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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱԱՇՄ
ԱԲԳ
ԱԵԱ
ԱԶԲ
ԱՆ
ԱԻԱԹ
ԱՔՀ
ԲԳՈՒՇ
ԲԿՊ
ԲՆ
ԲՊՏ
ԲՊՄԿ
ԲՓ
ԲՖԳ
ԳՄ
ԵՔԾԻԳ
ԵՔ
ԷՆ
ԷԲՊՆ
ԻՄ
ԾԿԻԱԽ
ԾՆՏԱ
ՀԿ
ՀՀ
ՀՄ
ՀՕՏԾ
ՄԱԳՄԿ
ՄԴՖ
ՄՖԻ
ՄՆՇՎԽ
ՄՆ
ՇՄԱԳ
ՇՄՆՈՒ
ՊԱԱ
ՊՈԱԿ
Ռամսարի
ՍԹԿ
ՎԶԵԲ
ՏԿՆ
ՊՇ
ՔԿԶՆԾ
NO2
NO
SO2

Առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայր
Արագ բնապահպանական գնահատում (ստուգաթերթիկ)
Ազդեցության ենթակա անձ
Ասիական զարգացման բանկ
Առողջապահության նախարարություն
Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման թիմ
Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիր
Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակներ
Բնապահպանական կառավարման պլան
Բնապահպանության նախարարություն
Բնապահպանական պետական տեսչություն
Բնության պահպանության միջազգային կազմակերպություն
Բնապահպանական փորձաքննություն
Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիք
Գործադիր մարմին
Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
Երևանի քաղաքապետարան
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
Իրականացնող մարմին
Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատու
Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցություն
Հասարակական կազմակերպություն
Հայաստանի Հանրապետություն
Հաշվետվողականության մեխանիզմ
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր
ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն
Միջազգային դրամական ֆոնդ
Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտ
Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատու
Մշակույթի նախարարություն
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
«Միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների, հատկապես ջրլող կոնվենցիա
թռչունների բնադրավայրերի մասին» կոնվենցիա
Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Պարտավորությունների շրջանակ
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ազոտի երկօքսիդ
Ազոտի օքսիդ
Ծծումբի երկօքսիդ
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԿՇՌԻ ԵՎ ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
դԲԱ
կմ
կմ2
լ
մ
մգ/մ3

դեցիբել (Ա-սանդղակ)
կիլոմետր
քառակուսի կիլոմետր
լիտր
մետր
միլիգրամ/խոր.մետր

Էջ 4-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
A.1.

Ներածություն

1. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիրը (ՔԿԶՆԾ) ֆինանսավորվում է
Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով:
Բանկի քաղաքականությունը պահանջում է, որ ԱԶԲ կողմից օժանդակվող և ֆինանսավորվող
բոլոր ծրագրերը համապատասխանեն Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի
(ԱՔՀ, 2009) պահանջներին: ԱՔՀ 2009 շրջանակներում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվությունը պահանջվում է բնապահպանական բոլոր "A" և "B"
կատեգորիաների ծրագրերի համար: Վերջիններիս մանրամասնությունն ու ընդգրկունությունն
ուղղակիորեն կապված են բնապահպանական ռիսկերի և պոտենցիալ ազդեցության
նշանակության հետ: Ծրագիրը դասակարգվում է որպես "A" կատեգորիա, եթե հավանական է,
որ վերջինս կունենա զգալի բացասական բնապահպանական ազդեցություն, որոնք
անդառնալի են, բազմազան, կամ աննախադեպ: Այդ դեպքում պահանջվում է իրականացնել
ամբողջական Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (ՇՄԱԳ): Ծրագիրը
դասակարգվում է որպես "B" կատեգորիա, եթե վերջինիս հավանական բացասական
բնապահպանական ազդեցություններն ավելի քիչ վնասակար են, քան "A" կատեգորիայի
դեպքում: Այդ դեպքում պահանջվում է Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
(ՇՄՆՈՒ):
2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման գործունեությունը
«Երևանի Արևմտյան օղակաձև ճանապարհի երկու ճանապարհային հանգույցների կառուցման»
համար իրականացվել է Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության (ԾՆՏԱ)
խորհրդատուների կողմից` ողջ ծրագրի համար: ԾՆՏԱ խորհրդատուներն այցելեցին ծրագրային
տեղամաս և իրականացրեցին հանրային լսումներ նախքան հաշվետվության պատրաստումը:
Եզրակացվեց, որ Ծրագիրը կարող է դասակարգվել որպես "B" կատեգորիա (տես նաև ստորև
բերված մաս A.2-ը: ԱԲԳ ստուգաթերթիկի հիման վրա Մրցույթ 1-ը` Արշակունյաց պողոտան,
ԱԶԲ կողմից դասակարգվում է որպես "B" կատեգորիա): Հետևաբար, ԾՆՏԱ-ն պատրաստեց
ՇՄՆՈՒ հաշվետվություն ողջ Ծրագրի համար:
3. Պետք է նշել, որ Ծրագրի համար ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը, որը պատրաստվել էր
Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության (ԾՆՏԱ) խորհրդատուների
կողմից, ամբողջությամբ չի համապատասխանում ԱԶԲ ԱՔՀ 2009թ.-ի և Բնապահպանական
ուսումնասիրության և գնահատման շրջանակների (ԲԳՈՒՇ, մարտ 2010թ.), ինչպես նաև ՀՀ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին օրենքի պահանջներին: ԵՔԾԻԳ-ի
պահանջով Ծրագիրը նաև բաժանվել է երկու Մրցույթների, որոնց համար իրականացվում է
առանձին բնապահպանական գնահատում:
4. Թեև ԱԶԲ պահանջների համաձայն` ըստ ծրագրի կատեգորիայի պետք է ներկայացվի
ՇՄՆՈՒ հաշվետվություն, ՀՀ օրենսդրությունը պահանջում է ՇՄԱԳ իրականացում:
Արդյունքում մշակվեց սույն ՇՄԱԳ հաշվետվությունը` երաշխավորելու Մրցույթ 1-ի լիարժեք
համապատասխանությունը ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականությանը (2009), ինչպես նաև
ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի և բնապահպանական նորմերի պահանջներին:
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Ստուգում և դասակարգում

5. Արշակունյաց պողոտայի ծրագիրը ՔԿԶՆԾ ներքո ստուգվել է ԱԶԲ Արագ
բնապահպանական գնահատման (ԱԲԳ) ստուգաթերթիկով՝ վերջինիս բնապահպանական
կատեգորիան որոշելու համար: ԾՆՏԱ խորհրդատուների կողմից լրացված ԱԲԳ
ստուգաթերթիկը սույն հաշվետվությանը կցված է որպես Հավելված 1: Դասակարգումը
հիմնված է բնապահպանական տեսանկյունից ծրագրի ամենախոցելի բաղադրիչի վրա, որը
նշանակում է, որ եթե ծրագրի որևէ մասը ենթադրում է բնապահպանական բացասական
ազդեցություն, ապա ծրագիրը պետք է դասակարգվի “A” խմբում՝ անկախ ծրագրի այլ
ասպեկտների պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցություններից: ԱԲԳ ստուգաթերթիկի
հիման վրա Մրցույթ 1-ը` Արշակունյաց պողոտան, ԱԶԲ կողմից դասակարգվում է “B” խմբում:
Չնայած է “B” խմբում դասակարգմանը` ՀՀ օրենսդրությանը պահանջները բավարարելու
նպատակով պատրաստվել է ՇՄԱԳ:

A.3.
ԱՔՀ համապատասխանությունն ու իրականացումը և ՀՀ
ՇՄԱԳ օրենսդրությունը
a) Հանրային լսումներ և մասնակցություն
6. ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009թ.) և Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման վերաբերյալ ՀՀ
օրենսդրության (1995թ.) համաձայն՝ հանրային լսումները պետք է տեղի ունենան ՇՄԱԳ
դաշտային աշխատանքների վաղ փուլում և ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում, երբ
ՇՄԱԳ հաշվետվության նախագծային տարբերակը մշակվի: Համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի և ՀՀ
օրենսդրության պահանջների` կազմակերպվել են հետևյալ հանդիպումներն ու հանրային
լսումները:
7. Հանրային լսումները կայացան
մարմինների և ՀԿ-ների հետ`

շահառուների

ներկայացուցիչների`

պետական

Էկոնոմիկայի նախարարություն – Գործադիր մարմին
 Տնտեսական զարգացման քաղաքականության զարգացման վարչություն
(ii)
Երևանի քաղաքապետարան – Իրականացնող մարմին
 Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
(ԵՔԾԻԳ)
(iii)
Բնապահպանության նախարարություն
 Կենսաբազմազանության քաղաքականության բաժին
 Ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժին
 Մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժին
(iv)
Մշակույթի նախարարություն
 Պատմության
և
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանության
գործակալություն
 Մշակութային ժառանգության վարչություն
(v)
Հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ)
 Հասարակական բնապահպանական միություն (ՀԿ-ների միություն)
 «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիա ՀԿ:
(i)

Էջ 8-ը 71-ից
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8. Հանրային լսումները կազմակերպվել են հիմնական շահառուներին և ազդեցության
ենթակա անձանց Ծրագրի հավանական ազդեցությունների վերաբերյալ տեղեկացնելու
նպատակով: ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ հանրային լսումները կազմակերպվում են
պետական իրավասու մարմինների և ազդեցության ենթակա համայնքների ղեկավարների
կողմից բնապահպանական փորձաքննության ընթացակարգի շրջանակում` ծրագրի
նախաձեռնողների ակտիվ մասնակցությամբ:
9. Նախաձեռնության մասին տեղեկացնելու և Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով հանրային
լսումները տեղի ունեցան 2010թ. մարտի 19-ին Երևանի քաղաքապետարանում: Գովազդը
տեղադրված էր «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում և Երևանի քաղաքապետարանի
կայքէջում, ինչպես նաև հրավերքներն անմիջապես ուղարկվել են առանցքային
շահառուներին: Այցելուների կազմում էին տասնհինգ գրանցված մասնակիցներ, ներառյալ՝
կառավարության համապատասխան մարմինների և ՀԿ-ների, ինչպես նաև լայն
հասարակության անդամների ներկայացուցիչները (տես Հավելված 3):
10. Մեկ այլ հանրային լսում կազմակերպվեց 2013թ. սեպտեմբերին: Վերջինիս նպատակն էր
հանրությանը
ներկայացնել
բնապահպանական
ազդեցության
գնահատման
բացահայտումները, Ծրագրի պոտենցիալ ազդեցությունները և դրանց վերացմանը կամ
մեղմացմանն ուղղված նկատի առնված համապատասխան միջոցառումները: Հանրային
լսումների վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրված էր օրաթերթում (տես Հավելված 4a):
Սակայն, ԱԵԱ-ները ցուցաբերեցին փոքր հետաքրքրություն: Հարցեր չբարձրացվեցին: ԱԵԱների վրա ազդեցությունները նշված են ծրագծի թերթիկում, որը կցված է որպես հավելված 6: ՀՀ
ՇՄԱԳ մասին օրենքի պահանջը բավարարելու նպատակով 2013թ. հոկտեմբերի 11-ին
կազմակերպվեց երրորդ հանրային լսումը: Այս հանդիպման նպատակն էր հանրությանը
ներկայացնել և հրապարակել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին
հաշվետվության փոփոխությունները և լրացումները, որոնք մշակվել են` համաձայն
«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի մեկնաբանությունների/դիտողությունների:
Հանրային լսման վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրվել էր օրաթերթում (Հավելված 4b):
Սակայն, ԱԵԱ-ների կողմից հետաքրքրություն չցուցաբերվեց և նրանցից ոչ ոք չեկավ
հանդիպման:

b) Տեղեկատվության հրապարակում
11. ԱԶԲ ԱՔՀ տեղեկատվության հրապարակումը պահանջում է իմաստալից հանրային
լսումների իրականացում ծրագրի շահառուների, կառավարության համապատասխան
մարմինների, համայնքների, ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և խմբերի,
քաղաքացիական հասարակության և ՀԿ-ների հետ: Բացի A3 a)-ում նշված հանրային
լսումներից, Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտրամադրվի նաև համապատասխան
նախարարությունների`
Բնապահպանության
նախարարության,
Մշակույթի
նախարարության,
Պատմության
և
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանության
գործակալության, Մշակութային ժառանգության վարչության և ՀԿ-ների հետ կայացած մի
շարք ներածական և ընթացիկ հանդիպումների ընթացքում:
Էջ 9-ը 71-ից
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12. Տեղեկատվության հրապարակման նպատակով ԱԶԲ կայքէջում պետք է տեղադրվեն
ստորև բերված փաստաթղթերը` անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբար թարմացվելով.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ՇՄԱԳ հաշվետվություն (ներառյալ`ԲԿՊ),
Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակներ (ԲԳՈՒՇ),
Ծրագրի իրականացման ընթացքում պատրաստված Ուղղիչ գործողությունների
պլան, և
Բնապահպանական մոնիտորինգի հաշվետվություններ:

A.4.

Բողոքների լուծման մեխանիզմ

13. Բողոքների լուծման մեխանիզմը մշակվել է ազդեցության ենթակա անձանց հետ
հաղորդակցվելու` ծրագրի բնապահպանական կատարման վերաբերյալ ազդեցության
ենթակա անձանց մտահոգությունները, բողոքները և դժգոհությունները ստանալու և
լուծումներ տալու նպատակով: Բողոքների լուծման մեխանիզմն անմիջապես կարձագանքի
ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններին, բողոքներին` կիրառելով պարզ և
թափանցիկ ընթացակարգ, որը հաշվի կառնի գենդերային, մշակութային ասպեկտները և
դյուրամատչելի կլինի ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր խմբերի համար` առանց
ծախսերի և առանց հատուցման: Ազդեցության ենթակա անձինք համապատասխանաբար
կիրազեկվեն մեխանիզմի վերաբերյալ հանրային լսումների և մասնակցության ընթացքում:

A.5.
Հաշվետվությունը, մեթոդաբանությունը և ուսումնասիրության
շրջանակը
14. Փաստացի ուսումնասիրությունն իրականացվել է՝ համաձայն ԱԶԲ Անվտանգության
քաղաքականության հայտարարագրի (ԱՔՀ, 2009), Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման ուղեցույցի (2003) և Բնապահպանական ուսումնասիրության և գնահատման
շրջանակների (ԲԳՈՒՇ), որոնք համաձայնեցված են ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ հետ: Տեղական
ստանդարտների բացակայության դեպքում, ուղղորդում են միջազգային ստանդարներն ու
ուղեցույցները: Սա ներառում է “Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության
ընդհանուր ուղեցույցները” (2007):
15. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և հաշվետվության պատրաստումը,
ինչպես նաև Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանը ներառում են հետևյալ
հիմնական գործողությունները.
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Ելակետային տեղեկատվության հավաքագրում ծրագրային տարածքի ֆիզիկական,
կենսաբանական, և սոցիալ-տնտեսական միջավայրի վերաբերյալ և հասկանալ
տեխնիկական, սոցիալական և ինստիտուցիոնալ ասպեկտները:
Քննարկումներ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ տրանսպորտի և կապի
նախարարության ղեկավարների հետ:
Հանրային լսումներ:
Պոտենցիալ խնդիրների, մտահոգությունների, ինչպես նաև տեղավայրի, նախագծի,
շինարարության հետ կապված ազդեցությունների ստուգում և դրանց մեջ
Էջ 10-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

հավանականորեն առավել զգալիները տարբերակելու գործունեություն և
վերջիններիս հետագա ուսումնասիրության երաշխավորում:
ԲԿՊ պատրաստում՝ նշելով ազդեցության տարածքները, առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները, պատասխանատու գործակալությունները/անձանց, առնչվող
ծախսերը և
ԲԿՊ իրականացման համար իստիտուցիոնալ կառուցվածքի առաջարկում:

(v)

(vi)

16. Սույն ՇՄԱԳ հաշվետվությանն ունի հետևյալ կառուցվածքը.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
Քաղաքականության, օրենսդրական և վարչական շրջանակը
Ծրագրի նկարագրությունը
Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (ելակետային տվյալներ)
Շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցություններ և մեղմացնող
միջոցառումներ
Այլընտրանքների վերլուծություն
Տեղեկատվության հրապարակում, խորհրդակցություն և մասնակցություն
Բողոքների լուծման մեխանիզմ
Բնապահպանական կառավարման պլան(ներ)
Եզրակացություն և առաջարկություններ:

17. Հաշվետվությունը պատրաստում են նաև հայերեն լեզվով՝ Երևանի քաղաքապետարանի
կայքէջում տեղադրելու համար:
18. Ելակետային տվյալները և այլ տեղեկատվությունը ձեռք են բերվել հրապարակված և
չհրապարակված աղբյուրներից, ներառյալ՝ կլիման, տեղագրությունը, երկրաբանությունը և
գրունտները, բնական պաշարները, բուսական և կենդանական աշխարհը և սոցիալտնտեսական տվյալները: Երևան քաղաքի Գլխավոր հատակագիծը, 5-րդ հատոր (2006)
հանդիսանում է ելակետային տվյալների հիմնական աղբյուրը և համալրվել է
տեղեկությունների այլ աղբյուրներով և մասնագիտական ուսումնասիրություններով և
դաշտային հետազոտություններով:
19. Ֆիզիկական ելակետային տվյալները ձեռք են բերվել
Առողջապահության
նախարարության (ԱՆ) Սանիտարական և հիգիենայի բաժնի և Բնապահպանության
նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
աղմուկի, օդի և ջրի որակի հսկողության մասնագետներից:

A.6.

Առաջադրանքները և ձեռքբերումները

20. Աղյուսակ A-1-ը ներկայացնում է Ծրագրի համար կատարված առաջադրանքները և
ձեռնարկված ընթացիկ գործողությունները գործադիր և իրականացնող մարմինների կողմից (ԲՆ
և ԵՔԾԻԳ):

Էջ 11-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Աղյուսակ A-1: Առաջադրանքները և ձեռնարկվող գործողությունները
Առաջադրանքը

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

(i) Պատրաստված Բնապահպանական
ստուգման
ստուգաթերթիկ
ծրագրի
դասակարգման համար:

Բնապահպանական
դասակարգումն
իրականացվել է ԱԶԲ-ի կողմից:

(ii)
Ապահովել,
որ
ՇՄԱԳ-ը
պատրաստված լինի ՀՀ կառավարության
և ԱԶԲ պահանջների համաձայն և
համապատասխան
խորհրդակցությունները
ազդեցության
ենթակա անձանց հետ իրականացվեն՝
ԱԶԲ պահանջների համաձայն:

ՇՄՆՈՒ
սկզբնական
հաշվետվությունը
պատրաստվել է ԾՆՏԱ խորհրդատուների
կողմից և հանրային լսումն իրականացվել է
Երևանի
քաղաքապետարանում՝
2010թ.
մարտի 19-ին:
Մրցույթ 1-ին նվիրված երկրորդ հանրային
լսումը իրականացվել է միայն 2013թ.
սեպտեմբերի 10-ին, իսկ երրորդը` 2013թ.
հոկտեմբերի 11-ին:

(iii) Իրականացնել սկզբնական ՇՄՆՈՒ
հաշվետվության և ԲԿՊ-ի դիտարկում`
ապահովելու
դրանց
համապատասխանությունը
ՀՀ
կառավարության և ԱԶԲ պահանջներին:

ՇՄՆՈՒ սկզբնական հաշվետվությունը և ԲԿՊն դիտարկվել և թարմացվել են ՄՆՇՎԽ-ի
կողմից`
համապատասխանեցվելով
ՀՀ
կառավարության և ԱԶԲ պահանջներին:
Թարմացված
ՇՄՆՈՒ
պատրաստելու
անհրաժեշտությունը
սահմանվել
է`
համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

(iv)
Ըստ
պահանջի՝
ԲՆ
և
այլ
համապատասխան
կառավարության
մարմիններից
ձեռք
բերել
թույլտվությունները/կամ
պարզաբանումները` ապահովելով, որ
բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները
ձեռք բերվեն նախքան շինարարական
աշխատանքների մեկնարկը:

ՄՆ, ԷԲՊՆ, Երևանի քաղաքապետարանից
թույլտվությունների
և/կամ
պարզաբանումների ձեռք բերման համար
անհրաժեշտ դիմումներին ընթացք կտրվի
թարմացված ՇՄԱԳ-ը ԲՆ-ին ներկայացնելուց
հետո` փորձաքննության ուսումնասիրության
և ՄՆՇՎԽ եզրակացության համար:

(v) ԱԶԲ-ին հանձնել Մրցույթ 1-ի ՇՄԱԳ
հաշվետվությունը, ներառյալ՝ ԲԿՊ-ն ու
այլ փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ
են հանրային իրազեկման համար:

ՇՄԱԳ հաշվետվությունը ԲԿՊ-ի հետ միասին
ԵՔԾԻԳ-ի
կողմից
կհանձնվի
ԱԶԲ-ի
դիտարկմանը
և
ԱԶԲ-ի
ու
ԵՔԾԻԳ-ի
պաշտոնական կայքէջերում
տեղադրվելու
համար: ՇՄԱԳ հաշվետվության և ԲԿՊ-ի
հայերեն տարբերակները կհրապարակվեն
ԵՔԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքէջերում:

(vi) Ապահովել, որ ԲԿՊ-ն, ներառյալ`
համապատասխան
մեղմացնող
միջոցառումները, որոնց Կապալառուն
պետք է անդրադառնա շինարարության
փուլում, ընդգրկվեն մրցութային և
պայմանագրային փաստաթղթերում:

ԵՔԾԻԳ-ի և ԾԿԻԱԽ-ի բնապահպանության
մասնագետները
կհամակարգեն
Խորհրդատուի հետ միասին` ապահովելով
բոլոր
ԲԿՊ
պահանջների
ներառումը
մրցութային
և
պայմանագրային
փաստաթղթերում:

(vii) Ապահովել, որ ՇՄԱԳ և ԲԿՊ
հաշվետվությունները հասանելի լինեն
Կապալառուներին:

ԵՔԾԻԳ-ը
կապալառուներին
կապահովի
մրցութային փաստաթղթերով` Ծրագրի ՇՄԱԳ
հաշվետվության հետ միասին:
Էջ 12-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Առաջադրանքը
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

(viii)
Ապահովել
և
մոնիտորինգի
ենթարկել
ԲԿՊ-ի,
ներառյալ`
բնապահպանական մոնիտորինգի պլանի
պատշաճ իրականացումը:

ԵՔԾԻԳ-ը, ԾԿԻԱԽ-ն և ՄՆՇՎԽ-ն կանոնավոր
կերպով
մոնիտորինգի
կենթարկեն
շինարարական
գործողությունները`
ստուգելու համապատասխանությունը ԲԿՊ-ին
և մոնիտորինգի պլանին:

(ix) Եթե կարիք լինի թարմացնել
ծրագրային սահմանները իրականացման
ընթացքում, ապա պետք է դիտարկել
բնապահպանական
դասակարգումը,
վերանայել այն համապատասխանորեն և
նշել, թե արդյոք լրացուցիչ ՇՄԱԳ
ուսումնասիրության
անհրաժեշտությունը կա:

ԵՔԾԻԳ-ը կիրականացնի լրացուցիչ ՇՄԱԳ,
եթե բնապահպանական փորձաքննության
եզրակացությունից հետո ծրագծում կամ
ճանապարհի օտարման գոտում կատարվեն
խոշոր փոփոխություններ:

(x) ԱԶԲ-ին
ներկայացնել
կիսամյակային
հաշվետվություններ
ԲԿՊ-ների
իրականացման,
ներառյալ`բնապահպանական
արտակարգ ծրագրի իրականացման
վերաբերյալ, եթե այդպիսիք կան:

ԵՔԾԻԳ-ը
կհանձնի
կիսամյակային
հաշվետվություններ
ԲԿՊ-ների
իրականացման,
ներառյալ`բնապահպանական
արտակարգ
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ:

Էջ 13-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

B.
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ
B.1.
ԱԶԲ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
պահանջները

21. Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիրը (2009) առաջադրում է ԱԶԲ
կողմից աջակցվող բոլոր ծրագրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
պահանջ: Ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում քաղաքականությունը նաև պահանջում
է, որ ծրագրի հավանական ռիսկերը և նրանց նշանակությունը սահմանվեն Շենգավիթ
վարչական շրջանը, Երևանի քաղաքապետարանը, Էկոնոմիկայի նախարարությունը և այլն
ներկայացնող շահառուների, ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրող անձանց և
համայնքների, ՀԿ-ների և այլն խորհրդակցությունների և հաղորդակցության արդյունքում: Եթե
բացահայտվել են պոտենցիալ բացասական բնապահպանական ազդեցություններ և ռիսկեր,
ապա հնարավորինս շուտ պետք է իրականացվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում: Գնահատումը պետք է հաշվի առնի ծրագրի բոլոր փուլերը, ներառյալ`
շինարարությունն ու շահագործումը, և ազդեցությունները պետք է կանխարգելվեն որտեղ
հնարավոր է, կամ առաջարկվեն մեղմացնող միջոցառումներ:

B.2.
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանն ու
կառավարմանն առնչվող ՀՀ օրենսդրությունը
22. ՀՀ Սահմանադրության 10-րդ հոդվածը (ընդունվել է 1995թ.) սահմանում է պետության
պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և վերարտադրության,
բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ: Խնդրին առնչվող 33 ազգային
օրենքներ հրապարակվեցին շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Գոյություն
ունեն երկու հիմնական օրենքներ, որոնք կառավարում են Հայաստանում շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման համակարգը: Այդ օրենքները ծառայում են որպես շրջանակ
Բնապահպանության նախարարության համար երկրում զարգացման տարբեր ծրագրերի
հաստատման համար. «Շրջակա միաջավայրի պահպանության սկզբունքների մասին» օրենքը
(1991) և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենքը (ՇՄԱԳ) (1995):
23. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենքը ներառում է ՇՄԱԳ
գործընթացի ստանդարտ քայլերը Հայաստանում տարբեր ծրագրերի և գործունեության
համար: Բնապահպանական փորձաքննության պահանջներին համապատասխանում են
օրենքի հետևյալ հոդվածները.
(i) Օրենքի 2-5 հոդվածներով սահմանվում են տարբեր ծրագրերի և ոլորտային
զարգացման «հայեցակարգերի» (որոնք ընդգրկում են շինարարությունն ու
ենթակառուցվածքները) համար պարտադիր անցկացվող
ՇՄԱԳ-ի ընդհանուր
իրավական հիմքերը, տնտեսական և կազմակերպչական սկզբունքները:
Էջ 14-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

(ii) Օրենքն արգելում է որևէ հայեցակարգի, ծրագրի, պլանի կամ գլխավոր հատակագծի
իրականացումն առանց վերջիններիս ՇՄԱԳ-ի դրական եզրակացության: Ի լրումն,
ՇՄԱԳ-ը կարող է նաև մշակվել այն ծրագրերի համար, որոնք գերազանցում են
օրենսդրությամբ՝ 1999թ. մարտի 30-ին Կառավարության N 193 որոշմամբ, սահմանված
սահմանային չափերը: Որոշակի տարածքի “հատուկ կարգավիճակը” նույնպես կարող
է առաջ բերել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ուսումնասիրության
անհրաժեշտությունը:
(iii) Հոդված 4-ի պարբերություն 1-ը սահմանում է առաջարկվող գործողությունների
ցուցակը, որոնք ենթակա են բնապահպանական փորձաքննության: Ինչպես արդեն
նշվել է, վերոնշյալ Հոդվածի ցուցակում նշված բոլոր տեսակի գործողությունների
նախնական փաստաթղթավորումը պետք է ներկայացվի իրավասու մարմնի
դիտարկմանը: Նախնական դիտարկման փուլում փաստաթղթերը պետք է ներառեն
առաջարկված
գործողությունների
ընդհանուր
տվյալները,
դրանց
արդյունավետությունը, տեղը և շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունը:
ԲՆ-ն հաշվի է առնում ներկայացված փաստաթղթերը և որոշում է կայացնում ՇՄԱԳ-ի
անհրաժեշտության վերաբերյալ: Հոդված 4.2-ի համաձայն՝ Կառավարության N 193
որոշումը (մարտի 30, 1999թ.)
հաստատում է ՇՄԱԳ իրականացման համար
սահմանային չափերի ցուցակը: Այնպիսի ցուցանիշների սահմանային չափերը,
ինչպիսիք են` արտադրողականությունը, ծավալը, զբաղեցրած տարածքը և այլն,
տրված են այս ցուցակում: Բարձր ցուցանիշներով առաջարկվող գործողությունները
պետք է ենթարկվեն ՇՄԱԳ-ի: Համաձայն կետ 9-ի` «Ենթակառուցվածքները», 1 կմ-ից
ավել ճանապարհի կառուցման (վերակառուցման) դեպքում, անհրաժեշտ է
իրականացնել բնապահպանական փորձաքննություն:
(iv) Հոդված 4.4-ը սահմանում է նաև, որ իրավասու պետական հաստատությունը կարող է
որոշել իրականացնել ՇՄԱԳ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ առաջարկվող
գործողությունները չեն գերազանցում սահամանված սահմանային չափերը` հետևյալ
հիմունքներով.
• պլանավորվող գործողության տարածաշրջանի տեղական ինքնակառավարման
մարմինների առաջարկությամբ;
• նախարարությունների և այլ պետական կառույցների առաջարկությամբ;
• հասարակական
կազմակերպությունների
և
հասարակական
ակտիվ
խմբավորումների առաջարկությամբ;
• սեփական նախաձեռնությամբ:
(v) ՇՄԱԳ մասին օրենքի 15.1 հոդվածը ներկայացնում է պարտադիր ՇՄԱԳ գործընթացի
ենթակա հայեցակարգային ծրագրերի ցանկը: Անհրաժեշտության դեպքում
Բնապահպաության նախարարությունը կարող է նախաձեռնել շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատում: «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
մասին» օրենքը սահմանում է ծանուցման, փաստաթղթերի, հանրային լսումների և
բողոքարկման ընթացակարգերն ու պահանջները (6-11-րդ հոդվածներ):
24. ԲՆ հիմնական ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իշխանություն ունեն ՇՄԱԳ-ի և
Էջ 15-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ծրագրի հաստատման գործընթացի վրա, հետևյալ երկու պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններն են.
(i)

(ii)

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ը (ԲՊՓ) պատասխանատու է
ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ դիտարկումների և գնահատման
հաշվետվությունների համար, նաև, հարկ եղած դեպքում, շրջակա միջավայրը
պաշտապանելու նպատակով պայմանների ավելացման համար, և
«Բնապահպանական պետական տեսչություն» ՊՈԱԿ-ը (ԲՊՏ) պատասխանատու
է
ծրագրերը
քննելու
համար,
որպեսզի
հավաստիանա
դրանց
համապատասխանությանը ԲՊՓ կողմից ներկայացված պայմաններին և ծրագրի
ԲԿՊ-ին:

25. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն են,
որոնք կիրառվում են ԲՆ կողմից՝ շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներին
համապատասխանությունն
ապահովելու
համար:
Կարևոր
կանոնակարգերին
համապատասխանելու և ԲՆ կողմից դրական գնահատման եզրակացություն ձեռք բերելու
նպատակով սույն ՇՄԱԳ-ը պատրաստվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման մասին» օրենքի (1995) համաձայն, և շրջակա միջավայրի պահապանության
վերաբերյալ օրենսդրական դրույթները համապատասխանաբար հաշվի են առնված: ԲՆ
ՇՄԱԳ գործընթացն ունի նման, եթե ոչ նույնական պահանջներ, ինչպես ԱԶԲ ԱՔՀ-ն: Շրջակա
միջավայրի պահպանության և մեղմացնող միջացառումներին առնչվող օրենսդրական
դրույթները կհասցեագրվեն համապատասխանաբար:
26. Բնապահպանական այլ օրենքների որոշ դրույթներ ևս հաշվի են առնվել գնահատման
ժամանակ: Դրանք առնչվում են բնապահպանական հատուկ պահպանվող տարածքներին, օդի
պահպանությանը, մշակութային և պատմության հուշարձաններին, բուսական և կենդանական
աշխարհին, ջրօգտագործմանը, սեյսմիկ պաշտպանությանը, թափոններին, հիգիենային և
աշխատողների պաշտպանությանը.
(i)

(ii)

“Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ” օրենքը (1991) սահմանում
է հատուկ պահպանվող տարածքների սահմանման և դրանց կառավարման
ընթացակարգերը: Օրենքը սահմանում է ՀՀ-ում հատուկ պահպանվող տարածքների
չորս տեսակ՝ (i) պետական արգելոցներ, (ii) պետական արգելավայրեր, (iii)
ազգային պարկեր և (iv) բնության հուշարձաններ:.
“Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին” ՀՀ օրենքը (1998) իրավական և
քաղաքական հիմքեր է ստեղծում ՀՀ տարածքում այդպիսի հուշարձանների
պահպնության և օգտագործման համար և կանոնակարգում է պահպանության և
օգտագործման իրավահարաբերությունները: Օրենքի 15-րդ հոդվածը, ի թիվս այլ
բաների, նկարագրում է հուշարձանների բացահայտման և պետական գրանցման
ընթացակարգերը, դրանց շուրջ պահպանման գոտիների գնահատման և
պատմամշակութային արգելոցների ստեղծման ընթացակարգերը: 22-րդ հոդվածը
պահանջում է, որ նախքան հուշարձաններ պարունակող հողատարածքները
շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ տիպի գործունեության իրականացման
Էջ 16-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

համար հատկացնելը, պետք է ստանալ լիազորված մարմնի (Պատմության և
մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալություն) հաստատումը:
Հնագիտական, պատմական և մշակութային վայրերը Մշակույթի նախարարության
իրավասության տակ են: Այնուամենայնիվ, այն չի զբաղվում ժամանակակից
հուշարձաններով, որոնք վեր են խոյացել մայրուղու երկայնքով, անհատ
քաղաքացիների կողմից` ի հիշատակ վթարի զոհերի: Այդ հուշարձանների
տեղափոխումը կհամակարգվի համապատասխան մարզային իշխանության
(մարզպետեր) կողմից.
«Բուսական աշխարհի մասին» (1999) «Կենդանական աշխարհի մասին” ՀՀ
օրենքները (2000) սահմանում են ՀՀ բույսերի և կենդանիների պահպանության,
պաշտպանության, օգտագործման, վերարտադրության ու կառավարման, ինչպես
նաև կենսաբազմազանության վրա մարդկանց գործունեության ազդեցությունը
կարգավորելու
քաղաքականությունը:
Այս
օրենքների
հիմնանպատակը
բուսական/կենդանական աշխարհի և կենսաբազմազանության պահպանության
ապահովումն է: Այն նաև սահմանում է տեսակների, մասնավորապես՝ էնդեմիկ և
վտանգված, մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգերը.
“Մթնոլորտային օդի պահպնության մասին օրենքը” (1994թ., լրամշակվել է 2007թ.)
կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է մթնոլորտային
օդի աղտոտման սահմանային կոնցենտրացիաները և այլն: Աշխատավայրերում,
բնակելի և հասարակական շենքերում, բնակեցված տարածքներում և
շինարարական հրապարակներում աղմուկի սանիտարական նորմերը սահմանվում
են ենթաօրենսդրական ակտով.
“ՀՀ հողային օրենսգիրքը” (2001) սահմանում է էներգիայի արտադրության, ջրային
տնտեսության
(ջրամատակարարում,
ջրահեռացում,
պոմպակայաններ,
ջրամբարներ և այլն) և այլ նպատակներով հատկացվող հողերի օգտագործման
հիմնադրույթները: Օրենսգիրքը սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքների
տակ գտնվող հողերը, ինչպես նաև անտառածածկ, ջրածածկ և պահուստային
հողերը: Այն նաև սահմանում է հողերի պահպանությանն ուղղված
միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ պետական մարմինների, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների ունեցած իրավունքները.
“ՀՀ ընդերքի օրենսգիրքը” (2002) սահմանում է հանքային ռեսուրսների և
ստորերկրյա ջրերի օգտագործման և պահպանության հիմնական սկզբունքները,
ներառյալ՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սանիտարական պահպանության
գոտիները:
“ՀՀ ջրային օրենսգիրքը” (2002) ապահովում է իրավական հիմքեր երկրի ջրային
ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման
միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա
սերունդների
համար
ջրային
ռեսուրսների
ապահովման
համար:
Համապատասխանում են Ջրային օրենսգրքի (2002թ.) հետևյալ կանոնակարգերը և
ընթացակարգերը` (a) թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգը, (b)
սանիտարական ելքերը, (c) ցամաքուրդային ջրերի օգտագործումը, (d) ջրային
ռեսուրսների այլընտրանքային հաշվառում, (e) անդրսահմանյան ջրային
Էջ 17-ը 71-ից
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(viii)

(ix)

(x)
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկության մատչելիություն, (g) ստորերկրյա ջրային
ռեսուրսների պահպանություն, (h) պետական ջրային կադաստրում փաստաթղթերի
գրանցում, և (i) հանրության իրազեկում և Ջրային ռեսուրսների կառավարման
գործակալության կողմից մշակված փաստաթղթերի հրապարակում, ինչպես նաև
ջրային ոլորտին և բնապահպանական խնդիրներին առնչվող ուղեցույցներ և այլ
նորմատիվ փաստաթղթեր:
“Թափոնների մասին” օրենքը (2004) սահմանում է թափոնների հավաքման,
փոխադրման, պահման, մշակման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև բնական
ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող
բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և
տնտեսական հիմքերը: Օրենքը սահմանում է նաև ոլորտի պետական լիազորված
մարմինների դերն ու պատասխանատվությունը:
“Բնապահպանական վերահսկողության մասին” օրենքը (2005) կարգավորում է
Հայաստանի
Հանրապետության
բնապահպանական
օրենսդրության
իրականացման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման
հետ առնչվող հարցերն ու սահմանում Հայաստանի Հանրապետությունում
բնապահպանական
օրենսդրության
նորմերի
իրականացման
նկատմամբ
վերահսկողության
առանձնահատկությունների,
համապատասխան
ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների և
բնապահպանական վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը:
Շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու բնական ռեսուրսների օգտագործումը
կառավարող գործող օրենսդրական դաշտը ներառում է բազմաթիվ իրավական
ակտեր:
Կառավարության
որոշումները
բնապահպանական
օրենքների
իրականացման
հիմնական
իրավական
լծակներն
են
հանդիսանում:
Բնապահպանական ոլորտը կառավարվում է նաև նախագահական հրամաններով,
վարչապետի և նախարարաների որոշումներով:
“Անտառային օրենսգիրքը” (2005) կարգավորում է անտառների պահպանությունը,
պաշտպանությունն ու կառավարումը:

B.3.
Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային
բնապահպանական կոնվենցիաներին և արձանագրություններին
27. ՀՀ-ն ստորագրել և վավերացրել է մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ և
արձանագրություններ՝ առաջինը ստորագրելով Ռամսարի կոնվենցիան 1993թ.-ին՝ խոնավ
տարածքների պահպանության մասին: Այս ծրագրի համար առանձնահատուկ կարևորություն
ունի այն փաստը, որ ՀՀ-ն փոխարինել է նախկին ԽՍՀՄ սահմանումներով մշակված բույսերի և
կենդանիների Կարմիր գրքերը ԲՊՄՄ չափորոշիչներին համապատասխան: Սույն ՇՄԱԳ
հաշվետվությունը հիմնված է ԲՊՄՄ Կարմիր գրքերի վրա: Աղյուսակ B-1-ում ներկայացված են
համաշխարհային և տարածաշրջանային նշանակության բնապահպանական և մշակութային
միջազգային այն կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել և/կամ
վավերացվել են Հայաստանի կողմից:
Էջ 18-ը 71-ից
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Աղյուսակ B-1. Միջազգային բազմակողմանի բնապահպանական համաձայնագրեր, որոնք
ստորագրվել կամ վավերացվել են Հայաստանի կողմից.
Կոնվենցիա կամ արձանագրություն, ընդունման օրն Ստորագրվել Վավերացվել է ԱԺ-ի
ու վայրը
է
կողմից
Միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների,
հատկապես ջրլող թռչունների բնադրավայրերի
1993
մասին, (Ռամսար, 1971)
31/03/93
-Կենսաբանական բազմազանության մասին
1992
կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992)
15 /03/ 04
Կենսաբանական անվտանգության մասին
կարթագենյան արձանագրություն
29 /03/ 93
Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի
1992
շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք, 1992)
27 /12/ 02
Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997)
Համաշխարհային մշակութային և բնական
ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիա
(Փարիզ, 1972)
14 /05/ 96
Մեծ հեռավորությունների վրա օդի
անդրսահմանային աղտոտվածության մասին
կոնվենցիա (Ժնև, 1979)
14/12/98
Ծանր մետաղների վերաբերյալ արձանագրություն
14/12/98
Կայուն օրգանական աղտոտիչների վերաբերյալ
արձանագրություն
Թթվայնացման, էվտրոֆիկացման և գետնամերձ
օզոնի առաջացման նվազեցման մասին
01 /12/99
արձանագրություն
14 /05/ 1996
Անդրսահմանային ենթատեքստում
շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
մասին կոնվենցիա
21 /05/2003
Շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատման
մասին արձանագրություն (Կիև, 03)
14 /05/ 1996
Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային
ազդեցությունների մաին կոնվենցիա (Հելսինկի,
1992)
Անդրսահմանային ջրերի վրա արդյունաբերական
վթարների անդրսահմանային ներգործության
21 /05/2003
արդյունքում պատճառած վնասի համար
քաղաքացիական պատասխանատվության և
փոխհատուցման մասին արձանագրություն (Կիև,
2003)
Անապատացման դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի
1994
կոնվենցիա (Փարիզ, 1994)
Էջ 19-ը 71-ից
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Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային
վերահսկման և դրանց տեղափոխման նկատմամբ
հսկողության սահմանման մասին կոնվենցիա (Բազել,
1989)
Օզոնային շերտի պահպանության մասին
կոնվենցիա (Վիեննա, 1985)
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին
Մոնրեալի արձանագրություն (Մոնրեալ, 1987)
Լոնդոնյան
ուղղումներ
Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Կոպենհագենյան ուղղումներ Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ
տեղեկատվության հասանելիության, որոշումների
կայացման գործընթացում հասարակայնության
մասնակցության և արդարադատության
մատչելիության մասին կոնվենցիա (Օրհուս, 1998)
Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական
միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական
օգտագործումն արգելելու մասին կոնվենցիա (Ժնև,
1976)
Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման
ռեգիստրների մասին արձանագրություն (Կիև, 2003)
Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր
քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ
նախնական հիմնավորված համաձայնության
ընթացակարգի կիրառման մասին կոնվենցիա
(Ռոտերդամ, 1998)
Միջազգային լճերի և անդրսահմանային
ջրահոսքերի օգտագործման և պահպանության
մասին կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992)
Ջրի և առողջության մասին արձանագրություն
(Լոնդոն, 1999)
Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին
Ստոկհոլմի կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001)
Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա
(Ֆլորենսիա, 2000)
-Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծման,
արտահանման և սեփականության իրավունքի
փոխանցման արգելմանն ու կանխմանն ուղղված
Մշակութային և բնական համաշխարհային
ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիա

26 /03/ 99

28 /04/ 99
28 /04/ 99
22 /10/ 03
22 /10/ 03
14 /05/ 01
1998

04 /12/ 01

21 /05/03
22 /10/ 03
1998

22 /10/ 03
1998
17 /06/99
23 /05/01
14 /05/03

22 /10/ 03
23 /03/ 04
22 /06/ 93

22 /06/ 93
Էջ 20-ը 71-ից
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Եվրոպական մշակութային կոնվենցիա
Հնագիտական ժառանգության պահպանության
մասին կոնվենցիա
Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության
պահպանության մասին կոնվենցիա
Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության
պահպանության մասին կոնվենցիա
Բեռնի կոնվենցիա- Եվրոպայի վայրի բնության և
բնական միջավայրի պահպանության մասին
Եվրոխորհրդի կոնվենցիա
(Բեռն, 1979)

B.4.

22 /06/ 93
18 /06/05
19 /05/06
20 /03/ 06

2006

Վարչական շրջանակները
a) Կառավարման խորհուրդ

28. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի (ՔԿԶՆԾ) Կառավարման
խորհուրդը ղեկավարվում է վարչապետի կողմից: Դրա կազմում են Էկոնոմիկայի նախարարը,
Ֆինանսների նախարարը, Տարածքային կառավարման նախարարը, Արդարադատության
նախարարը, Տրանսպորտի և կապի նախարարը, Երևանի քաղաղքապետը, ինչպես նաև
Կենտրոնական բանկի, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և Երևանի
քաղաքապետարանի ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներ:
Կառավարման խորհուրդը կազմվել է
Ծրագրի իրականացմանը հետևելու նպատակով: Կառավարման խորհրդի հանդիպումները
տեղի են ունենում ամիսը մեկ անգամ.

b) Գործադիր մարմին
29. Էկոնոմիկայի նախարարությունը (ԷՆ) հանդիսանում է ՔԿԶՆԾ Գործադիր մարմին (ԳՄ):
ԳՄ –ն կիրականացնի Ծրագրի իրականացման և վարկի մարման վերահսկողություն:

c) Իրականացնող մարմին
30. Ծառայությունների
մատուցման
Իրականացնող
մարմինը
(ԻՄ)
Երևանի
քաղաքապետարանն է (Պատվիրատու), որը պատասխանատու կլինի ընդհանուր
տեխնիկական վերահսկողության և Ծրագրերի իրականացման համար: Քաղաքապետարանը
նաև պատասախանատու է աղբի/թափոնների կառավարման ծառայությունների համար, որը
ներառում է աղբի/թափոնների հավաքման, շինարարական աղբի կուտակման համար վայրեր
հատկացնելու, ծրագրային տարածքի հետագա կանաչապատման և գեղեցկացման, ինչպես
նաև քաղաքային նշանակության հրապարակների, պարտեզների և այլ հասարակական
վայրերի մաքրման համար:

d) Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
31. ԻԳ ներքո Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԵՔԾԻԳ-ը պատասխանատու է
Էջ 21-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ծրագրերի ամենօրյա կառավարման համար: Այն ղեկավարվում է լրիվ դրույքով աշխատող
Ծրագրի տնօրենի կողմից: ԵՔԾԻԳ-ը ներառում է մասնագետներ հետևյալ ոլորտներում՝
ինստիտուցիոնալ,
տեխնիկական,
ֆինանսական,
մոնիտորինգի
և
գնահատման,
իրավական/պայմանագրերի
կառավարման,
գնումների,
տարաբնակեցման,
բնապահպանության, հասարակայնության հետ կապերի, ինչպես նաև օգնական/թարգմանիչ:
ԵՔԾԻԳ-ի պարտականությունները ներառում են՝
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

գնումների պլանի պատրաստում և թարմացում,
մրցույթների կազմակերպում, հայտերի գնահատում և աշխատանքների շնորհում,
պայմանագրերի կառավարում,
ՄՆՇՎԽ կառավարում,
Վերահսկողություն,
որակի հսկողություն,
համապատասխան գործակալություններից ձեռք բերել հաստատումների և
թույլտվությունների օրինակներ,
Պայմանագրի շնորհման ժամանակացույցի պատրաստում և վարկի մարում՝ ըստ
ԱԶԲ ուղեցույցների,
կապալառուի կողմից իրականացվող մեղմացնող միջոցառումների ստուգում՝
ԲԿՊ-ում սահմանված կարգով,
կանոնավորապես պատրաստել և հանձնել կիսամյակային բնապահպանական
հաշվետվությունները ԳՄ-ին ԱԶԲ համար,
հանդիսանալ հասարակության հետ շփման օղակ՝ մտահոգությունների և
բողոքների առնչությամբ,
արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին և ծանուցել համապատասխան
իշխանություններին ողջամիտ ժամանակում,
տեղեկացված լինել իշխանությունների պահանջների և օրենսդրության
փոփոխություններին և արձագանքել համապատասխանորեն:

e) Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատու
32. Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատուն (ԾԿԻԱԽ)
կաջակցի Իրականացնող մարմնին (ԻՄ)՝ Մրցույթ 1-ի իրականացումը կառավարելիս: Այս
առաջադրանքի համար ԾԿԻԱԽ-ն հանդես կգա ԵՔԾԻԳ-ի անմիջական վերահսկողության
ներքո: ԾԿԻԱԽ-ը կիրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝
(i)
(ii)

(iii)

փոխգործակցություն ԻՄ, ԳՄ և ԱԶԲ հետ,
ՄՆՇՎԽ-ի կողմից պատրաստված Նախագծի դիտարկում և վերջնական ծրագծի
հաստատումից հետո Բնապահպանական և հնագիտական գնահատման
դիտարկում և հաստատում` համաձայն ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության
հայտարարագրի (2009թ.) և Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության
շրջանակների (ԲԳՈՒՇ)` համաձայնեցված ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ միջև:
Շինարարության
ընթացքում
մոնիտորինգի
ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ի
վերահսկողության գործունեությունը և Կապալառուի գործողությունները,
Էջ 22-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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(iv)

(v)

(vi)
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Ծրագրի ստուգման, դասակարգման, տեղեկատվության հրապարակման
իրականացում,
ինչպես
նաև
խորհրդատվություն
ծրագրի
արդյունքում
ազդեցություն կրած անձանց: Այն կներառի նաև ծրագրի ներքո բոլոր
խորհրդատվական ծառայությունները,
մոնիտորինգի ենթարկել Մրցույթ 1-ի իրականացումը և հաշվետվություն
ներկայացնել ԵՔ, ԷՆ և ԱԶԲ-ին և ապահովել համապատասխանությունը բոլոր
սոցիալական և բնապահպանական պահանջներին,
աջակցություն Բնապահպանական փաստաթղթերը պատրաստելիս:

33. ԾԿԻԱԽ-ը մոնիտորինգի կենթարկի ՄՆՇՎԽ-ին հնագիտական մնացորդների,
հետքերի/նշանների և ավերակների հանդիպելու հավանականության և բնապահպանական
խնդիրներին բախվելու առնչությամբ: ԵՔ, Երևանի կառուցապատման ԵՔԾԻԳ-ի և
համապատասխան նախարարությունների հետ համաձայնեցմամբ այն կառաջարկի
համապատասխան միջոցառումներ (կիրառելով գտածոների գործընթացը)` հայկական
մշակութային և պատմական ժառանգությունը պահպանելու և բարելավելու նպատակով,
ինչպես նաև ապահովելու ժամանակին` սահմանափակ ուշացումներով, շինարարության
ժամանակացույց:

f) Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության
խորհրդատու
34. Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության
(ՄՆՇՎԽ) հիմնական պարտավորությունները ներառում են՝
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

խորհրդատուի

թարմացնել կամ պատրաստել վերջնական Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում (ՇՄԱԳ) (կամ Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
(ՇՄՆՈՒ), եթե կիրառելի է) հաշվետվություն Բնապահպանական կառավարման և
մոնիտորինգի պլանի հետ միասին (ԲԿՊ), ինչպես նաև այլ պահանջվող փաստաթղթեր,
հանձնել թարմացված ՇՄԱԳ, ԲԿՊ և ԲԳՈՒՇ-ը՝
ԷՆ,
ՏԿՆ կամ Երևանի
քաղաքապետարանի և ԱԶԲ դիտարկմանն ու հաստատմանը,
համաձայն ԱԶԲ և ՀՀ կառավարության միջև 2010թ. հաստատված
Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրությունների շրջանակի (ԲԳՈՒՇ) ՝
իրականացնել անհրաժեշտ խորհրդատվությունները, և
դիմել
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության
Բնապահպանական
փորձաքննությանը և ձեռք բերել դրական եզրակացություն ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ
հաշվետվության և ԲԿՊ վերաբերյալ՝ ըստ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի
(ներառյալ՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության հետ համաձայնեցված ծրագիծը և այլն),

35. Շինարարության ընթացքում
ՄՆՇՎԽ-ի հիմնական առաջադրանքները կներառեն
հետևյալ հիմնական գործողությունները`
(i)
(ii)

Ծրագրի շինարարության վերահսկողություն և մոնիտորինգ, ներառյալ տեղմասային
ԲԿՊ,
ապահովել ծրագրի հետ առնչվող բոլոր աշխատանքների իրականացումը
Էջ 23-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

նախագծին և մասնագրերին լիարժեք համապատասխանությամբ և հետևելով
միջազգային ինժեներիայի և որակի ստանդարտներին;
կառավարել պայմանագրային փոփոխությունները, կապալառուի պահանջները
և վերանայումների շրջանակները,
մոնիտորինգի ենթարկել ծրագրի իրականացումը, օգուտները և ապահովել
համապատասխանությունը սոցիալական բոլոր պահանջներին;
ապահովել
տարաբնակեցման
ու
բնապահպանական
պահանջների,
ճանապարհային անվտանգության և մոնիտորինգի իրականացումը` համաձայն
համապատասխան անվտանգության փաստաթղթերի, ԱԶԲ Անվտանգության
քաղաքականության և ՀՀ կիրառելի օրենսդրության,
փոխգործակցել կառավարության և քաղաքային իշխանությունների, Ծրագրի
կառավարման խորհրդատուի, ՀԿ-ների, քաղաքացիական հասարակության,
ինչպես նաև այլ ծրագրի իրականացմամբ հետքրքրված այլ շահառուների հետ`
պատշաճ խորհրդակցություններ իրականացնելու նպատակով;
թերությունների վերացման ժամանակահատվածում կատարել երկու այցելություն;
և
ապահովել շինարարության կապալառուի կողմից մանրամասն տեղամասային
ԲԿՊ-ի պատրաստումը:
հաշվետվություն ներկայացնել ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ-ին:

g) Կապալառուները
36. Կապալառուի
հիմնական
պարտականությունները
սահմանափակված չեն ստորև բերվածով.
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

թվարկված

են,

սակայն

Կապալառուն, որպես աշխատանքային շինարարական փաստաթուղթ, պետք է
թարմացնի ԲԿՊ-ն՝ հիմնվելով ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ հաշվետվության վրա,
անհրաժեշտության դեպքում թարմացնի ԲԿՊ-ն շինարարության ընթացքում և ձեռք
բերի ՄՆՇՎԽ-ի հաստատումը թարմացված մասի վերաբերյալ,
բնապահպանության մասնագետի (առողջապահության և անվտանգության ոլորտի
կրթությամբ) ծառայությունների վարձում` ինչպես սահմանված է մրցութային
փաստաթղթերում,
ԲԿՊ իրականացում որպես պայմանագրի հատուկ մաս` հատուկ պայմաններ, և
որպես տեխնիկական մասնագիր ու տեղամասային ԲԿՊ,
ԲԿՊ տարբեր բաղադրիչների, ներառյալ՝ մոնիտորինգի իրականացման համար
ՄՆՇՎԽ-ի հետ համաձայնեցում,
արտակարգ իրավիճակների և պատահարների դեպքում ծանուցել ՄՆՇՎԽ-ին և
արտակարգ իրավիճակների համապատասխան իշխանություններին,
համապատասխան մարմիններից թույլտվությունների և հաստատումների
ձեռքբերում և դրանց օրինակների տրամադրում ՄՆՇՎԽ-ին, և
ԲԿՊ հաշվետվություն, ինչպես սահմանված է Հավելված 5-ում:

Էջ 24-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

h) Ասիական զարգացման բանկ
37. ԱԶԲ-ն կիրականացնի ծրագրի պարբերական դիտարկումներ, մոնիտորինգ և ծրագրի
ցիկլի ընթացքում ծրագրերի վերահսկողություն՝ ԱՔՀ 2009թ. սկզբունքների և պահանջների
համապատասխանությամբ: ԱԶԲ-ն կաջակցի ԵՔ-ին՝ սոցիալական և բնապահպանական
ազդեցություններն ու ռիսկերը կառավարելիս և կնպաստի ներդրումների երկարաժամկետ
կայունությանը: Այս նպատակով ԱԶԲ-ն պետք է ապահովի, որպեսզի ԵՔ-ն հետևի և պահպանի
պահանջներին ծրագրի
իր սոցիալական և բնապահպանական անվտանգության
նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում:
38. ԱԶԲ-ն ԵՔ-ին կօգնի նաև սոցիալական և բնապահպանական ազդեցություններին և
ռիսկերին արձագանքելիս՝ իր կողմից ծրագրի պատշաճ ստուգման և գնահատման,
դիտարկման և վերահսկողության միջոցով:
39. Ստորև թվարկված են այն դերերն ու պարտականությունները, որոնք ԱԶԲ-ն պետք է
իրականացնի ծրագրի տարբեր փուլերում:
Նախաշինարարական փուլ.
Դիտարկում է ծրագրի ստուգման արդյունքները և վավերացնում է ծրագրի
դասակարգումը:
(ii)
Դիտարկում
և
հաստատում
է
ՇՄՆՈՒ/ՇՄԱԳ-ը՝
անառարկելիության
հիմունքներով:
(iii)
ԱԶԲ կայքէջում հրապարակում է ՇՄՆՈՒ/ ՇՄԱԳ-ը:
Շինարարության փուլ.
(i)

(iv)

Դիտարկում է կիսամյակային հաշվետվությունները և ԵՔԾԻԳ-ին ապահովում
անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ:
Հետշինարարական փուլ.

(v)

Բնապահպանական “A” և “B” կատեգորիաների ծրագրերի համար իրականացնում
է տարեկան բնապահպանական դիտարկման առաքելություններ:

40. Պետական մարմինները և նրանց դերակատարությունը, որ կարող է ներառվել Տրանշ 1-ի
ծրագրում, հետևյալն է.

i) ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
41. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (ԲՆ) պատասխանատու է բնական
ռեսուրսների պաշտպանության, կայուն օգտագործման, վերականգնման, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի բարելավման համար: Այդ ոլորտներում
ԲՆ ղեկավարությունը վերահսկում է ազգային քաղաքականության, շրջակա միջավայրի
չափորոշիչների և ուղենիշների զարգացումը և դրանց կիրառումը: ԲՆ-ն այդ գործառույթներն
իրականացնում է իր կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջոցով: ԲՆ հիմնական
ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իշխանություն ունեն ՇՄԱԳ-ի և ծրագրի
հաստատման գործընթացի վրա, հետևյալն են:
Էջ 25-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

(i)

(ii)
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ԲՊՓ-ը պատասխանատու է ՇՄԱԳ հաշվետվությունների դիտարկման և
փորձաքննական եզրակացության հաշվետվությունների համար, նաև, հարկ եղած
դեպքում` շրջակա միջավայրը պաշտպանելու նպատակով պայմանների
ավելացման համար,
Բնապահպանական պետական տեսչությունը (ԲՊՏ) պատասխանատու է
ծրագրերը
քննելու
համար,
որպեսզի
հավաստիանա
դրանց
համապատասխանությանը ԲՊՓ կողմից ներկայացված պայմաններին և ծրագրի
ԲԿՊ-ին:

42. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն են,
որոնք կիրառվում են ԲՆ կողմից` շրջակա միջավայրի պաշտպանության սկզբունքներին
համապատասխանության հասնելու համար:
43. ԲՆ-ը ներկայացվող ՇՄԱԳ-ը մշակվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման մասին» օրենքի (ՇՄԱԳ) (1995) հիման վրա, որը նման է, եթե ոչ՝ նույնական,
ՇՄԱԳ-ի շրջանակին՝ համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի:
44. ԲՆ-ն հանդիսանում է նաև ՀՀ տարածքում թափոնների կառավարման իրավասու
պետական մարմին: “Թափոնների մասին” օրենքի հոդված 8-ը (24.11.2004) սահմանում է
բնապահպանական
սեկտորի
(ՀՀ
բնապահպանության
նախարարությունը)
իրավասությունները` որպես տարածքում թափոնների կառավարման իրավասու պետական
մարմին
և
լիազորված
է
իրականացնել
հետևյալ
առաջադրանքներն
ու
պարտականությունները բնապահպանական պաշտպանված տարածքում.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)

մշակել պետական քաղաքականություն սեկտորի համար և ապահովել վերջինիս
իրականացումը,
համակարգել պետական իրավասու մարմինների գործունեությունը թափոնների
կառավարման տարածքում,
ապահովել տնտեսական խթանների համակարգ՝ իրականացնելու քիչ վատնող
տեխնոլոգիաներ, թափոնների հավաքում և վերամշակում,
հաստատել թափոնների տեղավորման քվոտաներ՝ իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի համար,
թափոնների կառավարման օբյեկտների տեղակայման վայրերի հաստատում,
թափոնների հաշվառման, գոյացման, հեռացման (վերացում, ախտահանում,
տեղավորում) և վերամշակման գործընթացների ապահովում,
վտանգավոր թափոնների վերամշակման, ախտահանման, պահեստավորման,
տեղափոխման
և
տեղավորման
տարածքում
գործունեության
համար
լիցենզավորման գործընթացի ապահովում,
տրամադրել վտանգավոր և արգելված թափոնների ցուցակը,
ապահովել անդրսահմանային տեղափոխության և թափոնների հեռացման
գործընթաց,
ախտահանված և ոչ վերամշակելի թափոնների տեղավորման կառույցների
հիմնում,
թափոնների կառավարման տարածքում միջազգային համագործակցության
Էջ 26-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

իրականացում, և
օրենքով սահմանված այլ իրավասությունների իրականացում:

j)

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

45. Հանքային ռեսուրսները ՀՀ էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարության (ԷՆ),
բաժանմունքների և պետական իրավասության տակ են: Նախարարությունը և Ընդերքի և
էներգետիկայի պետական տեսչությունները պլանավորում, գնահատում, հետազոտում և
իրականացնում են ծրագրեր՝ կապված ընդերքի հետախուզման և հանքարդյունաբերության
գործողությունների հետ:
46. Պետական տեսչություններն ապահովում են շրջակա միջավայրի, սեփականության և
մարդկանց
կյանքի
պաշտպանությանը:
Դրանք
նաև
պատասխանատու
են
հանքարդյունաբերության անվտանգ գործողությունների, համակարգերի և միջոցների
անվտանգության համար, ինչպես նաև ապահովելու էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության
ծրագրերի համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին:
47. Նմանօրինակ
գործունեություն
ունի
Օգտակար
հանածոների
պաշարների
գործակալությունը: Ընդերքի կոնցեսիոն գործակալության նպատակները և խնդիրները
ներառում են օգտակար հանածոների հետախուզության ծրագրերի կազմումը, բնական
ռեսուրսների
ռացիոնալ
օգտագործումը
և
պահպանությունը՝
ապահովելու,
որ
հետախուզությունը և հանքարդյունաբերության ծրագրերը, բացահանքերի բացումն ու
հաստատումն իրականացվում են՝ «Ընդերքի մասին» օրենքի դրույթների համաձայն:

k) Մշակույթի նախարարություն
48. Հնագիտական, պատմական և մշակութային վայրերը Մշակույթի նախարարության
իրավասության տակ են: «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական
միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքը (ընդունվել է նոյեմբերի 11-ին,
1989թ.). (http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1641&lang=arm)
49. Օրենքի շրջանակներում ծրագիրը պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ գլուխների
դրույթներին.
(i)

(ii)

(iii)

Գլուխ 19. Պատմության հուշարձանների կամ հնագիտական վայրերի տարածքներում
ցանկացած շինարարական գործողություն պետք է իրականացվի իրավասու մարմնի
(Մշակույթի նախարարության) համաձայնությամբ:
Գլուխ 20. Նոր հայտնաբերված տեղավայրերն անմիջապես ստանում են
պաշտպանվածության կարգավիճակ և պաշտպանվում են օրենքով մինչև Պետական
ցուցակի մեջ ներառվելը:
Գլուխներ 21-22. Պատմության հուշարձանների և դրանց միջավայրի ոչնչացումն
արգելված է: Տարածքում նախքան որևէ գործողության իրականացումը այն պետք է
ուսումնասիրվի իրավասու մարմնի կողմից և վերջինիս կողմից տրվի
համապատասխան թույլտվություններ կամ լուծումներ:
Էջ 27-ը 71-ից
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C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
C.1.

Ծրագրի տեսակը

50. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի (ՔԿԶՆԾ) շրջանակներում
Արշակունյաց պողոտայի ճանապարհային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ասիական
զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից: Ներդրումային ծրագիրը կիրականացվի 9 տարվա
ընթացքում: Ծրագիրը կունենա հետևյալ բաղադրիչները և ակնկալվող արդյունքները.
(i)

(ii)

(iii)

Բաղադրիչ A. Տրանսպորտի քաղաքային ենթակառուցվածքի ամբողջականացում,
ընդլայնում, վերականգնում և բարելավում Հայաստանի քաղաքային վայրերում
(ֆիզիկական ներդրում):
Բաղադրիչ B. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման պլան,
համապատասխան համայնքներում քաղաքային տրանսպորտի ինստիտուցիոնալ և
կառավարման կարողությունների հզորացմամբ, ներառյալ՝ կոնցեսիաները (ոչֆիզիկական ներդրումները):
Բաղադրիչ C. Ծրագրի կառավարման hաստատություն. աջակցվող և
խորհրդատվական ծառայություններով՝ Ծրագրի իրականացման և կառավարման
նպատակով, ինչպես նաև ԲՖԳ ներքո բոլոր հատուկ ծրագրերը (ոչ-ֆիզիկական
ներդրումները):

51. Ծրագիրը ներառված է բաղադրիչ A-ում և բաժանվել են երկու առանձին շինարարական
մրցույթների.
(i)
(ii)

Մրցույթ 1.
Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը 1.3կմ-ով (սույն ՇՄԱԳ-ը
վերաբերում է շինարարության Մրցույթ 1-ին),
Մրցույթ 2, Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց հանգույցի կառուցումը, Նոր
Շիրակի
փողոցի
կառուցումը
և
Արտաշատի
մայրուղու
լայնացումը:
Շինարարության Մրցույթ 2-ին առնչվող աշխատանքների համար կիրականացվի
առանձին ՇՄԱԳ:

C.2.

Ծրագրի տեղակայվածությունը

52. Արշակունյաց պողոտայի ծրագրային վայրը տեղակայված է Երևանի Շենգավիթ
համայնքում՝ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից մոտ 6 կմ հարավ-արևմուտք (հղում հաջորդ
էջում Աշխատանքային տեղամասի տեղակայվածության քարտեզին): Արշակունյաց պողոտան
միանում է Արտաշատի մայրուղուն Նոր Շիրակի փողոցի միջոցով: Արշակունյաց պողոտայի
1,3 կմ երկարությունը միանում է Արտաշատի մայրուղուն (Մ-2) Նոր Շիրակի փողոցով:

Էջ 28-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-1. Մրցույթ 1-ի`Արշակունյաց պողոտայի տեղակայվածությունը

Արշակունյաց
պողոտա

Էջ 29-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-2. Մրցույթ 1-ի`Արշակունյաց պողոտայի հատակագիծը

Ազդեցության առավել զգայուն կրողների
տեղակայվածությունը
(Բնակավայրեր)
(Աղմուկ & թրթռում, օդի աղտոտում)

Էջ 30-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

C.3.

Վերջնական փաստաթուղթ V8

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքների նկարագրությունը

53. Աշխատանքները ներառում են Արշակունյաց պողոտայի մոտավորապես 1,3 կմ
երկարության լայնացումը՝ երկկողմանի 2 երթևեկության գոտիներով ճանապարհից
վերափոխելով երկկողմանի 3 կամ 4 երթևեկության գոտիներով ճանապարհի՝ կենտրոնական
բաժանիչ գոտիով:
54. Աշխատանքները ներառում են (սակայն սահմանափակված չեն) հետևյալով՝
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

գոյություն
ունեցող
կոմունիկացիաների
տեղափոխություն,
ներառյալ՝
ջրամատակարարումը,
էլեկտրականությունը
և
տրոլեյբուսի
գծերի
էլեկտրամատակարարումը,
աշխատանքային տեղամասի մաքրում և գոյություն ունեցող կառույցների քանդում՝
առաջարկվող օտարման սահմաններում,
գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի քանդում և վերակառուցում,
նոր երթևեկելի մասի կառուցում՝ մեկ ուղղությամբ երթևեկությանը սպասարկելու
համար,
առնչվող ջրահեռացման համակարգերի հետ կապված աշխատանքներ,
օժանդակ աշխատանքներ, այդ թվում՝ լուսավորության, նշանների և գծանշման,
Ռազմական ինստիտուտի սահմանային պատի և անցակետի քանդում և
վերակառուցում, և
ժամանակավոր աշխատանքներ, որոնք ներառում են երթևեկության կարգավորման
աշխատանքները
և
շինարարության
ընթացքում
մուտքերի
պահպանումը/շահագործումը:

55. Գոյություն ունեցող ճանապարհների լայնացումը կներառի գոյություն ունեցող ասֆալտի
շերտի հեռացումը: Ստանդարտ վերին շերտը և ենթահիմքը կհեռացվեն՝ ինչպես պահանջվում է,
և կփոխարինվի ընդունելի որակի ստանդարտի նյութով: Նոր բիտումային ասֆալտի շերտը
կտեղադրվի ճանապարհի վրա և կողնակներին: Նախագիծը ներառում է 2.2 մ լայնությամբ
մայթեր
ճանապարհի
երկու
կողմերի
երկայնքով:
Կտեղադրվեն
ճանապարհային
անվտանգության միջոցներ, ներառյալ՝ նշանները և գծանշումը:
56. Մանրամասն նախագիծն ավարտվել է սույն ծրագրի համար և ակնկալվում է, որ
շինարարությունը կպահանջի շուրջ 10 ամիս: Արշակունյաց պողոտայի հետ կապված այլ
գործողությունները ներառում են՝
(i)

(ii)
(iii)

աշխատողների հարմարությունների և գրասենյակների համար անվտանգ
շինարարական ճամբարների հիմնում, ինչպես նաև մեխանիզմների և նյութերի համար
պահեստներ,
դարպասներով անվտանգության ցանկապատերի տեղադրում ճամբարների շուրջ, և
շինհրապարակից դուրս եկող փոխադրամիջոցների համար անիվները լվացող
հարմարանքների հիմնում:

Էջ 31-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

C.4.

Վերջնական փաստաթուղթ V8

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գործողությունների ծավալը

57. Մրցույթ 1-ը կազմում է Երևանի Արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհն ամբողջականացնելու
ճանապարհային բարելավումների ծրագրի մի մասը՝ նպատակ ունենալով շրջանցել Երևանի
կենտրոնը և այդպիսով բարելավել երթևեկության հոսքը, ինչպես և նվազեցնել տեղական
նշանակության ճանապարհների գերբեռնվածությունը:

Էջ 32-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

D.

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

58. Սույն գլուխը նկարագրում է համապատասխան ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալտնտեսական պայմանները հետազոտվող տարածքում: Այն նաև ներկայացնում է առկա և
առաջարկվող զարգացման գործունեությունները ազդեցությանը ենթակա ծրագրային
տարածքում` ներառյալ այն տարածքները, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն ծրագրի հետ: Սույն
գլուխը մատնանշում է նաև տեղեկատվության ճշգրտությունը և հուսալիությունը, ինչպես նաև
տեղեկատվության աղբյուրները:

D.1.

Ֆիզիկական ռեսուրսները
a) Կլիմա, օդի որակ, աղմուկ և թրթռումներ

59. Կլիմա. Զվարթնոցի մոնիտորինգի կայանի օդերևութաբանական տվյալների համաձայն՝
ծրագրային տարածքից դեպի արևմտյան/հարավ-արևմտյան կողմ մոտ 1.5 կմ հեռավորության
վրա առկա է չորցամաքային կլիմա, շոգ և չոր ամառներով և չափավոր ցուրտ ձմեռներով, ձյան
ծածկույթը անկայուն է: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը ծրագրային տարածքում կազմում է 120C,
մինչդեռ միջին նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -4oC հունվար ամսին և միջին
առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 26.10C հուլիս ամսին: Խոնավությունը հիմնականում
ցածր է 46%-50%-ով ամռանը և 76%- 82%՝ ձմռանը: Տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 286մմ.
ամենաբարձր մակարդակով մայիսին՝ 42 մմ և ամենացածր մակարդակով օգոստոսին՝ 9մմ:
Քամիների գերակա ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք է:
60. Օդի որակ. Երևանը երեք կողմից շրջապատված է սարերով, ինչը խոչընդոտում է
աղտոտիչների բնական ձևով ցրվելը մթնոլորտում և, հետևաբար, հանգեցնում է օդում բարձր
խտացումների: Օդի աղտոտիչների գոյացման հիմնական աղբյուրն ավտոմեքենաների
արտանետումներն են, որոնք կուտակվում են ճանապարհացանցի ինտենսիվ շահագործման
հետևանքով: Գլխավոր հատակագծում գնահատված է, որ օդի աղտոտիչների շուրջ 95%-ն
առաջանում է հասարակական տրանսպորտի գործառնությունից:
61. Համաձայն Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի` ծրագծի հյուսիս-արևմտյան մասն
անցնում է “չափավոր աղտոտվածության” տարածքով, իսկ հարավ-արևելյան տարածքներում
աղտոտվածությունը “թույլատրելի է”: Աղյուսակ D-1-ը ներկայացնում է օդի աղտոտիչների
խտացումները (օրինակ`փոշի, ծծմբի երկօքսիդ, ազոտ օքսիդ և ազոտ երկօքսիդ) 2007-ից մինչև
2012թ.թ. համար չափված ԲՆ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիտորինգի կենտրոնի
կողմից:
62. Օդի որակի այդ բնութագրերը վերցվել են Էրեբունի օդանավակայանում գտնվող
մոնիտորինգի կայանից: Էրեբունի օդանավակայանը (Երևանի երկրորդ օդանավակայանը) շատ
մոտ է գտնվում է Արշակունյաց պողոտային: Արշակունյաց պողոտայի հարավային
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
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Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

վերջավորությունը Էրեբունի օդանավակայանից գտնվում է 600 մ հեռավորության վրա:
Հետևաբար, օդանավակայանում հավաքագրված օդի ելակետային տվյալները բնորոշիչ են
Արշակունյաց պողոտայում հայտնաբերված օդի ելակետային որակի համար: Աղյուսակը
ներկայացնում է օդի աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան` հիմնվելով
բնակավայրերի մթնոլորտում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) վերաբերյալ ՀՀ
չափանիշների վրա: Համաձայն չափված ընդհանուր տարեկան միջին ցուցանիշների՝
աղտոտիչները (0.18) երբեմն գերազանցել են օրական միջին (0.15) ՍԹԿ-ն: Սակայն, ընդհանուր
միջին տարեկանը 2007-ից մինչև 2012թ. ցածր էր (0.5) արտանետումների առավելագույն
միանգամյա թույլատրելի նորմայից: Աղյուսակը ցույց է տալիս, որ 2007 - 2012 թթ. ընթացքում
ազոտի երկօքսիդի (0.07) չափված ընդհանուր տարեկան միջինը հետևողականորեն չի
գերազանցել ՍԹԿ-ն: Ազոտ օքսիդի համար չափված տարեկան միջինը (0.05) չի գերազանցել
ՍԹԿ-ն առավելագույն միանգամյա թույլատրելի նորմայի համար և պահպանվել է (0.06)՝ օրական
թույլատրելի միջին ՍԹԿ-ով:
Աղյուսակ D-1` Չափված կոնցենտրացիաներ և օդի աղտոտիչի սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիան

Աղտոտի

Սահմանային
Տարեկան միջին չափումները մոնիտորինգ իրականացնող Կայան N7-ում, Էրեբունի թույլատրելի
օդանավակայանում (մգ/մ 3)
կոնցենտրացիա (մգ/մ 3)

2007

2008

2009

2010

1
2

2012 ԸՆԴՀԱՆՈՒ Սահմանային
Ր ՄԻՋԻՆԸ միանվագ
2007-2009
0.04
0.13
0.5
0.25

Միջին
օրական

0.16

0.15

0.07

0.11

Տվյալներ
չկան

0.07

0.05

0.04

0.04

0.02

Տվյալներ
չկան

0.05
0.03

0.05

0.05

0.085

0.052

0.061

0.096

0.053

0.068

0.085

0.04

0.04

0.02

0.02

0.07

0.07

0.06

0.066
0.072
0.03
0.06

0
.4

0.06

Փոշի
Ծծմբի
երկօքսի
դ
Ազոտի
երկօքսիդ
ազոտի
օքսիդ

2011

0.15

Տվյալները տրամադրվել են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիտորինգի կենտրոնից:
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 02.02.2006թ N160-N որոշման, Առավելագույն թույլատրելի խտությունը (ԱԹԽ) մթնոլորտում

63. Բացի տրանսպորտային արտանետումների առաջացրած աղտոտումից, փոշու զգալի մաս է
առկա մթնոլորտում: Դա մեծամասամբ պայմանավորված է խոշոր անտառահատումներով, որ
տեղի են ունեցել տարածաշրջանում, քաղաքի սահմանների սերտ հարևանությամբ: Ջրազուրկ
լանդշաֆտի այս խոշոր տարածքները զգալի փոշի են արտադրում ամառային չոր ամիսների
ընթացքում: Աղյուսակ D-1-ում նշվում է, որ 2007-ից մինչև 2012թթ. չափված փոշու
կոնցենտրացիաների տարեկան միջին տվյալները մշտապես գերազանցել են միջին օրական
ՍԹԿ-ին: Ծծմբի երկօքսիդի մեծությունները 2007-2011թթ. գերազանցել են թե′ առավելագույն, թե′
օրական միջին ՍԹԿ-ն:
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
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Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

64. Աղմուկ և թրթռումներ. ներկայումս Երևանում աղմուկի գերիշխող աղբյուրը կապված է
գործող քաղաքային տրանսպորտի հետ (մոտավորապես 90%): Արշակունյաց փողոցի
հյուսիսային եզրերն անպաշտպան են ճանապարհային երթևեկության ավելի ուժեղ աղմուկից,
քանի որ երթևեկությունն ավելի ինտենսիվ է, քան հարավային եզրում: Հավելված 6-ում
ներկայացված աղմուկի հետազոտության արդյունքները հաստատեցին այս եզրակացությունը:
Աղմուկի հայկական ստանդարտ սահմանաչափերը ներկայացվում են ստորև` Աղյուսակ D-2-ում:
Աղյուսակ D-2 Առավելագույն թույլատրելի աղմուկ
Սահմանները1
Ազդեցության զգայուն կրողներ

Ժամանակ
(ժամեր)

Աղմուկի
մակարդակը
LA
և սարքավորումների
աղմուկի

Աղմուկի
առավելագույն
մակարդակը
LAmaxdBA

մակարդակը
LAeqdBA
Բնակարաններին,
շենքերին, պոլիկլինիկաներին,
դիսպանսերներին, հանգստյան

06:00–22:00

55

70

45

60

տներին,
գիշերօթիկ
ավագ

կամ

տներին,
հաշմանդամ

քաղաքացիների

համար

նախատեսված

տներին,

մանկապարտեզներին,
դպրոցներին

և

22:00-06:00
այլ

ուսումնական
հաստատություններին,
գրադարաններին մոտ գտնող
տարածքներ
Աղբյուր՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն, հրաման N138, մարտի 6-ը, 2002թ., քաղաքային շինարարություն

65. 2013թ. սեպտեմբերին իրականացված աղմուկի չափումները Արշակունյաց պողոտայի երկու
տեղավայրում (Հավելված 7) ցույց են տալիս, որ աղմուկի չափված մակարդակը գերազանցում է
հայաստանյան կանոնակարգի պահանջները: Նույն տեղավայրերում իրականացված
թրթռումների չափումները ցույց են տալիս, որ վերջինիս մակարդակները համապատասխանում
են հայաստանյան կանոնակարգի պահանջներին:

b) Մակերեսային և ստորգետնյա ջրեր
66. Մակերեսային ջրեր ծրագծի մոտակայքում չկան: Հրազդան գետի ամենամոտ կետը գտնվում
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

է մոտավորապես 2.5կմ դեպի հյուսիս հեռավորության վրա ծրագծի հյուսիսային ուղղությամբ,
այնուհետև հոսում է դեպի Երևանյան լիճը մոտավորապես 400 մետր հեռու դեպի հյուսիս:
67. Գլխավոր հատակագիծը ցույց է տալիս, որ ծրագրային տարածքի մոտակայքում ջրհեղեղի
ռիսկը ցածր է, քանի որ Հրազդան գետը խիստ կառավարվում է հեղեղի ռիսկի հսկման առումով:
68. Արտաշատի մայրուղու ստորգետնյա ջրերի մեծամասնությունն ունեն 5-10 մետր խորություն,
սակայն, հոսքի ուղղությունը հայտնի չէ և կարելի է ենթադրել, որ հոսքը գնում է դեպի Հրազդան
գետը՝ դեպի հյուսիս: Այլ տեղեկություններ ստորգետնյա ջրերի մասին չկան:

c) Տեղագրական հետազոտություն, հողեր, երկրաբանություն և սեյսմոլոգիա
69. Մրցույթ 1-ի Ծրագրի տեղանքը գտնվում է Երևանի արևմտյան մասում, Արարատյան
դաշտավայրում: Ծրագրի տեղանքի բարձրությունը կազմում է ծովի մակակարդակից մոտ 870 –
900 մ:
70. Երևանը և հարակից շրջանները գտնվում են սեյսմիկ գոտում և համարվում են սեյսմիկ
ռիսկի բարձր աստիճան ունեցող, առկա շերտանկման գծերի երկայնքով: Տարածքում
երկրաշարժերը կարող են հասնել Ռիխտերի սանդղակով 9-ի և ավել ուժգնության և
առավելագույն հորիզոնական արագացման` 0.4g-ի: 1988 թ.-ին երկրի հյուսիսային հատվածում
տեղի ունեցավ ըստ Ռիխտերի սանդղակի 6.9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որը բազմաթիվ
մարդկային զոհերի պատճառ դարձավ:
71. Երկրաբանությունը հիմնված է կպչուն գրունտի հետազոտման (ենթադրվում է, որ այն
ձեռնարկվել է 1980-ականներին) և գլխավոր հատակագծի վրա: Ծրագրի տեղանքի մակերեսային
երկրաբանական կառուցվածքը բաղկացած է ուշ չորրորդական և բերածո նստվածքներից: Կոշտ
երկրաբանական կառուցվածքը կազմված է շերտավոր կավից և ավազից, որը մանրախճի
արժեքավոր մաս ունի (մոտավորապես 20-30%): Համարվում է, որ հետազոտման արդյունքում
արձանագրված հողի կավային կազմը սահմանափակում է աղտոտիչների` դեպի ստորերկրյա
ջրեր միգրացիան: Երկրաբանական կառուցվածքը զտման սահմանափակ հնարավորություն ունի
չոր կլիմայի և աղքատիկ բուսականության ծածկույթի պատճառով (հումուսի ծածկույթը 1%-ից
քիչ է):
72. Գլխավոր հատակագծում նշվում է, որ ծրագրի տարածքում հողերն աղտոտման ցածր
մակարդակ ունեն: Ծրագծի երկայնքով հողերը պարունակում են քրոմի, նիկելի, կապարի,
արծաթի, ցինկի, կոբալտի, պղնձի և մոլիբդենի կոնցենտրացիաներ: Մրցույթ 1-ի ծրագծի
երկայնքով հողերը պարունակում են ծանր մետաղների (այդ թվում՝ քրոմի, նիկելի, ցինկի, պղնձի,
կոբալտի, մոլիբդենի և արծաթի) կոնցենտրացիաներ, որոնք վերերկրյա են` ետնամասային
կոնցենտրացիաների համեմատությամբ: Մետաղների նշանակալից կոնցենտրացիաներ են
արձանագրվել հողի արդյունաբերական օգտագործողների զբաղեցրած տարածքներում, իսկ
գլխավոր հատակագծում ներառված տեղեկատվությունը հուշում է, որ նման աղտոտումը
տեղայնացված է այդ արդյունաբերական տարածքներում:

Էջ 36-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

73. Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի շրջանակներում իրականացվել է հողատարածքի
հետազոտում` բացահայտելու տեղանքի մոտ աղտոտված հողերի և գրունտային ջրերի
հնարավոր առկայությունը ծրագրային տարածքում: Հետազոտումը հիմնված է աղբյուրի,
արահետի և ազդեցության առավել զգայունակ կրողի մեթոդաբանության վրա:
74. Հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ հողը հավանաբար աղտոտված է յուղերով, ծանր
մետաղներով, պոլիքլորացված բիֆենիլներերով, ասբեստով, ախտածիններով, մետաղներով,
անօրգանական միացություններով և կաուչուկի արտադրության գործողություններից առաջացած
քիմիկատներով:
Հիմք
ընդունելով
կավի
բարձր
կազմը`
աղտոտումը,
ամենայն
հավանականությամբ, հիմնականում սահմանափակված է հողի վերին շերտերով: Կավի
բաղադրությունը կսահմանափակի զտումը դեպի գրունտային ջրեր, սակայն դեռևս առկա է
գրունտային ջրերի աղտոտման հավանականությունը նշված մեկ կամ ավել աղտոտիչներով,
հետազոտման տարածքի ստորին կամ շրջապատող մասում: Ծրագծի սույն հատվածի հետ
կապված՝ ընդհանուր ռիսկը գնահատվել է որպես բարձր հավանականություն ունեցող:

D.2.

էկոլոգիական ռեսուրսներ

75. Հայաստանում «Բուսական աշխարհի մասին» օրենքով (23.11.1999) և «Կենդանական
աշխարհի մասին» օրենքով (03.04.2000) քաղաքականություններ են սահմանվել բույսերի և
կենդանիների բնական պոպուլյացիաների պահպանման, պաշտպանության, օգտագործման,
վերականգնման և կառավարման, ինչպես նաև կենսաբազմազանության վրա մարդու
գործողությունների ազդեցության կանոնակարգման նպատակով: Մշակվել է Հայաստանի
Կարմիր գիրքը, որ թվարկում է պաշտպանության ենթակա բոլոր հազվագյուտ և անհետացող
տեսակները: Բնության պահպանության միջազգային միությունը (IUCN) մշակել է ԲՊՄՄ Կարմիր
(տվյալների) գիրք ու ԲՊՄՄ կարմիր վտանգված տեսակների ցանկ, որտեղ կարևորված են գլոբալ
անհետացման առավել բարձր ռիսկի ենթակա բույսերն ու կենդանիները և, հետևաբար,
ցուցակագրված են որպես էապես վտանգված կամ խոցելի): Երևանին բնորոշ տեսակներ են
առանձնացվել. այդուհանդերձ, ակնկալվում է, որ դրանք հաճախ կհայտնաբերվեն Երևանում և
հարակից շրջաններում:
76. 2010 թ. մարտին և ապրիլին նախնական հետազոտություն էր ձեռնարկվել բնապահպանի
կողմից` ստուգելու գլխավոր հատակագիծը և բացահայտելու բոլոր պաշտպանված տեսակները և
ծրագրի հնարավոր ազդեցությունը նրանց վրա: Այն սեզոնը, որի ընթացքում ձեռնարկվել է
հետազոտությունը, բարենպաստ չէր բուսականության, միգրացիայի, ձմեռման, ձվադրման և այլ
կենսաբանական տեսանկյուններից: Այլ կերպ ասած՝ չկան ստուգված կամ հաստատված
տվյալներ, որ ծրագրային տարածքում առկա են Կարմիր գրքում գրանցված կամ պաշտպանված
տեսակներ:
77. Ծրագրի տեղանքը գտնվում է կիսաամայի լանդշաֆտային գոտում`անապատի
hատկանիշներով: Սույն լանդշաֆտում բուսական և կենդանական աշխարհի տարբեր տեսակներ
կան, որոնք բնորոշ են Երևանին:

Էջ 37-ը 71-ից
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78. Արշակունյաց պողոտան անցնում է չափազանց ձևափոխված քաղաքային և
արդյունաբերական գոտու միջև: Ընդհանուր բուսականությունը մոլախոտերի, խոտերի և
ծառաթփերի տեսակներ են: Ծրագծի հատվածները թափված կենցաղային աղբ են պարունակում
և զուրկ են բուսականությունից: Որոշ պտղատու և դեկորատիվ ծառեր ու թփեր տնկված են
բնակելի սեփականություններում: Տնկված ծառեր և թփեր կարելի է գտնել նաև Արշակունյաց
պողոտայի երկայնքով և Արտաշատի մայրուղու արևելյան եզրին:

D.3.

Սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ

79. 2001-2006 թթ. Հայաստանի բնակչության 34.3% - ն ապրում էր Երևանի 12 վարչական
շրջաններում: 1991թ.-ի անկախությունից և հետագա տնտեսական անկումից հետո բնակչությունը
պակասեց հիմնականում աշխատանքային միգրացիայի, նվազող ծնելիության և մահացության
աննշան աճի հետևանքով, ինչն այն ժամանակվանից ի վեր հանգեցրել է Երևանում բնակչության
ամրագրված թվի: 2001-2007թթ. 12% երկնիշ թվով տնտեսական աճի ժամանակաշրջանից հետո
2008թ. վերջին եռամսյակում երկիրը խիստ հարված ստացավ համաշխարհային ճգնաժամի
հետևանքով: Արդյունքում, 2009թ. ՀՆԱ-ն նվազեց 14.1%-ով: 2011թ. ընդհանուր բնակչության 35%-ն
աղքատ էր` նախքան 2008թ. ճգնաժամը 27.6% աղքատության համեմատությամբ: Մոտ 19.9%-ը
շատ աղքատ էր, իսկ 3.7%-ը` ծայրահեղ աղքատ:
80. Ներկայիս մակրոտնտեսական իրավիճակը մեծապես բարելավվել է 2009թ. ճգնաժամի
համեմատությամբ, և տնտեսությունը վերականգնման ուղու վրա է: 2010թ. 2.1%-ից և 2010թ. 4.6%ից այն աստիճանաբար հասել է 7%-ի 2012թ., որի հիմնական խթանիչներն էին
հանքարդյունաբերության ոլորտը, ագրոարդյունաբերությանը և արտերկրից ստացվող
դրամական փոխանցումները: 2013թ. կանխատեսվում է 6.2% ՀՆԱ աճ:
81. Արտագնա աշխատանքի մեկնած աշխատողներից ստացվող դրամական փոխանցումները
2012թ. աճեցին 11%-ով` կազմելով ՀՆԱ 14%-ը: Համաձայն Ազգային վիճակագրական
ծառայության` գործազրկությունը 2012թ. հասել է 6%-ի: Հայաստանն ընդգրկվել է 2012թ. բարձր
տնտեսական ազատություն ունեցող երկրների ցուցակում:

D.4.

Տնտեսական զարգացում

82. Սույն Ծրագրի տարածքում Ներքին Շենգավիթը և Նորագավիթը ներառում են
արդյունաբերական, առևտրային և բնակելի առանձնացված զանազան տարածքներ:
Մեծամասամբ ռազմական ուժերի կողմից օգտագործվող հաստատություն հանդիսացող
Էրեբունի օդանավակայանը գտնվում է Նորագավիթի հյուսիսային կողմի ծրագծի հենց
արևմուտքում:
83. Ծրագծի երկայնքով անցնում են էլեկտրաէներգիայի, ջրի և կոյուղու վերգետնյա հիմնագծերը,
որոնցից շեղումները պլանավորված են նախագծով:

Էջ 38-ը 71-ից
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E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

E.

E.1.

Ներածություն

84. Ծրագրերի ազդեցությունները ֆիզիկական, կենսաբանական, հնագիտական և մշակութային
ռեսուրսների վրա՝ ներառյալ աշխատողների և համայնքի առողջությունն ու անվտանգությունը,
իրենց ունեցած նշանակությամբ գնահատվում են Ծրագրի ազդեցության ոլորտում, Ծրագրի ողջ
շրջափուլում՝ սկսած նախագծումից, շինարարությանը նախորդող և ընթացիկ փուլերից, մինչև
շահագործման և պահպանման ժամանակահատվածը: Ի հայտ բերված յուրաքանչյուր
ազդեցության համար առաջարկվում է համապատասխան մեղմացնող միջոցառում (տես նաև
Հավելված 6-ը` “Ծրագծի թերթիկ”, ճանապարհային միջանցքի երկայնքով տեղայնացված
ազդեցությունների համար):
85. Ազդեցությունների գնահատումները գլխավորապես հիմնված են ինժեներական նախագծի,
առաջարկվող ճանապարհային ծրագծի և շինարարական աշխատանքների մեթոդի վրա:
Աշխատանքների ընթացքում շինարարությանն առնչվող այլ գործողությունները ներառում են՝
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Հիմնել անվտանգ շինարարական ճամբարներ աշխատողների սարքավորումների,
գրասենյակների և նյութերի ու սարքերի պահեստավորման համար: Ճամբարները
պետք է ցանկապատել ապահով դարպասներով:
Ճանապարհից հանել շինարարական աշխատանքներից առաջացած առկա
թափոնները (փոշի, ճանապարհների ցեխը, ճամբարների աղբը և այլն):
Ծրագծի պեղում և չափազատում:
Ստեղծել անիվները լվացող հարմարություններ շինհրապարակից հեռացող
փոխադրամիջոցների համար:
Կողնակների և բաժանիչ գոտիների կանաչապատում շինարարությունից հետո:

E.2.

Բացասական ազդեցություններ

86. Արշակունյաց պողոտայի կենսաֆիզիկական միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունները
(ինչպիսիք են՝ հողի էրոզիան, աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակները, օդի և ջրի
որակը), ամենայն հավանականությամբ, ժամանակավոր բնույթ կկրեն և միայն ի հայտ կգան
շինարարության ընթացքում: Այդ ազդեցությունները կառավարելի են և հնարավոր է դրանք
նվազեցնել, եթե ոչ վերացնել, Բնապահպանական կառավարման պլանում առաջարկված
մեղմացնող միջոցառումները ժամանակին և ճիշտ իրականացնելու դեպքում:
87. Ծրագծի մերձակա կառույցները՝ թե՛ առևտրային, թե՛ բնակելի տարածքները, կհանդիսանան
շինարարության ընթացքում փոշու և բարձրացած աղմուկի և թրթռումների կրողները: Փոշու
վնասակար ազդեցությունները կնվազեցվեն մեխանիկական ջրցան-ցնցուղներով:

Էջ 39-ը 71-ից
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88. Աղմուկի և թրթռումների վնասակար ազդեցությունը կնվազեցվի` խստորեն հետևելով
Հայաստանի չափանիշներով աղմուկի թույլատրելի սահմաններին, նավազագույնի հասցնելով
աղմուկն ու թրթռումները վերջիններիս առաջացման սկզբնաղբյուրում, շինարարական
գործողությունները, մեքենաներն ու սարքավորումները հեռու տեղակայելով ազդեցության
առավել զգայունակ կրողներից (Արշակունյաց պողոտայի հարավային հատվածում տեղակայված
տները), աղմկոտ գործողությունները պլանավորելով կեսօրվա ժամերին և կանոնավոր կերպով
մոնիտորինգի ենթարկելով աղմուկի և թրթռումների մակարդակները:
89. ԲԿՊ-ն` Բնապահպանական ենթապլանում, մանրամասնորեն նկարագրում է աղմուկին
ուղղված մեղմացնող միջոցառումները և դրանց իրականացումը:
90. Ճանապարհային ծրագիծը տեղադրված է օտարման գոտում, որը հաստատվել է 1980ականներին և հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի սեփականությունը: Ճանապարհի
լայնացման համար նախատեսված տարածքները զբաղեցրած են մի քանի բնակելի
առանձնատներով, որոնք ապօրինի են համարվել, այսինքն՝ կառուցվել են հասարակական
հողերի վրա՝ առանց քաղաքապետարանի հաստատման: Դա վերաբերում է նաև մի քանի
մասնավոր օրինական բիզնեսներին: Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա անձինք (ԱԵԱ-ները)
պատշաճ կերպով կփոխհատուցվեն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման Ծրագրի (ՀՕՏԾ)
իրականացման միջոցով, որը պատրաստվել է Ծրագրի համար՝ ԱԶԲ-ի Անվտանգության
քաղաքականության հայտարարագրի
(2009) և Հողերի օտարման ու տարաբնակեցման
շրջանակի (ՀՕՏՇ) համապատասխան՝ Կառավարության և ԱԶԲ-ի կողմից հաստատված 2012թ.-ին:

E.3.

Մեղմացման ոչ ենթակա բացասական ազդեցություններ

91. Մեղմացման ոչ ենթակա բացասական ազդեցությունները հետևյալն են` (i) թրթռումներն ու
արտանետումները շինարարության և շահագործման ժամանակ, նույնիսկ փոքր
քանակություններով և ՍԹԿ-ից ցածր, և (ii) ավելացող երթևեկությունը, և, արդյունքում,
երթևեկողների կողմից բացասական ազդեցության հնարավոր մեծացումը:

E.4.

Դրական ազդեցություններ

92. Ճանապարհի նոր հատվածի կառուցման նպատակն է Արշակունյաց մայրուղու և Շիրակի
փողոցի միջև ճանապարհային հանգույցի ապահովումը, որը կկազմի Երևանի Արևմտյան
օղակաձև ճանապարհի մի մասը: Այս շրջանցիկ ճանապարհի ավարտով քաղաքի կենտրոնը
կբեռնաթափվի երթևեկությունից, և ակնկալվում է, որ գերբռնվածության նվազեցման հետևանքով
կբարելավվի տարածքային օդի որակը:
93. Դժվար է կանխատեսել սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները. շինարարական
աշխատանքների ընթացքում ժամանակավոր աշխատանքի անցնելը գուցե կապահովի լրացուցիչ
եկամուտ: Ոմանք կարող են իրենց վիճակը ժամանակավորապես բարելավել՝ աշխատելով
Ծրագրի վրա: Ակնկալվում է, որ նոր ճանապարհը դրական դեր կունենա Երևանի և երկրի
տնտեսական աճը խթանելու հարցում:
Էջ 40-ը 71-ից
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E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

94. Նոր ճանապարհային ծրագիծը կնախագծվի և կկառուցվի այնպիսի չափանիշներով, որ
արդյունքում բարելավվեն ճանապարհային գծանշումները, նշանները, անվտանգության,
ջրահեռացման համակարգերը, ջրթող խողովակները և կողնակները:

E.5.

Տեղանքով պայմանավորված ազդեցությունները

95. Ծրագրի ոչ մի մաս չի անցնում էկոլոգիապես զգայուն տարածքներով, նշանակված
կենդանիների կամ սրբավայրերի, ազգային զբոսայգու, բուսաբանական այգու կամ միջազգային
նշանակություն ունեցող տարածքների (օր.՝ ՄՄԲՊ, ՌԱՄՍԱՐ) միջով կամ դրանց մերձակայքով:
96. Ծրագրի
աշխատանքային
տեղամասի
մերձակայքում
չկան
բնական
կենսաբազմազանության տեղանքներ: Ավելին՝ ծրագիծը չի անցնում ՄԱԳՄԿ-ի կամ ՄՆ-ի
կողմից նշանակված մշակութային ժառանգություն ունեցող կամ հնագիտական տեղանքներով
կամ դրանց մերձակայքով:

a) Տարածքի բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը
97. Ուսումնասիրությունների ժամանակ հաստատվեց, որ ճանապարհի ծրագծով մեկ և
Արշակունյաց պողոտայի մերձակայքում չկան Կարմիր Գրքում գրանցված բուսականության և
կենդանական աշխարհի վտանգված տեսակներ: Դա կարող է լինել ճանապարհի ծրագծի
երկայնքով առկա վատթարացող պայմանների հետևանքով, որն առանձնահատուկ է այն
տարածքներին, որտեղ կառուցված են տներ և առևտրային հաստատություններ, և չկան Կարմիր
Գրքում թվարկված բուսականության և կենդանական աշխարհի որևէ տեսակի համար
նպաստավոր բնակիչներ:

b) Ծառերը ճանապարհային ծրագծի երկայնքով
98. Ծրագրի ճանապարհային ծրագիծը գտնվում է խիստ ձևափոխված քաղաքային և
արդյունաբերական տարածքում: Ծրագծի որոշակի հատվածներում կան կուտակված
կենցաղային աղբեր և չկա բուսականություն: Մի քանի մրգատու և դեկորատիվ ծառեր են տնկվել
Արշակունյաց պողոտայի և Արտաշատի մայրուղու արևելյան եզրի բնակելի տարածքներում:
99. Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով ընդհանուր առմամբ հաշվվել է 81 մեծ և փոքր ծառ
(10սմ-80սմ ԿԲՏ-ով), 33 թուփ և 17 տնկի, որոնք կկտրվեն ճանապարհի լայնացման ընթացքում:
Այդ ծառերի և թփերի տեսակների թվում գրանցվել են հետևյալ տեսակները՝ բարդի, ուռենի
հացենի, թխկի, հաճարենի և կաղնի: Այս ծառերի և թփերի նոր վերահաշվարկն իրականացվել է
2013թ. սեպտեմբերին: Մասնավոր ծառերի կորուստը (կամ դրա հետ կապված որևէ բիզնեսի
կորուստ) կփոխհատուցվի Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ընթացակարգերով:
100. ՄՆՇՎԽ-ի կողմից նախագծում նշվել են այն տարածքները, որտեղ հարմար է իրականացնել
ծառատնկումը: Որտեղ հնարավոր լինի, օտարման գոտուց հանված համայնքային ծառերը
կփոխարինվեն տեղական ծառերով և թփերով 6:1-ի հարաբերությամբ (տես նաև պարբերություն
127): Ծառատնկման սխեմաները կարող են թարմացվել և փոփոխվել Կապալառուի կողմից:
Էջ 41-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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Նախագծի հետ առնչվող ազդեցություններ

101. Ճանապարհը կնախագծվի և կկառուցվի բարձր արդիական չափանիշներով՝ նպաստելով
վարորդի անվտանգությանը: Ծրագրի կառուցվածքային տարրերը նախագծվել են՝ հաշվի
առնելով տվյալ տարածքի սեյսմիկ բարձր ռիսկը: Ճանապարհի նախագծի մեջ տեղ է գտել
ջրահեռացումը՝ հոսքը վերահսկելու և դրանով իսկ հողերի էրոզիան և տեղական ջրհեղեղները
նվազեցնելու համար:
102. Նախագիծը ներառում է սահմանափակ կանաչապատում ճանապարհի շեպերին, խոտերի և
սերմերի տեսքով ողողումից խուսափելու նպատակով: Կանաչապատման առավելություններից
են՝ բարձրացնել էկոլոգիական արժեքը, նպաստել արտահոսքի ներծծվելուն, շրջակայքի
տեսողական էսթետիկային, աղմուկի նվազեցմանը և կայունացնել հողի կառուցվածքը:
103. Նոր ճանապարհային հատվածը կբարելավի ճանապարհային անվտանգությունը և Երևանի
տարածքային օդի որակը՝ քաղաքի կենտրոնական մասից երթևեկությունը շեղելու և գերբեռնված
տեղային ճանապարհները թեթևացնելու միջոցով: Ճանապարհը կնախագծվի և կկառուցվի բարձր
արդիական չափանիշներով՝ նպաստելով վարորդի անվտանգությանը:

E.7.

Ազդեցությունները շինարարության ընթացքում

104. Ստորև ամփոփ ներկայացված են շինարարությանը նախորդող, մոբիլիզացիայի և
շինարարության փուլերը՝ հնարավոր ազդեցություններով հանդերձ, և առաջարկվում են
համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ: Մանրամասն մեղմացնող միջոցառումները՝
ներառյալ կոնկրետ ոլորտների համար մանրամասն գործունեության ծրագրեր մշակելու
պահանջը, ներառված են ԲԿՊ-ում:
105. Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ կանոնները, հանրության և
շինարարության վրա աշխատողների անվտանգությունը, ինչպես նաև հիգիենան պետք է ծրագրի
շինարարության բոլոր փուլերում լինեն համապատասխան և պահվեն լիարժեքորեն:
106. Նախքան շինարարության մեկնարկը օտարման գոտու շենքերի բնակիչներին պետք է
տարաբնակեցնել, իսկ շենքերը քանդել: Դրա ամբողջական սոցիալական ազդեցությունը
գնահատվում է՝ ամփոփվելով սոցիալական վերլուծության հաշվետվության մեջ, իսկ
տարաբնակեցումը կձեռնարկվի՝ ՀՕՏԾ-ի համաձայն:
107. Շինարարական ճամբարներ. Ցանկացած շինարարական ճամբարի տեղանքը պետք է
ընտրվի կապալառուի կողմից՝ ԵՔԾԻԳ-ի բնապահպանի խորհրդակցությամբ, որպեսզի լինեն
նվազագույն բացասական ազդեցությունները: Յուրաքանչյուր ճամբարի համար կապալառուն
պետք է մշակի տվյալ աշխատանքային տեղամասին հատուկ ԲԿՊ, որը պետք է ներառի
շինհրապարակի ծրագիր, պինդ և հեղուկ թափոնների կառավարման պլան և աշխատանքային
տեղամասի վերականգնման պլան:
108. Կոմունիկացիաներ. Հնարավոր է, որ շինարարության ընթացքում թե՛ գետնից վերև, թե՛

Էջ 42-ը 71-ից
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ներքև գտնվող կոմունիկացիաները դադարեն աշխատել: Դա կարող է ներառել հիմնական
ջրագծերը, կոյուղու խողովակները, էլեկտրականությունը, ինչպես նաև ոռոգման միջոցները:
Հիմնվելով նախագծման փուլում տեղի ունեցած կոմունիկացիաների վերաբերյալ հարցումների
վրա՝ նախքան շինարարությունը կապալառուն պետք է կազմի ժամանակավոր կամ մշտական
տեղափոխման և/կամ պահպանման ծրագիր: Սպասարկումների ցանկացած խափանում կլինի
կարճաժամկետ և տեղայնացված և հաշվի կառնվեն տարվա ժամանակն ու օրվա ժամերը:
Ազդեցությանը ենթակա անձինք պետք է նախքան աշխատանքները ծանուցվեն/տեղեկացվեն դրա
մասին:
109. Անվտանգություն. Շինհրապարակի անվտանգությունը և աշխատողների ու մերձակա
համայնքների բնակիչների ապահովությունը ԱԶԲ-ի խնդրո առարկան է: Կապալառուն պետք է
բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկի շինարարության ընթացքում հանրության և հետիոտնի
անվտանգությունն ապահովելու համար և պետք է կառուցի ու պահպանի այնպիսի պատնեշներ,
ինչպիսիք են՝ նշաններն ու գծանշումները՝ կողմնակի մուտքն աշխատանքային տեղամաս
արգելելու համար: Կախված շինարարության տեղամասի չափից և շինարարական
աշխատանքների բնույթից՝ շինարարության աշխատանքային տեղամասի հատակագիծն այնպես
պետք է կազմվի, որ տարածքներ ներառվեն շինարարական ճամբարների, գրասենյակի,
շինարարությանն անհրաժեշտ պարագաների և շինարարական նյութերի ու սարքերի համար թե՛
նախքան շինարարությունը, թե՛ շինարարության ընթացքում՝ անվտանգությունն ապահովելու
համար: Նախքան շինարարության մեկնարկը, կտրամադրվեն առաջին օգնության միջոցներ և
կկազմվեն անվտանգության ու բնապահպանական արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու
ծրագրեր: Ասֆալտապատման ընթացքում արձակվող պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինները
(ՊԱԱ) վտանգավոր են աշխատողների առողջության համար: Կապալառուն կապահովի և
կվերահսկի, որպեսզի համապատասխան անվտանգության սարքավորումներ օգտագործվեն
բ ոլոր կապալառուների անձնակազմերի համար: Այդ անվտանգության սարքերը կներառեն
սաղավարտներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, տեսողությունը պաշտպանող, լսողությունը
պաշտպանող միջոցներ, անվտանգության այլ միջոցներ (որտեղ հնարավոր է) ու
սարքավորումներ ջրի վրա աշխատելու համար, ինչպես նաև փրկարար սարքեր ու
կրակմարիչներ:
110. Աշխատանք.
Ծրագիրն
ամենայն
հավանականությամբ
աշխատանքային
հնարավորություններ կընձեռի տեղացիներին: Խորհուրդ է տրվում, որ աշխատողների
հավաքագրումն առաջարկվի տեղական համայնքի շրջանակներում, քանի որ այդ դեպքում
ամենայն հավանականությամբ ավելի շատ կնվազեն սոցիալական խնդիրները, քան ոչ տեղացի
աշխատողներ ունենալու դեպքում:
111. Բնապահպանական և անվտանգության կողմնորոշվածություն. Կապալառուն կնշանակի
անվտանգության
աշխատող:
Անվտանգության
աշխատողը
մասնագիտական
առողջապահության և անվտանգության հետ կապված արձագանքելու պլանի համաձայն՝ պետք է
կազմակերպի կողմնորոշվածության/անվտանգության դասընթաց, որին պարտավոր են
մասնակցել Կապալառուի ողջ անձնակազմի անդամները շինհրապարակում իրենց առաջին
աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում: Շինհրապարակի աշխատողներին պետք է իրազեկել և
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ուսուցանել ստանդարտ բնապահպանական պահանջները և ՇՄԱԳ-ի պահանջները:
Կապալառուներից
Պայմանագրով
կպահանջվի
շրջակա
միջավայրի
մասին
կողմնորոշվածություն/ուսուցում և մոնիտորինգ ներառել՝ որպես ծրագրի կառավարման մի
մասը:
112. Հանրային իրազեկում. Կապալառուները հնարավոր ազդեցությունը կրողներին կծանուցեն
իրենց տարածքում գալիք շինարարական աշխատանքների մասին, որոնց հետևանքով կշատանա
փոշին, աղմուկը, ժամանակավորապես կփակվեն ճանապարհներն ու
կավելանան
երթևեկության շեղումները: Դա կարող է լինել նաև լրատվական հայտարարությունների տեսքով,
որոնք կուղղվեն հանրությանը: Ծանուցումները պետք է ապահովեն այն անձանց կոնտակտային
տվյալները, որոնց պետք է դիմել լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու կամ բողոք
ներկայացնելու համար: Իսկապես արդյունավետ լինելու համար հանրային տեղեկատվական
քարոզարշավները պետք է տարածել՝ ներգրավելով ՀԿ-ներին:
113. Չափազատում և բուսականության մաքրում. Նախքան շինարարությունը սկսելը, ծրագծի
ներսում եղած դեկորատիվ և պտղատու ծառերը և մյուս բուսականությունը կմաքրվեն: «Շրջակա
միջավայրի գնահատում և ստուգում որպես օժանդակություն ՇՄԱԳ հաշվետվություններին»
Հավելված 2-ի, Մաս 5-ի եզրակացությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ
հայտարարված է հետևյալը. «Շինարարական տեղամասի հետազոտության ընթացքում
Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակները չեն
հանդիպել»: Հնարավոր է՝ բուսականություն մաքրելը, հող տեղաշարժելը և մյուս շինարարական
գործողություններն ազդեն մյուս բույսերի և կենդանիների վրա: Հնարավորության սահմաններում
կտրված ծառերը և թփերը պետք է փոխարինվեն նոր ծառերով և թփերով: Բուսականությունը
հանելն ու շինհրապարակը մաքրելը պետք է ձեռնարկվեն ուշ աշնանը և/կամ ձմռանը, որոնք
ամենանպաստավոր եղանակներն են բուսականության և պաշտպանված կենդանական
աշխարհի տեսակների վրա եղած ազդեցությունները կանխարգելելու համար: Ցանկացած
հեռացված բուսականություն կամ թափոն, որոնք չեն օգտագործվելու շինարարության
ընթացքում, պետք է հեռացվեն մաքրման համար նախատեսված 30 օրվա ընթացքում: Հեռացված
բուսականությունը կամ թափոնները չպետք է կուտակվեն կամ տեղադրվեն չմաքրված
մարգերում, իսկ եթե կուտակվեն կամ տեղավորվեն մաքրված հողի մարգերում, ապա պետք է
կանխարգելել դրանց տարածումը: Հանված/վերացված բուսականությունը չպետք է այրվի: Եթե
բուսականության մաքրումը պետք է իրականացվի հերբիցիդով (թունաքիմիկատներով), ապա
այն պետք է կատարվի` համաձայն կիրառելի օրենսդրության և արտակարգ իրավիճակների
ծրագրի ցուցումների:
114. Բուսահող. Հատուկ ջանք պետք է թափել բուսահողը մաքրելու, պահելու և հետագայում
բաժանիչ գոտիներում և շինհրապարակի վերականգնման համար այն նորից օգտագործելու
նպատակով: Ավելցուկային բուսահողը պետք է բաշխվի տարածքում՝ տեղական
կառավարության խորհրդի համաձայն: Բուսահողերի պահպանությունը նկարագրված է նաև
ԲԿՊ-ում և Տեխնիկական մասնագրերի Բաժին 1002-ում`«Բուսահող»:
115. Հողի էրոզիա և նստվածքներ. Արշակունյաց պողոտայի ճանապարհային ծրագիծը գտնվում է
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համեմատաբար հարթ ռելիեֆի վրա: Հողի էրոզիան թեք տարածքում գրեթե աննշան է լինում:
Սակայն հողի էրոզիա կարող է առաջանալ տեղատարափ անձրևների ժամանակ հանույթը և
բուսահողը սխալ պահեստավորելուց: Այս քայքայված նյութերն ի վերջո կարող են խցանվել
ջրահեռացման խողովակներում և ջրանցքներում: Հողի էրոզիան և նստվածքները կանխարգելող
ու մեղմացնող միջոցները տրված են ԲԿՊ-ում:
116. Փոշի և արտանետվող գազեր. Երբ գետնի ծածկը հեռացվի, աշխատանքային տեղամասի
մերկացված հողերը կհանդիսանան փոշու աղբյուր և անհանգստություն կպատճառեն շրջակայքի
ազդեցությունը կրողներին՝ վատթարացնելով տվյալ տարածքի օդի որակը: Փոշու առաջացումը
պետք է կանխարգելվի հիմնականում բուսականության ծածկը հարկ եղած տևողությամբ
պահպանելու և շինարարական նյութերի ու տեխնիկայի տեղափոխման համար նախատեսված
ճանապարհները ջրելու միջոցով: Շինարարական փոխադրամիջոցների արտանետումների
հետևանքով առաջանում են կոշտ մասնիկներ և ազոտի երկօքսիդ (NO2)՝ չնայած հնարավոր
ազդակիրների վրա ազդեցությունն աննշան կլինի, քանի որ մակարդակն ու տևողությունը
սահմանափակ
կլինեն:
Այնուամենայնիվ,
փոխադրամիջոցների
վրա
կկիրառվեն
արտանետումները թուլացնող միջոցներ, ինչպես օրինակ՝ քերիչներ կամ դիզելային մասնիկների
զտիչներ: Մանրամասն մեղմացնող միջոցառումները ներառված են ԲԿՊ-ում:
117. Աղմուկ. Շինարարության ընթացքում փոխադրամիջոցների և սարքերի (ներառյալ
էքսկավատորներ, խտացուցիչներ, պնևմատիկ մուրճեր) շահագործման և շինարարությանն
առնչվող այլ գործողությունների հետևանքով աղմուկ է առաջանում: Ազդեցությանը ենթակա
ամենազգայուն անձինք ճանապարհային ծրագծի հարակից շենքերի և բնակելի տարածքների
բնակիչներն են: Հիմնական զգայուն ազդեցություն կրողները տեղակայված են Պատկեր C-2-ում:
118. Շինարարության աղմուկի մակարդակները շրջակայքի ազդակիրների վրա շինարարության
ընթացքում փոխվում են՝ կախված իրականացվող գործողություններից, ազդակիրների
հեռավորությունից, ինչպես նաև մթնոլորտային պայմաններից: Կապալառուն պետք է մշակի
Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան, որտեղ հայտնի են շինարարական ճամբարների
առկա տարածքները: Առանց մեղմացման աղմուկի բարձրացող մակարդակը, հավանաբար,
կունենա զգալի ազդեցություններ, որոնք ժամանակավոր են: Աղմուկի նվազեցման համար
կիրառվելիք մեղմացնող միջոցառումները ներառում են.
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Աղմկոտ գործողությունների իրականացումը ծրագրել կեսօրվա համար՝ խուսափելով
գիշերային ժամերին աշխատելուց:
Նվազեցնել բնակելի տարածքներով ծանր փոխադրամիջոցներ անցկացնելու
անհրաժեշտությունը՝
կոնկրետ
նշելով
հասարակական
ճանապարհների
երթուղիները, աշխատանքային տեղամասի մուտքի հատվածները և շինանյութերի ու
տեխնիկայի տեղափոխման համար նախատեսված ճանապարհները:
Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների վրա տեղադրել և պահպանել
արտանետումները խլացնող արդյունավետ համակարգեր:
Անհրաժեշտ համարվող վայրերում, որտեղ հնարավոր կամ բավարար չէ
իրականացնել այլ մեղմացնող միջոցառումներ, ժամանակավոր ցանկապատ
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տեղադրել շինարարության շուրջը, որը կմեղմացնի աղմուկը, և
Շինարարական ճամբարների տեղանքներն ընտրել բնակելի վայրերից հեռու՝
հնարավորության դեպքում ավելի աղմկոտ գործողությունները հեռացնելով
ազդեցությունը կրողներից:

119. Թրթռումներ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում սարքավորումները ծրագծին կից
տարածքներում կարող են թրթռումներ առաջացնել: Ցանկացած թրթռում, որն ունի վնասակար
հետևանքներ, կլինի ժամանակավոր: Թրթռումների ազդեցությունը տեղային կլինի և դժվար թե
կառուցվածքային վնաս հասցնի կից շենքերին կամ մասնավոր սեփականությունների պատերին:
Գույքագրման հետազոտություն կանցկացվի Կապալառուի կողմից նախքան շինարարությունը և
շինարարությունից հետո՝ վնասները զննելու համար: Ծրագրի շինարարության արդյունքում
հասցված ցանկացած վնասի դեպքում կամ վերականգնողական/նորոգման աշխատանք
կկատարվի Կապալառուի կողմից իր իսկ միջոցներով, կամ էլ սեփականատերերը
կփոխհատուցվեն նույնպես Կապալառուի միջոցներից:
120. Չափից շատ աղբ. Եթե հանույթներից և չափազատման աշխատանքներից չափազանց շատ
աղբ է գոյանում, ապա այն պետք է դասակարգել, փոխադրել և տեղավորել՝ ԲՆ պահանջների
համաձայն: Շրջակա միջավայրի վճարների դրույքաչափի վերաբերյալ Հայաստանի օրենքը
(2006), Հոդված 3-ը հետևյալ կերպով է ներկայացնում բնապահպանական վճարները՝ ըստ
թափոնների դասակարգման.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Դասակարգում 1 վտանգավորության մակարդակի առաջին աստիճան – $133/տոննա
Դասակարգում 2 վտանգավորության մակարդակի երկրորդ աստիճան -$72/ տոննա
Դասակարգում 3 վտանգավորության մակարդակի երրորդ աստիճան – $13/ տոննա
Դասակարգում 4 վտանգավորության մակարդակի չորրորդ աստիճան – $4/ տոննա
Վտանգ չկա-թունավոր չէ –$2/ տոննա, և
Վտանգ չկա հողերի հանույթի և շինարարության ընթացքում - $0.2/ տոննա

121. Յուղի և վառելանյութի արտահոսք. Հնարավոր է տեղի ունենա վառելանյութի և յուղի
արտահոսք սխալ պահեստավորված նյութերի պատճառով կամ վերալիցքավորման ժամանակ:
Դա կարող է թունավորել հողը և ներծծվել գրունտային ջրերի կամ, ի վերջո, մակերևութային ջրի
մեջ, շինհրապարակից արտահոսելով տանելու դեպքում: ԲԿՊ-ի մեղմացնող միջոցառումները
նկարագրում են սարքավորումները շինհրապարակում պահելուց և այնտեղ վերալիցքավորում
կատարելուց խուսափելու միջոցները՝
պատնեշավորված տարածքները տրամադրելով
վառելանյութի պահեստավորման և սարքավորումների պահպանման համար: Այն դեպքերում,
երբ հնարավոր չէ շինհրապարակում չպահել տվյալ նյութերն ու սարքավորումները, արտահոսքի
դեպքում անհրաժեշտ է մաքրել ամեն տեսակի արտահոսքն ու ԲՆ-ին տեղեկացնել այդ մասին:
122. Փոխադրամիջոցների շարժը տեղական ճանապարհների վրա և փոփոխության ենթարկված
մուտքերը. Ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ թափոնները, շինարարական
նյութերն ու սարքերը փոխադրելու արդյունքում կմեծանա ծանր փոխադրամիջոցների շարժը
տեղական ճանապարհների վրա: Հասարակական ճանապարհների մատչելիությունը կնվազի՝
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ներառյալ շեղումներն այնտեղ, որտեղ նոր մայրուղին հատվում է ներկայումս գոյություն ունեցող
ճանապարհի հետ, և կմեծանան ճանապարհային երթևեկության ընդհարումները:
Շինարարության մեթոդաբանության և դեպի շինարարական տեղամաս մուտքերի սահմանումը
պետք է լինի Կապալառուի պարտականությունը: Նա նաև պատասխանատու կլինի իր նյութերի և
ապրանքների աղբյուրների ընտրության համար (խճաքար, ասֆալտ և այլն):
123. Հարկ է նշել, որ այս ծրագիրը հարաբերականորեն փոքր է իր բնույթով` ներառելով
գոյություն ունեցող մայրողու 1.3 կմ հատվածի լայնացումը: Նյութերի տեղափոխությունը
շինարարական տեղամաս կամ շինարարական տեղամասից կներառի մոտավորապես 18 300մ3
հանույթ, 517մ3 լիցք, 3 460մ3 հողային պաստառի նյութ: Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի և այլ
կառույցների քանդումը կհանգեցնի մոտավորապես 3 050մ3 նյութի հեռացման: Սա հավասար է
լրացուցիչ 1 020 փոխադրամիջոցների շարժին` 10 ամսվա ընթացքում:
124. Աշխատանքների ծավալից ելնելով` չի ակնկալվում, որ Կապալառուն կհիմնի ասֆալտի
գործարան կամ կբացի նոր քարհանք, քանի որ նա կհենվի գոյություն ունեցող աղբյուրների վրա:
Հայտի տեխնիկական առաջարկում հայտատուն կներկայացնի նյութերի իր աղբյուրների (եթե
այդպիսիք կան) մանրամասները: Հայտատուի կողմից առաջարկվող քարհանքերը և այլ նյութերի
աղբյուրները, ինչպես նաև տեղափոխության երթուղիները ներկայացված են Դաշտային
գույքագրման/հետազոտության/ստուգման հաշվետվությունում` Հավելված 3 (Նյութերի
աղբյուրների տեղակայվածության պլան): Տեղափոխության երթուղիները կախված կլինեն
քարհանքերի և բացահանքերի տեղավայրերից, որոնք Կապալառուն կօգտագործի: Կապալառուն,
ում կշնորհվի պայմանագիրը, պետք է ձեռք բերի բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները
երթևեկության ուղղությունների առնչությամբ և պատրաստի Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլան` որպես թարմացված ԲԿՊ-ի մաս: Տեղափոխության համապատասխան
սխեման պետք է ներառվի թարմացված ԲԿՊ-ում:
125. Մոբիլիզացիայի ընթացքում Կապալառուն պետք է կազմի Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլան՝ սահմանելու համար ապահով մուտքի և
ելքի կետերը, խիստ
անվտանգություն հաստատելու հասարակական ճանապարհների համար՝ տեղական
ոստիկանության ուժերի հետ միասին, սահմանելու առաքումների ժամանակը և տեղական
իշխանությունների հետ միասին որոշելու տեղական ճանապարհների երթուղիները՝
երթևեկությունը կառավարելու և հնարավոր ընդհարումները նվազեցնելու նկատառումներով:
Այս պլանները կպահանջեն ոստիկանության մարմինների հաստատումը:
126. Պինդ և հեղուկ թափոնների առաջացումը. Կապալառուի գործողությունների արդյունքում.
Շինարարության ընթացքում առաջացող պինդ թափոնները ներառում են՝ գերբեռնված
ճանապարհի մակերևույթ, յուղի զտիչներ, նյութերի փաթեթավորում և շինարարության վրա
աշխատողների թողած աղբը: Ծրագրի հետևանքով առաջացած հեղուկ թափոններն են՝
շինարարության աշխատողների կեղտաջրերը և յուղի թափոնները: ԲԿՊ-ն սահմանում է, որ
Կապալառուի գործողությունների արդյունքում առաջացած թափոնները պետք է հավաքել,
պահեստավորել, փոխադրել և տեղավորել՝ ՀՀ օրենսդրության և ԲՆ-ի կանոնների համաձայն:
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127. Շինհրապարակի վերականգնում. Շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո,
նախքան Կապալառուն շինհրապարակը կհանձնի ԵՔ-ին, Կապալառուն պետք է վերականգնի
շինհրապարակը, որը նշանակում է այն մաքրել բոլոր շինարարական նյութերից և թափոններից և
դրանք տեղափոխել ՄՆՇՎԽ-ի և այլ համապատասխան շահագրգիռ մարմինների կողմից
հաստատված տեղանքներ: Կանաչապատման աշխատանքները պետք է ներառեն խոտերի
ցանում, տեղական ծառերի և թփերի տնկում, ինչպես նախատեսված է նախագծով: Որտեղ
հնարավոր լինի և եթե չխոչընդոտեն տեղանքին, օտարման գոտիներից հանված բոլոր ծառերի և
թփերի դիմաց՝ 6:1 հարաբերակցությամբ, կտկնվեն տեղական ծառեր, որոնց մեծ մասը կլինեն
ծրագծի մերձակայքում՝ տեսարաններից անհրաժեշտ տարածությունը պահպանելով (այսինքն
լիցքերում և շեպերում): Կապալառուն պետք է ապահովի տնկված բուսականության ճիշտ
վերացման
պահպանությունը
աշխատանքների
ընթացքում
և
թերությունների
ժամանակահատվածում: Շինարարությունից հետո Երևանի քաղաքապետարանը կներգրավի
ունակ ընկերությունների՝ ծառերը և թփերը պահպանելու համար: Վերջնավճարը կտրամադրվի
Կապալառուին միայն Պատվիրատուի և ազդեցությանը ենթակա տեղական համայնքների համար
ընդունելի ձևով շինարարական տարածքը վերականգնելուց հետո:

E.8.

Շահագործմանն առնչվող ազդեցություններ

128. Օդի որակը. ճանապարհի շահագործման ընթացքում շրջակա օդի որակի չափումները
կիրականացվեն Երևանի քաղաքապետարանի կամ մասնագիտացված կազմակերպության
կողմից, որի հետ կնքվել է պայմանագիր: Դրանով կորոշվի և կհաստատվի՝ արդյոք ծրագրի
սպասված բնապահպանական օգուտը՝ կապված բարելավված օդի որակի հետ, իրագործվել է, թե
ոչ, նոր ճանապարհացանցի միջոցով նվազեցնելով ճանապարհային գերբեռնվածությունը:
Հավաքված տվյալներն ու տեղեկությունները կարևոր են Երևանի և մերձակա շրջանների օդի
որակը կառավարելու առումով:
129. Աղմուկը. կանխատեսվում է, որ շահագործական աղմուկի մակարդակները կբարձրանան
շրջակա մակարդակներից, որոնք արդեն մայրուղու մերձակա տարածքներում գերազանցել են
ցերեկ-գիշերվա
չափանիշները:
Խորհուրդ
կտրվի,
որ
շարժիչավոր/մեքենայացված
փոխադրամիջոցների և աղմուկի հետևանքների կանոնակարգումն ու վերահսկումը ստանձնած
պետական կազմակերպությունը ստուգի աղմուկի ընդունելի կամ թույլատրելի մակարդակները
տարբեր ավտոմեքենաների համար:
130. Սոցիալ-տնտեսությունը. հաճախ ավելի զարգացած ճանապարհներ և մայրուղիներ
ունենալու մտահոգությունը տարաբնակեցման պատճառով կորցրած բիզնեսի բացասական
սոցիալ-տնտեսական հետևանքներն են:
Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա մարդիկ
կփոխհատուցվեն ՀՕՏԾ-ով: Ծրագիրը նաև սոցիալ-տնտեսական օգուտներ կբերի տեղական
համայնքին՝ ծրագրի շինարարության ընթացքում տեղացիներին ընձեռելով կարճաժամկետ
աշխատանքային հնարավորություններ: Ավելին՝ ճանապարհի կառուցումն ավարտելուց հետո
բարելավված ճանապարհային հանգույցը Երևանի մյուս արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհային
հատվածների հետ կխթանի տարածքային տնտեսական աճը՝ Երևանի հյուսիսի և հարավի միջև
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առաջացած մատչելիության շնորհիվ: Նաև ակնկալվում է, որ տարածքային օդի որակը
կբարելավվի:

E.9.

Համապարփակ բնապահպանական հետևանքներ

131. Շինարարության ընթացքում երթուղիների շրջակայքում ազդեցությունը կրողները ենթակա
կդառնան
շինարարության
հետևանքով
առաջացած
կարճաժամկետ
վնասակար
ազդեցություններին՝ ներառյալ աղմուկը, փոշին և փոփոխության ենթարկված մատչելիությունը,
որոնք գոյացնում են հավաքական ազդեցություններ: Այդ ազդեցությունները զգալիորեն
կմեղմացվեն:
Մյուս
ճանապարհային
հատվածների
շինարարությունն
ամենայն
հավանականությամբ չի իրականանա զուգահեռաբար, այսպիսով՝ շինարարության ընթացքում
չեն լինի համակցված բացասական ազդեցություններ:

E.10.

Տնտեսական օգուտներ

132. Ծրագրերի քանակապես որոշված օգուտներն ու առավելություններն են՝ (i)
փոխադրամիջոցների շահագործման արժեքների խնայողություններ և (ii) խնայողություններ
ճանապարհորդության ժամանակի առումով փոխադրամիջոցների միջին արագության աճի
շնորհիվ՝ առկա ճանապարհային ցանցի հետ համեմատած: Լրացուցիչ օգուտները, որոնք
բնապահպանական ծախսերի կրճատումից և առկա ճանապարհացանցի գերբեռնվածության
նվազումից կարող են առաջանալ առկա ճանապարհային ցանցում, դեռ քանակապես որոշված
չեն, բայց դրական արդյունքներ են սպասվում:
133. Գնահատվել է, որ փոխադրամիջոցների միջին արագությունը կբարձրանա մասնավոր
մեքենաների համար՝ 20կմ/ժ, իսկ բեռնափոխադրող մեքենաների համար՝ 10 կմ/ժ:
Փոխադրամիջոցների շահագործման արժեքները, որպես փոխադրամիջոցների միջին
արագության գործառույթ, գնահատվել է համապատասխան գծագրի հիման վրա, որը
նկարագրում է փոխադրամիջոցների արագության և շահագործման արժեքների միջև եղած
կապը: Արժեքների խնայողությունները ինդեքսավորվում են վառելանյութի արժեքի տարեկան 2%
կանխատեսելի աճով: Ժամանակային խնայողությունները գնահատվել են՝ օգտագործելով
հետևյալ չափանիշը. բոլոր դասակարգումների համար միջին հաշվով յուրաքանչյուր
փոխադրամիջոց զբաղեցվում է 1.2 ուղևորի կողմից, իսկ ավտոմեքենաների վարորդների համար
գնահատվել է ժամանակային արժեքի առումով՝ ժամական 5.84 ԱՄՆ դոլար, իսկ
բեռնափոխադրող փոխադրամիջոցների վարորդների համար՝ 14.60 ԱՄՆ դոլար: Այս արժեքները
հիմնված են ՀՆԱ
մեկ շնչի հաշվով և հարմարեցված են՝ Երևանի տարածքի ու
փոխադրամիջոցների դասակարգման մանրամասների համաձայն:

Էջ 49-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
F.ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

134. ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիրը (2009) պահանջում է հաշվի
առնել ծրագրի իրագործելի այլընտրանքները ծրագրի տեղակայվածության և նախագծի առումով`
թույլ տալով առաջարկվող միջոցներով խուսափել կամ կանխել հավանական բնապահպանական
ազդեցությունները:
135. Երևան քաղաքը պլանավորվել և կառուցվել է՝ կենտրոնական մասը շառավղաձև
ճանապարհներով կապելով արվարձանների հետ: Սա ուղղորդում է երթևեկությանը դեպի
քաղաքի կենտրոն, քանի որ ներկայումս չկա որևէ ամբողջական ճանապարհային հանգույց, որը
հնարավորություն
կընձեռի
շրջանցել
քաղաքի
կենտրոնը:
Գոյություն
ունեցող
ճանապարհահատվածներում գերծանրաբեռնվածությունը նպաստում է բարձր աղմուկին,
փոխադրամիջոցների արտանետումներին և ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին:
Երևանի համար տրանսպորտի համալիր զարգացման սխեման սկզբնապես ներառվել էր Երևանի
գլխավոր հատակագծում 1981թ. և սխեմայի որոշ հատվածների կառուցումը սկսվել է 1980ականներին, սակայն ավարտին չի հասցվել: Ներկայիս Գլխավոր հատակագիծը (2004թ.) սկսել է
մշակվել 2000թ., երբ դիտարկվել է տրանսպորտի զարգացման սխեման: Առաջարկված սխեման
էապես մնում է սկզբնական նախագծի նման:
136. Այս նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը կամբողջականացնի Երևանի Արևմտյան
շրջանցիկ ճանապարհը՝ բեռնաթափելով Երևանի կենտրոնը տարանցիկ երթևեկությունից՝
արդյունքում բարելավելով երթևեկության հոսքը և նվազեցնելով խցանումները տեղական
նշանակության ճանապարհներին: Առավել կարևոր է, որ սույն ծրագիրն ընդհանուր առմամբ
թույլ կտա բաշխել արևմուտքից եկող և դեպի Երևանի հարավային արվարձանները մեկնող
երթևեկությունը՝ անմիջապես մուտք գործելով քաղաքի որոշակի մաս և նվազեցնելով
երթևեկությունը Շենգավիթ համայնքում:
137. Այս նոր ճանապարհահատվածի բարելավումը կամբողջականացնի Երևանի Արևմտյան
շրջանցիկ ճանապարհը՝ բեռնաթափելով տեղական նշանակության ճանապարհները: Այն
կթեթևացնի բեռնվածությունը, կբարելավի երթևեկային պայմանները և կնպաստի տնտեսական
գործոնների բարելավմանը, ինչպես նաև կբարելավի տարածքի օդի որակը:
138. Նախնական նախագծի և ճանապարհի ծրագծի հիման վրա նկատի առնվեցին նախագծի և
ճանապարհի ծրագծի այլընտրանքներ: Սակայն, ֆիզիկական սահմանափակումների և Երևան
քաղաքի շառավղաձև նախագծված ճանապարհացանցի պատճառով չկա ավելի լավ և
գերադասելի այլընտրանք՝ տարածական դիրքի, ընդհանուր ծրագծի, նախագծի և
շինարարության մեթոդաբանության առումով, և ոչ նպատակահարմար տարբերակները
կենսունակ չհամարվեցին, քանի որ իրավիճակը կվատթարանար ժամանակի ընթացքում առկա
ճանապարհների վրա գերբեռնվածության մեծացման հետևանքով, որը կհակասեր
Կառավարության մայրուղիների համապարփակ ցանց ստեղծելու ծրագրին, որի համար սույն
ծրագիրը կարևոր հանգույց է:

Էջ 50-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
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G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

139. Հասարակայնության հետ հաղորդակցությունը, հանրային լսումները և մասնակցությունը
պետք է իրականացվեն համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ –ի (2009թ.) և ՀՀ օրենսդրության, ինչպես նաև սույն
ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ շրջանակում մշակված և Կապալառուի կողմից թարմացված Հանրային
լսումների և հաղորդակցության պլանի:
140. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլանը ներառում է`
(i) Ծրագրի հետ առնչվող տեղեկատվության հրապարակում`
հանրային իրազեկումը բարձրացնելու նպատակով,

Ծրագրի

վերաբերյալ

(ii) Հանրային լսումների իրականացում` համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ և ՀՀ ՇՄԱԳ մասին օրենքի
պահանջների`ապահովելու հանրության և ԱԵԱ-ների մասնակցությունը նախագծային,
ՇՄԱԳ և ԲԿՊ փուլերում: Հետագա հանրային լսումները պետք է իրականացվեն
Կապալառուի կողմից` ՄՆՇՎԽ, ԾԿԻԱԽ և ԵՔԾԻԳ-ի աջակցությամբ և մասնակցությամբ,
եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարվի նախագծային կամ այլ նշանակալի
փոփոխություն:
(iii) Բողոքների
լուծման
մեխանիզմ`
ապահովելու
ԱԵԱ-ների
հետ
ամենօրյա
հաղորդակցությունը բողոքներին և առաջարկություններին արագ արձագանք և լուծում
տալու նպատակով:
141. Հանրային լսումները և հաղորդակցության պլանը, ինչպես նաև համապատասխան
մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ստորև և ԲԿՊ-ում` Հավելված 5:

G.1.

Տեղեկատվության տրամադրում

142. Վերջնական ՇՄԱԳ հաշվետվությունը, ներառյալ` ԲԿՊ-ն, կտեղադրվի ԱԶԲ կայքէջում և
կթարգմանվի հայերեն լեզվով` 2013թ. նոյեմբերին Երևանի քաղաքապետարանի կայքէջում
հրապարակվելու համար: Այն կապահովի բնապահպանական խնդիրների և առաջարկվող
մեղմացնող
միջոցների
հրապարակումը,
ինչպես
նաև
բնապահպանական
այլ
փաստաթղթերի հասանելիությունը հանրությանը, համապատասխան իշխանություններին և
այլ հետքրքրված կողմերին:

G.2.

Հանրային լսումներ և մասնակցություն

143. 2013թ. սեպտեմբերի 10-ին կազմակերպվել է հանրային լսում շրջակա միջավայրի

Էջ 51-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

անվտանգության փաստաթղթերը ԱԶԲ-ին հանձնելուց հետո՝
Հանրային լսումների և
Տեղեկատվության հրապարակման քաղաքականության պահանջներին համապատասխան:
Լսումների ժամանակացույցը կազմվել է՝ համաձայնեցվելով ԲՆ հետ, ինչպես նաև հանրային
լսումների վերաբերյալ կառավարության ՇՄԱԳ պահանջներին համապատասխան: Հանրային
լսումների վերաբերյալ ծանուցումը հայտարարվել է օրաթերթում, սակայն ԱԵԱ-ների կողմից մեծ
հետաքրքրություն չցուցաբերվեց: Ընդամենը 2 ԱԵԱ-ներ մասնակցեցին հանդիպմանը և հարցեր
չտվեցին: ՀՀ ՇՄԱԳ մասին օրենսդրության պահանջի համաձայն` մեկ այլ հանրային լսում
կազմակերպվեց 2013թ. հոկտեմբերի 11-ին: Հանրային լսման հայտարարությունը նույնպես
տեղադրվեց օրաթերթում: Սակայն, այստեղ նույնպես ԱԵԱ-ների կողմից հետքրքրություն
չցուցաբերվեց և նրանցից ոչ ոք հանդիպման չեկավ: Հայտարարությունը, մասնակիցների
ցուցակը և հանրային լսման արձանագրությունը կից ներկայացված են որպես Հավելվածներ 4a և
4b:
144. Հանրային լսումները և մասնակցությունը ծրագրին հնարավորություն են ընձեռում ներառել
ազդեցության ենթակա անձանց և այլ շահառուների համապատասխան տեսակետները ծրագրի
նախագծում, մեղմացնող միջոցառումներում և մոնիտորինգի պլանում: Հանրային լսումների
իրականացման գործընթացը և գործողությունները (այսինքն՝ ծրագրի ժամանակացույցը, ծրագրի
վերաբերյալ բաժանված տեղեկատվական նյութերը, մասնակիցների ցուցակը,
բողոքները,
մասնակիցների կողմից բարձրացված խնդիրներն ու մտահոգությունները), դրանց արդյունքները
(օրինակ՝ համաձայնագրեր և որոշումներ) կփաստաթղթավորվեն:
145. ՀՀ ՇՄԱԳ օրենսդրության շրջանակներում հանրային լսումների գործընթացը ներկայացված է
ստորև: ՇՄԱԳ-ը պետք է իրականացվի՝ ըստ Բնապահպանական փորձաքննության ընթացակարգի:
Հանրային լսումների բոլոր փուլերը՝ մինչ փորձաքննության եզրակացությունը, ներկայացված են
ստորև.
(i)
Նախաձեռնողը, ով պատրաստ է իրականացնել որևէ գործողություն, ներկայացնում է
համապատասխան
փաստաթղթերը
(3
օրինակ)
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարությանը:
(ii)
Նախարարի կարգադրությունները ներառող փաստաթղթերը պետք է փոխանցվեն
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ երեք օրվա ընթացքում:
(iii)
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը փաստաթուղթը ստանալուց հետո
յոթ օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հետքրքրված համայնքների ղեկավարներին և
հանրությանը առաջարկված գործունեության իրականացման նախաձեռնության
մասին:
(iv)
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը փաստաթղթերը ստանալուց հետո
30 օրվա ընթացքում գնահատման հիման վրա որոշում է՝ արդյոք իրականացնել
շրջակա միաջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննություն, թե՝ ոչ, և
նախաձեռնողին տեղեկացնում որոշման վերաբերյալ:
(v)
Եթե “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի
կողմից իրականացումն
անհրաժեշտ է, ապա նախաձեռնողը “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿին հանձնում է պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (3 օրինակ):
Էջ 52-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

(xii)

(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը փաստաթղթերը ստանալուց հետո
երեք օրվա ընթացքում մարզերի և համայնքների ղեկավարներին, համապատասխան
պետական մարմիններին, հետաքրքրված համայնքներին և լիցենզավորված
մասնագետներին տրամադրում է այս փաստաթղթերի օրինակները:
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի ղեկավարը նշանակում է
մասնագետ կամ մասնագետների խումբ՝ փորձաքննությունն իրականացնելու համար:
“Բնապահպանական
փորձաքննություն”
ՊՈԱԿ-ը
4
օրվա
ընթացքում
նորմատիվային-իրավական
համապատասխան
փաստաթղթերի
և
շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության հիման վրա սահմանում է (i) շրջակա միջավայրի և
հետաքրքրված համայնքների վրա գործողության ազդեցության մասշտաբը, (ii)
փորձաքննության գործընթացի կարողությունը, տևողությունը և ծառայությունների
արժեքը:
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի ղեկավարը ստորագրում է
պայմանագիր նախաձեռնողի հետ փորձաքննություն իրականացնելու համար:
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը մարզերի կամ համայնքների
ղեկավարներին տրամադրում է փաստաթղթերն անմիջապես և, այնուհետև, 30 օրվա
ընթացքում ուսումնասիրում է փաստաթղթերը և կազմակերպում է հանրային լսում
նախաձեռնողի հետ միասին:
Եթե հետաքրքրված համայնքները մեկից ավելի են, ապա
“Բնապահպանական
փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը սահմանում է հանրային լսումների կազմակերպման
վայրը: (Փաստորեն, հանդիպումներն ու լսումները կազմակերպվում են նախաձեռնողի
կողմից, մինչդեռ “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը որոշում է, թե որ
համայնքները կարող են ենթարկվել հավանական ազդեցության):
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը կարող է պաշտոնապես դիմել
պետական մարմիններին և նախարարության համապատասխան բաժիններին՝
անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական կարծիք ստանալու համար:
30 օր հետո հետաքրքրված համայնքների ղեկավարները ներկայացնում են իրենց և
հանրության կարծիքը “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ին:
Եթե
կազմակերպությունը
չի
ստանում
որևէ
կարծիք
սահմանված
ժամանակահատվածում, ապա փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքը կհամարվի
դրական:
Եթե փաստաթղթերը թերի են կամ դրանցում առկա են բացթողումներ և, եթե
փորձաքննության համար պահանջվում է լրացուցիչ տեղեկատվություն, ապա
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը պաշտոնապես պահանջում է
նախաձեռնողից
ներկայացնել
վերանայված
փաստաթղթեր
սահմանված
ժամկետներում: Այս դեպքում փորձաքննության գործընթացը համարվում է կասեցված:
Եթե փաստաթղթերը սահմանված ժամկետներում չեն ներկայացվում, ապա
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը այդ մասին պաշտոնապես
տեղեկացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
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պետական տեսչությանը:
“Բնապահպանական
փորձաքննություն”
ՊՈԱԿ-ը
մասնագիտական
եզրակացությունը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում ապահովում է հանրային
լսումները:
Հանրային լսումներից հետո 20 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը պատրաստում
է
փորձաքննության
եզրակացության
նախնական
տարբերակը
հանրային
քննարկումների մասնագիտական եզրակացությունների և արձանագրությունների
հիման վրա և ներկայացնում համպատասխան նախարարական վարչություններին:
Այս բաժինները գրավոր ներակայացնում են իրենց կարծիքները փորձաքննության
եզրակացության նախնական տարբերակի վերաբերյալ: Եթե սահմանված ժամկետում
կարծիք չի ներկայացվում, ապա այն համարվում է դրական:
Բնապահպանության
նախարարության
(ԲՆ)
տարբեր
բաժինների
միջև
անհամաձայնության դեպքում “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը
կազմակերպում է նախնական քննարկումներ տվյալ բաժիններից ներկայացուցիչների,
ինչպես նաև այլ մասնագետների մասնակցությամբ: Ընդհանուր համաձայնություն
ձեռք բերելուց հետո նախնական որոշումը պետք է ներկայացվի փորձաքննության
որոշման հաստատման համար պատասխանատու հանձնաժողովին:
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի ղեկավարը ներկայացնում է
որոշումը նախարարի հաստատմանը:
Նախարարի կողմից հաստատվելուց հետո փորձաքննության եզրակացությունը
պետք է հանձնվի նախաձեռնողին:

146. Ազդեցության ենթակա անձանց և այլ հետքրքրված շահառուների, ներառյալ՝ տեղի
բնակչության հետ խորհրդակցությունները, կիրականացվեն շարունակական հիմունքներով
ծրագրի ցիկլի ընթացքում՝ ապահովելու համապատասխան տեղեկատվության ժամանակին
հրապարակումը, որը հասկանալի և մատչելի կլինի ազդեցության ենթակա անձանց համար և
արձագանքող՝ անապահով ու խոցելի խմբերի համար: Այն հնարավորություն կընձեռի ներառել
ազդեցության ենթակա անձանց և այլ հետքրքրված շահառուների ողջ համապատասխան
տեսակետները մեղմացնող միջոցառումներում և իրականացման խնդիրներում: Քննարկումների
գործընթացը և արդյունքները կփաստաթղթավորվեն:
147. ԱԶԲ-ի ԱՔՀ 2009թ. հանրային լսումների վերաբերյալ քաղաքականությունը գործընթաց է,
որը պահանջում է համայնքների, խմբերի կամ առաջարկված ծրագրի արդյունքում ազդեցություն
կրող անձանց, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը: Այն
(i)
(ii)
(iii)

սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում և իրականացվում է
շարունակական հիմունքներով ծրագրի ցիկլի ընթացքում,
ապհովում է համապատասխան տեղեկատվության ժամանակին հրապարակումը,
որը հասկանալի և դյուրամատչելի կլինի ազդեցության ենթակա անձանց համար,
կիրականացվի առանց սպառնալիքի և պարտադրանքի մթնոլորտում,
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
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ունի գենդերային ընդգրկվածություն և արձագանքող է, համապատասխանեցված է
անապահով և խոցելի խմբերի կարիքներին, և
հնարավորություն է ընձեռում հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և այլ
շահառուների ողջ համապատասխան տեսակետները որոշումներ կայացնելիս, ինչպես
օրինակ` ծրագրի նախագծի, մեղմացնող միջոցառումների, զարգացման օգուտներն ու
հնարավորությունները կիսելու և իրականացման խնդիրների
առնչությամբ:
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Ծրագիր 1

H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ
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H.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄ
H.1 ԱԶԲ-ի Հաշվետվողականության մեխանիզմը

148. ԱԶԲ-ի կայքէջում ներկայացված է Հաշվետվողականության մեխանիզմը (ՀՄ) որպես ֆորում,
որտեղ ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի արդյունքում բացասական ազդեցության ենթարկված
անձինք կարող են արտահայտվել` փորձելով լուծումներ գտնել իրենց խնդիրների վերաբերյալ և
զեկուցել ԱԶԲ-ի գործառնական քաղաքականության և ընթացակարգերի ենթադրյալ
անհամապատասխանության մասին:
149. ԱԶԲ-ն հաստատապես հավատարիմ է մնում հաշվետու լինելու սկզբունքին, որը
համապատասխանում է իր գործառնական քաղաքականությանն ու ընթացակարգերին, ինչպես
նաև լուծելու ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց խնդիրները և ապահովում
է բարձր չափանիշների հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, հրապարակայնություն եւ
հանրային մասնակցություն ՀՄ-ի միջոցով, որն ինչպես ներկայացված է իրենց կայքէջում
(http://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012), նախատեսված է հետևյալ
նպատակներով`
(i) բարձրացնել ԱԶԲ-ի զարգացման արդյունավետությունն ու ծրագրի որակը,
(ii) արձագանքել ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց մտահոգող
խնդիրներին և բոլոր շահառուների նկատմամբ լինել արդարացի,
(iii) արտացոլել
բարձր
պրոֆեսիոնալիզմ
աշխատակազմում և գործառույթներում,

և

տեխնիկական

ստանդարտներ

իր

(iv) լինել հնարավորինս անկախ և թափանցիկ, և
(v) լինել շահութաբեր, արդյունավետ և լրացնել այլ` վերահսկողության, աուդիտի, որակի
հսկողության և գնահատման համակարգերը ԱԶԲ-ում:
150. ԱԶԲ ՀՄ-ն առաջադրանքներն իրականացնում է խնդիրները լուծելու գործառույթի միջոցով,
որն օժանդակում է անձանց, ովքեր ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի արդյունքում
ենթարկվում են ուղղակի, նյութական և բացասական ազդեցության`լուծում գտնելու իրենց
խնդիրների համար: Կապալառուն պետք է տեղեկացնի ԱԵԱ-ներին ԱԶԲ ՀՄ վերաբերյալ` որպես
խնդիրները լուծելու այլընտրանքային հնարավորություն:

H.2 Բողոքների լուծման մեխանիզմ
151. Ծրագրի արդյունքում ԱԵԱ-ներից շարունակականորեն արձագանքներ, մտահոգություններ
և դժգոհություններ ստանալու նպատակով Ծրագրի ընթացքում կգործի բողոքների լուծման

Էջ 56-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

մեխանիզմը (ԲԼՄ)՝ խնդիրները լուծելու գործառույթով և ԱԶԲ ուղեցույցների համաձայն: Այն
նպատակ ունի աջակցել տուժած անձանց ներկայացնել իրենց բողոքները և նկարագրել
նախատեսված մեխանիզմը՝ ժամանակին և արդյունավետորեն լուծելու վերջիններիս բողոքները:
Ներգրավված հավանական կողմերն են՝ հայցվորները, շինարարության կապալառուները,
ՄՆՇՎԽ, ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ, ԻՄ, ՀԿ-ներ և դատարանները:
152. Հարկ է նշել, որ հանրությանը տեղեկացվել է ԲԼՄ-ի մասին 2013թ. սեպտեմբերի 10-ի
հանրային լսման ժամանակ: ԲԼՄ-ի գոյության մասին տեղեկատվությունը և քայլերը, որոնք
ԱԵԱ-ն կարող է նախաձեռնել առաջարկություններ ներկայացնելու կամ բողոքներ բարձրացնելու
համար, կտեղադրվեն ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջում, ինչպես նաև շինհրապարակներում Կապալառուի
կողմից տեղադրված Ծրագրի մասին տեղեկատվական ցուցանակում:
153. Գրաֆիկական պատկեր H-1-ը հաջորդ էջում ցույց է տալիս ծրագրի համար բողոքի լուծման
մեխանիզմի ընթացակարգային քայլերը:
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ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Գրաֆիկական պատկեր H-1. Բողոքների լուծման մեխանիզմի ընթացակարգային քայլերը

Կապալառուները պետք է հիմնեն
• Բողոքների լուծման մեխանիզմ
• Դաշտային գրասենյակ
• Բողոքները ուսումնասիրող աշխատակազմ
• Ծրագրի ցուցանակներ
• Բողոքների համար հեռախոսագիծ
• Էլ. Փոստի հասցեն
• Պաշտոնական հեռախոսահամար
• Կոնտակտային անձի անունը ծրագրի
ցուցանակների վրա

Բողոքը
գրանցված է

Կապալառու

Ոչ
Ոչ

Բողոքը
գրանցված
է?
Այո

>2
փորձ?

ԾԿԻԱԽ, ԾԻԳ Բնապահպանության մասնագետ
• Բողոքների գործընթացի մոնիտորինգ
• Միջնորդություն բողոքների լուծման
գործընթացում
• ՀԿ-ների հետ համակարգում
• Պարբերական հաշվետվություններ ԳՄ-ին

Այո

Բոլոր
համաձայնու
թյունները

ԾԻԳ
ԾԿԻԱԽ

ԳՄ Բնապահպանության մասնագետ
• Խնդրահարույց բողոքների համակարգում
ԾԿԻԱԽ և ԾԻԳ-ի հետ
• Միջնորդություն անհամաձայնությունների
դեպքում
• Աջակցություն ԱԶԲ-ին ներկայացվող
պարբերական հաշվետվությունների
պատրաստմանը

?
Այո

Բոլոր
Ոչ
համաձայնո
ւթյունները

ԳՄ

?
Այո

Բոլոր
Ոչ
համաձայնո
ւթյունները

ՀԿ-ներ

?
Այո

Բոլոր
Ոչ
համաձայնո
ւթյունները

ՀԿ-ներ
• Ներգրավվում հասարակական մոնիտորինգում
• Օժանդակություն բողոքների լուծման հարցում
• Օժանդակություն բողոքների քննարկումներում
• Հանրային իրազեկման խթանում
Դատարան

?

ԱԶԲ
Բողոքը
լուծված է

ԱԶԲ-ն իրականացնում է
մոնիտորինգը հաշվետվությունների և
այցելությունների միջոցով

Գրանցում
Հաշվետվությ
ուն

154. Ստորև բերված են բողոքի ներկայացման ընթացակարգային քայլերը, ծրագրի
իրականացման հետ կապված խնդիրների, ծրագրի իրականացման, բնապահպանական և այլ
խնդիրների վերաբերյալ հարցումները:
155. Քայլ 1. Ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրած անձինք կարող են ներկայացնել իրենց
առաջարկությունները/մտահոգությունները/բողոքները նախ և առաջ կապալառուի կողմից
ստեղծված հատուկ աշխատակազմին, որը կփորձի լուծել խնդիրը տեղական մակարդակում:
Ազդեցության ենթակա համայնքների առջև հաշվետվողականություն և թափանցիկություն
ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև տեղեկատվությունը, աջակցությունը և բողոքների
լուծման ծառայություններն ազդեցության ենթակա անձանց համար մատչելի դարձնելու
նպատակով, Կապալառուն կհիմնի հետևյալ ԲԼՄ –ն` որպես Ծրագրի ամբողջական ԲԼՄ-ի մի
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մաս:
(i) ԱԵԱ-ները կարող են մոտենալ կապալառուի ներկայացուցչին (շինարարության
աշխղեկ,
ինժեներ,
սոցիալական
կամ
բնապահպանության
մասնագետ)
աշխատանքային
տեղամասում
և/կամ
գրանցեն
իրենց
առաջարկությունները/դժգոհությունները բողոքների գրանցամատյանում, որը վարում
է Կապալառուն դաշտային գրասենյակում հիմնված ճանապարհի օտարման գոտում
տեղակայված շինարարական ճամբարում: Բողոքի գրանցման ձևանմուշը, դիմումի
բովանդակությունն և ձևաչափը պետք է սահմանվեն կապալառուի կողմից
թարմացված ԲԿՊ-ում:
(ii) Կապալառուն կապահովի կոնտակտային տվյալների (դաշտային գրասենյակի
գտնվելու վայրը, աշխատանքային ժամերը, պատասխանատու կոնտակտային անձանց
անունները, հեռախոսահամարները, փոստի և էլ. փոստի հասցեները և այլն)
տրամադրումը ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական
վահանակների միջոցով:
156. Քայլ 2. Եթե ԱԵԱ-ին չի բավարարում Կապալառուի կողմից տրված լուծումը իր բողոքին,
ապա հետագա հնարավորությունները նույնպես առկա են: ԱԵԱ-ն հաջորդիվ կարող է
բողոքով դիմել ՄՆՇՎԽ-ին Կապալառուի կողմից արձագանք ստանալուց/չստանալուց հետո
մեկ ամսվա ընթացքում:
157. Ներկայացվող առաջարկությունները/բողոքները կդիտարկվեն և կդասակարգվեն
բնապահպանական և սոցիալական բնույթի խնդիրների: Սոցիալական անվտանգությանն
առնչվող բողոքները կլուծվեն ՀՕՏԾ-ին առնչվող ԲԼՄ շրջանակում ՄՆՇՎԽ և ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
ՀՕՏԾ մասնագետների կողմից: Եթե առաջարկությունները/բողոքները դասակարգվեն որպես
բնապահպանական, ապա վերոնշյալ ԲԼՄ-ն պետք է դրվի ԱԵԱ-ի տրամադրության տակ:
158. ՄՆՇՎԽ
բնապահպանական
մասնագետները
Կապալառուի(ների)
հետ
համագործակցությամբ պետք է հիմնեն գրասենյակ ծրագրային տեղամասում, որտեղ
կներկայացվեն Ծրագրի ԱԵԱ-ի բնապահպանական դժգոհությունները ԲԿՊ-ի և ծրագրի
գործառույթների ազդեցության առնչությամբ: Ծրագրային տեղամասի գրասենյակը
կօգտագործվի շինարարության վերահսկողության համար, ներառյալ` ԲԿՊ-ին Կապալառուի
գործողությունների համապատասխանության մոնիտորինգը` ապահովելու մեղմացնող
միջոցառումների ժամանակին և պատշաճ իրականացումը, անվտանգության բոլոր
փաստաթղթերի
հրապարակման
համար,
ինչպես
նաև
համայնքից
մեկնաբանություններ/արձագանքներ ստանալու և պատասխանելու համար: ՄՆՇՎԽ-ն
կարձագանքի բողոքներին 15 օրվա ընթացքում:
159. Քայլ 3. Այն դեպքում, եթե ՄՆՇՎԽ-ին չի հաջողվում բավարարել բողոքը, ԱԵԱ-ն կարող է
դիմել ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ, ԵՔ, ԳՄ և ԱԶԲ ՀՄ-ին: Կոնտակտային բոլոր տվյաները կտրամադրվեն
Կապալառուի կողմից ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական
վահանակների միջոցով: Կապալառուն կապահովի անհրաժեշտ բացատրություններն ու
աջակցությունը նշված մարմինների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, ԱԵԱ-ի հետ
անհատական շփման միջոցով:
160. Ի վերջո, ԱԵԱ-ն միշտ կարող է հրավիրել ՀԿ-ների ուշադրությունը և դիմել դատարանի
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

միջամտությանը: Այնուամենայնիվ, բոլոր ջանքերը կգործադրվեն խնդիրները Կապալառուի,
ՄՆՇՎԽ և ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ մակարդակում լուծելու համար: Եթե դա հնարավոր չէ, փորձ
կարվի խնդիրը լուծել ԳՄ մակարդակում`հնարավորինս խուսափելով/նվազագույնի
հասցնելով դատավեճը:
161. Բոլոր
բողոքները,
անկախ
արդյունքից
և
լուծումներից,
պատշաճորեն
կփաստաթղթավորվեն և հասանելի կլինեն դիտարկման, մոնիտորինգի և գնահատման
նպատակներով:
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

I.

162. Բնապահպանական կառավարման պլանը (ԲԿՊ) կից ներկայացված է հավելված 5-ում:
Այն մշակվել է՝ ԱԶԲ բնապահպանական պահանջներին և շրջակա միջավայրի
պահպանության Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համապատասխան օրենքներին,
կանոնակարգերին և ստանդարտներին համապատասխանությունը ապահովելու համար:
ԲԿՊ-ն ներառում է դրույթներ` մեղմացնելու և կանխարգելելու ծրագրի իրականացման
ընթացքում հնարավոր բացասական ազդեցությունները: ԲԿՊ-ն ներառում է ոչ միայն
մեղմացնող միջոցառումներ, այլ նաև մոնիտորինգի գործողություններ, որոնք պետք է հաշվի
առնվեն ծրագրի իրականացման փուլում, դրա կառավարման համար ինժեներական
նախագծման փուլում, ինչպես նաև նախաշինարարական և շինարարական փուլերում՝
շահագործման և պահպանման ժամանակահատվածներում: ԲԿՊ-ն որպես ներկայիս ՇՄԱԳ-ի
անբաժանելի մաս` կներառվի մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում:
163. ԲԿՊ-ն ապահովում է հիմնական սկզբունքները և ընդհանուր մեղմացնող
միջոցառումները: Մյուս կողմից, Կապալառուն ունի իր Պայմանագրի պայմաններով
ամրագրված պարտականությունը` սահմանելու իր շինարարական գործելակերպը,
աշխատանքային մեթոդները, ժամանակացույցը և դեպի շինարարական տեղամաս մուտքերը:
Արդյունքում, Կապալառուն
պարտավոր է լրացնել և թարմացնել Պլանը առավել
մանրամասն` տեղամասին և գործունեությանը բնորոշ մեղմացնող միջոցառումներով:
Թարմացված
ԲԿՊ-ն
կհամարվի
որպես
Կապալառուի
պայմանագրային
պարտավորությունների մի մաս:

I.1.

Մեղմացնող միջոցառումներ

164. Բնապահպանական կառավարման պլանում սահմանված դրույթները կիրականացվեն
Կապալառուի կողմից և մոնիտորինգի կենթարկվեն ՄՆՇՎԽ-ի կողմից` ԵՔԾԻԳ-ի և ԾԿԻԱԽ-ի
բնապահպանության մասնագետների աջակցությամբ: Բնապահպանական կառավարման
պլանն ամփոփում է կանխատեսվող բնապահպանական ազդեցությունները (ինչպես նշված է
Գլուխ E-ում): Յուրաքանչյուր սահմանված ազդեցության համար նախատեսված է մեղմացնող
միջոցառում: Բնապահպանական մոնիտորինգի գործողությունները, դրանց իրականացման
համար պատասխանատու մարմինները, ինչպես նաև իրականացման գնահատված ծախսերը,
ներառված են:
165. Բնապահպանական կառավարման պլանի նպատակն է ուղղորդել ինժեներներին և
կապալառուներին բնապահպանական ազդեցությունները կանխարգելելիս և մեղմացնելիս՝
կապված շինարարական աշխատանքների իրականացման հետ, շահագործման և դրան
հաջորդող սպասարկման ժամանակահատվածում ուղղորդել Երևանի քաղաքապետարանին,
ինչպես նաև ուղեցույց հանդիսանալ համապատասխան իշխանությունների, ներառյալ՝ ԲՊՏ-ի
համար: Բնապահպանական կառավարման պլանը կծառայի որպես հիմք հետևյալի համար.
(i)
(ii)

Ծրագրի հավանական ազդեցությունների կառավարում և դրանց կանխարգելում
կամ մեղմացում,
Ապահովում է հիմքեր Կապալառուի կողմից թարմացման համար նախքան
նախաշինարարական և շինարարության հետ կապված գործողությունների
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(iii)

մեկնարկը, և
Բնապահպանական օրենքներին, կանոնակարգերին և ստանդարտներին
համապատասխանությունը ստուգելու համար ստեղծում է հիմքեր մոնիտորինգի
ծրագրի պատրաստման համար:

166. ԲԿՊ-ն
կթարմացվի
Կապալառուի
կողմից
շինարարության
պայմանագրի
առանձնահատկությունների հիման վրա, այնուհետև, ԵՔԾԻԳ-ի կողմից հաստատվելուց հետո,
անհրաժեշտության դեպքում, կհարմարեցվի՝ ըստ փոփոխվող պայմանների: Այն
կներկայացվի վերահսկողության ինժեներին` դիտարկման և հաստատման համար:
167. Համաձայն շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի համար առաջարկվող
բնապահպանական անվտանգության կետերի` Կապալառուն պետք է.
(i)

վարձի լրիվ դրույքով բնապահպանության մասնագետ` առողջապահության և
անվտանգության կրթությամբ և/կամ փորձով;

(ii)

բնապահպանության
աշխատանքային

մասնագետի
տեղամասի

համար
և

ապահովի

ազատ

մուտք

սարքավորումների/հարմարանքների

առնչությամբ,
(iii)

թույլատրի ցանկացած բնապահպանական մոնիտորինգի և տեսչության մուտքը
աշխատանքային տեղամաս պահանջված ցանկացած պահի,

(iv)

իրականացնի համապատասխան անվտանգության ուսուցում և կողմնորոշում,

(v)

մոբիլիզացիայի
ժամանակաընթացքում
հետազոտությունները և գործողությունները՝
1.
2.
3.
4.

(vi)

իրականացնի

հետևյալ

ճանապարհի
վիճակի
հետազոտություն՝
հետագայում
մուտքերը
ապահովելու նպատակով;
գոյություն ունեցող համայնքային ծառերի պահպանում, որոնք կարող են
վնասվել շինարարական գործողությունների հետևանքով,
ջրագծերի, կոյուղագծերի և էլեկտրականության լարերի պահպանություն
և/կամ տեղափոխություն,
փոշու,
աղմուկի
և
թրթռումների
ելակետային
տվյալների
ուսումնասիրություններ շինարարական աշխատանքների մեկնարկից 21
օր առաջ կամ սույն ՇՄԱԳ-ի D1 Աղյուսակ D-1-ում և Հավելված 7-ում
ներկայացված տվյալների հաստատում:

Մոբիլիզացիայի ժամանակաընթացքում Կապալառուն ՄՆՇՎԽ-ի հաստատմանը
կներկայացնի թարմացված բնապահպանական կառավարման պլանը, որը
կներառի.
1.
Մասնագիտական առողջության և անվտանգության պլան
2.

Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան

3.

Բուսականության մաքրման պլան

4.

Կոմունիկացիաների պահպանման և տեղափոխման պլան

5.

Շրջակա միջավայրի պահպանման պլան

Էջ 62-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

6.

Շինարարական աշխատանքային ճամբարների պլան

7.

Աշխատանքային

տեղամասի

կառավարման

պլան

(քարհանքեր

և

բացահանքեր, լցակույտեր, բետոնի դոզավորման սարքեր և ասֆալտի
գործարաններ)
8.

Երթևեկության և մուտքերի կառավարման պլան

9.

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան

10.

Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան

11.

Աշխատանքային

տեղամասի

վերականգնման,

կանաչապատման

և

բուսականության վերականգնման պլան;
(vii)

(viii)

իրականացնի թարմացված ԲԿՊ և գործառնական պլաններ, ներառյալ՝
ելակետային մոնիտորինգի, պահպանման, հաշվետվությունների և այլնի
իրականացում: ԲԿՊ որևէ փոփոխություն կամ դրանից շեղում առաջին հերթին
պետք է հաստատվի ՄՆՇՎԽ –ի կողմից;
աշխատանքն ավարտելիս իրականացնի ողջ անհրաժեշտ աշխատանքը՝ նախկին
վիճակին վերականգնելու շինհրապարակի ողջ չկառուցված տարածքները: Այն
կհաստատվի ՄՆՇՎԽ-ի կողմից հավաստագրի ներկայացմամբ՝ վերականգնումը
ողջամիտ մակարդակով իրականացնելու առնչությամբ:

I.2.

Մոնիտորինգ

168. Մոնիտորինգը ԲԿՊ ներքո ներառում է մոնիտորինգի ելակետային
հավաքագրումը և բնապահպանական ընթացիկ մոնիտորինգի պլանը:

տվյալների

169. Բնապահպանական ընթացիկ մոնիտորինգի պլանը ներառում է ծրագրված
գործողություններ, որոնք կուղղորդեն կապալառուներին՝ ստուգելու և/կամ համեմատելու
մեղմացնող
միջոցառումները
ծրագրի
արդյունքում
առաջացած
բացասական
ազդեցությունները կանխարգելելու և վերահսկելու համար: Այն նաև օգտագործվում է
չափելու և իրականացնելու տարբեր պարամետրերի համեմատական վերլուծություն՝
պարզելու, թե արդյոք բնապահպանական ստանդարտները և ցուցանիշները պահպանված
կամ
գերազանցված
են,
որպեսզի
անհապաղ
գործողություններ
ձեռնարկվեն:
Բնապահպանական մոնիտորինգը կարող է նաև ցույց տալ և որոշել մեղմացնող
միջոցառումների
արդյունավետությունը՝
ծրագրի
անցանկալի
ազդեցությունները
վերահսկելու համար: Այն մոնիտորինգի կենթարկվի ՄՆՇՎԽ-ի կողմից՝ որոշելու, թե արդյոք
առաջարկված մեղմացնող միջոցառումներն իրականացված են արդյունավետորեն:
Բնապահպանական մոնիտորինգի արդյունքները կփաստաթղթավորվեն` բացասական
ազդեցության նշանները արձանագրելու նպատակով, որոնք հայտանաբերվել են`
հնրավորինս վաղ ուղղիչ միջոցառումների իրականացման նպատակով: Այն դեպքում, երբ
մոնիտորինգի
արդյունքները
չեն
համապատասխանում
բնապահպանական
կատարողականության ցուցանիշներին, ձեռնարկված գործողությունները նույնպես
կարձանագրվեն:
170. Մոնիտորինգը բաղկացած է ընթացիկ դիտարկումներից և մոնիտորինգից, որը
համեմատում է բացահայտումները ելակետային տվյալների և շեմքային ցուցանիշների հետ
(i)

շինարարության փուլում,
Էջ 63-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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(ii)

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

հետշինարարական փուլում:.

171. Մոնիտորինգը
պետք
է
իրականացվի
Ծրագրի
տարբեր
մակարդակներից
բնապահպանության մասնագետների մոնիտորինգային տեղամասային այցելությունների
միջոցով: Տեղամասային այցելությունները պետք է իրականացվեն մոնիտորինգի
պաշտոնական
ժամանակացույցի
համաձայն`Կապալառու`շաբաթական,
ՄՆՇՎԽ`շաբաթական, ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ` ամսական: Բնապահպանական մոնիտորինգի
առաջադրանքների մանրամասները նկարագրված են Հավելված 5-ի Աղյուսակ 2-ում:

Իրականացման կազմակերպումը

I.3.

172. Իրականացման ժամանակացույցը, պատասխանատու մարմինները և իրականացման
համար գնահատված ծախսերը ներկայացված են ԲԿՊ-ում (Հավելված 5):
a) Բնապահպանական անձնակազմ և կարողությունների զարգացում

173. Ծրագրի գործողությունների համապատասխանությունը ԱԶԲ անվտանգության
քաղաքականությանը և ՀՀ օրենսդրությանն ապահովելու նպատակով կարողությունների
զարգացումը, ինչպես նաև բնապահպանության բաժինների և մասնագետների
առաջադրանքներն ու պարտականությունները նույնպես նկարագրված են ԲԿՊ-ում:
b)

Մոնիտորինգին վերաբերող պարտավորությունները, դերերը,
առաջադրանքները և գործողությունների հաճախականությունները

174. ԲԿՊ-ի
իրականացմանը,
վերահսկողությանը
և
մոնիտորինգին
վերաբերող
պարտավորությունները,
դերերը,
առաջադրանքները
և
գործողությունների
հաճախականությունները բաշխված են հետևյալ կերպ.
(i)

Կապալառուի
բնապահպանության
մասնագետն
ունի
ստորև
նշված
պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`

Կապալառուի
վերահսկողության
թիմը
և
բնապահպանության
մասնագետը օրական կտրվածքով իրականացնում են բնապահպանական
մեղմացնող միջոցառումներ և դրանց առնչվող մոնիտորինիգի
գործողությունները;


Բնապահպանության մասնագետը վերահսկում է ելակետային տվյալների
հետազոտությունները,
ինչպես
պահանջվում
է
Տեխնիկական
մասնագրերում և Բնապահպանական պլանում;



Բնապահպանության
մասնագետը
շաբաթական
կտրվածքով
իրականացնում է այցելություններ աշխատանքային տեղամաս
և
ստուգումներ;



Բնապահպանության մասնագետը շաբաթական բնապահպանական
հաշվետվության մեջ արձանագրում է մոնիտորինգի գործողությունը և
արդյունքները;



Եթե մոնիտորինգի արդյունքները չեն բավարարում սահմանված
պահանջները, բնապահպանության մասնագետը հնարավորինս շուտ
Էջ 64-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

սահմանում է անհրաժեշտ ուղղիչ գործողություններ համապատասխան
Ուղղիչ գործողությունների պլանի միջոցով;

(ii)

(iii)



Դժբախտ պատահարի (հրդեհի, պայթյունի, նավթի թափվելու, բիտումի
տարածման և այլ) դեպքում Կապալառուն պետք է անհապաղ տեղեկացնի
ՄՆՇՎԽ-ին: Նախնական ծանուցումը կարող է բանավոր լինել, որին
դժբախտ պատահարից կամ միջադեպից հետո 24 ժամվա ընթացքում
պետք է հաջորդի գրավոր զեկույցը;



Բնապահպանության մասնագետը պատրաստում է Առաջընթացի
ամսական հաշվետվություն` որպես Կապալառուի աշխատանքներում
առաջընթացի ամսական հաշվետվության մի մաս:

ՄՆՇՎԽ-ի
բնապահպանական
մասնագետն
ունի
ստորև
նշված
պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`

Վերահսկել, մոնիտորինգի ենթարկել, ստուգել և համակարգել օրական,
շաբաթական և ամսական կտրվածքով Կապալառուի բնապահպանական
մասնագետի և վերահսկող խմբի առաջադրանքները/գործողությունները,
ինչպես նաև Կապալառուի շինարարական գործունեությունը;


Ստուգել այն տարածքները, որոնք Կապալառուն նպատակադրված է
օգտագործել
շինճամբարների,
սարքավորումների/մեխանիզմների
պահեստավորման, կայանման, թափոնների կուտակման և այլ նման
գործողությունների համար մինչ աշխատանքների մեկնարկը: Այդ
ստուգումների
բացահայտումների
հիման
վրա
պատրաստել
հաշվետվություններ և ներկայացնել դրանք ԾԿԽ-ին հաստատման համար
այս տեղեկատվությունը հասանելի լինելուն պես;



Դիտարկել
Կապալառուի
կողմից
տրամադրված
Ուղղիչ
գործողությունների պլանները և հնարավորինս արագ փոխանցել դրանք
ԾԿԽ-ին հաստատման համար;



Դիտարկել մոնիտորինգի վերաբերյալ Կապալառուի շաբաթական
հաշվետվությունները`
բնապահպանական
մոնիտորինգի
գործողությունների վերաբերյալ տվյալներն ու տեղեկատվությունը
պատշաճորեն ստուգելու նպատակով;



Դիտարկել և ԾԿԻԱԽ-ին փոխանցել Կապալառուի փաստաթղթերը, որոնք
անհրաժեշտ է հաստատել` թարմացված ԲԿՊ, հաշվետվության
սխեմատիկ կառուցվածքները և ձևանմուշները և այլն;



Պատրաստել ամսական առաջընթացի հաշվետվություն;



Պատրաստել փուլի ավարտական հաշվետվություն` ԵՔԾԻԳ-ին
ներկայացնելու նպատակով, որն էլ իր հերթին կներկայացնի այն ԱԶԲ-ին:

ԾԿԻԱԽ-ի բնապահպանության մասնագետը պատասխանատու կլինի հետևյալ
դերերի և առաջադրանքների իրականացնելու համար`

ամսական մոնիտորինգ և տեղամասային այցելություններ` ստուգելու
համապատասխանությունը ԲԿՊ-ին;


արտահերթ այցելություններ` ստուգելու վերջին
բարելավումների անհամապատասխանությունները;



ստուգել և վերահսկել կապալառուի կողմից ուղղիչ գործողությունների

հայտնաբերված

Էջ 65-ը 71-ից
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

իրականացումը`ապահովելու
դրանց
իրականացումից անմիջապես հետո;

(iv)

արդյունավետությունը



ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնել ամսական հաշվետվություն բնապահպանական
անվտանգությունների և մոնիտորինգի իրականացման վերաբերյալ;



տեղեկացնել ԵՔԾԻԳ-ին նշանակալի անհամաձայնությունների և
անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, հատկապես նրանք, որոնք
կրկնվում են, ինչպես նաև լուրջ բնապահպանական, առողջապահական և
անվտանգության պատահարների մասին, որոնց համար ԵՔԾԻԳ-ի
մասնակցության և աջակցության անհրաժեշտությունը կա:

ԵՔԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետը պատասխանատու կլինի հետևյալ
դերերի և առաջադրանքների իրականացման համար`

կանոնավոր կերպով ստուգել շինարարական գործողությունները;


դիտարկել
ամսական
բնապահպանական
անվտանգությունները,
ներառյալ` ՄՆՇՎԽ և ԾԿԻԱԽ-ի կողմից ներկայացված մոնիտորինգի
հաշվետվությունները;



դիտարկել և հաստատել ուղղիչ գործողությունների պլանները և այլ
փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության;



պահել մոնիտորինգի գրանցված տվյալները;



պատրաստել և ԱԶԲ-ին հանձնել կիսամյակային հաշվետվություններ;



դիտարկել և ԱԶԲ-ին հանձնել տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես
նաև փուլի ավարտական հաշվետվություններ` պատրաստված ՄՆՇՎԽ-ի
կողմից;



ԵՔԾԻԳ-ի առաջադրանքների ավելի լայն շրջանակը, որը ներառում է
ԲԿՊ-ի ընդհանուր կառավարումը և ՀՀ օրենսդրությանն ու ԱԶԲ
Անվտանգության
քաղաքականության
հայտարարագրին
դրանց
համապատասխանության ապահովումը, ներկայացված են սույն
հաշվետվության B.4 մասում:

(v)

ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական պետական
տեսչությունը (ԲՊՏ) իրավասու է ստուգել ծրագրի համապատասխանությունը
շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներին և համապատասխան
կանոնակարգերին` համաձայն ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության և այն
պայմանների, որոնք կարող են առաջադրվել ԲՊՓ-ի և ծրագրի ԲԿՊ-ի կողմից: .

(vi)

ԷՆ-ն պատասխանատու է բնապահպանական
ստուգումներ իրականացնելու համար:

համապատասխանության

c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում
175. Կապալառուն պատասխանատու կլինի կազմակերպելու Ծրագրի գործողությունների և
բնապահպանական իրազեկման վերաբերյալ ընդհանուր կողմնորոշիչ դասընթացներ: Այս
դասընթացները կկենտրոնանան աշխատանքային տեղամասում աշխատող բոլոր
մարդկանց/աշխատողների պարտականությունների վրա` առնչվելով շրջակա միջավայրի
պահպանությանը և շինարարության փուլում սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ
անվտանգ մոտեցում ցուցաբերելուն` համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009թ.), ՀՀ բնապահպանական

Էջ 66-ը 71-ից
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

օրենսդրությանը և սույն ՇՄԱԳ-ի ու ԲԿՊ-ի:
176. Դասընթացները նպատակաուղղված կլինեն դաշտային աշխատակիցներին ծանոթացնել
ԲԿՊ-ին հնարավորիս մատչելի ձևով: Դասընթացները կներառեն, սակայն սահմանափակված
չեն լինի հետևյալով`թափոնները սկզբնաղբյուրում հասցնել նվազագույնի, հարգել և
պաշտպանել վայրի բնությունը աշխատանքային տեղամասում, թափոնների պատշաճ
կառավարում, աշխատողների անվտանգության ապահովման միջոցառումներ աշխատանքի
ընթացքում և արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածություն պատահարների դեպքում և
այլն: Առանձին ուսուցում պետք է կազմակերպվի նաև ազդեցության ենթարկվող հարակից
համայնքների համար` ԲԼՄ մասին տեղեկացնելու և շինարարության ընթացքում մարդկանց
պատահարներից զերծ պահելու նպատակով:
Հատուկ ուսուցումը բեռնատարների և
սարքավորումների վարորոդների համար նույնպես կներառվի:

I.4.

Ծախսերը և ֆինանսավորման աղբյուրները

177. Շրջակա միջավայրի պահպանման արժեքը, որպես առանձին վճարման ենթակա
միավոր, ներառված է Ծավալների ամփոփագրում և հաշվարկված է Աշխատանքների արժեքի
2%-ի չափով: Ի լրումն, շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող ծախսերը
(վերահսկողություն, հետազոտություններ, ուսուցումներ, հաղորդակցություն հանրության
հետ, հաշվետվություններ) նախատեսված են նաև ՄՆՇՎԽ-ի և ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեներում`
առաջարկի պահանջի շրջանակում: Ծախսերն առնչվում են հետևյալ գործողությունների
իրականացմանը.
178. ԲԿՊ ծախսերը և դրան առնչվող ենթապլանները կազմում են ծրագրի իրականացման
ուղղակի ծախսերի մի մասը: Հետևաբար, Կապալառուի կողմից ծախսերը հաշվարկվում են
որպես սահմանային ծախքեր (marginal costs) ծրագրի երեք հիմնական փուլերի համար`
նախաշինարարական, շինարարական և հետշինարարական շահագործում: Ինդիկատիվ
ծախսերը ներկայացված են Հավելված 5-ի Աղյուսակ 1-ում:
179. Ծախսերի ամփոփ աղյուսակը բերված է ստորև.
Աղյուսակ I.1 – Նախնական հաշվարկված ծախսերը և ԲԿՊ ֆինանսավորման աղբյուրները
(ենթակա է վերանայման)
Գործունեությունը
Բնապահպանական մեղմացնող
միջոցառումների իրականացում և
մոնիտորինգ
(աշխատանքների արժեքի 2 %
գումարած հաղորդուղիների
տեղափոխության ծախսերը)

Արժեքը $

Ֆինանսավորման աղբյուրները

508 675

Կապալառու
507875 $ ներառված է շինարարության
ընդհանուր արժեքում
ՄՆՇՎԽ
Վարձատրություն (շաբաթական 2 անգամ
* 4 շաբաթ * 10 ամիս)
Հետազոտություններ 800 $ ներառված է
բյուջեում
ԾԿԻԱԽ
Վարձատրություն (2 անձ * 1 անգամ`

Էջ 67-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

ամսական * 10 ամիս) ներառված է
բյուջեում
ԲԿՊ կառավարման ուժեղացում,
ներառյալ պահանջվող
կարողությունների զարգացումը և
ուսուցումը

76 800

Ծրագրի անձնակազմի և աշխատողների
իրազեկության բարձրացում

3 950

Ընդամենը

589 425

I.5.

Կապալառու
25000 $ ներառված է շինարարության
ընդհանուր արժեքում
ՄՆՇՎԽ
21 600 $ ներառված է բյուջեում
ԾԿԻԱԽ
30 200 $ ներառված է բյուջեում
Կապալառու
2 450 $ ներառված է շինարարության
ընդհանուր արժեքում
ԾԿԻԱԽ
1 500$ ներառված է բյուջեում

Հաշվետվություն

180. Ծրագրի բնապահպանական անվտանգության համապատասխանության վերաբերյալ
կանոնավոր կերպով հաշվետվություն կներկայացվի ծրագրի իրականացման բոլոր
մակարդակներում` Կապալառու, ՄՆՇՎԽ, ԾԿԻԱԽ, ԵՔԾԻԳ, ԵՔ և ԱԶԲ:
181. Կապալառուի կողմից
հաշվետվությունները՝
(i)

(ii)

(iii)

պետք

է

ներկայացվեն

հետևյալ

բնապահպանական

Շրջակա միջավայրի նախնական, ելակետային հաշվետվություն. Շրջակա
միջավայրի պահանջվող ելակետային տվյալները, ինչպես մասնավորեցված է
ԲԿՊ-ում և Տեխնիկական մասնագրերում:
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ շաբաթական հաշվետվություններ. Շրջակա
միջավայրի
մոնիտորինգի
գործողությունների
արդյունքներն
ու
բացահայտումները կփաստաթղթավորվեն Կապալառուի կողմից հատուկ
մշակված և ԵՔԾԻԳ-ի կողմից հաստատված մոնիտորինգի ստուգաթերթիկում:
Մոնիտորինգի
շաբաթական
հաշվետվությունը
պետք
է
ներառի
բնապահպանական իրականացման ցուցանիշը և մեղմացնող միջոցառումների
արդյունավետության գնահատումը:
Ամսական առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետություններ. Շրջակա միջավայրի
վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը կներկայացվի որպես Կապալառուի
Ամսական առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվության մաս: Ամսական
հաշվետվությունները պետք է լինեն վերլուծական և բացատրություններ
տրամադրեն շեղումների, անհամապատասխանությունների կամ պատահած
խնդիրների վերաբերյալ:

Էջ 68-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

182. Հաշվետվությունները պետք է համակողմանիորեն ընդգրկեն ԲԿՊ մեղմացնող
միջոցառումների (մատնանշել մեղմացնող միջոցառումների տեսակը, նպատակը և
խնդիր(ները), վայրը/տեղակայվածությունը, ընդգրկված նյութերն ու գործողությունները)
իրականացման
բոլոր
համապատասխան
ասպեկտեները`
բնապահպանական
կանոնակարգերի և պահանջների (ուսուցում/կողմնորոշում, թույլտվություններ, արտոնագիր
և այլն) համաձայն` իրականացված հաշվետու ժամանակահատվածում: Հաշվետվությունների
կառուցվածքը կհամաձայնեցվի ԵՔԾԻԳ-ի հետ կներառի մոնիտորիգի ենթարկվող հետևյալ
պարամետրերը՝
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

աշխատանքային տեղամասեր
աշխատանքային տեղամասի անվտանգություն. շինհրապարակի աշխատողներ և
շրջակա համայնքներ;
նյութերի և թափոնների կառավարում և տեղավորում, ներառյալ` վտանգավոր
թափոնները;
կապալառուի հարմարություններ և սարքավորումներ;
քարհանքեր, բացահանքեր և հանույթի նյութի դատարկման վայր;
բետոնի դոզավորման գործարան, և
հանրային հաղորդակցություն և բողոքարկումներ:

183. Պատահարների դեպքում (հրդեհ, պայթյուն, նավթայուղերի և բիտումի արտահոսք),
Կապալառուն պետք է անմիջապես տեղեկացնի վերահսկողության ինժեներին: Նախնական
ծանուցումը կարող է լինել բանավոր, որին պետք է հետևի զեկույցը` պատահարից հետո 24
ժամվա ընթացքում:
184. Վերահսկողության ինժեները ԾԿԻԱԽ-ին և ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնում է շաբաթական
մոնիտորինգի հաշվետվություններ և բնապահպանական անվտանգությունների վերաբերյալ
հաշվետվություն` որպես Ամսական հաշվետվության մաս:
185. ԾԻԱԿԽ-ը ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնում է բնապահպանական անվտանգությունների
վերաբերյալ հաշվետվություն` որպես Ամսական հաշվետվության մաս:
186. ԵՔԾԻԳ-ը ԱԶԲ-ին կներկայացնի բնապահպանական անվտանգությունների վերաբերյալ
կիսամյակային հաշվետվություն: Կիսամյակային հաշվետվությունները կհրապարակվեն
ԵՔԾԻԳ-ի և ԱԶԲ-ի կայքէջերում:

Էջ 69-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա
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J.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
J.1.

Եզրակացություններ

187. Ստացված
հնարավոր
բացասական
ազդեցությունները
(ինչպես
օրինակ`
անհանգստություն աղմուկից, փոշի, երթևեկության և մուտքի փոփոխություններ, որոնք
հավանաբար կկրեն հարակից համայնքները), որոնք կապված են տեղադիրքի և
շինարարական աշխատանքների հետ, կունենան ժամանակավոր բնույթ և կարող են
նվազեցվել` հետևելով աշխատանքային տեղամասի համար մշակված հատուկ
բնապահպանական
կառավարման
պլանին,
ապահովելով
համապատասխան
վերահսկողություն և ԲԿՊ-ում սահմանված անհրաժեշտ մեղմացնող միջոցառումների
ժամանակին իրականացումը:

J.2.

Առաջարկություններ

188. Շինարարության կապալառուն կդիտարկի սույն ՇՄԱԳ-ը և ԲԿՊ-ն որպես Պայմանագրի
մաս:
189. Մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում Կապալառուն կպատրաստի և կներկայացնի
Կապալառուի Բնապահպանական կառավարման պլան (ԿԲԿՊ), որը կներառի մանրամասն
գործառնական բնապահպանական կառավարման ենթածրագրերը` ինչպես սահմանված է
ԲԿՊ-ում:
190. ՄՆՇՎԽ-ն մոնիտորինգի կենթարկի և կվերահսկի ԲԿՊ-ով սահմանված մեղմացնող
միջոցառումների
իրականացումը
Կապալառուի
կողմից
և
կներկայացնի
անհամապատասխանության ծանուցում դրանց չիրականացման և ոչ պատշաճ կամ ոչ
ժամանակին իրականացման առնչությամբ:
191. Շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը ԱԶԲ անվտանգությանը և
ՀՀ օրենսդրությանը կստուգվի Կապալառուի, ՄՆՇՎԽ, ԾԿԻԱԽ, ԵՔԾԻԳ-ի կողմից
իրականացվող կանոնավոր մոնիտորինգի միջոցով:
192. Մինչև ծրագրի վերջը և նախքան դրա ավարտը բնապահպանական մոնիտորինգի
իրականացումը կհանձնվի Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանական բաժնին:
193. ՄՆԽՎՇ-ն կներգրավի մասնագետի, որը Կապալառուի հետ կուսումնասիրի
շինարարական գործողությունների արդյունքում համայնքի ազդեցության ենթակա
հավանական ծառերի և թփերի տեղը և կառաջարկի մեթոդներ` կանխելու դրանց կորուստը:
Բոլոր ծառերն ու թփերը, որոնք չեն ենթարկվի շինարարական գործողությունների
ազդեցությանը, սակայն մոտ են գտնվում աշխատանքային տեղամասին, պետք է
պաշտպանվեն: Մյուս բոլոր ծառերն ու թփերը, որոնք չեն կարող պահպանվել, կվերատնկվեն
6:1 հարաբերակցությամբ: Փոխարինող ծառերի և թփերի տնկումը կիրականացվի հարմար
վայրերում` տեղյակ լինելով համապատասխան հողի պայմաններին: Խիստ կարևոր է
չորակայուն և փոշեդիմացկուն տեղական տեսակների օգտագործումը: Նոր տնկված
տնկիները Կապալառուի կողմից պետք է խնամվեն 1-3 տարի` մինչև վերջիններիս կենսունակ
դառնալը:
Այնուհետև,
բուսականության
խնամքը
կիրականացվի
Երևանի

Էջ 70-ը 71-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 - Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
J.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

քաղաքապետարանի կողմից:
194. Կապալառուն պետք է հաստատի սույն ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ-ի հետազոտությունների և
ուսումնասիրությունների արդյունքները (ծառերի նույնականացման, հաշվման, շրջակա
միջավայրի
ելակետային
տվյալների,
հաղորդուղիների)
կամ
իրականացնի
իր
հետազոտությունները:

Էջ 71-ը 71-ից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ1
Արագ բնապահպանական գնահատման (ԱԲԳ)
ստուգաթերթիկ
Արշակունյացպողոտա
Ցուցումներ.
Այս ստուգաթերթիկը պետք է պատրաստվի ծրագրի բնապահպանական
դասակարգումը

հիմնավորելու

համար:

բնապահպանական դասակարգման
ներկայացվի

տարածքային

և

Այն

ձևին, որը

կայուն

պետք

է

կցվի

պետք է կազմվի և

զարգացման

բաժնի

գլխավոր

հաշտարարին: Այս ստուգաթերթիկը պետք է լրացվի տարածքային բաժնի
բնապահպանի օգնությամբ:
Այս ստուգաթերթիկը կենտրոնանում է բնապահպանական հարցերի և
մտահոգությունների վրա:

Համոզվելու համար, որ սոցիալական չափսերը բավականաչափ հաշվի են
առնված՝ տե՛ս նաև ԱԶԲ-ի ստուգաթերթիկներն ու ձեռնարկները (i)
հարկադիր տարաբնակեցման,
(ii) բնիկ ժողովուրդների պլանավորման, (iii) աղքատության նվազեցման,
(iv) մասնակցության և (v) սեռի ու զարգացման վերաբերյալ:

Պատասխանե՛ք հարցերին՝ համարելով, որ դա §առանց մեղմացման¦
դեպք է: Սրա նպատակն է ի հայտ բերել հնարավոր ազդեցությունները:
Օգտագործե՛ք §դիտողություններ¦ բաժինը՝ ցանկացած ակնկալվող
մեղմացնող միջոցառումներ քննարկելու համար:
Երկիրը/Ծրագրի անունը/. Հայաստան/Երևանի կայուն քաղաքային տրանսպորտի ծրագիր
Ծրագիր 2. Արշակունյաց պողոտա-Նոր Շիրակի փողոց-Արտաշատի
մայրուղի
Հատվածների բաժանում.

Ճանապարհներ և մայրուղիներ

Անցկացվում է /Ամսաթիվը. Արման Վերմիշյանի և Կլաուս Շոնֆելդի կողմից, հունվարի
26, 2010
Նաոմի Հուլ և Կլաուս Շոնֆելդ, փետրվարի 10, 2010
Նաոմի Հուլ, Դավիթ Յավրույան ևԿլաուս Շոնֆելդ, մարտի 17, 2010
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ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Այո

Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա. ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արդյո±ք Ծրագրի տեղամասը գտնվում է
հետևյալ բնապահպանական զգայուն
գոտիներից որևէ մեկի մերձակայքում կամ
ներսում
1. Մշակութային ժառանգություն ունեցող
տեղամաս

X

2.
3.
4.
5.

X
X
X
X

Պաշտպանված տարածք
Խոնավ հող
Mangrove
Estuarine

6. Պաշտպանված տարածքի բուֆերային գոտի

X

7. Հատուկ տարածք կենսաբազմազանությունը
պաշտպանելու
համար

X

Բ. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Այո

Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արդյո±ք ծրագրի իրականացման
հետևանքով տեղի կունենա…
1. Ոտնձգություն
պատմական/մշակութային
տարածքների վրա, բնապատկերի
աղճատում ճանապարհային լիցքի
շեպերի, հանույթների, լիցքերի և
քարհանքերի հետևանքով
2. Ոտնձգություն թանկարժեք էկոլոգիայի
վրա (օր.՝ զգայուն կամ պաշտպանված
տարածքների վրա)
3.

X

X

Ճանապարհների հետ հատվող
ջրուղիների ջրի մակերևույթի
հիդրոլոգիայի փոփոխություն, որի
պատճառով շատանում են
շինարարական տեղամասում հողի
էրոզիայի հետևանքով գետերում
առաջացած նստվածքները

X

4. Մակերևութային ջրի որակի
վատթարացում տիղմի հոսքի և
շինարարության ընթացքում քիմիական
նյութերի ու աշխատողների
ճամբարների սանիտարական
թափոնների պատճառով

X

5. Տվյալ տարածքի օդի
աղտոտվածության շատացում

X

6. Աղմուկ և վիբրացիա պայթյունի և այլ
շինարարական աշխատանքների
պատճառով

X

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում

3

7. Մարդկանց տեղահանումը կամ
հարկադիր տարաբնակեցումը

8.

Այլ սոցիալական մտահոգություններ՝
կապված ծրագրի այն տարածքներում
բնակվելու պայմանների
անհարմարությունների հետ, որոնք
կարող են առաջացնել վերին շնչառական
ուղիների խնդիրներ և սթրես

9. Վարելու վտանգավոր պայմաններ,
որտեղ շինարարությունը բախվում
է նախկինում գոյություն ունեցող
ճանապարհների հետ

10. Ոչ բավարար սանիտարա-հիգիենիկ
պայմնաններ և կոշտ աղբի տեղավորում
շինարարական ճամբարներում և
աշխատանքային տեղամասերում և
աշխատողներից վարակիչ
հիվանդությունների փոխանցման
հավանականություն
11. Ստեղծում է վարակի զարգացման
ժամանակավոր միջավայր
վարակակիր մժեղների համար

Հողերի օտարման և
տարաբնակեցման
ծրագիրն (ՀՕՏԾ)
անդրադառնում է

X

Փոշու առաջացումը, որը
բնական երևույթ է
համարվում այսպիսի
շինարարության
ընթացքում, կնվազեցվի
ընթացիկ մեղմացնող
միջոցառումների շնորհիվ,
ինչպես սահմանված է
ԲԿՊ-ում

X

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում

X

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում

X

X
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Այո

12. Ճանապարհի օտարման գոտում
բնակվող մարդկանց տեղափոխություն
և հարկադիր տարաբնակեցում

X

13. Դժբախտ պատահարների ռիսկերը՝
կապված փոխադրամիջոցների
երթևեկության հետ, որը հանգեցնում
է թունավոր նյութերի պատահական
հեղումներին և կյանքերի կորուստին

14. Երթևեկության ինտենսիվության
հետևանքով ավելացած աղմուկ և օդի
աղտոտվածություն

15. Յուղի և վառելանյութի արտահոսքի և
ճանապարհով անցնող մեքենաների
մյուս նյութերի հետևանքով ջրի
աղտոտվածության ռիսկի մեծացում

Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է

X

Մինչ ակնկալվում է, որ
բարելավված
ճանապարհների վրա
կմեծանա երթևեկության
ինտենսիվությունը, ապա
բարելավված ճանապարհի
մակերևույթի ծրագծի,
նշանների ու երթևեկության
լույսերի արդյունքում
կնվազեն դժբախտ
պատահարների ռիսկերը

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊում

X

X

Չկան մարմիններ
մակերևութային
ջրերում
Բ. 13-ը նույնպես
անդրադառնում է
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Ծրագիր 1-ի Շրջակա միջավայրի գնահատում և վավերացում ` ի հաստատումն ՇՄԱԳ
հաշվետվությունների
Մրցույթ 1. Արշակունյաց պողոտա-Արտաշատի մայրուղի

[28.1.2013]
Արմինե Եդիգարյան և
Մարսելո Կալեդա
Egis International
E-mail:aedigaryan@yahoo.co.uk
Tel: +37491727245
E-mail:mrcaleda@yahoo.com

Բազմափուլ ֆինանսավորման Գործիքի ներքո, Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ)
կողմից ֆինանսավորվող ՔԿԶՆՇ Ծրագրից պահանջվում է թարմացնել, վերջնականացնել և
ԱԶԲ-ին ներկայացնել անվտանգության փաստաթղթերը (օր.՝ ԲԳՈՒՇ, ՀՕՏԾ, ՇՄԱԳ,
ՇՄՆՈՒ,

ԲԿՊ

և

Մոնիտորինգի

պլան)՝

դրանք

նախքան

վարկի

հաստատումն

ուսումնասիրելու համար:
Նախորդ ՇՄՆՈՒ-ի հաշվետվությունների (Ծրագիր 1, Մրցույթ 1` Արշակունյաց պողոտա և
Մրցույթ 2` Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոց, Նոր Շիրակի փողոց
մայրուղի) դիտարկումն ու պահանջվող թարմացումները
համատեքստում՝

Շրջակա

միջավայրի

և Արտաշատի

կատարվել են ծրագրի

անվտանգության

վերաբերյալ

ԱԶԲ-ի

քաղաքականության համապատասխան: ՇՄՆՈՒ հաշվետվության, ԲԿՊ-ի և Մոնիտորինգի
պլանի հիմնական գործողություններն ու ներդրումները հետևյալն են՝
I.

Ծրագրի բնապահպանական դասակարգման վավերացում,

II. Ֆիզիկական միջավայրի, բուսականության և կենդանական աշխարհի, հնագիտական,
պատմական և մշակութային ռեսուրսների վրա ունեցած ճանապարհային շինարարության
հնարավոր ազդեցությունների վերագնահատումը,
III. թարմացնել բնապահպանական կառավարման պլանը (ԲԿՊ) և մոնիտորինգի պլանը՝
ստուգելու համար, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները լիովին ի հայտ են բերված
և

ապահովված

են

համապատասխան

մեղմացնող

միջոցառումներ՝

կանխելու

ու

վերահսկելու այն անցանկալի ազդեցությունները, որոնք ամենայն հավանականությամբ
կառաջանան ծրագրի հետևանքով,
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IV. ապահովել

ծրագրի

համապատասխանությունը

ԱԶԲ-ի

անվտանգության

քաղաքականության հետ:
Հարկավոր

է

նշել,

որ

ՀՀ

օրենսդրության

պահանջները

բավարարելու

համար

կպատրաստվեն Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները (ՇՄԱԳ-երը) Ծրագիր 1-ի
համար նախկինում պատրաստված ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը փոխարինելու համար:
Նշված պահանջների համաձայն՝ կազմվեցին շրջակա միջավայրի վրա եղած ազդեցության
գնահատման

բոլոր

հաշվետվությունները

(նախկինում

պատրաստված

ՇՄՆՈՒ

հաշվետվությունը, ԲԿՊ-ները և ԲԳՈՒՇ փաստաթուղթը ) և Ծրագրի հետ առնչվող այլ
փաստաթղթեր

(Ծրագիր

ՊՇ,

Մեկնարկային

հաշվետվություն,

Առաջընթացի

հաշվետվություններ, Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ, հատոր 5, (2006) և այլն):
Հետևաբար, 2013-ի հունվարի 29-ին և փետրվարի 5-ին և 12-ին այցելություններ
կատարվեցին ծրագիր 1-ի աշխատանքային տեղամասեր: Դաշտային այցելություններն ու
հետազոտությունները ձեռնարկվեցին մի խումբ տեղացի և միջազգային բնապահպանների և
հնագետի կողմից: Դրա նպատակն էր Ծրագիր 1-ի մրցույթների ազդեցությունների
վերագնահատումն ու վավերացումը: Այս գործողութուններն անհրաժեշտ են վերջնական
ՇՄԱԳ հաշվետվությունների, Մրցույթ 1 և Մրցույթ 2-ի ԲԿՊ-ների և մոնիտորինգի պլանների
դիտարկման ու թարմացման համար: Շրջակա միջավայրի մասին այս հաշվետվությունը
լրացնում

է

Ծրագիր

1-ի

մրցույթների

համար

էկոլոգիական

և

հնագիտական

հետազոտությունների հաշվետվությունը:
Ծրագիր 1, Մրցույթ 2-ի բնապահպանական և հնագիտական հետազոտությունն ու
վերագնահատումն անցկացվում էր 2013-ի փետրվար 2-25-ին հնագետի և տեղական ու
միջազգային բնապահպանների կողմից: Նպատակները հետևյալն էին՝

ՇՄԱԳ

և

ԲԿՊ

հաշվետվությունները,

քարտեզներն

ու

Ծրագիր

1-ին

առնչվող

համապատասխան փաստաթղթերը ձեռքի տակ ունենալով՝ դաշտային այցելություններ են
նախաձեռնվել դեպի ծրագրի աշխատանքային տեղամասեր՝ լրացուցիչ տվյալներ և
տեղեկություններ հավաքելու համար: Դրա նպատակն էր վավերացնել շրջակա միջավայրի
առկա ֆիզիկական պայմանների (օր.՝ հողի էրոզիա և մակերևութային ջրի նստվածքներ,
ջրուղիների արգելափակում, ջրի որակի վատթարացում և այլն), կենսաբանական
ռեսուրսների (օր.՝ բուսականություն և ծառեր, Կարմիր գրքում գտնված բույսերի և
կենդանիների տեսակներ):
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Հնարավոր ազդեցությունների վերագնահատումը, դրանց մասին տեղեկություններն ու
տվյալները հիմնված էին՝ նոր և նախկինում գույություն ունեցող ճանապարհային ծրագծերի
նախագծի և տեղանքի համեմատությամբ:
Ճանապարհի նախագիծն ու տեղանքը նույնպես գնահատվեցին՝ ճանապարհային ծրագծի
համեմատությամբ: Ծրագրի ճանապարհը նախկինում գոյություն է ունեցել. շրջակա
միջավայրի ֆիզիկական և կենսաբանական բաղադրիչների վրա ծրագրի ունեցած
ազդեցություններից բացի՝ դաշտային վավերացումն ու վերագնահատումը կենտրոնացած էր
նաև այն տեղեկությունների վրա, որոնք ներառվելու են մրցութային փաստաթղթերի և
Կապալառուի շինարարական պայմանագրի մեջ:
Գրասենյակային

ուսումնասիրության,

ծրագրի

տվյալներն

ու

տեղեկությունները

և

հնարավոր ազդեցությունների վերագնահատումը վավերացնելու նպատակով ծրագրի
աշխատանքային տեղամասերի այցելությունների հիմնական կետերն ամփոփված են
հետևյալ կերպով.

1.

Ծրագիր 1-ի բնապահպանական դասակարգումը

ՇՄՆՈՒ հաշվետվության գրասենյակային ուսումնասիրությունն ու դաշտային հետագա
գնահատումն ու Ծրագիր 1-ի վերագնահատումը և ԱԲԳ ստուգաթերթիկի, ԱԶԲ-ի Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման

Ուղեցույցների (2003) և Անվտանգության

քաղաքականության հայտարարագրի (2009) դիտարկումները հիմք հանդիսացան Ծրագիր
1-ի բնապահպանական դասակարգումը որոշելու համար:
Սակայն, ԱՔՀ 2009-ի Բնապահպանական դասակարգման 50-րդ պարբերությունն ասում է,
որ Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է որպես Դասակարգում §Բ ¦, եթե հնարավոր
բացասական ազդեցություններն ավելի քիչ բացասական են, քան §Ա¦ դասակարգման
ծրագրերի ազդեցությունները: Այս ազդեցությունները հատուկ են տեղանքին, դրանցից շատ
քչերն են անդառնալի, եթե կան այդպիսիք, և հիմնականում մեղմացնող միջոցառումներն
այս դեպքում ավելի հեշտությամբ են նախագծվում, քան §Ա¦ դասակարգման ծրագրերի
դեպքում:
Ծրագիր

1-ը

դասակարգվում

է

որպես

Ծրագիր

§Բ¦,

քանի

որ

հավանական

ազդեցությունները հատուկ են այդ տեղանքին և դժվար թե տարածվեն ծրագրի
սահմաններից դուրս կամ ուղղակիորեն ազդեն հնագիտական տեղանքի կամ չղջիկների
քարանձավների վրա:
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Այդ ազդեցությունների համար մեղմացնող միջոցառումները ծրագրվել և ներառվել են ԲԿՊում:
Հաշվի

առնելով

ծրագրի

բնապահպանական

դասակարգումը

որոշող

վերոնշյալ

պայմաններն ու չափանիշները՝ եզրակացվում է, որ Ծրագիր 1-ը՝ Արշակունյաց պողոտա,
Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց, Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղին §Բ¦
դասակարգման ծրագիր է: Ավելին՝ Ծրագիր 1-ի §Բ¦ դասակարգման կարգավիճակը
հաստատվել է ԱԶԲ-ի կողմից: Սակայն, ՀՀ օրենսդրության համաձայն կպահանջվի ՇՄԱԳ
փաստաթուղթը: Արդյունքում, կպատրաստվի ՇՄԱԳ հաշվետվությունը` ապահովելու
Մրցույթ

1-ի

համապատասխանությունը

ԱԶԲ

Անվտանգության

քաղաքականության

հայտարարագրին (2009), ինչպես նաև ՀՀ ՇՄԱԳ օրենսդրության պահանջներին և
բնապահպանական ստանդարտներին:
2. Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական աշխարհի
հետազոտությունը
Ծրագիր 1 -ի համար կատարվել են երեք այցելություններ՝ բուսականության և կենդանական
աշխարհի, հատկապես՝ Հայաստանի Կարմիր գրքում նշված

կարևոր տեսակների

առկայության և ի հայտ գալու հավանականությունը հաստատելու և վավերացնելու
նպատակով:
ունեցող

Ծրագիր 1 - Մրցույթ 1 ճանապարհային ծրագիծը նախկինում գոյություն

ճանապարհ

է,

որտեղ

հիմնականում

կառուցված

են

առևտրային

հաստատություններ և տներ, իսկ ճանապարհին մնում են բնական միջավայրի զուտ մի
քանի փոքր հատվածներ: Հետազոտությունների ժամանակ դիտարկվել է, որ ճանապարհի
ծրագծի երկայնքով առկա բուսականությունը սահմանափակված է 1980-ականներին
տնկված ծառերի տեսակներով: Բնական աճող բուսականությունը խոտերի և թփուտների
տեսակներն են: Աշխատանքային տեղամասի ուսումնասիրության ժամանակ չկային
Հայաստանի Կարմիր գրքում նշված բույսերի և կենդանիների տեսակներ, որոնք հանդիպում
են այդ տարածքում:
Սակայն, այն փաստը, որ Ծրագրի միջանցքում չեն հանդիպում Հայաստանի Կարմիր գրքում
նշված բուսականության և կենդանական աշխարհի տեսակները, չի արգելում մեղմացնող
միջոցառումների

կիրառման

անհրաժեշտությունը`

ծրագրի

միջանցքում

առկա

բուսականության և կենդանական աշխարհի այլ տեսակների պաշտպանության համար:
3.

Ծառերը գոյություն ունեցող ճանապարհային ծրագծի երկայնքով

Ծրագիր 1-ի ճանապարհային ծրագիծը գտնվում է խիստ ձևափոխված քաղաքային և
արդյունաբերական տարածքում: Ծրագծերի որոշակի հատվածներում կան կուտակված
կենցաղային աղբ և չկա բուսականություն: Տնկված ծառեր կան Արշակունյաց պողոտայում և
4

Արտաշատի մայրուղու արևելյան հատվածում: Փողոցների և ճանապարհների երկայնքով
տնկված ծառերն ու թփերն ապահովում են կարևոր էկոլոգիական առավելություններ,
ինչպես օրինակ՝ տարածքի միկրոկլիման բարելավելը, քամուց և ձյան կուտակումներից
պաշտպանելն ու աղմուկը մեկուսացնելն է:
Արշակունյաց պողոտայի Մրցույթ 1-ի ճանապարհային հատվածի երկայնքով ընդհանուր
առմամբ հաշվվել է 81 մեծ և փոքր ծառ (10 սմ-80 սմ ԿԲՏ-ով), 33 թուփ և 17 նորատունկ ծառ,
որոնք կկտրվեն ճանապարհը լայնացնելիս:
Այդ ծառերի թվում արձանագրվել են հետևյալ տեսակները՝ բարդի, ակացիա, թխկի, ուռենի,
թթենի, փշատենի, մասրենի, ալուչա, հացենի, ցախակեռաս, ցաքի, թեղի, վայրի ծիրանենի,
սզնի, ծորենի:
Ծառահատումը նվազեցնելու նպատակով ԲԿՊ-ում ներառված մեղմացնող միջոցառումները
պարունակում են հետևյալ առաջարկը՝ հանել

ծառերը և դրանք վերատնկել հարակից

տարածքներում: Այն դեպքերում, որտեղ միակ տարբերակը ծառահատումն է, պետք է
կիրառվի վերատնկման հետևյալ սխեման՝ 6 տնկի յուրաքանչյուր հատված 1 ծառի դիմաց
հարաբերակցությամբ:
Կապալառուն պետք է բուսաբանին դիմի, որպեսզի վերջինս վերահաշվարկ անի և տեսնի,
թե Ծրագիր 1-ի ճանապարհային ծրագծի երկայնքով քանի ծառ կենթարկվի շինարարական
գործողությունների ազդեցությանը: Կապալառուն պետք է հաշվետվություն ներկայացնի
ծառերի քանակի և տեղանքի վերաբերյալ և մեթոդներ առաջարկի՝ ծառերի կորուստը
կանխելու

կամ

ծառերի

նվազագույն

կորուստ

ունենալու

համար՝

ներառյալ

համապատասխան վայրերում այդ տեսակների վերատնկումը: Նա պետք է ուշադիր լինի և
հաշվի առնի հողի համապատասխան պայմանները: Նոր տնկված տնկիները պետք է
պահպանվեն 3 տարի, մինչև դառնան կենսունակ (Ծանուցում. 80% գոյատևումը համարվում
է բավարար): Շատ կարևոր է օգտագործել այնպիսի տեղական տեսակներ, որոնք
դիմակայուն են չոր և փոշոտ պայմաններում:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ- 19-ը ՄԱՐՏԻ 2010
Հայտարարություն «Հայկական ժամանակ» թերթում

'

1

Մասնակցության թերթիկ
Նշում. Իրական մասնակցության թերթիկում անունները կրկնվում են, բացակայում են մի
քանի մասնակիցների անունները:
No.

Անունը

Պաշտոնը

Հասցե/կազմակերպություն

1.

Կարեն Ավետիսյան

Համակարգող

“Հանուն կայուն մարդկային
զարգացման ասոցիացիա” ՀԿ, ԱԶԲ
ֆորում

2.

Կարինե Դանիելյան

ՀԿ նախագահ, ԱԶԲ
հայաստանյան գրասենյակի
բնապահպանական
հասարակական միության
ներկայացուցիչ

“Հանուն կայուն մարդկային
զարգացման ասոցիացիա” ՀԿ

3.

Թամարա
Աբրահամյան

ՀԿ նախագահ

“Արազա” ՀԿ

4.

Անդրանիկ Թևոսյան

Քաղաքացի

5.

Աշոտ Մնացականյան

Քաղաքապետի խորհրդական

6.

Մուշեղ
Բուռնուսուզյան

Երևանի քաղաքապետարանի
Տրանսպորտի վարչության
գլխավոր մասնագետ

Երևանի քաղաքապետարան

7.
8.

Դիանա Երիցփոխյան
Ֆրունզ Բասենչյան

Էկոլոգ

Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարան

9. Ռուդիկ Թադևոսյան
10. Օֆելյա Սիվոնյան
11. Հայկ Աբելյան

Թաղապետի տեղակալ

12. Գագիկ Գևորգյան

Հողի օգտագործման քաղաքային
բաժնի պետ

Երևանի քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարանի
տեղեկատվական վարչություն
Աջափնյակի վարչական տարածք

13. Վարդան Վարդանյան
14. Ֆելիքս Աֆյան

Փոխտնօրեն

Դավթաշեն վարչական շրջան
փոխտնօրեն
Շենգավիթի վարչական տարածք
ԾԻԳ

15. Ռուբեն Սրափյան

Առաջատար մասնագետ

ԾԻԳ

16. Լևոն Հակոբյան

Երևանի կառուցապատման
ներդրումային ԾԻԳ-ի տնօրեն

ԾԻԳ

17. Գոհար Ալեքսանյան

Լրագրող

18. Հասմիկ Գրիգորյան
19. Անահիտ Ավագյան
20. Արեգ Բարսեղյան

Լրագրող
Լրագրող
ԱԶԲ ներկայացւոցիչ

Արմենպրես
Հանրային ռադիո
ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակ

21. Աննա Ավագյան

Թարգմանիչ

ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակ

22. Կլաուս Շոնֆիլդ
23. Լանֆրանկո
Բլանչետտի
24. Անժելա Առաքելյան

Բնապահպանության մասնագետ
Տարաբնակեցման մասնագետ

ԱԶԲ
ԱԶԲ

25. Միլենա Բաբաևա
26. Լիանա Մխիթարյան

Թարգմանիչ
“Ադինֆոսիս” ՓԲԸ
Սոցիալական և տարաբնակեցման “Ադինֆոսիս” ՓԲԸ
մասնագետ

“Ադինֆոսիս” ՓԲԸ
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27. Վահե Թունյան
Տրանսպորտային մասնագետ
28. Քրիստինե Առաքելյան

“Ադինֆոսիս” ՓԲԸ
“Ադինֆոսիս” ՓԲԸ

29.
30.
31.
32.

“Ադինֆոսիս” ՓԲԸ
Mott MacDonald
Mott MacDonald
Mott MacDonald

Արման Վերմիշյան
Պաուլ Հոլմս
Նաոմի Հուլլ
Թոմ Սթրիդեր

Բնապահպանության մասնագետ
Ծրագրի ղեկավար
Բնապահպանության մասնագետ
Տարաբնակեցման մասնագետ
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Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (1-ը 3-ից)

Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (2-ը 3-ից)
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Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (3-ը 3-ից)
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ1-ի շրջակա միջավայրի
ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հանրային լսման
(Արշակունյաց պողոտայի ճանապարհային հատված)

Օրը/ժամը.

11 հոկտեմբերի, 2013, 15։00

Վայրը.

Տպագրիչների 9, բն. 8 (Egis International)

Մասնակցում էին՝

1. Աննա Մալիկոյան՝ հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ,
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1, «Երևանի
կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
ՀՈԱԿ:
2. Ռուզաննա Ոսկանյան՝ բնապահպանության մասնագետ, Քաղաքային
կայուն

զարգացման

ներդրումային

ծրագիր

Տրանշ-1,

«Երևանի

կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
ՀՈԱԿ:
3. Էդիտա
կայուն

Վարդգեսյան՝

բնապահպանության

զարգացման

ներդրումային

մասնագետ,

ծրագիր

Քաղաքային

Տրանշ-1,

«Երևանի

կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
ՀՈԱԿ:
4. Զառա Հայրապետյան՝ խորհրդատու կազմակերպության սոցիալական
հարցերով (տարաբնակեցման) մասնագետ (Egis International),

Հանդիպման բացում.
Հանդիպումը ողջույնի խոսքով բացեց Արմինե Եդիգարյանը: Նա հանգամանորեն
ներկայացրեց հիմնական փաստաթղթի վերանայված տարբերակները: Նա նշեց, որ
հավելվածի մեջ ներառվել են լրացումներ, որոնք կկազմեն ՇՄԱԳ հաշվետվության մի
մասը: Նշվեց, որ բոլոր հաշվարկները ներկայացվել են ՀՀ բնապահպանության
նախարարությանը, և վերջինս հաստատել է սույն փաստաթուղթը:

ԵՔԾԻԳ-ի և ԾԿԽ-ի բնապահպաններն ուզում են իմանալ, թե արդյոք սա
բավարար հիմք է հանդիսանում «Բնապահպանական փորձագիտություն»

ՊՈԱԿ-ի

դրական եզրակացության համար: Խորհրդատու կազմակերպությունը հավաստիացրեց,
որ այդ աշխատանքները բավարար են նրանց համար:
Հանրային լսումը վերջացնելուն պես ամրագրվեց, որ ՀԿ-ի կամ ԱԵԱ-ների
ներկայացուցիչների կողմից որևէ հետաքրքրություն չկար: Նրանց կողմից ոչ մի
ներկայացուցիչ չէր մասնակցում հանդիպմանը:
Հանդիպումը արձանագրեց՝
Արմինե

Եդիգարյան,

բնապահպանության

կազմակերպություն (Egis International),

մասնագետ,

խորհրդատու

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ).
ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՊՈՂՈՏԱ (Մրցույթ 1)

Բնապահպանական կառավարման պլան
1. Բնապահպանական կառավարման պլանն (ԲԿՊ) ապահովում է մի շարք մեղմացնող և
մոնիտորինգի միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել ծրագրի իրականացման
ընթացքում՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններից խուսափելու,
դրանք նվազեցնելու, մեղմացնելու կամ փոխհատուցելու համար: Պլանում նշվում են
հնարավոր ազդեցությունները, դրանց առավել հավանական վայրերը, առաջարկվող
մեղմացնող միջոցառումները, վերջիններիս իրականացման պատասխանատուները և
մոնիտորինգի գործողությունները, ներառյալ` գնահատված ծախսերը:
2. ԲԿՊ-ն նկարագրում է, թե ինչպես են իրականացվելու և մոնիտորինգի ենթարկվելու
մեղմացնող և այլ միջոցառումները, որոնք խթանում են բնապահպանական օգուտները:
Այն բացատրում է, թե ինչպես են այդ միջոցառումները մշակվելու և կառավարվելու, երբ,
որտեղ և ում կողմից են դրանք իրականացվելու և մոնիտորինգի ենթարկվելու: ԲԿՊ-ում
նկարագրված են հետևյալ տարրերը.
(i)

ԲԿՊ-ով սահմանված և առաջարկված ծրագրի գործունեությունը,

(ii)
(iii)

Պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցությունները,
Մեղմացնող միջոցառումներ սույն Ծրագրի նախաշինարարական, շինարարական և
շահագործման փուլերում
Մոնիտորինգի գործողություններ սույն Ծրագրի նախաշինարարական,
շինարարական և շահագործման փուլերում
Տարբեր իրավասու կողմերի պարտավորությունները մեղմացնող միջոցառումների և
մոնիտորինգի իրականացման գործում, և
Բնապահպանական կառավարման և մեղմացնող միջոցառումների ինդիկատիվ
ծախսեր:

(iv)
(v)
(vi)

1

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

1.Մոնիտորինգի
ելակետային
հետազոտությունն
երը (օդի որակ,
աղմուկ և
թրթռումներ)

Հաղորդուղիների
պահպանումն ու
տեղափոխումը

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Շինարարության
փուլի մոնիտորինգի
բացակայող
ելակետային
տվյալները

Սպասարկումների
ընդհատում
հաղորդուղիների
տեղափոխման
պատճառով

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
Թարմացնել ԲԿՊ-ն` մոնիտորինգի ելակետային

ՄՆՇՎԽ

Այդ

հետազոտությունների տվյալները, մանրամասն

Թարմացնել ԲԿՊ-ն և

գործունեություններ

նախագիծը արտացոլելու և մրցութային և

համապատասխան

ի ծախսերը

պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ ներառելու

կետերը ներառել

հաշվառված են

համար:

մրցութային և

շինարարության

Ներառել կոնկրետ պահանջը մրցութային և

պայմանագրային

փուլում

պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ:

փաստաթղթերի մեջ
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Գնահատել մրցութային
հայտերը և շնորհել
պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի
որոշման մասին
2
Հավելված 5. Էջ 2 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

2. Մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերի
նախապատրաստո
ւմ

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

ԲԿՊ-ի պահանջներն
արտացոլված չեն
մանրամասն
նախագծի մեջ, որը
հանգեցնում է
բնապահպանական
բացասական
ազդեցությունների
Ծրագրի
շինարարության և
շահագործման
փուլերում

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

ԲԿՊ-ում սահմանված մեղմացնող միջոցառումների

ՄՆՇՎԽ

Ծախսերը

հիման վրա եղած բնապահպանական կետերը

Թարմացնել մրցութային ու

հաշվառված են

ներառել մրցութային և պայմանագրային

պայմանագրային

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում

փաստաթղթերի Տեխնիկական մասնագրերի մեջ:

փաստաթղթերը՝
ներառելով
համապատասխան
բնապահպանական
կետերը մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերի մեջ
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Դիտարկել մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
3
Հավելված 5. Էջ 3 - ը 79-ից
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի
դիտարկումների
արդյունքներին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
3. Կողմնորոշում և
բնապահպանակա
ն ուսուցում

Կապալառուն կամ
աշխատողները չեն
հետևում ԲԿՊ-ի
պահանջներին, որը
հանգեցնում է ոչ
բավարար
բնապահպանական
հսկողության և
շրջակա միջավայրի
վատթարացման

Պայմանագրի մեջ ներառել այն պահանջը՝ ըստ որի
Կապալառուն անձնակազմում պետք է ունենա մեկ
նշանակված Առողջության, անվտանգության և
բնապահպանության մասնագետ (ԱԱԲ)՝
բնապահպանական հարցերն ու մեղմացնող
միջոցառումները վերահսկելու համար:
Ողջ անձնակազմի համար ապահովել
առողջապահության, անվտանգության և
բնապահպանության վերաբերյալ ուսուցում
(Մանրամասների համար տես ստորև բերված
ենթապլանները )

Կապալառու

Կապալառու

Ապահովել մասնագետ և
ուսուցանող անձնակազմ

Մեկ ԱԱԲ

ՄՆՇՎԽ

դրույքով 10 ամսվա

մասնագետի ամբողջ

Մոնիտորինգի ենթարկել
Կապալառուին,
շինարարության
աշխատողներին, շրջակա
միջավայրի պարամետրերը և
ԾԿԻԱԽ-ին և ԵՔԾԻԳ-ին
ներկայացվող
հաշվետվությունները

աշխատանքը
գնահատված է 25000
ԱՄՆ դոլար
ՄՆՇՎԽ
Վարձատրությունը`
21 600 ԱՄՆ դոլար,
ներառված է բյուջեում
4

Հավելված 5. Էջ 4 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
ԾԿԻԱԽ

ԾԿԻԱԽ

Մոնիտորինգի ենթարկել
Կապալառուի
առաջադրանքը և զեկուցել
ԵՔԾԻԳ-ին

Վարձատրությունը`
30 200 ԱՄՆ դոլար,
ներառված է բյուջեում

ԾԿԻԱԽ/ ԵՔԾԻԳ
Ներկայացնում է
անհամապատասխանության
ծանուցումներ

Առողջության,
անվտանգության և
բնապահպանության
մեկ օրվա
դասընթացը 25
շինարարբանվորների համար
գնահատված է 1475
ԱՄՆ դոլար`
կիրառելով հետևյալ
հաշվարկը. օրական
50 ԱՄՆ դոլար
գումարած 3 օրվա
համար ուսուցանողի
5

Հավելված 5. Էջ 5 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
վճարը` օրական 75
ԱՄՆ դոլարի չափով
ԾԿԻԱԽ-ի
Առողջության,
անվտանգության և
բնապահպանության
1 դասընթացի
արժեքը` 500 ԱՄՆ
դոլար * 3 դասընթաց`
10 ամսվա ընթացքում
1500 ԱՄՆ դոլար

4. Աշխատանքային
տեղամասի բոլոր
գործողությունները
(ներառյալ
գործողությունները
օտարման գոտում,
բացահանքերում,
կուտակավայրերու
մ, շինարարական

Շրջակա

Մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում

Կապալառու

Այդ պլանների

միջավայրի

պատրաստել և ներկայացնել թարմացված ԲԿՊ-ն՝

Նախապատրաստել և

ծախսերը հաշվառված

վատթարացում,

ներառյալ հետևյալ բնապահպանական

իրականացնել

են ստորև

փոշու վնասակար

կառավարման ենթապլանները.

ազդեցություններ,
օդի

1.

աղտոտվածություն
, աղմուկ և

2.

նկարագրված
ՄՆՇՎԽ

յուրաքանչյուր

Աշխատանքների հիգիենայի և

Դիտարկել և մոնիտորինգի

շինարարական

անվտանգության պլան

ենթարկել իրականացումը

պլանում

Հասարակայնության հետ կապերի և
6
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները
ճամբարներում)

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

թրթռումներ
Հասարակական
առողջապահության և
անվտանգության
վտանգներ
աշխատողների և
համայնքի բնակիչների
համար

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները

3.

4.

հաղորդակցության պլան

ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ

Բուսական, կենդանական աշխարհի և

Վերահսկել Կապալառուին և

բուսականությունը մաքրելու պլան

ՄՆՇՎԽ-ին

Հաղորդուղիների պահպանման և
տեղափոխման պլան

5.

Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան

6.

Շինարարական աշխատանքի ճամբարների
պլան

7.

Աշխատանքային տեղամասի (քարհանքի և
բացահանքի, թափոնների կուտակման
վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարանների) կառավարման պլան

8.

Երթևեկության կառավարման պլան

9.

Արտակարգ իրավիճակներ արձագանքման
պլան

10.

Թափոնների և նյութերի կառավարման
պլան

11.

Աշխատանքային տեղամասի
վերականգնման, կանաչապատման և
7
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
բուսականության վերականգնման պլան

5. Աշխատանքային
տեղամասի
շինարարական
բոլոր
գործողություններ
ը

Աշխատողների՝
ըմբռնման և
հոգատարության
պակասը շրջակա
միջավայրը
պաշտպանելու
համար
Տեղեկատվության
պակասը ԲԿՊ-ի և
կիրառելի
բնապահպանական
օրենքների ու
ծրագրի կանոնների
մասին կարող է

Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան
Այս ենթապլանի հիմնական նպատակն է ամրագրել
բոլոր պահանջները՝ ուղղված հիմնական
կապալառուին (ՀԿ) 1
և ենթակապալառուներին (ԵԿ-ներ)՝ ապահովելու
համար բնապահպանական և մասնագիտական
անվտանգությունն ու առողջապահությունը՝ ԱԶԲ-ի և
Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան:
Շինարարության աշխատողների համար նախատեսված
ուսուցողական ծրագրի նպատակն է աշխատողներին
ուսուցանել ծրագրի բնապահպանական,
աշխատանքների հիգիենայի և ծրագրի անվտանգության
պահանջների վերաբերյալ:

Կապալառու

Կապալառուի ԱԱԲ

Արձանագրել և

մասնագետի կողմից

բնապահպանությանն ու

սույն պլանի մշակման,

անվտանգությանն առնչվող

իրականացման և

դեպքերը տեղեկացնել

կառավարման արժեքը

համապատասխան ղեկավար

հաշվառված է

մարմիններին

վերոնշյալ կետ 3-ում :
25 բանվորների համար

ՄՆՇՎԽ

ուսուցման ծախսերը՝
250 ԱՄՆ դոլար

Դիտարկել ծրագիրը և

յուրաքանչյուր

աջակցել մոնիտորինգի

բանվորի համար

իրականացմանը

հաշվարկով,

Կապալառուն պետք է վարձի Առողջապահության և

1

Հիմնական կապալառուն՝ (ՀԿ-ն) այն կազմակերպությունն է, որը պայմանագիր է կնքում ԻԳ–ի հետ աշխատանքների համար, և որը պայմանագրով պատասխանատու է իր
ենթակապալառուների (ԵԿ-ների) աշխատանքի և վարքի համար:

8
Հավելված 5. Էջ 8 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

հանգեցնել շրջակա

անվտանգության մասնագետ կամ
պարտականությունները ներառի բնապահպանության
մասնագետի ՊՇ-ում` կողմնորոշման ծրագրի պլանը
մշակելու և իրականացնելու նպատակով

միջավայրի
վատթարացման
Հիվանդություն,
վնասվածք կամ
աշխատողների,
ճանապարհն
օգտագործողների և
աշխատանքային
տեղամասի
մերձակայքում
մարդկանց մահը
վտանգավոր
նյութերի
պատճառով,
սահում, սխալ քայլ
և ընկնել և
ընկնող/սահող

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները

Կողմնորոշման հիմնավորումը. ԲԿՊ-ի իրականացումը
պահանջում է շինարարության ողջ անձնակազմի

Դիտարկել միջադեպերի

գնահատված է 6250

մատյանը

ԱՄՆ դոլար:

ԵՔԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ

Տեղեկությունները

Դիտարկել պլանն ու աջակցել

առողջության

ՄՆՇՎԽ-ին:

ռիսկերի և ապօրինի

ներգրավվածությունը: ԲԿՊ-ի բնույթն այնպիսին է, որ

թրաֆիքինգի մասին

անձնակազմի անդամները բոլոր մակարդակներում

ներառված են կետ 3-

պատասխանատվության որոշակի աստիճան ունեն՝

ում հաշվառված

բնապահպանական, հնագիտական և մասնագիտական

դասընթացներում:

առողջապահության և անվտանգության հարցերի և
ԲԿՊ-ում ներառված միջոցառումների իրականացման
առնչությամբ: Որպես այդպիսին՝ ողջ անձնակազմին
բնապահպանական հարցերի և ԲԿՊ-ի իրականացման
առնչությամբ ուսուցում ապահովելը խիստ կարևոր է
ԲԿՊ-ի արդյունավետությունն ապահովելու համար:
Կողմնորոշման նպատակը. Նպատակն է բարձրացնել
9
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

առարկաներ

շինարարության աշխատուժի տեղեկացվածությունն ու

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

զարգացնել հմտությունները համապատասխան
օրենսդրության և հետևյալ չորս կետերի շուրջ.
(i)

ընդհանուր բնապահպանական
տեղեկացվածությունը՝ ներառյալ այն
կարգերն ու կանոնները, որոնց պետք է
հետևել շինարարական տեղամասում և
ճամբարներում,

(ii) տեղեկացվածություն ընդհանուր
առողջապահության և անվտանգության
մասին՝ ներառյալ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ և
սեռավարակների մասին ծրագիրը,
(iii) աշխատանքի ուղղվածությամբ ուսուցում
այն աշխատողների համար, որոնց
պատասխանատվությունն առնչվում է այն
գործողությունների հետ, որոնք կարող են
բացասական ազդեցություններ ունենալ
շրջակա միջավայրի կամ մարդկանց վրա
10
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

(օր.՝ ՊԱԱ՝ պոլիցիկլիկ արոմային
ածխաջրածիններ) և
(iv) պահանջներ աշխատողի անձնական
պաշտպանիչ սարքավորումների համար՝
ներառյալ կոշտ գլխարկներ,
անվտանգության կոշիկներ, տեսանելի
բաճկոններ, ձեռնոցներ, ակնոցներ,
պաշտպանիչ ականջակալներ և ՊԱԱ
դիմակներ կամ դրան համարժեք որևէ բան՝
ըստ պահանջի:
Առողջության ռիսկեր և կանխարգելում. Ուսուցումը
պետք է շինարարության աշխատողներին
տեղեկություններ և կրթություն ապահովի սեռական
ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների և
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի մասին՝ որպես ճամբարի տեղանքներում
առողջության և անվտանգության ծրագրի մի մաս:
Կապալառուն պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ
միջոցները՝ աշխատանքային տեղամասում գտնվող
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

բոլոր անձանց առողջությունը, անվտանգությունն ու
բարօրությունն ապահովելու համար: Կապալառուն
պետք է ստուգի, որ Աշխատանքներն իրականանում են
անվտանգ և արդյունավետ կերպով: Նա պետք է
կիրառի բոլոր նախազգուշացնող միջոցները՝
կողմնակի անձանց մուտքն աշխատանքային
տեղամաս արգելելու և հասարակության անդամներին
իր հսկողությամբ իրականացվող գործողություններից
պաշտպանելու համար:
Կապալառուն նաև պետք վարձակալի կամ
պայմանագիր կնքի բժշկների/բուժ աշխատողների հետ
բանվորների առողջական վիճակը ստուգելու համար:
Կապալառուն պետք է ապահովի նաև առաջին
օգնության բժշկական պարագաների կոմպլեկտների
առկայությունը շինհրապարակում:
Ապօրինի թրաֆիքինգ. Աշխատողները պետք է
տեղյակ լինեն, որ մարդկանց, վայրի բնության
վտանգված տեսակների և ապօրինի նյութերի
թրաֆիքինգը ճանապարհային միջանցքով չեն
թույլատրվելու: Նման դեպքերում նրանք կծանուցվեն
12
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
պատժի մասին, որը կարող է ներառել ընդհուպ
մինչև աշխատանքից հեռացումը:

6. Հանրային
լսումներ և
իրազեկման
մակարդակի
բարձրացում և
բողոքներ

Ազդեցության
ենթակա կողմերի և
համայնքների կողմից
տեղեկատվության և
ըմբռնման պակասը
ծրագրված
աշխատանքների,
գործողությունների և
իրականացման
ժամանակացույցի
մասին կարող է
հանգեցնել
հիասթափության ու
դժգոհության, և
արդյունքում տեղի
ունենան ուշացումներ

Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան

Կապալառուի ԱԱԲ

Կապալառու

Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, Կապալառուի կողմից
ԵԿ-ների կողմից ձեռնարկվելիք բոլոր միջոցները՝ վարձակալված ԱԱԲ
ծրագրի մասին տեղեկությունները շահառուներին, մասնագետը իրականացնում
ծրագրին ենթակա անձանց կամ խմբերին և այլ
է Պլանի իրազեկման և
հետաքրքրված խմբերին փոխանցելու և նրանց հետ
կապը պահպանելու համար, որը պետք է իրականանա բողոքների լուծման ծրագիրը
ԱԶԲ ԱՔՀ 2009-ի և Հայաստանի օրենսդրության
համաձայն:
ՄՆՇՎԽ

մասնագետի կողմից
սույն պլանի մշակման,
իրականացման և
կառավարման արժեքը
հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 3-ում :

Այս ծրագրի նպատակը պետք է լինի շահառուների,
Դիտարկել պլանը և
տվյալ համայնքի (որտեղ տեղակայված է ծրագիրը)
անդամների և հասարակայնության հետ ծրագրի մասին մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը
տեղեկությունների փոխանակման պահպանումը:
Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրության ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
տեղեկացվածությունը,
հետաքրքրվածությունը
և
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
շահառուների ներգրավվածությունը՝ ծրագրի մասին
եղած
տեղեկությունները
տարածելու
միջոցով,
13
Հավելված 5. Էջ 13 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

ներառյալ՝ շինարարական աշխատանքների և դրան
առնչվող
գործողությունների
ժամանակացույցը,
աշխատանքային հնարավորությունները և ծրագրի
առավելությունները:
(i) Ծրագրի հետ կապված բողոքների
լուծման մեխանիզմը պետք է մատչելի
լինի բոլորի համար, որպեսզի
կարողանան ներկայացնել իրենց
բողոքները, մտահոգություններն ու
հարցերը ծրագրի իրականացման և դրան
առնչվող գործողությունների մասին:
(ii) Ծրագրի համար հատկացված հեռախոսագծի
տվյալները:
(iii) Մշակել բողոքների լուծման համակարգ, որի
համաձայն հանրությունը և շահառուները
կարող են բողոքներ ներկայացնել և վստահ
լինել, որ արձագանք կստանան ողջամիտ
ժամանակահատվածում, որը պետք է լինի
ԱԶԲ-ի Անվտանգության
14
Հավելված 5. Էջ 14 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

քաղաքականության հայտարարագրում
(2009) նշված բողոքների լուծման մեխանիզմի
պահանջների համաձայն:
(iv)

Վարել ստացված բողոքների մատյան (անունը,
տրման օրը, ամսաթիվը, արձագանքը,
արձագանքի ամսաթիվը, հետագա
հետևողական գործողությունը, փակման
ամսաթիվը):

(v) Համայնքի ներկայացուցիչների հետ
կազմակերպել ժողովներ ծրագիրը և դրա
ազդեցությունները քննարկելու համար:
(vi) Համայնքի ղեկավարներին և տեղական
լրագրերին տրամադրել ծանուցումներ ծրագրի
առաջընթացի և կանխատեսվող խնդիրների
մասին:
(vii) Աշխատանքային տեղամասերում փակցնել
պարզ գրված ցուցանակներ և ծանուցումներ՝
15
Հավելված 5. Էջ 15 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
ծրագրի մասին տեղեկություններն ապահովելու
համար, այդ թվում նաև՝ Կապալառուի
բնապահպանական «թեժ գծի» համարը:
Բողոքների լուծման մեխանիզմը մանրամասնորեն
նկարագրված է ՇՄԱԳ հաշվետվության Գլուխ H-ում:

7. Հողային
աշխատանքներ և
Ճանապարհների
շինարարական
աշխատանքներ

Գոյություն ունեցող
բուսական աշխարհին
հասցվող վնասը և
ոչնչացումը

Բուսականությունը մաքրելու պլան
Հղում նաև Տեխնիկական մասնագրերի Մաս 101.15.8ին (շինարարական գործողությունների
ազդեցությունների մեղմացումը)
Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի,
ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումը՝
նվազեցնելու համար ազդեցությունը գոյություն ունեցող
բուսականության վրա շինարարության ընթացքում:
Պլանը պետք է համապատասխանի քիմիական
նյութերի գործածության մասին ՀՀ օրենսդրությանը և
պետք է ներառի հետևյալ դրույթները.
(i) Բացառել այն ծառերի, ճյուղերի, թփերի

Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից
սույն պլանի մշակման,
իրականացման և
կառավարման արժեքը
հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 3-ում:

Կապալառու
Բնապահպանության
մասնագետ` գոյություն
ունեցող բուսականության
վրա ազդեցությունը
նվազեցնելու համար:
ՄՆՇՎԽ
Ծառատնկման կամ
փոխարինման մասնագետ
Դիտարկել պլանները և

Արշակունյաց
պողոտայի
երկայնքով գտնվող
համայնքային 20
ծառերի
պահպանման
16

Հավելված 5. Էջ 16 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
և/կամ բուսականության հատումը, որը
սահմանված չէ բուսականության մասին
պլանում:

մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը

Շինարարական հրապարակի սահմաններից
դուրս գտնվող յուրաքանչյուր ծառ կամ թուփ
պետք է պաշտպանված լինի շինարարական
աշխատանքների իրականացման
հետևանքով պատճառվող հնարավոր
վնասից:

Արդյունքների մասին
զեկուցել ամեն ամիս

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
արժեքը կազմում է
25 ԱՄՆ դոլար
յուրաքանչյուր ծառի
համար՝ 500 ԱՄՆ
դոլար ընդհանուր
արժեքով:

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Դա պետք է համապատասխանի ՀՀ
օրենսդրական դրույթներին և ներառի
հետևյալը.
(i) ստեղծել հատված ծառերի ու թփերի
գրանցամատյան և պահել դիտարկումների
համար,
(ii) բուսականության մաքրման նպատակներով
օգտագործել միայն այն թունաքիմիկատները,
որոնք նշված չեն Կառավարության (2005թ.
մարտի 17-ի) N 293 որոշման մեջ և բացառել
քիմիական նյութեր պարունակող POP-ի
17
Հավելված 5. Էջ 17 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Կոմունիկացիաների պահպանման ու տեղափոխման

Կապալառու

Հաղորդուղիների

պլան

Հետազոտել

պահպանման և

Հղում նաև Տեխնիկական մասնագրերի հետևյալ

հաղորդուղիները և

տեղափոխման

մասերին`

կազմել պլան նախքան

ծախսերը չեն կարող

շինարարությունը

անմիջապես

օգտագործումը,
(iii) բուսականության մաքրումն իրականացնել
միայն ծրագրով սահմանված ձևով և Ինժեների
կարգադրության համաձայն,
(iv) մաքրված բուսականությունն ու
շինարարական աղբը պետք է
հեռացնել/տեղափոխել մաքրումը սկսելուց 2
օրվա ընթացքում,
(v) բուսականությունը չպետք է կուտակել կամ
շարել չմաքրված բուսականության վրա, իսկ
եթե կուտակվի կամ շարվի մաքրված հողի
վրա, հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել,
որպեսզի ցիրուցան չլինի,
(vi) մաքրված բուսականությունը չպետք է այրել:
8.Հաղորդուղիների
պահպանումն ու
տեղափոխումը

Մատակարարումների
ընդհատում, որի
ազդեցությունը կրում
են վերջնական

18
Հավելված 5. Էջ 18 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

օգտագործողները

101.14.3 Հաղորդուղիների և տրոլեյբուսի գծերի

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

սկսելը

հաշվարկվել որպես

աշխատանքներ

բնապահպանական

101.15.10 Հաղորդուղիների պահպանումը, և

Համագործակցել

մեղմացնող

101.43.10 Գոյություն ունեցող կառուցվածքների և

տեղական

միջոցառումներ:

հաղորդուղիների տեղադրությունը և պահպանումը

ներկայացուցիչների և

Որպես տեղեկություն՝

սպասարկումներն

հաղորդուղիների հետ

ապահովողների հետ:

կապված

Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿի

մոտեցումը՝

սահմանված

հաղորդուղիները

շինարարական

պահպանելու կամ տեղափոխելու և հաղորդուղիների

Վարձել

աշխատանքների

պահպանումը կամ տեղափոխումը շինարարական

հաստատված/փորձառու

գնահատված

աշխատանքների ընթացքում կառավարելու համար:

կապալառուներ

արժեքները կազմում են
450 000 ԱՄՆ դոլար:

Հաղորդուղիների նախագծերը հաստատվել են
հաղորդուղիների սեփականատիրոջ կողմից:

ՄՆՇՎԽ

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ
Կապալառուն պարտավոր է հաղորդուղիների

Դիտարկել պլանն ու

սեփականատիրոջ հետ սահմանել հաղորդուղիների

մոնիտորինգի ենթարկել

ճշգրիտ տեղը և անհրաժեշտության դեպքում

իրականացումը:

փորձնական հորատումներ կատարել:
Աջակցել տեղական
19
Հավելված 5. Էջ 19 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Եթե հավանականություն կա, որ մատակարարումները

ներկայացուցիչների և

կընդհատվեն

(որոշակի

ծառայություն

անջատումներ

կլինեն),

ժամանակահատվածով
այդ

ապահովողների հետ

ընդհատումները ծրագրել՝ հաշվի առնելով տարվա,

համագործակցելիս

ապա

պետք

է

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

շաբաթվա և օրվա ժամանակը՝ այդ խափանումները
նվազեցնելու համար:

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

Ծանուցել հավանական ազդեցությանը ենթակա

Մոնիտորինգի ենթարկել

անձանց նախքան աշխատանքները սկսելը:

ՄՆՇՎԽ-ին

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում
բացահայտված հաղորդուղիների պահպանումը կամ
տեղափոխումը պետք է իրականացվի Կապալառուի
կողմից:
Կապալառուն պետք է վերականգնի կամ
փոխհատուցի շինարարական աշխատանքների
հետևանքով պատճառված բոլոր վնասները:

9. Հողային

Հողի էրոզիա

Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան

Կապալառու

Ստորև ներկայացված
ծախսերը հատուկ
20
Հավելված 5. Էջ 20 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները
աշխատանքներ
Նյութերի
տեղափոխում
Ճանապարհային
աշխատանքներ
Նյութերի
տեղափոխում և
տրանսպորտ
Շինհրապարակի
բոլոր
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Չափազանց շատ
փոշի և օդի
աղտոտվածություն
փոխադրամիջոցների
արտանետումների
հետևանքով

Հղում նաև Տեխնիկական մասնագրերի հետևյալ

Կազմել մանրամասն

ուղղված են շրջակա

մասերին`

Բնաապահպանական

միջավայրի

պլան, որն

պահպանությանը

Չափազանց շատ
աղմուկ և թրթռումներ
շինարարական
աշխատանքների
հետևանքով

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները

101.15.4

Հողի

էրոզիայի,

նստվածքների

և

ջրի

աղտոտվածության հսկողությունը,
101.15.5

Ա/բ

տաք

դոզավորման

առանձնահատուկ

խառնուրդների

գործարանների

և

բետոնի

պատճառած

աղտոտումը
101.15.8

Շինարարական

գործողությունների

a) 3000 մ բուսահողի

կանդրադառնա փոշու,

հանման,

աղմուկի և թռթռումների

պահեստավորման և

հնարավոր բացասական

վերաօգտագործման

ազդեցություններին

արժեքը` 3 ԱՄՆ դոլար
մ

ազդեցության մեղմացնող միջոցառումները

համար

101.15.9 Կոշտ աղբի հսկողություն

Համակարգել ավելորդ հողի

հարաբերակցությամբ,

101.15.12 Բնապահպանական մոնիտորինգ

և բուսահողի տեղավորումը

գնահատված է 9000

101.17.5 Կառուցման փուլում գտնվող շրջանցիկ

տեղական համայնքների

ԱՄՆ դոլարի չափով: b)

ճանապարհների և ճանապարհային հատվածների

ղեկավարների հետ

2000մ² անբերրի հողի

սպասարկումը

և

երթևեկության

վրա, որտեղ էրոզիայի

կառավարման

միջոցները

Փոշու կանխման համար

ռիսկը և արտաքին

101. 24.2 Ջուր

վարձել տեղական ջրցան

անցանկալի բույսերի

Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի,
ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումն այն
միջոցառումների կիրառման հարցում, որոնք

մեքենաներ

աճի
հավանականությունը

Ամեն ամիս զեկուցել

բարձր են, խոտի
21
Հավելված 5. Էջ 21 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
անհրաժեշտ են հողը, օդը և ջրային մարմինները
շինարարական գործողությունների հետևանքով
առաջացած էրոզիայից, նստվածքներից, փոշուց և
արտանետումներից, ինչպես նաև աղմուկից և
թրթռումներից պաշտպանելու համար:
Կապալառուն պետք է այնպես ծրագրի մեղմացնող
միջոցառումները, որ դրանք նվազեցնեն ցանկացած
ազդեցության ռիսկը՝ այն բերելով ընդունելի
մակարդակի վրա օգտագործված բոլոր վայրերում՝
շինհրապարակներում, ճամբարներում, շինարարական
նյութերի և տեխնիկայի տեղափոխման համար
նախատեսված ճանապարհների վրա, քարհանքերում,
բացահանքերում, աղբի կուտակման վայրերում և այլն:
Բնապահպանական պլանում պետք է հատկապես
ներառել էրոզիայի և նստվածքների վերահսկման
հետևյալ միջոցների կիրառումը.
(i) պահպանել առկա հողի շերտը, որտեղ հնարավոր է:
(ii)
Երբ հողի շերտը հեռացվում է, և հողը մերկանում
է երկար ժամանակահատվածով, անհրաժեշտ է
ապահովել ժամանակավոր ծածկ, օրինակ՝ արագ

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

արդյունքների մասին:

ցանման արժեքը՝ 1

ՄՆՇՎԽ

ԱՄՆ դոլար մ² համար
հարաբերակցությամբ,

Դիտարկել և հաստատել

գնահատված է 1000

Կապալառուի կողմից

ԱՄՆ դոլար գումարի

մշակված պլանը և

չափով:

մոնիտորինգի ենթարկել

c) Շինարարության 10

իրականացումը

ամիսներից 4
ամիսների (120 օր)

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

ընթացքում փոշու
արտանետումները
կանխարգելելու
նպատակով անբերրի
հողի և
շինարարական
ճանապարհների վրա
ջրի ցանման արժեքը`
100 դոլար մեկ օրվա
համար հաշվարկով,
22
Հավելված 5. Էջ 22 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
աճող խոտի տեսակներ:
(iii)
Միջոցներ ձեռնարկել հողի էրոզիան կանխելու և
շեպի ամրությունը/կայունությունը ապահովելու
համար:
(iv) Բուսահողը կառավարել այնպես, որպեսզի այն
պահպանի իր քիմիական և կենսաբանական
որակները: Վերաօգտագործել այն` ծառերի և
թփերի տնկման կանաչապատման նպատակով:
(v) Կանոնավոր կերպով մոնիտորինգի ենթարկել
մեղմացնող միջոցառումների իրականացումն ու
արդյունավետությունը, արձանագրել
արդյունքները և ամեն ամիս ներկայացնել
ՄՆՇՎԽ-ին:
(vi) Կանոնավոր կերպով պահպանել ջրահեռացումը:
Անձրևներից հետո հնարավորինս արագ ստուգել և
նորոգել կամ փոխել ջրահեռացման կառույցները և
էրոզիայի հսկիչ միջոցները:
(vii) Հանված բուսահողը (չափազատված, կայունացած
և ջրահեռացված) պահեստավորել և կառավարել՝
կանաչապատման նպատակով այն նորից
օգտագործելու համար:
(viii) Խուսափել էրոզիայից և, հետևաբար,

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
գնահատված է 12000
ԱՄՆ դոլար գումարի
չափով:

23
Հավելված 5. Էջ 23 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

(ix)

(x)
(xi)

(xii)

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

նստվածքներով լի արտահոսքից՝
աշխատանքները շինհրապարակում
համապատասխան ձևով կազմակերպելով և
նվազեցնելով մերկացած տարածքները:
Խոտեր ցանել այնտեղ, որտեղ բուսահողը
ենթակա է էրոզիայի ռիսկերին (զառիվայր
տարածքներում, բարձր լիցքերում):
Ցանել մերկացած հողը հնարավորինս շուտ:
Ապահովել, որ մաքուր հոսքը շրջանցի
շինարարական տեղամասը, որտեղ
հնարավոր է:
Մաքրել կողային առուները, ջրահեռացման
համակարգերը և խողովակները
շինարարական գործողություններից
առաջացած նստվածքներից:

Այս ենթապլանի կառավարման միջոցները պետք է
այնպես մշակվեն, որ առողջության վրա հնարավոր
ազդեցություններն ու օդի աղտոտվածությունը
հասցվեն նվազագույնի: Այդ նպատակով անհրաժեշտ
է ներառել շինարարական գործողությունների
հետևանքով առաջացած փոշին և գազային
24
Հավելված 5. Էջ 24 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

արտանետումները կանխարգելելու հետևյալ
սկզբունքները.
(i) ճանապարհի մակերևույթը ջրելու
հարմարանքներ՝ փոշին կառավարելու
նպատակով,
(ii) նվազեցնել շինհրապարակում պահվող
հանույթի քանակը և բոլոր նյութերը
հնարավորինս ծածկել` փոշու առաջացումը
կանխելու նպատակով,
(iii) դիզելի փոխարեն օգտագործել
էլեկտրաէներգիա կամ մարտկոցներ, երբ
հնարավոր է (կամ կիրառելի է ձեռքի
գործիքների համար),
(iv) հնարավորինս խուսափել դիզելով կամ
բենզինով աշխատող գեներատորների
գործածությունից` օդի աղտոտումը նվազեցնելու
նպատակով,
(v) վարձել մասնագիտացված կապալառու օդի
որակի նմուշառման նպատակով,
25
Հավելված 5. Էջ 25 - ը 79-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

(vi) հավաքագրել օդի որակի ելակետային
տվյալներ,
(vii) մոնիտորինգի ենթարկել օդի որակի
մակարդակները:
Այս ենթապլանի նպատակն է նվազեցնել և
կառավարել շինարարական աշխատանքների
հետևանքով առաջացած աղմուկի և թրթռումների
ազդեցությունները: Շինարարական աշխատանքներն
աղմուկ և թրթռում առաջացնելու հավանականություն
ունեն, որն ունի իր ազդեցությունները: Աղմուկի և
թրթռումների հետևանքով կարող են առաջանալ
անհանգստություններ, լսողական խանգարումներ և
կարող են ազդել թե՛ շինարարության աշխատողների և
թե՛ հարակից բնակավայրերի բնակիչների վրա:
Կարևոր է նշել, որ հատկապես Արշակունյաց
պողոտայի հարավային հատվածում որոշ տներ լավ
մեկուսացված և լավ կառուցված չեն (տես հիմնական
հաշվետվության նկար C-2-ը): Շատ մոտ գտնվելով
26
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

օտարման գոտուն, բնակիչներն իրենց
բնակարաններում և տներում կարող են լսել բարձր
աղմուկը և ավելի շատ զգալ թրթռումները:
Այս ենթապլանի մեղմացնող և կառավարման
միջոցառումները պետք է կազմակերպվեն՝ հնարավոր
առողջական վատ ազդեցությունները նվազեցնելու
համար՝ կիրառելով հետևյալ սկզբունքները.
(i)

վարձել մասնագիտացված կապալառու`
ելակետային տվյալների հավաքագրման
նպատակով, ինչպես պահանջվում է
Տեխնիկական մասնագրերում: (Կապալառուն
պետք է հավաքագրի փոշու, աղմուկի և
թրթռումների ելակետային տվյալներ
շինարարական աշխատանքների մեկնարկից 21
օր առաջ):

(ii)

Նվազեցնել աղմուկն ու թրթռումները
վերջիններիս առաջացման սկզբնաղբյուրում:
Կապալառուն պետք է հետևի ազգային
27
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

օրենսդրությանը` շինարարական
գործողությունների հետ կապված աղմուկի և
թրթռումների առնչությամբ:
(iii) Շինարարական գործողությունները, մեքենաներն
ու սարքավորումները հեռու տեղակայել
ազդեցության առավել զգայունակ կրողներից:
Կապալառուն պետք է խուսափի իրականացնել
շինարարական գործողությունները ազդեցության
առավել զգայունակ կրողների մոտակայքում,
ինչպիսիք են` վատ մեկուսացված տները
Արշակունյաց պողոտայի հարավային
վերջնամասում:
(iv)

Ավելի աղմկոտ գործողությունների իրականացումը
պլանավորել կեսօրվա ժամանակահատվածում,
եթե հնարավոր է:

(v)

Կապալառուի բնապահպանության մասնագետը
կանոնավոր կերպով պետք է մոնիտորինգի
ենթարկի ազդեցության առավել զգայունակ
կրողների մոտ աղմկոտ սարքավորումների և
28
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

10.Աշխատողների
կացարանը և
սարքավորումների
ու նյութերի
պահեստավորումը

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Բացասական
առողջապահական
ազդեցություններն
աշխատուժի վրա
Մոտակայքում
ապրող բնակիչներին
պատճառված
անհանգստությունը

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
գործողությունների առաջացրած աղմուկի ու
թրթռումների համապատասխանությունը ազգային
կանոնակարգին:
(vi) Ապահովել բողոքների արձագանքման մեխանիզմ
աղմուկին և թրթռումներին առնչվող բողոքների
համար, որոնք, հավանաբար, կառաջացնեն մեծ
թվով դժգոհություններ շինարարական
գործողությունների առնչությամբ :
Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել պլան

սույն պլանի մշակման,
իրականացման և

Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումն այն

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

ՄՆՇՎԽ

կառավարման արժեքը
արդեն ներառված է

միջոցառումների իրականացման հարցում, որոնք
կկիրառվեն Ծրագրի օտարման գոտում կամ

Դիտարկել պլանն ու

շինարարության

մոտակայքում գտնվող շինարարական աշխատանքի

մոնիտորինգի ենթարկել

ընդհանուր ծախսերի

ճամբարները կառավարելու համար:

իրականացումը

մեջ:
Սույն պլանի

Հարկ է նշել, քանի որ Ծրագրի օտարման գոտին

ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ

իրականացումը

հիմնականում գտնվում է բնակելի թաղամասում,

Մոնիտորինգի ենթարկել

պետք է վերահսկվի

շինարարական ճամբարների վայրը կընտրվի

ՄՆՇՎԽ-ին

Կապալառուի ԱԱԲ
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Կապալառուի կողմից` խորհրդակցելով ԵՔԾԻԳ-ի

մասնագետի կողմից:

բնապահպանության մասնագետի հետ` նվազագույն

Դրա արժեքն արդեն

ազդեցություն ապահովելու համար:

հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 3-ում:

Նախագծին, շինարարությանն ու ճամբարների
օգտագործմանն առնչվող հարցերը կապված են թե՛
ճամբարների շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր
ազդեցությունների, թե՛ ճամբարները
համապատասխանաբար պլանավորելու
անհրաժեշտության հետ՝ շրջակա միջավայրը
պահպանելու և աշխատողների առողջությունը,
անվտանգությունն ու հարմարավետությունն
առավելագույնի հասցնելու համար: Ենթապլանում
պետք է անդրադառնալ ճամբարի զարգացման
հետևյալ կողմերին.
Շինարարական աշխատանքների ճամբարներում
ներառվող տարրերի սահմանումը.
(i) Կապալառուի գրասենյակների, Կապալառուի
անձնակազմի համար կացարանների,
30
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

աշխատանքային ճամբարների,
սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների
պահեստավորման համար տեղանքներ ընտրելու
չափանիշներ և սկզբունքներ. այդ տեղանքները
պետք է այնպես ընտրել, որ նվազագույնի հասնեն
հողի աղտոտվածությունը և մոտակա
բնակիչներին պատճառած անհանգստությունը:
(ii) բնակիչների, տեղական/կենտրոնական
իշխանությունների և/կամ Կապալառուի հետ
կոնֆլիկտային իրավիճակները,
(iii) աշխատանքային ճամբարների բաղադրիչների
վերաբերյալ կոնկրետ կառավարման
պահանջներ շինարարության համար,
Ճամբարի գործունեության կառավարում
(i) Կապալառուն պետք է անտիսեպտիկ բաքերով
զուգարաններ ապահովի աշխատանքային
բոլոր ճամբարներում, գրասենյակներում և այլ
վայրերում, որտեղ կատարվելու են
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

շինարարական աշխատանքները:
Արտաքնոցներ կամ քիմիական ախտահանման
ենթարկվող զուգարաններ կտրամադրվեն այն
վայրերում, որտեղ աշխատանքներն
իրականանալու են ավելի կարճ
ժամանակահատվածով:
(ii) Շինարարական ճամբարները կառուցելիս
Կապալառուն պետք է այնպես տեղավորի
շարժական տնակները և այլ մեխանիզմները, որ
հնարավորինս խուսափի բուսականությանը
վնաս տալուց և բնակիչներին
անհանգստություն պատճառելուց;
(iii) Կապալառուն պետք է տեղակայի ճամբարները
բնակավայրերից հնարավորինս հեռու՝
տեղական բնակչությանը չխանգարելու
նպատակով:
(iv) Կապալառուն պետք է ապահովի ճամբարների
անվտանգությունը և մաքրությունը;
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

(v) Շինարարական սարքավորումները
շինհրապարակից հեռացնելուց հետո
Կապալառուն պետք է վերականգնի խտացված
հողի տարածքը:

11. Քարի
արդյունահանումը

Փոշու և աղմուկի
ազդեցությունները

Բետոնի
դոզավորման և
ասֆալտի
գործարաններ

Ֆիզիկական
մշակութային
ռեսուրսների (ՖՄՌ)
վրա ազդեցությունը
ներառում է ծրագրի
ազդեցությունները
շրջակա միջավայրի
և հնագիտական,
պատմական ու
մշակութային
վայրերի ու
հուշարձանների վրա,

Աշխատանքային տեղամասերի կառավարման պլան
(քարհանքի և բացահանքի, թափոնների կուտակման

Կազմել պլան

վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարանների)

իրականացման և
ՄՆՇՎԽ

Հղում կատարել Դաշտային

Դիտարկել պլանն ու

գույքագրման/հետազոտության/ստուգման

մոնիտորինգի ենթարկել

հաշվետվությանը, Հավելված III – Նութերի

իրականացումը

աղբյուրների տեղակայվածության պլան:
ԾԻԳ/ ԾԿԻԱԽ
Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-

Մոնիտորինգի ենթարկել

ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումն այն

ՄՆՇՎԽ-ին

միջոցառումների իրականացման հարցում, որոնց

սույն պլանի մշակման,
կառավարման արժեքը
արդեն ներառված է
շինարարության
ընդհանուր ծախսերի
մեջ:
Սույն պլանի
իրականացումը
(համապատասխան
թույլտվություններով)
կվերահսկվի
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Էսթետիկայի
կորուստ,

նպատակն է կառավարել շինարարական

Կապալառուի ԱԱԲ

գործողությունների ազդեցությունները քարհանքերի,

մասնագետի կողմից:

տեղական

բացահանքերի, քարջարդիչ գործարանների և

Դրա արժեքն արդեն

կենսապայմանների և

շինարարական նյութերի ու տեխնիկայի

հաշվառված է

կապի միջոցների

տեղափոխման համար նախատեսված

վերոնշյալ կետ 3-ում:

խափանում,

ճանապարհների վրա, որոնք կարող են պահանջվել

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

աշխատանքների համար: Այս ենթապլանի
շինարարական

կառավարման միջոցառումները պետք է

աշխատուժի

կազմակերպվեն՝ բացասական ազդեցությունները

ներկայությունն ու

առողջության վրա նվազեցնելու համար՝ կիրառելով

նրանց հետ շփումը,

հետևյալ սկզբունքները.
(i)

մշակել Աշխատանքային տեղամասի

ճնշում շրջակա

կառավարման պլան (ԱՏԿՊ) նախքան

միջավայրի բնական

շինհրապարակում աշխատանքները սկսելը,

ռեսուրսների և

(ii) նախապատվությունը տալ առկա

մարդկային

քարհանքերի շահագործմանը և ոչ թե նոր

ծառայությունների

քարհանքեր բացելուն,

վրա:

(iii) քարհանքերը, աղբի կուտակման վայրերը,
բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Այլ ուղղակի
ազդեցություններ,
ինչպես օրինակ՝
էրոզիա և
նստվածքներ,
ճանապարհի
վնասվածքներ, աղբի
և այլ թափոնների
տեղադրում, աղմուկի
և փոշու առաջացում:

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

գործարանները շահագործելու համար ձեռք
բերել բոլոր թույլտվություններն ու
համաձայնությունները համապատասխան
մարմիններից և ԵՔԾԻԳ-ից,
(iv) նվազեցնել այն հանույթի քանակը, որը
պահվում է շինհրապարակում և բոլոր
նյութերը հնարավորինս ծածկել՝ փոշու
առաջացումը կանխելու համար,
(v) հնարավորության դեպքում վառելիքի
փոխարեն օգտագործել էլեկտրական
մարտկոցներ կամ էլեկտրաէներգիայի այլ
աղբյուրներ,
(vi) հնարավորինս խուսափել դիզելով կամ
բենզինով աշխատող գեներատորների
գործածությունից:
Քարհանքերում և քարջարդիչ գործարաններում փոշու
ազդեցությունները նվազեցնելու համար խճանյութի
բարձման վայրում կատարել ջրցանում:
Սակայն, այն դեպքում, երբ նոր քարհանք է
35
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

պահանջվում, անհրաժեշտ է Բնապահպանության և
Էներգետիկայի ու բնական ռեսուրսների
նախարարություններից համապատասխան
թույլտվություններ/լիցենզիաներ ձեռք բերել, նախքան
բացահանքերից քարի արդյունահանումը սկսելը: Այս
դեպքում Հայաստանի օրենսդրությամբ պահանջվող
բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը պետք է
մշակվեն և վավերացվեն՝ ներառյալ առանձին ՇՄԱԳ-ը
(անհրաժեշտության դեպքում):
12.Փոխադրամիջոց
ների շարժը
աշխատանքային
տեղամասում և
տեղամասից դուրս

Երթևեկության հոսքի
դադար
Երթևեկության հետ
կապված վտանգներ
և անվտանգության
խնդիրներ
Շինարարական ծանր
սարքավորումների և
փոխադրամիջոցների
հասցրած վնասը

Երթևեկության կառավարման և մուտքերի
ապահովման պլան
Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել
ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումը
շինարարական աշխատանքների ընթացքում
երթևեկությունը և մուտքն աշխատանքային
տեղամաս կառավարելու նպատակով մեղմացնող
միջոցառումներն իրականացնելու հարցում:
Երթևեկության կառավարման և մուտքի պլանը

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել, իրականացնել և

սույն պլանի մշակման,

կառավարել պլանը

իրականացման և

ՄՆՇՎԽ

կառավարման արժեքն

Դիտարկել պլանը,

արդեն ներառված է

մոնիտորինգի ենթարկել

շինարարության

իրականացումը և

ընդհանուր ծախսերի

կառավարումը

մեջ:
36
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

ճանապարհներին

պետք է կազմվի կապալառուի կողմից և

Փոշի, աղմուկ և
թրթռում
Կեղտ և ցեխ, որոնք
տարվում են դեպի
հանրային
ճանապարհներ,

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
Սույն պլանի

համաձայնեցվի ԵՔԾԻԳ-ի ու ԵՔ-ի հետ: Ենթապլանը

ԾԻԳ /ԾԿԻԱԽ

իրականացումը

կներառի երթևեկության կառավարումը.

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

(համապատասխան

(i)

(ii)

Ճանապարհների վրա աշխատանքներն

թույլտվություններով)

իրականացնել` հնարավորինս քիչ

կվերահսկվի

միջամտելով երթևեկության հոսքին

Կապալառուի ԱԱԲ

Աշխատանքների իրականացման ընթացքում
երթևեկության անցումն ապահովել և

Ջրահեռացման
համակարգի
նստվածքներ

շահագործել կամ գոյություն ունեցող
բարելավվող ճանապարհի եթևեկելի մասի
որոշակի հատվածի երկայնքով, կամ
ճանապարհին մոտ կառուցված
ժամանակավոր շրջանցիկ ճանապարհով
(iii)

Հանրային մատչելիությունը և մուտքը դեպի
տները, խանութները, բիզնեսները, ինչպես
նաև հասարակական գործունեությունը,
որոնք ազդեցության են ենթարկվում

մասնագետի կողմից:
Ճանապարհների վրա
շինարարության
հետևանքով
առաջացած կեղտի և
և շինարարական
ճանապարհների վրա
ջրի ցանման արժեքն
արդեն հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 3-ում:

Աշխատանքների հետևանքով, պետք է
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

սպասարկվեն օրվա մեջ 24 ժամ
Հետիոտնային երթևեկը պետք է

(iv)

սպասարկվի/ապահովվի բոլոր
ժամանակներում:
Ենթապլանը կներառի նաև փոխադրամիջոցների
կառավարումը նաև աշխատանքային տեղամասից
դուրս.
(i)

Ճանապարհների զբաղեցման համար Երևանի
քաղաքապետարանի անհրաժեշտ
հաստատումները

(ii)

Ճանապարհի նախաշինարարական և
գույքային վիճակի հետազոտություն`
ճանապարհի վիճակը և ազդեցության ենթակա
հավանական գույքը փաստաթղթավորելու
համար:

(iii)

Վարորդական ներկայացվող պահանջները
(վարորդական իրավունք, ուսուցում) և
38
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

անվտանգության պահանջները
(iv)

Զգուշությամբ ընտրված շինարարական
փոխադրամիջոցների հատուկ մշակված
երթուղիներ՝ ներառյալ ապահով մուտքն ու
ելքը

(v)

Ճանապարհային հստակ ու պարզ
ուղղություններ

(vi)

Նշանակված ավտոկայանատեղիներ

(vii) Համապատասխան նշաններ
(viii) Հաստատված արագության
սահմանափակումներ
(ix)

Փոխադրամիջոցների շարժի ժամանակացույց
պիկ ժամերից խուսափելու համար, որտեղ որ
հնարավոր է

(x)

Հասարակական ճանապարհների վրա
երթևեկության շրջանցիկ ճանապարհներ ՝
ներառյալ ուղղություն ցույց տվող նշանները,
39
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

գծանշումները, երթևեկության ազդանշանները,
լուսավորությունը, հստակ տեսանելի ամուր
արգելապատնեշները երթևեկությունը
հոսքավորելու համար, անհրաժեշտության
դեպքում դրոշակակիր և շեղումների
պահպանում:
(xi)

Փոխադրամիջոցներին առաջադրվող
պահանջները ներառում են բեռների ծածկումը
(ավազ, հող, աղբ և թափոն կրելիս),
խլացուցիչներ, փոխադրամիջոցների
կանոնավոր պահպանում վառելանյութի և
յուղի հոսքը կանխելու համար՝ ազգային
չափանիշների պահանջները բավարարելու և
համապատասխանությունն ապահովելու
համար:

(xii) Կոպճային մակերևույթների և
փոխադրամիջոցների լվացման միջոցների
ապահովումը շինհրապարակի ելքերում
40
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
համապատասխան արտահոսքի
կանխարգելման համակարգով:
(xiii) Ստուգել շինարարության հետևանքով
առաջացած կեղտն ու ցեխը ճանապարհների
վրա և մաքրել դրանք, երբ անհրաժեշտ է և
անվտանգ:
(xiv) Ճանապարհների մակերևույթի փոշին
կանխելու նպատակով ջրցան մեքենաների
գործածություն:

13. Վտանգավոր
նյութերի հետ ճիշտ
վարվելը

Դիզելի, յուղի կամ այլ
թունավոր նյութերի
արտահոսքի
պատճառով նյութերի
մտնելը հողի,
մակերևութային
ջրերի և/կամ
գրունտային ջրերի
մեջ

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
Այս ծրագրի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի,

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել պլան

սույն պլանի մշակման,
իրականացման և

ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումը
շինարարական աշխատանքների ընթացքում

Վտանգավոր նյութերի

կառավարման արժեքը

քիմիական նյութերի հետ ճիշտ վարվելու, դրանց

տեղավորումը/հավաքումը՝

արդեն ներառված է

պահեստավորման, օգտագործման, տեղավորման

ըստ ԲՆ-ի կարգադրության

շինարարության

հարցերում, ինչպես նաև վտանգավոր նյութերի

ընդհանուր ծախսերի
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

ՄՆՇՎԽ

մեջ:

Հետևյալ միջոցների կիրառումը կնվազեցնի ցանկացած

Դիտարկել պլանն ու

Սույն պլանի

ազդեցության ռիսկը՝ այն հասցնելով ընդունելի

մոնիտորինգի ենթարկել

իրականացումը

մակարդակի վրա:

իրականացումը

(համապատասխան

պատահական արտահոսքի դեպքում
համապատասխան միջոցներ կիրառելու հարցում:

թույլտվություններով)
(i)

Մշակել և իրականացնել ընթացակարգեր

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

կվերահսկվի

վտանգավոր նյութերն (ինչպես օրինակ՝ դիզելը,

Համագործակցել ԲՆ-ի հետ

Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից:

յուղը) ապահով պահեստավորելու և դրանց հետ
ճիշտ վարվելու համար: Նյութերի

Մոնիտորինգի ենթարկել

Դրա արժեքն արդեն

անվտանգության տվյալների թերթիկները,

ՄՆՇՎԽ-ին

հաշվառված է

արտակարգ իրավիճակների արձագանքման

վերոնշյալ կետ 3-ում:

ընթացակարգերը և մաքրող նյութերը պետք է

Արտակարգ

մատչելի և հասանելի լինեն աշխատանքային

արձագանքման 5

տեղամասում, իսկ դրանց ճիշտ օգտագործումը

խմբերի համար 3

պետք է կազմի աշխատողների ուսուցման մի

օրվա դասընթացների

մասը:

արժեքը՝ օրական 50

(ii) Արտահոսքը մաքրող նյութերը պետք է լինեն
համապատասխան տեղանքում, ճիշտ

ԱՄՆ դոլար
հաշվարկով,
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
պահեստավորված, որպեսզի անհրաժեշտության
դեպքում մատչելիորեն օգտագործվեն:
(iii) Պետք է կազմվի Արտակարգ իրավիճակների

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
գումարած
դասախոսի 3 օրվա
վարձավճարը՝ 75

արձագանքման թիմ (ԱԻԱԹ), որը

ԱՄՆ դոլար օրական

բնապահպանական թիմի մի մասն է կազմում:

դրույքաչափով,

Այն պետք է ունենա կազմակերպչական

գնահատված է

աղյուսակ, աշխատանքային և աշխատանքային

ընդհանուր 975 ԱՄՆ

ժամերից դուրս հեռախոսահամարներ և

դոլար գումարի

հաղորդման գծեր:

չափով:

(iv) Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ԱԻԱԹ-ն
ստանա արտակարգ իրավիճակներին ճիշտ
արձագանքելու ուսուցում:
(v) Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ԱԻԱԹ-ը և
քիմիական ու վտանգավոր նյութերի հետ գործ
ունեցող ողջ անձնակազմը ստանա վտանգն ու
ռիսկը կառավարելու վերաբերյալ
համապատասխան ուսուցում:
(vi) Այն տարածքը, որտեղ վտանգավոր հեղուկ է
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

թափվել, պետք է ժամանակին մաքրվի՝
կանխելու համար մակերևութային և գրունտային
ջրերի, հողի, թափված նյութի հնարավոր
թունավորումը, ինչպես նաև թունավորված հողն
ու ներծծված նյութերը պետք է կուտակվեն ԲՆ-ի
կողմից հաստատված տեղանքում:
(vii) Շինարարական բոլոր տեղամասերին
Կապալառուն տրամադրում է արտակարգ
պատահարների դեպքում կոնտակտային
տվյալները, պատասխանատու անձանց և
անվտանգության պատասխանատուի
անուն(ները), հեռախոսահամարները:
(viii) Կապալառուն անմիջապես տեղեկացնում է
ՄՆՇՎԽ-ին ցանկացած պատահարների մասին և
զեկուցում է պատահարի մասին` լրացնելով
պատահարի հաշվետվության ձևը:
Աշխատանքային տեղամասում պետք է
պահեստավորել միայն անհրաժեշտ քիմիական
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

նյութերը, վտանգավոր նյութերը և վառելանյութը:
Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և
բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում,
որն ունի անանցանելի/անթափանց հատակ և
անանցանելի/անթափանց պատնեշ իր շուրջը:
Պատնեշը պետք է ունենա ամենամեծ ցիստեռնի
տարողության առնվազն 150% տարողությունը:
Պահեստավորման տարածքը պետք է գտնվի
ջրահեռացման գծերից և վտանգավոր տարածքներից
հեռու:
Վտանգավոր թափոնները կառավարել ՀՀ
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:
14.Շինհրապարակի
բոլոր
գործողությունները
Ճանապարհի
կառուցման
շինհրապարակներ
և շինարարական

Աղբի տեղավորումը
անհամապատասխա

10. Թափոնների և նյութերի կառավարման
պլան

Կապալառու

Սույն պլանի

Կազմել պլան

մշակման,

ն վայրերում

իրականացման և
Այս ենթապլանի նպատակն է ամրագրել ՀԿ-ի, ԵԿ-

ՄՆՇՎԽ

կառավարման արժեքը

Ջրահեռացման

ների և նրանց աշխատողների մոտեցումը

համակագ և/կամ

շինարարական աշխատանքների հետևանքով

Դիտարկել պլանն ու

շինարարության

գրունտային ջրերի

առաջացած թափոնների տեղավորումը կառավարելու

մոնիտորինգի ենթարկել

ընդհանուր ծախսերի

արդեն ներառված է
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Ծրագրի
գործողությունները
ճամբարներ

մեջ ներթափանցող

համապատասխան միջոցներ կիրառելու հարցում:

թափոններ և

Այս ենթապլանում կիրառվող թափոնները

աղտոտիչներ

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
իրականացումը

մեջ:
Սույն պլանի

կառավարելու գլխավոր գաղափարախոսությունը

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

իրականացումը (և

հիմնված է թափոնների կառավարման

Համագործակցել ԲՆ-ի հետ

առնչվող

Այն շինարարական

մոտեցումների հետևյալ հիերարխիայի վրա

նյութերը, որոնք չեն

(ամենաբարձր առաջնահերթությունից մինչև

մաքրվում

ամենացածրը).

Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

թույլտվությունները)
պետք է վերահսկվեն
Կապալառուի ԱԱԲ

շինհրապարակից,

1. հնարավորինս խուսափել թափոնների

մասնագետի կողմից:

պոտենցիալ վտանգ

առաջացումից,

Դրա արժեքն արդեն

են հանդիսանում

2. հնարավորինս նվազեցնել թափոնների

հաշվառված է

առաջացումը,

վերոնշյալ կետ 3-ում:

3. հնարավորինս իրականացնել թափոնների
կրկնակի օգտագործում
4. վերամշակել այնքան թափոն, որքան հնարավոր
է,
5. թափոնները կուտակել բնապահպանական
տեսանկյունից հարմար ձևով՝ այն
տարածքներում, որոնք սահմանված են
համապատասխան իշխանությունների կողմից:
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Նշված սկզբունքների համաձայն թափոնների և
նյութերի կառավարումը՝ համապատասխան
տեղավորման, ըստ տեսակների տարանջատման,
պահեստավորման, կուտակման և
կրթական/ուսուցողական մեթոդների կիրառման հետ
միասին, կապահովի թափոնների առաջացման ռիսկի
ցածր մակարդակը: Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները թվարկվում, սակայն չեն
սահմանափակվում ներքոնշյալով՝
(i)

Յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում մշակել
Թափոնների կառավարման պլան (ԹԿՊ) և
վարել թափոնների հոսքերի գրանցման
մատյանը:

(ii) Կապալառուի անձնակազմի համար
կազմակերպել ուսուցողական ծրագիր
թափոնների կառավարման վերաբերյալ:
(iii) Շինհրապարակները մաքուր պահել աղբից,
կեղտից, թափոններից և այլն:
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

(iv) Կեղտաջրերը պահել փակված բաքերի մեջ ճիշտ
ձևով տեղավորելու համար:
(v) Դասակարգել աղբն ու շինարարական մյուս
թափոնները ըստ տեսակներ` պինդ, հեղուկ,
վտանգավոր և այլն:
(vi) Դիմել ԲՆ “ Թափոնների ուսումնասիրության
կենտրոն” ՊՈԱԿ, շինարարական թափոնների
դասակարգման, ինչպես նաև անհրաժեշտության
դեպքում անձնագրեր և արտոնագրեր ձեռք
բերելու համար:
(vii) Ձեռք բերել թափոնների տեղավորման
թույլտվություն և տեղավորել դրանք միայն
թույլատրված վայրերում: ԲՆ-ից ձեռք բերել
վտանգավոր նյութերի և թափոնների
տեղավորման համար
թույլտվություն/հաստատում:
(viii) Դիմել ՄՆՇՎԽ թափոնների տեղավորման և
կուտակման տեղանքներն ուսումնասիրելու և
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

հաստատում ստանալու համար:
(ix) Աշխատանքային տեղամասը կանոնավոր
կերպով մաքրել աղբից՝ կանխարգելելու փոշին և
աղբի երկարաժամկետ կուտակումը: Աղբի
կուտակման համար տեղադրել հատուկ
տարաներ, որոնք պետք է ժամանակին
դատարկել:
(x) Տեղադրել հատուկ տարրաներ աղբը հավաքելու
համար, որոնք պետք է ժամանակին
դատարկվեն: Շինարարական աղբը պետք է
ամեն օր կամ նույնիսկ ավելի հաճախ մաքրել
շինհրապարակից՝ երթևեկությունը
խոչընդոտող թափոնների կուտակումներից
խուսափելու համար: Աշխատանքային օրվա
վերջում շինհրապարակում ոչ մի աղբ չպետք է
մնա: Պետք է ունենալ աղբի և թափոնների
կուտակման ու տեղափոխման
սարքավորումներ և ժամանակին դատարկել
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

դրանք:
(xi) Աշխատանքային տեղամասում պահել
թափոնների գրանցման մատյան բոլոր տեսակի
թափոնների համար (բետոն, ասֆալտ, հող և
ավազ) և հատկացնել դրա համար
պատասխանատու անձնակազմին:
(xii) Թափոններն ու նյութերը տեղափոխել ՝
Երթևեկության և մուտքի պլանի համաձայն:
(xiii) Աղբը պետք է տեղավորել ԵՔ-ի և տեղական
իշխանությունների կողմից հաստատված
վայրերում:
(xiv) Բուսահողը պետք է պահել բաժանիչ
գոտիներում` շինհրապարակի վերականգնման
համար:
(xv) Ավելորդ բուսահողը պետք է բաշխվի տարածքում
այնպես, ինչպես խորհուրդ են տալիս տեղական
իշխանությունները:
(xvi) Կեղտաջրերը յուղերից և վառելանյութերից
մաքրվելու են մինչև ջրային մարմիններ լցվելը՝
նախապես կուտակելով դրանք այդ նպատակի
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

համար նախատեսված հատուկ
ջրավազաններում:
(xvii) միջոցներ ձեռնարկել հավաքելու նավթի,
քսայուղերի և վառելանյութի ավելորդ
քանակությունները` արտահոսքից
խուսափելու համար և դրանք
տեղավորելով համապատասխան
կուտակավայրերում:

15.

Այն շինարարական

Լուծվող և ցնդող նյութերի հետ պետք է վարվել՝ ԲԿՊում, Հայաստանի օրենսդրությամբ և լավագույն
միջազգային փորձով սահմանված ընթացակարգերի
համաձայն:
Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և

Շինհրապարակի

նյութերը, որոնք չեն

կանաչապատման պլան

վերականգնումը

մաքրվում

բոլոր

շինհրապարակից,

Հղում կատարել նաև Տեխնիկական մասնագրերի

տարածքներում

պոտենցիալ վտանգ

հետևյալ Մասերին.

են հանդիսանում

101.4 Աշխատանքների շրջանակը

Նախկին

101.9.2 Պահանջները

ՄՆՇՎԽ

Նշում. արժեքները

Ապահովել

վերաբերում են միայն

կանաչապատման

համայնքային

նախագիծ

ծառերին և թփերին:
Ծրագրի

Կապալառու

իրականացման
արդյունքում

Վերաբերում է
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները
բուսականության
վերականգնում,
կանաչապատում

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

շինհրապարակներին
, շինարարական
ճամբարներին և
շենքերին,
կուտակման
վայրերին,
բացահանքերին և
քարհանքերին,
բետոնի և ասֆալտի
գործարաններին:

101.25 Ցանկապատեր

Մաքրված
համայնքային
բուսականությունը
պատշաճ կերպով չի
փոխհատուցվում
բուսականության
վերականգնման
աշխատանքների
միջոցով:

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Վարձել կանաչապատման

ազդեցության

հաստատված Կապալառու

ենթարկված

Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ԿԽ-

ծրագիրն իրականացնելու

մասնավոր ծառերը,

ի, ՇԽ-ների և նրանց աշխատողների մոտեցումը

համար

թփերը և
մշակաբույսերը

շինհրապարակի մաքրման և վերականգնման,
կանաչապատման և նախկին բուսականության

ՄՆՇՎԽ

հաշվված և

վերականգնման միջոցների կիրառման

Դիտարկել պլանն ու

փոխհատուցված են

հարցում՝որպես շինարարական աշխատանքների մի

վերահսկել իրականացումը:

Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի

մաս: Այս ենթապլանը պետք է ներառի հետևյալը.

Վերահսկել ծառերի և այլ

շրջանակում:

բույսերի գոյատևումը
(i)

շինհրապարակից հեռացնել շինարարության

աշխատանքների ընթացքում

Համաձայն 2013թ.

հետ կապված բոլոր նյութերն ու

և թերությունների վերացման

սեպտեմբերին

սարքավորումները՝ այդ թվում մեքենաները,

շրջանում

իրականացված
հետազոտության`

թափոնները, չօգտագործված նյութերի
(ii)

մնացորդները, ցանկապատը և այլն,

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

ճանապարհի

վերականգնել բնական ջրահեռացումն ու մյուս

Մոնիտորինգի ենթարկել

լայնացման և

հաղորդուղիները,

ՄՆՇՎԽ-ին: Մոնիտորինգի

շինարարական

ենթարկել

աշխատանքների

ծառերի և այլ բույսերի

արդյունքում

(iii) վերականգնել հողի շերտը և հեռացնել ծանր
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները
տեխնիկայի պատճառած խտացումները,
(iv) շինհրապարակը մաքրել աղբից, յուղի և
(v)

գոյատևումը

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
հնարավոր է հատվեն
(տես հավելված 8) 81

վառելանյութի հետքերից, եթե կան այդպիսիք,

ծառ և 33 թուփ:

շինարարական ճանապարհները (շինարարական

Ծառերի 475

նյութերի և տեխնիկայի տեղափոխման համար

տնկիների տնկման

նախատեսված ճանապարհները) վերականգնել

արժեքը՝ 50ԱՄՆ

իրենց նախկին վիճակին,

դոլար մեկ տնկիի

(vi) կիրառել ԵՔԾԻԳ-ի կողմից մշակված ընդունմանհանձնման ակտի ստուգաթերթիկը,
(vii) բուսականության վերականգնման

համար հաշվարկով,
գումարած 205 թփերի
տնկիների արժեքը՝

աշխատանքներն իրականացնել՝ սահմանված

5ԱՄՆ դոլար մեկ

աշխատանքային տեղամասի համար

տնկիի համար

նախատեսված կանաչապատման պլանի

հաշվարկով, կազմում

համաձայն:

է 24925ԱՄՆ դոլար:

Բուսականությունը վերականգնող աշխատանքները,
որոնք ներառում են տնկում, պահպանում և
մոնիտորինգ՝ ստորև ներկայացված ծառերի, թփերի,
սիզամարգերի և այլ բույսերի գոյատևման բարձր
աստիճանն ու արագ աճը ապահովելու համար:
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Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պահանջները կտրվեն կանաչապատման նախագծում
կամ կկարգադրվեն ՄՆՇՎԽ-ի կողմից:
(viii) Տեսակները պետք է լինեն համեմատաբար հեշտ
աճեցվող և պահպանվող
(ix) Ծառերը, թփուտները և թփերը վերատնկել՝ ՄՆՇՎԽի կողմից ներկայացված կանաչապատման նախագծի և
ազդեցությանը ենթակա համայնքների ղեկավարների
հետ ունեցած համաձայնության համապատասխան:
(x) Ծառերի տնկիներ/թփերի տնկիներ տնկել 6:1-ի
հարաբերակցությամբ, այսինքն՝ 6 տնկի ծրագրի
օտարման տարածքում կտրված յուրաքանչյուր 1
համայնքային ծառի/թփի դիմաց: 2013թ. սեպտեմբերին
իրականացված հետազոտության համաձայն պարզվեց,
որ ճանապարհի լայնացման և շինարարական
աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է հատվեն
(տես հավելված 8) 81 ծառ և 33 թուփ: Հետևաբար, 684
ծառերի և թփերի տնկիներ պետք է տնկվեն Ծրագրի
իրականացման արդյունքում ազդեցությանը ենթարկված
գոյություն ունեցող ծառերի և թփերի միջև, որոնցից 70%-ը
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները
ծառ են (475 հատ) և 30%-ը (205 հատ) թուփ:
(xi) Պահպանել ծառերի և թփերի տնկիներն ու մյուս
բույսերի տեսակները շինարարության և
թերությունների վերացման ժամանակահատվածում:
Թերությունների վերացման ժամանակահատվածից
հետո պահպանման պատասխանատվությունը
փոխանցվում է ԵՔ-ին: (Նշում. Թերությունների
վերացման ժամանակահատվածը կշարունակվի
Շահագործման փուլի սկզբնական
ժամականահատվածում):

ՀԵՏՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
(Շահագործումը թերությունների վերացման ժամանակահատվածում)
16. Երթևեկության

Աղմուկը և

Իրականացնել աղմուկի մակարդակի պարբերաբար

Կապալառու

շարժը

Փոխադրամիջոցների

մոնիտորինգ, ինչպես նաև ըստ բողոքի սուգումներ`

արտանետումների

օգտվելով մասնագետի ծառայություններից:

Իրականացնել ձայնային և օդի
որակի մոնիտորինգ`վարձելով
մասնագետ կամ պայմանագիր

հետևանքով գոյացած

Կապալառուի կողմից
երկարաժամկետ
մոնիտորինգի արժեքը
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

օդի աղտոտիչներ

Վարձել մասնագետ, որպեսզի պարբերաբար և ի

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

Պատասխանատու
մարմինները

պատասխան ցանկացած բողոքի՝ վերահսկի օդի
որակը՝ փոխադրամիջոցների արտանետումների հետ

կնքելով մոնիտորինգի
մասնագիտացված
կազմակերպության հետ

այս պահին չի կարող
գնահատվել:

կապված:
Պարզել լրացուցիչ հետազոտության կամ մեղմացնող
միջոցառման անհրաժեշտությունը:
17.
Բուսականության
վերականգնում

Բուսականությունը
ձևավորված չէ:

Ընդգրկել Ծրագրի տարածքը ԵՔ կանաչապատ

Թերությունների

Կապալառու
Պահպանել ծառերը, թփերը

վերացման

և սիզամարգերը

ժամանակահատված

Մոնիտորինգի ենթարկելլ ծառերի, թփերի,

թերությունների վերացման

ում իրականացվող

սիզամարգերի և այլ բուսականության աճն ու

ժամանակահատվածում (1-

մոնիտորինգի

առողջական վիճակը: Փոխարինել բալոր մահացած,

ից մինչև 3 տարի)

արժեքը ներառված է

տարածքների սպասարկման պլանում:

Կապալառուի

վնասված կամ անառողջ տեսակները: Նորից ցանել ոչ
ճիշտ աճած սիզամարգերի տարածքները:

ԵՔ

ընդհանուր ծախսերի

Պահպանել ծառերը, թփերը

մեջ, որոնք Ծրագրի

և սիզամարգերը

համար ներկայացվել

շահագործման փուլում:

են մինչ
գործողությունների
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Վերջնական փաստաթուղթ V8

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)
մեկնարկը:
ԵՔ-ի կողմից
իրականացվող
երկարաժամկետ
մոնիտորինգի արժեքը
այս պահին չի կարող
գնահատվել:

18.
Բնապահպանակա
ն աուդիտ

Հետշինարարական բնապահպանական աուդիտի

ԵՔ/ԵՔԾԻԳ

Բնապահպանական

արդյունքները կպատրաստվեն և կներկայացվեն ԱԶԲ-

աուդիտի արժեքը

ին:

կներառվի ԵՔԾԻԳ-ի
բյուջեում:

57
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ, Արշակունյաց պողոտա (Մրցույթ 1)
Տեղանքը/
Գործողություններ
ի փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և
մեթոդը

Բնապահպանակա
ն
կատարողականու
թյան ցուցիչ

Հաճախականությո
Պատասխանատու
մարմինները

ւնը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
(ՄՆՇՎԽ-ի բնապահպանի օգնությամբ Կապալառուն պետք է վերանայի և թարմացնի, նախքան շինարարությունը սկսելը և շինարարությունից հետո՝ ըստ
պահանջի)
Կապալառու
Կսահմանվի
Փաստաթղթերի
Բոլոր
Տեղացի
1. Աշխատանք
Ծրագրի համար
Կապալառուի
Մշակել ծրագիր`
դիտարկում,
շինարարական
աշխատողներին,
ունենալու
վարձված տեղացի
կողմից` Մրցույթ 1տեղացի
ներառյալ`Կապալ
տեղամասերը
հնարավորությունն ոչ հմուտ
աշխատողների, ոչ
առուի կողմից
աշխատողներին և
եր տեղական
հմուտ աշխատողների աշխատողների, ոչ
ի համար իր
(ներառյալ
աշխատանքի մի
կանանց տրվող
աշխատողների, ոչ
և կանանց թիվը:
անձնակազմը
հմուտ
օտարման
շարք արդյունավետ
աշխատանքները
հմուտ
հավաքագրելիս
աշխատողների և
գոտին,
հայտարարություն
աշխատողների և
բացահանքերը,
կանանց
ները, որոնք
կանանց համար:
կուտակավայրե
Դիտարկել
աշխատանքի
նախատեսված են
րը,
շինարարական
ընդունելու համար
տեղացի
շինարարական
գործողությունների
աշխատողների, ոչ
ճամբարները)
հմուտ
մոբիլիզացիայի
ՄՆՇՎԽ
աշխատողների և
փուլում
կանանց համար
Բնապահպանության
մասնագետը
դիտարկում է
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Կապալառուի
մշակած
աշխատանքի
ընդունման ծրագիրը
ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում
2.Մասնագիտակա Աշխատողների
ն առողջություն և վարքագիծը
անվտանգություն շինարարական
բոլոր
տեղամասերում

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Անձնակազմի բոլոր
անդամների
մասնագիտական
առողջության և
անվտանգության
փաստաթղթերի
ստուգում

Մասնագիտական

Կապալառու

Պաշտոնական

առողջության և

Մասնագիտական

կանոնավոր

անվտանգության

առողջության և

մոնիտորինգի

պլանի

անվտանգության

ժամանակացույցի

առկայությունը

պլանի մշակում

համաձայն

շինարարական

Մոնիտորինգի

Պլանը պետք է

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

տեղամասում

արժեքը կներառվի

մշակվի և

Կապալառուի

վավերացվի

բյուջեում

նախքան

Դեպքերի և
պատահարների
հաշվառում

յուրաքանչյուր

Ստուգողական
դասընթացի
մասնակիցների
ցուցակի
առկայությունը
Շինարարական

շինարարական
ՄՆՇՎԽ

գործողությունների

Բնապահպանության

մեկնարկը

մասնագետը
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Վերջնական փաստաթուղթ V8

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

տեղամասերի

դիտարկում և

ստուգումների

մոնիտորինգի է

վերաբերյալ

ենթարկում

հաշվետվությունների

Մասնագիտական

առկայությունը

առողջության և
անվտանգության

Դեպքերն ու

պլանը

պատահարները
նկարագրող

Վերահսկողության

հաշվետվությունների

արժեքը կներառվի

առկայությունը

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

Հանրության
3.Հանրային
լսումներ
և ընդհանուր
տեղեկատվություն
հաղորդակցություն
ը շինարարության
փուլերի

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

Հանրային լսումների

Կապալառու

Պաշտոնական

և հաղորդակցության

Հանրային լսումների

կանոնավոր

պլանի

և հաղորդակցության

մոնիտորինգի

առկայությունը բոլոր

պլանի մշակում

ժամանակացույցի

շինարարական

համաձայն
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

վերաբերյալ

Հանրային լսումներ

ԱԵԱ-ների
տեղեկացվածությո
ւնը Ծրագրի
Բողոքների
լուծման
մեխանիզմի
վերաբերյալ

Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

տեղամասերում

ՄՆՇՎԽ

Բողոքների լուծման

Բնապահպանության

Պլանը պետք է

մեխանիզմն

մասնագետը

մշակվի և

իրականացվել է`

դիտարկում և

վավերացվի

հետևելով ՇՄԱԳ-ի

մոնիտորինգի է

նախքան

գլուխ H-ում

ենթարկում

շինարարական

նկարագրված

Հանրային լսումների

գործողությունների

պահանջներին,

և հաղորդակցության

մեկնարկը

ընթացակարգերին և

պլանը

ցուցանիշներին
Վերահսկողության
Կապալառուի ԱԱԲ

արժեքը կներառվի

մասնագետի և

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում

համայնքի
ներկայացուցչի

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

կողմից

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-

պատրաստված

ին

հանդիպումների
արձանագրություննե

Վերահսկողության

րի առկայությունը

արժեքը կներառվի

Կապալառուի

ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

դաշտային
գրասենյակում
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

4.Բուսականության
մաքրում

Բուսականության
մաքրումը
նվազագույնի
հասցնելու
սահմանափակում
ը

Բուսականության
պահպանումը
աշխատանքային
տեղամասերի
մերձակայքում

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Բուսականության
մաքրմանն
առնչվող բոլոր
փաստաթղթերի
դիտարկումը

Բուսականության

Կապալառու

Պաշտոնական

մաքրման պլանի

Բուսականության

կանոնավոր

առկայությունը

մաքրման պլանի

մոնիտորինգի

մշակում

ժամանակացույցի

Հատված ծառերի և

Մոնիտորինգի

համաձայն

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

թփերի

արժեքը կներառվի

գրանցամատյանի

կապալառուի

Պլանը

առկայությունը

բյուջեում

(աշխատողների
ժամանակացույցով

ՄՆՇՎԽ

) պետք է մշակվի և

Բնապահպանության

վավերացվի

մասնագետը

նախքան

դիտարկում և

շինարարական

մոնիտորինգի է

գործողությունների

ենթարկում

մեկնարկը

Բուսականության
մաքրման պլանը
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ62
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում
Հաղորդուղիների
5.Հաղորդուղիների
պահպանումը
և աշխատանքի
խաթարումը, որը
տեղափոխությունը
բացասականորեն
է ազդում
վերջնական
oգտագործողների
վրա

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Հաղորդուղիների
պահպանմանն ու
տեղափոխությանը
վերաբերող բոլոր
փաստաթղթերի
դիտարկումը
Շինարարական
տեղամասի(երի)
ստուգումներ
Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

Հաղորդուղիների

Կապալառու

Պաշտոնական

պահպանման և

Հաղորդուղիների

կանոնավոր

տեղափոխության

պահպանման և

մոնիտորինգի

պլանի

տեղափոխության

ժամանակացույցի

առակայությունը

պլանի մշակում

համաձայն

Դժգոհությունների

Մոնիտորինգի

Պլանը պետք է

գրանցամատյանում

արժեքը կներառվի

մշակվի և

գրանցված

կապալառուի

վավերացվի

դժգոհությունների

բյուջեում

նախքան
շինարարական

ծանրությունը և
քանակը
Շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
հայտնաբերված բոլոր
հաղորդուղիները չեն

ՄՆՇՎԽ

գործողությունների

Բնապահպանության

մեկնարկը

մասնագետը
դիտարկում և
մոնիտորինգի է
ենթարկում
Հաղորդուղիների
պահպանման և
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

հանգեցնում

տեղափոխության

վերջնական

պլանը

օգտագործողների
մատակարարման

Վերահսկողության

խաթարմանը

արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

6.Շրջակա
միջավայրի
պահպանությունը

Էրոզիան և
մոլախոտերի
ներխուժելը մերկ
հողեր
Նստվածքների
արտահոսքը
Բուսահողի
պատշաճ
կառավարումը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Ակնադիտական
ուսումնասիրությու
ն

Բնապահպանական

Կապալառու

Պաշտոնական

պլանի առկայությունը

Բնապահպանական

կանոնավոր

պլանի մշակում

մոնիտորինգի

Փոշու, աղմուկի
և թրթռումների
ազդեցության
առավել զգայուն
կրողները, որոնք
գտնվում են
շինարարական

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

Դժգոհությունների

Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

ժամանակացույցի
Մոնիտորինգի

համաձայն

արժեքը կներառվի
կապալառուի

Պետք է մշակվի

բյուջեում

Պլանը և
հաստատվի ԾԻԳ-ի
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

Փոշու և
աղտոտիչների
արտանետումները

գործողություննե
րի վայրից 50մ
կամ ավելի մոտ
հեռավորության
վրա, պետք է
համաձայնեցվեն
Կապալառուի և
ՄՆՇՎԽ-ի
Բնապահպանու
թյան
մասնագետի
կողմից, ինչպես
սահմանված է
Բնապահպանա
կան պլանում

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Օդի որակի
չափումը
գործիքներով
Աղմուկի չափումը
գործիքներով
Թրթռումների
չափումը
գործիքներով

ՄՆՇՎԽ

կողմից նախքան

Այցելությունները

Բնապահպանության

շինարարական

աշխատանքային

մասնագետը

գործողությունների

տեղամասեր, որտեղ

դիտարկում և

մեկնարկը

ՄՆՇՎԽ-ի

մոնիտորինգի է

Բնապահպանության

ենթարկում

Ելակետային

մասնագետը

Բնապահպանական

տվյալները պետք է

հայտանաբերել է, որ

պլանը և հետևում է

հավաքագրվեն

Կապալառուի

աշխատանքների

գործողություններին

մեկնարկից 21 օր

` շրջակա

առաջ

a) մերկ հողը
ենթարկվել է
էրոզիայի և/կամ
նվաճվել է
մոլախոտերի
կողմից;
b) ջրահեռացման
համակարգերը
և/կամ կողային
առուները
խցանված են
նստվածքով;
c) բուսահողը
պատշաճ չի
կառավարվում
Առավելագույն
թույլատրելի

միջավայրը
պահպանելու

Վերահսկել փոշին,

նպատակով

աղմուկը և
թրթռումները

Վերահսկողության

նվազագույնը

արժեքը կներառվի

երկու շաբաթը մեկ

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում

անգամ և ավելի
հաճախ` չոր

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

պայմաններում,

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-

կամ ըստ ԱԵԱ-

ին

ներից ստացված
դժգոհությունների

Վերահսկողության
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

կոնցենտրացիան
(ՍԹԿ) մթնոլորտային
օդի համար (մգ/մ3) ըստ
հետևյալ աղտոտիչների.
d) Փոշի. Միանգամյա
միջոցառում = 0.5,
միջին = 0.15
e) Ծծումբի երկօքսիդ
(SO2): Se = 0.05; Dm=
0.05
f) Ազոտի երկօքսիդ
(NO2): Se= 0.085; Dm =
0.05
g)

արժեքը կներառվի

Վերահսկել

ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

աղմուկը և
թրթռումները
նվազագույնը
երկու շաբաթը մեկ
անգամ, կամ իրենց
բնակարանների
առնչությամբ
ԱԵԱ-ներից
ստացված
դժգոհությունների
հիման վրա

Ազոտի օքսիդ

(NO): Se = 0.4; Dm =
0.06
(Se = միանգամյա;
Dm = օրական միջին)
Մոնիտորինգի
տեղանքում
սահմանային
թույլատրելի աղմուկը
(ազդեցության առավել
զգայուն կրողներ):
a) 8:000-20:00 (ցերեկը)
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

– 55 դեցիբել LAeq,
70 դեցիբել LAmax
b) 20:00-8:00 (գիշերը) –
45դեցիբել LAeq, 60
դեցիբել LAmax 2
7.Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների
կառուցումը

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների
վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը

Շինարարական
աշխատանքներ
ի ճամբարներ

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Շինարարական

Կապալառու

Պաշտոնական

աշխատանքների

Շինարարական

կանոնավոր

ճամբարների պլանի

աշխատանքների

մոնիտորինգի

առկայությունը

ճամբարների պլանի

ժամանակացույցի

մշակում

համաձայն

աշխատանքների

Մոնիտորինգի

Պլանը պետք է

ճամբարների վայրը,

արժեքը կներառվի

մշակվի և

հատակագիծը

Կապալառուի

վավերացվի

համապատասխանու

բյուջեում

նախքան

Շինարարական

շինարարական

մ են նախապես
իշխանությունների

ՄՆՇՎԽ

գործողությունների

հետ համաձայնեցված

Բնապահպանության

մեկնարկը

վայրին և

մասնագետը

2

Ժամանակին առնչվող պահանջներն ավելի խիստ են, քան հայաստանյան ստանդարտները, որը ցերեկային ժամերի համար սահմանում է առավոտյան 6:00-ից մինչև
երեկոյան 10:00-ը, իսկ գիշերային ժամերի համար` երեկոյան 10:00-ից մինչև առավոտյան 6:00-ը: Ստանդարտը սահմանվել է 2002թ. մարտի 6-ի հրաման N138-ով`
“Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու
մասին”
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

հատակագծին

դիտարկում և
մոնիտորինգի է

Դժգոհությունների

ենթարկում

գրանցամատյանում

Շինարարական

գրանցված

աշխատանքների

դժգոհությունների

ճամբարների պլանը

ծանրությունը և
քանակը

Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

8.Քարհանք,
բացահանք, բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարաններ
և

Քարհանքի,
բացահանքի,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարանների և

Քարհանք,
բացահանք,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարաններ և

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Աշխատանքային

Կապալառու

Պաշտոնական

տեղամասերի

Աշխատանքային

կանոնավոր

կառավարման պլանի

տեղամասերի

մոնիտորինգի

առկայությունը

կառավարման

ժամանակացույցի

պլանի մշակում

համաձայն

Շինարարական
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

կուտակավայրեր

կուտակավայրերի
գտնվելու վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը
Ազդեցության
ենթակա
համայնքներին
պատճառված
անհանգստություն
ները

կուտակավայրե
ր

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

աշխատանքների

Մոնիտորինգի

Պլանը պետք է

ճամբարի(ների)

արժեքը կներառվի

մշակվի և

հատակագծի

Կապալառուի

վավերացվի

համապատասխանու

բյուջեում

նախքան

թյունը Պլանի
մասնագրերին

շինարարական
ՄՆՇՎԽ

գործողությունների

Բնապահպանության

մեկնարկը

Դժգոհությունների

մասնագետը

գրանցամատյանում

դիտարկում և

գրանցված

մոնիտորինգի է

դժգոհությունների

ենթարկում

ծանրությունը և

Աշխատանքային

քանակը

տեղամասերի
կառավարման
պլանը
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում
9.Երթևեկության
մուտքերի
կառավարումը

և Երթուղիների և
մուտքերի վայրերը
Պատճառվող
անհանգստություն
ները և
անվտանգության
հարցերը
համայնքներում
Ճանապարհներին
և
հաղորդուղիներին
պատճառված
վնասները
(հիմնականում
ջրահեռացմանը)

Ճանապարհներ
ի օգտագործումը
սարքավորումնե
րի և նյութերի
տեղափոխությա
ն համար
Մուտքերը դեպի
շինարարական
տեղամասեր

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Դիտարկման համար

Կապալառու

Պաշտոնական

Երթևեկության և

Երթևեկության և

կանոնավոր

մուտքերի

մուտքերի

մոնիտորինգի

կառավարման պլանի

կառավարման

ժամանակացույցի

առկայությունը

պլանի մշակումը

համաձայն

Մոնիտորինգի

Պլանը պետք է

արժեքը կներառվի

մշակվի և

Կապալառուի

վավերացվի

բյուջեում

նախքան

Երթուղիների և
մուտքերի վայրերի
համապատասխանութ
յունը Պլանի
մասնագրերին
Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

շինարարական
ՄՆՇՎԽ

գործողությունների

Բնապահպանության

մեկնարկը

մասնագետը
դիտարկում և
մոնիտորինգի է
ենթարկում
Երթևեկության և
մուտքերի
կառավարման
պլանը
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում
10. Վտանգավոր

Դիզելային

նյութերի

վառելանյութերի,

կառավարումը

նավթի կամ այլ
թունավոր
նյութերի
պատահական
կամ մշտական
արտահոսքը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Կապալառու
Արտակարգ
Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման պլանի իրավիճակների
առկայությունը
արձագանքման
դիտարկման համար
պլանի մշակում
Պատահարների
վերաբերյալ
Մոնիտորինգի
հաշվետվությունների
արժեքը կներառվի
ձևաթղթերը լրացված
Կապալառուի
են պատահարների
բյուջեում
դեպքում
Բոլոր պատահարները
կարգավորվում են

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Պլանի համաձայն
Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման պլանի
թիմի անդամները
ստացել են ուսուցում

մեկնարկը

ՄՆՇՎԽ
Բնապահպանության
մասնագետը
դիտարկում և
մոնիտորինգի է
ենթարկում
Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման
պլանը
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

11.Թափոններ և այլ

Շինարարության

նյութեր

ընթացքում

Բոլոր
շինարարական

Փաստաթղթերի
դիտարկում

Թափոնների և այլ

Կապալառու

Պաշտոնական

նյութերի

Արտակարգ

կանոնավոր
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Այցելություններ

կառավարման պլանի

իրավիճակների

մոնիտորինգի

շինարարական

շինարարական

առկայությունը

արձագանքման

ժամանակացույցի

նյութերի

տեղամասեր

պլանի մշակում

համաձայն

թափոնների և

կառավարումը

տեղամասերը

ԲՆ “Թափոնների
ուսումնասիրության

Մոնիտորինգի

կենտրոն” ՊՈԱԿ-ը

արժեքը կներառվի

տրամադրել է

Կապալառուի

շինարարական

բյուջեում

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

թափոնների
դասակարգումը

ՄՆՇՎԽ
Բնապահպանության

ՄՆՇՎԽ-ի կողմից

մասնագետը

հաստատվել են

դիտարկում և

թափոնների

մոնիտորինգի է

կուտակման վայրերը

ենթարկում

և վերջիններիս բոլոր

Արտակարգ

թույլտվությունների

իրավիճակների

ձեռքբերումը

արձագանքման

Թափոնների
գրանցամատյանը
և Պլանը
թարմացվում են
յուրաքանչյուր
ամսվա սկզբում

պլանը
Աղբը և ոչ պատշաճ
շինարարական

Վերահսկողության

նյութերը

արժեքը կներառվի

կառավարվում են

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

համաձայն Պլանի
ցուցումների

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-

12.
Շինհրապարակի
վերականգնում,
կանաչապատում և
բուսականության
վերականգնում

Շինհրապարակը
մաքրված է ,
տեղամասում
նութեր և
թափոններ չկան
Բոլոր
մակերևույթների
վերականգնումը
(քարհանքերը և
բացահանքերը
ներառյալ), որոնք
շինարարության
ընթացքում
օգտագործվում
էին
ժամանակավորա
պես
Շինհրապարակի

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Մշակվել է

ին

թափոնների

Վերահսկողության

գրանցամատյան և

արժեքը կներառվի

ճիշտ լրացվել է

ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

Շինհրապարակի

Կապալառու

Պաշտոնական

վերականգնման,

Շինհրապարակի

կանոնավոր

կանաչապատման և

վերականգնման,

մոնիտորինգի

բուսականության

կանաչապատման և

ժամանակացույցի

վերականգնման

բուսականության

համաձայն

պլանի առկայությունը

վերականգնման

Բոլոր
մակերևույթների
(քարհանքերը և
բացահանքերը
ներառյալ)
վերականգնումը իրենց
նախկին վիճակին,
որոնք շինարարության
ընթացքում
ժամանակավորապես
օգտագործվել են

պլանի մշակում

Բուսականության

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

վերականգնման

Բոլոր

աշխատանքներ

մակերևույթների

Պահպանել

վերականգնումը

կանաչապատված

պետք է ավարտվի

տարածքներ

նախքան ծրագրի

Շինհրապարակի

Բոլոր
մակերևույթների
վերականգնում
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Հավելված 5. Էջ 74 - ը 79-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

բուսականությունը
վերականգնված է
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

վերականգնման
ստուգաթերթիկը
հաստատված է
ԵՔԾԻԳ-ի կողմից
Տնկված ծառերի և
թփերի տեղավայրերի
ու քանակի
համապատասխանութ
յունը
կանաչապատման
նախագծային
փաստաթղթերին
Ծառերի և թփերի
տնկիների գոյատևումը
թերությունների
վերացման
ժամանակաընթացքու
մ: Ոչ մի մահացած
ծառ, թուփ և այլ
բույսեր: Ավելի քան
90% ճիշտ աճեցված
սիզամարգ:

պայմանագրում

հանձնումը ԵՔ-ին

սահմանված
ժամանակընթացքու

Թփերի և բույսերի

մ

առողջական
վիճակը և աճը

Մոնիտորինգի

ստուգվում է

արժեքը կներառվի

թերությունների

Կապալառուի

վերացման

բյուջեում

ժամանակահատվ
ածում տարեկան
երկու անգամ` ուշ

ՄՆՇՎԽ

գարնանը և վաղ

Բնապահպանության
մասնագետը
դիտարկում և
մոնիտորինգի է
ենթարկում
շինհրապարակի
վերականգնման,
կանաչապատման և
բուսականության
վերականգնման
պլանը

աշնանը

Մոնիտորինգի է
ենթարկում
բուսականության
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

զարգացումը
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում
ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽին
Վերահսկողության
արժեքը կներառվի
ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում
13.Արձանագրությո
ւններ և
հաշվետվություն

Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
ստուգաթերթիկ,
Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
արձանագրություն
ներ,
Գրանցամատյանն
եր
Հանրային
լսումների

Արձանագրված
տեղեկություններ

Դիտարկում

Նշված
փաստաթղթերը առկա
են, գրանցումները
կատարված են
պատշաճ ձևով, և
հետագա
գործողությունները
իրականացված են`
համաձայն պահանջի

Կապալառուն

Կապալառու
Լրացնել և
մոնիտորինգի
ենթարկել
ստուգաթերթիկները
,
գրանցամատյաններ
ը, Հանրային
լսումների
արձանագրություննե
րը, ուսուցումների
արձանագրություննե
րը
Ձեռք բերել

նվազագույնը
ամսական
կտրվածքով
ներկայացնում է
փաստաթղթերը
ՄՆՇՎԽ-ն
շաբաթական
կտրվածքով
ներկայացնում է
մոնիտորինգի, իսկ
ամսական
կտրվածքով`
76
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

արձանագրություն
Ուսուցումների
արձանագրություն
ներ,
Արտոնագրեր և
թույլտվություններ

արտոնագրեր և
թույլտվություններ

Առաջընթացի

ՄՆՇՎԽ

հաշվետվություն

Ստուգել
համապատասխանու
թյունը

ԵՔԾԻԳ

վերաբերյալ

Զեկուցել
ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ-ին
ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

Տարին երկու
անգամ
հաշվետվություն
ներկայացնել ԱԶԲին

Դիտարկել ՄՆՇՎԽ-ի
հաշվետվությունները
Զեկուցել ԱԶԲ-ին
14. Երթևեկության
շարժը

Աղմուկի
ազդեցությունը
Փոխադրամիջոցնե
րի
արտանետումների
ց առաջացած օդի
աղտոտիչները

Ծրագրի

Դժգոհություններ

օտարման

ազդեցության

գոտին

առավել զգայունակ
կրողներից
Աղմկաչափ
Թրթռաչափ
Օդի որակի
նմուշառում

Ազդեցության առավել
զգայունակ կրողներից
ստացված
դժգոհությունների
դիտարկում
Աղմուկի և
թրթռումների
մոնիտորինգի
իրականացում և օդի
որակի նմուշառում` ՀՀ
օրենսդրության
սահմանված

Վերահսկել

Կապալառու
Հավաքել և վերլուծել
աղմուկի,

աղմուկը,
թրթռումները և օդի
որակը

թրթռումներ և օդի

նվազագույնը

որակի տվյալները

տարին մեկ անգամ

Մոնիտորինգի է

կամ կախված

ենթարկում

ԱԵԱ-ից ստացված

մասնագիտացված

դժգոհություններից

մոնիտորինգային
կազմակերպությանը
77
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

մակարդակների հետ
համապատասխանութ
յունը ստուգելու
համար

Զեկուցել ԵՔ-ին
Մոնիտորինգի
արժեքը կներառվի
Կապալառուի
բյուջեում
ԵՔ
Զեկուցել ԱԶԲ-ին

15.Կանաչապատու
մ

Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի
առողջական
վիճակը և աճը

Բոլոր
մակերևույթները,
որտեղ
կանաչապատմա
ն աշխատանքներ
են իրականացվել

Տեղամասային
այցելություններ

Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի աճը և
սանիտարական
վիճակը

Կապալառու
Մոնիտորինգի է
ենթարկում
կանաչապատված
տարածքները և
ստուգում է ծառերի և
թփերի աճն ու
սանիտարական
վիճակը

Ինչպես
պահանջվում է
աշխատանքների և
թերությունների
վերացման
ժամանակահատվա
ծի վերջում` մինչև
հանձնմանընդունման ակտի
ստորագրումը

թերությունների
վերացման
ժամանակահատվածո
ւմ
Մոնիտորինգի
78
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Մրցույթ 1 – Արշակունյաց պողոտա
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

արժեքը կներառվի
Կապալառուի
բյուջեում
Զեկուցում է ԵՔ-ին
ԵՔ
Կանաչապատման
համար վարձում է
մասնագիտացված
խորհրդատուների`
վերահսկելու ծառերի
և թփերի աճն ու
սանիտարական
վիճակը
շահագործման
ժամանակահատվածո
ւմ:
Զեկուցում է ԱԶԲ-ին

Ծանուցում. Ծրագրի տարածքում չկա գետ, լիճ, ավազան կամ այլ մակերևութային ջրային մարմին. ջրի որակի մոնիտորինգ չի պահանջվում:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6.
Ծրագծի թերթիկ - Մրցույթ 1: Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի մայրուղի
Սույն Ծրագծի թերթիկը նկարագրում է Մրցույթ 1-ի` Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի
մայրուղու երկայնքով բնապահպանական տեսանկյունից զգայուն թեժ կետերը և
ընկալիչները: Աղյուսակը ցույց է տալիս ըստ ծրագրի պիկետաժի: Ծրագծի թերթիկը
հանդիսանում հիմք ` ճանապարհի շինարարության և շահագործման հետևանքով ծրագրի
տեղայնացված ազդեցությունները բացահայտելու համար:
No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

1.

Արշակունյաց
պողոտայի
հյուսիսային
հատվածը

0+000
- 0+470

Առաջին հարկում և
բազմաբնակարան շենքում
տեղակայված բնակարաններ,
որոնք ազդեցության
կենթարկվեն ծրագրի
արդյունքում: Փողոցում
գոյություն ունեցող արժեքավոր
ծառերը կհատվեն:

Աղմուկ և փոշի
(շինարարության ընթացքում
չափման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊում):

Անօրինական և վատ կառուցված
բնակարաններ, որոնք կարող են
ազդեցության ենթարկվել
ճանապարհի շինարարական
գործողությունների և
շահագործման արդյունքում1.

Աղմուկ, թրթռում և փոշի
(շինարարության ընթացքում
չափման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊում):

2.

Արշակունյաց
պողոտայի
հարավային
հատված

0+470
- 1+280

Անհրաժեշտ է կատարել
հետազոտություն` որոշելու
բնակարանների զգայունությունը
թրթռումների նկատմամբ:
Տնային տնտեսություններին
մշակաբույսեր ապահովող
մասնավոր այգիներ: Ամռանը
ստվեր ապահովող ծառեր, որոնք
նաև փողոցին գեղեցիկ տեսք են

1

Վերականգնում և
կանաչապատում (տես ԲԿՊ
ցուցումները - Հավելված 4)

Վերականգնում և
կանաչապատում (տես ԲԿՊ
ցուցումները խնդրի
վերաբերյալ- Հավելված 4)

Տես նաև Ենթածրագիր 2-ի Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի մայրուղի հատվածի Հողի օտարման
և տարաբնակեցման պլանը, 2-ը հուլիսի, 2013թ. v.3

հաղորդում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
Աղմուկի և թրթռման հետազոտություններ
Ծրագիր 1-ի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության համար
Մրցույթ 1. Արշակունյաց պողոտա-Արտաշատի մայրուղի

Համաձայն մեր միջև կնքված պայմանագրի Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով
երկու հատվածներում թվով չորս կետերում իրականացվել են աղմուկի և թրթռման
մակարդակների չափումներ: Չափումները իրականացվել են ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների
վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲ ընկերության սանիտարահիգիենիկ
ստորաբաժանման ղեկավար Սերգեյ Կարապետյանի և նույն ստորաբաժանման ինժեներ Մովսես
Երիցյանի կողմից: Չափումներն իրականացնելիս օգտագործվել է 2009թ.-ի արտադրության 1-ին
կարգի OKTAVA 110A MAXIMA աղմուկաչափը, որ յուրաքանչյուր տարի, այդ թվում նաև
12.11.2012թ.-ին ստուգաչափվել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Չափագիտության Ազգային
Ինստիտուտի կողմից, որը լիազորված է նմանատիպ գործունեություն ծավալելու համար:
Չափման կետերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տվյալ ճանապարհի աղմուկի և
թրթռման մակարդակները առավել բնորաշող հատվածները: Չափումները իրականացվել են 24
ժամ անընդմեջ, որը ընդգրկել է և աշխատանքային, և ոչ աշխատանքային օրեր, ինչը թույլ է
տալիս տալ միջինացված եզրակացություն՝ կապված ճանանապարհի երթևեկության
ինտենսիվության հետ, տվյալ հատվածներում աշխատանքային օրերին կազմել է միջինը 1000
մեքենա ժամում ցերեկային ժամերին (գիշերային ժամերի 30%-ով պակաս):
Հետազոտության արդյունքներով 01.09.2013թ. առ 02.09.2013թ. իրականացված աղմուկի
չափումները ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայի 73ա շենքում, ք. Երևան, Ներքին Շենգավիթ 15րդ փողոց 27 տանը, ինչպես նաև վերը նշված հասցեներին անմիջապես հարող տարածքներում,
գրեթե բոլոր ցուցանիշներով, այդ թվում ձայնային ճնշման մակարդակը օկտավային շերտերում
միջին երկրաչափական հաճախություններով, ձայնի համարժեք մակարդակները Lաէկվ դԲԱ
(LAeq) և ձայնի առավելագույն մակարդակերը դԲԱ (Lmax) գերազանցում են ՍՆ N 2III-11.3
Սանիտարական նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 4-րդ և 9-րդ ենթակետերի պահանջները: Նույն
կետերում իրականացված թրթռման չափումները ցույց են տվել, որ թրթռման մակարդակը միջին
երկրաչափական հաճախականություններով
(Հց) օկտավային շերտերում և ճշտգրված
մակարդակները համապատասխանում են ՀՆ N 2.2.4-009-06 Հիգիենիկ նորմերով սահմանված
պանանջները: Աղմուկի մակարդակի բարելավման նպատակով կարող են իրականացվել
կազմակերպչական, քաղաքաշինական, ճարտարապետական փողոցային երթևեկության
կանոնակարգման և այլ միջոցառումներ, որոնց կարող է դասվել ճանապարհի նախատեսվող
լայնացման և բարեկարգման աշխատանքները:
Կից ներկայացնում են՝
Ա) քաղվածքներ աղմուկի և թրթռումների մասին ՀՀ օրենսդրությունից
Բ) չափումների արդյունքները:

Պատասխանատու՝ ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲ
ընկերության սանիտարահիգիենիկ ստորաբաժանման ղեկավար Սերգեյ Կարապետյան

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
16 մարտի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10002053

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
6 մարտի 2002 թ.
ք. Երևան

N 138

ՀՐԱՄԱՆ
«ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Աղյուսակ 3
ԹԱՓԱՆՑՈՂ ԱՂՄՈՒԿԻ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ, ՁԱՅՆԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ, ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՁԱՅՆԻ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ

Սենքերի և տարածքների նշանակությունը

Օրվա
ժամանակը
(ժամ)

Ձայնային ճնշման մակարդակը դԲ օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական
հաճախականություններով, Հց

N
4. Բնակարանների սենյակներ, հանգստյան տների,
պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների տունինտերնատներ, բնակելի տարածքներ,
մանկապարտեզների և դպրոց-ինտերնատների,
ննջասենյակներ

9. Բնակելի շենքերին, պոլիկլինիկաների,
ամբուլատորիաների, դիսպանսերների, հանգստյան
տների, պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների
համար տուն-ինտերնատների, մանկապարտեզների,
դպրոցների և ուսումնական այլ հաստատությունների,
գրադարանների շենքերին անմիջապես հարող
տարածքներ

Ձայնի
մակարդակները Լա
և ձայնի
համարժեք
մակարդակները
Լաէկվ դԲԱ

Ձայնի
առավելագույն
մակարդակները
դԲԱ

600 - 2200
22 00- 600

31.5
79
72

63
63
55

125
52
44

250
45
35

500
39
29

1000
35
35

2000
32
32

4000
30
20

8000
28
18

40
30

55
45

600 - 2200

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

22 00- 600

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

Ծանոթություն.
2. Աղմուկից պաշտպանված տեսակների բնակելի շենքերի պարսպող կառուցվածքներից 2մ հեռավորության վրա, քաղաքային և շրջանային նշանակության հիմնական փողոցներին և
երկաթուղային գծերին հարող հյուրանոցների և հանրակացարանների շենքերում, տարածքներում ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտից առաջացող աղմուկի համարժեք և
առավելագույն մակարդակները դԲԱ-ով թույլատրվում է ընդունել աղյուսակ 3-ի 9 և 10 տողերում նշված մեծություններից 10 դԲԱ-ով ավելի (ուղղում =+10դԲԱ):

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
31 մայիսի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10006173

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17 մայիսի 2006 թ.
ք. Երևան

N 533-Ն

ՀՐԱՄԱՆ
«ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԹՐԹՌՄԱՆ
(ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ) ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-009-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Աղյուսակ 7

Թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները բնակելի սենքերում,
հիվանդասենյակներում, հանգստյան տներում

Թույլատրելի մեծությունները X0, Y0 և
Z0 առանցքներով
Միջին երկրաչափական հաճախականության
օկտավային շերտեր Հց
Թրթռման արագացում

2
4
8
16
31,5
63
Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և
դրանց մակարդակները

մ/վրկ .10-3

դԲ

4
4,5
5,6
11
22
45
4

72
73
75
81
87
93
72

1. Թույլատրվում է ցերեկային ժամերին թույլատրելի մակարդակներից գերազանցում 5 դԲ-ով:
2. Ոչ մշտական թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակներին մտցվում է ուղղում -10 դԲ, իսկ
բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով:
3. Հիվանդասենյակներում, հանգստյան տներում, մանկական և նախադպրոցական կազմակերպություններում
թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները անհրաժեշտ է նվազեցնել 3 դԲ-ով:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Աղմուկի չափման
01.09.2013թ.-02.09.2013թ.

1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա
(օբյեկտի անվանումը)
(հասցեն)

2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի
մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

N 3292
(գույքացուցակի համարը)

4. Պետական ստուգման մասին տեղեկատվություն
( ամիս, ամսաթիվ)

N 009069 առ 12.11.2012թ., ուժի մեջ է մինչև 12.11.2013թ.
(վկայագրի համարը, տեղեկանք)

5. Նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնց համաձայն կատարվել են չափումները
և տրվել եզրակացություն

ՍՆ N 2 III -11.3

ՄՑ N 43-001-07

6. Աղմուկի հիմնական աղբյուրները և այդ աղմուկի բնութագիրը

տրանսպորտային

Ձայնի առավելագույն
մակարդակը դԲԱ (Lmax)

Ձայնի մակարդակները
Lա և ձայնի համարժեք
մակարդակները Lաէկվ
դԲԱ (LAeq)
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21

2200-0600

79
72
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63
55
75
67

52
44
66
57
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35
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35
35
50
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32
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47
37

30
20
45
35

28
18
44
33

40
30
65
55

55
45
80
70

64,25

69,97

65,91

64,06

62,77

59,86

54,92

50,41

42,53

64,22

74,7

9
00

Սահմանային թույլատրելի արժեքները հարող տարածքների համար

500

8

250

7

125

6

63

5

Ձայնային ճնշման մակարդակը դԲ օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական հաճախություններով, Հց

31,5

4

Սահմանային թույլատրելի արժեքները բնակելի տարածքների համար

Օրվա ժամանակը
չափման պահին

իմպուլս
ային

3

տրանսպ
որտային

ընդհատ
վող

բնութագրության
տատանվ
ող

սպեկտրի
մշտակա
ն

ըստ ժամանակի

տոնալ

2

Աղմուկի բնույթը
ըստ
լայնահու
ն

1

Չափման վայրը

Հ/Հ

8. Աղուկի չափման արդյունքները

10
00

06 -22

2200-0600
0600-2200

+

+

Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

+

57,96

53,07

58,02

53,13

49,65

47,73

43,24

37,26

28,07

52,64

62,71

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

+

+

70,92

76,99

70,56

67,76

66,91

66,74

63,52

56,92

51,38

70,77

82,07

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

+

+

64,27

61,69

59,75

57,95

61,4

56,86

53,37

45,65

37,22

62,19

79,07

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

+

66,57
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70,51
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63,34
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57,03

52,43

45,23
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76,68

Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

+
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48,41
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47,53
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47,01
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36,02

27,63
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57,91
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46,95
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32,57

25,96

19,56

41,29

49,22

58,38

56,67

55,28

54,62

50,92

46,24

41,68

35

22,87

53,31

60,02

47,71

43,56

45,53

41,45

36,5

36,42

31,59

22,36

16,34

40,91

48,74

62,08

63,08

59,3

55,48

54,71

53,35

51,29

42,29

31,54

58,96

68,46

55,19

52,25

48,95

40,96

38,81

42,5

39,34

32,83

24,84

47,45

55,41

67,84

75,08

70,45

65,19

61,97

61

57,3

51,46

45,43

64,97

78,15

64,8

61,18

63,88

57,95

56,01

54,07

49,99

44,9

39,31

59,1

72,92

72,09

82,74

77,91

73,89

72,13

70,22

67,71

63,06

55,95

75,77

87,62

73,33

69,85

75,4

64,2

59,35

57,69

55,5

50,5

44,49

64

73,06

74,89

74,7

71,16

71,58

67,41

66,59

63,09

57,58

51,46

70,64

85,96

65,22

61,37

61,83

60,87

59,56

56,99

54,85

49,22

44,57

64,63

76,07

71,17

82,77

78,21

74,73

71,74

69,94

67,01

62,61

55,77

76,07

86,16

74,36

72,45

76,21

63,98

59,29

58,06

55,5

49,56

44,5

65,54

75,52
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20 -22

00

00

18 -20

00

00

16 -18

00

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

22 -24

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

00

00 -02

00

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"
Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

02 -04

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

00

04 -06

00

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"
Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

06 -08

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

00

08 -10

00

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"
Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

10 -12

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

00

12 -14

00

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"
Արշակունյաց պող. 73ա
(3-րդ հարկ)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

14 -16

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

Չափումը կատարել է

00

Ներքին Շենգավիթ 15րդ փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

Ինժեներ` Մ. Երիցյան
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

Ստորագրությունը

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Թրթռման (վիբրացիայի) չափման

01.09.2013թ.-02.09.2013թ.
1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա
(օբյեկտի անվանումը)
(հասցեն)

2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի
մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

N 3292
(գույքացուցակի համարը)

4. Պետական ստուգման մասին տեղեկատվություն
( ամիս, ամսաթիվ)

N 009069 առ 12.11.2012թ., ուժի մեջ է մինչև 12.11.2013թ.
(վկայագրի համարը, տեղեկանք)

5. Նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնց համաձայն կատարվել են չափումները
և տրվել եզրակացություն

ՀՆ N 2.2.4-009-06

6. Թրթռման(վիբրացիայի) հիմնական աղբյուրները և վիբրացիայի բնութագիրը

տրանսպորտային

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

3

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

Արշակունյաց պող. 73ա (3րդ հարկ) 40°08'24.27"
44°29'36.33"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

+

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

Արշակունյաց պող. 73ա (3րդ հարկ) 40°08'24.27"
44°29'36.33"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

+

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

Արշակունյաց պող. 73ա (3րդ հարկ) 40°08'24.27"
44°29'36.33"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

+

Արշակունյաց պող. 73ա
(հարող տարածք)
40°08'24.27" 44°29'36.33"

+

Արշակունյաց պող. 73ա (3րդ հարկ) 40°08'24.27"
44°29'36.33"

+
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31.май
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Թրթռման արագացման
ճշգրտված մակարդակ, դԲ
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62,25

59,3
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58,2
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61,16

68,62
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76,46

73,44

68,19
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58,83

57,86
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63,29

63,51

59,28

55,88

56,64
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65,82

62,21

60,36

56,43

55,74

55,25

55,7

71,4

57,11
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58,2

56,46

62,41
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73,43

61,16

62,65

55,61

54,39

64,49

53,98

54,92

54,41

54,18

54,44

53,2

59,62

68,88

58,78

55,1

56,67

55,95

56,06

70,35

55,39

57,74

56,71

57,02

62,04

57,96

62,25

67,14

65,12

59,6

60,57

58,98

59,29

66,98

54,4

56,52

55,02

55,19

61,06

57,1

61,88

75,76

76,49

65,06

59,48

56,49

56,2
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68,4
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59,81

59,1

57,63

57,97

71,06

83,31

82,1

74,76

66

59,63

59,4

78,07

72,93

69,37

55,22

58,97

56,46

55,17

72,3

78,62

78,02
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Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27 (հարող
տարածք), 40°07'59.48"
44°2910.14"

+

Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
փ. տուն 27
(հյուրասենյակ)
40°07'59.48" 44°2910.14"

+

Չափումը
կատարել
Ինժեներ` Մ. Երիցյան
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Ներքին Շենգավիթ 15-րդ
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տեղային

տեխնոլոգի
ական

տրանսպոր
տատեխնոլ
ոգիական

տրանսպոր
տային

ընդհանուր

Միջին երկրաչափական հաճախականություններով (Հց)
օկտավային շերտերում թրթռման ճշգրտված մակարդակները, դԲ

2

Վիբրացիայի տիպը

Օրվա ժամանակը չափման
պահին

Չափման տեղը (արդյունաբերական
արտ. համար նշել տիպը մակնիշը և
սարքերի այլ անձնագրային
տվյալներ)

Հ/Հ

8. Թրթռման(վիբրացիայի) չափման արդյունքները

1200-1400

00

14 -16

է

Ստորագրությունը
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

00

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8
Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով գոյություն ունեցող ծառերն ու մեծ թփերը
Ծրագիր 1- Մրցույթ 1. Արշակունյաց պողոտա

[15.09.2013]

Արմինե
Եդիգարյան
Էլ. Փոստ. aedigaryan@yahoo.co.uk
Հեռ. +374 91 727245

2013 թվ.-ի հունվարին (տե՛ս հավելված 2) աշխատանքային տեղամասի այցելության
ընթացքում հաշվված ծառերի քանակը հաստատելու և Ծրագիր 1-Մրցույթ 1-ի ՇՄԱԳ
հետազոտական
հաշվետվության
վերջնական
տարբերակը
մշակելու
նկատառումներով 2013 թվ.-ի սեպտեմբերի 12-ին Երևանի Քաղաքապետարանի
Կայուն
Զարգացման
Ծրագրի
իրականացման
գրասենյակի
(ԵՔԿԶԾԻԳ)
բնապահպանի հետ միասին այցելություն կազմակերպվեց աշխատանքային
տեղամաս:
Ծրագիր 1-ի ճանապարհային ծրագծերն անցնում են չափազանց ձևափոխված
քաղաքային և արդյունաբերական տարածքներով: Արշակունյաց պողոտային հարող
փողոցի ծառերը մեծ օգուտ են տալիս համայնքին, ինչպես օրինակ՝ փողոցի
միկրոկլիմայի (ամռանը՝ ստվեր) և փողոցի տեսադաշտի բարելավումն է,
պաշտպանությունը քամուց, ձյան կուտակումից և այլն:
Արշակունյաց պողոտայում հաշվվել է ընդամենը 81 փոքր-մեծ ծառ (10 սմ-80սմ ԿԲՏով), 33 թուփ և 17 տնկի: Առկա ծառերի և թփերի տեսակների թվին են պատկանում
հետևյալը՝ բարդի, ուռենի, հացենի, թխկի, հաճարենի, կաղնի:
ԲԿՊ-ում ներկայացված մեղմացնող միջոցառումներն ընդգծում են այն փաստը, որ
ծառահատումը պետք է նվազեցնել և ծառերն արմատով հանել ու վերատնկել
հարակից տարածքներում: Այն դեպքերում, երբ ծառահատումն ու թփերը հեռացնելը
միակ տարբերակն է, կկիրառվի վերատնկման սխեմա 6:1 հարաբերակցությամբ,
այսինքն՝ կտնկվեն 6 տեղական ծառեր և թփեր յուրաքանչյուր 1 կտրված ծառի կամ
թփի դիմաց:
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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
Փոփոխություններ և լրացումներ
Մրցույթ 1՝ Արշակունյաց պողոտա

1. Մթնոլորտային արտանմետումներ
Որպես արտանետման աղբյուր ընդունվել է շինհրապարակը /հարթակային
աղբյուր/: Հաշվի առնելով, որ շինհրապարակը տեղափոխվում է աշխատանքների
տեղամասերով, կիրառվել են պայմանական կոորդինատներ: Շինհրապարակների
համար հաշվարկվել են արտանետումները և դրանց ցրման արդյունքում սպասվող
գետնամերձ կոնցենտրացիաները:

ա) Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումների
հաշվարկը
Փորման-բեռնման

աշխատանքների ժամանակ փոշու

արտանետումները

առաջանում են հիմնականում ավտոինքնաթափ մեքենաների բեռնման ժամանակ:
Հաշվարկները կատարված են գործող մեթոդակարգի համաձայն /5/:
Q = (P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 106 x B x P6)/3600 տ/ժամ, որտեղ (1)
P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է, 0.05
P2 – 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու
աերոզոլում, 0.02 (խտությունը 2.7 գ/սմ3)
P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի
գոտում քամու արագությունը, 1.0
P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.7 (խոնավությունը
մինչև 5%)
P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.4
P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0
B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6
1

G

–

հանվող

հողային

զանգվածի

քանակը,

17573.0

մ3/շինար.

ժամանակահատված, կամ 47447.1 տ/ շինար. ժամանակահատված:
Հողային աշխատանքները տևելու են 7 ամիս:
47477.1 : 7 ամիս/տարի : 30 օր/ամիս : 10 ժամ/օր = 22.6 տ/ժամ
Q = (0.05 x 0.02 x 1.0 x 0.7 x 0.4 x 22.6 x 106 x 0.6 x 1.0)/3600= 1.05 գ/վրկ
կամ 1.05 x 7 x 30 x 10 x 3600/106= 7.9 տ/շին. ժամ

բ) Փոշու արտանետումների հաշվարկը շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի
ընթացքում
Շինարարական տեխնիկայի և ծանր տրանսպորտի շարժման ժամանակ
անիվների շփման արդյունքում մթնոլորտ է արտանետվում փոշի:
Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը որոշվում է գործող
մեթոդակարգի համաձայն /5/:
Q = (C1 x C2 x C3 x N x L x q1 x C6 x C7)/3600 + C4 x C5 x C6 x q2 x F0 x n
բանաձևով, որտեղ`
C1 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին
բեռնունակությունը, C1 = 1.3
C2- գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի տեղաշարժման
միջին արագությունը, C2 = 2.0
C3 - գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհների վիճակը, C3 = 0.5
N - ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում, N = 6
L – մի վազքի միջին երկարությունն է, կմ L = 12 կմ
C4 - գործակից, որը հաշվի է առնում պլատֆորմայի վրա նյութի մակերևույթի
պրոֆիլը, C4 – ը տատանվում է 1.3 – 1.6-ի սահմաններում, C4 = 1.3
Fo – պլատֆորմայի միջին մակերեսն է` Fo – պլատֆորմայի միջին մակերեսն է`
F0 = 12
C5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափչման արագությունը, C5 = 1.0
C6 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային

շերտի

խոնավությունը, C6 = 0.7
C7 գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը,
ընդունում ենք` C7 = 0.01
q1 – 1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ q1 = 1450 գ

2

q2 – նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները,
գ/մ2վրկ q2 = 0.002
n - ավտոմեքենաների թիվն է n = 6
Q = (1.3 x 2.0 x 0.5 x 6 x 12 x 1450 x 0.7 x 0.01)/3600 + 1.3 x 1.0 x 0.7 x 0.002 x 12 x 6 =
0.395 գ/վրկ
Q = (0.395 x 7 x 30 x 10 x 3600)/106 = 2.98 տ/շին.ժամանակահատված

գ) Վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվարկը շինարարական տեխնիկայի
աշխատանքի ընթացքում
Դիզ.վառելիքի հետ կապված արտանետումները
Դիզ.վառելիքի

հետ

կապված

արտանետումները

հաշվարկվում

են

ՀՀ

Բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված “Ավտոտրանսպորտից
մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների որոշման” մեթոդական
հրահանգի1 հիման վրա:
Ըստ

նշված

մեթոդակարգի

ծանր

ավտոտրանսպորտի

և

տեխնիկայի

տեսակարար արտանետումները բերված են ստորև աղյուսակ 1-ում:
Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք)
Աղյուսակ 1.
Վառելիքի տեսակը

Դիզելային վառելիք

Նյութի անվանումը
NOx

CH

ՑՕՄ

CO

N2O

CO2

ՊՄ

42.3

0.243

8.16

36.4

0.122

3138

4.3

Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները, կախված
ավտոմոբիլային պարկի միջին տարիքից և տեխնիկական վիճակից, բերված են
ստորև աղյուսակ 2-ում:

Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները
Աղյուսակ 2.
Ավտոմեքենայի կատեգորիան

Մեծ բեռնունակության
ավտոտրանսպորտ

1

Վնասակար
նյութը
CO
CH
NOx

Ազդեցության գործակիցը
պարկի միջին տեխնիկական
տարիքի
վիճակի
1.33
1.8
1.2
2.0
1.0
1.0

Մեթոդիկայում ընդունված է տրանսպորտային միջոցների դասակարգումը “Քոռ ինվեստորի օֆ եմմիշոնս ին Երոփ”
(այսուհետ` CORINAIR)` “Եվրոպայում մթնոլորտային արտանետումների բազային գույքագրում” մեթոդոլոգիային
համապատասխան

3

CO2
N2O

1.0
1.0

1.0
1.0

Ածխածնի օքսիդի (CO), ածխաջրածինների (CH), և ազոտի օքսիդների (NOx)
գործակիցները

վերցված

արտանետվող վնասակար

են

“Ավտոմոբիլային

նյութերի

(Մոսկվա, Հիդրոմետհրատ-1983), իսկ

տրանսպորտից

մթնոլորտ

հաշվարկման մեթոդական ցուցումներից
ածխածնի

ենթօքսիդի (CO2) և ազոտի

երկօքսիդի (N2O) գործակիցները ընդունվել են 1, քանի որ որևէ այլ մեծություններ
դրանց համար չեն առաջարկվում:
Ընդամենը

շինարարության

ընթացքում

շահագործվելու

են
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հատ

տեխնիկական միջոց և 8 հատ տրանսպորտային միջոց, որոնք օգտագործում են
դիզելային վառելիք: Դիզվառելիքի միջին օրական ծախսը կկազմի` 260 լ, հաշվի
առնելով աշխատանքային օրերի թիվը` 7ամիս

x 30 օր/ամիս = 210 օր, ծախսը

կկազմի` 210 x 260 = 54600 լ/շին.ժամ. կամ (54600 x 0.85)= 46410 կգ/շին.ժամ.:
Աղյուսակ 3.
Ավտոմեքենայի
կատեգորիան

Մեծ
բեռնունակության
ավտոտրանսպորտ

Վնասակար
նյութը
CO
CH
NOx
N2O
ՑՕՄ
ՊՄ

Տեսակարար
արտանետումները, գ/կգ
87.14
0.58
42.3
0.122
8.16
4.3

Արտանետումները,
գ/վրկ
0.535
0.0036
0.26
0.0007
0.05
0.0264

Արտանետումները,
տ/շին.ժամ.
4.04
0.027
1.96
0.0057
0.379
0.2

Ծծմբային անհիդրիդ
Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն
մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է
SO2-ի: Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը.
ESO2 = 2Σksb, որտեղ`
ks-ը վառելիքում ծծմբի պարունակությունն է` 0.002 կգ/կգ
b –ն վառելիքի ծախսն է` 46410 կգ
ESO2 = 2Σksb
SO2 = 2 x 46410 կգ x 0.002 = 185.6 կգ/շին.ժամ կամ 0.19/շին.ժամ. (0.025 գ/վրկ):
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դ) Բետոնի խառնուրդի պատրաստման աշխատանքների ընթացքում առաջացող
արտանետումներ
Բետոնային

խառնուրդի

բետոնախառնիչ սարք:

պատրաստման

համար

տեղադրվելու

է

Բետոնի շաղախ ստանալու համար պատրաստվում է

ցեմենտի, իներտ նյութերի և ջրի խառնուրդ: Իներտ նյութերը բերվում են խոնավ
վիճակում, իսկ ցեմենտը չոր տեսքով ցեմենտատար մեքենաներով: Ցեմենտի փոշին
հաշվարկվում է հետևյալ եղանակով.
Gցեմենտ. = Vx d x k x n, որտեղ
V ` բետոնի ծավալը, 330.0 մ3/շին.ժամ,
D` բետոնի տեսակարար կշիռը, հաշվի առնելով, որ պատրաստվում են տարբեր
խտության բետոնի տեսակներ, ընդունվում է միջինացված 1.8 տ/մ3,
K` ցեմենտի միջինացված գործակիցը բետոնային խառնուրդում, 0.25
N` ցեմենտի փոշու արարտանետման գործակիցը, 0.004 տ/տ
Արտանետումները կազմել են.
Gցեմենտ. = 330 x 1.8 x 0.25 x 0.004 = 0.59 տ/շին.ժամ:
Բետոնաիյն աշխատանքների ռևողությունը` 1 ամիս:
0.59 տ/շին. x 106 գ/տ : 30 օր : 10 ժամ/օր : 3600 = 0.546 գ/վրկ:

Ասֆալտապատում
Ասֆալտապատման ժամանակ ասֆալտային ծածկը լցնելուց հետո ընթանում է
բիտումի և ասֆալտային զանգվածի բացման /նոսրացման/ համար օգտագործված
լուծիչների

գոլորշիացում:

Հաշվարկը

կատարվել

է

համաձայն

Corinair

(6)

մեթոդակարգի (SNAP CODE 040611):
G = Vasf x K1 x K2 x d, որտեղ
G

–

օրգանական

նոսրացուցիչի

արտանետումը

շինարարական

ժամանակամիջոցում, տ/շին
Vasf - ասֆալտի բոլոր տեսակների ծավալը,
Ասֆալտապատման մակերեսը կկազմի` 28510 մ2, այստեղից ասֆալտի ծավալը`
28510 x 0.2 = 5702 մ3,
K1 - նոսրացուցիչի պարունակության գործակիցը, 0.1
K2 - ածխաջրածինների արտանետման բաժնեմասը ըստ նոսրացուցիչի ծավալի,
0.05;
D - օրգանական նոսրացուցիչի միջին տեսակարար կշիռը, 0.86 կգ/լ
G = 5702 x 0.1 x 0.05 x 0.86 = 24.5 տ/շին.ժամանակ
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կամ

բաժանելով

ժամանակահատվածին,

ասֆալտապատման
որը

տևում

է

2

աշխատանքների

ամիս

կամ

6

օր,

ամբողջ
կստանանք

արտանետումները վարկյանում` 24.5 տ x 106գ/տ : 60 օր : 24 ժամ/օր : 3600 վրկ/ժամ =
4.73 գ/վրկ

Ավտոճանապարհի գծանշումներ
Գծանշումները իրականացվում են օրգանական ներկերի միջոցով, որի ընթացքում
առաջանում են լուծիչի գոլորշիների արտանետումներ:
P = Vներկ x L1 x L2 x d, որտեղ
Vներկ – օգտագործվող ներկերի քանակը, 873 кг
L1 - նոսրացուցիչի պարունակության գործակիցը, 0.6
L2 - ածխաջրածինների արտանետման բաժնեմասը ըստ նոսրացուցիչի ծավալի,
0.05;
G = 873 x 0.6 x 0.05 = 26.2 կգ կամ 0.026 տ/շին.ժամանակ
կամ բաժանելով աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածին` 26.3 կգ x 103
գ/կգ: 30 օր : 10 ժամ/օր : 3600 վրկ/ժամ = 0.0024 գ/վրկ
Հաշվարկների արդյունքները ամփոփված ըստ աշխատանքների տեսակների և
առանձին նյութերի բերված են ստորև աղյուսակ 4-ում: Հաշվարկներում միավորված
են ազոտի օքսիդները և ցնդող օրգանական միացությունները /ածխաջրածիններ/:
Արտանետումների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա գնահատելու
համար որոշվել են դրանց սպասվող գետնամերձ կոնցենտրացիաները օդում ցրումից
հետո:
Հաշվի

առնելով,

որ

տեխնիկական

միջոցները

հանդիսանում

են

արտանետումների շարժական աղբյուրներ, ցրման հաշվարկները իրականացվել են
անօրգանական փոշու, ասֆալտապատման և ներկման արդյունքում առաջացող
ածխաջրածինների և ցեմենտի փոշու համար: Որպես արտանետման աղբյուր
ընդունվել

է

շինհրապարակը

/հարթակային

աղբյուր/:

Հաշվի

առնելով,

որ

շինհրապարակը տեղափոխվում է աշխատանքների տեղամասերով, կիրառվել են
պայմանական կոորդինատներ:
Հարթակային աղբյուրի և հաշվարկվող նյութերի բնութագրերը բերված են
աղյուսակ 5-ում:
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Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը շինարարության ժամանակահատվածում
Աղյուսակ 4.
Շինարարական
աշխատանքների փուլերը

1.Փորման-բեռնման
աշխատանքներ

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, տ/շին. ժամանակահատված (գ/վրկ)
Ցեմենտի
Ածխածնի
ՑՕՄ
Ազոտի
Փոշի
ՊՄ
SO2
փոշի
օքսիդ
օքսիդներ
7.9 (1.05)

-

-

-

-

-

-

2.98 (0.395)

-

-

-

-

-

-

4.04 (0.535)

0.4 (0.054)

1.97 (0.27)

0.2 (0.0264)

0.19 (0.025)

-

4. Բետոնախառնիչ

-

-

-

-

-

0.59 (0.546)

5. Ասֆալտապատման
աշխատանքներ

-

24.5 (4.73)

-

-

-

-

6. Նշագծումներ

-

0.026 (0.0024)

-

-

-

-

4.04 (0.535)

24.926 (4.79)

1.97 (0.27)

0.2 (0.0264)

0.19 (0.025)

0.59 (0.546)

2. Տեխնիկական միջոցների
տեղաշարժ
3. Դիզ.վառելիքի հետ կապված
արտանետումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

10.88 (1.445)
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Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի և աղբյուրների բնութագրերը
Աղյուսակ 5.
Արտանետման
աղբյուրի
անվանումը

Արտանետման աղբյուրի
բնութագրերը

N

1
Հարթակային
չկազմակերպված
արտանետումների
աղբյուր

2
1

բարձրութ,
մ
3
2.0

Գազային
խառնուրդի
բնութագրերը

Կոորդինատները
Վնասակար նյութերի արտանետումները

տրամագիծը, մ

V,
մ /վրկ

T, 0C

X1

Y1

X2

Y2

4
20

5
1.0

6
20.0

7
440

8
500

9
460

10
500

անվանումը

գ/վրկ

տ/շին.ժամ.

12
1.445
4.73
0.546

13
10.88
24.526
0.59

3
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11
- անօրգանական փոշի
- ՑՕՄ
- ցեմենտի փոշի

Արտանետումների գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
Շինարարության ընթացքում արտանետվող վնասակար նյութերի մթնոլորտում
ցրման հաշվարկները կատարվել են համակարգչային “Ռադուգա” ծրագրով: Որպես
մուտքային տվյալներ օգտագործվել են Աղյուսակ 5-ի տվյալները:
Կատարված հաշվարկներով որոշվել են՝


հաշվարկային կետերի կոորդինատները, մ



վնասակար նյութերի արտանետումների կոնցենտրացիաները,



ջահի առանցքի ուղղությունը,



քամու այն արագությունը (մ/վ), որի դեպքում հաշվարկային կետում
գետնամերձ կոնցենտրացիաները հասնում են առավելագույն արժեքի:

Քանի որ ռելիեֆի տարբերությունները 1 կմ շառավղով չեն գերազանցում 50 մ,
համաձայն ОНД 86 մեթոդակարգի ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է 1.0:
Համակարգչային հաշվարկների արդյունքները բերված են հավելվածների
բաժնում:
Աղտոտվածության առավելագույն մակարդակը կազմել է.
Աղյուսակ 6.
№

1.
2.
3.

Աղտոտող նյութի անվանումը

Անօրգանական փոշի
ՑՕՄ
Ցեմենտի փոշի

Առավելագույն
աղտոտվածությունը
բացարձակ միավորներով,
մգ/մ3
0.193
0.421
0.103

Առավելագույն
աղտոտված. ՍԹԿ
մասերով
0.386
0.421
0.343

Ինչպես երևում է աղյուսակից, հաշվարկային գետնամերձ կոնցենտրացիաները
գտնվում են թույլատրելի նորմերի սահմաններում:
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2. Իրականացվելիք աշխատանքների ծավալները
Նոր նախագծված ճանապարհի կառուցման աշխատանքները ներառում են հետևյալ
ծավալները.
1. Հողային աշխատանքների ծավալ` 17573 մ3
2. Լիցք` 517 մ3
3. Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույց` 10ամիս
4. Ասֆալտապատման ծավալներ`28510 մ2,
5. Բետոնային աշխատանքների ծավալ` 329.85 մ3 (եթե տեղում տեղադրվելու է
бетонузель),
6. Թափոնների ծավալ -19919 մ3

3. Թափոնների առաջացում
Շինարարության ընթացքում և շինարարական աշխատանքների ավարտից
հետո շինհրապարակներում առաջացող թափոնները ներկայացված են հետևյալ
տեսակներով.
Հեղուկ

թափոնները

կենցաղային

ներառում

կեղտաջրերը

առկայության

և

են

նավթամթերքը,

այլն:

Վերամշակված

պարագայում

վերամշակված
յուղերը

կհանձնվեն

յուղերը,

պայմանագրերի

համապատասխան

կազմակերպությունների` կրկնակի օգտագործման համար:
Կենցաղային

կեղտաջրերը

ժամանակավոր

կմիացվեն

տարածքին

կից

քաղաքային կոյուղու ցանցին:
Պինդ թափոնները

ներառում է ավելացած ծածկի մնացորդներ, նյութերի

փաթեթավորման պարագաներ, կենցաղային և այլ թափոններ:
Ճանապարհների շինարարության համար մասամբ օգտագործվելու են գոյություն
ունեցող ճանապարհները, իսկ որոշ հատվածներում ներառվելու են նոր տարածքներ,
որոնք պատվելու են համապատասխան ծածկով:
Շինարարության

ընթացքում

առաջացող

թափոնները

/գոյություն

ունեցող

ավտոճանապարհների ասֆալտային ծածկ/, որի ծավալը կկազմի 19919 մ3 պետք է
քանդվի և սահմանված կարգով տեղափոխվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից
հատկացված աղբավայր, ուր կտեղափոխվեն նաև մյուս թափոնները:
Շինհրապարակների
հատկացված

համար

տարածքներ:

ժամանակավոր

Շինարարական

օգտագործվելու

աշխատաքների

են

հատուկ

ավարտից

հետո

շինհրապարակները մաքրվելու են շինարարական աղբից և թափոններից և պետք է
բերվեն նախնական տեսքի, ինչի համար կարևոր են հետևյալ միջոցառումների
իրականացումը.
-

բոլոր ժամանակավոր շինությունների ապամոնտաժում և տեղափոխում,
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-

բետոնային ծածկերի, խողովակների և շինարարական աղբի տեղափոխում,

-

տարածքի հարթեցում և վերականգնում:
Շինարարության

ընթացքում

և

ավարտից

հետո

շինհրապարակներում

կառաջանան հետևյալ թափոնները`
№

Անվանումը

1

Բանեցված
շարժիչների
յուղերի թափոններ
Այլ աղտոտված բնահողեր
Բանեցված
դողածածկաններ
Կազմակերպությունների
կենցաղային
տարածքներից առաջացած
չտեսակավորված
աղբ
(բացառությամբ
խոշոր
եզրաչափերի)
իրենց
սառողական
հատկությունները կորցրած
պատրաստի
իրեր
/վառելիքաքսուկային
նյութերով
աղտոտված
ալյումինե տարաներ և
փաթեթվածքներ/
Ասֆալտի և ասֆալբետոնի
խառնուրդի մնացորդներ

2
3
4

Վտանգավորության դասը

Ծածկագիրը ըստ “Թափոնների
ցանկի”

III

5410020102033

III

31402400 04 03 3

IV

5750020213004

IV

91200400 01 00 4

IV

35350103 13 03 4

IV

31401200 01 00 4

4. Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի գնահատում

Մթնոլորտային օդ
Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման
համար

անհրաժեշտ

միջոցառումների

արժեքն

է

արտահայտած

դրամական

համարժեքով: Տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է շրջակա միջավայրին
հասցվող վնասը դրամային ցուցանիշներով գնահատելու համար և չի առաջացնում
որևէ ֆինանսական պարտավորություն:
Տնտեսական վնասը հաշվի է առնում՝


բնակչության առողջության վատթարացման հետ կապված ծախսերը,



գյուղատնտեսությանը,

անտառային

հասցված վնասը,
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և

ձկնային

տնտեսություններին



արդյունաբերությանը հասցված վնասը:

Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն գործող մեթոդակարգի (6):
Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը
գնահատվում է 1-ին բանաձևով`
Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi

(1), որտեղ

Ա -ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամերով,
Շգ -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն
արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9. աղյուսակի արտադրական
գոտու համար, որի շարքին դասվում է վերակառուցվող ճանապարհների տարածքը,
ընդունվում է 4:
Վi -ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող
մեծությունն է, ածխածնի օքսիդի համար ընդունվում է 1, ազոտի երկօքսիդի համար`
12.5, անօրգանական փոշու համար` 10,

ածխաջրածինների համար` 3.16, պինդ

մասնիկների համար` 200, ծծմբային անհիդրիդի համար` 16.5 (5):
Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,
Փց-ն

փոխադրման

ցուցանիշն

է,

հաստատուն

է

և

ընտրվում

է`

ելնելով

բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն
Փց = 1000 դրամ:
Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով`
Քi = գ (3 SԱi -2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi

(2), որտեղ`

ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է`
տոննաներով:

Հաշվի

առնելով,

որ

վնասակար

նյութերի

արտանետումների

մթնոլորտում ցրման հաշվարկները ցույց տվեցին, որ սպասվելիք գետնամերձ
կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի նորմերի սահմաններում, փաստացի
արտանետումները ընդունվում են որպես ՍԹԱ: Ելնելով այս հանգամանքից`
Քi = գ SԱi
SԱi-ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով:
գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար,
գ = 3` շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի համար):
Այն նյութերի համար, որոնց նորմատիվային ծավալային կոնցենտրացիան պետական
ստանդարտով չի սահմանված, ազդեցությունը չի գնահատվում:
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Ստորև

բերված

են

արտանետումների

քանակները

շարժական

և

անշարժ

աղբյուրների համար:
Արտանետվող նյութերի
անվանումը

Արտանետվող քանակները, տ/շին.ժամանակահատված
Անշարժ աղբյուրներ

Անօրգանական փոշի
Ածխածնի մոնօքսիդ
ՑՕՄ
Ազոտի երկօքսիդ
Պինդ մասնիկներ
Ծծմբի երկօքսիդ
Ցեմենտի փոշի

Շարժական աղբյուրներ

10.88
24.53
0.59

4.04
0.4
1.97
0.2
0.19
-

Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi = 4 x 1000 x {1 x 10 x 10.88 + 3 x 1 x 4.04 + 3 x 3.16 x 0.4 +1 x 3.16 x 24.53
+ 3 x 12.5 x 1.97 +

3 x 200 x 0.2 + 3 x 16.5 x 0.19 + 1 x 45 x 0.59} = 1641059.2

դրամ/շին.ժամանակ:
Նշված գումարը որևէ ֆինանսական պարտավորություն չի առաջացնում:

5. Շինհրապարակից անձրևաջրերի հեռացում, արտահոսքերի կանխում
Շինհրապարակներից անձրևաջրերի հեռացման համար որպես նախագծային
լուծում

նախատեսված

է

կառուցել

շրջանցող

առուների

համակարգ:

Այն

հատվածները, որտեղ կկայանեն շինարարական և տրանսպորտային միջոցները և
կպահվեն վառելիքաքսայուղերը, կառանձնացվեն հատուկ պատնեշների միջոցով և
կկահավորվեն անջրթափանց հատակ ունեցող հոսակորուստների հավաքման
համակարգով` /վառելանյութերի արտահոսքը կանխելու նպատակով/ ինչը կբացառի
մակերեսային

/անձրևաջրերի/

համապատասխանաբար`

ներթափանցումը

անձրևաջրերի

աղտոտումը:

այդ
Իսկ

հատված

և

շինհրապարակից

անձրևաջրերի հեռացման համար նախատեսվում է պատրաստել ժամանակվոր
փոսորակ /համալրված յուղորսիչով/, որտեղ կիրականանա նաև ջրերի պարզեցում,
կախույթների

և

այլ

մեխանիկական

խառնուրդների

նստեցում,

որից

հետո

հոսքաջրերը շինհրապարակից հեռացվելու են տեղանքի ռելիեֆ:
Կապալառուն յուրաքանչյուր շինարարական հրապարակի համար պետք է
ունենա ԲԿՊ, որտեղ պետք է սահմանվեն շինարարական հրապարակների
/ճամբարների/ կառավարման սկզբունքները /այդ թվում շինարարական ճամբարի
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նախագծում, տեղադրում/, որից մեծապես կախված է վերջիններիս կողմից բնությանը
/մակերևութային և ստորերկրյա ջրեր/ հասցվող վնասի չափը:
ԲԿՊ-ում

շինարարության

ժամանակահատվածի

համար

սահմանվել

են

սկզբունքներ` ծրագրային գոտում ջրի որակի ուսումնասիրման նպատակով և
Բնապահպանական

մոնիտորինգի

պլանում

տրվել

է

մոնիտորինգի

համապատասխան միջոցառում: Հնարավոր ազդեցությունների և առաջարկվող
մեղմացման միջոցառումները ներկայացված են նաև ԲԿՊ-ի համապատասխան
ենթապլաններում:
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