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Երևանը Հայաստանի տնտեսական,  գիտական և 

մ շ ա կ ٳ թ ա յ ի ն  կ ե ն տ ր ո ն ն  է ,  ա յ ն  հ ա ն դ ի ս ա ն ٳ մ  է 

տարածաշրջանա յին  փոխադրٳմների  կարևորագٳյն 

տրանսպորտային հանգٳյց, որոնց հոսքի մեծացման հետևանքով 

առաջանٳմ է քաղաքի ընդլայնման անհրաժեշտٳթյٳն: Երևանի 

ընդլայնման հետ մեկտեղ նախադրյալներ են ստեղծվٳմ Երևանի 

կայٳն զարգացման համար: 

Ե ր և ա ն ի  կ ա յ ٳ ն  զ ա ր գ ա ց մ ա ն  ծ ր ա գ ր ե ր ի ց  մե կ ն 

իրականացվٳմ է Քաղաքային կայٳն զարգացման ներդրٳմային 

ծրագրի շրջանակներٳմ, որի նպատակն է ստեղծել անվտանգ և 

հարմարավետ երթևեկٳթյٳն՝ կայٳն տրանսպորտային 

համակարգով:

Ասիական զարգացման բանկի վարկային միջոցներով 

իրականացվող ծրագրի նպատակը Երևանٳմ միջազգային 

չ ա փ ա ն ի շ ն ե ր ի ն  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ղ  հ ա ր ա վ ա յ ի ն 

ավտոճանապարհային դարպաս ٳնենալն է, որը նաև զգալիորեն 

կբեռնաթափի մայրաքաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային 

հոսքերից: Ասիական զարգացման բանկի վարկային  միջոցներով 

կ յ ա ն ք ի  ե ն  կ ո չ ٳ մ  մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք ٳ մ  խ ո շ ո ր ա ծ ա վ ա լ 

ճանապարհաշինական ծրագրեր:

Ծրագրով նախատեսվٳմ է ճանապարհների և կամٳրջների 

կառٳցٳմ, քաղաքային ենթակառٳցվածքի բարելավٳմ, 

հանրային տրանսպորտային ցանցի և ենթակառٳցվածքի 

վերականգնٳմ:
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ԱՐՇԱԿؤՆՅԱՑ ՊՈՂՈՏԱ
(գոյٳթյٳն ٳնեցող ճանապարհահատվածի վերակառٳցٳմ/ լայնացٳմ)

ՇԻՆԱՐԱՐؤؤՆԻՑ ԱՌԱՋ
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2014թ-ի դեկտեմբերին շահագործման հանձնվեց վերակառٳցված Արշակٳնյաց 

պողոտայի Աշխատանքի հրապարակից մինչև Շիրակի փողոց ընկած 1.3 կմ երկարٳթյամբ 

և երթևեկելի մասի 21մ լայնٳթյամբ ճանապարհահատվածը:

Ծրագրի շրջանակներٳմ լայնացվել է ճանապարհի երթևեկելի մասը՝ ապահովելով 

4-6 երթևեկելի գոտիներ: Կառٳցվել է մեկ առանձնացված երթևեկելի գոտի՝ հարակից 

թաղամասի բնակչٳթյանն սպասարկելٳ համար: Տարանջատվել են հանդիպակաց 

երթևեկելի գոտիները, կառٳցվել են նոր մայթեր: Փողոցն ամբողջ երկայնքով ապահովված 

է ջրահեռացման համակարգով: Շինարարٳթյան ընթացքٳմ ամբողջովին փոխվել են 

տվյալ հատվածٳմ առկա հաղորդٳղիները: Ճանապարհն ապահովված է եվրոպական 

չափանիշներին համապատասխանող էներգախնայող լٳսավորٳթյան համակարգով: 

Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման ազդեցٳթյան 

տակ ընկնող տարածքների հողօգտագործողներին տրամադրվել են համապատասխան 

փոխհատٳցٳմներ:



ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ ԸՆԹԱՑՔؤՄ

ՇԻՆԱՐԱՐؤؤՆԻՑ ՀԵՏՈ
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ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԽՃؤՂԻՆ ԵՎ ՇԻՐԱԿ ՓՈՂՈՑԸ

ՎԵՐԱԿԱՌؤՑՎԱԾ ԵՆ
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2015թ-ին մեկնարկեցին Արտաշատի խճٳղٳ վերակառٳցման և Շիրակի փողոցի 

երկարացման աշխատանքները: Շինարարٳթյան մեկնարկից մինչ օրս Արտաշատի 

խճٳղٳմ կատարված աշխատանքների որակի հսկողٳթյٳնը գտնվել է ծրագիրն 

իրականացնող պատասխանատٳների խիստ հսկողٳթյան ներքո: 

«Այս ճանապարհի կառٳցմամբ Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնեց 

մայրաքաղաքը շրջանցող ընդհանٳր այն մեծ ճանապարհային ծրագիրը, որը Երևանի 

գլխավոր հատակագծով նախատեսված է եղել դեռևս տասնամյակներ առաջ: 

Մայրաքաղաքի հարավային մٳտքը՝ Արտաշատի խճٳղին, կլինի անընդհատ 

ե ր թ և ե կ ٳ թ յ ա մ բ  մի ջ ա զ գ ա յ ի ն  չ ա փ ա ն ի շ ն ե ր ի ն  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ղ 

ավտոճանապարհ: Շինարարٳթյան ընթացքٳմ հաշվի ենք առել նաև հարակից 

տների բնակիչների առաջարկները՝ զٳգահեռ սպասարկող ճանապարհի և մայթերի 

ձևավորման հետ կապված»,- նկատել է Վահե Նիկոյանը՝ ընդգծելով նաև, որ 

շինարարٳթյան ընթացքٳմ շինարարներն արել են հնարավորը՝ երթևեկٳթյٳնը 

հնարավորինս կանոնավոր դարձնելٳ առٳմով:

Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ճանապարհահատվածٳմ 

կառٳցվել են 2 թٳնելային ٳղեանցեր՝ երկաթٳղٳ և Նորագավիթ 1-ին փողոցի 

երթևեկٳթյٳնն ապահովելٳ համար, ինչպես նաև 270 մ երկարٳթյամբ և մոտ 9 մ 

բարձրٳթյամբ էստակադա՝ Արտաշատի խճٳղٳ երկաթٳղային գծանցի վրայով։ 

Ճանապարհը հագեցած է  ժամանակակից լٳսավորٳթյամբ: Կառٳցվել է  նաև 

վերգետնյա անցٳմ, որտեղ տեղադրվել են հենաշարժողական խնդիրներ ٳնեցող անձանց 

համար հարմարեցված վերելակներ, ինչն իր տեսակի մեջ առաջինն է մայրաքաղաքٳմ: 

Ճանապարհաշինական այս աշխատանքների կարևոր ձեռքբերٳմներից մեկն այն է, որ 

ճանապարհի տակ եղած բոլոր կոմٳնիկացիաները դٳրս են բերվել երթևեկելի հատվածի 

տակից, ինչն իր հերթին երաշխիք է, որ հնարավոր խափանման դեպքٳմ ճանապարհի 

ծածկٳյթը չի քանդվի դրանք վերացնելիս:
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ՇԻՆԱՐԱՐؤؤՆԻՑ ՀԵՏՈ
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ՇԻՆԱՐԱՐؤؤՆԻՑ ՀԵՏՈ
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Երևան քաղաքի շրջանցիկ ճանապարհի կառٳցման համալիր ծրագրի մասը 

կազմող նոր ճանապարհի հիմնական նպատակն է քաղաքի հյٳսիսային և հարավային 

մٳտքերի միջև սահٳն կապ հաստատելով տրանսպորտային հոսքերից բեռնաթափել 

Երևան քաղաքի կենտրոնը:

Տարոն Մարգարյան. «Երևան քաղաքն, ի վերջո, կٳնենա 

ռազմավարական նշանակٳթյան հարավային պատշաճ մٳտք, ինչը 

տասնամյակներ շարٳնակ, իրոք, երազանք է եղել»

Առանձնակի կարևորելով մայրաքաղաքٳմ ճանապարհաշինական խոշոր 

ծրագրերի իրականացٳմը՝ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ նորակառٳյց այս 

ճանապարհն ٳնենալٳ է իր տրամաբանական շարٳնակٳթյٳնը, որի մեկնարկն արդեն 

տրված է: 

«Հաջորդ փٳլով՝ Ծրագրի 2-րդ տրանշի իրականացման արդյٳնքٳմ, 

մայրաքաղաքի հյٳսիսային և հարավային մٳտքերը կկապվեն իրար: Այդ համատեքստٳմ 

արդեն սկսվել են Շիրակի փողոցից դեպի Արգավանդի հատված տանող ճանապարհի 

շինարարական աշխատանքները, որի շրջանակٳմ նախատեսված է նաև Հրազդան գետի 

վրա 252 մետր երկարٳթյամբ կամրջի կառٳցٳմ, որը կկրի «Էրեբٳնի-Երևան 2800» 

անٳնը և կնվիրվի Երևանի 2800-ամյակին: Արդեն կայացել է նաև Դավթաշեն-Աշտարակի 

խճٳղի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների մրցٳյթը, և այժմ 

պայմանագրի կնքման փٳլٳմ ենք, ٳ արդեն հաջորդ տարվա սկզբին կմեկնարկեն նաև 

այդ հատվածի շինարարական աշխատանքները: Պատրաստ են նաև Բաբաջանյան փողոց 

– Աշտարակի խճٳղի ճանապարհահատվածի մրցٳթային փաստաթղթերը և մոտ 

ժամանակներս կհայտարարենք մրցٳյթը: Համոզված եմ, որ կարևոր այս 

ճանապարհաշինական ծրագրերի ավարտից հետո զգալիորեն կբեռնաթափվեն 

մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները»,- նշել է Տարոն Մարգարյանն ٳ հավելել, որ 

մայրաքաղաքի շրջանցիկ ճանապարհի շինարարٳթյٳնն ամբողջٳթյամբ նախատեսվٳմ 

է ավարտել 2019 թվականին, ինչի արդյٳնքٳմ կٳնենանք Երևանի հյٳսիսային և 

հարավային մٳտքերն իրար կապող 23 կիլոմետր երկարٳթյամբ եվրոպական 

չափորոշիչներին համապատասխանող ճանապարհ:



ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ՇԻՐԱԿ

11



ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԱՇՏԱՐԱԿ
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ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԱՇՏԱՐԱԿ
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Ս/թ-ի դեկտեմբերի 19-ին Նախագահ Սերժ Սարգսյանն Երևանի Քաղաքապետ 

Տարոն Մարգարյանի և Ասիական Զարգացման Բանկի հայաստանյան գրասենյակի 

տնօրեն Շեյն Ռոզենթալի հետ պաշտոնապես բացեց Արշակٳնյաց պողոտա-Շիրակի 

փողոց-Արտաշատի խճٳղի նորակառٳյց ճանապարհը:

Պատասխանատٳները հավաստիացրեցին ՀՀ Նախագահին, որ  այս խոշոր 

ճանապարհաշինական ծրագրի իրականացման արդյٳնքٳմ, նորակառٳյց 

ավտոճանապարհն ամբողջٳթյամբ իր վրա կվերցնի հարավից դեպի մայրաքաղաք եկող 

և հակառակ ٳղղٳթյամբ տրանսպորտային հոսքերի ամբողջ ծանրաբեռնվածٳթյٳնը: 

Միջազգային չափանիշներին համապատասխան կառٳցված վերոնշյալ ճանապարհի 

երկարٳթյٳնը 5 կմ է, միջին լայնٳթյٳնը՝ 24-28 մ: 

Ճանապարհի շինարարٳթյանը նախորդել են իրացման լայնածավալ 

աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են Ասիական զարգացման բանկի 

ընթացակարգերին համապատասխան: Արդյٳնքٳմ՝ իրացվել է թվով 217 գٳյքային 

միավոր` 6,543 հազ ԱՄՆ դոլար փոխհատٳցմամբ: Հաջորդ փٳլով՝ ծրագրի 2-րդ տրանշի 

իրականացման արդյٳնքٳմ, մայրաքաղաքի հյٳսիսային և հարավային մٳտքերը 

կկապվեն իրար:
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Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյան գնահատٳմները հանդիսանٳմ 

են Քաղաքային կայٳն զարգացման ներդրٳմային Ծրագրի կարևոր բաղադրիչները, 

որոնց հիմնական նպատակն է հասցեագրել Ծրագրի իրականացման շրջանակներٳմ 

հնարավոր սոցիալական ազդեցٳթյٳնները և ճանապարհի առանձին հատվածներٳմ 

պահանջվող հողերի օտարման և տարաբնակեցման խնդիրները, ապահովել ճանապարհի 

և կառٳյցների նախագծٳմը, իրականացٳմն ٳ պահպանٳմը՝ համաձայն Հայաստանի 

գործող օրենքների և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) Անվտանգٳթյան 

մեխանիզմների քաղաքականٳթյան:

Ծրագրի ամբողջ ընթացքٳմ հանրային լսٳմների, քննարկٳմների միջոցով 

հանրٳթյٳնը տեղեկացված է եղել շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցٳթյٳնների 

և դրանց մեղմացման միջոցառٳմների, ինչպես նաև սոցիալական ազդեցٳթյٳնների 

վերաբերյալ: Հադիպٳմների ընթացքٳմ բնակիչները տեղեկացվել են շինարարٳթյան 

ժամանակ  երթևեկٳթյան կառավարման պլանի և ճանապարհային անվտանգٳթյան 

պահպանման սկզբٳնքների, փոշٳ, վիբրացիայի, աղմٳկի, արտանետվող գազերի, 

թափոնների տեղադրման ընթացքի կառավարման վերաբերյալ: Ազդեցٳթյան ենթակա 

անձինք իրազեկվել են փոխհատٳցٳմները ստանալٳ բոլոր իրավասٳթյٳնների և 

իրավٳնքների, գնահատման մեթոդաբանٳթյան, բողոքների և դժգոհٳթյٳնների լٳծման 

մեխանիզմի վերաբերյալ: 

Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացٳմից առաջ  

ազդեցٳթյան տակ ընկնող տարածքների հողօգտագործողներին տրամադրվել են 

համապատասխան փոխհատٳցٳմներ:

Մինչ բոլոր շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, ազդեցٳթյան ենթակա 

անձինք ստացել են  համապատասխան փոխհատٳցٳմներ, որից հետո նոր 

իրականացվել են ճանապարհաշինական աշխատանքները:
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Քաղաքային կայٳն զարգացման ներդրٳմային ծրագրի շրջանակներٳմ 

կառٳցվելٳ է Արգավանդ -Շիրակ նոր ճանապարհահատվածը, որն անցնելٳ է 

 րիٳն համարվող Կարմիր Բլٳթյٳթային ժառանգٳրարտական պատմամշակٳ

տարածքով: Այդ իսկ պատճառով, մինչ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, 

տարացքٳմ իրականացվել են պեղٳմներ՝ ստٳգելٳ հնագիտական շերտերը: Այստեղ 

ճանապարհի կառٳցٳմը դեռևս խորհրդային տարիներին էր ծրագրված։

«Մենք ٳնենք բավականին ճկٳն նախագիծ: Բազմաթիվ քննարկٳմների 

արդյٳնքٳմ,  մասնագետների, հասարակական կազմակերպٳթյٳնների, շահագրգիռ 

բոլոր կողմերի ներկայացٳցիչների ներգրավմամբ որոշվեց, որ նախևառաջ անհրաժեշտ է 

պեղٳմներ կազմակերպել, որպեսզի որևէ հնٳթյٳն գետնի տակ չմնա։ Այդպիսով, 

ճանապարհի կառٳցٳմը դարձավ պատճառ, որ հայտնաբերվի Կարմիր բլրի 

դամբարանադաշտը։ Նախագիծը փոխըմբռնման եղանակով է արվٳմ, որպեսզի և՛ 

քաղաքը շահի, և՛ մեր պատմամշակٳթային արժեքները վերհանվեն ٳ ևս մեկ անգամ 

ներկայացվեն հանրٳթյանը, աշխարհին»,- «Պատմٳթյան հետքերով» խորագիրը կրող 

ցٳցահանդեսի բացման խոսքٳմ նշեց Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ 

Սٳքիասյանը  և հավելեց, որ ճանապարհի կառٳցٳմը նաև մեխանիկորեն 

կսահմանափակի Կարմիր բլրին հարակից գերեզմանի ընդլայնٳմը։

Ասիական զարգացման բանկը և Երևանի քաղաքապետարանը մեծ ٳշադրٳթյٳն են 

դարձնٳմ հնագիտական գտածոներին, որոնք հանդիսանٳմ են ոչ միայն ազգային 

արժեքավոր ժառանգٳթյٳն, այլև ՝ Միջին Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Փոքր Ասիայի 

հնագիտական ժառանգٳթյան համար կարևոր նյٳթեր: 

2014թ-ի ապրիլի 16-ին Երևան քաղաքի պատմٳթյան թանգարանի սրահٳմ տեղի 

 մٳցահանդեսٳցահանդես։ Ցٳթյան հետքերով» խորագիրը կրող ցٳնեցավ «Պատմٳ

ներկայացված էին Կարմիր բլٳր պատմամշակٳթային հնավայրٳմ հայտնաբերված 

գտածոները, որոնք թվագրվٳմ են Ուրարտٳի ժամանակաշրջանից մինչև մ.թ. 1-ին դար։ 

40 հա տարածքով այս հնավայրը բաղկացած է նախաٳրարտական բնակավայրից, 

միջնաբերդ ٳնեցող ٳրարտական քաղաքից։ Մ.թ.ա. 6-րդ դարից մ.թ. 1-ին դարը այն 

ծառայել է որպես դամբարանադաշտ։

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
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Հատկանշական է այն փատը, որ Կարմիր Բլٳր հնագիտական տարածքٳմ 

պեղٳմներ առաջին անգամ սկսվել են իրականացվել 1939թ.-ից: Սակայն, 90-ականներին 

այս ազգային ժառանգٳթյٳն համարվող հնագիտական տարածքը վերածվեց 

աղբավայրի: Եվ միայն ծրագրի շրջանակներٳմ հանարավոր դարձավ վերսկսել 

պեղٳմները, որոնք արդեն իսկ տվել են իրենց դրական արդյٳնքը:

Կարմիր բլٳր կամ Թեյշեբաինի ٳրարտական քաղաքը գտնվٳմ է Հրազդան գետի 

ձախ ափին։ Քաղաքը կառٳցվել է Վանի թագավորٳթյան վերջին հզոր թագավոր Ռٳսա 

Բ-ի կողմից՝ մ. թ. ա. VII դ. առաջին կեսին։ Թեյշեբաինի բերդաքաղաքը կրٳմ է 

 մٳնը։ Թեյշեբաինի քաղաքٳրարտական ռազմի և ամպրոպի աստված Թեյշեբայի անٳ

պեղվել է երկٳ հազար քառակٳսի մետր մակերեսով երկարավٳն ճակատի կողմից չորս 

առանձին մٳտք ٳնեցող մի մեծ շենք։ Հզոր պարսպապատով շրջապատված, 

պահեստային շենքեր ٳ ոռոգման համակարգ ٳնեցող քաղաք-ամրոցի միջնաբերդը 

երկհարկ էր։ Պահպանվել են այդ շինٳթյան պատերի հիմքերը: Շենքի ճակատը իր 

առանձին մٳտքերով խիստ նման է Վանٳմ գտնված բրոնզե եզրազարդի վրա 

պատկերված առանձին մٳտքեր ٳնեցող եռահարկ շինٳթյանը (մասերը պահպանվٳմ են 

Բրիտանական և Բեռլինի թանգարաններٳմ)։  Կարմիր բլٳրٳմ գտնված 

արձանագրٳթյٳններից ٳ թագավորական կնիքների դրոշմներից տեղեկանٳմ ենք 

Սարդٳրի Գ-ին հաջորդած մի քանի թագավորների անٳնների հետ` Սարդٳրի, Էրիմենա 

ևՌٳսա: Այս հնավայրից հայտնաբերված նյٳթերը համարվٳմ են Միջին Ասիայի, 

Մերձավոր Արևելքի և Փոքր Ասիայի հնագիտական ժառանգٳթյան համար կարևոր 

գտածոներ։
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