ ՄՆՇՎԽի միջազգային բնապահպանության մասնագետի կողմից՝ առողջապահության և անվտանգության
2

Մրցույթ 1-ի ՇՄԱԳ/ԲԿՊ, I.3.Իրականացման միջոցառումներ, c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում, էջ 49-ը
52-ից, Հավելված 5, Աղյուսակ 1, պրբ. 5, էջ 5-ը 31-ից, և Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ-ում և ԲԿՊ-ում, I.3.Իրականացման միջոցառումներ, c)
Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում, էջ 54-ը 57-ից, Հավելված 4, Աղյուսակ 1, պրբ. 6, էջ -ը 31-ից և ԱրգավանդՇիրակի փողոց ճանապարհահատվածի ՇՄԱԳ-ում և ԲԿՊ-ում, I.3.Իրականացման միջոցառումներ, c) Իրազեկման բարձրացում և
բնապահպանական ուսուցում, էջ 58-ը 60-ից, Հավելված 4, Աղյուսակ 1, պրբ. 7, էջ 7-ը 36-ից: .

13

14
վերաբերյալ 2015թ. մայիսի 5-ին և բնապահպանության վերաբերյալ 2015թ. մայիսի 6-ին:
Հրավիրվել

է

Կապալառուի

և

ենթակապալառուի

հիմնական

անձնակազմը՝

ներառյալ

բնապահպանության, սոցիալական մասնագետները և ինժեներները: Պրն. Պիեռ Բուրգիգնոնը
«Առողջապահության և Անվտանգության կառավարում» և «Բնապահպանության կառավարում»
թեմաները բացատրեց PP շնորհանդեսների միջոցով: ՄՆՇՎԽ-ի տեղական բնապահպանության
խորհրդատուից պահանջվեց ապահովել Կապալառուի ընթացիկ ուսուցման վերահսկումը,
Կապալառուի անձնակազմի ճիշտ ժամանակին ուղղորդումը և ԾԻԳ-ին խորհրդատվությունը:
Մոնիթորինգային այցերի ընթացքում վերահսկող ԲՄ-ը պարբերաբար ներկայացրել է թե
Կապալառուի և թե ենթակապալառուի անձնակազմը:

III. Բնապահպանական մոնիթորինգ
A. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր
33. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիրը մշակվել է Մրցույթ 2-ի և Տրանշ 2-ի
ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ-ների ու ԲԿՊ-ների շրջանակներում`ապահովելով համապատասխանությունը
ԱԶԲ-ի բնապահպանական պահանջներին և ՀՀ շրջակա միջավայրի պաշտպանության բոլոր
կիրառելի բնապահպանական օրենքներին, կանոնակարգերին և չափանիշներին:
34. Մոնիթորինգային աշխատանքների և հաշվետվության մանրամասները ներկայացված են
Մրցույթ 2-ի վերջնական հաստատված ՇՄԱԳ-ում և ԲԿՊ-ում3:
35. ՇՄԱԳ-ն հաշվետվության մեջ (ՇՄԱԳ, բաժին D1, աղուսյակ D-1 և Հավելված 6) օդի որակի,
աղմուկի

և

թրթռման

վերաբերյալ

ներկայացված

բնապահպանական

պարամետրերը

Կապալառուն ընդունել է որպես հիմք պարբերական մոնիթորինգի համար: ԾԻԳ-ի հաստատման
հիմնան վրա՝ օդի որակի, աղմուկի և թրթռման պարամետրերի՝ գործիքների միջոցով
պարբերական

մոնիթորինգի

անցկացման

համար

Կապալառուն

պայմանագիր

է

կնքել

‹‹Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ››-ի հետ:

3

ՇՄԱԳ/ԲԿՊ Մրցույթ 2-ի համար, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 52-ը 57-ից; Հավելված 4 Աղյուսակ
2,էջ 23-ը 31-ից և Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարհային հանգույցի համար, I.Բնապահպանական կառավարման պլան,I.2
Մոնիթորինգ էջ 56-ը 62-ից; Հավելված 4 Աղյուսակ 2, էջ 28-ը 36-ից
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B. Մրցույթ 2-ի բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր

36. Պայմանագրի համաձայն 2015թ. ապրիլից սկսած մոնիթորինգ իրականացնող ընկերությունը
պետք է չափումներն իրականացնի հետևյալ ծրագրին համապատասխան.

№

Չափման ենթակա պարամետրերը

Չափման
քանակ,
հատ

37.

Հաշվետու

1

Փոշի (Dm, Se)

5

2

Աղմուկ (Dm, Se)

15

3

Թրթռում (Dm, Se)

15

4

Ծծմբի երկօքսիդ (SO2), (Dm, Se)

15

5

Ազոտի երկօքսիդ (NO2), (Dm, Se)

15

6

Ազոտի օքսիդ (NO), (Dm, Se)

15

ժամանակահատվածում

Ռուզաննա

Ոսկանյանի

(ԾԻԳ-ի

ԲՄ),

Դավիթ

Հարությունյանի (Կապալառուի ԲԱԱՄ), Էդիտա Վարդգեսյանի (ՄՆՇՎԽ-ի ԲՄ) հետ համատեղ
կազմակեպվել են շինհրապարակի և աղբանոցի մոնիթորինգային այցեր: Յենս Ռոմերը (Մշտական
ինժեներ), Կարեն Սուքիասյանը (ԻՄՆ տեղակալ), Տիգրան Գալստյանը (ԻՄՆ Օգնական), Գուրգեն
Թադևոսյանը (Կապալառուի Ծրագրի ղեկավար) և Կապալառուի այլ պատասխանատու
ներկայացուցիչներ մասնակցել են որոշ մոնիթորինգային այցերի: Աշխատանքների պաշտոնական
մեկնարկը տրվել է 2015թ. հունվարի 14-ին: Շինհրապարակի և աղբանոցի մոնիթորինգը տեղի է
ունեցել 06.05.2015թ.-ին և 17.06.2015թ.-ին՝ ստուգելու տեղանքի օգտագործման աշխատանքների
համապատասխանությունը ԲԿՊ-ին:
38. ‹‹Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ››-ն իրականացրել է փոշու, օդի որակի, աղմուկի և
թրթռման պարբերական բնապահպանական մոնիթորինգ 09.04.2015, 29.04.2015, 05.05.2015,
26.05.2015 և 30.07 2015թթ.-ին:
39. Չափման կետերի ընտրությունը կատարվել է՝ հաշվի առնելով խոցելի տեղանքները 50մ-ի
շրջանակներում և ընթացող շինարարական աշխատանքների չափանիշները:
1. Արտաշատի խճուղի, 94 տան դիմաց, շինհրապարակի մեջտեղում, խճուղուց մոտ 30մ հեռու,
N 4006.712’ E 44028.503’ 917 մ ծմբ,
15

16
2. Արտաշատի խճուղի,

48 տան դիմաց,

շինհրապարակի մեջտեղում, խճուղուց մոտ 40մ

հեռու, N 400 7.066’ E 440 28.816’ 917 մ ծմբ,
3. Արտաշատի խճուղի, 2 տան դիմաց, շինհրապարակի մեջտեղում, խճուղուց մոտ 35մ հեռու,
N 400 7.333’ E 440 29.05’ 934 մ ծմբ,
4. Նոր Շիրակ փողոց, ՊԿ 0+0.500կմ, N 400 7.533’ E 440 29.2’ 942 մ ծմբ,
5. Նոր Շիրակ փողոց, ՊԿ 0+0.440կմ, N 400 7.566’ E 440 29.166’ 943 մ ծմբ: Փորձարկումներն
իրականացվել

են 50մ

շառավղով,

որտեղ ընթանում էին ակտիվ

շինարարական

աշխատանքներ: РД 52.04.186-88/MRU Optima 7 №306732 սարքավորումը օգտագործվել է
օդի որակի պարամետրերի համար, Aspirator ПУ-4Э №5839 և АФА В-10 զտման թղթերի
գրավիմետրիկ մեթոդ

փոշու արտանետումների համար,

Ассистент-TOTAL №168613

աղմուկաչափ-թրթռաչափ սարքավորում աղմուկի և թրթռման մակարդակների չափման
համար:
40. Հետևաբար, Կապալառուից պահանջվել է ուժեղացնել փոշու վերահսկման միջոցառումները՝
կանխելու խոցելի հատվածներին մոտ ցանկացած գերազանցում: Ըստ լաբարատոր չափման
տվյալների՝ փոշու, ազոտի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի ու աղմուկի
կոնցենտրացիաների մակարդակները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
չափանիշներին: Ելակետային տվյալների գերազանցում չի հայտնաբերվել: Չափման բոլոր
կետերում փոշու առկա կոնցենտրացիաները մոտ էին փոշու Սահմանային թույլատրելի
խտությանը:

Ուստի,

Կապալառուից

պահանջվել

է

ուժեղացնել

փոշու

վերահսկման

միջոցառումները խոցելի հատվածներին մոտ ցանկացած գերազանցում կանխելու նպատակով:
41. Օկտավայի շերտերում միջին երկրաչափական հաճախականություններով (Hz) թրթռման
մակարդակը և ճշգրտված մակարդակները համապատասխանում են ելակետային մոնիթորինգի
տվյալներին և պահանջներին՝ սահմանված սանիտարահիգիենիկ նորմերի No.2.2.4-009-06
Կարգադրությամբ:
42. Պարբերական մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը
ներկայացված է Աղմուկի և Փոշու Գնահատման երկրորդ հաշվետվության մեջ, որն առկա է
‹‹Վահագն և Սամվել›‹ ՍՊԸ-ն գրասենյակում, կցված է Կապալառուի 2015թ. մայիս ամսվա
առաջընթացի հաշվետվության մեջ և ամփոփված է սույն հաշվետվության Հավելված 4-ում:
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IV. Անհամապատասխանության ծանուցումներ

43. Հաշվետու ժամանակահատվածում եղել է միայն մեկ անհամապատասխանության ծանուցում.
Կապալառուի կողմից չհաստատված քարհանքի օգտագործումը: Կապալառուից պահանջվում է
տրամադրել շինհրապարակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն և օժանդակող
փաստաթղթեր: Կապալառուն կազմակերպել է գնահատման դաշտային այցելություն և ՏԲԿՊ-ում
արել համապատասխան թարմացումներ:
44. Մրցույթ 2-ի Կապալառուն մշտապես տեղեկացված է եղել հայտնաբերված խնդիրների մասին,
որոնք անմիջապես լուծվել են:

V.

Ուղղիչ գործողությունների ծրագրեր

45. Հաշվետու ժամանակահատվածում շինհրապարակ մոնիթորինգային այցեր են կատարվել
շաբաթական մեկ անգամ ՄՆՇՎԽ-ի կողմից և ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի կողմից՝ 12.03.2015, 02.04.2015,
06.05.2015, 22.05.2015 և 18.05.2015թթ-ին Արտաշատ–Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածում
(Մրցույթ 2): Աղբանոցի տարածք մոնիթորինգային այցեր են կազմակերպվել ԾԻԳ-ի և ՄՆՇՎԽ-ի
ԲՄ-ների կողմից 07.05.2015 և 17.06.2015թթ-ին:
46. Հայտնաբերված ամենակարևոր անհամապատասխանություններից մեկը եղել է պատշաճ
պարսպապատման բացակայությունը՝ օտարների չարտոնված մուտքը շինհրապարակ կանխելու
համար: Որոշ ուղղիչ գործողություններ ևս առաջարկվել են, և Կապալառուն ձեռնարկել է
համապատասխան
մոնիթորինգի

միջոցառումներ:

ընթացքում

Ուղղիչ

յուրաքանչյուր

գործողությունների
հայտնաբերված

ծրագրերը

մշակվել

են

անհամապատասխանությանն

անդրադառնալու համար (տե՛ս Հավելված 2, Մրցույթ 2-ի Ուղղիչ գործողությունների ծրագիր):

VI. ԱԶԲ Առաեքելություն, Բացահայտումներ և Առաջարկություններ

47. ԱԶԲ-ի ստուգումը տեղի է ունեցել 2015թ. մայիսի 12-ին: Տկն. Արմինե Եդիգարյանն այցելել է
Արտաշատի խճուղի ՊԿ 0+300կմ÷1+850կմ և Նոր Շիրակի փողոց ՊԿ 0+0.100կմ÷0+0.400կմ
շինհրապարակ: Նա ստուգել է շինհրապարակի ՏԲԿՊ-ի առկայությունը, շինարարական
աշխատանքների համապատասխանությունը ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ներին և ՏԲԿՊ-ին, ինչպես նաև
17

18
կուտակման տեղանքի վերին շերտը: ԾԻԳ-ի ԲՄ-ը և Ինժեների ԲԱԱՄ-ը ԱԶԲ-ի ներկայացուցչին
տեղեկացրել են Արտաշատի խճուղու ՊԿ 0+300կմ÷1+850կմ երկայնքով աղբի մեծ քանակի
առկայության խնդրի մասին, որն առկա է եղել շինարարական աշխատանքների մեկնարկից առաջ,
ինչպես նաև տեղեկացրել են հաստատված աղբավայր աղբի հեռացման և տեղափոխման համար
Պայմանագրի փոփոխություն կատարելու մտադրության մասին:

Նաև առաջարկվել է աղբի

խնդիրը լուծել ԵՔ-ի հետ, սակայն, քանի որ շինհրապարակը գտնվում է Կապալառուի
իրավասության տակ, խնդրի լուծումը թողնվել է Կապալառուի վրա:

VII. Հետագա ծրագրեր

N
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Գործողություն
Բաբաջանյան-Աշտարակ
ճանապարհահատվածի
ՇՄՆՈՒ/ՇՄԱԳ-ների
նախագծի
թարմացում
Տրանշ 2-ի համար
Տրանշ
2-ի
համար
հանրային
խորհրդատվություն
Պարբերական
մոնիթորինգային
այցելություններ
շինարարության
ընթացքում՝
ԲԿՊ-ի
համաձայն
Փորված
նյութերի
աղբավայրերի ստուգայց
Բնապահպանական
մոնիթորինգի
տվյալների
վերանայում
փոշու,
աղմուկի,
թրթռման
և
NO/NO2/SO2-ի մասով
Մրցույթ
2-ի
համար
շինարարության
թարմացված
ՏԲԿՊ-ների
վերանայում և հաստատում
Կապալառուի
նոր
անձնակազմի
անվտանգության
երաշխիքների
վերապատրաստման
դասընթացներ Մրցույթ 2-ի

Ժամանակահատված
Պատասխանատու
Մինչև
2015թ. ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
սեպտեմբեր – նոյեմբեր

Մինչև
2015թ. ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
Մրցույթ
2-ի ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
շրջանակներում
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկից
հետո
ամիսը մեկ անգամ
Ամիսը մեկ անգամ
ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
Շինարարական
ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
աշխատանքների
մեկնարկից հետո ամեն
ամիս
Ըստ անհրաժեշտության ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

Ըստ անհրաժեշտության ՄՆՇՎԽ,
Կապալառու
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համար
8.

9.
10.

11.
12.

Պարբերական իրազեկման
վերապատրաստման
դասընթացներ
նոր
վարձված
աշխատակիցների համար
Մրցույթ 2-ի համար ԲԼՄ-ի
անդրադարձ և վերանայում
Հնագիտական
հետազոտություններ
Կարմիր բլուրում
Այլ ընթացիկ հարցեր
Բնապահպանական
երաշխիքների զեկուցում

Ըստ անհրաժեշտության ՄՆՇՎԽ,
Կապալառու

Յուրաքանչյուր ամսվա ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
վերջում
Հաջորդ
հաշվետու ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ
ժամանակահատվածում
Ըստ անհրաժեշտության ԾԻԳ,
ՄՆՇՎԽ,
Կապալառու
Ամսական,
ԾԻԳ,
ՄՆՇՎԽ,
եռամսյակային,
Կապալառու
կիսամյակային

19

20

VIII. Հավելվածներ
A. Հավելված 1: Մրցույթ 2-ի շրջանակներում վերապատրաստումների մասնակիցների
ցանկ
Տվյալ ժամանակահատվածում անցկացված վերապատրաստումներ
Ընդլայնված վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների ցանկ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՀՁ ՛՛Բլեքս Սի Գրուպ Քամփնի՛՛
ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ: 04.03.2015
ԷՋ 2-Ը 2-ԻՑ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՆՈՒՆ,
ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ/
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

20

21

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՀՁ ՛՛Բլեքս Սի Գրուպ Քամփնի՛՛
ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ: 14.03.2015
ԷՋ 2-Ը 2-ԻՑ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ/
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

21

22
ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՛՛ԿԱՄՈՒՐՋՇԻՆ՛՛ ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՄՍԱԹԻՎ: 22.04.2015

ՀՁ

՛՛Բլեքս

Սի

Գրուպ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԷՋ 1-Ը 2-ԻՑ

Քամփնի՛՛ ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն
և Սամվել՛՛ ՍՊԸ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ ՇԻՐԱԿ
ՓՈՂՈՑ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՏԵՍԱԿԸ: ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՎԱՅՐԸ: Արտաշատի խճուղի 5/4, Ենթակապալառուի բազա

Դասընթաց անցկացնող կազմակերպության վերաբերյալ մանրամասներ

Դասընթաց անցկացնող կազմակերպություն: Կապալառու՝ “Վահագն և Սամվել” ՍՊԸ
Դասընթացը վարեցին. Էդիտա Վարդգեսյանը՝ ՄՆՇՎԽ բնապահպանության մասնագետ
Դավիթ Հարությունյանը՝ Կապալառուի բնապահպանության,
առողջապահության և անվտանգության մասնագետ

Դասընթացի բովանդակությունը





ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՄԱԱԾ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ԱԻԱԾ
ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԼԻՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Տրամադրված տեղեկատվություն





ՄԱԱԾ-Ի ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
ԱԻԱԾ-Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԼԻՐԻՆԳԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
ՏԵՂԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ

22

23

ԱՄՍԱԹԻՎ:
22.04.2015

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԷՋ 2-Ը 2-ԻՑ

ՀՁ ՛՛Բլեքս Սի Գրուպ Քամփնի՛՛
ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ
ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ/
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

23

24
ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ

ՆՈՐ

ՎԱՐՁՎԱԾ

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ

ՀԱՄԱՐ

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՄՍԱԹԻՎ:
23.06.2015

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԷՋ 1-Ը 2-ԻՑ

ՀՁ ՛՛Բլեքս Սի Գրուպ Քամփնի՛՛
ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ
ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՏԵՍԱԿԸ: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ՆՈՐ ՎԱՐՁՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
ՎԱՅՐԸ: Նոր Շիրակի փողոց

Դասընթաց անցկացնող կազմակերպության վերաբերյալ մանրամասներ
Դասընթաց անցկացնող կազմակերպություն: Կապալառու՝ “Վահագն և Սամվել” ՍՊԸ
Դասընթացը վարեցին. Դավիթ Հարությունյանը, Կապալառուի բնապահպանության,
առողջապահության և անվտանգության մասնագետ
Կարեն Ծառուկյանը, Կապալառուի բժշկական մասնագետ

Դասընթացի բովանդակությունը





ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՄԱԱԾ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ԱԻԱԾ
ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԼԻՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Տրամադրված տեղեկատվություն





ՄԱԱԾ-Ի ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
ԱԻԱԾ-Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԼԻՐԻՆԳԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
ՏԵՂԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ

24

25

ԱՄՍԱԹԻՎ:
23.06.2015

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԷՋ 2-Ը 2-ԻՑ

ՀՁ ՛՛Բլեքս Սի Գրուպ Քամփնի՛՛
ՍՊԸ և ՛՛Վահանգն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃՈՒՂԻ ԵՎ ՆՈՐ
ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՆՈՒՆ,
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ/
ԱԶԳԱՆՈՒՆ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

25

26

B. Հավելված 2: Մրցույթ 2-ի ուղղիչ գործողությունների ծրագիր

Մրցույթ 2-ի շրջանակներում 2015թ.-ի մարտ-հունիս ամիսների շինարարական աշխատանքների
ուղղիչ գործողությունների ծրագիր.
N

1

Պահանջի

Ուղղիչ գործողության պահանջ

Ուղղիչ

Ուղղիչ

վերջնաժամ

գործողու

կարգավիճակը

կետ

թյան օրը

9.03. 2015

Անհրաժեշտ նշանների մեծ մասը

17.03.2015

տեղադրված

23.03.2015

Շիրակ ՊԿ 0+100 սկզբնամասում

31.03.2015

տեղադրվելիք

էր,

սակայն

31.03.2015

Նոր

գործողության

Բացակայող նշանները տեղադրվել
են:

նշանները

բացակայում էին: Կապալառուից
պահանջվել

է

տեղադրել

բացակայող նշանները:
2

10.03. 2015

Բնապահպանական/ԱԻԱԾ

14.03.2015

անվտանգության

անցկացվել

վերապատրաստման

ինժեներական

անհրաժեշտություն

աշխղեկի համար:

Պահանջվել

և

14.03.2015

կա:

է

Պատշաճ

վերապատրաստում

է

Կապալառուի
աշխատակազմի

և

անցկացնել

բնապահպանական, ինչպես նաև
առողջապահության

և

անվտանգության
վերապատրաստում:
3

12.03. 2015

Աղբահավաքման

17.03.2015

տեղադրված

համար

23.03.2015

Պահանջվեց

31.03.2015

աղբահանության տարաներ:

չէին

-

աղբամաններ:

Մարտի 31-ի դրությամբ խնդիրը չի
լուծվել:

տեղադրել

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

31.03.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն ապրիլին:
4

12.03. 2015

Բողոքների

գրանցամատյան

17.03.2015

պահվում

23.03.2015

վերջինիս հասանելիությունը:

դաշտում:

չի

31.03.2015

Ապահովել

Բողոքների

գրանցամատյանը

հասանելի է և պահվում է դաշտում:

31.03.2015
5

9. 03.2015

Ցեխի տարածումը կանխարգելող ոչ

17.03.2015

մի

Նոր

սահմանված

23.03.2015

Անհրաժեշտ են ցեխի տարածումը

վերջնաժամկետի՝

31.03.2015թ.-ի

31.03.2015

կանխարգելող միջոցառումներ:

դրությամբ

միջոցառում

չի

-

ձեռնարկվել:

Մարտի 31-ի դրությամբ խնդիրը չի
լուծվել:

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն ապրիլին:
6

17.03.2015

Սազամարգի

կտրման

31.03.2015

Սազամարգի

աշխատանքները

աշխատանքներ չեն իրականացվել:

տարվում են համաձայն TS 1002-ի և

Ամբողջ սազամարգը խառնվել է

ԿԲԿՊ-ի,

փորված այլ նյութերի հետ՝ աղբ,

համաձայնությունը դեռ առկախ է:

սակայն

26

27
քարեր

և

այլն:

կտրման

Սազամարգի
աշխատանքներն

իրականացնել TS 1002-ի և ԿԲԿՊ-ի
համաձայն:
7

23.03.2015

Օտարների

31.03.2015

խճուղի

մուտքը

Արտաշատի

բացառված

Սահմանազատման

-

չէ:

Մարտի 31-ի դրությամբ խնդիրը չի
լուծվել:

ժապավենը

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

31.03.2015թ.-ի

պատշաճ վիճակում չէ: Անհրաժեշտ

դրությամբ

է

գործողությունները

այն

կամ

թարմացնել,

կամ

փոխարինել ավելի արդյուանվետ

ուղղիչ
կստուգվեն

և

կզեկուցվեն ապրիլին:

պատնեշով:
8

23.03.2015

Շատ

բեռնատարների

31.03.2015

տրամադրել

ծածկոցներ

չէին
և

-

որոշ

Նոր

սահմանված

բեռնատարներ գործում էին առանց

վերջնաժամկետի՝

31.03.2015թ.-ի

ծածկոցների:

դրությամբ

Տրամադրել

օգտագործել

լուծվել:

և

համապատասխան

ուղղիչ

գործողությունները

ծածկոցներ:
9

Մարտի 31-ի դրությամբ խնդիրը չի

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն ապրիլին:

17.03.2015

Փորված հողը երեք շաբաթից ավել

26.03.2015

չի

հեռացվել

Կապալառուից

դաշտից:

պահանջվել

տրամադրել

հողի

ժամանակացույց

31.03.2015

և

Ամբողջ փորված նյութը և աղբը
տեղափոխվում

է

են

բարելավված

աղբավայր:

հեռացման
նախկինում

փորված հողը հեռացնել դաշտից:
10

17.03.2015

Կապալառուից

պահանջվել

23.03.2015

միջոցներ

31.03.2015

կուտակումները

ձեռնարկել

է

-

ջրի

Մարտի 31-ի դրությամբ խնդիրը չի
լուծվել:

կանխարգելելու

ուղղությամբ:

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

31.03.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն ապրիլին:
11
12

17.03.2015

Բոլոր հատվածներում բացակայում

23.03.2015

էին կրակմարիչները:

17.03.2015

ԱԻԱԾ-ի պատճենը և արտակարգ

23.03.2015

իրավիճակների

23.03.2015

Այժմ կրակմարիչները հասանելի են:

23.03.2015

ԱԻԱԾ-ի պատճենը և արտակարգ

համար

իրավիճակների

կոնտակտային ցանկը բացակայում

կոնտակտային

էին,

հասանելի

մինչդեռ

վերջիններս

աշխատատեղերում
փակցված

լինեին

բոլոր

պետք

համար
ցանկը
են

է

աշխատատեղերում

տեսանելի

տեսանելի վայրում:

և

այժմ
բոլոր

փակցված

են

վայրերում:
N

1

Պահանջի

Ուղղիչ

Ուղղիչ

վերջնաժամ

գործողությ

կարգավիճակը

կետ

ան օրը

15.04.2015

Ուղղիչ գործողության պահանջ

Ենթակապալառուի
աշխատակազմի

գործողության

Ուղղված՝
համար

Պատշաճ
անցկացվել

վերապատրաստում

է

ենթակապալառուի

27

28
բնապահպանական/ԱԻԱԾ

աշխատակազմի համար:

և

անվտանգության
վերապատրաստման

անցկացման

անհրաժեշտություն
Պահանջվել

կա:

է

անցկացնել

բնապահպանական, ինչպես նաև
առողջապահության

և

անվտանգության
վերապատրաստում:
2

31.03.2015

Ցեխով բեռնված ջրի արտահոսքը չի

16.04.2015

կանխարգելվել:

22.04.2015

Կապալառուից

պահանջվել

է

Ուղղված՝
Հաջորդ

ձեռնարկել

մոնիթորինգային

այցելության

միջոցառումներ ջրի լճացումների

ժամանակ

ջրի

լճացումներ չեն նկատվել:

կանխարգելման համար:
3

18.04.2015

Աղբահավաքման

30.04.2015

աղբամաններ

7. 05.2015

Պահանջվեց

համար

տեղադրված

-

չէին:

Ուղղված չէ՝
Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

տեղադրել

լուծվել:

աղբամաններ:

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
4

16.04.2015

Ոչ

վտանգավոր

18.04.2015

(փորված նյութեր, քարեր, բետոնե և

լուծվել:

Նոր

սահմանված

30.04.2015

մետաղական

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

7. 05.2015

պետք

է

թափոնները

կտորներ

կառավարվեն

և

-

այլն)

Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

դրությամբ

ՏԲԿՊ-ի

ուղղիչ

գործողությունները

համաձայն:

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
5

16.04.2015

Ցեխի տարածումը կանխարգելող ոչ

18.04.2015

մի

30.04.2015

Անհրաժեշտ են ցեխի տարածումը

լուծվել:

Նոր

սահմանված

կանխարգելող միջոցառումներ:

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

միջոցառում

չի

-

ձեռնարկվել:

Ուղղված չէ՝
Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
6

16.04.2015

Կրակմարիչը և առաջին օգնության
պարագաների

22.04.2015

Ուղղված է

22.04.2015

Ուղղված

հասանելիությունը

ենթակապալառու ՛՛Կամուրջշին՛՛-ի
կողմից ապահովված չէր:
7

18.04.2015

Կապալառուից
նշանակել

պահանջվեց
ենթակապալառու

Նշանակվել

ընկերությունից

Ղարիբյանը:

՛՛Կամուջշին՛՛

է

պարոն

Տիգրան

համապատասխան ներկայացուցիչ
բնապահպանության/
առողջապահության

և

անվտանգության գծով:

28

29
8

7.05.2015

Օտարների

մուտքը

խճուղի

բացառված

Սահմանազատման

9

Արտաշատի

Ուղղված չէ՝

չէ:

Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի
Նոր

սահմանված

պատշաճ վիճակում չէ: Անհրաժեշտ

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

է

դրությամբ

այն

կամ

ժապավենը

թարմացնել,

լուծվել:

կամ

ուղղիչ

փոխարինել ավելի արդյուանվետ

գործողությունները

պատնեշով:

կզեկուցվեն մայիսին:

բեռնատարների

Շատ

30.04.2015

տրամադրել

7. 05.2015

բեռնատարներ գործում էին առանց

լուծվել:

Նոր

սահմանված

ծածկոցների:

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

և

որոշ

Տրամադրել

օգտագործել

-

և

18.04.2015

ծածկոցներ

չէին

կստուգվեն

Ուղղված չէ՝
Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

և

համապատասխան

դրությամբ

ծածկոցներ:

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
10

16.04.2015

Նոր Շիրակի փողոցում նկատվել են

22.04.2015

փորված նյութեր:

Ուղղված
Դաշտում

առկա

աշխատանքներին

են

միայն
առնչվող

փորված նյութերը:
11

18.04.2015

Կապալառուն

աշխատողների

-

Ուղղված չէ՝

30.04.2015

համար չի ապահովել պատշաճ

Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

7. 05.2015

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

լուծվել:

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
12

5.05.2015

Նկատվել

էին

վտանգավոր

-

Ուղղված չէ՝

գործելակերպի որոշ դրսևորումներ,

Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

ինչպիսիք են

լուծվել:

չպատնեշավորված

հորերը, բացակայող

նշանները և

այլն:

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
13

5.05.2015

Համազգեստների

առկայությունը

-

Ուղղված չէ՝

որոշակի բարելավումների կարիք

Ապրիլի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

ունի: Բանվորներին տրամադրվել

լուծվել:

Նոր

սահմանված

են պակասող իրեր, ինչպիսիք են

վերջնաժամկետի՝

30.04.2015թ.-ի

կոշիկները, ձեռնոցները և այլն:

դրությամբ
գործողությունները

ուղղիչ
կստուգվեն

և

կզեկուցվեն մայիսին:
N

1

Պահանջի

Ուղղիչ գործողության պահանջ

Ուղղիչ

Ուղղիչ

վերջնաժամ

գործողությ

կարգավիճակը

կետ

ան օրը

10.05.2015

Կապալառուի

19.05.2015

աշխատակազմը

30.05.2015

կրում:

կառավարման
համազգեստ

չի

գործողության

Ուղղված չէ՝
Կապալառուից

պահանջվեց

ապահովել դաշտում ներկա ամբողջ

29

30
անձնակազմի

համապատասխան

համազգեստի

կրումը,

ներառյալ

կառավարման աշխատակազմը:
2

10.05.2015

Նոր Շիրակի փողոցում նկատվել են

19.05.2015

բազմաթիվ

22.05.2015

Ուղղված

վտանգավոր

գործելակերպի

դրսևորումներ:

Նախազգուշացնող
արգելապատնեշներն ու նշանները
բացակայում էին:
3

10.05.2015

Վտանգավոր

գործելակերպի

19.05.2015

դրսևորումներ

30.05.2015

Արտաշատի խճուղում:

են

Ուղղված չէ՝

նկատվել

Կապալառուից պահանաջվել է բաց
փոսերը ապահով ցանկապատել և
տեղադրել

նախազգուշական

նշաններ:
4

Տեղադրված էին որոշակի քանակով

22.05.2015

Ուղղված է

աղբամաններ:
5

10.05.2015

Կրակմարիչները բացակայում են:

10.05.2015

Ուղղված է

7

10.05.2015

Ենթակապալառուն չէր ապահովել

10.05.2015

Ուղղված է

22.05.2015

Ուղղված է

22.05.2015

Ուղղված է

-

Ուղղված չէ՝

ԱԻԱԾ-ի պատճենի և արտակարգ
իրավիճակների

համար

կոնտակտային

ցանկի

հասանելիությունը:
8

10.05.2015

Փոշու

վերահսկողությունը

19.05.2015

արդյունավետ չէ: Շինարարական
հրապարակը

պատշաճորեն

չի

ջրվում:
9

10.05.2015

Ըստ

բնապահպանության

19.05.2015

միջազգային

մասնագետի

դիտողությունների, թեքությունների
կայունացման
սիզամարգի

միջոցառումները
պաշարների

հիման

վրա բավականաչափ արդյունավետ
չեն:

Կապալառուից պահանջվեց

բարելավել

թեքությունների

կայունացման միջոցները:
10

4.06.2015

Փորված

թափոնները

կամ

տեղափոխվում են աշխատանքների

Մայիսի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

դաշտից կամ ժամանակավորապես

լուծվել:

Նոր

սահմանված

պահվում

վերջնաժամկետի՝

04.06.2015թ.-ի

են

դաշտում՝

աղբավայրում:

դրությամբ
գործողությունները

ուղղիչ
կստուգվեն

և

կզեկուցվեն հունիսին:
11

30.05.2015

Ոչ

վտանգավոր

թափոնները

-

Ուղղված չէ՝

(փորված նյութեր, քարեր, բետոնե և

Անհրաժեշտ են թարմացված ՏԲԿՊ-

մետաղական

ն և քարհանքի մեթոդոլոգիան:

պետք

է

կտորներ

կառավարվեն

և

այլն)

ՏԲԿՊ-ի

30

31
համաձայն:
12

10.05.2015

Ցեխի տարածումը կանխարգելող

19.05.2015

միջոցառում

30.05.2015

Անհրաժեշտ են ցեխի տարածումը

չի

22.05.2015

Ուղղված

30.05.2015

Ուղղված

22.05.2015

Զգալիորեն ուղղված է՝

ձեռնարկվել:

կանխարգելող միջոցառումներ:
13

14

10.05.2015

Առողջապահական

ստուգումներ

19.05.2015

չեն իրականացվել և հսկողության

30.05.2015

համար գրառումներ արված չեն:

10.05.2015

Օտարների

19.05.2015

խճուղի

30.05.2015

Սահմանազատման

մուտքը

Արտաշատի

բացառված

չէ:

Կապալառուն ձեռնարկել է զգալի

ժապավենը

ջանքեր

օտարների

մուտքը

պատշաճ վիճակում չէ: Անհրաժեշտ

շինհրապարակ կանխելու համար:

է

Արգելող

այն

կամ

թարմացնել,

կամ

տեքստով

փոխարինել ավելի արդյուանվետ

նախազգուշական

պատնեշով:

տեղադրված

նշանները

են:

Սոցիալական

մասնագետը

գործում

է

միջնորդ

մարդկանց

որպես
հետ

հաղորդակցվելու համար:
15

10.05.2015

Շատ

19.05.2015

տրամադրել

բեռնատարների

30.05.2015

բեռնատարներ գործում էին առանց

լուծվել:

Նոր

սահմանված

ծածկոցների:

վերջնաժամկետի՝

04.06.2015թ.-ի

ծածկոցներ

օգտագործել

չէին
և

-

որոշ

Տրամադրել

Ուղղված չէ՝
Մայիսի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

և

համապատասխան

դրությամբ

ծածկոցներ:

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն հունիսին:
16

30.05.2015

Կապալառուն

աշխատողների

-

Ուղղված չէ՝

համար չի ապահովել պատշաճ

Մայիսի 30-ի դրությամբ խնդիրը չի

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

լուծվել:

Նոր

սահմանված

վերջնաժամկետի՝

04.05.2015թ.-ի

դրությամբ

ուղղիչ

գործողությունները

կստուգվեն

և

կզեկուցվեն հունիսին:
N

1

Պահանջի

Ուղղիչ գործողության պահանջ

Ուղղիչ

Ուղղիչ

վերջնաժամ

գործողությ

կարգավիճակը

կետ

ան օրը

15.06.2015

Նոր

աշխատանքի

23.06.2015

աշխատակիցներին

ընդունված

-

չէին

գործողության

Ուղղված չէ՝
Կապալառուից

պահանջվել

է

տրամադրել, և վերջիններս չէին

ապահովել

կրում

ներկա գտնվող անշխատակազմին

ամբողջական

համազգեստներ:

շինհրապարակում

համազգեստների

տրամադրումը,

ներառյալ՝ սաղավարտները:.
2

8.06.2015

Նոր Շիրակի փողոցում նկատվել են

15.06.2015

բազմաթիվ

23.06.2015

գործելակերպի

25.06.2015

Ուղղված

վտանգավոր
դրսևորումներ:

Նախազգուշացնող
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արգելապատնեշներն ու նշանները
բացակայում էին:
3

8.06.2015

Վտանգավոր

15.06.2015

դրսևորումներ

գործելակերպի

23.06.2015

Արտաշատի խճուղի հատվածում.

են

-

Ուղղված չէ

-

Ուղղված չէ

-

Ուղղված չէ

-

Ուղղված չէ

11.06.2015

Ուղղված

-

Ուղղված չէ

5.06.2015

Ուղղված

25.06.2015

Ուղղված

16.06.2015

Ուղղված

նկատվել

Ենթակապալառուի
աշխատակիցներն աշխատում են
բարձրության

վրա

առանց

համապատասխան ԱՊՍ:
4

25.06.2015

Կային

նոր

աշխատանքի

ընդունված աշխատակիցներ, ում
չէր ներկայացվել ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ը:
5

25.06.2015

Կապալառուից

պահանջվել

ձեռնարկել

է

պատշաճ

գործողություններ կանխարգելելու
մարդկանց

ներկայությունը

քանդման տարածքում:
7

25.06.2015

Նկատվել է դաշտի անօրինական

01.07.2015

օգտագործում:

Կապալառուից

պահանջվել

է

տրամադրել

համապատասխան փաստաթղթեր
և

կատարել

ՏԲԿՊ-ի

համապատասխան թարմացում:
8

8.06.2015

Փոշու

վերահսկողությունը

արդյունավետ չէ: Շինհրապարակը
պատշաճորեն չի ջրվում:
9

15.06.2015

Ենթակապալառուից պահանջվել է

25.06.2015

կրկին թարմացնել շինհրապարակի
մուտքի՝

ցեխի

տարածումը

կանխարգելող ծածկոցները:
10

4.06.2015

Փորված

թափոնները

կամ

տեղափոխվում

են

աշխատանքների

դաշտից

կամ

ժամանակավորապես պահվում են
դաշտում՝ աղբավայրում:
11

30.05.2015

Ոչ

վտանգավոր

8.06.2015

(փորված նյութեր, քարեր, բետոնե և

16.06.2015

մետաղական

23.06.2015

պետք

է

թափոնները

կտորներ

կառավարվեն

և

այլն)

ՏԲԿՊ-ի

համաձայն:
12

30.05.2015

Շատ

8.06.2015

տրամադրել ծածկոցներ և որոշ

բեռնատարների

16.06.2015

բեռնատարներ գործում էին առանց
ծածկոցների:
օգտագործել

Տրամադրել

չէին

և

համապատասխան

ծածկոցներ:
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13

8.06.2015

Առողջապահական
չեն

ստուգումներ

իրականացվել

Ենթակապալառուի

16.06.2015

Ուղղված

16.06.2015

Ուղղված՝

և
համար

գրառումները հասանելի չեն:
14

30.05.2015

Կապալառուն

աշխատողների

08.06.2015

համար չի ապահովել պատշաճ

Գնահատված է բավարար

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

C. Հավելված

3:

Գործողության

կարգավիճակը

նախորդ

բնապահպանական

մոնիթորինգի

հաշվետվությունից հետո
N

Գործողություն

Ժամկետ

Պատասխանատու

Գործողության
կարգավիճակը նախորդ
ԲՄՀ-ից հետո

1.

Տրանշ

2-ի

համար

Բաբաջանյան-Աշտարակի
մայրուղու

Մինչև

2015թ.

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

փետրվար – մարտ

2015թ.

մարտին

հաստատվել է ԱԶԲ-ի

նախնական

կողմից

ՇՄՆՈՒ-ի
վերջնականացում
2.

Դավիթաշեն-Աշտարակի
մայրուղու

(Տրանշ

Մինչև
2)

2015թ.

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

ապրիլ-մայիս

2015թ.

մայիսին

հաստատվել է ԱԶԲ-ի

ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ-ն

կողմից

վերջնականացում
3.

Տրանշ 2-ի համար ԲԳՈՒՇ-

Մինչև

ի վերջնականցում

փետրվար-մարտ

2015թ.

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

2015թ.

մարտին

հաստատվել է ԱԶԲ-ի
կողմից

4.

Հանրային

Մինչև

խորհրդատվություններ

մարտ-ապրիլ

2015թ.

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

մայիսին

կազմակերպվել է ԾԻԳ-

Տրանշ 2-ի համար
5.

2015թ.
ի կողմից

Շինարարական

Մրցույթ

աշխատանքների

շրջանակներում

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

Իրականցվում է

պարբերական

շինարարական

Ամիսը մեկ անգամ

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

Իրականցվում է

Բնապահպանական

Շինարարական

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

Իրականցվում է

մոնիթորինգի

աշխատանքների

մոնիթորինգային

այցեր՝

ԲԿՊ-ի համաձայն

2-ի

աշխատանքների
սկսելուց

հետո

ամիսը 2 անգամ
6.

Ստուգայցեր

փորված

նյութերի աղբանոցներ
7.

վերանայում
աղմուկի,

տվյալների
փոշու,

թրթռման

NO/NO2/SO2-ի

և

մեկնարկից

հետո

յուրաքանչյուր
ամիս

վերաբերյալ
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8.

Մրցույթ

2-ի

համար

շինարարության
ների

ՏԲԿՊ-

վերանայում

2015թ.

հունվար-

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

փետրվար

և

Վերանայված

և

հաստատված

ՏԲԿՊ-

ներ

հաստատում
9.

Մրցույթ

2-ի

համար

շինհրապարակում
ծրագրի

2015թ.

հունվար-

փետրվար

ՄՆՇՎԽ,

Իրականացվում է

Կապալառու

վերաբերյալ

տեղեկատվությամբ
ցուցատախտակների

և

անվտանգության
նախազգուշական
նշանների տեղադրում
10.

ԾԻԳ-ի,

ՄՆՇՎԽ-ի

և

ՄՆՇՎԽ,

Իրականացվում է

մայիս

Կապալառու

2015թ. փետրվար

ՄՆՇՎԽ,Կապալառու

Իրականացվում է

Պարբերական իրազեկման

Ըստ

ՄՆՇՎԽ,

Իրականացվում է

վերապատրաստման

անհրաժեշտության

Կապալառու

Մրցույթ 2-ի համար ԲԼՄ-ի

Յուրաքանչյուր

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ

Իրականացվում է

անդրադարձ

ամսվա վերջում
ԾԻԳ,

Տրամադրված

Կապալառուի

2015թ.

ապրիլ-

ԾԻԳ,

բնապահպանության
մասնագետների

համար

բնապահպանության,
անվտանգության
մեխանիզմների
իրականացման
վերաբերյալ
վերապատրաստման
դասընթացների
կազմակերպում, որ պետք
է անցկացվեն ՄՆՇՎԽ-ի
բնապահպանության
միջազգային
խորհրդատուի կողմից
11.

Կապալառուի
անձնակազմի
անվտանգության
երաշխիքների
վերապատրաստման
դասընթացներ Մրցույթ 2-ի
համար

12.

դասընթացներ

նոր

վարձված
աշխատակիցների համար
13.

և

վերանայում
14.

Մրցույթ

1-ի

ընթացքում

շինարարության

2015թ.
մայիս

փետրվար-

Կապալառու

ՄՆՇՎԽ,

փոխհատուցում

հետևանքով հին տներում

34

35
առաջացած

ճաքերի

վերաբերյալ գրանցված 7
բողոքների բավարարում
15.

Բնապահպանական

Ամսական,

ԾԻԳ,

երաշխիքների զեկուցում

Եռամսյակային,

Կապալառու

Կիսամյակային

ՄՆՇՎԽ,

Իրականացվել

է

հաշվետու
ժամանակահատվածում

35

D. Հավելված 4: Մրցույթ 2 շրջանակներում օդի որակի, աղմուկի և թրթռման մոնիթորինգի արդյունքներ

E. Հավելված 5: Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթի օրինակ

ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N10

Ծրագիր: ՔԿԶՆԾ – Տրանշ 1, Մրցույթ 2 “Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհային հանգույցների շինարարություն”
Իրականացնող գործակալություն:

ՄՆՇՎԽ_

Հետազոտության շրջանակ: Արտաշատի խճուղի (ՊԿ 0+300կմ÷ 1+850կմ) և Նոր Շիրակի փողոց (ՊԿ 0+0.100կմ÷0+0.400կմ)
Կապալառու: ՛՛Վահագն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ/Ենթակապալառու “Կամուրջշին”
Մասնակիցներ: Անուն և պաշտոն: տկն. Արմինե Եդիգարյան-ԱԶԲ,
տկն. Ռուզաննա Ոսկանյան –ԾԻԳ-ի ԲՄ, տկն. Էդիտա Վարդգեսյան-ՄՆՇՎԽ-ի ԲՄ
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Ամսաթիվ: 21.05.2015 և 22. 05. 2015
Եղանակային պայմաններ: Ամպամած
Մոնիթորինգային այցելությունն իրականացվել է ներկայությամբ՝
պրն. Դավիթ Հարությունյանի-Կապալառուի ԲԱՄ
Շինհրապարակ: Ընդհանուր
Բնապահպանական կառավարում: բնապահպանական թիմ, առողջապահություն և անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, վերապատրաստումներ,
բողոքների լուծման մեխանիզմ
Շինարարական
գործողություն

Մեղմացնող միջոցառումներ
(ըստ ԲԿՊ/ՏԲԿՊ)

Մեղմացումն
իրականացվել
է

Մեղմացման
արդյունավետություն*
1-ից 5

Այո/Ոչ/Կիրառ
ելի չէ (NA)

Ուղղիչ
գործողության
պահանջ (ՈՒԳՊ)՝
ներառյալ
արդյուանվետ
ՈՒԳ-ի
վերջնաժամկետը

Նախկին ՈՒԳՊ-ի
կարգավիճակ
(լուծված/ակնառու
գործողություններ
պահանջվում)

լուծման

են

Բնապահպանական թիմ
Բոլոր
1.
գործողությունները

Բնապահպանական
կառավարման
պատասխանատու
անձը
նշանակվել է և ներկա է
տեղում

Այո

1
պրն.
Արամայիս
Աթոյանի վրա դրվել է
պատասխանատվություն.
Ենթակապալառուի
ներկայացուցիչն
է
պրն.
Տիգրան
Ղարիբյանը

Առողջապահություն և անվտանգություն
Բոլոր
2.
գործողությունները

Շինհրապարակի շրջակայքով
տեղադրվել
են
նախազգուշական նշաններ և
սահմանազատման

Ոչ

4

Չնայած որ
անհամապատասխանությունը էապես ուղղվել է
հատկապես Նոր Շիրակի
հատվածում,
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արգելապատնեշներ

Բոլոր
3.
գործողությունները

Օտարների
և
կողմնակի
անձանց մուտքը բացառված է

այնուամենայնիվ, դեռ կան
շատ վտանգավոր տեղեր:
Անհրաժեշտ է ապահով
ցանկապատել բաց
փոսերը և տեղադրել
նախազգուշական
նշաններ: Իրականացնել
անհապաղ.

Այո

1
Շինհրապարակ
այցելության պահին
այնտեղ
օտարականներ
չկային:

Անհամապատասխանությու
նը էապես ուղղվել է.
Կապալառուն զգալի ջանքեր
է ներդրել օտարների
մուտքը շինհրապարակ
դադարեցնելու համար:
Տեղադրվել են արգելող
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տեքստով նախազգուշական
նշանները: Սոցիալական
մասնագետը գործում է
որպես միջնորդ մարդկանց
հետ հաղորդակցվելու
համար:

Բոլոր
4.
գործողությունները

Աշխատողներն ապահովված
են
և
օգտագործում
են
համազգեստներ,
շինհրապարակի պայմանների
համար
կիրառելի
անվտանգության/պաշտպանական սարքավորումներ

Ոչ

Բոլոր
5.
գործողությունները

Իրականացվել
աշխատողների
առողջապահական
ստուգումներ

Այո

Բոլոր
6.
գործողությունները

Աշխատողների
համար
ապահովված են սանիտարահիգիենիկ պայմաններ՝ խմելու

են

5
Կապալառուի
կառավարման
անձնակազմը
համազգեստ չի կրում

2
(գնահատումը տրվել է
հիմնվելով
Կապալառուի
բժշկի
հետ զրույցի վրա, ով
խոստացել
է
ապահովել
առողջապահական
ստուգումների
վերաբերյալ
Կամուրջշինի
գրառումների
հասանելիությունը
գրասենյակում)

Ոչ

4
Մոնիթորինգը ցույց է
տվել,
որ

Ապահովել դաշտում
ներկա ամբողջ
անձնակազմի, ինչպես
նաև կառավարման
աշխատակազմի
համապատասխան
համազգեստի կրումը
մինչև 2015թ. մայիսի 30-ը
Իրականացնել
նաև
առողջապահական
ստուգումներ
Ենթակապալառուի
անձնակազմի
համար
մինչև 2015թ. մայիսի 30-ը:

Չի ուղղվել.
Անհամապատասխանությու
նը կրկնվել է.

Ապահովել
պատշաճ
սանիտարահիգիենիկ
պայմաններ
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և
լվացվելու
մատակարարում,
հանգստի
զուգարաններ և այլն

ջրի
ուտելու,
ժամեր,

աշխատողները
չեն
օգտվում Արտաշատի
խճ-ում
գտնվող
Կապալառուի
գրասենյակում
հասանելի
սարքավորումներից:
Աշխատողների
համար
սանիտարահիգիենիկ
պայմանները
բավարար չեն

Բոլոր
7.
գործողությունները

Շինհրապարակում առկա են
առաջին
օգնության
պարագանները և հասանելի
են
բոլոր
աշխատողների
համար

Այո

1

Բոլոր
8.
գործողությունները

Հասանելի են կրակմարիչներ

Այո

1

Այո

1

աշխատողների
համար
մինչև 2015թ. մայիսի 30-ը

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
Բոլոր
9.
գործողությունները

Արտակարգ
իրավիճակների
կառավարման
պատասխանատու
անձը
նշանակվել է և ներկա է
տեղում

պրն. Արա Անտոնյանի
վրա
դրվել
է
պատասխանատվություն.
Ենթակապալառուի
ներկայացուցիչն
է
պրն.
Տիգրան
Ղարիբյանը

Բոլոր
10.
գործողությունները

ԱԻԱՊ-ի
պատճենը
և
արտակարգ
իրավիճակների
համար կոնտակտների ցանկը

Այո

1

Ուղղված
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հասանելի են, թարմացված և
տեղադրված
են
աշխատանքային
բոլոր
տեղանքներում՝
տեսանելի
վայրերում:
Բոլոր
11.
գործողությունները

Տրվում
է
պատահարների
հաշվետվություն

դժբախտ

N/A

-

Բոլոր
12.
գործողությունները

Կապուղիների
և/կամ
այլ
կառույցների
վնասները
կառավարվում են

Այո

1

Վերապատրաստման և ուղղվածության դասընթացներ
Բոլոր
13.
գործողությունները

Աշխատողները
հակիրճ
ներկայացրեցին ԿԲԿՊ/ՏԲԿՊը
աշխատանքի
անցնելու
պահի դրությամբ

Այո

1

Բոլոր
14.
գործողությունները

Աշխատողները
հակիրճ
ներկայացրեցին
ԱԻԱՊ-ը
աշխատանքի անցնելու պահի
դրությամբ

Այո

1

Բոլոր
15.
գործողությունները

Աշխատողների
համար
անցկացվել են աշխատանքին
բնորոշ բնապահպանական և
անվտանգության
դասընթացներ

Այո

1

Շինհրապարակի մաքրություն
Բոլոր
16.
գործողությունները

Շինհրապարակը մաքուր է
պահվել աղբից, շինաղբից և
այլն

Ոչ

5
Հատկապես կեղտոտ
է
Արտաշատի
խճուղու հատվածը

Տեղանքի մաքրությունը
Կապալառուի
պարտականությունն է:
Մաքրել
տեղանքը,
որքան որ հնարավոր է,
մինչև 2015թ. մայիսի
30-ը

Անհամապատասխանությունը
չի ուղղվել և կրկնվել է.
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Բոլոր
17.
գործողությունները

Տեղադրվել են աղբամաններ
աղբահավաքման համար

Ոչ

5

Տեղադրել
պատշաճ
աղբահավաքման
հարմարություններ
մինչև 2015թ. մայիսի
30-ը

Չի
ուղղվել.
Անհամապատասխանությունը
կրկնվել է.

Իրականացնել
մինչև
2015թ. մայիսի 30-ը:

Չի
ուղղվել.
Անհամապատասխանությունը
կրկնվել է.

Հանրային հաղորդակցություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ՝ բնապահպանական խնդիրներ
Բոլոր
18.
գործողությունները

Անցկացվել են հանդիպումներ
համայնքի անդամների հետ
շինարարության,
բնապահպանական
ազդեցության և մեղմացնող
միջոցառումներ վերաբերյալ

Այո

1

Բոլոր
19.
գործողությունները

Ստացված
գրանցում.

Այո

1

բողոքների

Նախորդ
այցի
ժամանակ
նկատված
բողոքներին
պատասխանվել է
Բոլոր
20.
գործողությունները

Մարդիկ
ծանուցվում
են
պատճառված
անհանգստությունների
վերաբերյալ՝ ջրի, հոսանքի
խափանումներ և այլն:

Բնապահպանական պարամետրեր՝

N/A

Փոշու հսկողություն

Հողային
21.
աշխատանքներ,
նյութի առաքում,
առկա
մայթի, 22.
ասֆալտի
հեռացում

Բեռնատարները գործում են
օգտագործելով ծածկոցներ

Ոչ

5

Շինհրապարակները ջրվում են

Այո

1

23.

Սարքավորումներն
ու
բեռնատարները զինված են
արտանետումների
վերահսկման
արդյունավետ

Այո

1

Ուղղված.
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43
սարքավորումներով

Աղմուկի հսկողություն
Մեքենաների
24.
շահագործում
հողային
աշխատանքների,
նյութի առաքման,
առկա
մայթի,
ասֆալտի
հեռացման
ընթացքում
25.

Շինարարկան
աղմուկի
մակարդակներն ընդունելի են
նույնիսկ ամենամոտ խոցելի
հատվածների համար

Այո

1

Սարքավորումներ, որոնցում
տեղադրված են արդյունավետ
ձայնամեկուսիչներ

Այո

1

26.

Կառավարվում
սահմանափակելով
ժամերը

է
գործող

Այո

1

27.

Կառավարվում
կանխարգելիչ
միջոցներով

աղմուկի
շարժական

N/A

է

Տեսականորեն,
աղմուկի
մակարդակը չափազանց բարձր
չէր:
Ավելի
ստույգ
տեղեկատվություն կստացվի,
երբ ներկայացվի մայիս ամսվա
բնապահպանական
մոնիթորինգի
հաշվետվությունը

Թրթռման հսկողություն
Մեքենաների

28.

Կառավարվում է նվազեցնելով
թրթռման
համար
նախատեսված ժամանակը

N/A

29.

Կառավարվում
կանխարգելիչ
միջոցներով

թրթռման
շարժական

N/A

30.

Էրոզիայի

հսկողություն՝

Այո

շահագործում
առկա

մայթի,

ասֆալտի
հեռացման
ընթացքում

Հողային
աշխատանքներ

է

1

Ուղղված.

Փորված
թեքությունները
ամրացված են
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Հեղուկ
նյութեր 31.
կիրառող
բոլոր
գործողությունները

Թափված հեղուկ նյութերը
պատշաճորեն կառավարվում
են

N/A

Հողային
աշխատանքներ

32.

Նստվածքով
արտահոսքերը
կանխարգելված են

Այո

Հողային

33.

Դրենաժի խողովակները բաց
են
պահվում
և
արգելափակված
չեն
նստվածքով

Այո

1

34.

Բեռնատարների անվադողերը
մաքրվում են մինչ քաղաքային
ճանապարհներ մտնելը

Այո

1

35.

Փորված թափոնները կամ
տեղափոխվում
են
աշխատանքների դաշտից կամ
ժամանակավորապես
պահվում
են
դաշտում՝
աղբավայրում:

Այո

1

Կրկին տնկված ծառերի և
թփերի, միջին սազամարգերի
պատշաճ պահպանում

N/A

աշխատանքներ,
նյութի

առաքում,

առկա

մայթի,

1
Ջրի լճացումներ չեն
հայտնաբերվել:

ասֆալտի
հեռացում
Մեքենաների
օգտագործմամբ
բոլոր

Ուղղված.

գործողությունները
Հողային
աշխատանքներ

Բոլոր
36.
գործողությունները

Դաշտում առկա են
միայն
աշխատանքներին
առնչվող
փորված
նյութերը:

Շինարարական թափոնների կառավարում

44
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Առկա
ասֆալտի 37.
մայթի հեռացում

Ասֆալտի
հեռացվել
վայրեր

թափոնները
հաստատված

N/A

Հողային
աշխատանքներ,
կառույցների
քանդում,
կապուղիների
ապամոնտաժում

Ոչ վտանգավոր թափոնները
(փորված
նյութեր,
ժայռաբեկորներ, բետոնի և
մետաղական մասնիկներ և
այլն) կառավարվում է ՏԲԿՊ-ի
համաձայն

Այո

Վտանգավոր
կառավարվում
համաձայն

թափոնները
են ՏԲԿՊ-ի

N/A

Արտահոսքերն
ու
հեղուկ
թափոնները կառավարվում են
ՏԲԿՊ-ի համաձայն

N/A

Առկա
հեռացում

38.

մայթի 39.

Քիմիական
40.
նյութերի,
վառելանյութերի,
քսանյութերի
և
այլնի
օգտագործում
բոլոր
գործողությունների
ընթացքում

են

5

Անհրաժեշտ
են
թարմացված ՏԲԿՊ-ը և
քարհանքի
մեթոդոլոգիան:
Իրականացնել
մինչև
2015թ. մայիսի 30-ը:

Չի
ուղղվել.
Անհամապատասխանությունը
կրկնվել է:

Ենթակապալառուի
ճամբարի
համար
Տեղամասային
կառավարման պլանը
պետք
է
ներառվի
ՏԲԿՊ-ում:
Իրականացնել
մինչև
2015թ. մայիսի 30-ը:

Չի
ուղղվել.
Անհամապատասխանությունը
կրկնվել է:

Կապալառուի հարմարություններն ու սարքավորումները
Կապալառուի
41.
ճամբարի հիմնում

Ճամբարի
համար
Տեղամասային կառավարման
պլանը հասանելի է

Այո

3

Կապալառուի
42.
հարմարություններ

Կապալառուի
հարմարությունները
հաստատվել
են
համաձայն

Այո

1

ՏԲԿՊ-ի

45
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* Մեղմացման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման չափանիշ
1.
2.
3.
4.
5.

Շատ լավ
Լավ
Միջին
Վատ
Շատ վատ

23
1
1
2
5

Կից փաստաթղթեր (օր. նկարներ, դիտողություններ, լաբորատոր հաշվետվություններ և այլն):
Դիտողություններ:
Անհամապատասխանությունները կրկնվել են:

Բեռնատարները գործում են առանց ծածկոցներ՝ առաջացնելով փոշու բարձր մակարդակ:

ԱԵԱ-ների անվտանգությունն ապահովված չէ: Սահմանազատման ժապավենը բավարար չէ: Անհրաժեշտ են պատշաճ սահմանազատում և ավելի
արդյունավետ անվտանգության միջոցառումներ:
Իրականացվել են հետևյալ լավագույն փորձերը:

46

47

Առկա է ԱԵԱ-ների բողոքների համար գրանցամատյան, որտեղ պահպանվում են գրառումները:

Տեղադրվել են օտարների մուտքն արգելող պաստառներ և աղբամաններ:

Իրականացվել է շինհրապարակի ջրում: Ցեխի տարածումը կանխարգելող կոպիճի շերտը ծածկված է:
Կապալառուն ծանուցվել է բոլոր անհամապատասխանությունների վերաբերյալ և պահանջվել է բարելավման միջոցառումներ ձեռնարկել:
Մեղմացնող միջոցառումների համապատասխանության և հետազոտության մոնիթորինգի ձևի օգտագործման վերաբերյալ ծանուցումներ:

47
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Այս ձևը կամ դրան հարմարեցված տարբերակը պետք է օգտագործվի ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի/բաժնի կամ ներկայացուցչի
(Վերահսկող խորհրդատու) կողմից տեղանքի ընթացիկ (նախընտրելի է շաբաթական) ստուգումների ընթացքում շինարարական ծրագրի համար
ԲԿՊ-ի իրականացումը մոնիթորինգի ենթարկելու համար:
Տեղանքի ընթացիկ ստուգումները պետք է ընդգրկեն ստուգման պահին շինհրապարակում իրականացվող բոլոր ընթացիկ/համապատասխան
շինարարական աշխատանքները: Լավագույն տարբերակում տեղանքի ընթացիկ ստուգման ընթացքում Կապալառուի բնապահպանական
ղեկավարը/առանցքային կետ պետք է ուղեկցի ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետին կամ ներկայացուցչին: Ձևը լրացնելուց հետո այն պետք է
ուղարկվի Կապալառուին ի գիտություն և կատարում՝ ներառելով ցանկացած լուսանկարներ: Լրացված ձևի պատճենը պահվում է ԾԻԳ-ի՝
տվյալների կառավարման համակարգում՝ տեղանքի հետագա ստուգումների ընացքում վերջինիս հղում կատարելու և մոնիթորիգի
հաշվետվություններ պատրաստելիս դրանով ուղղորդվելու համար:
Սյունյակ 1 Շինարարական աշխատանքներ – Ծրագրի տեղանքում տեղի ունեցող շինարարական բոլոր ընթացիկ/համապատասխան
աշխատանքները, որոնց համար պահանջվում են մեղմացնող միջոցառումներ ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի շրջանակներում, թվարկված են:
Սյունակ 2 Մեղմացնող միջոցառում – Համապատասխան շինարարական աշխատանքի համար ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի շրջանակներում պահանջվող
սպեցիֆիկ մեղմացնող միջոցառումները թվարկված են:
Սյունակ 4 Ուղղիչ գոծողության պահանջ – Երբ ստուգման ընթացքում հայտնաբերվում է անհամապատասխանություն կամ մեղմացնող
միջոցառման ոչ արդյունավետ իրականացում, Կապալառուի հետ որոշվում, քննարկվում և համաձայնեցվում են սպեցիֆիկ ուղղիչ
գործողություններ՝ ներառելով արդյունավետ ուղղիչ գործողության իրականացման վերջնաժամկետը:
Սյունյակ 5 Նախորդ ՈՒԳՊ-ի լուծման կարգավիճակ – Յուրաքանչյուր հաջորդ տեղանքի ստուգումը ներառում է նախորդ ՈՒԳՊ-ների լուծման
կարգավիճակի վերանայում: Վերջինս օգտակար է Կապալառուի՝ բնապահպանական անհամապատասխանություններին արձագանքելու
կարողությունը գնահատելու համար և անհրաժեշտության դեպքում հիմք է ստեղծում որոշելու թե երբ կարող է հանգեցնել պայմանագրային
անհամապատասխանության տուգանքի (օր.՝ շարունակական անհամապատասխանություն/ոչ մի համապատասխանություն ՈՒԳՊ-ին):
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