ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում –Շիրակի փողոց

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ամսաթիվ

Տարբերակ

Պատրաստվել է

02/12/2013

Վերջնական v1

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

11/12/2013

Վերջնական v2

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

17/12/2013

Վերջնական v3

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

19/12/2013

Վերջնական v4

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

24/01/2014

Վերջնական v5

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

17/02/2014

Վերջնական v6

Ա. Եդիգարյան

Դ. Գոթիեր

Ռ.Թադանի

DTO- 101144/18

Խորհրդատու

Ստուգվել է

Հաստատվել է

Ֆինանսավորող գործակալություն

Ասիական զարգացման Բանկ

Փաստաթղթի կոդը

Իրականացնող
գործակալություն

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տարբերակ

Ամսաթիվ

Փոփոխությունները

Վերջնական

02/12/2013

Վերջնական փաստաթուղթ

Վերջնական V2

11/12/2013

Երկրորդ վերջնական փաստաթուղթ` ԾԻԱԿԽ –ի
մեկնաբանությունների ներառմամբ

Վերջնական V3

17/12/2013

Երրորդ վերջնական փաստաթուղթ` ԾԻԱԿԽ –ի
մեկնաբանությունների ներառմամբ

Վերջնական V4

19/12/2013

Չորրորդ վերջնական փաստաթուղթ` ԾԻԱԿԽ –ի
մեկնաբանությունների ներառմամբ

Վերջնական V5

24/01/2014

Հինգերորդ վերջնական փաստաթուղթ` ԱԶԲ –ի
մեկնաբանությունների ներառմամբ

Վերջնական V6

17/02/2014

Վեցերորդ վերջնական փաստաթուղթ` ԾԻԱԿԽ –ի լրացուցիչ
մեկնաբանությունների ներառմամբ

Էջ 2-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

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
ՏԲԿՊ
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 խտություն
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
Տեղամասային Բնապահպանական կառավարման պլան
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Պարտավորությունների շրջանակ
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ազոտի երկօքսիդ
Ազոտի օքսիդ
Ծծումբի երկօքսիդ

Էջ 3-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

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 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ............................................................................................................ 7
A.1. Ներածություն................................................................................................................................... 7
A.2. Ստուգում և դասակարգում ........................................................................................................... 8
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ազդեցության գնահատման փորձաքաննության մասին օրենքը ....................................................... 8
A.4. Բողոքների լուծման մեխանիզմ ..................................................................................................10
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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 Ճանապարհային հանգույց 2-ը` Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի քաղաքային
ճանապարհային հանգույցները, և Ճանապարհային հանգույց 3-ը`Արգավանդի փոխհատում Շիրակի փողոց քաղաքային ճանապարհային հանգույցը, ԱԶԲ-ի 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 Ծրագիր 1-ը նաև բաժանվել է երկու խումբ ճանապարհային հանգույցների, 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:
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Արդյունքում մշակվեց սույն ՇՄԱԳ հաշվետվությունը` երաշխավորելու Ճանապարհային
հանգույցներ 2 և 3-ի լիարժեք համապատասխանությունը ԱԶԲ Անվտանգության
քաղաքականությանը (2009), ինչպես նաև ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի և բնապահպանական նորմերի
պահանջներին:

A.2. Ստուգում և դասակարգում
5.
Ճանապարհային հանգույց 2-ը` Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի քաղաքային
ճանապարհային հանգույցները, և Ճանապարհային հանգույց 3-ը`Արգավանդի փոխհատում Շիրակի փողոց քաղաքային ճանապարհային հանգույցը, ՔԿԶՆԾ ներքո ստուգվել են 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 Ճանապարհային հանգույցների ամենախոցելի
բաղադրիչի վրա, որը նշանակում է, որ եթե ծրագրի որևէ մասը ենթադրում է զգալի
բնապահպանական բացասական ազդեցություն, ապա Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ը
պետք է դասակարգվեն “A” խմբում՝ անկախ դրանց այլ ասպեկտների պոտենցիալ
բնապահպանական ազդեցություններից: ԱԲԳ ստուգաթերթիկի հիման վրա Ճանապարհային
հանգույց 2-ը` Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի քաղաքային ճանապարհային
հանգույցները, և Ճանապարհային հանգույց 3-ը`Արգավանդի մայրուղի - Շիրակի փողոց
քաղաքային ճանապարհային հանգույցը, ԱԶԲ-ի կողմից դասակարգվում է “B” խմբում:
Չնայած “B” խմբում դասակարգմանը` ՀՀ օրենսդրության պահանջները բավարարելու
նպատակով պատրաստվել է ՇՄԱԳ:

A.3. ԱՔՀ համապատասխանությունն ու իրականացումը և ՀՀ Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքաննության
մասին օրենքը
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
գործընթացի դաշտային աշխատանքների սկզբնական փուլում, ինչպես նաև ծրագրի
նախապատրաստման ընթացքում`ՇՄԱԳ հաշվետվության նախագծային տարբերակի
մշակման փուլում: Համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների` կազմակերպվել
են հետևյալ հանդիպումներն ու հանրային լսումները:
7.

Լսումները շահառուների ներկայացուցիչների` պետական մարմինների և ՀԿ-ների հետ`
(i)

Էկոնոմիկայի նախարարություն – Գործադիր մարմին
 Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչություն

(ii)

Երևանի քաղաքապետարան – Իրականացնող մարմին
 Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԵՔԾԻԳ)
Էջ 8-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

(iii)

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

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:

8.
Նախաձեռնության մասին տեղեկացնելու և Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով 2010թ.
մարտի 19-ին Երևանի քաղաքապետար տեղի ունեցան հանրային լսումներ: Գովազդը
տեղադրված էր «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում և Երևանի քաղաքապետարանի
կայքէջում, ինչպես նաև հրավերքներն անմիջապես ուղարկվել են հիմնական շահառուներին:
Այցելուների կազմում էին տասնհինգ գրանցված մասնակիցներ, ներառյալ՝ կառավարության
համապատասխան մարմինների և ՀԿ-ների, ինչպես նաև լայն հասարակության անդամների
ներկայացուցիչները (տես Հավելված 3):
9.
Մեկ այլ հանրային լսում է կազմակերպվել 2014թ. փետրվարի 14-ին` ԱԶԲ-ին
Բնապահպանական անվտանգության փաստաթղթի հանձնումից հետո` Հանրային լսումների
և տեղեկատվության հրապարակման պահանջներին լիարժեք համապատասխանելու
նպատակով: Հանրային լսումը ծրագրավորվել էր`համաձայնեցվելով Բնապահպանության
նախարարության հետ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ՇՄԱԳ –ի հանրային լսումներին
վերաբերող պահանջներին: Հանրային լսումների վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրվել
է օրաթերթում: Հայտարարությունը, մասնակիցների ցուցակը և հանրային լսումների
արձանագրությունը կից ներկայացվում են որպես Հավելված 12a և Հավելված 12b:

b) Տեղեկատվության հրապարակում
10. ԱԶԲ ԱՔՀ տեղեկատվության հրապարակումը պահանջում է բացատրական հանրային
լսումներ իրականացնել Ծրագրի շահառուների` կառավարության համապատասխան
մարմինների, համայնքների, Ծրագրի ազդակիր անձանց և խմբերի, քաղաքացիական
հասարակության և ՀԿ-ների հետ:
11. Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվեց A3 a)-ում նշված հանրային
լսումների միջոցով, ինչպես նաև համապատասխան նախարարությունների եւ պետական
իշխանության այլ մարմինների` Բնապահպանության նախարարության, Մշակույթի
Պատմության
և
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանության
նախարարության,
գործակալության, Մշակութային ժառանգության վարչության և ՀԿ-ների հետ Ծրագիրը
ներկայացնելու նպատակով կայացած մի շարք նախնական և ընթացիկ հանդիպումների
ընթացքում:
12.

Տեղեկատվության հրապարակման նպատակով ԱԶԲ-ի, ԵՔ-ի և ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջերում
Էջ 9-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

պետք է տեղադրվեն ստորև
պարբերաբար թարմացվելով.

բերված

փաստաթղթերը`

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

անհրաժեշտության

դեպքում

(i)

ՇՄԱԳ հաշվետվություն (ներառյալ`ԲԿՊ),

(ii)

Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակ (ԲԳՈՒՇ),

(iii)

Կիսամյակային հաշվետվություններ:

A.4. Բողոքների լուծման մեխանիզմ
13. Բողոքների լուծման մեխանիզմը մշակվել է ազդակիր անձանց հետ հաղորդակցվելու`
Ծրագրի բնապահպանական կատարման վերաբերյալ ազդակիր 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 անվճար և անպատժելիության սկզբունքով
հասանելի կլինի ազդակիր անձանց
բոլոր խմբերի համար: Ազդակիր անձինք
համապատասխանաբար կիրազեկվեն մեխանիզմի վերաբերյալ հանրային լսումների
ընթացքում:

A.5. Հաշվետվողականությունը, մեթոդաբանությունը և
ուսումնասիրության շրջանակը
14. Սույն 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, կիրառվել են միջազգային ստանդարներն ու
ուղեցույցները, այդ թվում Համաշխարհային բանկի “Բնապահպանական, առողջապահական և
անվտանգության միասնական ուղեցույցը” (2007)::
15. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
Բնապահպանական
կառավարման
պլանը
ներառում
են
գործողությունները.

հաշվետվությունը և
հետևյալ
հիմնական

(i)

ծրագրային տարածքի ֆիզիկական, կենսաբանական, և սոցիալ-տնտեսական
միջավայրի վերաբերյալ ելակետային տեղեկատվության հավաքագրում և
տեխնիկական, սոցիալական և ինստիտուցիոնալ ասպեկտների մեկնաբանում:

(ii)

Քննարկումներ ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ՀՀ մշակույթի
նախարարության և այլ համապատասխան պետական մարմինների
ղեկավարների հետ, հանրային լսումների կազմակերպում:

(iii)

Ազդեցությունների, մտահոգությունների և այլ պոտենցիալ խնդիրների
բացահայտում`կապված
նախագծի,
տեղավայրի,
շինարարության
և
շահագործման հետ` դրանց մեջ մեծ կարևորություն ունեցողներն
առանձնացնելու համար:
Էջ 10-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

16.

A.

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

(iv)

ԲԿՊ մշակում՝ նշելով ազդակիր տարածքները, առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները, պատասխանատու գործակալությունները/անձանց, առնչվող
ծախսերը և

(v)

ԲԿՊ իրականացման համար իստիտուցիոնալ կառուցվածքի առաջարկում:

Սույն ՇՄԱԳ հաշվետվությանն ունի հետևյալ կառուցվածքը.
A. Հիմնական դրույթներ
B. Քաղաքականության, օրենսդրական և վարչական կառավարման հիմքեր
C. Ծրագրի նկարագրությունը
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (ելակետային տվյալներ)
E. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ և մեղմացնող
միջոցառումներ
F. Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծություն
G. Տեղեկատվության հրապարակում, հանրության հետ կապ և մասնակցություն
H. Բողոքների լուծման մեխանիզմ
I. Բնապահպանական կառավարման պլան (մեղմացման միջոցառումներ և
մոնիտորինգ)
J. Եզրակացություն և առաջարկություններ:

17. Հաշվետվությունը ներկայացվելու է նաև հայերեն լեզվով՝ Երևանի քաղաքապետարանի
կայքէջում տեղադրելու համար:
18. Ելակետային տվյալները և այլ տեղեկատվությունը, այդ թվում կլիմայի, տեղագրության,
երկրաբանության և գրունտների, բնական պաշարների, բուսական և կենդանական աշխարհի և
սոցիալ-տնտեսական տվյալները ձեռք են բերվել հրապարակված և չհրապարակված
աղբյուրներից: Երևան քաղաքի Գլխավոր հատակագիծը, 5-րդ հատոր (2006) հանդիսանում է
ելակետային տվյալների հիմնական աղբյուրը, որը համալրվել է տեղեկությունների այլ
աղբյուրներով,
մասնագիտական
ուսումնասիրություններով
և
դաշտային
հետազոտություններով:
19. Ֆիզիկական ելակետային
տվյալները հավաքագրվել են Առողջապահության
նախարարության (ԱՆ) Սանիտարական և հիգիենայի բաժնի և Բնապահպանության
նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
աղմուկի, օդի և ջրի որակի հսկողության մասնագետների կողմից:

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):
Աղյուսակ A-1: Առաջադրանքները և ձեռնարկվող գործողությունները
Առաջադրանքը

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը
Էջ 11-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Առաջադրանքը

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

(i) Բնապահպանական ստուգաթերթիկի
լրացում ծրագրի դասակարգման համար:

Բնապահպանական
դասակարգումն
իրականացվել է ԱԶԲ-ի կողմից:

(ii) Ապահովել ՇՄԱԳ-ի մշակումը և
ազդակիր անձանց հետ կապը
մ ՀՀ
կառավարության և ԱԶԲ պահանջներին

ՇՄՆՈՒ
սկզբնական
հաշվետվությունը
պատրաստվել է ԾՆՏԱ խորհրդատուների
կողմից
և
հասարակական
լսումն
իրականացվել
է
Երևանի
քաղաքապետարանում՝ 2010թ. մարտի 19-ին:
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ին
նվիրված
երկրորդ
հանրային
լսումը
իրականացվել է 2014թ. փետրվարի 14-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`
ՀՀ
կառավարության
և
ԱԶԲ
պահանջներին
համապատասխան:
Հաշվետվությունը լրամշակելու և
ՇՄԱԳ
պատրաստելու անհրաժեշտությունը որոշվել է
ՀՀ օրենսդրության հիման վրա:

(iv) Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք
բերել ԲՆ և այլ համապատասխան
պետական
մարմիններից
թույլտվությունները/կամ
պարզաբանումները`
նախքան
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկը:

Անհրաժեշտ
թույլտվությունների
և/կամ
պարզաբանումների ձեռք բերումը ինչպիսիք
են` ԲՆ բնապահպանական փորձաքննության
եզրակացությունը, և ՄՆ-ի կողմից պեղված
տարածքի ճանաչումը որպես հնագիտական
արժեք չներկայացնող վայր, իրականացվելու
է,ՄՆՇՎԽ-ի կողմից` թարմացված ՇՄԱԳ-ը
պատրաստելուց և ԲՆ-ին ներկայացնելուց
հետո: Աջակցություն կցուցաբերվի նաև
Կապալառուին
այլ
անհրաժեշտ
թույլտվությունները և պարզաբանումները
ձեռք բերելու համար նախքան շինարարական
աշխատանքները սկսելը:

(v)
ԱԶԲ-ին
ներկայացնել
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի
ՇՄԱԳ
հաշվետվությունը,
ներառյալ՝
ԲԿՊ-ն ու այլ փաստաթղթերը, հանրային
իրազեկումն ապահովելու համար:

ՇՄԱԳ հաշվետվությունը ԲԿՊ-ի հետ միասին
ԵՔԾԻԳ-ի կողմից ներկայացվելու է ԱԶԲ-ին և
տեղադրվելու է ԱԶԲ-ի, ԵՔ-ի ու ԵՔԾԻԳ-ի
պաշտոնական կայքէջերում համար: ՇՄԱԳ
հաշվետվության
և
ԲԿՊ-ի
հայերեն
տարբերակները
կհրապարակվեն
ԵՔ-ի,
ԵՔԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքէջերում:

(vi) Ապահովել շինարարության փուլում
Կապալառուի
կողմից
կատարման
համար պարտադիր ԲԿՊ-ի, ներառյալ`
համապատասխան
մեղմացնող
միջոցառումների,
ընդգրկումը
մրցութային
և
պայմանագրային

ԵՔԾԻԳ-ի և ԾԿԻԱԽ-ի բնապահպանության
մասնագետները
համագործակցելու
են
ՄՆՇՎԽ-ի հետ ապահովելով բոլոր ԲԿՊ
պահանջների ներառումը մրցութային և
պայմանագրային փաստաթղթերում:

Էջ 12-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Առաջադրանքը

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

փաստաթղթերում:
(vii) Ապահովել Ծրագրի ՇՄԱԳ և ԲԿՊ
հաշվետվությունների հասանելիությունը
Կապալառուներին:

ԵՔԾԻԳ-ը կապալառուներին տրամադրելու է
մրցութային փաստաթղթերը` Ծրագրի ՇՄԱԳ
հաշվետվության հետ միասին:

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

ԵՔԾԻԳ-ը,
ԾԿԻԱԽ-ն
և
ՄՆՇՎԽ-ն
պարբերաբար
իրականացնելու
են
շինարարական
աշխատանքների
մոնիտորինգ`
ստուգելու
համապատասխանությունը
ԲԿՊ-ին
և
մոնիտորինգի պլանին:

(ix) Ծրագրի իրականացման ընթացքում
փոփոխությունների
դեպքում,
համապատասխանաբար
վերանայել
բնապահպանական դասակարգումը, և
նշել
լրացուցիչ
ՇՄԱԳ
ուսումնասիրության
անհրաժեշտությունը:

,
Բնապահպանական փորձաքննության
եզրակացությունից հետո ծրագծում կամ
ճանապարհի օտարման գոտում խոշոր
փոփոխությունների դեպքում իրականացվելու
է լրացուցիչ ՇՄԱԳ

(x) ԱԶԲ-ին
ներկայացնել
կիսամյակային
բնապահպանական
հաշվետվություններ;

ԵՔԾԻԳ-ը
ներկայացնելու
է
բնապահպանական
կիսամյակային
հաշվետվություններ ԱԶԲ-ին:

Էջ 13-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.
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B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐ

B.1. ԱԶԲ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
պահանջները
21. Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիրը (2009) առաջադրում է ԱԶԲ-ի
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 և
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանները, ինչպես նաև Արգավանդ և Գետափնյա
գյուղական համայնքները, 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: «Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենքը (ՇՄԱԳ) (1995) ծառայում է որպես
շրջանակ Բնապահպանության նախարարության համար երկրում զարգացման տարբեր
ծրագրերի հաստատման համար:
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 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

(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.

(v)



պլանավորվող
գործողության
տարածաշրջանի
ինքնակառավարման մարմինների առաջարկությամբ;



նախարարությունների և այլ պետական կառույցների առաջարկությամբ;



հասարակական կազմակերպությունների
խմբավորումների առաջարկությամբ;



սեփական նախաձեռնությամբ:

և

տեղական

հասարակական

ակտիվ

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):
Էջ 15-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

24. ԲՆ հիմնական ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իշխանություն ունեն ՇՄԱԳ-ի և
Ծրագրի հաստատման գործընթացի վրա, հետևյալ երկու պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններն են.
(i)

«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

(ii)

«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 օդի պահպանությանը, մշակութային և պատմության
հուշարձաններին, բուսական և կենդանական աշխարհին, ջրօգտագործմանը, սեյսմիկ
պաշտպանությանը, թափոններին, հիգիենային և աշխատողների պաշտպանությանը.
(i)

“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:.

(ii)

“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
Էջ 16-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

հողատարածքները շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ տիպի
գործունեության իրականացման 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.
(iii)

«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.

(iv)

“Մթնոլորտային օդի պահպնության մասին օրենքը” (1994թ., լրամշակվել է
2007թ.) կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները
և սահմանում է
մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային խտությունները և այլն:
Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական շենքերում, բնակեցված
տարածքներում և շինարարական հրապարակներում աղմուկի սանիտարական
նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով.

(v)

“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.

(vi)

“ՀՀ ընդերքի օրենսգիրքը” (2002) սահմանում է հանքային ռեսուրսների և
ստորերկրյա ջրերի օգտագործման և պահպանության հիմնական սկզբունքները,
ներառյալ՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սանիտարական պահպանության
գոտիները:

(vii)

“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.)
Էջ 17-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

հետևյալ կանոնակարգերը և ընթացակարգերը` (a) թույլտվությունների
տրամադրման ընթացակարգը, (b) սանիտարական ելքերը, (c) ցամաքուրդային
ջրերի օգտագործումը, (d) ջրային ռեսուրսների այլընտրանքային հաշվառում, (e)
անդրսահմանյան
ջրային
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:
(viii)

“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:

(ix)

“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:

B.3. Հայաստանի Հանրապետության 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
Էջ 18-ը 91-ից
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

վավերացվել են Հայաստանի կողմից:
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)
Էջ 19-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Անապատացման դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիա (Փարիզ, 1994)
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

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

1994
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

Էջ 20-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Մշակութային և բնական համաշխարհային
ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիա
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.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

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

2006

B.4. Վարչական կառավարման հիմքեր
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:

Էջ 21-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

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

գնումների պլանի պատրաստում և թարմացում,

(ii)

մրցույթների
շնորհում,

(iii)

պայմանագրերի կառավարում,

(iv)

ՄՆՇՎԽ կառավարում,

(v)

Վերահսկողություն,

(vi)

որակի հսկողություն,

(vii)

համապատասխան գործակալություններից ձեռք բերել հաստատումների և
թույլտվությունների օրինակներ,

(viii)

Պայմանագրի շնորհման ժամանակացույցի պատրաստում և վարկի մարում՝ ըստ
ԱԶԲ ուղեցույցների,

(ix)

կապալառուի կողմից իրականացվող մեղմացնող միջոցառումների ստուգում՝
ԲԿՊ-ում սահմանված կարգով,

(x)

կանոնավորապես
պատրաստել
և
ԱԶԲ-ին
բնապահպանական հաշվետվություններ,

(xi)

հանդիսանալ հասարակության հետ շփման օղակ՝ մտահոգությունների և
բողոքների առնչությամբ,

(xii)

արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին և ծանուցել համապատասխան
իշխանություններին ողջամիտ ժամանակում,

(xiii)

տեղեկացված լինել իշխանությունների պահանջների և
փոփոխություններին և արձագանքել համապատասխանորեն:

կազմակերպում,

հայտերի

գնահատում

և

հանձնել

աշխատանքների

կիսամյակային

օրենսդրության

e) Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատու
32. Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատուն (ԾԿԻԱԽ)
կաջակցի Իրականացնող մարմնին (ԻՄ)՝ Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի
իրականացումը կառավարելիս: Այս առաջադրանքի համար ԾԿԻԱԽ-ն հանդես կգա ԵՔԾԻԳ-ի
անմիջական վերահսկողության ներքո: ԾԿԻԱԽ-ը կիրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝
(i)

փոխգործակցություն ԻՄ, ԳՄ և ԱԶԲ հետ, Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի
շրջանակներում իրականացվող Ծրագրերի ամենօրյա համակարգում և
Էջ 22-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

կառավարում;
(ii)

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:

(iii)

Շինարարության
ընթացքում
վերահսկել
ՄՆՇՎԽ-ի
և
Կապալառուի
մոնիտորինգի
գործողությունները,
մշակել
եւ
իրականացնել
ինտեգրված/մուլտիմոդալ
հանրային
տրանսպորտի
ծառայությունների
հայեցակարգը, ինչպես նաև ծառայությունները ներառում են ծրագրի
կառավարումը, գնումները և PPP աջակցությունը, ֆինանսական կառավարումը,
ինստիտուցիոնալ աջակցությունը, ծրագրի մոնիտորինգը, գնահատումը և
հաշվետվությունը;

(iv)

Ծրագրի ստուգման, դասակարգման, տեղեկատվության հրապարակման
իրականացում, ինչպես նաև խորհրդատվություն ծրագրի արդյունքում
ազդեցություն կրած անձանց: Այն կներառի նաև Ծրագրի ներքո բոլոր
խորհրդատվական ծառայությունները,

(v)

վերահսկել և Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի իրականացումը և
հաշվետվություն
ներկայացնել
ԵՔ,
ԷՆ
և
ԱԶԲ-ին
և
ապահովել
համապատասխանությունը
բոլոր
սոցիալական
և
բնապահպանական
պահանջներին,

(vi)

աջակցություն Բնապահպանական փաստաթղթերը պատրաստելիս:

33. ԾԿԻԱԽ-ը կվերահսկի 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)

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),
Էջ 23-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ինչպես նաև այլ պահանջվող փաստաթղթեր,
(ii)

հանձնել թարմացված ՇՄԱԳ, ԲԿՊ և ԲԳՈՒՇ-ը՝ ԷՆ, ՏԿՆ կամ Երևանի
քաղաքապետարանի և ԱԶԲ դիտարկմանն ու հաստատմանը,

(iii)

համաձայն ԱԶԲ և ՀՀ կառավարության միջև 2010թ. հաստատված
Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրությունների շրջանակի
(ԲԳՈՒՇ) ՝ իրականացնել անհրաժեշտ խորհրդատվությունները, և

(iv)

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)

Ծրագրի շինարարության
տեղմասային ԲԿՊ,

վերահսկողություն

և

մոնիտորինգ,

ներառյալ

(ii)

ապահովել Ծրագրի հետ առնչվող բոլոր աշխատանքների իրականացումը
նախագծին և մասնագրերին լիարժեք համապատասխանությամբ և հետևելով
միջազգային ինժեներիայի և որակի ստանդարտներին;

(iii)

կառավարել պայմանագրային փոփոխությունները, կապալառուի պահանջները և
վերանայումների շրջանակները,

(iv)

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,

(v)

փոխգործակցել կառավարության և քաղաքային իշխանությունների, ծրագրի
կառավարման խորհրդատուների, ՀԿ-ների, քաղաքացիական հասարակության,
ինչպես նաև այլ Ծրագրի իրականացմամբ հետքրքրված այլ շահառուների հետ`
պատշաճ խորհրդակցություններ իրականացնելու նպատակով;

(vi)

թերությունների
այցելություն;

(vii)

ապահովել շինարարության կապալառուի կողմից մանրամասն տեղամասային
ԲԿՊ-ի պատրաստումը:

(viii)

հաշվետվություն ներկայացնել ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ-ին:

վերացման

ժամանակահատվածում

կատարել

երկու

g) Կապալառուները
36.

Կապալառուի

հիմնական

պարտականությունները

թվարկված

են,

սակայն
Էջ 24-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

սահմանափակված չեն ստորև բերվածով.
(i)

Կապալառուն, որպես աշխատանքային շինարարական փաստաթուղթ, պետք է
թարմացնի ԲԿՊ-ն և աշխատանքային տեղամասի համար պատրաստի
բնապահպանական կառավարման պլան (ՏԲԿՊ)՝ հիմնվելով ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ-ի
հաշվետվության վրա, անհրաժեշտության դեպքում թարմացնի ՏԲԿՊ-ն
շինարարության ընթացքում և ձեռք բերի ՄՆՇՎԽ-ի հաստատումը թարմացված
մասի վերաբերյալ,

(ii)

բնապահպանության մեկ մասնագետի և առողջապահության և անվտանգության
մեկ մասնագետի կամ բնապահպանության մասնագետի (առողջապահության և
անվտանգության ոլորտի կրթությամբ) ծառայությունների վարձում` ինչպես
սահմանված է մրցութային փաստաթղթերում,

(iii)

ՏԲԿՊ իրականացում որպես պայմանագրի հատուկ մաս և հատուկ պայմաններ,

(iv)

ԲԿՊ տարբեր բաղադրիչների, ներառյալ՝ մոնիտորինգի իրականացման համար
ՄՆՇՎԽ-ի հետ համաձայնեցում,

(v)

արտակարգ իրավիճակների և պատահարների դեպքում անմիջապես ծանուցել
ՄՆՇՎԽ-ին
և
արտակարգ
իրավիճակների
համապատասխան
իշխանություններին,

(vi)

համապատասխան մարմիններից թույլտվությունների և
ձեռքբերում և դրանց օրինակների տրամադրում ՄՆՇՎԽ-ին,

(vii)

ԲԿՊ հաշվետվություն, ինչպես սահմանված է Հավելված 4-ում:

հաստատումների

h) Ասիական զարգացման բանկ
37. ԱԶԲ-ն կարող է իրականացնել Ծրագրի պարբերական դիտարկումներ, ստուգումներ և
ծրագրի ցիկլի ընթացքում ծրագրերի վերահսկողություն՝ ԱՔՀ 2009թ. սկզբունքներին և
պահանջներին
համապատասխան:
ԱԶԲ-ն
կաջակցի
ԵՔ-ին՝
սոցիալական
և
բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը կառավարելիս`նպաստելով ներդրումների
երկարաժամկետ կայունությանը: Այս նպատակով ԱԶԲ-ն պետք է ապահովի, որպեսզի ԵՔ-ն
հետևի և պահպանի սոցիալական և բնապահպանական անվտանգության պահանջները
ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում:
38. ԱԶԲ-ն կխթանի նաև Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանը` ՇՄԱԳ-ի և
ԲԿՊ-ի անգլերեն տարբերակները պաշտոնական կայքէջում տեղադրելու միջոցով:
39. Ստորև թվարկված են այն դերերն
կիրականացնի Ծրագրի տարբեր փուլերում:

ու

պարտականությունները,

որոնք

ԱԶԲ-ն

Նախաշինարարական փուլ.
(i)

Դիտարկում է ծրագրի ստուգման արդյունքները և վավերացնում է ծրագրի
դասակարգումը:

(ii)

Դիտարկում

և

հաստատում

է

ՇՄՆՈՒ/ՇՄԱԳ-ը՝

անառարկելիության
Էջ 25-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

հիմունքներով:
(iii)

ԱԶԲ կայքէջում հրապարակում է ՇՄՆՈՒ/ ՇՄԱԳ-ը:

Շինարարության փուլ.
(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
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ում, 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:
(i)

ԲՊՓ-ը պատասխանատու է ՇՄԱԳ հաշվետվությունների դիտարկման և
փորձաքննական եզրակացության հաշվետվությունների համար, նաև, հարկ
եղած դեպքում` շրջակա միջավայրը պաշտպանելու նպատակով պայմանների
ավելացման համար,

(ii)

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:
ԲՆ-ն հանդիսանում է նաև ՀՀ տարածքում թափոնների կառավարման իրավասու
պետական մարմին: “Թափոնների մասին” օրենքի հոդված 8-ը (24.11.2004) սահմանում է

44.

Էջ 26-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

բնապահպանական
սեկտորի
(ՀՀ
բնապահպանության
նախարարությունը)
իրավասությունները` որպես տարածքում թափոնների կառավարման իրավասու պետական
մարմին և լիազորված է իրականացնել առաջադրանքներն ու պարտականությունները
թափոնների կառավարման տարածքում:

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
նաև
պատասխանատու
են
մարդկանց
կյանքի
պաշտպանությանը:
Դրանք
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 (ՄՆ)
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)

Գլուխ 19. Պատմության հուշարձանների կամ հնագիտական վայրերի
տարածքներում ցանկացած շինարարական գործողություն պետք է իրականացվի
իրավասու մարմնի (Մշակույթի նախարարության) համաձայնությամբ:

(ii)

Գլուխ 20. Նոր հայտնաբերված տեղավայրերն անմիջապես ստանում են
պաշտպանվածության կարգավիճակ և պաշտպանվում են օրենքով մինչև
Պետական ցուցակի մեջ ներառվելը:

(iii)

Գլուխներ 21-22. Պատմության հուշարձանների և դրանց միջավայրի ոչնչացումն
Էջ 27-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

B.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ

արգելված է: Տարածքում նախքան որևէ գործողության իրականացումը այն պետք
է ուսումնասիրվի իրավասու մարմնի կողմից և վերջինիս կողմից տրվի
համապատասխան թույլտվություններ կամ լուծումներ:

Էջ 28-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.
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C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
C.1. Ծրագրի տեսակը

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

51.

(i)

Բաղադրիչ
A.
Տրանսպորտի
քաղաքային
ենթակառուցվածքի
ամբողջականացում, ընդլայնում, վերականգնում և բարելավում Հայաստանի
քաղաքային վայրերում (ֆիզիկական ներդրում):

(ii)

Բաղադրիչ B. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման պլան,
համապատասխան
համայնքներում
քաղաքային
տրանսպորտի
ինստիտուցիոնալ և կառավարման կարողությունների հզորացմամբ, ներառյալ՝
կոնցեսիաները (ոչ-ֆիզիկական ներդրումները):

(iii)

Բաղադրիչ C. Ծրագրի կառավարման hաստատություն. աջակցվող և
խորհրդատվական
ծառայություններով՝
Ծրագրի
իրականացման
և
կառավարման նպատակով, ինչպես նաև ԲՖԳ ներքո բոլոր հատուկ ծրագրերը
(ոչ-ֆիզիկական ներդրումները):

Ծրագիրը ներառված է բաղադրիչ A-ում և բաժանվել են երեք առանձին ենթածրագրերի`
(i)

Ճանապարհային հանգույց 1. Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը 1.3կմ-ով
(Ճանապարհային հանգույց 1-ի ՇՄԱԳ-ը հաստատվել է ԱԶԲ-ի և ԲՆ-ի կողմից),

(ii)

Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3. Նոր Շիրակի փողոցի կառուցումը և
Արտաշատի մայրուղու լայնացումը (Ճանապարհային հանգույց 2) և Արգավանդի
փոխհատում – Շիրակի փողոց (Ճանապարհային հանգույց 3): Սույն ՇՄԱԳ-ը
վերաբերում է Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի կառուցմանը:

C.2. Ծրագրի տեղակայվածությունը
52. Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ը տեղակայված են Երևանի հարավ-արևմտյան
տարածքում` Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններում (Երևանի կենտրոնից
մոտ 6 կմ հարավ-արևմուտք), ինչպես նաև Արարատի մարզի Արգավանդ և Գետափնյա
գյուղական համայնքներում: Ծրագիրը բաժանված է երկու առանձին ենթածրագրերի`
(i)

Ճանապարհային հանգույց 2, որը ներառում է Շիրակի փողոց - Արտաշատի
մայրուղի նոր ճանապարհային հանգույցը և Արտաշատի մայրուղի –
Նորագավիթի 1-ին փողոց ճանապարհային հատվածի լայնացումը:

(ii)

Ճանապարհային հանգույց 3, որը ներառում է մոտ 1.3 կմ երկարությամբ
Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված ճանապարհային
հանգույցի կառուցումը: Ծրագիծն անցնում է Կարմիր բլուր հնագիտական
վայրով, և Հրազդան գետի վրայով կկառուցվի կամուրջ:
Էջ 29-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

53. Երկու Ճանապարհային հանգույցներն էլ կապահովեն
երթևեկելի մասեր` երկու կամ երեք երթևեկության գոտիներով:
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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երկկողմ

երթևեկությամբ

Էջ 30-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-1. Ճանապարհային հանգույց 2-ի`Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի, և Ճանապարհային հանգույց 3ի` Արգավանդի փոխհատման, տեղակայվածությունը

Արգավանդի
մայրուղի

Նոր Շիրակի
փողոց
Արտաշատի
մայրուղի

Էջ 31-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-2. Ճանապարհային հանգույց 2-ի հատակագիծը` Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի

2
3

4
5

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

Էջ 32-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-3 - Ճանապարհային հանգույց 3-ի հատակագիծը` Արգավանդի փոխհատում

Ազդեցության առավել
զգայուն կրողների
տեղակայվածությունը
(դպրոցներ և բնակավայրեր)
(աղմուկ և թրթռումներ,
օդի աղտոտվածություն)
Աղմուկի մոնիտորինգի
տեղավայրը

Հնագիտական վայր
Կարմիր բլուր
Հրազդան գետ

Չարբախի
գերեզմանատուն

1
Էջ 33-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

C.3. Աշխատանքների նկարագրությունը
54.

Ճանապարհային հանգույցները բաղկացած են հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից.

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի քաղաքային
ճանապարհային հանգույցներ
55. Այս Ճանապարհային հանգույցն ունի մոտ 3.7կմ երկարություն և բաղկացած է նոր
մայրուղու կառուցումից և գոյություն ունեցող ճանապարհների լայնացումից, երկուսն էլ`
երկկողմանի, երկու երթևեկության գոտիների լայնական կտրվածքներով: Աշխատանքները
ներառում են հետևյալը`
(i)

գոյություն ունեցող կառուցվածքների քանդում,

(ii)

հաղորդուղիների տեղափոխություն,

(iii)

Շիրակի փողոցի երկարացում մոտ 500մ-ով` կառուցելով երկկողմանի, երկու
երթևեկելի գոտիներով երթևեկելի մասով, կենտրոնական բաժանիչ գոտիով
ճանապարհ,

(iv)

տարբեր մակարդակների վրա գտնվող օղակաձև փոխհատման կառուցում Շիրակի
փողոցի և Արշակունյաց պողոտայի միջև` լիցքի վրա, երկաթուղային գծերի և
Նորագավիթի 1-ին փողոցի վրայով անցնող ուղեանցերով,

(v)

նույն մակարդակի վրա գտնվող օղակաձև փոխհատման կառուցում Նոր Շիրակի
փողոց և Արտաշատի մայրուղի հատման կետում,

(vi)

Արտաշատի մայրուղուց դեպի Նորագավիթի 1-ին փողոցը 2.0 կմ երկարությամբ
հատվածի լայնացում` գոյություն ունեցող 2 գոտիներով ճանապարհից այն
վերափոխելով երկկողմանի, երկու երթևեկության գոտիներով երթևեկելի մասով,
կենտրոնական
բաժանիչ
գոտիով
ճանապարհի`հարակից
սպասարկման
ճանապարհներով,

(vii)

Արտաշատի մայրուղու երկաթուղային գծերի վրայով ուղենացի կառուցում,

(viii)

հետիոտնային ուղեանցի կառուցում,

(ix)

տրոլեյբուսի գծերի սյուների և հաղորդալարերի վերականգնում:

Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց քաղաքային
ճանապարհային հանգույց
(i)

գոյություն ունեցող կառուցվածքների քանդում,

(ii)

մոտավորապես 1.3 կմ երկարությամբ 6 երթևեկության գոտիներով, երկկողմանի
երթևեկելի մասով նոր ճանապարհի կառուցում` նոր ծրագծի վրա, արագընթաց
ճանապարհի ստանդարտներով և 1.2 կմ իջատեղերով,

(iii)

հաղորդուղիների տեղափոխություն, ներառյալ` բարձրավոլտ հաղորդալարերը,

Էջ 34-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(iv)

Հրազդան գետի վրայով 257մ երկարությամբ
հեռավորությամբ երեք թռիչքներով,

նոր

կամրջի

կառուցում`42մ

(v)

Իջատեղերի կառուցում գոյություն ունեցող Արգավանդի փոխհատումում,

(vi)

Շիրակի փողոցում նույն մակարդակի վրա գտնվող
կառուցում:

օղակաձև փոխհատման

56. Այս Ճանապարհային հանգույցն անցնում է շրջակա միջավայրի պահպանման
տեսանկյունից զգայուն տարածքով` Կարմիր բլուր հնագիտական վայրով: Քանի որ կարծիք կա,
որ Կարմիր բլուր հնագիտական վայրը հարուստ է հնագիտական մնացուկներով, Ծրագրի
օտարման գոտում մշակութային ժառանգության գնահատումն ու կառավարումը առաջնային
նշանակություն ունի:
57. Հրազդան գետի կամուրջը տեղակայված է Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հատվածի
կմ 0+440-ում: Կամրջի ողջ երկարությունը կազմում է 252,0 մ և բաղկացած է անխզելի 6 պողպատբետոնե կոմպոզիտային կամրջային պաստառի թռիչքներից` 42+60+42+36+36+36 մ երկարությամբ,
ինչպես ցույց է տրված հաջորդ էջում:
58. Միջանկյալ հենարաններն այնպես են տեղակայված, որպեսզի չխոչընդոտեն ջրի ազատ
հոսքը և/կամ չզբաղեցնեն հեղեղման տարածքը: Ճանապարհահատվածը 12,5 մ է և կամրջի
ճանապարհային ծրագիծն անցնում է ծրագրի միևնույն ճանապարհով (Արգավանդի
ճանապարհային հանգույց): Ստորև բերված նկարը պատկերում է լայնական կտրվածքը:
59. Յուրաքանչյուր երթևեկելի մասի միջանկյալ հենարանները կազմված են մեկ զույգ ե/բ
շրջանաձև սյուներից, որոնք վերնամասում միանում են ե/բ հենարանային ծածկի միջոցով և
որոնք ենթարկվել են առանձնակի ճարտարապետական ուսումնասիրության:

A1

P1

P3

P2
A

B

P4
C

P5

A2

D

D

B

C
A

Նկար C-4 - Երկայնական լայնական կտրվածք. Հրազդան գետի կամուրջ
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

C.ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար C-5 - Լայնակի լայնական կտրվածք - Հրազդան գետի կամուրջ
60. Սույն Ծրագրի մանրամասն նախագծումն ավարտվել է և ակնկալվում է,
շինարարությունը կպահանջի շուրջ 18 ամիս երկու ճանապարհային հանգույցների համար:

որ

C.4. Գործողությունների ծավալը
61. Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ը կազմում են 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 36-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

62. Սույն գլուխը նկարագրում է համապատասխան ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալտնտեսական պայմանները հետազոտվող տարածքում: Այն նաև ներկայացնում է առկա և
առաջարկվող
զարգացման
գործունեություններն
ազդեցության
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
63. Կլիմա. Զվարթնոց օդանավակայանի մոնիտորինգի կայանի օդերևութաբանական
տվյալների համաձայն (Ճանապարհային հանգույց 2-ից մոտ 1.5 կմ, իսկ Ճանապարհային
հանգույց 3-ից` 4 կմ հեռավորության վրա)`աշխատանքային տեղամասում առկա է
չորցամաքային կլիմա, որը բնութագրվում է շոգ և չոր ամառներով, չափավոր ցուրտ ձմեռներով, և
անկայուն ձյան ծածկույթով: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը Ծրագրի իրականացման
տարածքում կազմում է 120C, մինչդեռ միջին նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -4oC
հունվար ամսին և միջին առավելագույն ջերմաստիճանը ` 26.10C հուլիս ամսին: Օդի
խոնավությունը հիմնականում ցածր է և կազմում է 46%-50%-ով ամռանը և 76%- 82%՝ ձմռանը:
Տեղումների միջին տարեկան քանակը կազմում է 28.6մմ. ամենաբարձրը մայիսին՝ 42 մմ և
ամենացածրը օգոստոսին՝ 9մմ: Քամիների գերակա ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք է:
64. 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: Երևանի Գլխավոր հատակագծում գնահատված է, որ օդի աղտոտիչների շուրջ 95%ն առաջանում է հասարակական տրանսպորտի գործառնությունից:
65. 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:
66. Օդի որակի տվյալների մեկ այլ աղբյուր է Էրեբունի օդանավակայանում գտնվող ԲՆ-ի օդի
որակի մոնիտորինգի կայանը (Երևանի երկրորդ օդանավակայանը): Մոնիտորինգի կայանը
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

Ճանապարհային հանգույց 2-ից` Նոր Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի, գտնվում է մոտ
500 – 2100 մ հեռավորության վրա, իսկ
Ճանապարհային հանգույց 3-ից` Արգավանդի
փոխհատում, մոտ 3100 – 4200 մ հեռավորության վրա:
67. Էրեբունի օդանավակայանում գտնվող ԲՆ կայանի կողմից հավաքագրած օդի ելակետային
տվյալները ներկայացուցչական են Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի միջանցքում օդի որակի
համար: Ծրագրի միջանցքում հավաքագրված օդի ելակետային տվյալներն անշուշտ զգալիորեն
չեն տարբերվի Էրեբունի օդանավակայանում հավաքագրված միևնույն պարամետրերերից: Տվյալ
դեպքում գործ ունենք քաղաքային միջավայրի հետ, որտեղ օդի որակն արդեն իսկ բացասական
ազդեցություն է կրել աղտոտիչներից: Ծրագրի միջանցքում երթևեկությունից առաջացած
աղտոտվածությունը զգալի ազդեցություն չի ունենա Ծրագրի տարածքի օդի որակի վրա:
68. Աղյուսակ D-1-ը ստորև ներկայացնում է օդի աղտոտիչների խտությունն (փոշի, ծծմբի
երկօքսիդ, ազոտի օքսիդ, ազոտի երկօքսիդ)`չափված 2007-ից մինչև 2012թթ. այս կայանում:
Աղյուսակը ցույց է տալիս նաև օդի աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի խտությունն`
հիմնվելով բնակավայրերի մթնոլորտում սահմանային թույլատրելի խտությունյի (ՍԹԿ)
վերաբերյալ ՀՀ չափանիշների վրա.
(i)

փոշի. համաձայն չափված ընդհանուր տարեկան միջին ցուցանիշների՝ փոշու
աղտոտիչները (0.18) գերազանցել են օրական միջին (0.15) ՍԹԿ-ն: Սակայն,
ընդհանուր միջին տարեկանը 2007թ.-ից մինչև 2012թ. ցածր էր (0.5)
արտանետումների առավելագույն միանգամյա թույլատրելի նորմայից:

(ii)

Ծծմբի երկօքսիդ. 2007 - 2011թթ. ընթացքում ծծմբի երկօքսիդի արժեքները չեն
գերազանցել առավելագույն և օրական միջին ՍԹԿ-ն:

(iii)

Ազոտի օքսիդ. ազոտի օքսիդի չափված տարեկան միջինը (0.05) չի գերազանցել
ՍԹԿ-ն առավելագույն միանգամյա թույլատրելի նորմայի համար և պահպանվել է
(0.06)՝ օրական թույլատրելի միջին ՍԹԿ-ով:

(iv)

Ազոտի երկօքսիդ. 2007 - 2012թթ. ընթացքում ազոտի երկօքսիդի (0.07) չափված
ընդհանուր տարեկան միջինը հետևողականորեն չի գերազանցել ՍԹԿ-ն:

Էրեբունի օդանավակայանում գտնվող ԲՆ-ի օդի որակի մոնիտորինգի կայանից ստացված
արդյունքները, թվում է` հաստատում են այն, ինչ ներկայացված է Երևանի Գլխավոր
հատակագծով. Ճանապարհային հատված 2-ի` նոր Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի,
տեղակայվածության տարածքում օդի միջին որակը մոտ է թույլատրելի խտություններին:
69.
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

Աղյուսակ D-1` Չափագրված խտություններ և օդի աղտոտիչի սահմանային թույլատրելի
խտություն
Սահմանային
Չափագրումների

Աղտոտիչ

տարեկան
Էրեբունի օդանավակայան (մգ/մ3)

2007

միջին

2008

2009

մեծությունները

2010

1
2

2012 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՄԻՋԻՆԸ
2007-2009
0.04
0.13
0.25

0.16

0.15

0.07

0.11

Տվյալներ
չկան

0.07

0.05

0.04

0.04

0.02

Տվյալներ
չկան

0.085

0.052

0.061

0.096

0.053

0.068

0.04

0.02

0.02

0.07

0.07

0.06

Փոշի
Ծծմբի
երկօքսիդ
(SO 2)
Ազոտի
երկօքսիդ
ազոտի
օքսիդ

2011

մոնիտորինգիԿայան N7-ում,

թույլատրելի
3
խտություն (մգ/մ )
Սահմանային
միանգամյա

Միջին
օրական

0.5

0.15

0.05
0.03

0.05

0.05

0.066
0.072
0.03
0.06

0.085

0.04

0.4

0.06

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

70. Բացի տրանսպորտային արտանետումների առաջացրած աղտոտումից, խոշոր
անտառահատումները, որոնք տեղի են ունեցել տարածաշրջանում` քաղաքի սահմանների սերտ
հարևանությամբ, զգալի փոշի են առաջացնում ամառային չոր ամիսների ընթացքում:
Տրանսպորտն ու անտառահատումը միասին բացատրում են Աղյուսակ D-1-ում նշված
արդյունքները, որտեղ 2007-ից մինչև 2012թթ. չափված փոշու խտությունների տարեկան միջին
տվյալները մշտապես գերազանցել են միջին օրական ՍԹԿ-ն:
71. Աղմուկ և թրթռումներ. ներկայումս Երևանում աղմուկի գերիշխող աղբյուրը կապված է
գործող քաղաքային տրանսպորտի հետ (մոտավորապես 90%): Աղմուկի հայկական ստանդարտ
սահմանաչափերը ներկայացվում են ստորև` Աղյուսակ D-2-ում:
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Ծրագիր 1

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

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

տներին,

կամ

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

72. Աղմուկի և թրթռումների մոնիտորինգն իրականացվեց 5 վայրերում` աղմուկի և
թրթռումների հավաստագրված խորհրդատուի կողմից, 2013թ. հոկտեմբերին: Այս վայրերը
ճանաչվեցին որպես ազդեցության առավել զգայուն կրողներ (դպրոցներ և բնակելի վայրեր),
որոնք տեղակայված են երկու Ճանապարհային հանգույցների միջանցքներում: Մոնիտորինգի
տեղավայրերը ցույց են տրված Նկարներ C-2 և C-3 –ում`էջ Error! Bookmark not defined. և Error!
Bookmark not defined.-ում: Մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 6-ում:
73. Ճանապարհային հանգույց 2-ի (Նոր Շիրակի փողոց - Արտաշատի մայրուղի) համար
աղմուկի և թրթռումների մոնիտորինգն իրականացվեց հետևյալ տեղավայրերում`
(i)

Կետ 2 (բնակավայրեր). Շիրակի փողոց` Արշակունյաց պողոտայի անկյունի
հարևանությամբ: Այս տեղավայրում աղմուկի մակարդակները գերազանցում են SN
N 2III-11.3 սանիտարահիգիենիկ նորմերի սահմանային արժեքները:

(ii)

Կետ 3 (բնակավայրեր). Նորագավիթի թաղամասում` փողոցի վերջնամասում
գտնվող ջրի մաքրման կայանի մոտ: Այս տեղավայրում հիմնականում աղմուկի
մակարդակները չեն գերազանցում SN N 2III-11.3 սանիտարահիգիենիկ նորմերի
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սահմանային արժեքները:

74.

(iii)

Կետ 4 (բնակավայրեր). Արտաշատի մայրուղում` երկաթուղային անցումի մոտ: Այս
տեղավայրում աղմուկի մակարդակները գերազանցում են SN N 2III-11.3
սանիտարահիգիենիկ նորմերի սահմանային արժեքները:

(iv)

Կետ 5 (բնակավայրեր). Արտաշատի մայրուղում: Այս տեղավայրում աղմուկի
մակարդակները գերազանցում են SN N 2III-11.3 սանիտարահիգիենիկ նորմերի
սահմանային արժեքները:

Ճանապարհային հանգույց 3-ի (Արգավանդի փոխհատում) համար.
(i)

Կետ 1 (դպրոց). Շիրակի փողոցում` դեպի գերեզմանատուն տանող մուտքի մոտ,
Ծրագծի թերթիկի (ավագ դպրոց n° 115) n°5 առավել զգայուն կետերում (տես
Հավելված 5): Այս տեղավայրում աղմուկի մակարդակները գերազանցում են SN N
2III-11.3 սանիտարահիգիենիկ նորմերի սահմանային արժեքները:

75. Բոլոր 5 տեղավայրերում թրթռումների
հայաստանյան կանոնակարգի պահանջներին:

մակարդակները

համապատասխանում

են

76. Աղմուկի և թրթռումների տվյալները կհավաքագրվեն նաև Կապալառուի կողմից նախքան
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

b) Մակերեսային և ստորգետնյա ջրեր
77. Անցնելով Ճանապարհային հանգույց 3-ով (Արգավանդի փոխհատում)`Հրազդան գետը
հոսում է կիրճով դեպի հարավ-արևմուտք ուղղությամբ: Գետի սնման հիմնական աղբյուրը
ձյունն է և գետի ռեժիմը խստորեն կարգավորվում է հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մոտ 2.5
կմ դեպի արևմուտք գտնվող Երևանյան լճի միջոցով:
78. Հրազդան գետի ջրի որակի ելակետային տվյալները հավաքագրվել են, և վերլուծությունը
կատարվել է 2013թ. հոկտեմբերին նոր կամրջի կառուցման վայրում (տես Հավելված 7):
Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ Հրազդան գետի ջրի որակը ցածր է:
Տվյալները ցույց են տալիս, որ COD –ը և ծանր մետաղների մեծամասնությունը հետևողականորեն
գերազանցում են ՍԹԿ-ն:
79. Կոյուղագծից չմշակված կոյուղաջրերը անմիջապես դատարկվում են գետի մեջ` Ծրագրից
մոտ 100մ դեպի գետն ի վար:
80. Հրազդան գետի հոսքը կարգավորվում է Երևանյան լճի միջոցով, որը ապագա ճանապարհի
ծրագծի նկատմամբ տեղակայված է գետի հոսքին հակառակ ուղղությամբ: Երևանի Գլխավոր
հատակագիծը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի օտարման գոտու մերձակայքում ողողման ռիսկ գրեթե
չկա:
81.

Երկու ջրանցքներն անմիջապես հետևում են Հրազդան գետի ծրագծին` գետի երկու ափերի
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կողմից: Այդ ջրանցքները պատմական արժեք են ներկայացնում և կպաշտպանվեն
շինարարության ժամանակ, ինչպես նաև կպահպանվեն շահագործման ընթացքում:
82. Ծրագրի օտարման գոտին ձգվում է դեպի Հրազդան գետը` նախքան կիրճին հասնելը:
Հավանական է, որ տեղամասի տակ գտնվող ստորգետնյա ջրերը տատանվում են 5 – 10 մ միջև
հյուսիս արևմտյան և հարավ-արևելյան տարածքներում:
83. Հավելված 7-ը տրամադրում է մանրամասն տեղեկություններ Հրազդան գետի
հիդրոքիմիական վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ, ներառյալ` ֆիտոպլանկտոնը և
մակրոանողնաշարավորների վերլուծությունը, Հրազդան գետի հատակի նստվածքների
քիմիական ցուցիչների սահմանված արժեքը և մակրոֆիտների
վերլուծությունների
արդյունքները:
84. Կավի պարունակությունը բնահողում և գրունտի շերտերում կսահմանափակի ֆիլտրումը
ստորգետնյա ջրերում: Այնուամենայնիվ, առկա է պոտենցիալ վտանգ, որ ստորգետնյա ջրերը
կաղտոտվեն նշված աղտոտիչներից մեկով կամ մի քանիսով`հետազոտության տարածքի տակ
կամ շրջապատող տարածքում:

c) Տեղագրական հետազոտություն, հողեր, երկրաբանություն և սեյսմոլոգիա
85. Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի ուսումնասիրության միջանցքը գտնվում է Երևանի
արևմտյան մասում, Արարատյան դաշտավայրում, որը հիմնականում հարթ է: Նախկինում
հայտնաբերված հողի իջվածքների վերաբերյալ տեղեկատվությունն առկա չէ, և դրանց
առաջացման հնարավորությունը համարվում է ցածր: Ծրագրի ուսումնասիրության միջանցքի
բարձրությունը ծովի մակարդակից բարձր է մոտ 870 – 900 մ: Ճանապարհային հանգույց 2-ը
տեղակայված է խիստ ձևափոխված քաղաքային վայրում: Ճանապարհային հանգույց 3-ը
կկառուցվի ժայռային տարածքում` հողի շատ վատ ծածկույթով:

86.

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:
87. Երկրաբանությունը հիմնված է կպչուն գրունտի հետազոտման (ենթադրվում է, որ այն
ձեռնարկվել է 1980-ականներին) և Երևանի 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
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(հումուսի ծածկույթը 1%-ից քիչ է):
88. Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի երկայնքով տարբեր տեղավայրերում Երևան քաղաքի
Գլխավոր հատակագիծը ցույց է տալիս, որ գրունտները պարունակում են ծանր մետաղների
խտություններ (այդ թվում` այդ թվում, քրոմի, նիկելի, ցինկի, պղնձի, կոբալտի, մոլիբդենի եւ
արծաթի), որոնք բարձր են, երբ համեմատվում են ֆոնային խտությունների հետ: Մետաղների
զգալի խտություն է գրանցվել այն տարածքներում, որոնք զբաղեցվել են արդյունաբերական
հողերի կողմից, և Գլխավոր հատակագծի տվյալները ցույց են տալիս, որ նման
աղտոտվածությունը տեղայնացված է այս արդյունաբերական տարածքներում:
89. Ճանապարհային հանգույց 3-ի ուսումնասիրության միջանցքը տեղակայված է Հրազդան
գետի աջ ափին` ծովի մակարդակից 877 մ բարձրության վրա: Կլիման տարածքում
կիսաանապատային է, տեղ-տեղ նույնիսկ չոր: Բուսահողը բնորոշվում է շագանակագույն
հողով`հումուսի քիչ պարունակությամբ: Բուսականությունն աղքատ է, հիմնականում առկա են
չորասեր տեսակներ, ինչպես նաև անապատային աղասեր բույսեր: Դարեր շարունակ ոռոգվող
գյուղատնտեսության արդյունքում առաջացել են տիպային գյուղատնտեսական հողեր: Դրանք
կազմում են մոտ 50 հա և ոռոգվում են Հրազդան գետի ջրերով: 20 հեկտար համայնքային հողեր
օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Բնակելի հողերում կան նաև պտղատու և խաղողի
այգիներ: Ուսումնասիրության միջանցքում արոտավայրեր չկան:
90. Ճանապարհային հանգույց 2-ում Շիրակի փողոցի երկարացվող հատվածը տեղակայված է
միջանցքում, որը երկու կողմերից սահմանակից է “Նաիրիտ” գործարանին: Ծրագրի օտարման
գոտին շրջանցում է “Նաիրիտ” գործարանը, որը շրջապատված է պատերով: Գործարանը
արտադրում է ռետինե (տեղում հայտնի է որպես “կաուչուկ”) արտադրանքներ:
Աղտոտվածության պոտենցիալ աղբյուրները, որոնք դիտարկվել են նշված վայրում և/կամ
հավանական է, որ կապված են “Նաիրիտ” գործարանի հետ, ներառում են`
(i)

հեղուկի պահեստավորման վերգետնյա տարրաներ

(ii)

հեղուկի մշակման գործարան

(iii)

ծխնելույզներ

(iv)

գազի և հեղուկի խողովակներ

(v)

լքված շենքեր, որոnց կառուցման համար կարող են օգտագործված լինել ասբեստ
պարունակող նյութեր

(vi)

քիմիական օգտագործման տարածքներ, այդ թվում` մշակման տարածքները եւ
լաբորատորիաները

(vii)

քիմիական թափոնների պահեստ

(viii)

վառելանյութի ստորգետնյա պահեստ

(ix)

թափոնների/սարքավորումների չվերահսկվող կուտակում և վառում

(x)

ավտոմոբիլային արհեստանոցներ/ավտոտնակ

(xi)

էլեկտրական տրանսֆորմատորներ:
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

91. Աղտոտվածության այլ պոտենցիալ աղբյուրները ճանապարհի ծրագծի տարածքում կամ
մոտակայքում առնչվում են`
92. Հետազոտության արդյունքում եզրակացվում է, որ հնարավոր է որ հողն աղտոտված է
նավթայուղերով, ծանր մետաղներով, PCBs, ասբեստով, վարակածին մանրէներով, մետաղներով,
անօրգանական միացություններով և ռետինի արտադրությունից առաջացած քիմիական
նյութերով: Կավի բարձր պարունակության հիման վրա աղտոտվածությունը, հավանական է, որ
հիմնականում սահմանափակվում է հողի վերին շերտերում: Ամփոփելով`Ծրագրի այս
առանձնահատուկ տեղավայրերին առնչվող ընդհանուր ռիսկը բարձր է գնահատվում:
93. Նախքան աշխատանքների մեկնարկը, այն վայրերում, որտեղ Ծրագիրը տեղակայված է
վերոնշյալ հայտնի աղտոտված տեղավայրերի մոտակայքում, Կապալառուի կողմից նշանակված
փորձագետը
կիրականացնի
հետազոտություն`հողի
աղտոտվածության
պոտենցիալ
մակարդակը և դրա տեղափոխման ու տեղավորման անհրաժեշտությունը գնահատելու
նպատակով:
Հետազոտությունները պետք է գնահատեն հեռավորությունը սկզբնաղբյուրից,
տեղափոխության ուղիները և համապատասխանությունը Ծրագրի տարածքին: Հողի
նմուշառումը և վերլուծությունները պետք է իրականացվեն, երբ աղտոտվածության ռիսկը բարձր
է գնահատվում:
Ճանապարհային հանգույց 2.
(i)

երկաթուղային գծերը, որոնք հատում են Շիրակի փողոցի երակարացված հատվածը
և Արտաշատի մայրուղին,

(ii)

ճանապարհի երկայնքով կուտակված թափոնները,

(iii)

բնակելի և այլ շինությունները, որոնք կարող է միացված չլինեն քաղաքային
կոյուղագծերի համակարգին:

Ճանապարհային հանգույց 3.
(i)

Ճանապարհի երկայնքով կուտակված թափոններ,

(ii)

Փոքր պտղատու այգի, որտեղ ցողել են թունաքիմիկատներ:

D.2. էկոլոգիական ռեսուրսներ
94. Ծրագրի
ուսումնասիրության
միջանցքը
տեղակայված
է
կիսաանապատային
լանդշաֆտային գոտում` անապատին հատուկ բուսական և կենդանական աշխարհի
տեսակներով, որոնք բնորոշ են ողջ Երևանի համար: Բույսերի և կենդանիների բնական
պոպուլյացիաների, ներառյալ` եզակի և ոչնչացող տեսակների և նրանց բնական միջավայրի
օգտագործումը, վերականգնումը, պահպանությունը, պաշտպանությունը և կառավարումը
կարգավորվում են «Բուսական աշխարհի մասին» օրենքով (23.11.1999) և «Կենդանական
օրենքով (03.04.2000), Հայաստանի Կարմիր գիրքով, Բնության
աշխարհի մասին»
պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) կողմից մշակված Կարմիր (տվյալների) գրքով ու
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

ԲՊՄՄ վտանգված տեսակների կարմիր ցանկով, որտեղ կարևորված են գլոբալ անհետացման
առավել բարձր ռիսկի ենթակա բույսերն ու կենդանիները և, հետևաբար, գրանցված են որպես
էապես վտանգված կամ խոցելի տեսակներ: Որոշ տեսակներ պաշտոնապես ճանաչվել են
Երևանի էնդեմիկ
տեսակներ: Սակայն, պայմանավորված այն փաստով, որ վերջիններս
համատարած են Երևանում և հարակից շրջաններում, դրանք չեն գրանցվել որպես հատուկ
պաշտպանության կարիք ունեցող տեսակներ:
95. Ճանապարհային հանգույց 2. 2010 թ. մարտին և ապրիլին նախնական դաշտային
հետազոտություն էր ձեռնարկվել կենդանիների և բույսերի բնակատեղիների փորձագետի
կողմից` ստուգելու Գլխավոր հատակագծի տրամադրած տեղակատվությունը բնակատեղիների
վերաբերյալ և բացահայտելու Հայաստանի Կարմիր գրքում, Բնության պահպանության
միջազգային միության (ԲՊՄՄ) կողմից մշակված Կարմիր (տվյալների) գրքում ու ԲՊՄՄ
վտանգված տեսակների կարմիր ցանկում գրանցված տեսակները, ինչպես նաև Ծրագրի
հնարավոր ազդեցությունը նրանց վրա: Այն սեզոնը, որի ընթացքում ձեռնարկվել է
հետազոտությունը, բարենպաստ է եղել հետազոտության համար բուսականության, միգրացիայի,
ձմեռման, ձվադրման և այլ կենսաբանական տեսանկյուններից, և եզրակացվել է, որ չկան
ստուգված կամ հաստատված տվյալներ, որ Ծրագրի ուսումնասիրվող տարածքում առկա են
Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ, որոնք հատուկ պաշտպանության կարիք ունեն (Կարմիր
գրքում գրանցված, հայկական էնդեմիկ, բնական էկոհամակարգեր):
96. Ըստ Երևանի Գլխավոր հատակագծի`Ճանապարհային հանգույց 3-ի երկայնքով առկա է
չխաթարված տեղավայր` պոտենցիալ և հարաբերականորեն մեծ կենսաբազմազանությամբ,
որտեղ կարող են լինել պաշտպանված նմուշներ, որոնք հատուկ պաշտպանության կարիք ունեն
(գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում, հայկական էնդեմիկ, բնական էկոհամակարգեր):
Կարմիր բլուրի կիսաանապատային տարածքը գտնվում են Ծրագրի ծրագծից մոտ 1 կմ հյուսիս`
Հրազդան գետի հյուսիսային կողմում: Այս նույն տեղում կա մի վայր, որը նկարագրվում է որպես
Կարմիր բլուրի քարանձավ, որը Երևանի Գլխավոր հատակագծում համարվում է հատուկ
նշանակության
տարածք`
2
տեսակի
հազվագյուտ
չղջիկների
պաշտպանության
համար`ինչպիսիք են` Schreiber’s Long -Fingered (Miniopterus schreibersi) և Mehely’s Horseshoe
(Rhinolophus mehelyi) չղջիկների տեսակները: Առկա են նաև փոքր քարանձավներ առաջարկվող
կամրջից մոտ 50մ հեռավորության վրա: Այդ քարանձավները վերջերս հետազոտվել են և
չղջիկների առկայության նշաններ չեն նկատվել (տես Հավելված 11):
97. Ճանապարհային հանգույց 3-ի հյուսիսային ծայրեզրը հիմնովին ձևափոխվել է քաղաքային
զարգացումների և գործունեության հետևանքով: Ճանապարհային հանգույց 3-ի հյուսիսային
ծայրեզրում օտարման գոտին կանցնի մի վայրով, որը պարունակում է տոննաներով
շինարարական աղբ և վտանգավոր նյութեր, ինչպես օրինակ` ասբեստ: Բուսական ծածկույթն
այստեղ սակավ է`բաղկացած սովորական մոլախոտերից և խոտից, Հրազդան գետի ափամերձ
տարածքներում բուսականությունը բաղկացած է վայրին բնորոշ բնականորեն աճած թփերից և
փոքր ծառերից:
98.

Ճանապարհային

հանգույց

2-ն

անցնում

է

խիստ

փոփոխված

քաղաքային

և
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Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

արդյունաբերական տարածքով: Ծրագծի որոշ հատվածներում առկա է կուտակված կենցաղային
և շինարարական աղբ, ինչպես նաև դրանք զուրկ են բուսականությունից: Բնակելի
սեփականությունների տարածքներում տնկվել են որոշ մրգատու և դեկորատիվ ծառեր, որոնք
ազդեցության կենթարկվեն Շիրակի փողոցի երկարացման արդյունքում: Արտաշատի մայրուղու
արևելյան եզրում առկա է ծառաշարք:

D.3. Սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ
99. 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:
100. 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:
101. 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: Ինֆլյացիան նվազել է 2.6% -ի (2012թ.):
Հայաստանն ընդգրկվել է 2012թ. բարձր տնտեսական ազատություն ունեցող երկրների
ցուցակում:
102. Ներքին Շենգավիթ և Նորագավիթ տարածքները, որոնք բնակեցված են միջին խտությամբ,
տեղակայված են ծրագծի երկայնքով: Սրանք ներառում են բնակելի տարածքներ և բիզնեսներ, մեծ
արտադրական/արդյունաբերական տարածք և դատարկ հողատարածքներ: Շիրակի փողոցի
երկարացված մասի օտարման գոտում կան ազդեցության ենթակա տասը մասնավոր բնակելի
տներ, որոնք, ինչպես հաղորդվել է կառուցվել են առանց քաղաքապետարանի թույլտվության:
Արտաշատի մայրուղու հյուսիս-արևմտյան կողմում Նորագվիթի տարածքն է. բիզնեսի
հաստատությունները տեղակայված են ճանապարհի հարևանությամբ, և որոշները, ինչպես
հաղորդվել է, կառուցվել են առանց քաղաքապետարանի թույլտվության:
103. Անմիջապես Ծրագրի արևմուտքում` գետից դեպի հյուսիս, գտնվում է միջին խտությամբ
բնակեցված Արգավանդ համայնքը: Գետից դեպի հարավ-արևելք բնակչությունն ավելի նոսր է`
մի սեփականություն ունի պտղատու այգի Հրազդան գետի ափին, իսկ դպրոցը գտնվում է
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

Ծրագրից մոտ 100մ դեպի արևելք:
104. Կարմիր բլուր կոչվող վայրում իրականացվել է նախնական հնագիտական
հետազոտություն, ներառյալ` երեքօրյա դաշտային աշխատանքներ:
Հետազոտության
արդյունքում հայտնաբերվեցին երկու հնագիտական վայրեր կամ բնակավայրեր` Հին
Արգավանդը և Կարմիր բլուրը: Թեև հետազոտություն արդյունքում հայտնաբերվեցին գտածոներ
Հին Արգավանդ բնակավայրի տարածքում` Հրազդան գետի արևմտյան կողմում, բնակավայրն
այլևս գիտական արժեք չէր ներկայացնում, քանի որ տարածքը ոչնչացվել էր ժամանակակից
քաղաքային շինարարական գործողությունների (տների և հաղորդուղիների կառուցում)
հետևանքով: Հետազոտությունների արդյունքում եզրակացվեց, որ Հին Արգավանդի տարածքում
նախքան շինարարական գործողություններն սկսելը վերականգնողական պեղումների կամ
պաշտպանության անհրաժեշտություն չկա:
105. «Կարմիր բլուր» անվանումն առաջացել է տեղի նստվածքների կարմրավուն գույնի
պատճառով, որն օգտագործվել է ուրարտական ժամանակաշրջանում կառույցների համար
ցեխից աղյուսներ պատրաստելու համար: Այն զբաղեցնում է մոտ 50հա տարածք: Կարմիր բլուրին
առնչվող հնագիտական առանձնահատկությունները, որոնք ԲՆ-ի կողմից նշված են որպես
պաշտպանության ենթակա, հետևյալն են `
(i)

Թեյշեբայինի-Կարմիր բլուր հնագիտական վայր (գույքագրման համարը` 1.11.22),
որտեղ դեռևս տեսանելի են միջնաբերդի շինություններն ու մնացորդները
(գույքագրման համարը` 1.11.22.2), ուրարտական բնակավայրերի կացարանները
(գույքագրման համարը`1.11.22.1.1 -1, 1-2, 1-3),

(ii)

Կարմիր բլուրի քարանձավը Հրազդան գետի կիրճի հյուսիս-արևմտյան կողմում
(գույքագրման համարը` 1.11.27),

(iii)

Ք.ա 7-րդ դարի Ումեշինի կամ Էջմիածին ոռոգման ջրանցքը (գույքագրման
համարը` 1.7.7), որը վերակառուցվել է մի քանի անգամ, այդ թվում` 17-րդ դարի
վերջին, 1815 թվականին և 1922 թվականին: Այս ջրանցքը դեռևս գործում է:

106. Ճանապարհային Ծրագրի ծրագիծը տեղակայված է Կարմիր բլուր տեղավայրի տարածքի
հարավային երկայնքով` Կարմիր բլուրի միջնաբերդից մոտ 250մ հարավ/հարավ-արևմուտք`
հարակցելով վերջինիս օժանդակ կառույցներին:
107. Նախագծային փուլում Կարմիր բլուրում իրականացվեցին պեղումներ: Պեղումների
արդյունքների մանրամասները ներկայացված են հնագիտական հաշվետվությունում (տես
Հավելված 9):
108. Քաղաքային գերեզմանատունը հարակցում է Ճանապարհային հանգույց 3-ի հարավային
վերջնամասին: Երևանի Գլխավոր հատակագծի վրա Երևանի գերեզմանատները նշված են որպես
«հատուկ պահպանվող տարածքներ»: «Արծվի» հուշարձանը, որը մատնանշում է արևմտյան
մուտքը դեպի Երևան, տեղակայված է Արգավանդի կամրջի մոտ` գոյություն ունեցող երեքնուկի
կիսատերևի ձև ունեցող հանգույցում, և Երևանի Գլխավոր հատակագծում նշված է որպես
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D.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

պատմամշակութային հուշարձան: Գլխավոր հատակագիծը նշում է, որ «պատմական այգու
տարածքը», որը պոտենցիալ հնագիտական պեղումների տարածք է հանդիսանում, հայտնի է
որպես «Դալմայի այգիներ» և Ծրագրի օտարման գոտուց գտնվում է մոտ 700մ հյուսիս-արևելք:
Տարածքի մերձակայքում ՄԱԳՄԿ-ի կողմից ճանաչված որևէ մշակութային ժառանգություն կամ
հնագիտական վայրեր չկան:

D.4 Տնտեսական զարգացումը
109. Հրազդան գետի հյուսիսային ափին են գտնվում ոստիկանության ակադեմիան, ռազմական
փոքր հաստատություններ, մի շարք մանրածախ և առևտրային այլ գործունեության կետեր`
մայրուղու երկայնքով: Ծովակալ Իսակովի պողոտան կապում է Երևանը Զվարթնոց միջազգային
օդանավակայանին` Ծրագրի օտարման գոտուց մոտ 2կմ հարավ-արևմուտք:
Շենգավիթ
համայնքը բնութագրվում է մեծ արդյունաբերական գործարաններով: Ծրագրի ծրագծի մոտ կան
նաև խոշոր առևտրային վայրեր և ձիարշավարան, որոնք տեղակայված են Շիրակի փողոցից
դեպի հարավ` Ճանապարհային հանգույց 3-ի հարավային վերջնամասում:
110. Ճանապարհային հանգույց 2-ի հյուսիսային վերջնամասում` Շիրակի փողոցում,
տեղակայված են մի քանի փոքր առևտրային տարածքներ: Դեպի հարավ` ճանապարհի ներկայիս
ծրագծին հարակից, տեղակայված են մի շարք շինություններ, որոնք, ինչպես հաղորդվել է,
կառուցվել են առանց քաղաքապետարանի թույլտվության:
111. Ներքին Շենգավիթ և Նորագավիթ համայնքերը ներառում են արդյունաբերական,
առևտրային և բնակելի խառը տարածքներ: Էրեբունի օդանավակայանը, որը հիմնականում
օգտագործվում է ռազմական նպատակներով, տեղակայված է ծրագծից անմիջապես արևմուտք`
Նորագավիթի հյուսիային կողմում:
112. Ծրագրի օտարման գոտում հայտնաբերված հաղորդուղիները ներառում են վերգետնյա
գազատար խողովակները, մեծ տրամաչափի կոյուղագծերը, բարձրավոլտ հաղորդագծերը, որոնք
անցնում են Հրազդան գետի վրայով: Կոյուղագիծը ներկայումս չմշակված կոյուղաջրերը
անմիջապես դատարկում է գետի մեջ` Ծրագրից դեպի գետն ի վար: Վերգետնյա գազատարների և
օդային բարձրավոլտ հաղորդագծերի տեղափոխությունը նախատեսվել է նախագծով:
Վերջնական նախագիծը ցույց է տալիս, որ մեծ տրամաչափի կոյուղագծերի տեղափոխության
անհրաժեշտությունը չկա: Գործող ջրանցքն անցնում է գետի հյուսիսային ափով, իսկ չգործող
ստորգետնյա ոռոգման ջրագիծը հատում է Ծրագրի օտարման գոտին:
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E.

E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
E.1. Ներածություն

113. Բացահայտվել են Ծրագրի ազդեցությունները ֆիզիկական, կենսաբանական, հնագիտական
և մշակութային ռեսուրսների վրա (բացասական և դրական)՝ ներառյալ աշխատողների և
համայնքի առողջությունն ու անվտանգությունը, և համապատասխան մեղմացնող
միջոցառումներ են առաջարկվել Ծրագրի ողջ շրջափուլում՝ սկսած նախագծումից,
շինարարությանը նախորդող և ընթացիկ փուլերից, մինչև շահագործման և պահպանման
ժամանակահատվածը ըստ դրանց ազդեցության չափի և հաճախականության: Մեղմացնող
միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ում`Հավելված 4-ում: (Տես նաև Հավելված 5-ը` “Ծրագծի
թերթիկ”, ճանապարհային միջանցքի երկայնքով տեղայնացված ազդեցությունների համար):

E.2. Ընդհանուր բնույթի դրական ազդեցություններ
114. Ծրագրի կառուցման նպատակն է Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց և Արտաշատի
մայրուղի և Շիրակի փողոց ճանապարհային հանգույցների միջև կապի 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 տեղանքի օդի որակը:
115. Կարմիր բլուր հնագիտական վայրի պեղումներից հայտնաբերված գտածոներն ունեն նաև
դրական ազդեցություն. գտածոները կպահպանվեն` հնագետների ու պատմաբանների հետագա
գիտական ուսումնասիրությունների համար:
116. Դժվար է կանխատեսել սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները. շինարարական
աշխատանքների ընթացքում ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծումը կարող է ապահովել
լրացուցիչ եկամուտ տեղական համայնքի բնակչության համար: Ծրագրի շինարարության
ընթացքում կարճաժամկետ աշխատանքի անցնելու հնարավորությունների միջոցով:
117. Նոր ճանապարհային ծրագիծը կնախագծվի և կկառուցվի այնպիսի չափանիշներով, որ
արդյունքում բարելավվեն ճանապարհային գծանշումները, նշանները, անվտանգության,
ջրահեռացման համակարգերը, ջրթող խողովակները և կողնակները:
118. Խորհուրդ է տրվում, աշխատողների հավաքագրումն իրականացնել տեղական
համայնքում, քանի որ դա հնարավորություն կտա նվազեցնել ակնկալվող սոցիալական
խնդիրները, որոնց կարող են առնչվել ոչ տեղական աշխատակիցները, ովքեր իրենց հերթին
կարող են հրապուրել այլ ծառայություններ մատուցող անձանց, օրինակ`մարմնավաճառներին և
նմանատիպ խմբերին, որոնք մշտապես հետևում են վերոնշյալ աշխատակիցներին:
119. Ճանապարհի

ավարտից

հետո

բարելավված

ճանապարհային

հանգույցը

Երևանի
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Արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհի մյուս հատվածների հետ միասին կխթանի տարածքի
տնտեսական աճին` Երևանի հյուսիսի և հարավի միջև ընդլայնված մատչելիության արդյունքում:
Ակնկալվում է, որ նոր ճանապարհը դրական դեր կունենա Երևանի և երկրի տնտեսական աճը
խթանելու հարցում:

a) Նախագծին առնչվող դրական ազդեցությունները
120. 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: Նախագիծը կնպաստի ծրագրի կայունությանը:
121. Ծրագիրը ներառում է կամրջի կառուցում Հրազդան գետի վրայով: Կամրջի նախագիծը
ներառում է միջանկյալ հենարաններ, որոնք դուրս են գտնվում 100 տարին մեկ անգամ տեղի
ունեցող (1%) հեղեղումների գծից, հետևաբար, նվազեցնելով շահագործման փուլի ազդեցությունը
գետի հիդրոերկրաբանության և ջրի որակի վրա` պայմանավորված շինարարական
աշխատանքներով,
ճամբարներով,
խոչընդոտներով
և
մաքրման
աշխատանքների
հետևանքներով: Միջանկյալ հենարանները գետի հյուսիս-արևմտյան ափին կտեղակայվեն
այնպես, որպեսզի դրանք չխանգարեն գոյություն ունեցող ոռոգման ջրանցքին:
122. Նախագիծը ներառում է կանաչապատում ճանապարհի բաժանիչ գոտու վրա և կողնակների
երկայնքով տնկված ծառերի, խոտերի և սերմերի տեսքով` ողողումից խուսափելու նպատակով:
Կանաչապատումը կբարձրացնի բնապահպանական արժեքը, կնպաստի արտահոսքի
ներծծվելուն, շրջակայքի տեսողական էսթետիկային, աղմուկի նվազեցմանը և կկայունացնի հողի
կառուցվածքը (տես Հավելված 10):
123. Ծրագիրը կբարելավի ճանապարհային անվտանգությունը և Երևանի տարածքային օդի
որակը՝ քաղաքի կենտրոնական մասից երթևեկությունը շեղելու և գերբեռնված տեղական
ճանապարհները թեթևացնելու միջոցով: Ճանապարհը կնախագծվի և կկառուցվի բարձր
արդիական չափանիշներով՝ նպաստելով վարորդի անվտանգությանը:

b) Տնտեսական օգուտներ
124. 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:
125.

Գնահատվել է, որ փոխադրամիջոցների միջին արագությունը կբարձրանա մասնավոր
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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՝ ժամը 5.84 ԱՄՆ դոլար, իսկ բեռնափոխադրող
փոխադրամիջոցների վարորդների համար՝ 14.60 ԱՄՆ դոլար: Այս արժեքները հիմնված են մեկ
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա և ճշգրտված են ըստ Երևանի տարածքային առանձնահատկությունների
և փոխադրամիջոցների տեսակների:

E.3. Ընդհանուր բնույթի բացասական ազդեցություններ
a) Տեղադիրքով պայմանավորված ազդեցությունները
126. Երկու ճանապարհային հանգույցներից ոչ մի հատված չի անցնում էկոլոգիապես զգայուն
ճանաչված կամ միջազգային պահպանման նշանակություն ունեցող որևէ տարածքով (ԲՊՄԿ,
RAMSAR-ի տեղավայր)` վայրի բնություն կամ սրբավայր, ազգային պարկ, բուսաբանական այգի,
ինչպես նաև չի հատում:
127. 2013թ. հունվար և փետրվար ամիսներին բնապահպանության մասնագետների տեղական և
միջազգային մասնագետներից կազմված թիմը հնագետի մասնակցությամբ իրականացրեց
հետազոտություն Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի տարածքում, որի նպատակն էր
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի ազդեցությունների չափի վերագնահատումը:
Ճանապարհային հանգույց 3-ի ազդեցությունները գոյություն ունեցող կենսաֆիզիկական
միջավայրի, Կարմիր բլուր հնագիտական/պատմական տեղավայրի ֆիզիկական-մշակութային
ռեսուրսների, քաղաքային գերեզմանատան վրա վերագնահատվել են հաշվի առնելով
ճանապարհի առաջարկվող ծրագծի նախագծը և տեղավայրը (տես Հավելված 2):
128. Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի և հնագիտական/պատմական տեղավայրի
կենսաֆիզիկական միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունները (ինչպիսիք են՝ հողի էրոզիան,
աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակները, օդի և ջրի որակը), ամենայն
հավանականությամբ, ժամանակավոր բնույթ կկրեն և ի հայտ կգան միայն շինարարության
ընթացքում: Այդ ազդեցությունները կլինեն կառավարելի և հնարավոր կլինի դրանք նվազեցնել,
կամ ընդհանրապես վերացնել Բնապահպանական կառավարման պլանում առաջարկված
մեղմացնող միջոցառումները ժամանակին և ճիշտ իրականացնելու միջոցով: Շրջակա միջավայրի
պահպանությունը, հանրության և շինարարության աշխատողների անվտանգությունը, ինչպես
նաև աշխատողների հիգիենան լիովին կհամապատասխանեցվեն ՀՀ օրենսդրական
կանոնակարգերին Ծրագրի բոլոր փուլերում:
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129. Նախքան
շինարարությունն
սկսելը
օտարման
գոտում
շենքերի
բնակիչները
կվերաբնակեցվեն և շենքերը կքանդվեն: Վերջինիս ամբողջական սոցիալական ազդեցությունը
գնահատվում է սոցիալական վերլուծությունների հաշվետվությունում, իսկ տարաբնակեցումը
կիրականացվի համաձայն ՀՕՏԾ-ի:

E.4. Ճանապարհային հանգույց 2-ին բնորոշ ազդեցությունները
a) Ազդեցությունները բուսական և կենդանական աշխարհի վրա
130. Հաստատվել է, որ ճանապարհի ծրագծի երկայնքով (տես Հավելված 2. Շրջակա միջավայրի
գնահատում և վավերացում՝ ի հաստատումն ՇՄՆՈՒ-ի հաշվետվությունների) չկան Կարմիր
գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի վտանգված տեսակներ:
Պատճառը`ճանապարհի ծրագծի երկայնքով առկա ներկայիս զգալիորեն փոփոխված միջավայրն
է, որը բնորոշ է շենքերով և առևտրային հաստատություններով խիտ կառուցապատված
տարածքների համար և որտեղ բացակայում են Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և
կենդանական աշխարհի որևէ տեսակի համար նպաստավոր բնակատեղիներ:
131. Ազդեցությունը բուսական և կենդանական աշխարհի վրա սահմանափակվում է օտարման
գոտում ծառերի և թփերի հատման և անցանկալի բուսականության մաքրման աշխատանքներով:
Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են Հավելված 4-ի Բուսական և կենդանական
աշխարհը և բուսականության մաքրման պլանում:
132. Հատուկ ուշադրություն է դրաձվելու տարածքում պաշտպանության տակ գտնվող
տեսակներին, համաձայն ՀՀ բուսական (1999) և կենդանական (2000) աշխարհի մասին
օրենքներով և կենդանական աշխարհի Կարմիր գրքի պահանջներով (Կառավարության որոշում
29.01.2010, N 71-Ն):
133. Ճանապարհային հանգույց 2-ի երկայնքով ընդհանուր առմամբ հաշվառվել է 115 մեծ և փոքր
ծառ (10սմ-80սմ ԿԲՏ-ով), 22 թուփ և 15 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. նոյեմբերին (տես Հավելված 8): Մասնավոր ծառերի կորուստը (կամ դրա
հետ կապված որևէ բիզնեսի կորուստ) կփոխհատուցվի Հողի օտարման և տարաբնակեցման
ծրագրի ընթացակարգերով:
134. ՄՆՇՎԽ-ի կողմից նախագծում նշվել են այն տարածքները, որտեղ հարմար է իրականացնել
ծառատունկը: Որտեղ հնարավոր լինի, օտարման գոտուց հանված համայնքային ծառերը
կփոխարինվեն տեղական ծառատեսակներով և թփուտներով 6:1-ի հարաբերությամբ:
Ծառատունկի սխեմաները կարող են թարմացվել և փոփոխվել Կապալառուի կողմից (տես
Հավելված 10):
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b) Ազդեցությունը բնահողի վրա, հողի էրոզիա և նստվածքներ
135. Բուսահողի որոշակի քանակություն կհանվի ՀՕՏԾ-ի շրջանակում օտարված
գյուղատնտեսական տարածքներից: Հանույթն ու կուտակումը կիրականացվեն` ԲԿՊ-ում
նկարագրված մեղմացնող միջոցառումների համապատասխան:

c) Օդի որակին առնչվող ազդեցությունները (փոշի և արտանետվող գազեր)
136. Վերին հողաշերտի հեռացման հետևանքով, աշխատանքային տեղամասի մերկացած
հողերը կդառնան փոշու աղբյուր և անհանգստություն կպատճառեն շրջակայքի բնակչությանը՝
վատթարացնելով տվյալ տարածքի օդի որակը: Ծրագրին հարակից կառուցապատված,
առևտրային կամ բնակելի տարածքները շինարարության ընթացքում կլինեն փոշու և աղմուկի և
թրթռումների բարձրացած մակարդակների ազդեցությունների կրողները:
Փոշու քանակը
նվազեցվելու է հիմնականում բուսածածկույթը հնարավորինս երկարատև պահպանելու և
շինարարական նյութերի ու տեխնիկայի տեղափոխման համար նախատեսված ճանապարհները
ջրելու միջոցով: Շինարարական փոխադրամիջոցների արտանետումների հետևանքով
առաջանում են կոշտ մասնիկներ և ազոտի երկօքսիդ (CO2)՝ չնայած հնարավոր ազդակիրների
վրա ազդեցությունն աննշան կլինի, քանի որ մակարդակն ու տևողությունը սահմանափակ
կլինեն: Այնուամենայնիվ, փոխադրամիջոցների վրա կկիրառվեն արտանետումների քանակը
նվազեցնող միջոցներ, ինչպես օրինակ՝ քերիչներ կամ դիզելային մասնիկների զտիչներ:
Մանրամասն մեղմացնող միջոցառումները ներառված են ԲԿՊ-ում:

d) Աղմուկի և թրթռումների հետ կապված ազդեցություններ
137. Շինարարության ընթացքում փոխադրամիջոցների և սարքերի (ներառյալ էքսկավատորներ,
խտացուցիչներ, պնևմատիկ մուրճեր) աշխատանքի և շինարարության հետ կապված այլ
գործողությունների հետևանքով աղմուկ է առաջանալու:
Ամենազգայուն ազդակիրները`
ճանապարհային ծրագծի հարակից շենքերի և բնակելի տարածքների բնակիչներն են: Հիմնական
զգայուն ազդակիրները նշված են Պատկերներ C-2 և C-3-ում:
138. Շինարարության աղմուկի մակարդակը շրջակայքի ազդակիրների վրա շինարարության
ընթացքում փոփոխական կլինի՝ կախված իրականացվող աշխատանքների բնույթից,
հեռավորությունից աղմուկի աղբյուրից, ինչպես նաև մթնոլորտային պայմաններից:
Շինարարական ճամբարների տեղակայման վայրը որոշելուց հետո Կապալառուն մշակելու է
Շրջակա միջավայրի պաշտպանության պլան` որպես ՏԲԿՊ-ի մաս: Մեղմացման միջոցառումներ
չիրականացնելու դեպքում աղմուկի մակարդակը, ամենայն հավանականությամբ բավականին
բարձր կլինի և ժամանակավոր բնույթի զգալի ազդեցություն կունենա: Աղմուկի մակարդակի
իջեցման համար կիրառվելիք մեղմացնող միջոցառումները մանրամասնած են Հավելված 4-ում:
139. Թրթռումներ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում սարքավորումները ծրագծին
կից տարածքներում կարող են թրթռումներ առաջացնել: Ցանկացած թրթռում, որն ունի
վնասակար հետևանքներ, կլինի ժամանակավոր: Թրթռումների ազդեցությունը տեղային բնույթ
կունենա և կից շենքերին կամ մասնավոր շինությունների պատերին կառուցվածքային վնաս
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հասցնելու հավանականությունը ցածր է: Այնուամենայնիվ, կարևոր է նշել, որ որոշ տներ լավ
մեկուսացված և կառուցված չեն: Շատ մոտ գտնվելով օտարման գոտուն` բնակիչները կարող են
կրել աղմուկի բարձր մակարդակների ազդեցությունը իրենց բնակարաններում և տներում,
ինչպես նաև տունը կարող է շատ զգայուն լինել թրթռումների նկատմամբ: Գույքագրման
հետազոտություն կանցկացվի Կապալառուի կողմից նախքան շինարարությունը և
շինարարությունից հետո՝ վնասները գնահատելու համար: Ծրագրի շինարարության արդյունքում
հասցված ցանկացած վնաս կամ վերականգնողական/նորոգման աշխատանք կկատարվի
Կապալառուի կողմից իր միջոցներով, կամ էլ սեփականատերերը կստանան փոխհատուցում
Կապալառուի միջոցներից:

E.5. Ճանապարհային հանգույց 3-ին բնորոշ ազդեցությունները
a) Ազդեցությունները բուսական և կենդանական աշխարհի վրա
140. Հրազդան գետի հյուսիս-արևելյան ափին գրանցվել են չղջիկների պաշտպանված
տեսակներ: 2013թ. ձմռանն իրականացված առաջին դաշտային հետազոտությունների ժամանակ
(տես Հավելված 2) ենթադրվեց, որ Ծրագրի օտարման գոտուց մոտ 50մ հեռավորության վրա
գտնվող քարանձավում կարող են լինել կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված չղջիկի
վտանգված տեսակներ: Մասնագետի վերջին այցելությունը այդ քարանձավներ ցույց է տվել, որ
չղջիկների առկայությունը վկայող փաստացի նշաններ այդ քարանձավներում չկան (տես
Հավելված 11):
141. Նախքան շինարարությունը կամ շինարարության ընթացքում չղջիկներ հայտնաբերելու
դեպքում այդ ազդեցության վերաբերյալ մշակվել են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ և
ներկայացվել են ԲԿՊ-ում (տես Հավելված 4)` նվազեցնելու և վերացնելու Ծրագրի անցանկալի
ազդեցությունները:

b) Ազդեցությունները պատմական և հնագիտական հուշարձանների վրա
142. Այս ազդեցությունները վերաբերում են միայն Ճանապարհային հանգույց 3-ին:
143. Ծրագիրը չի կառուցվի ՄԱԳՄԿ-ի կամ ՄՆ-ի կողմից ճանաչված որևէ մշակութային կամ
հնագիտական վայրում: Սակայն, Ճանապարհային հանգույց 3-ը տեղակայված կլինի Կարմիր
բլուր հնագիտական վայրի բուֆերային գոտում, որտեղ գտնվում են վերջինիս օժանդակ
կառույցների հիմքերը: Հետևաբար, Կարմիր բլուր հնագիտական վայրը ուղղակիորեն
ազդեցության կենթարկվի ճանապարհի կառուցման արդյունքում:
144. Մյուս կողմից, նոր ճանապարհային հանգույցը կմեծացնի Կարմիր բլուր հնագիտական
վայր մուտք գործելու մատչելիությունը, և Ծրագրի համար հնարավորություն կստեղծվի մեծացնել
տեղավայրի տուրիստական գրավչությունը: Նպատակն է` պահպանել տեղավայրի մշակութային
ժառանգությունը և թույլ տալ Երևանի պատմության տարածմանը: Այն կունենա երկարաժամկետ
օգուտներ: Կարմիր բլուր տեղավայրի և դեպի հարավ ձգվող տարածքի միջև կպահպանվի
հետիոտների համար նախատեսված մուտք, որը կանցնի առաջարկվող Հրազդան գետի կամրջի
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տակով:
145. 2013թ. հունվար և փետրվար ամիսներին բնապահպանության մասնագետների տեղական և
միջազգային մասնագետներից կազմված թիմը հնագետի մասնակցությամբ իրականացրեց
վերագնահատման հետազոտություն Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի տարածքում:
Նպատակն է` կենտրոնանալ Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի ազդեցությունների
նշանակության վերագնահատման վրա: Հաստատվել է, որ Ճանապարհային հանգույց 3-ը
ազդեցության է ենթարկում գոյություն ունեցող կենսաֆիզիկական միջավայրը, Կարմիր բլուր
հնագիտական/պատմական տեղավայրի ֆիզիկական-մշակութային ռեսուրսները, քաղաքային
գերեզմանատան վրա: Ազդեցության չափը վերագնահատվել է, և առաջարկվել են ճանապարհի
նախագծի փոփոխություններ (տես Հավելվածներ 2-ը և 9-ը): Առաջարկություններ են
ներկայացվել նաև ԲԿՊ-ում` հնագիտական և մշակութային ժառանգության վրա Ծրագրի
ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով (տես Ֆիզիկական և մշակութային ռեսուրսների (ՖՄՌ)
պահպանության պլանը ԲԿՊ-ի Հավելված 4-ում):
146. Հնագիտական մնացորդների վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 2013թ.
ամռանը`նախագծային փուլում, իրականացվեցին նախնական հնագիտական պեղումներ:
Պեղումների ընթացքում հնագետների կողմից հայտնաբերվեց դամբարանադաշտ`
մեծ
քանակությամբ գերեզմանատեղերով: Այս պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին մոտ 1000
նմուշներ: Այս արդյունքները կարևոր տեղեկատվության աղբյուր կհանդիսանան Վանի
թագավորության մարդկանց ծագման, գենետիկայի, էթնիկան պատկանելության վերաբերյալ: Այս
աշխատանքների արդյունքները ներկայացված են Հավելված 9-ում, ներառյալ`պեղումների
քարտեզները և լուսանկարները:
147. Մինչ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը հավատարմագրված հնագետների
կողմից կիրականացվի մանրամասն հնագիտական հետազոտություն: Արդյունքները
կներառվեն ՄՆ-ին ներկայացվող հաշվետվությունում, որը կդիտարկի այն: ՄՆ-ն
Կապալառուին կշնորհի շինարարական աշխատանքները սկսելու թույլտվություն:
148. Շինարարության ընթացքում Կապալառուները կսահամանանշեն շինհարպարակը`
նվազագույն
տարածքի
զբաղեցմամբ:
Շինհրապարակի
սահմանները
կնշվեն
և
շինհրապարակից դուրս մուտքեր չեն թույլատրվի: Գտածոների գործընթացները
կիրականացվեն` համոզվելու համար, որ նախկինում չբացահայտված հնագիտական
գտածոներ կամ մնացորդներ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին անմիջապես կծանուցվի ՄՆին և ոչ մի աշխատանք չի թույլատրվի, քանի դեռ ՄՆ-ի կողմից չի տրվել աշխատանքները
վերսկսելու թույլտվություն:
149. Մեղմացնող միջոցառումները մանրամասնորեն ներկայացվել են ԲԿՊ-ի (Հավելված 4)
Աղյուսակ 1-ում:
150. Հնարավոր ազդեցության ենթակա մեկ այլ մշակութային վայր է հանդիսանում Հրազդան
գետի կիրճի աջ ափին գտնվող քարանձավը: Քարանձավը կարող է վնասվել թափոնների և
շինարարական աղբի ոչ պատշաճ կուտակման հետևանքով, որի արդյունքում մուտքը կարող է
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

արգելափակվել:

c) Ազդեցությունը Հրազդան գետի վրա
151. Ճանապարհից աղտոտիչների հոսքը անմիջապես դեպի Հրազդան գետը կանխելու
նպատակով կամրջից հեղեղաջրերը կհոսեն յուղի զատիչների միջով, որոնք տեղադրված կլինեն
կամրջի տակ:

d) Ազդեցությունը հողի վրա
152. Բուսահողը Ճանապարհային հանգույց 3-ում կհեռացվի ճանապարհային այն
հատվածներից, որտեղ կառուցվում է նոր ծրագիծը (ՀՕՏԾ-ի շրջանակում օտարվող
գյուղատնտեսական տարածքներից): Հատուկ ջանք պետք է գործադրել բուսահողը մաքրելու,
պահելու և հետագայում բաժանիչ գոտիներում և շինհրապարակի վերականգնման համար այն
նորից օգտագործելու նպատակով: Բուսահողի կառավարումը կիրականացվի` համաձայն ՏԲԿՊ
մաս հանդիսացող Բնապահպանական կառավարման պլանի, ինչպես նաև Տեխնիկական
մասնագրերի Բաժին 1002-ի`«Բուսահող»:
153. Հողի էրոզիա և նստվածքներ. Բացի Հրազդան գետի ափերից, Ծրագիրը տեղակայված է
համեմատաբար հարթ ռելիեֆի վրա: Այնուամենայնիվ, կամրջի կառուցման ընթացքում հողի
էրոզիայի ռիսկը բարձր կլինի: Շինարարական գործողություններից առաջացող տիղմը կարող է
հոսել գետի մեջ` առաջացնելով լրացուցիչ նստվածքներ: Հողի էրոզիա կարող է առաջանալ նաև
սխալ պահեստավորելու
տեղատարափ անձրևների ժամանակ` հանույթը և բուսահողը
հետևանքով: Այս քայքայված նյութերն ի վերջո կարող են խցանվել ջրահեռացման
խողովակներում և ջրանցքներում: Հողի էրոզիան և նստվածքները կանխարգելող ու մեղմացնող
միջոցները նկարագրված են ԲԿՊ-ում:

e) Փոշու, աղմուկի և թրթռումների հետ կապված ազդեցությունները
154. Արգավանդի մայրուղի - Շիրակի փողոց ծրագծի սերտ հարևանությամբ չկան
կառուցապատված տարածքներ, առևտրային և բնակելի տարածքներ, ինչպես նաև
շինարարության ընթացքում չեն լինի նաև փոշու և բարձրացած աղմուկի բացասական
հետևանքների կրողներ: Այնուամենայնիվ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում
առաջացած թրթռումները կարող են ազդեցության ենթարկել գերեզմանատան կայունությունը և
Կարմիր բլուր հանգիտական վայրի անմիջական մերձակայքը: Առանձնահատուկ հոգածություն
պետք է ցուցաբերել թրթռումների պատճառած վնասը հնագիտական/պատմական/մշակութային
հուշարձաններին, ինչպես օրինակ` Կարմիր բլուրը, կանխարգելելու նպատակով: Նախագծով
նախատեսվել են
համապատասխան արգելապատնեշներ և այլ կառուցվածքային
միջոցառումներ: Մեղմացնող միջոցառումները մանրամասնորեն ներկայացվել են ԲԿՊ-ի
(Հավելված 4) Աղյուսակ 1-ում:
155. Աղմուկի և թրթռումների վնասակար ազդեցությունը կնվազեցվի` խստորեն հետևելով
Հայաստանի չափանիշներով աղմուկի թույլատրելի սահմաններին, նավազագույնի հասցնելով
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

աղմուկն ու թրթռումները վերջիններիս առաջացման սկզբնաղբյուրում` համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս
հանդիսացող Բնապահպանական կառավարման պլանի:

E.6. Ազդեցությունները շինարարության ընթացքում
156.

Այդ ազդեցությունները վերաբերում են Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ին:

157. Շինարարական ճամբարներ. Ցանկացած շինարարական ճամբարի տեղանքը պետք է
ընտրվի կապալառուի կողմից՝ ՄՆՇՎԽ-ի բնապահպանի խորհրդակցությամբ, որպեսզի լինեն
նվազագույն բացասական ազդեցությունները: Յուրաքանչյուր ճամբարի համար Կապալառուն
կմշակի Շինարարական աշխատանքների Ճամբարների պլան` որպես տվյալ աշխատանքային
տեղամասին հատուկ ԲԿՊ-ի մաս, Հավելված 4-ում նշված միջոցառումներով:
158. Հաղորդուղիներ. Հնարավոր է, որ շինարարության ընթացքում թե՛ գետնից վերև, թե՛ ներքև
գտնվող հաղորդուղիները դադարեն աշխատել: Դա կարող է ներառել վերգետնյա գլխավոր
գազատար և ջրատար խողովակները, կոյուղագծերը, էլեկտրականությունը, ինչպես նաև
ոռոգման միջոցները: Հիմնվելով նախագծման փուլում տեղի ունեցած հաղորդուղիների
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: Այս խնդրի կառավարումը կիրականացվի Հավելված 4-ի
Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխության պլանի համաձայն:
159. Անվտանգություն. Շինհրապարակի անվտանգությունը և աշխատողների ու մերձակա
համայնքների բնակիչների ապահովությունը ԱԶԲ-ի խնդրո առարկան է: Ազդեցություններն
առնչվում են աշխատանքային հիգիենայի ռիսկերին, ինչպես օրինակ` պոլիցիկլիկ արոմատիկ
ածխաջրածինները (ՊԱԱ), որոնք առաջանում են ասֆալտապատման աշխատանքների
ժամանակ, ինչպես նաև անվտանգության ռիսկերին` կապված շինարարական աշխատանքների
հետ: Կապալառուն պետք է
բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկի շինարարության
ընթացքում հանրության և հետիոտնի անվտանգությունն ապահովելու համար` համաձայն
որպես ՏԲԿՊ-ի մաս հանդիսացող Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլանի:
160. Բնապահպանական և անվտանգության կողմնորոշվածություն. Բնապահպանական և
անվտանգության կողմնորոշվածության ուսուցողական պլանը կմշակվի և կիրականացվի
Ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում: Ուսուցողական ծրագիրը կներառի`
(i)

ԾԿԻԱԽ-ի կողմից դասընթացների կազմակերպում ԱԶԲ-ի Անվտանգության
քաղաքականության հիմունքներով` ԵՔ, ԵՔԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ և Կապալառուի
ինժեներական և բնապահպանության, առողջապահության և անվտանգության
անձնակազմի համար,

(ii)

Կապալառուի Բնապահպանության և անվտանգության մասնագետների կողմից
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

E.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Կապալառուի ողջ անձնակազմի համար բնապահպանական, առողջապահական և
անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների
կազմակերպում` համաձայն Հավելված 4-ում ներկայացված Անվտանգության
կողմնորոշման պլանի: Ինժեներական անձնակազմը և բանվորները պարտավոր են
մասնակցել
կողմնորոշման/անվտանգության
ներածական
դասընթացի
շինհրապարակում իրենց առաջին աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում և
աշխատանքի
ընդունված
նոր
աշխատողների
համար
պարբերաբար
կազմակերպվող դասընթացներին: Շինհրապարակի աշխատողներին պետք է
իրազեկել և ուսուցանել ստանդարտ բնապահպանական պահանջները և
առողջապահական և անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև սույն ՇՄԱԳ-ի
պահանջները`
համապատասխանելու
ԱԶԲ-ի
Անվտանգության
քաղաքականությանը:
161. Ազդեցությունը հանրության վրա. 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:
162. Չափից շատ աղբ. Երկու ճանապարհային հանգույցներից կարող է առաջանալ չափից
ավելի հանույթի նյութ: Եթե հանույթներից և չափազատման աշխատանքներից չափազանց շատ
աղբ է գոյանում, ապա այն պետք է դասակարգել, փոխադրել և տեղավորել՝ ԲՆ-ի պահանջների
համաձայն: Շրջակա միջավայրի վճարների դրույքաչափի վերաբերյալ Հայաստանի օրենքը
(2006), Հոդված 3-ը հետևյալ կերպով է ներկայացնում բնապահպանական վճարները՝ ըստ
թափոնների դասակարգման.
(i)

Դասակարգում
$133/տոննա

1

վտանգավորության

մակարդակի

առաջին

աստիճան

–

(ii)

Դասակարգում 2 վտանգավորության մակարդակի երկրորդ աստիճան -$72/ տոննա

(iii)

Դասակարգում 3 վտանգավորության մակարդակի երրորդ աստիճան – $13/ տոննա

(iv)

Դասակարգում 4 վտանգավորության մակարդակի չորրորդ աստիճան – $4/ տոննա

(v)

Վտանգ չկա-թունավոր չէ –$2/ տոննա, և

(vi)

Վտանգ չկա հողերի հանույթի և շինարարության ընթացքում - $0.2/ տոննա

163. 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 արտահոսքի դեպքում:
Կամրջի շինարարական աշխատանքների
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ընթացքում առկա է նավթայուղերի և վառելանյութերի դեպի գետն արտահոսելու վտանգը: 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:
164. 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 կենցաղային ջրերը 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:
165. Ավելորդ հանույթի նյութի, յուղի և վառելանյութի արտահոսքի, ինչպես նաև թափոնների
խնդիրներին անդրադառնում է ԲԿՊ-ն, և դրանց ուղղված մեղմացնող միջոցառումները
կձեռնարկվեն Կապալառուի կողմից` համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս հանդիսացող Թափոնների և
նյութերի կառավարման պլանի:
166. Մեկ այլ հանրային լսում է կազմակերպվել 2014թ. փետրվարի 14-ին` ԱԶԲ-ին
Բնապահպանական անվտանգության փաստաթղթի հանձնումից հետո` Հանրային լսումների և
տեղեկատվության հրապարակման պահանջներին լիարժեք համապատասխանելու նպատակով:
Հանրային լսումը ծրագրավորվել էր`համաձայնեցվելով Բնապահպանության նախարարության
հետ, ինչպես
նաև ՀՀ կառավարության ՇՄԱԳ –ի հանրային լսումներին վերաբերող
պահանջներին:
Հանրային լսումների վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրվել է
օրաթերթում: ԱԵԱ-ները, որոնք մասնակցել են հանրային լսումներին, հիմնականում
հետաքրքրություն
են
ցուցաբերել
կենդանական
և
բուսական
աշխարհի,
և,
մասնավորապես`չղջիկների հետազոտության վերաբերյալ: Հայտարարությունը, մասնակիցների
ցուցակը և հանրային լսումների արձանագրությունը կից ներկայացվում են որպես Հավելված 12a
և Հավելված 12b:
167. Նյութերի տեղափոխությունը Ճանապարհային հանգույց 2-ի շինարարական տեղամասում,
շինարարական տեղամաս կամ շինարարական տեղամասից կներառի մոտավորապես 40 000մ3
հանույթ, 132 000մ3 լիցք, 9 500մ3 հողային պաստառի նյութ: Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի և
այլ կառույցների քանդումը կհանգեցնի մոտավորապես 7 000մ3 նյութի հեռացման: Սա հավասար
է լրացուցիչ 18 850 փոխադրամիջոցների շարժին` 18 ամսվա ընթացքում:
168. Նյութերի տեղափոխությունը Ճանապարհային հանգույց 3-ի շինարարական տեղամասում,
շինարարական տեղամաս կամ շինարարական տեղամասից կներառի մոտավորապես 170 000մ3
հանույթ, 33 000մ3 լիցք, 5 500մ3 հողային պաստառի նյութ: Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի և
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այլ կառույցների քանդումը կհանգեցնի մոտավորապես 1 300մ3 նյութի հեռացման: Սա հավասար
է լրացուցիչ 20 980 փոխադրամիջոցների շարժին` 18 ամսվա ընթացքում:
169. Աշխատանքների ծավալից ելնելով` չի ակնկալվում, որ Կապալառուն կհիմնի ասֆալտի
գործարան կամ կբացի նոր քարհանք, քանի որ նա կհենվի գոյություն ունեցող աղբյուրների վրա:
Մրցութային փաստաթղթերում Հայտատուն կներկայացնի նյութերի իր աղբյուրների (եթե
այդպիսիք կան) մանրամասները: 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 ՏԲԿՊ-ում:
170. Մոբիլիզացիայի ընթացքում Կապալառուն պետք է կազմի Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլանը` որպես ՏԲԿՊ մաս՝ 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:
171. 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:
172. Շինհրապարակի վերականգնում. Մինչև շինարարական աշխատանքների փուլի ավարտը
և նախքան Կապալառուի կողմից շինհրապարակը ԵՔ-ին հանձնելը, Կապալառուն պետք է
վերականգնի շինհրապարակը, որը նշանակում է` մաքրել այն 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): Գետի մերձակա բոլոր տարածքները պետք է մաքրվեն
շինարարական աղբից/բեկորներից: Շինարարական աշխատանքներից հետո գետի ափերը պետք
է ամրացվեն` հնարավոր փլուզումներից խուսափելու համար: Կապալառուն պետք է ապահովի
տնկված բուսականության ճիշտ պահպանությունը աշխատանքների ընթացքում և
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թերությունների վերացման 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.7. Շահագործման հետ կապված ազդեցությունները
173. Սրանք ներառում են` (i) ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ թերությունների
վերացման ժամանկահատվածում թերությունների շտկման նպատակով իրականացվող
շինարարական աշխատանքների ընթացքում, (ii) ազդեցությունները օդի որակի և աղմուկի
մակարդակների վրա ճանապարհի հետագա շահագործման ընթացքում, և (iii) ազդեցությունները
տնկված ծառերի և այլ բուսականության վրա` կապված ոչ պատշաճ պահպանման հետ:
174. Ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ շինարարական աշխատանքների
ընթացքում, շինարարական գործողություններին առնչվող վերոնշյալ միևնույն ազդեցություններն
են:
175. Օդի որակը. Էրեբունի օդանավակայնից կատարված չափումները ցույց են տալիս, որ
շրջակա օդի որակը վատն է: Օդի որակի աննշան վատթարացումը, որը կարող է առաջանալ
Ծրագրով պայմանավորված երթևեկության աճի հետևանքով, ակնկալվում է, որ զգալի չի լինի:
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:
176. 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:
177. Վերականգնված շինհրապարակների ոչ պատշաճ պահպանումը կարող է հանգեցնել
տնկված ծառերի, թփերի, խոտերի և սիզմարգերի կորստին: Այս ազդեցությունից խուսափելու
նպատակով նախատեսված միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ում` Հավելված 4:

E.8. Գումարային բնապահպանական հետևանքներ
178. Շինարարության ընթացքում երթուղիների շրջակայքում ազդեցություն կրողները ենթակա
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կդառնան
շինարարության
հետևանքով
առաջացած
կարճաժամկետ
վնասակար
ազդեցություններին՝ ներառյալ աղմուկը, փոշին և փոփոխության ենթարկված մատչելիությունը,
որոնք գոյացնում են հավաքական ազդեցություններ: Այդ ազդեցությունները զգալիորեն
կմեղմացվեն ԲԿՊ և ՏԲԿՊ-ում նկարագրված միջոցառումների իրականացման միջոցով: Երևանի
շրջանցիկ ճանապարհի մյուս ճանապարհային հանգույցների կառուցումն ամենայն
հավանականությամբ չի իրականանա զուգահեռաբար, այսպիսով՝ շինարարության ընթացքում
չեն լինի համակցված բացասական ազդեցություններ:
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F.ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

179. 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:
180. 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 (2006թ.) սկսել է
մշակվել 2000թ., երբ դիտարկվել է տրանսպորտի զարգացման սխեման: Առաջարկված սխեման
էապես մնում է սկզբնական նախագծի նման:
181. 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:
182. 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:
183. 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 63-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց
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G.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

184. 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:
185. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլանը ներառում է`
(i)

Ծրագրի հետ առնչվող տեղեկատվության հրապարակում` Ծրագրի վերաբերյալ
հանրային իրազեկումը բարձրացնելու նպատակով,

(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:

186. Հանրային լսումները և հաղորդակցության պլանը, ինչպես նաև համապատասխան
մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ստորև և ԲԿՊ-ում ( տես Հավելված 4):

G.1. Տեղեկատվության տրամադրում
187. Վերջնական ՇՄԱԳ հաշվետվությունը, ներառյալ` ԲԿՊ-ն, կտեղադրվի ԱԶԲ, ԵՔ և ԵՔԾԻԳ-ի
կայքէջերում և կթարգմանվի հայերեն լեզվով` 2013թ. դեկտեմբերին ԵՔ և ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջերում
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
188. 2013թ. դեկտեմբերին կամ 2014թ. հունվարին կկազմակերպվի հանրային լսում շրջակա
միջավայրի անվտանգության փաստաթղթերը ԱԶԲ-ին հանձնելուց հետո՝ Հանրային լսումների և
Տեղեկատվության հրապարակման քաղաքականության պահանջներին համապատասխան: Այս

Էջ 64-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1

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

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

լսումների կկազմակերպվեն՝ համաձայնեցվելով ԲՆ հետ, ինչպես նաև հանրային լսումների
վերաբերյալ կառավարության ՇՄԱԳ պահանջներին համապատասխան: Հանրային լսումների
վերաբերյալ ծանուցումը կհայտարարվի օրաթերթում:
189. 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:
190. 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”
ՊՈԱԿ-ին հանձնում է պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (3 օրինակ):

(vi)

“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:

(vii)

“Բնապահպանական

փորձաքննություն”

ՊՈԱԿ-ի

ղեկավարը

նշանակում

է

Էջ 65-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

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

մասնագետ կամ մասնագետների խումբ՝ փորձաքննությունն իրականացնելու
համար:
(viii)

“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:

(ix)

“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի ղեկավարը ստորագրում է
պայմանագիր նախաձեռնողի հետ փորձաքննություն իրականացնելու համար:

(x)

“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:

(xi)

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):

(xii)

“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը կարող է պաշտոնապես դիմել
պետական մարմիններին և նախարարության համապատասխան բաժիններին՝
անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական կարծիք ստանալու համար:

(xiii)

30 օր հետո հետաքրքրված համայնքների ղեկավարները ներկայացնում են իրենց և
հանրության կարծիքը “Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ին:

(xiv)

Եթե
կազմակերպությունը
չի
ստանում
որևէ
կարծիք
սահմանված
ժամանակահատվածում, ապա փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքը կհամարվի
դրական:

(xv)

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:

(xvi)

Եթե փաստաթղթերը սահմանված ժամկետներում չեն ներկայացվում, ապա
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը այդ մասին պաշտոնապես
տեղեկացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական
պետական տեսչությանը:

Էջ 66-ը 91-ից
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

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

(xvii)

“Բնապահպանական
փորձաքննություն”
ՊՈԱԿ-ը
մասնագիտական
եզրակացությունը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում ապահովում է հանրային
լսումները:

(xviii)

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:

(xix)

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:

(xx)

“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ի ղեկավարը ներկայացնում է
որոշումը նախարարի հաստատմանը:

(xxi)

Նախարարի կողմից հաստատվելուց հետո փորձաքննության եզրակացությունը
պետք է հանձնվի նախաձեռնողին:

191. 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:
192. 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)

սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում և իրականացվում է
շարունակական հիմունքներով ծրագրի ցիկլի ընթացքում,

(ii)

ապհովում է համապատասխան տեղեկատվության ժամանակին հրապարակումը,
որը հասկանալի և դյուրամատչելի կլինի ազդեցության ենթակա անձանց համար,
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

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

(iii)

կիրականացվի առանց սպառնալիքի և պարտադրանքի մթնոլորտում,

(iv)

ունի գենդերային ընդգրկվածություն և արձագանքող է, համապատասխանեցված է
անապահով և խոցելի խմբերի կարիքներին, և

(v)

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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Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

H.

H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

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

193. 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:
194. 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,

(iv)

լինել հնարավորինս անկախ և թափանցիկ, և

(v)

լինել շահութաբեր, արդյունավետ և լրացնել այլ` վերահսկողության, աուդիտի,
որակի հսկողության և գնահատման համակարգերը ԱԶԲ-ում:

և

տեխնիկական

ստանդարտներ

իր

195. 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
196. Ծրագրի
արդյունքում
ԱԵԱ-ներից
շարունակականորեն
արձագանքներ,
մտահոգություններ և դժգոհություններ ստանալու նպատակով Ծրագրի ընթացքում կգործի
բողոքների լուծման 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
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

բողոքները: Ներգրավված հավանական կողմերն են՝ հայցվորները,
կապալառուները, ՄՆՇՎԽ, ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ, ԻՄ, ՀԿ-ներ և դատարանները:

շինարարության

197. Հանրությանը տեղեկացվել է ԲԼՄ-ի մասին 2014թ. փետրվարի 14-ին կայացած 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:
198. Գրաֆիկական պատկեր H-1-ը հաջորդ էջում ցույց է տալիս Ծրագրի համար
լուծման մեխանիզմի ընթացակարգային քայլերը:

բողոքի
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

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

199. Ստորև բերված են բողոքի ներկայացման ընթացակարգային քայլերը, Ծրագրի
իրականացման հետ կապված խնդիրների, ծրագրի իրականացման, բնապահպանական և այլ
խնդիրների վերաբերյալ հարցումները:
200. 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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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

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 ՏԲԿՊ-ում և համաձայնեցվեն ՄՆՇՎԽ-ի հետ:

(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:

201. 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:
202. 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:
203. 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:
204. 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:
205. Ի վերջո, ԱԵԱ-ն միշտ կարող է հրավիրել ՀԿ-ների ուշադրությունը և դիմել դատարանի
միջամտությանը: Այնուամենայնիվ, բոլոր ջանքերը կգործադրվեն խնդիրները Կապալառուի,
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
H.ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

ՄՆՇՎԽ և ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ մակարդակում լուծելու համար: Եթե դա հնարավոր չէ, փորձ
կարվի խնդիրը լուծել ԳՄ մակարդակում`հնարավորինս խուսափելով/նվազագույնի
հասցնելով դատավեճը:
206. Բոլոր
բողոքները,
անկախ
արդյունքից
և
լուծումներից,
պատշաճորեն
կփաստաթղթավորվեն և հասանելի կլինեն դիտարկման, մոնիտորինգի և գնահատման
նպատակներով:
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

207. Բնապահպանական կառավարման պլանը մշակվել է՝ ԱԶԲ բնապահպանական
անվտանգության պահանջներին և շրջակա միջավայրի պահպանության Հայաստանի
Հանրապետության
բոլոր
համապատասխան
օրենքներին,
կանոնակարգերին
և
ստանդարտներին համապատասխանությունն ապահովելու համար: ԲԿՊ-ն ներառում է
միջոցառումներ` մեղմացնելու և կանխարգելելու Ծրագրի իրականացման ընթացքում
հնարավոր անցանկալի ազդեցությունները, ինչպես նաև մոնիտորինգի գործողությունները`
ստուգելու
շինարարական
աշխատանքների
իրականացման
գործընթացի
համապատասխանությունը ծրագրավորած մեղմացնող միջոցառումներին Ծրագրի բոլոր
փուլերի ընթացքում` ինժեներական նախագծման փուլում, նախաշինարարական և
շինարարական փուլերում, շահագործման և պահպանման ժամանակահատվածներում: ԲԿՊն որպես ներկայիս ՇՄԱԳ-ի անբաժանելի մաս` կներառվի մրցութային և պայմանագրային
փաստաթղթերում: ԲԿՊ-ն կից ներկայացված է Հավելված 4-ում:
208. Մյուս կողմից, Կապալառուն ունի իր Պայմանագրի պայմաններով ամրագրված
պարտականությունը` սահմանելու իր շինարարական գործելակերպը, աշխատանքային
մեթոդները, ժամանակացույցը և դեպի շինարարական տեղամաս մուտքերը: Փոխված և
ձևափոխված պայմանները լավագույնս արտացոլելու նպատակով Կապալառուն պարտավոր
է լրացնել և թարմացնել ԲԿՊ-ն առավել մանրամասն` տեղամասին և գործունեությանը բնորոշ
մեղմացնող միջոցառումներով և մշակել աշխատանքային տեղամասին հատուկ
բնապահպանական կառավարման պլան (ՏԲԿՊ) շինարարական աշխատանքների
մեկնարկից 28 օր առաջ: ՏԲԿՊ-ն կհամարվի որպես Կապալառուի պայմանագրային
պարտավորությունների մի մաս:
209. Կապալառուն կխորհրդակցի ՄՆՇՎԽ-ի հետ և կորոշի` քանի ՏԲԿՊ-ներ են անհրաժեշտ
յուրաքանչյուր Ճանապարհային հանգույցի տարածքի համար և կմշակի ՏԲԿՊ` հիմնվելով
հետևյալի վրա`
a.

սահմանվում են ՏԲԿՊ –ին համապատասխան տեղամասի սահմանները,

b. բացահայտվում
են
առավել
բնապահպանական արժեքները,

զգայուն

c. սահմանվում են աշխատանքային
գործողությունները,

ազդեցություն

տեղամասին

հատուկ

կրողները

և

շինարարական

d. գնահատվում է ազդեցությունների ռիսկը,
e. Սահմանվում են շրջակա միջավայրի կառավարման միջոցառումները ուղղված
ազդեցություններին, որոնք պետք է մեղմել ռիսկերի գնահատման արդյունքում;
f.

Մշակված ՏԲԿՊ, ներառյալ` Հավելված 4-ում նշված ենթապլանները,

g. Մշակված Բնապահպանական
գծագրեր և այլն):

աշխատանքների

պլաններ

(քարտեզներ,

Էջ 74-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.1.

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Մեղմացնող միջոցառումներ

210. Բնապահպանական կառավարման պլանի նպատակն է` ուղղորդել Կապալառուին և
Ինժեներին բնապահպանական ազդեցությունները կանխարգելելիս և մեղմացնելիս՝ կապված
շինարարական աշխատանքների իրականացման հետ, ինչպես նաև շահագործման և դրան
հաջորդող սպասարկման ժամանակահատվածում ուղեցույց հանդիսանալ Երևանի
քաղաքապետարանի և այլ համապատասխան իշխանությունների, ներառյալ՝ ԲՊՏ-ի համար:
Բնապահպանական կառավարման պլանը կծառայի որպես հիմք հետևյալի համար.
(i)

Ծրագրի հավանական ազդեցությունների կառավարում և դրանց կանխարգելում
կամ մեղմացում,

(ii)

Կապալառուի կողմից ՏԲԿՊ-ների մշակում նախքան նախաշինարարական և
շինարարության հետ կապված գործողությունների մեկնարկը, և

(iii)

Բնապահպանական օրենքներին, կանոնակարգերին և ստանդարտներին
համապատասխանությունը
ստուգելու
համար
մոնիտորինգի
ծրագրի
իրականացում:

211. Բնապահպանական
կառավարման
պլանն
ամփոփում
է
կանխատեսվող
բնապահպանական ազդեցությունները (ինչպես նշված է Գլուխ E-ում): Յուրաքանչյուր
բացահայտված ազդեցության համար առաջարկվել է մեղմացնող միջոցառում: Մեղմացնող
միջոցառումներն առավել հստակեցված կլինեն ռիսկի գնահատման հիման վրա, որը պետք է
իրականացվի ՏԲԿՊ-ների մշակման ընթացքում: Բնապահպանական մոնիտորինգի
գործողությունները, դրանց իրականացման համար պատասխանատու մարմինները և
իրականացման գնահատված ծախսերը նույնպես ընդգրկված են:
212. Համաձայն շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի համար առաջարկվող
բնապահպանական անվտանգության կետերի` Կապալառուն պետք է նախաձեռնի հետևյալ
հետազոտություններն ու գործողությունները մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում.
(i)

Համաձայն
շինարարական
աշխատանքների
պայմանագրերի
համար
առաջարկվող բնապահպանական անվտանգության կետերի` Կապալառուն
պետք է նախաձեռնի հետևյալ հետազոտություններն ու գործողությունները
մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում`

(ii)

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

(iii)

ապահովի ԲՄ-ի, ինժեներական և աշխատանքների վերահսկողության
անձնակազմի մասնակցությունը ԾԿԻԱԽ-ի կողմից կազմակերպված ԱԶԲ-ի
անվտանգության
քաղաքականության
ներկայացման
ուսուցողական
դասընթացներին,

(iv)

իրականացնի բնապահպանական և անվտանգության ուսուցում և կողմնորոշում
աշխատողների համար.
1.

(ԲՄ)`

իրականացնել մուտքային ճանապարհների նախնական վիճակի
հետազոտություն, նախաձեռնել միջոցառումներ` բացահայտելու և
պահպանելու գոյություն ունեցող համայնքային ծառերը, որոնք կարող են
վնասվել շինարարական գործողությունների հետևանքով`համաձայն

Էջ 75-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

2.
3.

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

ՏԲԿՊ-ի,
ջրագծերի,
կոյուղագծերի,
էլեկտրականության
լարերի
և
այլ
հաղորդուղիների պահպանություն և/կամ տեղափոխություն,
օդի որակի (փոշու), աղմուկի և թրթռումների ելակետային տվյալների
հավաքագրման հետազոտություններ շինարարական աշխատանքների
մեկնարկից 21 օր առաջ կամ սույն ՇՄԱԳ-ի մաս D1-ի Աղյուսակ D-1-ում և
Հավելված 6-ում ներկայացված կանոնավոր մոնիտորինգի ելակետային
տվյալների ճանաչում:
Կապալառուն ՄՆՇՎԽ-ի հաստատմանը կներկայացնի աշխատանքային
տեղամասին
հատուկ
բնապահպանական
կառավարման
պլանը
աշխատանքների մեկնարկից 28 օր առաջ.

(v)

213. Բացի վերոնշյալից Կապալառուն կիրականացնի հետևյալը`
(i)

ԲՄ-ի
համար
ապահովել
մուտքը
աշխատանքային
հարմարությունների/սարքավորումների հասանելիությունը,

տեղամաս

և

(ii)

Պահանջվող ցանկացած պահի թույլ տալ բնապահպանական մոնիտորինգն ու
հսկողությունը աշխատանքային տեղամասում,

(iii)

Ապահովել ՏԲԿՊ-ի ամենօրյա իրականացումը, ներառյալ՝ կանոնավոր
մոնիտորինգի, պահպանման, հաշվետվությունների և այլնի իրականացումը,

(iv)

աշխատանքն ավարտելիս իրականացնի ողջ անհրաժեշտ աշխատանքը՝
ողջամտորեն ընդունելի մակարդակում` նախկին վիճակին վերականգնելու
շինհրապարակի ողջ օգտագործված տարածքները: Այն կհաստատվի ՄՆՇՎԽ-ի
կողմից վերականգնման հավաստագրի ներկայացմամբ:

214. ԲԿՊ-ով սահմանված դրույթները կիրականացվեն Կապալառուի կողմից և մոնիտորինգի
կենթարկվեն ՄՆՇՎԽ-ի կողմից` ԵՔԾԻԳ-ի և ԾԿԻԱԽ-ի Բնապահպանության մասնագետի
վերահսկողության ներքո:
215. ԲԿՊ-ն ներկայացնում է հիմնական սկզբունքները
միջոցառումները և ներառում է հետևյալ ենթապլանները`

և

ընդհանուր

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

6.

Շինարարական աշխատանքային ճամբարների պլան

7.

Աշխատանքային

տեղամասի

կառավարման

պլան

մեղմացնող

(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
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

11.

Աշխատանքային

տեղամասի

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

վերականգնման,

կանաչապատման

և

բուսականության վերականգնման պլան;

a) Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան
216. Այս ենթապլանի հիմնական նպատակն է փաստաթղթավորել բոլոր պահանջները՝
ուղղված
հիմնական
կապալառուին
(ՀԿ) 1 և ենթակապալառուներին (ԵԿ-ներ)՝
ապահովելու համար բնապահպանական և մասնագիտական անվտանգությունն ու
առողջապահությունը Ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ ԱԶԲ-ի և Հայաստանի
օրենսդրությանը համապատասխան:
217. Կապալառուն կվարձի Առողջապահության և անվտանգության մասնագետ կամ
բնապահպանության մասնագետ, որի պարտականությունները կներառեն Հավելված 4-ում
մանրամասնած թեմաների վերաբերյալ կողմնորոշման պլանի մշակումը և իրականացումը:
218. Կապալառուն պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ աշխատանքային
տեղամասում գտնվող բոլոր անձանց առողջությունը, անվտանգությունն ու բարօրությունն
ապահովելու համար: Կապալառուն պետք է ստուգի, որ Աշխատանքներն իրականանում են
անվտանգ և արդյունավետ կերպով:
219. Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլանի իրականացումը կպահանջի
բնապահպանական,
հնագիտական
և
անվտանգության
կողմնորշում`
ընգրկված
շինարարության ողջ անձնակազմի համար: Անձնակազմի անդամները բոլոր մակարդակներում
պատասխանատվության որոշակի աստիճան ունեն՝ բնապահպանական, հնագիտական և
մասնագիտական առողջապահության և անվտանգության հարցերի
վերաբերյալ: Որպես
այդպիսին՝ շինարարության աշխատուժի իրազեկվածությունն ընդլայնելու և հմտությունները
զարգացնելու նպատակով ողջ անձնակազմին բնապահպանական հարցերի և ԲԿՊ-ի
իրականացման առնչությամբ կողմնորոշում ապահովելը խիստ կարևոր է ԲԿՊ-ի
արդյունավետությունն ապահովելու համար:
220. 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:

b) Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան
221. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների կողմից ձեռնարկվելիք
բոլոր միջոցները՝ ծրագրի մասին տեղեկությունները շահառուներին, ծրագրի ազդեցությանը
ենթակա անձանց կամ խմբերին և այլ հետաքրքրված խմբերին փոխանցելու և նրանց հետ
կապը պահպանելու համար, որը պետք է իրականանա ԱԶԲ-ի ԱՔՀ 2009-ի և Հայաստանի
օրենսդրության համաձայն:

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:
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

222. Ծրագրի
նպատակն
է
բարձրացնել
հանրության
տեղեկացվածությունը,
հետաքրքրվածությունը և շահառուների ներգրավվածությունը՝ ծրագրի մասին եղած
տեղեկությունները տարածելու միջոցով, ներառյալ՝ շինարարական աշխատանքների և դրան
առնչվող գործողությունների ժամանակացույցը, աշխատանքային հնարավորությունները և
ծրագրի առավելությունները:
223. Պլանը մշակվել է շահառուների, ծրագրի տեղակայվածության և համայնքի անդամների
և ընդհանուր հասարակության հետ կայուն հաղորդկացություն ապահովելու մտադրությամբ:

c) Բուսական և կենդանական աշխարհի պաշտպանության և
բուսականության մաքրման պլան
224. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց
աշխատողների մոտեցումը՝
նվազեցնելու համար ազդեցությունը գոյություն ունեցող
բուսական և կենդանական աշխարհի վրա և պաշտպանելու այն տարածքները, որտեղ կարող
են լինել Կարմիր գրքում գրանցված կամ վտանգված տեսակներ և որոնք կարող են հանդիպել
ծրագրային տարածքում:
225. Չղջիկների վերաբերյալ հայ մասնագետների կողմից վերջերս իրականացված
տեղամասային հետազոտությունը ցույց է տվել, որ Ծրագրի ծրագծից մոտ 50մ հեռվորությամբ
գտնվող քարանձավներում չղջիկների առկայության նշաններ չկան (տես Հավելված 11):
Այնուամենայնիվ, եթե չղջիկների տարբեր տեսակների առկայությունը հաստատվի
կենդանական եւ բուսական աշխարհի տեղական փորձագետի կողմից նախքան
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկը,
ապա
Կապալառուն
կհարմարեցնի
աշխատանքների իրականացումն ու կառավարումը փորձագետի առաջարկություններին:
226. Պլանը պետք է համապատասխանի ԲՆ քաղաքականությանը և «Բուսական աշխարհի
մասին» (23.11.2009) և «Կենդանական աշխարհի մասին» (03.05.2000), ինչպես նաև
բուսականության մաքրման նպատակով քիմիական նյութերի գործածության մասին ՀՀ
օրենսդրությանը:
227. Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ում (Հավելված 4. Աղյուսակ 2,
պարբերություն 4):

d) Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխման պլան
228. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի մոտեցումը՝ սահմանված
հաղորդուղիները պահպանելու կամ տեղափոխելու և հաղորդուղիների պահպանումը կամ
տեղափոխումը շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառավարելու համար:
229. Հաղորդուղիների նախագծերը հաստատվել են հաղորդուղիների սեփականատիրոջ
կողմից: Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխման պլանը կիրականացվի`
համապատասխան Տեխնիկական մասնագրերի Մաս 1200-ի:
230. Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են Հավելված 4-ի Հաղորդուղիների
պահպանման և տեղափոխման պլանում:
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Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
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ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

e) Ֆիզիկական և մշակութային ռեսուրսների (ՖՄՌ) պահպանման պլան
231. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի և ԵԿ-ի, ինչպես նաև նրանց
աշխատողների մոտեցումը՝ պաշտպանելու բացահայտված հնագիտական, պատմական և
մշակութային վայրերը և հուշարձանները և կառավարել շինարարության ընթացքում
հանդիպող ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսները` համաձայն
հնագիտական և
մշակութային գտածոների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև
պահպանել ճանապարհի ծրագծից դուրս, սակայն վերջինիս մոտ գտնվող արժեքները:
232. Ծրագիրը չի կառուցվի ՄԱԳՄԿ-ի կամ ՄՆ-ի կողմից ճանաչված որևէ մշակութային կամ
հնագիտական վայրում: Սակայն, քանի որ Ճանապարհային հանգույց 3-ը մոտ է գտնվում
Կարմիր բլուր պաշտպանվող հուշարձանին, շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ
մշակութային ժառանգություն կամ հնագիտական նշանակություն ներկայացնող նմուշ
հայտնաբերելու դեպքում աշխատանքները պետք է դադարեցվեն և այդ մասին պետք է
ծանուցվի ՄՆ-ին: Շինարարական աշխատանքները չեն սկսվի, քանի դեռ գտածոն չի
ուսումնասիրվել հնագետի կողմից և ՄՆ-ի կողմից չի տրվել գրավոր թույլտվություն:
Կապալառուները պարտավոր են ծանոթանալ ՄՆ-ի գտածոների ընթացակարգին և
պայմանագրային պարտավորություն են կրում խստորեն այն իրականացնելու:
233. Ծրագծին հարակից հնագիտական տարածքի պահպանմանն ուղղված մեղմացնող
միջոցառումները մանրամասնորեն ներկայացված են Հավելված 4-ի Ֆիզիկական և
մշակութային ռեսուրսների պահպանման պլանում:

f) Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան
234. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
մոտեցումն այն միջոցառումների կիրառման հարցում, որոնք 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 (տես Հավելված 4`
Բնապահպանական պլան): Հիմնականում այն ուղղված է հետևյալ ասպեկտներին`
(i)

Հողի էրոզիայի և նստվածքների վերահսկում,

(ii)

Օդի աղտովածության և փոշու վերահսկում,

(iii)

Ջրի որակի և նստվածքների վերահսկում,

(iv)

Աղմուկի և թրթռումների վերահսկում:

235. Կիրառելի են Տեխնիկական մասնագրերի Մաս 101 –ը` Ընդհանուր պահանջներ 101.105
Շրջակա միջավայրի պահպանություն և Մաս 1002-ը`«Բուսահող»:
236. Հողի էրոզիայի և նստվածքների հսկողության պլանը սահմանում է շինհրապարակում
աշխատանքների պատշաճ կազմակերպումը` նվազեցնելու մերկացած տարածքները և
խուսափելու հողի էրոզիայից և նստվածքներով լի արտահոսքերի առաջացումից:

Էջ 79-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

237. Պլանը ներառում է բուսահողի կառավարմանն առնչվող խնդիրներ: Բուսահողը
կհեռացվի բնական չխախտված լանդշաֆտներից և լիցքի տարածքներից, բացահանքերից:
Բուսահողը կպահպանվի և ժամանակավորապես կպահեստավորվի` հարթեցման
գործողությունների ավարտից հետո հանույթների և լիցքերի շեպերում հետագա
վերաօգտագործման
համար:
Բուսահողը
կպահեստավորվի`
շինհրապարակի
վերականգնման և բաժանիչ գոտիներում օգտագործման համար: Բուսահողի ավելացած
մասը, որը չի օգտագործվել ճանապարհի շինարարական աշխատանքներում, կկուտակվի ԵՔի կողմից սահմանված վայրերում:
238. Կառավարման միջոցառումները մշակվել են` նվազեցնելու առողջությանը հասցվող և
անհանգստություն պատճառող պոտենցիալ ազդեցությունները, ինչպես նաև օդի
աղտոտումը` շինարարական գործողություններից առաջացող փոշու և գազային
արտանետումների վերահսկողության միջոցով:
239. Ջրի որակի և նստվածքների վերահսկողության պլանը մշակվել է` շինարարական աղբի
աղտոտումից, մնացուկներից և նստվածքներից և ջրի որակը խաթարող այլ աղտոտիչներից
Հրազդան գետը և այլ` բնական և մարդու կողմից պատրաստված ջրային մարմինները
պաշտպանելու համար:
240. Աղմուկի և թրթռումների վերահսկողության նպատակն է նվազեցնել և կառավարել
աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակների պոտենցիալ ազդեցությունները, որոնք
առաջացնում
են
առողջական
և
սեփականության
ռիսկեր,
ինչպիսիք
են`
անհանգստությունները, լսողության թուլացումը, որոնք կարող են ազդեցության ենթարկել և′
շինարարության աշխատողներին, և′ մոտակայքում ապրող բնակիչներին:

g) Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան
241. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը Ծրագրի օտարման գոտում կամ մոտակայքում գտնվող շինարարական
աշխատանքի ճամբարները կառավարելիս` հաշվի առնելով, որ օտարման գոտին
հիմնականում գտնվում է խիտ բնակեցված թաղամասում:
242. 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: Կապալառուի գրասենյակների,
Կապալառուի անձնակազմի համար կացարանների, աշխատանքային ճամբարների,
սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների պահեստավորման համար վայրեր ընտրելու
հիմնական չափանիշը/սկզբունքն այն է, որ նվազագույնի հասցվեն հողի և ստորգետնյա ջրերի
աղտոտվածությունը և մոտակա բնակիչներին պատճառած անհանգստությունը` խուսափելով
բնակչության և տեղական/կենտրոնական իշխանության միջև կոնֆլիկտային իրավիճակների
առաջացումից:
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

h) Քարհանքի և բացահանքի, թափոնների կուտակման վայրերի, բետոնի
դոզավորման և ասֆալտի գործարանների կառավարման պլան
243. Հղում
կատարել
նաև
Դաշտային
գույքագրման/հետազոտության/ստուգման
հաշվետվությանը, Հավելված III. Նյութերի աղբյուրների տեղակայվածության պլանին:
244. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց
աշխատողների գործելակերպը այն միջոցառումների իրականացման աշխատանքներում,
որոնց նպատակն է կառավարել շինարարական գործողությունների ազդեցությունները
քարհանքերի, բացահանքերի, քարջարդիչ գործարանների և շինարարական նյութերի ու
տեխնիկայի տեղափոխման համար նախատեսված ճանապարհների վրա: Այս ենթապլանի
կառավարման միջոցառումները մշակվել են` առողջության վրա պոտենցիալ բացասական
ազդեցությունները, ինչպես նաև անհանգստությունները նվազեցնելու համար:

i) Երթևեկության և մուտքերի կառավարման պլան
245. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց
աշխատողների գործելակերպը շինարարական աշխատանքների ընթացքում երթևեկությունը
և մուտքն աշխատանքային տեղամաս կառավարելիս: Երթևեկության կառավարման և մուտքի
պլանը պետք է մշակվի Կապալառուի կողմից որպես ՏԲԿՊ-ի մաս և համաձայնեցվի ԵՔԾԻԳ-ի
ու ԵՔ-ի հետ:

j) Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
246. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը շինարարական աշխատանքների ընթացքում քիմիական նյութերի
տեղափոխման, դրանց պահեստավորման, օգտագործման, տեղավորման աշխատանքներում,
ինչպես նաև վտանգավոր նյութերի պատահական արտահոսքի դեպքում համապատասխան
միջոցներ կիրառելիս: Հավելված 4-ում նախատեսված միջոցների կիրառումը թույլ կտա
նվազեցնել ցանկացած ազդեցության ռիսկը՝ այն հասցնելով ընդունելի մակարդակի վրա:

k) Թափոնների և աղտոտված հողի կառավարման պլան
247. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած թափոնների
կառավարման և տեղավորման աշխատանքներում, ինչպես նաև աղտոտված հողի
կառավարման աշխատանքներում, եթե տվյալ շինարարական աշխատանքների չենք կարող
շրջանցել աղտոտված հողը:
248. Այս
ենթապլանում
կիրառվող
թափոնները
կառավարելու
գլխավոր
գաղափարախոսությունը հիմնված է թափոնների կառավարման մոտեցումների հետևյալ
հիերարխիայի վրա (ամենաբարձր առաջնահերթությունից մինչև ամենացածրը).
(i)

խուսափել թափոնների առաջացումից և շրջանցել աղտոտված հողերը,

(ii)

նվազեցնել թափոնների առաջացումը և շրջանցել աղտոտված հողերը, ,

(iii)

հնարավորինս իրականացնել թափոնների կրկնակի օգտագործում,

(iv)

վերամշակել այնքան թափոն, որքան հնարավոր է, և
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(v)

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

թափոնները և տեղահանված աղտոտված հողը կուտակել բնապահպանական
տեսանկյունից հարմար ձևով՝ այն տարածքներում, որոնք սահմանված են
համապատասխան իշխանությունների կողմից:

249. Նշված սկզբունքների համաձայն թափոնների, փչացած նյութերի և աղտոտված հողի
կառավարումը՝ համապատասխան տեղավորման, ըստ տեսակների տարանջատման,
պահեստավորման, կուտակման և կրթական/ուսուցողական մեթոդների կիրառման հետ
միասին, կապահովի թափոնների առաջացման և աղտոտված հողի հետ շփման ռիսկի ցածր
մակարդակ: Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները թվարկված են Հավելված 4-ում և
կարող են լրացվել Կապալառուի կողմից ՏԲԿՊ-ում:

l) Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և կանաչապատման պլան
250. Հղում կատարել նաև Տեխնիկական մասնագրերի հետևյալ մասերին`Մաս 1002.
Բուսահող, Մաս 1003. Ծառեր և թփեր, Մաս1005. Ճմապատում:
251. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ԿԽ-ի, ՇԽ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը շինհրապարակի մաքրման և վերականգնման, ներառյալ` կանաչապատման և
նախկին բուսականության վերականգնման աշխատանքներում:

m) Հետշինարարական փուլ (շահագործում և պահպանում)
252. Թերությունների վերացման ժամանակահատվածի այն ընթացքում, երբ Կապալառուի
կողմից շինհրապարակում իրականացվում են թերությունների շտկման աշխատանքներ,
Կապալառուն
պատասխանատու
կլինի
ԱԶԲ
ԱՔՀ-ին
և
ՀՀ
օրենսդրությանը
բնապահպանական անվտանգության համապատասխանության համար: Թերությունների
վերացման ժամանակահատվածի և դրան հաջորդող շահագործման ժամանակաընթացքի
մնացած ողջ հատվածում բնապահպանական համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության
պահանջներին կապահովվի ԵՔ-ի կողմից:

I.2.

Մոնիտորինգ

253. Մոնիտորինգը ԲԿՊ-ի ներքո ներառում է մոնիտորինգի ելակետային տվյալների
հավաքագրումը և բնապահպանական կանոնավոր մոնիտորինգի պլանը:
254. Օդի որակի, ջրի որակի, աղմուկի և թրթռումների վերաբերյալ ելակետային տվյալների
հավաքագրումն իրականացվել է ՄՆՇՎԽ-ի կողմից սույն ՇՄԱԳ-ի պատրաստման
ընթացքում, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից կիրականացվի կամ կհաստատվի
շինարարական աշխատանքների մեկնարկից 21 օր առաջ: Կանոնավոր մոնիտորինգի
սահմանային
արժեքները
կհիմնվեն
ելակետային
տվյաների
և
հայաստանյան
ստանդարտների վրա: Ելակետային տվյալների հետազոտության արժեքները կներառվեն
Կապալառուի բյուջեում:
255. Փոշու, ջրի, աղմուկի և թրթռումների մոնիտորինգի պլանը որպես Բնապահպանական
կառավարման պլանի բաղադրիչ. մոնիտորինգի իրականացումը կմշակվի Կապալառուի
կողմից և կհամաձայնեցվի ՄՆՇՎԽ-ի հետ` հետագա կանոնավոր մոնիտորինգի համար
հստակ նշելով չափման կետերի տեղավայրը, չափումների ժամանակացույցը և յուրաքանչյուր
չափվող կետի սահմանային արժեքները` համեմատական վերլուծության համար: Հետագա
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I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

կանոնավոր մոնիտորինգի սահմանային արժեքները կսահմանվեն ելակետային տվյալների և
հայաստանյան ստանդարտների հիման վրա և կհամաձայնեցվեն ՄՆՇՎԽ-ի հետ:
Ելակետային տվյալների հետազոտության արժեքը կներառվի Կապալառուի բյուջեում:
256. Բնապահպանական կանոնավոր 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 հայտնաբերվել են` հնարավորինս վաղ` ուղղիչ միջոցառումների
իրականացման նպատակով:
Այն դեպքում, երբ մոնիտորինգի արդյունքները չեն
համապատասխանում
բնապահպանական
կատարողականության
ցուցանիշներին,
ձեռնարկված գործողությունները նույնպես կարձանագրվեն:
257. Մոնիտորինգը բաղկացած է ընթացիկ դիտարկումներից և մոնիտորինգից, որը
համեմատում է բացահայտումները ելակետային տվյալների և շեմքային ցուցանիշների հետ
(i)

շինարարության փուլում,

(ii)

հետշինարարական փուլում:.

258. 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 4-ի Աղյուսակ 2-ում:

I.3.

Իրականացման կազմակերպումը

259. Իրականացման ժամանակացույցը, պատասխանատու մարմինները և իրականացման
համար գնահատված ծախսերը ներկայացված են ԲԿՊ-ում (տես Հավելված 4):

a) Բնապահպանական անձնակազմ
260. 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 Հավելված 4-ի
աղյուսակ 1-ում:

Էջ 83-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

b)

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Մոնիտորինգին վերաբերող պարտավորությունները, դերերը,
առաջադրանքները և գործողությունների հաճախականությունները

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

Կապալառուի բնապահպանության մասնագետն ունի
պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`

ստորև

նշված


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
սահմանում է անհրաժեշտ ուղղիչ գործողություններ համապատասխան
Ուղղիչ գործողությունների պլանի միջոցով;

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 Ամսական
բնապահպանական
հաշվետվություն`
որպես
Կապալառուի
աշխատանքներում առաջընթացի ամսական հաշվետվության մի մաս:
(ii)

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

ստորև

նշված


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
Էջ 84-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

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 ԾԿԽին հաստատման համար;

Ստուգել և վերահսկել կապալառուի կողմից ուղղիչ գործողությունների
իրականացումը`ապահովելու դրանց արդյունավետությունը իրականացումից
անմիջապես հետո;

Մոնիտորինգի
արդյունավետությունը;

ենթարկել

ուղղիչ

գործողությունների


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

Դիտարկել և հաստատել Կապալառուի կողմից ներկայացված
փաստաթղթղերը` ԾԻԳ-ի հետ խորհրդակցությունների հիման վրա,
թարմացված ԲԿՊ-ն, հաշվետվության սխեմատիկ կառուցվածքները և
ձևանմուշները և այլն;

Պատրաստել ամսական առաջընթացի հաշվետվություն Կապալառուի
առաջընթացի հաշվետվության հիման վրա, ներառյալ` բնապահպանական
անվտանգությունը և մոնիտորինգի իրականացումը;

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

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;


հայտնաբերված

Դիտարկել ՄՆՇՎԽ-ի ամսական հաշվետվությունը;


Աջակցել ԵՔԾԻԳ-ին ԱԶԲ-ին հանձնվող կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվությունը պատրաստելիս;

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:
(iv)

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


կանոնավոր կերպով ստուգել շինարարական գործողությունները;



դիտարկել

ամսական

բնապահպանական

անվտանգությունները,

Էջ 85-ը 91-ից
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Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ներառյալ` ՄՆՇՎԽ և
հաշվետվությունները;

ԾԿԻԱԽ-ի

կողմից

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

ներկայացված

մոնիտորինգի


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 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
262. 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
օրենսդրությանը և սույն ՇՄԱԳ-ի ու ԲԿՊ-ի:
263. 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

264. Շրջակա միջավայրի պահպանման արժեքը, որպես առանձին վճարման ենթակա

Էջ 86-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

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.
265. 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 4-ի Աղյուսակ 1-ում: 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 (ներառյալ հնագիտական
ռեսուրսները)

Արժեքը
ԱՄՆ
դոլարով

Ֆինանսավորման աղբյուրները

864 000

Կապալառու
864 000 ԱՄՆ դոլար ներառված է
շինարարության ընդհանուր արժեքում

(աշխատանքների արժեքի 2 % գումարած
հաղորդուղիների տեղափոխության
ծախսերը)

ԲԿՊ կառավարման ուժեղացում,
ներառյալ պահանջվող
կարողությունների զարգացումը և
ուսուցումը

ՄՆՇՎԽ
Վարձատրություն (շաբաթական 2 անգամ
* 4 շաբաթ * 18 ամիս)
Հետազոտությունները նույնպես
ներառված են բյուջեում
ԾԿԻԱԽ
Վարձատրություն (2 անձ * 1 անգամ`
ամսական * 18 ամիս) ներառված է
բյուջեում
103 180

Կապալառու
45000 $ ներառված է շինարարության
ընդհանուր արժեքում
ՄՆՇՎԽ
38 880 $ ներառված է բյուջեում
ԾԿԻԱԽ
54 300 $ ներառված է բյուջեում
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Ծրագրի անձնակազմի և աշխատողների
իրազեկության բարձրացում

5 450

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Կապալառու
2 950 $ ներառված է շինարարության
ընդհանուր արժեքում
ԾԿԻԱԽ
2 500$ ներառված է բյուջեում

Ընդամենը ԱՄՆ դոլար

I.5.

972 630

Հաշվետվություն

266. Ծրագրի բնապահպանական անվտանգության համապատասխանության վերաբերյալ
կանոնավոր կերպով հաշվետվություն կներկայացվի ծրագրի իրականացման բոլոր
մակարդակներում` Կապալառու, ՄՆՇՎԽ, ԾԿԻԱԽ, ԵՔԾԻԳ, ԵՔ և ԱԶԲ:
267. Կապալառուի կողմից ՄՆՇՎԽ-ին պետք է ներկայացվեն հետևյալ բնապահպանական
հաշվետվությունները՝
(i)

Շրջակա միջավայրի նախնական, ելակետային հաշվետվություն. Շրջակա
միջավայրի պահանջվող ելակետային տվյալները, ինչպես մասնավորեցված է
ԲԿՊ-ում և Տեխնիկական մասնագրերում:

(ii)

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:

(iii)

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:

268. Հաշվետվությունները պետք է համակողմանիորեն ընդգրկեն ԲԿՊ և ՏԲԿՊ 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 ՄՆՇՎԽ-ի և ԵՔԾԻԳ-ի հետ
կներառի մոնիտորիգի
ենթարկվող հետևյալ պարամետրերը՝
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

I.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

(i)

աշխատանքային տեղամասեր

(ii)

աշխատանքային տեղամասի անվտանգություն. շինհրապարակի աշխատողներ
և շրջակա համայնքներ;

(iii)

նյութերի և թափոնների կառավարում և տեղավորում, ներառյալ` վտանգավոր
թափոնները;

(iv)

կապալառուի հարմարություններ և սարքավորումներ;

(v)

քարհանքեր, բացահանքեր և հանույթի նյութի դատարկման վայր;

(vi)

բետոնի դոզավորման գործարան, և

(vii)

հանրային հաղորդակցություն և բողոքարկումներ:

269. 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:
270. Վերահսկողության ինժեները ԾԿԻԱԽ-ին և ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնում է շաբաթական
մոնիտորինգի հաշվետվություններ և բնապահպանական անվտանգությունների վերաբերյալ
հաշվետվություն` որպես Ամսական հաշվետվության մաս:

Էջ 89-ը 91-ից
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Ծրագիր 1

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

J.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

J.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
J.1.

Եզրակացություններ

271. Հնարավոր բացասական ազդեցությունները (ինչպես օրինակ` անհանգստություն
աղմուկից, փոշի, երթևեկության և մուտքի փոփոխություններ, որոնք հավանաբար կկրեն
հարակից համայնքները, Հրազդան գետի ջրի աղտոտումը, ազդեցությունը բուսական և
կենդանական աշխարհի վրա և ազդեցությունը Կարմիր բլուր հնագիտական վայրի և
հուշարձանի վրա), 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

272. Շինարարության կապալառուն կդիտարկի սույն ՇՄԱԳ-ը և ԲԿՊ-ն որպես Պայմանագրի
մաս:
273. ԲԿՊ (Հավելված 4) հիման վրա Կապալառուն կպատրաստի և ՄՆՇՎԽ-ի հաստատմանը
կներկայացնի Տեղամասային Բնապահպանական կառավարման պլան (ՏԲԿՊ), որը կներառի
մանրամասն
գործառնական
բնապահպանական
կառավարման
և
մոնիտորինգի
միջոցառումները մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում` նախքան շինարարական
աշխատանքները սկսելը, շինարարական գործողությունների ողջ ժամանակաընթացքում և
թերությունների վերացման ժամանակահատվածում:
274. ՄՆՇՎԽ-ն մոնիտորինգի կենթարկի և կվերահսկի ԲԿՊ-ով սահմանված մեղմացնող
միջոցառումների
իրականացումը
Կապալառուի
կողմից
և
կներկայացնի
անհամապատասխանության ծանուցում դրանց ոչ պատշաճ, ոչ ժամանակին իրականացման
առնչությամբ:
Անհամապատասխանության
աստիճանը
կորոշվի
ըստ
անհամապատասխանության չափանիշների, ինչպես սահմանված է Բնապահպանական
անվտանգության տեղեկագրում: Կապալառուի նկատմամբ կկիրառվեն տուգանքներ
անհամապատասխանության III մակարդակի դեպքում. Աշխատանքների ընթացքում
Կապալառուն ՇՄԱԳ և ԲԿՊ ցանկացած պահանջը բարելավելու վերջնաժամկետի օրվանից
կենթարկվի օրական 200 ԱՄՆ դոլար տուգանքի: ՄՆՇՎԽ-ն կարող է նաև դադարեցնել
համապատասխան աշխատանքները (Կապալառուի ծախսերով), քանի դեռ ՇՄԱԳ և ԲԿՊ –ի
պահանջները չեն իրականացվել և շտկվել` ի գոհունակություն ՄՆՇՎԽ-ի: Նման
տուգանքները անկախ կլինեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված տուգանքներից:
275. Շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը ԱԶԲ անվտանգությանը և
ՀՀ օրենսդրությանը կստուգվի Կապալառուի, ՄՆՇՎԽ, ԾԿԻԱԽ, ԵՔԾԻԳ-ի կողմից
իրականացվող կանոնավոր մոնիտորինգի միջոցով:
276. Մինչև ծրագրի վերջը և նախքան դրա ավարտը բնապահպանական մոնիտորինգի
իրականացումը կհանձնվի Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանական բաժնին:
277. ՄՆԽՎՇ-ն

կներգրավի

մասնագետի,

որը

Կապալառուի

հետ

կուսումնասիրի
Էջ 90-ը 91-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Ծրագիր 1

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

J.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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
10:1 հարաբերակցությամբ: Փոխարինող ծառերի և թփերի տնկումը կիրականացվի հողի
համապատասխան պայմաններ ունեցող վայրերում: Կօգտագործվեն չորակայուն և
փոշեդիմացկուն տեղական տեսակներ: Նոր տնկված տնկիները Կապալառուի կողմից պետք է
խնամվեն 1-3 տարի` թերությունների վերացման ժամանակահատվածում: Այնուհետև,
բուսականության խնամքը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:
278. 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: Կապալառուն կիրականացնի օդի որակի, ջրի որակի, աղմուկի և
թրթռումների ելակետային տվյալների հավաքագրում շինարարական աշխատանքների
մեկնարկի օրվանից 21 օր առաջ:

Էջ 91-ը 91-ից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ1
Բնապահպանական արագ գնահատման
(ԲԱԳ) ստուգաթերթիկ
Ճանապարհայինհանգույց2.ՆորՇիրակիփողոց–Արտաշատիմայրուղի
Ճանապարհայինհանգույց 3.Արգավանդիփոխհատում–Շիրակիփողոց

Ցուցումներ.
Այս
ստուգաթերթիկը
պետք
է
պատրաստվի
ծրագրի
բնապահպանական դասակարգումը հիմնավորելու համար: Այն
պետք է կցվի բնապահպանական դասակարգման ձևին, որը պետք է
կազմվի և ներկայացվի տարածքային և կայուն 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
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

ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
Ա. ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այո Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արդյոք Ծրագրի տեղամասը գտնվում է
հետևյալ բնապահպանական զգայուն
գոտիներից որևէ մեկի մերձակայքում կամ
ներսում
1. Մշակութային ժառանգություն ունեցող
տեղամաս

2.
3.
4.
5.

Պաշտպանված տարածք
Խոնավ հող
Mangrove
Estuarine

X
X
X
X
X

6. Պաշտպանված տարածքի բուֆերային
գոտի

X

7. Հատուկ տարածք
կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու

X

Բ. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Այո Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արդյոք ծրագրի իրականացման
հետևանքով տեղի կունենա…
1. Ոտնձգություն
պատմական/մշակութային
տարածքների վրա,
բնապատկերի աղճատում

X

2. Ոտնձգություն թանկարժեք էկոլոգիայի
վրա (օր.՝ զգայուն կամ պաշտպանված
տարածքների վրա)

X

3. Ճանապարհների հետ հատվող
ջրուղիների ջրի մակերևույթի
հիդրոլոգիայի փոփոխություն, որի
պատճառով շատանում են
շինարարական տեղամասում հողի
էրոզիայի հետևանքով գետերում
4.
Մակերևութային
ջրի
որակի
վատթարացում
տիղմի
հոսքի
և
շինարարության ընթացքում քիմիական
նյութերի
ու
աշխատողների
ճամբարների
սանիտարական

X

X

5. Տեղի օդի աղտոտվածության
շատացում

X

6. Աղմուկ և թրթռում պայթեցման և
այլ շինարարական
աշխատանքների պատճառով

X

7. Մարդկանց տեղահանումը կամ
հարկադիր տարաբնակեցումը

X

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում
Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում
Հողերի օտարման և
տարաբնակեցման
ծրագիրն (ՀՕՏԾ)
անդրադառնում է

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
պայմաններ և կոշտ աղբի
տեղավորում շինարարական
ճամբարներում և աշխատանքային
տեղամասերում և աշխատողներից
վարակիչ հիվանդությունների
փոխանցման հավանականություն
11. Ստեղծվում է վարակի
զարգացման ժամանակավոր
միջավայր վարակակիր մժեղների

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

X

X

Ընթացիկ
մեղմացում
շինարարության
ընթացքում,
ինչպես
սահմանված է ԲԿՊ-ում

X

X

ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
12. Ճանապարհի օտարման գոտում
բնակվող մարդկանց
տեղափոխություն և հարկադիր
տարաբնակեցում

Այո Ոչ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է
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
ցայտուկների/հեղումների և
ճանապարհով անցնող մեքենաների
մյուս նյութերի հետևանքով ջրի
աղտոտվածության ռիսկի մեծացում

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 ԲԿՊ-ում

X

X

Չկան մարմիններ
մակերևութային
ջրերում
Բ. 13-ը նույնպես
անդրադառնում է

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Շրջակա միջավայրի գնահատում և վավերացում ` ի հաստատումն ՇՄԱԳ
հաշվետվությունների
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց -Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

[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, Ճանապարհային հանգույց 3.
Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց և Ճանապարհային հանգույց 2. Արշակունյաց
պողոտա - Արտաշատի մայրուղի, Նոր Շիրակի փողոցի միջոցով) դիտարկումն ու
պահանջվող թարմացումները կատարվել են ծրագրի համատեքստում՝ Շրջակա միջավայրի
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

1

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

ծրագրի

համապատասխանությունը

ԱԶԲ-ի

անվտանգության

քաղաքականության հետ:

Նշված պահանջների համաձայն՝ կատարվեց շրջակա միջավայրի վրա եղած ազդեցության
գնահատման բոլոր հաշվետվությունների (Ծրագիր 1-ի ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը, ԲԿՊները և ԲԳՈՒՇ փաստաթուղթը ) և Ծրագրի հետ առնչվող այլ փաստաթղթերի (Ծրագիր ՊՇ,
Մեկնարկային հաշվետվություն, Առաջընթացի հաշվետվություններ, Երևան քաղաքի
գլխավոր հատակագիծ, հատոր 5, (2006) և այլն) դիտարկում: Հետևաբար, 2013-ի հունվարի
29-ին և փետրվարի 5-ին և 12-ին այցելություններ կատարվեցին Ծրագիր աշխատանքային
տեղամասեր 1 և 2: Դաշտային այցելություններն ու հետազոտությունները ձեռնարկվեցին մի
խումբ տեղացի և միջազգային բնապահպանների և հնագետի կողմից: Դրա նպատակն էր
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի

ազդեցությունների վերագնահատումն ու

վավերացումը:

անհրաժեշտ

Այս

գործողութուններն

են

վերջնական

ՇՄԱԳ

հաշվետվությունների, Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի ԲԿՊ-ների և մոնիտորինգի
պլանների դիտարկման ու թարմացման համար: Շրջակա միջավայրի մասին այս
հաշվետվությունը լրացնում է Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի մրցույթների համար
էկոլոգիական և հնագիտական հետազոտությունների հաշվետվությունը:
Ճանապարհային

հանգույցներ

2

և

3-ի

բնապահպանական

և

հնագիտական

հետազոտությունն ու վերագնահատումն անցկացվում էր 2013թ.-ի փետրվար 2-25-ին
հնագետի և տեղական ու միջազգային բնապահպանների կողմից: Նպատակները հետևյալն
էին՝


բացահայտել առաջարկվող Ճանապարհային հանգույց 3-ի ծրագծի պոտենցիալ
ազդեցությունները Կարմիր բլուր տեղավայրի Ֆիզիկական և մշակութային
ռեսուրսների (ՖՄՌ), կառույցների և բնական առանձնահատկությունների և
լանդշաֆտի վրա, որոնք ունեն հնագիտական/պատմական նշանակություն,



ապահովել հնագիտական տվյալները ՇՄԱԳ-ում
կառավարման և մոնիտորինգի պլանում (ԲԿՊ); և



մեղմացնող միջոցառումների առնչությամբ մշակել առաջարկություններ:

և

Բնապահպանական

Հնագիտական հետազոտության/գնահատման վերաբերյալ հաշվետվությունը
առաջարկությունները կցված են հաշվետվությանը որպես Հավելված 9:

և

2

ՇՄԱԳ և ԲԿՊ հաշվետվությունները, քարտեզներն ու Ճանապարհային հանգույցներ 2 և
3-ին առնչվող համապատասխան փաստաթղթերը ձեռքի տակ ունենալով՝ դաշտային
այցելություններ են նախաձեռնվել դեպի ծրագրի աշխատանքային տեղամասեր՝
լրացուցիչ տվյալներ և տեղեկություններ հավաքելու համար: Դրա նպատակն էր
հաստատել

բացահայտումները

և

վերագնահատել

Ծրագրի

պոտենցիալ

ազդեցությունները 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) և Կարմիր բլուր
հնագիտական/պատմական տեղավայրի վրա:

Հնարավոր ազդեցությունների վերագնահատումը, դրանց մասին տեղեկություններն ու
տվյալները հիմնված էին՝ նոր և նախկինում գույություն ունեցող ճանապարհային ծրագծերի
նախագծի և տեղանքի համեմատության վրա: Նույն օրինակով, Ծրագրային տարածքում
ստուգելու և հաստատելու նպատակով հետազոտվել են Հրազդան գետի վրայով կառուցվող
կամրջի ազդեցությունները քարանձավների և դրանցում Կարմիր գրքում գրանցված
չղջիկների պաշտպանված տեսակների վրա (Schreiber’s Long- Fingered Bat և Mehely’s
Horseshoe

Bat):

Այնուհետև

կվերագնահատվեն

չղջիկների

տեսակների

վրա

պոտենցիալ ազդեցությունները:
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.

Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի-ի բնապահպանական դասակարգումը

ՇՄՆՈՒ հաշվետվության գրասենյակային ուսումնասիրությունն ու դաշտային հետագա
գնահատումն ու Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի վերագնահատումը և ԱԲԳ
3

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, ԱԶԲ-ի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման Ուղեցույցների (2003)
և Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի

(2009) 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:
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ը դասակարգվում են որպես Ծրագիր §Բ¦, քանի որ
հավանական ազդեցությունները հատուկ են այդ տեղանքին և դժվար թե տարածվեն
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի սահմաններից դուրս կամ ուղղակիորեն ազդեն
հնագիտական տեղանքի կամ չղջիկների քարանձավների վրա: Այդ ազդեցությունների
համար մեղմացնող միջոցառումները ծրագրվել և ներառվել են ԲԿՊ-ում:
Հաշվի

առնելով

ծրագրի

բնապահպանական

դասակարգումը

որոշող

վերոնշյալ

պայմաններն ու չափանիշները՝ եզրակացվում է, որ Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ը
§Բ¦ դասակարգման ծրագրեր են: Ավելին՝ Ծրագիր 1-ի §Բ¦ դասակարգման կարգավիճակը
հաստատվել է ԱԶԲ-ի կողմից:
2. Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական աշխարհի
հետազոտությունը
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3-ի համար կատարվել են երեք այցելություններ՝
բուսականության և կենդանական աշխարհի, հատկապես՝ Հայաստանի Կարմիր գրքում
նշված

կարևոր տեսակների առկայությունը և ի հայտ գալու հավանականությունը

ստուգելու և հաստատելու նպատակով: Ճանապարհային հանգույց 1-ում` դեպի Հրազդան
գետը և հարակից տարածքները ձգվող ծրագծում, բուսականությունը սահմանափակված է
մոլախոտերով, ցածր խոտերի և թփերի տեսակներով: Տարածքում հանդիպող թռչունների
սահմանափակ տեսակներն են`սովորական ճնճղուկը, ագռավը և կաչաղակը: Ողջ ծրագծի
երկայնքով և հարակից տարածքում Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և
կենդանական

աշխարհի

հազվագյուտ,

վտանգված

տեսակներ

չեն

հանդիպում:

Այնուամենայնիվ, Հրազդան գետում գրանցվել են 10 կարևոր ձկնատեսակներ: Այս
ձկնատեսակների

պաշտպանության

նպատակով

ԲԿՊ-ն

ներառում

է
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միջոցներ`շինարարական աշխատանքներից և աշխատանքային ճամբարներից թափոնների
և հեղուկ գազերի գետը թափվելու հետևանքով ջրի որակի վատթարացումը կանխարգելելու
նպատակով:
Ճանապարհային հանգույց 2-ի ճանապարհային ծրագիծը նախկինում գոյություն ունեցող
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

Ճանապարհային հանգույց 2-ի ճանապարհային ծրագիծը գտնվում է խիստ ձևափոխված
քաղաքային և արդյունաբերական տարածքում: Ծրագծերի որոշակի հատվածներում կան
կուտակված կենցաղային աղբ և չկա բուսականություն: Տնկված ծառեր կան Շիրակի փողոցի
երակարացված հատվածում: Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով և Արտաշատի մայրուղու
արևելյան եզրով տնկված են ծառեր: 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:
Ճանապարհային հանգույց 2-ի ծրագծի երկայնքով ընդհանուր առմամբ հաշվվել է 127 ծառ:
Ճանապարհի ծրագծի որոշ հատվածներում նկատվել են փոքր և մեծ ծառեր (10 սմ-80 սմ
ԿԲՏ-ով): Նոր Շիրակի փողոցում գրանցվել է 38 ծառ: Նույնքան ծառ է գրանցվել նաև
Արտաշատի մայրուղու երկայնքով: Օղակաձև փոխհատման տարածքում պոտենցիալ
ազդեցության կենթարկվեն 51 ծառեր:
Այդ ծառերի և թփերի տեսակների թվում գրանցվել են՝ բարդի, ուռենի հացենի, թխկի, հաճարենի և
կաղնի:
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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 1:6 սխեման՝ 6 տնկի յուրաքանչյուր հատված 1 ծառի դիմաց
հարաբերակցությամբ:
Կապալառուն

պետք

է

դիմի

բուսաբանի,

որպեսզի

վերջինս

վերահաշվարկի

Ճանապարհային հանգույց 2-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

2

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

3

Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (1-ը 3-ից)

Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (2-ը 3-ից)

4

Մասնակցության թերթիկ՝ իրական (3-ը 3-ից)

5

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի
մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի
փողոց
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ).
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց

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, ով է պատասխանատու դրանց
իրականացման համար, երբ, որտեղ և ում կողմից են դրանք իրականացվելու և մոնիտորինգի
ենթարկվելու: ԲԿՊ-ում նկարագրված են հետևյալ տարրերը.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ԲԿՊ-ով սահմանված ծրագրի գործողությունները,
Պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցությունները (ներառյալ հնագիտական ռեսուրսների վրա
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:

1
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

1.Մոնիտորինգի
ելակետային
հետազոտություններ
ը (օդի որակ, ջրի
որակ, աղմուկ և
թրթռումներ)

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Շինարարության փուլի
մոնիտորինգի
բացակայող
ելակետային
տվյալները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

1.

2.

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
Թարմացնել ԲԿՊ-ն` մոնիտորինգի ելակետային

ՄՆՇՎԽ

Այդ

հետազոտությունների տվյալները, մանրամասն

Թարմացնել ԲԿՊ-ն և

գործունեությունների

նախագիծը արտացոլելու և մրցութային և

համապատասխան կետերը

ծախսերը հաշվառված

պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ ներառելու

ներառել մրցութային և

են շինարարության

համար:

պայմանագրային

փուլում

Ներառել կոնկրետ պահանջը մրցութային և

փաստաթղթերի մեջ

պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ:
Հաղորդուղիների
պահպանումն ու
տեղափոխումը

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

Սպասարկումների
ընդհատում
հաղորդուղիների
տեղափոխման
պատճառով

Գնահատել մրցութային
հայտերը և շնորհել
պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի որոշման
մասին

2. Հնագիտական
պեղումներ
Արգավանդի
փոխհատման համար

Հնագիտական և
մշակութային
ռեսուրսների
ժառանգության

1.

2013թ. ամռանը-աշնանը հնագիտական պեղումների

ՄՆՇՎԽ

2013թ. ամռանը-

առաջին շրջափուլը տեղի ունեցավ Ծրագրի օտարման

Պայմանագրի կնքում

աշնանը

գոտում:

«Պատմամշակութային

իրականացված

Հավելված 4. Էջ 2 - ը 58-ից
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
Կարմիր բլուր
հնագիտական
հուշարձանում

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները
կորուստ

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

2.

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

2014 թ. գարնանը նախքան շինարարական

ժառանգության

նախնական

աշխատանքներն սկսելը մանրամասն հնագիտական

գիտահետազոտական

հնագիտական

պեղումներ կիրականացվեն 2013 թ. ամռանը-աշնանը

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ

հետազոտությունների

հայտնաբերած դամբարանի սահմանները որոշելու

նախնական հնագիտական

արժեքը կազմում էր

համար: Դամբարանի դաշտի երրորդ կանոնավոր

հետազոտությունների և

45 000 ԱՄՆ դոլար

պեղումը նույնպես կիրականացվի:

դրանց կառավարման համար
Նախքան
ԵՔԾԻԳ

շինարարական

Կառավարել մանրամասն

աշխատանքների

հնագիտական

մեկնարկը

հետազոտությունները

իրականացվելիք

ԱԶԲ

մանրամասն

Տեղեկացված լինել ԵՔԾԻԳ-ի

հնագիտական

որոշմանը

հետազոտությունների
արժեքը գնահատվում
է
42 000 ԱՄՆ դոլար
Անհրաժեշտության
դեպքում կգնահատվի
նաև դամբարանի
դաշտի երրորդ
սիստեմատիկ
պեղումների արժեքը

Հավելված 4. Էջ 3 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

3. Մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերի
նախապատրաստում

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

ԲԿՊ-ի պահանջները
նկատի առնված չեն
մանրամասն նախագծի
մեջ, որը հանգեցնում է
բնապահպանական
բացասական
ազդեցությունների
Ծրագրի
շինարարության և
շահագործման
փուլերում

1. Մշակել Տեխնիկական մասնագրեր՝ հիմնվելով ԲԿՊ-ում
սահմանված մեղմացնող միջոցառումների վրա և ներառել
բնապահպանական կետերը մրցութային և պայմանագրային
փաստաթղթերի հատուկ պայմանների մեջ.

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ՄՆՇՎԽ

Ծախսերը

Մշակել Տեխնիկական

հաշվառված են

մասնագրեր և թարմացնել

ՄՆՇՎԽ-ի բյուջեում

մրցութային ու
պայմանագրային
փաստաթղթերը՝ ներառելով
համապատասխան
բնապահպանական կետերը
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Դիտարկել մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի
դիտարկումների
արդյունքներին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
4. Կողմնորոշում և
բնապահպանական

Կապալառուն չի
հետևում ԲԿՊ-ի

1. Կապալառուն վարձում է մեկ Առողջության,
անվտանգության և բնապահպանության մասնագետ՝

Կապալառու

Կապալառու

Ապահովել մասնագետ(ներ) և

Մեկ ԱԱԲ մասնագետի
Հավելված 4. Էջ 4 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
ուսուցում

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

պահանջներին, որը
հանգեցնում է ոչ
բավարար
բնապահպանական
հսկողության և շրջակա
միջավայրի
վատթարացման

բնապահպանական հարցերն ու մեղմացնող
միջոցառումները վերահսկելու համար:
2. Ողջ անձնակազմի համար ապահովել առողջապահության,
անվտանգության և բնապահպանության վերաբերյալ ուսուցում
(Մանրամասների համար տես ստորև բերված ենթապլանները )

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ուսուցանող անձնակազմ

ամբողջ դրույքով 18

ՄՆՇՎԽ

ամսվա աշխատանքը
գնահատված է 45000

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

Վարձատրությունը 18

ԾԿԻԱԽ

ԱՄՆ դոլար,

Մոնիտորինգի ենթարկել
Կապալառուի առաջադրանքը և
զեկուցել ԵՔԾԻԳ-ին

ԾԿԻԱԽ
Վարձատրությունը 18

ԾԿԻԱԽ/ ԵՔԾԻԳ

ամսվա համար

Ներկայացնում է
անհամապատասխանության
ծանուցումներ

ԱՄՆ դոլար
ՄՆՇՎԽ
ամսվա համար
ներառված է բյուջեում և
գնահատված է 38 880

ներառված է բյուջեում և
գնահատված է 54 300
ԱՄՆ դոլար

Առողջության,
անվտանգության և
բնապահպանության
մեկ օրվա դասընթացը
50 շինարարՀավելված 4. Էջ 5 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)
բանվորների համար
գնահատված է 2 950
ԱՄՆ դոլար`
կիրառելով հետևյալ
հաշվարկը. օրական 50
ԱՄՆ դոլար գումարած
3 օրվա համար
ուսուցանողի վճարը`
օրական 75 ԱՄՆ
դոլարի չափով
ԾԿԻԱԽ-ի
Առողջության,
անվտանգության և
բնապահպանության 1
դասընթացի արժեքը`
500 ԱՄՆ դոլար * 5
դասընթաց` 18 ամսվա
ընթացքում
2500 ԱՄՆ դոլար

5. Աշխատանքային
տեղամասի բոլոր
շինարարական
գործողությունները
(ներառյալ
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի

.

1.

Մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում

Կապալառու

Այդ պլանների ծախսերը

վատթարացում,

պատրաստել և ներկայացնել ՏԲԿՊ-ն՝ ներառյալ

Նախապատրաստել և

հաշվառված են ստորև

փոշու վնասակար

հետևյալ բնապահպանական կառավարման

իրականացնել

նկարագրված

ենթապլանները.

ազդեցություններ,
օդի

.

2. Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան

աղտոտվածություն,

.

3. Հասարակայնության հետ կապերի և

յուրաքանչյուր
ՄՆՇՎԽ

շինարարական պլանում

Հավելված 4. Էջ 6 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
օտարման գոտում,
բացահանքերում,
կուտակավայրերում,
շինարարական
ճամբարներում)

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները
աղմուկ և
թրթռումներ
Հասարակական
առողջապահության և
անվտանգության
վտանգներ
աշխատողների և
համայնքի բնակիչների
համար

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

հաղորդակցության պլան
4.

Բուսական, կենդանական աշխարհի

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Դիտարկել և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը

պաշտպանության և բուսականության մաքրման
5.
6.

պլան

ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ

Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխման

Վերահսկել Կապալառուին և

պլան

ՄՆՇՎԽ-ին

Ֆիզիկական և մշակութային ռեսուրսների
պահպանման պլան

7.

Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան

8.

Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան

9.

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

10.

Երթևեկության կառավարման պլան

11.

Արտակարգ իրավիճակներ արձագանքման
պլան

12.

Թափոնների և աղտոտված հողի կառավարման
պլան

13.

Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման,
կանաչապատման և բուսականության
վերականգնման պլան

Հավելված 4. Էջ 7 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

1.Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան
6. Աշխատանքային

Տեղեկատվության

տեղամասի

պակասը ԲԿՊ-ի և

շինարարական

Ծրագրի համար

բոլոր

կիրառելի

գործողությունները

բնապահպանական
կանոնների մասին
կարող է հանգեցնել

Կապալառու
1.

Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության
կողմնորոշման վերաբերյալ ուսուցումները հետևյալ
թեմաների շուրջ


այն կարգերն ու կանոնները, որոնց պետք
է հետևել շինարարական տեղամասում և

շրջակա միջավայրի

ճամբարներում,

վատթարացման


Կապալառուի ԱԱԲ

Իրականացնել պլանը և

մասնագետի կողմից

պատրաստել կողմնորոշման

սույն պլանի մշակման,

ծրագիրը

իրականացման և
կառավարման արժեքը

ՄՆՇՎԽ

հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում :

Դիտարկել ծրագիրը և աջակցել

50 բանվորների համար

մոնիտորինգի իրականացմանը

ուսուցման ծախսերը՝

Շինարարական գործողություններին

250 ԱՄՆ դոլար

Հիվանդություն,

առնչվող կարգուկանոն, ներառյալ՝

ԵՔԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ

կամրջի վրա աշխատանքը, էլեկտրական

յուրաքանչյուր բանվորի

վնասվածք կամ

Դիտարկել պլանն ու աջակցել

գործիքներով աշխատելը, հոր փորելը և

համար հաշվարկով,

աշխատողների,

ՄՆՇՎԽ-ին:

այլն,

գնահատված է 12500

ճանապարհն
օգտագործողների և



տեղեկացվածություն ընդհանուր

աշխատանքային

առողջապահության և անվտանգության

տեղամասի

մասին,

մերձակայքում



ԱՄՆ դոլար:
Տեղեկությունները
առողջության ռիսկերի և

ուսուցում շինարարության աշխատողների

մարդկանց մահը

ապօրինի թրաֆիքինգի

համար սեռական ճանապարհով

վտանգավոր նյութերի

մասին ներառված են

փոխանցվող հիվանդությունների և

պատճառով, սահում,

կետ 4-ում հաշվառված

ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի մասին:

դասընթացներում:

սխալ քայլ և ընկնել

Հավելված 4. Էջ 8 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

և ընկնող/սահող



առարկաներ

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

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

2.

Կիրառել բոլոր նախազգուշացնող միջոցները
(ժապավենով սահմանագծում, հսկիչանցակետեր և այլն)՝ կողմնակի անձանց
մուտքն աշխատանքային տեղամաս
արգելելու համար:

3.

Շինհրապարակից հեռացնել վտանգավոր
գործիքները և զերծ մնալ վտանգավոր
աշխատանքային գործողություններից:

4.

Գոյություն ունի կրակմարիչ, որը
հեշտությամբ հասանելի է բոլոր գործող
սարքավորումների դեպքում և
շինարարական հրապարակի բոլոր
հատվածներում:

Հավելված 4. Էջ 9 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

5.

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Կանոնավոր բժշկական ստուգումներ
աշխատողների համար. Կապալառուն կարող
է վարձել կամ պայմանագիր կնքել
պահանջվող բժշկական մասնագետների հետ:

6.

Շինարարական հրապարակի բոլոր
հատվածներում առաջին օգնության
պարագաների առկայություն:

7.

Եղանակ- համապատասխան համազգեստ և
այլ PPE ապահովել աշխատողների և
անձնակազմի մյուս անդամների համար:
Խրասուխող միջոցառումներ և
պատժամիջոցներ սահմանել PPE-ի
գործածությունն ապահովելու համար:.

8.

Առողջապահական և անվտանգության
դեպքերը գրանցել և անհրաժեշտության
դեպքում զեկուցել ՄՆՇՎԽ-ին և
համապատասխան ղեկավար մարմիններին:

2. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան
7. Հանրային
լսումներ և

Ազդեցության ենթակա
կողմերի և համայնքների

1. Հանրային բողոքների և առաջարկների համար
մշակել դիմումի ձև և ստանալ ՄՆՇՎԽ-ի
հավանությունը:

Կապալառու

Կապալառուի ԱԱԲ

Կապալառուի կողմից

մասնագետի կողմից սույն

Հավելված 4. Էջ 10 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
իրազեկման
մակարդակի
բարձրացում և
բողոքներ

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները
վարչական
տարածքների կողմից
տեղեկատվության և
ըմբռնման պակասը
ծրագրված
աշխատանքների,
գործողությունների և
իրականացման
ժամանակացույցի
մասին կարող է
հանգեցնել
հիասթափության ու
դժգոհության, և
արդյունքում տեղի
ունենան ուշացումներ

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

2. Փակցնել ցուցանակներ կամ ծրագրի մասին
տեղեկատվական ծանուցումներ՝ հանրությանը
համապատասխան տեղեկություններն ապահովելու
համար, այդ թվում նաև՝ դաշտի գրասենյակին
հասցեն, աշխատանքային ժամերը,
պատասխանատու կոնտակտային անձանց
անունները, «թեժ գծի» հեռախոսահամարները,
փոտային հասցեն, էլեկտրոնային հասցեները և այլն:
3. Բողոքների գրանցման մատյանը պահել դաշտի
գրասենյակում կամ այնպիսի վայրում, որը
հեշտությամբ հասանելի կլինի ազդեցությանը
ենթարկված անձանց :
4. Վարել ստացված բողոքների մատյան (անունը,
խնդրի նկարագրությունը, տրման օրը, ամսաթիվը,
արձագանքի ամսաթիվը, հետագա հետևողական
գործողությունը և լուծման կարգավիճակը):
5. Ընտրել անձնակազմ, որոնք պատասխանատու
կլինեն հանրության և ԱԵԱ-ների կողմից առաջ
քաշված հարցերը լուծելու համար :
6. Համայնքի ներկայացուցիչների հետ կանոնավոր
կերպով հանդիպումներ կազմակերպել՝ նոր ծագած
հարցերը, խնդիրները քննարկելու համար, եթե կան
այդպիսիք:
7. Ստուգել և համոզվել, որ ստացված բողոքներն ու
առաջարկները ՄՆՇՎԽ-ին անհապաղ փոխանցելու
մեխանիզմը ճիշտ է աշխատում :

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

վարձակալված ԱԱԲ

պլանի մշակման,

մասնագետը իրականացնում է

իրականացման և

Պլանի իրազեկման և բողոքների

կառավարման արժեքը

լուծման ծրագիրը

հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում :

ՄՆՇՎԽ
Դիտարկել պլանը և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Հավելված 4. Էջ 11 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Բողոքների լուծման մեխանիզմը մանրամասնորեն
նկարագրված է ՇՄԱԳ հաշվետվության Գլուխ H-ում:
3.

8. Հողային
աշխատանքներ և այլ
շինարարական
աշխատանքներ

Բուսական և
կենդանական
աշխարհին հասցվող
վնասը և ոչնչացումը,
հատկապես` Կարմիր
գրքում գրանցված
տեսակների
Ժամանակ առ
ժամանակ
բուսականության
մաքրումը վնասակար
ազդեցություն ունի
կենդանական
աշխարհի համար

1.

2.

3.

4.

5.

Բուսական և կենդանական աշխարհի
պաշտպանության և բուսականության մաքրման
պլան

Նախաձեռնել հետազոտություն՝ տարբերակելու համար
այն ծառերն ու թփերը, որոնք գտնվում են շինհրապարակի
մոտ և կարող են վնասվել շինարարական աշխատանքների
արդյունքում:
Տեղում միջոցներ ձեռնարկել ազդեցությանը ենթակա
ծառերն ու թփերը պաշտպանելու համար (դրանց վրա
նշան անել, որպեսզի աշխատողները հեշտությամբ
ճանաչեն,
երթևեկության
շարժի
կանոնակարգում,
թափոնների տեղավորում և այլն):
Ծանուցել ՄՆՇՎԽ-ին և համաձայնություն ստանալ
նախքան օտարման գոտու մաքրման մեկնարկը (ծառերի և
թփերի հատում) :
Բուսականության հատման և մաքրման աշխատանքները
խստորեն իրականացնել՝ համաձայն Տեխնիկական
Մասնագրի Բաժին 401-ի (Բուսականության և արմատների
մաքրում) և Բաժին 1003-ի՝ (Ծառեր և թփեր) համաձայն:
Աշխատանքները դադարեցնել այն վայրերում, որտեղ

Կապալառու

Վարձել կենդանական և
բուսական աշխարհի տեղական
փորձագետ`ծրագրային
տարածքում Կարմիր գրքում
գրանցված տեսակների
առկայությունը գնահատելու ,
այդ տեսակների
պահպանության նպատակով
ազդեցությունը նվազեցնելու
վերաբերյալ
առաջարկություններ
տրամադրելու և դրանց
արդյունքները մոնիտորինգի
ենթարկելու համար:
ՄՆՇՎԽ

Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից
սույն պլանի մշակման,
իրականացման և
կառավարման արժեքը
հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում:
20 օրվա ընթացքում
կենդանական եւ
բուսական աշխարհի
տեղական փորձագետ
վարձելու արժեքը`
օրական 75 ԱՄՆ դոլար,
գնահատված է 1500 ԱՄՆ
դոլար
Ճանապարհային
հանգույցներ 2 և 3-ի

Հավելված 4. Էջ 12 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

անհայտ տեսակներ կան և ճշտել, թե արդյոք դրանք
թվարկված են Կարմիր գրքում, արդյոք հազվագյուտ կամ
վտանգված տեսակներ են:
6. ՄՆՇՎԽ բնապահպանության մասնագետին տեղեկացնել
հետագա
գործողությունների
մասին,
հազվագյուտ
տեսակներ հայտնաբերելու դեպքում, այդ թվում`չղջիկները
Հրազդան գետի հյուսիսային ափին գտնվող չղջիկների
քարանձավում` Ծրագրի ծրագծից մոտ 50մ հեռավորության
վրա: Այն քիչ հավանական դեպքում, եթե քարանձավում
բնակվում են չղջիկներ, չղջիկների մասնագետի կողմից
կտրվեն վերջիններիս բնակավայրի պահպանությանն
ուղղված ցուցումներ, որը կարող է ներառել քարանձավի
մուտքի ցանկապատումը և քարանձավի մերձակայքում
աշխատանքային ժամերի սահմանափակումը:
7. ՄՆՇՎԽ-ին տեղեկացնել վիրավորված կենդանի գտնելու
դեպքում:
8. Բուսականության հեռացումն ու շինհրապարակի
մաքրումը նախաձեռնել ուշ աշնանը և/կամ ձմռանը:

Ծառատնկման կամ
փոխարինման մասնագետ
Դիտարկել պլանները և
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը
Արդյունքների մասին զեկուցել
ամեն ամիս

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)
երկայնքով գտնվող
համայնքային 50
ծառերի պահպանման
արժեքը կազմում է 25
ԱՄՆ դոլար
յուրաքանչյուր ծառի
համար՝ 1250 ԱՄՆ
դոլար ընդհանուր
արժեքով:

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

9. Հատված ծառերի և թփերի գրանցամատյան ունենալ և
պահել ստուգման համար:
10. Բուսականությունը
մաքրելու
նպատակներով
օգտագործել միայն այն թունաքիմիկատները, որոնք
նշված չեն Կառավարության 2005 թ.-ի մարտի 17-ին
կայացրած N293 որոշման մեջ և բացառել POP

Հավելված 4. Էջ 13 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Կապալառու

Հաղորդուղիների

Հետազոտել

պահպանման և

հաղորդուղիները և

տեղափոխման ծախսերը

2. Հաղորդուղիների սեփականատիրոջ հետ ճշտել
հաղորդուղիների ճշգրիտ վայրը և անհրաժեշտության
դեպքում փորձնական փոսեր փորել:

կազմել պլան նախքան

չեն կարող անմիջապես

շինարարությունը սկսելը

հաշվարկվել որպես

3. Ծրագրել և իրականացնել հաղորդուղիների ժամանակավոր
խափանումները նվազագույնի հասցնելու աշխատանքները:

Համագործակցել

մեղմացնող

տեղական

միջոցառումներ: Որպես

պարունակող քիմիական նյութերի գործածությունը:
11. Ստուգել
և
համոզվել,
որ
աշխատողները
թունաքիմիկատներ կամ բուսականությունը մաքրող այլ
քիմիական նյութեր օգտագործելիս PPE են օգտագործում:
12. Հատված բուսականությունը
տեղափոխել
թափոնների
աղբավայր:

2 օրվա ընթացքում
համար
սահմանված

13. Հատված
բուսականությունը
ժամանակավորապես
կուտակել Ծրագրի օտարման սահմանված տեղանքում
նախքան աղբավայր տեղափոխելը:
14. Հատված բուսականությունը չպետք է այրվի:
4.

Հաղորդուղիների պահպանման ու տեղափոխման
պլան

9.Հաղորդուղիների
պահպանումն ու
տեղափոխումը

Հաղորդուղիների
մատակարարումների
ընդհատում, որն ազդում
է ԱԵԱ-ների վրա

1. Իրականացնել հաղորդուղիների պահպանումն ու
տեղափոխումը՝ Տեխնիկական մասնագրերի, Բաժին 1200-ի
(Հաղորդուղիների տեղափոխում) համաձայն:

բնապահպանական

Հավելված 4. Էջ 14 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ներկայացուցիչների և

տեղեկություն՝

սպասարկումներն

հաղորդուղիների հետ

5. Պահպանել կամ տեղափոխել այն հաղորդուղիները, որոնք
հայտնաբերվել են շինարարական աշխատանքների
ընթացքում և ոչ թե նախագծման փուլում:

ապահովողների հետ:

կապված շինարարական

Վարձել

գնահատված արժեքները

6. Կապալառուն պետք է վերականգնի կամ փոխհատուցի
բոլոր ծախսերը, եթե չհայտնաբերված հաղորդուղիները
գտնվեն կամ գոյություն ունեցող հաղորդուղիները վնասվեն
շինարարական աշխատանքների ընթացքում:

հաստատված/փորձառու

կազմում են 6 100 000 ԱՄՆ

կապալառուներ

դոլար:

4. Հնարավոր ԱԵԱ-ներին ծանուցել հաղորդուղիների
խափանման մասին նախքան աշխատանքների մեկնարկը:

աշխատանքների

ՄՆՇՎԽ
Դիտարկել պլանն ու
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը:
Աջակցել տեղական
ներկայացուցիչների և
ծառայություն ապահովողների
հետ համագործակցելիս
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

Հավելված 4. Էջ 15 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

5.

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Ֆիզիկական և մշակութային ռեսուրսներ (ՖՄՌ).
Պահպանման պլան

10. Ճանապարհի և
կամրջի կառուցում
Կարմիր Բլուր
հուշարձանի
հնագիտական կամ
պատմական վայրի
անմիջական
հարակցությամբ

Կարմիր Բլուր
հուշարձանի
հնագիտական,
պատմական և
մշակութային
միջոցներին հասցվող
վնասը

1. Ցանկապատի միջոցով սահմանագծել օտարման գոտու
շինարարական աշխատանքները:

Կապալառու

2. Կարմիր Բլուր հուշարձանի մոտակայքում արգելել
ցանկացած շինարարական աշխատանք, նյութերի կուտակում
կամ փոխադրամիջոցների կայանում սահմանված
շինարարական տարածքներից դուրս:

Սպասել մանրամասն
հնագիտական հետազոտության
ավարտին նախքան
շինարարական
գործողությունները սկսելը:

3. Արգելել թափոնների և շինարարական աղբի կուտակումն
ու հավաքումը Կարմիր Բլուրի հուշարձանի տարածքում:

ՄՆՇՎԽ

4. Շինարարության ընթացքում շինհրապարակից դուրս
տարածքն ազատել ծանր սարքավորումներից և
շինարարական նյութերից:
5. Արգելել հնագիտական վայրերի հողի օգտագործումը
շինարարական նկատառումներով:
6. Պատահաբար հնագիտական գտածո հայտնաբերելու
դեպքում Կապալառուն պետք է հետևի սույն ընթացակարգին.
 անմիջապես պետք է դադարեցնի աշխատանքները,
 ծանուցի ՄՆՇՎԽ-ին, ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ-ին,
 մեկուսացնի տեղավայրը,
 փաստաթղթավորի և լուսանկարի գտածոն և
անմիջապես դրան շրջապատող տարածքը,

տեղեկացնի ՄՆ-ին և վարձի փորձառու և որակյալ

Կապալառու
Ներառված է
շինարարության
ընդհանուր արժեքում,
գնահատված է
առավելագույնը 2%:
ԱԶԲ

Փոփոխել ճանապարհի
նախագիծը` մանրամասն
հնագիտական հետազոտության
առաջարկություններն
ընդգրկելու նպատակով, եթե
այդպիսիք կան:

Ներառված է
կազմակերպության
բնապահպանական
համապատասխանությա
ն պաշտոնական
ստուգման ծախսերում

Դիտարկել
առաջարկությունները և
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը
Աջակցել տեղական
ներկայացուցիչների և
ծառայություն մատուցողների
հետ փոխգործակցելիս:

Հավելված 4. Էջ 16 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները





6.
11. Հողային
աշխատանքներ
Նյութերի
տեղափոխում
Ճանապարհային
աշխատանքներ
Նյութերի
տեղափոխում և

Հողի էրոզիա
Չափազանց շատ փոշի և
օդի աղտոտվածություն
փոխադրամիջոցների
արտանետումների
հետևանքով
Չափազանց շատ
աղմուկ և թրթռումներ

հնագետի որոշելու`արդյոք և ինչպես պետք է
գտածոն պահպանվի,
ԵՔԾԻԳ-ի կողմից առաջարկության կամ ցուցման
դեպքում, Կապալառուն պետք է ապահովի
գտածոների ընթացակարգի պատշաճ
իրականացումը, վարձի հնագետի կամ
համապատասխան կազմակերպության
ծառայությունները` տրամադրելու և ապահովելու
պատշաճ հնագիտական պեղումների գործընթաց`
համագործակցելով պետական մարմինների հետ,
ՄՆ-ից ձեռք բերել անհրաժեշտ հաստատումները
շինարարական աշխատանքները շարունակելու
համար այն տեղերում, որտեղ հնագիտական
պեղումներն ավարտվել են և տրամադրվել են
համապատասխան առաջարկությունները:

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան
Կապալառու

Ստորև ներկայացված

Կազմել Բնապահպանական

ծախսերը հատուկ

Փոշու, ջրի, աղմուկի և թրթռումների կանոնավոր
մոնիտորինգի տեղավայրն ու հաճախականությունը
սահմանված են ստորև.

պլան

ուղղված են շրջակա

Հավաքել ելակետային

միջավայրի

տվյալներ փոշու, աղմուկի և

պահպանությանը

Հողի էրոզիա և նստվածքի կարգավորում/վերահսկում

թրթռումների համար

a)

1. Էրոզիայի կարգավորումն իրականացնել Տեխնիկական
մասնագրերի Բաժին 1001-ի (Էրոզիայի կարգավորում)

Կազմել փոշու, ջրի, աղմուկի

գործողություններից

և թրթռումների պլան

առաջացած

Բնապահպանական պլանը մշակվում է որպես ՏԲԿՊ-ի մի
մասը

Շինարարական

Հավելված 4. Էջ 17 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
տրանսպորտ
Այլ շինարարական
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

շինարարական
աշխատանքների
հետևանքով

համաձայն:

Պատասխանատու մարմինները

2. Պահպանել գոյություն ունեցող հողի շերտը, որտեղ
հնարավոր է:

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)
նստվածքային

Համակարգել ավելորդ հողի և

արտահոսքի

բուսահողի տեղավորումը

մշակման (մինչ

3. Ժամանակավոր ծածկ (ինչպես օրինակ՝ արագ աճող խոտի
տեսակներ) ապահովել այն տարածքների համար, որտեղից
հողի շերտը հեռացվում է, և գետինը մերկանում է երկար
ժամանակով:

տեղական համայնքների

Հրազդան գետը

ղեկավարների հետ

թափվելը) արժեքը

4. Միջոցներ ձեռնարկել հողի էրոզիան կանխելու և շեպերի
կայունությունը/ամրությունն ապահովելու համար:

վարձել տեղական ջրցան

5. Բուսահողը հեռացնել և պահեստավորել Հայաստանի
օրենսդրության և Տեխնիկական մասնագրերի Բաժին 1002-ի
(Բուսահող) համաձայն:
6. Այնպես տնօրինել բուսահողը, որ պահպանվեն դրա
քիմիական և կենսաբանական հատկանիշները: Բուսահողը
նորից օգտագործել թփեր, ծառեր տնկելու և կանաչապատման
այլ նպատակների համար:
7. Խոտ ցանել այն տարածքներում, որոնք ենթակա են
էրոզիայի ռիսկերին (բարձր թեքություն ունեցող տարածքները,
բարձր լիցքերը և այլն):
8. Հնարավորինս շուտ խոտ ցանել ՝ խուսափելու համար այն
երկար ժամանակահատվածից, երբ հողն անբերրի է դառնում:

գնահատված է 5000
Փոշու կանխման համար

1. Փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնել ՝
շինարարական հրապարակը կանոնավոր կերպով ջրցանելու

b) Յուղի զատիչի
տեղադրման արժեքը
գնահատված է

մեքենաներ
Ամեն ամիս զեկուցել

12 000 ԱմՆ դոլար

արդյունքների մասին:
a) 6800 մ բուսահողի

ՄՆՇՎԽ

հանման,
Դիտարկել և հաստատել

պահեստավորման և

Կապալառուի կողմից մշակված

վերաօգտագործման

պլանը և մոնիտորինգի

արժեքը` 3 ԱՄՆ դոլար մ

ենթարկել իրականացումը

համար
հարաբերակցությամբ,

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

Օդի աղտոտվածություն և փոշու կարգավորում

ԱՄՆ դոլար

Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

գնահատված է 20 400
ԱՄՆ դոլարի չափով:
b) 31 200մ² անբերրի հողի
վրա, որտեղ էրոզիայի

Հավելված 4. Էջ 18 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

միջոցով:

ռիսկը և արտաքին

2. Աշխատանքային տեղամասում պահվող հանույթի ծավալը
հասցնել նվազագույնի և հնարավորինս ծածկել բոլոր
նյութերը՝ փոշու արտանետումները կանխելու համար:

անցանկալի բույսերի

3. Կանոնակարգել փոխադրամիջոցների և սարքավորումների
արագության չափը՝ փոշու արտանետումները նվազագույնի
հասցնելու համար:

բարձր են, խոտի

աճի
հավանականությունը
ցանման արժեքը՝ 1 ԱՄՆ
դոլար մ² համար

4. Ձեռքի գործիքները դիզելի փոխարեն աշխատացնել
հոսանքով կամ մարտկոցի հզորությամբ, եթե հնարավոր է:

հարաբերակցությամբ,

5. Խուսափել դիզելի կամ վառելանյութով աշխատող
գեներատորների գործածությունից, եթե հնարավոր է:

ԱՄՆ դոլար գումարի

6. Աշխատողներին և փոխադրամիջոցների վարորդներին
ապահովել փոշու պաշտպանիչ դիմակներով և ստուգել, որ
օգտագործեն դրանք:
7. Կանոնավոր կերպով ելակետային տվյալներ հավաքագրել
առավել զգայուն գոտիներում փոշու արտանետումների
մասին և նույն տարածքից տվյալներ հավաքել օդի որակի
փոփոխությունները նկարագրելու համար:
8. Առավել զգայուն կրողները սահմանված են Հավելված 5Ծրագծի թերթիկում և ՇՄԱԳ-ի հիմնական հետազոտության
հաշվետվության Գծագրեր C.2 և C.3-ում: Դրանք պետք է
Կապալառուի կողմից հաստատվեն իր ՏԲԿՊ-ում:

Ջրի որակ և նստվածքների կարգավորում
1. Ցածր ջրերի ժամանակահատվածում (մայիսի 1-

գնահատված է 31 200
չափով:
c) Շինարարության 18
ամիսներից 6 ամիսների
(180 օր) ընթացքում
փոշու
արտանետումները
կանխարգելելու
նպատակով անբերրի
հողի և շինարարական
ճանապարհների վրա
ջրի ցանման արժեքը`
100 դոլար մեկ օրվա
համար հաշվարկով,

Հավելված 4. Էջ 19 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

սեպտեմբերի 30) շինարարական աշխատանքների
իրականացումը ծրագրել Հրազդան գետի մոտակայքում:

գնահատված է 18000

2. Փոշի և աղտոտվածություն առաջացնող աշխատանքները,
հարմարանքներն ու սարքավորումները տեղակայել Հրազդան
գետից և այլ ջրային մարմիններից հնարավորինս հեռու:

չափով:

3. Յուղի և այլ նյութերի զատիչներ տեղադրել ՝ խստորեն
վերահսկելու պինդ և հեղուկ թափոնների արտահոսքը գետի
մեջ:

թրթռումների

4. Բոլոր աշխատանքային տեղամասերից կանխարգելել
չմշակված հեղեղաջրերի հոսքը:
5. Կանոնավոր կերպով վերահսկել Հրազդան գետի ջրի
որակը: Տեղակայել մոնիտորինգի կետեր շինարարական
աշխատանքային տեղամասից մոտ 50 մ դեպի գետն ի վեր և
50 մ դեպի գետն ի վար:
6. Կանխարգելել արտահոսքը բոլոր շինհրապարակներից,
ներառյալ՝ շինարարական ճամբարները, քարհանքերը, քարի
արդյունահանման և բետոնի դոզավորման գործարանները,
թափոնների կուտակման վայրերը և այլն:

ԱՄՆ դոլար գումարի
d) Մակերևութային
ջրերի, օդի, աղմուկի և
մակարդակի
վերաբերյալ
ելակետային տվյալների
հավաքագրման համար
մասնագիտացված
կապալառու վարձելու
արժեքը գնահատված է
5000 ԱՄՆ դոլար:

7. Մշակել շինարարական գործողությունների հետևանքով
առաջացած հոսքը՝ նախքան Հրազդան գետը լցվելը
նստվածքները մաքրելու համար:
8. Շինարարության ընթացքում ցանց կամ կտորից ծածկ
տեղադրել կամրջի տակ այն նյութերի համար, որոնք
հնարավոր է ընկնեն:
9. Յուղերի զատիչ սարք տեղադրել կամրջի ջրահեռացման
Հավելված 4. Էջ 20 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ջրթող կետերում` կանխարգելելու ճանապարհից
աղտոտիչների հոսքը դեպի Հրազդան գետը:
10. Կանոնավոր կերպով ստուգել, վերանորոգել կամ
կարգավորել ջրահեռացման կառույցները՝ հեղեղաջրերից
հետո նստվածքները կանխելու համար:
11. Մաքրել ջրատար առուները և ջրթող խողովակները
շինարարական գործողությունների հետևանքով առաջացող
նստվածքներից:
12. Բետոնալցումը, կարերի լցափակումը, ջրակայուն ներկերի
կամ պաշտպանիչ համակարգերի, ամրապնդող նյութերի
օգտագործումն իրականացնել չոր եղանակի ընթացքում
ջրային մարմինների աղտոտվածությունը կանխելու համար:
13 Մաքրել բոլոր գործող սարքավորումները և դրանք
վերալցավորել ջրային մարմիններից հեռու՝
անվտանգությունն ապահովելու համար:
14.Յուրաքանչյուր ջրթող կետում տեղադրել յուղահավաք
սարքեր:
15. Բոլոր վայրերում տեղադրել ճնշումային խողովակաշար
կամ նմանատիպ սահմանափակող սարքեր պատահական
արտահոսքի դեպքում աղտոտվածությունը/թունավորումը
կանխելու համար:
16. Հրազդան գետում ապահովել ջրի բավականաչափ հոսք,
որպեսզի ձկները կարողանան անխափան լողալ:
17. Հրազդան գետի մոտ ջրի հոսքից 10 մ. հեռավորության վրա
կառուցել բանդա՝ վերահսկելու համար շինարարության
Հավելված 4. Էջ 21 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

հետևանքով առաջացած հողային նստվածքների արտահոսքը:
18. Հոսքերի ջրթող կետերում տեղադրել նստվածքների
կոլեկտորներ՝ նվազեցնելու տիղմաջրերի արտահոսքը
դեպի գետերը:

Աղմուկի և թրթռումների կարգավորում
1. Աղմուկի և թրթռումների հետ կապված շինարարական
գործղությունները համաձայնեցնել ազգային օրենսդրության
հետ:
2. Խուսափել շինարարական գործողությունները,
ճամբարները և սարքավորումները ազդեցության նկատմամբ
առավել զգայուն վայրերում տեղակայելուց, ինչպես օրինակ՝
վատ մեկուսացում ունեցող տներն են, դպրոցները, այլ
հասարակական և բնակելի վայրերը:
3. Աղմկոտ գործողությունների իրականացումը ծրագրել օրվա
կեսերին, եթե հնարավոր է:
4. Կանոնավոր կերպով ելակետային տվյալներ հավաքագրել
առավել զգայուն գոտիներում աղմուկի և թրթռումների մասին
և նույն տարածքից տվյալներ հավաքել ջրի մակարդակի
փոփոխությունները նկարագրելու համար:
5. Առավել զգայուն կրողները սահմանված են Հավելված 5Ծրագծի թերթիկում և ՇՄԱԳ-ի հիմնական հետազոտության
հաշվետվության Գծագրեր C.2 և C.3-ում: Դրանք պետք է
Կապալառուի կողմից հաստատվեն իր ՏԲԿՊ-ում:
6. Միջոցներ ձեռնարկել, որ սարքավորումների բոլոր մասերն

Հավելված 4. Էջ 22 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

ունենան համապատասխան խլացուցիչներ և չօգտագործել
այն սարքավորումները, որոնք չունեն այդ խլացուցիչները՝
աղմուկի մակարդակը նվազագույնի հասցնելու համար:
7. Միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատողները և վարորդներն
ունենան համապատասխան PPE, այդ թվում նաև՝ ականջները
պաշտպանիչ սարքեր:
8. Միջոցներ ձեռնարկել, որ առավել զգայուն տարածքներում
(վատ մեկուսացում ունեցող տները, դպրոցները
հնագիտական վայրերը ) թրթռումների մակարդակները
կանոնավոր կերպով վերահսկվեն:

Կենդանական աշխարհի պաշտպանությունը
1. Հրազդան գետի հյուսիսային ափին, ծրագրի ծրագծից 50մ
հեռավորությամբ գտնվող քարանձավում չղջիկների
մասնագետը կիրականացնի տեղամասային
հետազոտություն` հաստատելու համար, որ այս
քարանձավում չղջիկների բնակավայրեր չկան: Չղջիկների
մասնագետի կողմից կիրականացվի տեղամասային
հետազոտություն` հաստատելու համար, որ այդ
քարանձավում չղջիների բնակավայրեր չկան:
2. Այն քիչ հավանական դեպքում, եթե քարանձավում
բնակվում են չղջիկներ, չղջիկների մասնագետի կողմից
կտրվեն վերջիններիս բնակավայրի պահպանությանն
ուղղված ցուցումներ, որը կարող է ներառել քարանձավի
մուտքի ցանկապատումը և քարանձավի մերձակայքում
Հավելված 4. Էջ 23 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

աշխատանքային ժամերի սահմանափակումը:
7.
12.Աշխատողների
կացարանը և
սարքավորումների
ու նյութերի
պահեստավորումը

Բացասական
առողջապահական
ազդեցություններն
աշխատուժի վրա
Մոտակայքում ապրող
բնակիչներին
պատճառված
անհանգստությունը
Հողի խտացում
ժամանակավոր
ավտոկայանման
տեղանքներում
Ստորգետնյա ջրերի
աղտոտվածություն
Շրջակա միջավայրի
աղտոտվածություն

Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան
Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել պլան

սույն պլանի մշակման,

2. Ճամբարները տեղակայել բնակելի տարածքներից
հնարավորինս հեռու՝ Ծրագրի մերձակայքում բնակվող
մարդկանց չանհանգստացնելու համար:

ՄՆՇՎԽ

կառավարման արժեքը

Դիտարկել պլանն ու

շինարարության

3. Շինարարական աշխատանքային տեղամասերը,
փոխադրամիջոցների և սարքավորումների
կայանատեղիները և այլ հարմարանքները չտեղակայել
անվնաս/պահպանված լանդշաֆտի վրա և բուսածածկ
տարածքներում:

մոնիտորինգի ենթարկել

ընդհանուր ծախսերի մեջ:

իրականացումը

Սույն պլանի

4. Միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատողները և անձնակազմի
մյուս անդամները մուտք ունենան հանգստի
կայաններ/գոտիներ (զուգարաններ, լվացարաններ, ցնցուղներ
և այլն), ճաշարաններ և գրասենյակներ:

1. Պաշտոնական ղեկավար մարմիններից և ԵՔԾԻԳ-ից
համաձայնություն ձեռք բերել ճամբարների տեղակայման
համար նախքան այդ գործը սկսելը:

իրականացման և
արդեն ներառված է

իրականացումը պետք է
ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ

վերահսկվի

Մոնիտորինգի ենթարկել

Կապալառուի ԱԱԲ

ՄՆՇՎԽ-ին

մասնագետի կողմից:
Դրա արժեքն արդեն
հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 4-ում:

5. Կեղտաջրերը կհավաքվեն և կտեղափոխվեն կեղտաջրերի
մշակման համապատասխան կայաններ:
6. Հավաքել աղբն ու տեղավորել սահմանված և հաստատված
աղբավայրերում:
7. Ապահովել ճամբարի անվտանգությունն ու մաքրությունը:

Հավելված 4. Էջ 24 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

8. Վերականգնել այն բնական մակերևույթները, որոնք
խտացել էին շինարարական սարքերը/հարմարանքները
հեռացնելուց հետո:
8. Քարհանքի և բացահանքի, թափոնների կուտակման
վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի գործարանների)
13. 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,

1. Այս պլանը մշակել նախքան աշխատանքային
տեղամասում գործողություններ իրականացնելը:

ՄՆՇՎԽ

3. Համապատասխան ղեկավար մարմիններից և ԵՔԾԻԳ-ից
ձեռք բերել բոլոր թույլտվություններն ու հաստատումները
քարհանքերի, բացահանքերի, թափոնների կուտակման
վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
շահագործման նպատակով համապատասխան տարածքներն
օգտագործելու համար:

իրականացումը

կենսապայմանների և
կապի միջոցների

5. Նոր քարհանքեր, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի

տեղական

սույն պլանի մշակման,
իրականացման և

2. Նոր բացվող քարհանքերի, բետոնի դոզավորման և
ասֆալտի գործարանների փոխարեն
նախապատվությունը տալ գոյություն ունեցող
քարհանքերին:

4. Անհրաժեշտության դեպքում ԲՆ-ից համաձայնություն ձեռք
բերել քարհանքերի, բացահանքերի, թափոնների կուտակման
վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
շահագործման համար:

Էսթետիկայի կորուստ,

Կազմել պլան

Դիտարկել պլանն ու
մոնիտորինգի ենթարկել

ԾԻԳ/ ԾԿԻԱԽ
Մոնիտորինգի ենթարկել
ՄՆՇՎԽ-ին

կառավարման արժեքը
արդեն ներառված է
շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ:
Սույն պլանի
իրականացումը
(համապատասխան
թույլտվություններով)
կվերահսկվի
Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից:
Դրա արժեքն արդեն
հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 4-ում:

Հավելված 4. Էջ 25 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

խափանում,

գործարաններ պահանջվելու դեպքում համապատասխան
համաձայնագիր/լիազորագիր պետք է ձեռք բերել
Բնապահպանության և Էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարություններից, նախքան այդ աշխատանքները
սկսելը:

շինարարական
աշխատուժի
ներկայությունն ու
նրանց հետ շփումը,
ճնշում շրջակա
միջավայրի բնական
ռեսուրսների և
մարդկային
ծառայությունների վրա:

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

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

6. Եթե անհրաժեշտ են բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարաններ, ապա պետք է բացահայտվեն պոտենցիալ
ազդակիրները և մշակվեն մեղմացնող միջոցառումներ` ռիսկի
գնահատման հիման վրա:
7. Եթե բացվում են բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարաններ, ապա Կապալառուն դրանք պետք է
տեղակայի բնակավայրերից հնարավորինս հեռու`
խուսափելով տեղի բնակչությանն անհանգստություն
պատճառելուց:
8. Խուսափել բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարանները չխաթարված բնական լանդշաֆտի և
բուսականությամբ պատված տարածքներում տեղադրելուց:
9. Վերը նշված բոլոր նախատեսված մեղմացնող
միջոցառումներն իրականացնել՝ օդի, ջրի որակի, բուսական և
կենդանական աշխարհների, ջրահեռացման և այլ
հաղորդուղիների, ինչպես նաև հարակից բնակելի վայրերի
բնակչության վրա ազդեցությունները նվազեցնելու համար:
10. Մշակել երթևեկության կառավարման պլան մուտքի և
սարքավորումների շահագործման համար:

Հավելված 4. Էջ 26 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

11. Մշակել թափոնների կարգավորման պլան՝ թափոնների
առաջացմանն առնչվող բոլոր հարցերին անդրադառնալու
համար:
12. Պատրաստել և հաստատման համար ԵՔԾԻԳ-ին
ներկայացնել քարհանքերի և բացահանքերի, թափոնների
կուտակման վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարանների շահագործման աշխատանքների
մեթոդաբանությունը:
9.
14.Փոխադրամիջոցնե
րի շարժը
աշխատանքային
տեղամասում և
տեղամասից դուրս

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

Փոշի, աղմուկ և

Երթևեկության կառավարման և մուտքերի
ապահովման պլան

1. Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների շարժն
իրականացնել՝ հնարավորինս քիչ միջամտելով երթևեկության
հոսքին:
2. Ժամանակավոր անցուղիներ ապահովել ընդհանուր
երթևեկության համար:
3. Միջոցներ ձեռնարկել, որ մարդիկ օրվա մեջ 24ժ մուտք
ունենան դեպի տները, խանութները, աշխատավայրերը և այլն:

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել, իրականացնել և

սույն պլանի մշակման,

կառավարել պլանը

իրականացման և

Դիտարկել պլանը, մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը և
կառավարումը

4. Հետիոտնային երթևեկը պետք է
սպասարկվի/ապահովվի բոլոր ժամանակներում:

ԾԻԳ /ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Փոխադրամիջոցների կառավարումը աշխատանքային

կառավարման արժեքն

ՄՆՇՎԽ

արդեն ներառված է
շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ:
Սույն պլանի
իրականացումը
(համապատասխան
թույլտվություններով)
կվերահսկվի

Հավելված 4. Էջ 27 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

թրթռում

տեղամասում և տեղամասից դուրս

Կապալառուի ԱԱԲ

Կեղտ և ցեխ, որոնք
տարվում են դեպի
հանրային
ճանապարհներ,

1. Համաձայնություն ձեռք բերել Երևանի
քաղաքապետարանից շինարարական երթևեկության
երթուղիների համար:

մասնագետի կողմից:

2. Շինարարական աշխատանքային տեղամասերի մուտքերն
ու ելքերն այնպես տեղակայել , որ դա նվազագույն չափով
խանգարի ընդհանուր երթևեկությանը, և չտուժի
հասարակական անվտանգությունը:

շինարարության

3. Ձեռնարկել նախաշինարարական ճանապարհի և գույքային
վիճակի հետազոտություն՝ ճանապարհի վիճակը և հնարավոր
ազդեցությանը ենթակա գույքը փաստաթղթավորելու համար:

ճանապարհների վրա

4. Վարորդներին սովորեցնել ԵԿՊ-ն (Երթևեկության
կառավարման պլանը) և անվտանգությունը:

վերոնշյալ կետ 10-ում:

Ջրահեռացման
համակարգի
նստվածքներ

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Ճանապարհների վրա
հետևանքով առաջացած
կեղտի և և
շինարարական
ջրի ցանման արժեքն
արդեն հաշվառված է

5. Սարքավորումների կայանատեղին հաստատել միայն
սահմանված վայրերում:
6. Ունենալ համապատասխան շինարարական
ազդանշանային համակարգ, այդ թվում՝ ուղղություն ցույց
տվող նշաններ, գծանշումներ, երթևեկության ազդանշաններ,
լուսավորություն, հստակ տեսանելի ամուր
արգելապատնեշներ երթևեկությունը հոսքավորելու համար,
դրոշակակիրներ և շեղումների պահպանում:
7. Հաստատել արագության սահմանափակումներ:
8. Այնպես ծրագրել փոխադրամիջոցների շարժը, որ

Հավելված 4. Էջ 28 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

հնարավոր լինի խուսափել պիկ ժամերից, որտեղ որ
հնարավոր է:
9. Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի փոխադրամիջոցները
ծածկեն բեռները, երբ ավազ, հող, թափոններ և աղբ են
տեղափոխում և շինհրապարակից դուրս են գալիս :
10. Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի փոխադրամիջոցներն
ունենան աղմուկ կլանիչներ և խլացուցիչներ:
11 Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի փոխադրամիջոցները
կանոնավոր կերպով սպասարկվեն/պահպանվեն՝
վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար՝ ազգային
չափանիշների պահանջները բավարարելու և
համապատասխանությունն ապահովելու համար:
12. Դադարեցնել արտահոսք ունեցող սարքավորումների
շահագործումը և դրանք փոխարինել լավ աշխատանքային
վիճակ ունեցող սարքավորումներով:
13. Նախքան շինհրապարակից հեռանալն ապահովել
անվադողերը (աշխատանքային տեղամասում կոպճային
մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝
համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման
համակարգով) մաքրելու միջոցներ, որպեսզի շինարարական
աղբն ու ցեխը չտարածվեն:
14. Կանոնավոր կերպով ստուգել շինարարության
հետևանքով հարակից ճանապարհների վրա տարածվող
աղբի ու ցեխի կուտակումները: Ավլել և մաքրել դրանք, երբ

Հավելված 4. Էջ 29 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

անհրաժեշտ է և անվտանգ:
15. Շինարարական աշխատանքային տեղամասերում
տեղադրել արագությունը սահմանափակող սարքեր՝
անվտանգությունն ապահովելու և փոշու արտանետումները
կարգավորելու համար:
10. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
15. Վտանգավոր
նյութերի հետ և այլ
արտակարգ
իրավիճակների
դեպքում ( դժբախտ
պատահարներ և
այլն) ճիշտ վարվելը

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

1. ՄՆՇՎԽ-ին տրամադրել վտանգավոր տարրեր ունեցող
նյութերի ցանկը, ինչպես օրինակ՝ դիզել, օգտագործված յուղ,
ներկեր, հերբիցիտներ և այլն:
2. Մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ
անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու
ընթացակարգերը: Նյութերի անվտանգության տվյալների
թերթիկները, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման
ընթացակարգերի պաստառները/պլակատները և մաքրող
գործիքները պահել աշխատանքային տեղամասում և
աշխատողներին սովորեցնել դրանց ճիշտ գործածությունը:
3. Ճիշտ ձևով պահեստավորել արտահոսքը մաքրող սարքերը,
որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ
օգտագործվեն:
4. Միջոցներ ձեռնարկել, որ ԱԻԱԹ-ը և քիմիական ու
վտանգավոր նյութերի հետ գործ ունեցող ամբողջ

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

Կազմել պլան

սույն պլանի մշակման,
իրականացման և

Վտանգավոր նյութերի

կառավարման արժեքը

տեղավորումը/հավաքումը՝

արդեն ներառված է

ըստ ԲՆ-ի կարգադրության

շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ:

ՄՆՇՎԽ
Դիտարկել պլանն ու
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

Սույն պլանի
իրականացումը
(համապատասխան
թույլտվություններով)
կվերահսկվի
Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից:
Հավելված 4. Էջ 30 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

աշխատակազմը ստանան համապատասխան ուսուցում
վտանգների և ռիսկի կառավարման մասին:

Համագործակցել ԲՆ-ի հետ

5. Ներծծող նյութի միջոցով անմիջապես մաքրել այն
տարածքը, որտեղ հոսք է տեղի ունեցել՝ հողի և գրունտային
ջրերի հնարավոր թունավորումը կանխելու համար: Հեռացնել
աղտոտիչը՝ թունավորված հողի և ներծծված նյութերի հետ
միասին և դրանք կուտակել ԲՆ-ի կողմից հաստատված
տեղանքում:

Մոնիտորինգի ենթարկել

վերոնշյալ կետ 3-ում:

ՄՆՇՎԽ-ին

Արտակարգ

6. Վտանգավոր թափոնները կառավարել Հայաստանի
օրենքների համաձայն:
7. Քիմիական նյութերը, վտանգավոր նյութերն ու
վառելանյութն օգտագործել միայն անհրաժեշտության
դեպքում: 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:

Դրա արժեքն արդեն
հաշվառված է

իրավիճակների
արձագանքման խմբի 5
անդամների համար 3
օրվա դասընթացների
արժեքը՝ օրական 50
ԱՄՆ դոլար
հաշվարկով, գումարած
դասախոսի 3 օրվա
վարձավճարը՝ 75 ԱՄՆ
դոլար օրական
դրույքաչափով,
գնահատված է
ընդհանուր 1725 ԱՄՆ
դոլար գումարի չափով:

8. Պահեստավորման տարածքը պետք է գտնվի
ջրահեռացման գծերից և վտանգավոր տարածքներից
հեռու:
9. Պետք է կազմվի Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման թիմ (ԱԻԱԹ), որը բնապահպանական

Հավելված 4. Էջ 31 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

(ամեն ժամանակ արձագանքի պատրաստ) թիմի մի մասն
է կազմում:
10. Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ԱԻԱԹ-ն ստանա
արտակարգ իրավիճակներին ճիշտ արձագանքելու
ուսուցում:
11. Շինարարական բոլոր տեղամասերին տրամադրել
արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային
տվյալները, պատասխանատու անձանց և
անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները),
հեռախոսահամարները:
12. ՄՆՇՎԽ-ի հետ կազմել պատահարի հաշվետվության ձև:
13. Կապալառուն անմիջապես տեղեկացնում է
ՄՆՇՎԽ-ին ցանկացած պատահարների մասին և
զեկուցում է պատահարի մասին` լրացնելով
պատահարի հաշվետվության ձևը:
ՄՆՇՎԽ-ին անմիջապես տեղեկացնել ցանկացած
պատահարների մասին և զեկուցել պատահարի մասին՝
լրացնելով պատահարի հաշվետվության ձևը:
11. Թափոնների և աղտոտված հողերի
կառավարման պլան
16.Շինհրապարակի
բոլոր
գործողությունները

Աղբի տեղավորումը
անհամապատասխան
վայրերում

1. Մշակել ԹԿՊ-ն՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի մասը:
2. Ծրագրի օտարման գոտու այն հատվածում, որտեղ
կասկած կա, որ հողն աղտոտված է, գնահատել չափը,

Կապալառու

Սույն պլանի մշակման,

Կազմել պլան

իրականացման և
կառավարման արժեքը
Հավելված 4. Էջ 32 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները
Ճանապարհի
կառուցման
շինհրապարակներ և
շինարարական
ճամբարներ

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Ջրահեռացման
համակագ և/կամ
գրունտային ջրերի մեջ
ներթափանցող
թափոններ և
աղտոտիչներ
Այն շինարարական
նյութերը, որոնք չեն
մաքրվում
շինհրապարակից,
պոտենցիալ վտանգ են
հանդիսանում

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

հողի աղտոտվածության մակարդակը մասնագետի
կողմից կատարված գրասենյակային
ուսումնասիրությունների և տեղամասային
դիտարկումների միջոցով:
3. Իրականացնել հողի նմուշառում` հայաստանյան կամ
միաջազգային նմուշառման ստանդարտների
համաձայն, որի միջոցով հողի աղտոտվածության
մասնագետի կողմից հաստատվում է հողի
աղտոտվածությունը:
4. Համեմատել հողի նմուշառման արդյունքները
հայաստանյան և միջազգային կիրառելի սահմանային
արժեքների հետ և քարտեզի վրա ու տեղավայրում
նշել այն տարածքը, որտեղ հողի աղտոտվածությունը
գերազանցում է ստանդարտներով սահմանված
սահմանային արժեքները:

ՄՆՇՎԽ

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)
արդեն ներառված է
շինարարության

Դիտարկել պլանն ու

ընդհանուր ծախսերի մեջ:

մոնիտորինգի ենթարկել

Սույն պլանի

իրականացումը

իրականացումը (և
առնչվող

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Համագործակցել ԲՆ-ի հետ

թույլտվությունները)
պետք է վերահսկվեն
Կապալառուի ԱԱԲ

Մոնիտորինգի ենթարկել

մասնագետի կողմից:

ՄՆՇՎԽ-ին

Դրա արժեքն արդեն
հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 4-ում:

5. Յուրաքանչյուր տեղավայրի համար, որտեղ
կհայտնաբերվի աղտոտված հող, հետևել աղտոտված
հողի հեռացման և տեղափոխության վերաբերյալ
մասնագետի ցուցումներին:
6. Յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում թափոնների
գրանցամատյանում գրանցել թափոնների տեսակը և
քանակը, որոնք առաջացել են շինարարական
գործողությունների հետևանքով, ինչպես նաև
աղտոտված հողը, որը պետք է հեռացվի և
տեղափոխվի:
Հավելված 4. Էջ 33 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

7.

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Կապալառուի անձնակազմի համար
կազմակերպել ուսուցողական ծրագիր
թափոնների և աղտոտված հողի կառավարման
վերաբերյալ:

8. Կանոնավոր կերպով շինհրապարակից հեռացնել
շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և աղբի
երկարատև կուտակումը կանխելու համար:
Հեռացման հաճախականությունը՝ որպես
մոնիտորինգի սկիզբ, պետք է Կապալառուն սահմանի
ՏԲԿՊ-ում:
9.

Կեղտաջրերը պահել փակված բաքերի մեջ ճիշտ ձևով
տեղավորելու համար:

10. Դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու
շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների`
պինդ, հեղուկ, վտանգավոր, ինչպես նաև
վերամշակման ենթակա:
11. Դիմել ԲՆ “ Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն”
ՊՈԱԿ, շինարարական թափոնների դասակարգման,
ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում
արտոնագրեր ձեռք բերելու համար:
12. Ձեռք բերել թափոնների և աղտոտված հողի
տեղավորման բոլոր թույլտվությունները և տեղավորել
դրանք միայն թույլատրվող վայրերում:

Հավելված 4. Էջ 34 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

13. Ձեռք բերել վտանգավոր թափոնների և աղտոտված
հողի տեղավորման թույլտվությունները ԲՆ-ից:
14. Դիմել ՄՆՇՎԽ-ին թափոնների և աղտոտված հողի
տեղավորման կուտակավայրերի հետազոտության և
թույլտվության համար:
15. Տեղադրել հատուկ տարաներ ժամանակին
դատարկվող աղբը հավաքելու համար: Շինարարական
աղբը և թափոնները պետք է ամեն օր կամ նույնիսկ
ավելի հաճախակի մաքրել շինհրապարակից՝
կանխելու համար այն կուտակումները, որոնք կարող
են խանգարել երթևեկությանը: Աշխատանքային օրվա
վերջում չպետք է որևէ աղբ մնա շինհրապարակում:
Աղբը հավաքելու և հեռացնելու համար անհրաժեշտ
պարագաները տեղադրվում են և կանոնավոր կերպով
դատարկվում:
16. Աշխատանքային տեղամասում պահել թափոնների
գրանցման մատյան բոլոր տեսակի թափոնների
համար (բետոն, ասֆալտ, հող և ավազ) և
հատկացնել դրա համար պատասխանատու
անձնակազմին:
17. Թափոնները, աղտոտված հողն ու նյութերը
տեղափոխել՝ Երթևեկության և մուտքի պլանի

Հավելված 4. Էջ 35 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

համաձայն:
18. Աղբը պետք է տեղավորել ԵՔ-ի և տեղական
իշխանությունների կողմից հաստատված վայրերում:
19. Կեղտաջրերը հավաքել հատուկ ջրավազաններում և
մաքրել յուղերից ու վառելանյութերից, մինչև ջրային
մարմիններ լցվելը:
20. Հավաքել նավթի, քսայուղերի և վառելանյութի
ավելորդ քանակությունները` արտահոսքից
խուսափելու համար և դրանք տեղավորելով
համապատասխան կուտակավայրերում:
Լուծվող և ցնդող նյութերի հետ պետք է վարվել՝ ԲԿՊ-ում,
Հայաստանի օրենսդրությամբ և լավագույն միջազգային
փորձով սահմանված ընթացակարգերի համաձայն:
12. Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և
կանաչապատման պլան
17. Շինհրապարակի

Այն շինարարական

վերականգնումը

նյութերը, որոնք չեն

բոլոր տարածքներում

մաքրվում
շինհրապարակից,

Նախկին
բուսականության
վերականգնում,
կանաչապատում

պոտենցիալ վտանգ են
հանդիսանում
Վերաբերում է

1.
Մշակել շինհրապարակի վերականգնման,
կանաչապատման և նախկին բուսականության
վերականգնման պլան՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի մասը,
2.
շինհրապարակից հեռացնել շինարարության հետ
կապված բոլոր նյութերն ու սարքավորումները՝ այդ թվում
մեքենաները, թափոնները, չօգտագործված նյութերի
մնացորդները, ցանկապատը և այլն,

ՄՆՇՎԽ

Արժեքները վերաբերում

Ապահովել կանաչապատման

են միայն համայնքային

նախագիծ

ծառերին, թփերին և
մշակաբույսերին:

Կապալառու

Ծրագրի իրականացման
արդյունքում

Վարձել կանաչապատման

ազդեցության

հաստատված Կապալառու

ենթարկված մասնավոր

Հավելված 4. Էջ 36 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

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

3.

Մաքրված
բուսականությունը
ամբողջությամբ չի
վերականգնվում
բուսականության
վերականգնման
աշխատանքների
միջոցով:

4.
5.
6.

7.
8.

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

վերականգնել բնական ջրահեռացումն ու մյուս

ծրագիրն իրականացնելու

ծառերի, թփերի և

հաղորդուղիները,

համար

մշակաբույսերի
արժեքները

վերականգնել հողի շերտը և հեռացնել ծանր
տեխնիկայի հետևանքով թուլացած հողը,

ՄՆՇՎԽ

փոխհատուցված են

շինհրապարակը մաքրել աղբից, յուղի և վառելանյութի

Դիտարկել պլանն ու վերահսկել

Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի

հետքերից, եթե կան այդպիսիք,

իրականացումը: Վերահսկել

շրջանակում:

շինարարական ճանապարհները (շինարարական

ծառերի և այլ բույսերի

նյութերի և տեխնիկայի տեղափոխման համար

գոյատևումը աշխատանքների

Համաձայն 2013թ.

նախատեսված ճանապարհները) վերականգնել իրենց

ընթացքում և թերությունների

նոյեմբերին

նախկին վիճակին,

վերացման շրջանում

իրականացված
հետազոտության`

կիրառել ԵՔԾԻԳ-ի կողմից մշակված ընդունմանհանձնման ակտի ստուգաթերթիկը,

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

ճանապարհի լայնացման

Կատարել բուսականության վերականգնման

Մոնիտորինգի ենթարկել

և շինարարական

աշխատանքները՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային

ՄՆՇՎԽ-ին: Մոնիտորինգի

աշխատանքների

տեղամասի համար հատուկ մշակված

ենթարկել

արդյունքում հնարավոր

կանաչապատման պլանների համաձայն:

ծառերի և այլ բույսերի

է հատվեն (տես

Բուսականությունը վերականգնող աշխատանք, որը
ներառում է տնկում, պահպանում և մոնիտորինգ՝ ստորև
ներկայացված ծառերի, թփերի, սիզամարգերի և այլ բույսերի
գոյատևման բարձր աստիճանն ու արագ աճը ապահովելու
համար: Պահանջները կտրվեն կանաչապատման
նախագծում կամ կկարգադրվեն ՄՆՇՎԽ-ի կողմից: (Concept
նախագծի փուլում տես նաև Հավելված 10 Կանաչապատում

գոյատևումը

հավելված 8) 115 ծառ և 22
թուփ:
690 ծառերի տնկիների
տնկման արժեքը՝
50ԱՄՆ դոլար մեկ
տնկիի համար
հաշվարկով, գումարած

Հավելված 4. Էջ 37 - ը 58-ից

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Վերջնական փաստաթուղթ V6

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

նախագիծը)

132 թփերի տնկիների

(i) Տեսակները պետք է լինեն համեմատաբար հեշտ աճեցվող և
պահպանվող

արժեքը՝ 5ԱՄՆ դոլար

(ii) Ծառերը, թփուտները և թփերը վերատնկել՝ ՄՆՇՎԽ-ի

հաշվարկով, կազմում է

կողմից ներկայացված կանաչապատման նախագծի և

35 160 ԱՄՆ դոլար:

մեկ տնկիի համար

ազդեցությանը ենթակա համայնքների ղեկավարների հետ
ունեցած համաձայնության համապատասխան:
(iii) Ծառերի տնկիներ/թփերի տնկիներ տնկել 1:10-ի
հարաբերակցությամբ, այսինքն՝ 10 տնկի ծրագրի օտարման
տարածքում կտրված յուրաքանչյուր 1 համայնքային ծառի/թփի
դիմաց: 2013թ. նոյեմբերին իրականացված հետազոտության
համաձայն պարզվեց, որ ճանապարհի լայնացման և
շինարարական աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է
հատվեն (տես հավելված 8) 115 ծառ և 22 թուփ: Հետևաբար,
1370 ծառերի և թփերի տնկիներ պետք է տնկվեն Ծրագրի
իրականացման արդյունքում ազդեցությանը ենթարկված
գոյություն ունեցող ծառերի և թփերի միջև, որոնցից 81%-ը ծառ
են (1010 հատ) և 19%-ը (260 հատ) թուփ:


Պահպանել ծառերի և թփերի տնկիներն ու մյուս
բույսերի տեսակները շինարարության:
Թերությունների վերացման ժամանակահատվածից
հետո պահպանման պատասխանատվությունը
փոխանցվում է ԵՔ-ին: (Ծանուցում.
Հավելված 4. Էջ 38 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Թերությունների վերացման ժամանակահատվածը
կշարունակվի Շահագործման փուլի սկզբնական
ժամանակահատվածում):

ՀԵՏՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
(Շահագործում)
18. Թերությունների

Շինարարական

1. Շինարարական փուլում սահմանված հատուկ

Կապալառու

վերացման

փուլում սահմանված

մեղմացնող միջոցառումները

աշխատանքներ

բոլոր

Իրականացնում է ԲԿՊ-ն և
ՏԲԿՊ-ն այն
ժամանակահատվածում, երբ
Կապալառուն արդեն կատարել
է թերությունների վերացման
աշխատանքները և ԵՔ-ին
ներկայացրել
բնապահպանական
անվտանգության վերաբերյալ
հաշվետվությունները:

ազդեցությունները

Կապալառուի կողմից
երկարաժամկետ
մոնիտորինգի արժեքը
այս պահին չի կարող
գնահատվել:

ԵՔ
Իրականացնում է
ճանապարհների շահագործման
աշխատանքներ՝ ապահովելով
մաքրություն և անվտանգություն

Հավելված 4. Էջ 39 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները

Ծրագրի
գործողությունները

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

19. Ջրի արտահոսքը

Ճանապարհի աղտոտիչ

Յուղերի զատիչ սարքի տեղադրում և շահագործում կամրջի

Կապալառու

ԵՔ-ի կողմից

կամրջից դեպի

նյութերը դատարկվում

ջրահեռացման ջրթող կետերում` կանխարգելելու համար

Այն ժամանակահատվածում,

երկարաժամկետ

Հրազդան գետը

են Հրազդան գետը

ճանապարհից աղտոտիչների հոսքը դեպի Հրազդան գետը:

երբ իրականանում են

մոնիտորինգի արժեքը

Պատասխանատու մարմինները

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

թերությունների վերացման

այս պահին չի կարող

աշխատանքները

գնահատվել:

ԵՔ
Շահագործման և
թերությունների վերացման
մնացած փուլում սպասարկել
սարքավորումները
20. Բուսականության
վերականգնում

Բուսականությունն
աճում է սպասվածի
համաձայն

Ներառել Ծրագրի համար նախատեսված բույսերը ԵՔ

ԵՔ

ԵՔ-ի կողմից

կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում:

Պահպանել ծառերը, թփերը և

իրականացվող

սիզամարգերը

երկարաժամկետ

Մոնիտորինգի ենթարկել ծառերի, թփերի, սիզամարգերի և

թերությունների վերացման և

սպասարկման արժեքն

այլ բուսականության աճն ու առողջական վիճակը:

շահագործման փուլում:

այս պահին չի կարող

Փոխարինել բալոր մահացած, վնասված կամ անառողջ

գնահատվել:

տեսակները: Նորից ցանել ոչ ճիշտ աճած սիզամարգերի
տարածքները:

Հավելված 4. Էջ 40 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ,Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի փոխհատում
Ծրագրի
գործողությունները

21.
Բնապահպանական
աուդիտ

Շրջակա միջավայրի
վրա հնարավոր
ազդեցությունները

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
Պատասխանատու մարմինները

1. Հետշինարարական բնապահպանական աուդիտի
արդյունքները կպատրաստվեն և կներկայացվեն ԱԶԲ-ին:

ԵՔ/ԵՔԾԻԳ

Մեղմացնող
միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ
դոլար)

Բնապահպանական
աուդիտի արժեքը
կներառվի ԵՔԾԻԳ-ի
բյուջեում:

Հավելված 4. Էջ 41 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ, Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի – Արգավանդի մայրուղի (Մրցույթ 1)
Տեղանքը/
Գործողությունների
փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Բնապահպանական
կատարողականությ
ան ցուցիչ

Հաճախականություն
ը

Պատասխանատու

(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

մարմինները

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
(ՄՆՇՎԽ-ի բնապահպանի օգնությամբ Կապալառուն պետք է վերանայի և թարմացնի, նախքան շինարարությունը սկսելը և շինարարությունից հետո՝ ըստ պահանջի)
Կսահմանվի
Կապալառու
1. Աշխատանք
Ծրագրի համար
Տեղացի
Բոլոր
Փաստաթղթերի
Մշակել ծրագիր` տեղացի
Կապալառուի
ունենալու
վարձված տեղացի
աշխատողներին, ոչ
շինարարական
դիտարկում,
աշխատողների, ոչ հմուտ
կողմից`
հնարավորություններ հմուտ
տեղամասերը
ներառյալ`Կապալառ աշխատողների, ոչ
Ճանապարհային
տեղական
հմուտ աշխատողների աշխատողների և կանանց
աշխատողներին և
ուի կողմից
(ներառյալ
աշխատողների, ոչ
և կանանց թիվը:
կանանց տալ
աշխատանքի մի
աշխատանքի ընդունելու
հանգույցներ 2 և
օտարման
հմուտ աշխատողների աշխատանքներ
շարք արդյունավետ
համար
3-ի համար իր
գոտին,
և կանանց համար:
հայտարարություննե
անձնակազմը
բացահանքերը,
ՄՆՇՎԽ
րը, որոնք
կուտակավայրեր
հավաքագրելիս
նախատեսված են
Բնապահպանության
ը,
տեղացի
մասնագետը դիտարկում է
շինարարական
Դիտարկել
աշխատողների, ոչ
Կապալառու վարձելու
ճամբարները)
հմուտ
շինարարական
ծրագիրը
աշխատողների և
գործողություններ
Վերհսկողության արժեքը
կանանց համար
ի մոբիլիզացիայի
կներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
փուլում
բյուջեում
ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
կներառվի ԾԿԻԱԽ-ի բյուջեում

Հավելված 4. Էջ 42 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

2.Մասնագիտական
առողջություն
և
անվտանգություն

Ուսուցումներ
առողջապահության
և անվտանգության
վերաբերյալ
Ապահովել
համազգեստով և
անվտանգության
սարքավորումներով

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Մասնագիտական
առողջության և
անվտանգության
փաստաթղթերի
ստուգում

Մասնագիտական

Կապալառու

Պաշտոնական

առողջության և

Մասնագիտական

կանոնավոր

անվտանգության

առողջության և

մոնիտորինգի

պլանի

անվտանգության պլանի

ժամանակացույցի

առկայությունը

մշակում

համաձայն

Առկա է
ուսուցողական
դասընթացների
մասնակիցների
ցանկը

յուրաքանչյուր
շինարարական

Մոնիտորինգի արժեքը

Պլանը պետք է

տեղամասում

կներառվի Կապալառուի

մշակվի և

բյուջեում

վավերացվի

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ
Դեպքերի և
պատահարների
հաշվառման
ստուգումներ

Ստուգողական
դասընթացի
մասնակիցների
ցուցակի
առկայությունը

նախքան
ՄՆՇՎԽ

շինարարական

Բնապահպանության

գործողություններ

մասնագետը դիտարկում և

ի մեկնարկը

Շինարարական

մոնիտորինգի է ենթարկում

տեղամասերի

Մասնագիտական

ստուգումների

առողջության և

վերաբերյալ

անվտանգության պլանը

հաշվետվությունների
առկայությունը

Վերահսկողության արժեքը
կներառվի ԾԿԻԱԽ-ի

Դեպքերն ու
պատահարները
նկարագրող
հաշվետվությունների
առկայությունը

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

Հավելված 4. Էջ 43 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

3.Հանրային լսումներ և
հաղորդակցություն

Հանրության
ընդհանուր
տեղեկատվությունը
շինարարության
փուլերի վերաբերյալ
ԱԵԱ-ների
տեղեկացվածություն
ը Ծրագրի
Բողոքների լուծման
մեխանիզմի
վերաբերյալ

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ
Հանրային լսումներ
Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Հանրային լսումների

Կապալառու

Պաշտոնական

և հաղորդակցության

Հանրային լսումների և

կանոնավոր

պլանի

հաղորդակցության պլանի

մոնիտորինգի

առկայությունը բոլոր

մշակում

ժամանակացույցի
համաձայն

շինարարական
տեղամասերում

ՄՆՇՎԽ

Բողոքների լուծման

Բնապահպանության

Պլանը պետք է

մեխանիզմն

մասնագետը դիտարկում և

մշակվի որպես

իրականացվել է`

մոնիտորինգի է ենթարկում

ՏԲԿՊ-ի մի մասը

հետևելով ՇՄԱԳ-ի

Հանրային լսումների և

և վավերացվի

գլուխ H-ում

հաղորդակցության պլանը

նախքան
շինարարական

նկարագրված
Վերահսկողության արժեքը

գործողություններ

ընթացակարգերին և

կներառվի ՄՆՇՎԽ-ի

ի մեկնարկը

ցուցանիշներին

բյուջեում

պահանջներին,

Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի և
համայնքի
ներկայացուցչի
կողմից
պատրաստված

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

հանդիպումների
արձանագրություննե
րի առկայությունը
Կապալառուի
դաշտային
գրասենյակում

Հավելված 4. Էջ 44 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

4.Բուսական
կենդանական
աշխարհի
պաշտպանություն

և

Բուսականության
մաքրումը
հնարավորին չափով
նվազագույնի է
հասցվում

Բուսականության
մաքրում
Բուսականությունն
աշխատանքային
տեղամասերի
մերձակայքում
պահպանվում է

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Բուսականության
մաքրմանն առնչվող
բոլոր փաստաթղթերի
դիտարկումը
Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Բուսականության

Կապալառու

Կանոնավոր

մաքրման պլանի

Բուսական և կենդանական

մոնիտորինգի

առկայությունը

աշխարհի և բուսականության

ժամանակացույցի

մաքրման պլանի մշակում՝

համաձայն

Մեղմացնող
միջոցառումներ են
ձեռնարկվում՝
պաշտպանելու
համար բուսական
կամ կենդանական
աշխարհի այն
տեսակները, որոնք
հայտնաբերվել են
նախքան
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկը:

որպես ՏԲԿՊ-ի մի մասը
Պլանը
Մոնիտորինգի արժեքը պետք

(աշխատողների

է ներառվի կապալառուի

ժամանակացույցո

բյուջեում

վ) պետք է մշակվի
և վավերացվի

ՄՆՇՎԽ

նախքան

Բնապահպանության

շինարարական

մասնագետը դիտարկում և

գործողություններ

մոնիտորինգի է ենթարկում

ի մեկնարկը

բուսական և կենդանական
աշխարհի և բուսականության
մաքրման պլանը

Հատված ծառերի և
թփերի
գրանցամատյանի
առկայությունը

Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի
բյուջեում

Հավելված 4. Էջ 45 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

5.Հաղորդուղիների
պահպանումը
տեղափոխությունը

և

Հաղորդուղիների
աշխատանքի
խաթարման դեպքեր,
որոնք
բացասականորեն են
ազդում վերջնական
oգտագործողների
վրա

Կատարվում է
հաղորդուղիների
տեղափոխում,
որտեղ անհրաժեշտ
է

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Հաղորդուղիների
պահպանմանն ու
տեղափոխությանը
վերաբերող բոլոր
փաստաթղթերի
դիտարկումը

Հաղորդուղիների

Կապալառու

Կանոնավոր

պահպանման և

Հաղորդուղիների

մոնիտորինգի

տեղափոխության

պահպանման և

ժամանակացույցի

պլանի

տեղափոխության պլանի

համաձայն

առակայությունը

մշակում՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի

Շինարարական
տեղամասի(երի)
ստուգումներ

Դժգոհությունների

Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

մասը

Պլանը պետք է
մշակվի և

գրանցամատյանում

Մոնիտորինգի արժեքը պետք

վավերացվի

գրանցված

է ներառվի կապալառուի

նախքան

դժգոհությունների

բյուջեում

շինարարական
գործողություններ

ծանրությունը և
քանակը

ՄՆՇՎԽ

ի մեկնարկը

Բնապահպանության
Շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
հայտնաբերված
հաղորդուղիները չեն
հանգեցնում
վերջնական
օգտագործողների
մատակարարման
խաթարմանը

մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Հաղորդուղիների
պահպանման և
տեղափոխության պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի
բյուջեում
Հավելված 4. Էջ 46 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

6.Շրջակա միջավայրի
պահպանությունը

Էրոզիան և
մոլախոտերի
ներխուժելը մերկ
հողեր
Նստվածքների
արտահոսքը
Բուսահողի
պահեստավորում
Փոշու և այլ օդային
աղտոտիչների
արտանետումները
Աղմուկի և
թրթռումների
տարածման
մակարդակը
Ջրի աղտոտումը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը
Փոշու, ջրի,
աղմուկի և
թրթռումների
ազդեցության
առավել զգայուն
կրողները, որոնք
գտնվում են
շինարարական
գործողություննե
րի վայրից 50մ
կամ ավելի մոտ
հեռավորության
վրա
Մոնիտորինգի
կետերը
սահմանված են
փոշու, ջրի,
աղմուկի և
թրթռումների
ելակետային
տվյալների և
կանոնավոր
մոնիտորինգի
պլանում

Ակնադիտական
ուսումնասիրություն
շինարարական
տեղամասերի
ստուգումների
միջոցով
Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում
Օդի որակի չափումը
գործիքներով
Աղմուկի չափումը
գործիքներով
Թրթռումների
չափումը
գործիքներով
Ջրի որակի չափումը
գործիքներով

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Բնապահպանական

Կապալառու

Մոնիտորինգի

պլանի (փոշի, ջուր,

Բնապահպանական պլանի

ժամանակացույցի

աղմուկ և թրթռումներ)

մշակում

համաձայն, որը
Կապալառուի

առկայությունը
Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

Այցելություններ այն
աշխատանքային
տեղամասերում,
որոնք ենթակա են
էրոզիայի,
ջրահեռացման
նստվածքների և
բուսահողի
պահեստավորման
ազդեցություններին:

Մոնիտորինգի արժեքը պետք

կողմից

է ներառվի կապալառուի

սահմանված է

բյուջեում

Փոշու, ջրի,
աղմուկի և

ՄՆՇՎԽ

թրթռումների

Բնապահպանության

մոնիտորինգի

մասնագետը դիտարկում և

պլանում

մոնիտորինգի է ենթարկում
Բնապահպանական պլանը և

Պետք է մշակվի

հետևում է Կապալառուի

Պլանը և

գործողություններին`

հաստատվի ԾԻԳ-

շրջակա միջավայրը

ի կողմից

պահպանելու նպատակով

նախքան
շինարարական

Վերահսկողության արժեքը

գործողություններ

պետք է ներառվի

ի մեկնարկը

կապալառուի բյուջեում
Ելակետային

Հրազդան գետի ջրի

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

տվյալները պետք

որակի

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

է հավաքագրվեն

հիդրոքիմիական

աշխատանքների

վերլուծությունը:

Վերահսկողության արժեքը

մեկնարկից 21 օր

Մոնիտորինգի

պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի

առաջ

ենթարկվող կետերը

բյուջեում

տեղակայված են

Փոշու
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

շինարարական

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

արտանետումներ

աշխատանքների

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

ի չափումներն

տեղամասից մոտ 50 մ

առնվազն երկու

դեպի գետն ի վեր և 50

Վերահսկողության արժեքը

շաբաթը մեկ

մ դեպի գետն ի վար:

պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի

անգամ և ավելի

բյուջեում

հաճախ` չոր

Փոշու
արտանետումների,
աղմուկի և
թրթռումների
չափումներ առավել
զգայուն
տարածքներում
շինարարական
աշխատանքների
տեղամասից մոտ 50 մ
հեռավորության վրա:
Ասֆալտի կամ
բետոնի գործարանի
շահագործման
դեպքում չափման
կետերը տեղակայված
են մոտակա բնակելի և
հասարակական
շենքերում:
Փոշու
արտանետումների
մակարդակը
հայաստանյան գործող
ստանդարտների
սահմանում է (ՀՀ
օրենքը
«Մթնոլորտային օդի

պայմաններում՝
ըստ ԱԵԱ-ներից
ստացված
դժգոհությունների
Ջրի որակի
պարամետրերի
չափումներն
առնվազն երկու
շաբաթը մեկ և
անմիջապես
հեղեղաջրերից
հետո
Աղմուկի և
թրթռումների
չափումները
նվազագույնը
երկու շաբաթը
մեկ անգամ, կամ
իրենց
բնակարանների
առնչությամբ
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

պահպանության
մասին», 1994 թ.,
փոփոխված` 2007թ.):

ԱԵԱ-ներից
ստացված
դժգոհությունների
հիման վրա

Աղմուկի և
թրթռումների
մակարդակները
հայաստանյան գործող
ստանդարտների
սահմանում են (ՀՀ
որոշում No 138 առ
2002թ.):
Ջրի
աղտոտվածությունը
ելակետային
տվյալների
մակարդակի
սահմանում է;

7.Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների
կառուցումը

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարներ

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Շինարարական

Կապալառու

Պաշտոնական

աշխատանքների

Շինարարական

կանոնավոր

ճամբարների պլանի

աշխատանքների

մոնիտորինգի

առկայությունը

ճամբարների պլանի մշակում

ժամանակացույցի
համաձայն

Շինարարական
աշխատանքների

Մոնիտորինգի արժեքը պետք

ճամբարների վայրը,

է ներառվի Կապալառուի

Պլանը պետք է

հատակագիծը

բյուջեում

մշակվի և
վավերացվի

համապատասխանու
մ են նախապես

ՄՆՇՎԽ

նախքան

իշխանությունների

Բնապահպանության

շինարարական

մասնագետը դիտարկում և

գործողություններ
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

հետ

մոնիտորինգի է ենթարկում

համաձայնեցված

Շինարարական

վայրին և

աշխատանքների

հատակագծին

ճամբարների պլանը

Դժգոհությունների

Վերահսկողության արժեքը

գրանցամատյանում

պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի

գրանցված

բյուջեում

ի մեկնարկը

դժգոհությունների
ծանրությունը և

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

քանակը

Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի
բյուջեում

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

Քարհանքի,
բացահանքի,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարանների և
կուտակավայրերի
գտնվելու վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը
Ազդեցության
ենթակա
համայնքներին
պատճառված
անհանգստություննե

Քարհանք,
բացահանք,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարաններ և
կուտակավայրեր

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Աշխատանքային

Կապալառու

Պաշտոնական

տեղամասերի

Աշխատանքային

կանոնավոր

կառավարման

տեղամասերի կառավարման

մոնիտորինգի

պլանի

պլանի մշակում

ժամանակացույցի
համաձայն

առկայությունը
Մոնիտորինգի արժեքը պետք
Շինարարական

է ներառվի Կապալառուի

Պլանը պետք է

աշխատանքների

բյուջեում

մշակվի և

ճամբարի(ների)

ՄՆՇՎԽ

վավերացվի

հատակագծի

Բնապահպանության

նախքան

համապատասխանու

մասնագետը դիտարկում և

շինարարական

թյունը Պլանի

մոնիտորինգի է ենթարկում

գործողություններ

մասնագրերին

Աշխատանքային

ի մեկնարկը
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Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

րը

տեղամասերի կառավարման
Դժգոհությունների

պլանը

գրանցամատյանում
գրանցված

Վերահսկողության արժեքը

դժգոհությունների

պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի

ծանրությունը և

բյուջեում

քանակը
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի
բյուջեում
9.Երթևեկության
մուտքերի
կառավարումը

և

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

Ճանապարհների
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 մուտքերի

կանոնավոր

մուտքերի

կառավարման պլանի

մոնիտորինգի

կառավարման

մշակումը

ժամանակացույցի
համաձայն

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

Մոնիտորինգի արժեքը պետք
է ներառվի Կապալառուի

Պլանը պետք է

բյուջեում

մշակվի և
վավերացվի

ՄՆՇՎԽ

նախքան

Բնապահպանության

շինարարական

մասնագետը դիտարկում և

գործողություններ

մոնիտորինգի է ենթարկում

ի մեկնարկը

Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլանը
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

քանակը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի 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

Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման
պլանի առկայությունը
դիտարկման համար
Պատահարների
վերաբերյալ
հաշվետվությունների
ձևաթղթերը լրացված
են պատահարների
դեպքում

Կապալառու

Պաշտոնական

Արտակարգ իրավիճակների

կանոնավոր

արձագանքման պլանի

մոնիտորինգի

մշակում

ժամանակացույցի
համաձայն

Մոնիտորինգի արժեքը պետք
է ներառվի Կապալառուի
բյուջեում

ՄՆՇՎԽ

Բոլոր պատահարները
կարգավորվում են
Պլանի համաձայն

Բնապահպանության

Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման
պլանի թիմի

Արտակարգ իրավիճակների

մասնագետը դիտարկում և

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողություններ
ի մեկնարկը

մոնիտորինգի է ենթարկում
արձագանքման պլանը
Վերահսկողության արժեքը
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

անդամները ստացել
են ուսուցում

պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
բյուջեում
ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ -ի
բյուջեում

11.Թափոններ և այլ

Շինարարության

նյութեր

ընթացքում
թափոնների և
շինարարական
նյութերի
կառավարումը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Փաստաթղթերի
դիտարկում
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Թափոնների և այլ

Կապալառու

Պաշտոնական

նյութերի

Արտակարգ իրավիճակների

կանոնավոր

կառավարման

արձագանքման պլանի

մոնիտորինգի

պլանի

մշակում

ժամանակացույցի
համաձայն

առկայությունը
Մոնիտորինգի արժեքը պետք
ԲՆ “Թափոնների

է ներառվի Կապալառուի

ուսումնասիրության

բյուջեում

կենտրոն” ՊՈԱԿ-ը
տրամադրել է
շինարարական
թափոնների
դասակարգումը

ՄՆՇՎԽ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման պլանը

ՄՆՇՎԽ-ի կողմից
հաստատվել են

Վերահսկողության արժեքը

թափոնների

պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի

կուտակման վայրերը

բյուջեում

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողություններ
ի մեկնարկը
Թափոնների
գրանցամատյանը
և Պլանը
թարմացվում են
յուրաքանչյուր
ամսվա սկզբում

և վերջիններիս բոլոր
թույլտվությունների
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Ծրագիր 1
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ձեռքբերումը

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Աղբը և ոչ պատշաճ

Վերահսկողության արժեքը

շինարարական

պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի

նյութերը

բյուջեում

կառավարվում են
համաձայն Պլանի
ցուցումների
Մշակվել է
թափոնների
գրանցամատյան և
ճիշտ լրացվել է
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
ժամանակավորապե
ս

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Շինհրապարակի

Կապալառու

Պաշտոնական

վերականգնման,

Շինհրապարակի

կանոնավոր

կանաչապատման և

վերականգնման,

մոնիտորինգի

բուսականության

կանաչապատման և

ժամանակացույցի

վերականգնման

բուսականության

համաձայն

պլանի առկայությունը

վերականգնման պլանի

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

մշակում

վերականգնման

Պլանը պետք է
մշակվի և
վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողություններ
ի մեկնարկը

աշխատանքներ

Բոլոր

Պահպանել կանաչապատված

մակերևույթների

տարածքներ պայմանագրում

վերականգնումը

Բոլոր մակերևույթների
վերականգնում
Բուսականության
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Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց
Շինհրապարակի
բուսականությունը
վերականգնված է

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ժամանակավորապես
օգտագործվել են
Շինհրապարակի
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:

սահմանված

պետք է ավարտվի

ժամանակընթացքում

նախքան ծրագրի
հանձնումը ԵՔ-ին

Մոնիտորինգի արժեքը
Վերահսկողության արժեքը

Թփերի և բույսերի

պետք է ներառվի

առողջական

Կապալառուի բյուջեում

վիճակը և աճը
ստուգվում է
թերությունների

ՄՆՇՎԽ

վերացման

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

ժամանակահատվ
ածում տարեկան
երկու անգամ` ուշ
գարնանը և վաղ
աշնանը

Մոնիտորինգի է ենթարկում
բուսականության
զարգացումը
Վերահսկողության արժեքը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ՄՆՇՎԽ-ի
բյուջեում

ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Հավելված 4. Էջ 55 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Վերահսկողության արժեքը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ -ի
բյուջեում
13.Արձանագրություն
ներ և
հաշվետվություն

Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
ստուգաթերթիկ,

Արձանագրված

Դիտարկում

տեղեկություններ

Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
արձանագրությունն
եր,

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

Գրանցամատյաններ
Հանրային լսումների
արձանագրություն
Ուսուցումների
արձանագրությունն
եր,

Կապալառուն

Կապալառու

նվազագույնը

Լրացնել և մոնիտորինգի
ենթարկել
ստուգաթերթիկները,
գրանցամատյանները,
Հանրային լսումների
արձանագրությունները,
ուսուցումների
արձանագրությունները

ամսական
կտրվածքով
ներկայացնում է
փաստաթղթերը
ՄՆՇՎԽ-ն
շաբաթական
կտրվածքով

Ձեռք բերել արտոնագրեր և
թույլտվություններ

ներկայացնում է

ՄՆՇՎԽ

հաշվետվություն

Ստուգել
համապատասխանությունը

Արտոնագրեր և
թույլտվություններ

Աղմուկի
ազդեցությունը

Ծրագրի

Դժգոհություններ

օտարման գոտին

ազդեցության առավել

Ազդեցության առավել
զգայունակ կրողներից

և
Առաջընթացի
վերաբերյալ

Զեկուցել ԾԿԻԱԽ/ԵՔԾԻԳ-ին

հաշվետվություն

ԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ

ԵՔԾԻԳ

Դիտարկել ՄՆՇՎԽ-ի
հաշվետվությունները

14. Երթևեկության
շարժը

մոնիտորինգի

Զեկուցել ԱԶԲ-ին

Տարին երկու
անգամ
հաշվետվություն
ներկայացնել
ԱԶԲ-ին

Կապալառու

Վերահսկել

Հավաքել և վերլուծել աղմուկի

աղմուկը և

Հավելված 4. Էջ 56 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց
Փոխադրամիջոցներ
ի
արտանետումներից
առաջացած օդի և
ջրի աղտոտիչները

զգայունակ
կրողներից
Աղմկաչափ
Թրթռաչափ

Ջրի աղտոտումը
պատահական
արտահոսքից

Օդի որակի
նմուշառում
Ջրի որակի
նմուշառում

15.Կանաչապատում

Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի
նորմալ աճը

Բոլոր
մակերևույթները,
որտեղ
կանաչապատման
աշխատանքներ են
իրականացվել

Տեղամասային
այցելություններ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ստացված
դժգոհությունների
դիտարկում
Աղմուկի և
թրթռումների
մոնիտորինգի
իրականացում, օդի
որակի և
մակերևութային ջրերի
նմուշառում` ՀՀ
օրենսդրության
սահմանված
մակարդակների հետ
համապատասխանութ
յունը ստուգելու
համար
Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի աճը և
սանիտարական
վիճակը

և թրթռումների, ջրի և օդի

թրթռումները, ջրի

որակի տվյալները

և օդի որակը

Մոնիտորինգի է ենթարկում

նվազագույնը

մասնագիտացված

տարին մեկ

մոնիտորինգային

անգամ կամ

կազմակերպությանը

կախված ԱԵԱ-ից
ստացված

Զեկուցել ԵՔ-ին

դժգոհությունների

Մոնիտորինգի արժեքը

ց

կներառվի Կապալառուի
բյուջեում
ԵՔ
Զեկուցել ԱԶԲ-ին
Կապալառու
Մոնիտորինգի է ենթարկում
կանաչապատված
տարածքները և ստուգում է
ծառերի և թփերի աճն ու
սանիտարական վիճակը
թերությունների վերացման
ժամանակահատվածում

Ինչպես
պահանջվում է
աշխատանքների և
թերությունների
վերացման
ժամանակահատվ
ածի վերջում`
մինչև հանձնմանընդունման ակտի
ստորագրումը

Մոնիտորինգի արժեքը
կներառվի Կապալառուի
բյուջեում
Զեկուցում է ԵՔ-ին
Հավելված 4. Էջ 57 - ը 58-ից

Վերջնական փաստաթուղթ V6

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Ծրագիր 1
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ԵՔ
Կանաչապատում.
շահագործման
ժամանակահատվածում
ծառերի և թփերի աճի ու
սանիտարական վիճակի
վերահսկում:
Զեկուցում է ԱԶԲ-ին:

Հավելված 4. Էջ 58 - ը 58-ից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
Ծրագծի թերթիկ
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում - Շիրակի փողոց
Սույն ծրագծի թերթիկը նկարագրում է Ճանապարհային հանգույց 2-ի՝ Նոր Շիրակի փողոցի և
Արտաշատի մայրուղու և Ճանապարհային հանգույց 3-ի՝ Արգավանդի փոխհատման (ըստ
ծրագրի պիկետաժի) երկայնքով բնապահպանական տեսանկյունից զգայուն թեժ կետերը և
ազդեցությունն առավել զգայուն կրողներին: Ծրագծի թերթիկը հիմք է հանդիսանում
ճանապարհի շինարարության և շահագործման հետևանքով ծրագրի տեղայնացված
ազդեցությունները բացահայտելու համար:

No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

1.

Արգավանդի
փոխհատում

0+500

Հրազդան գետի վրայով նոր
կամրջի շինարարությունը
կարող է առաջացնել գետի ջրի
աղտոտվածություն:

Ջրի որակը (շինարարական
աշխատանքների ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊ-ում)

2.

Արգավանդի
փոխհատում

0+500

Հրազդան գետի վրայով նոր
կամրջի շինարարությունը
կարող է ազդել ծրագծից 50 մ
հեռու գտնվող քարանձավի վրա,
որտեղ հավանաբար բնակվում
են չղջիկների հազվագյուտ
տեսակներ:

Չղջիկներիկ բնակավայրի վրա
ազդեցություն (շինարարական
աշխատանքների ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊ-ում)

No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

3.

Արգավանդի
փոխհատում

0+800 1+240

Ծրագրի շինարարությունը
Կարմիր Բլուր հնագիտական
վայրի շրջակայքում

Հնագիտական մնացորդներին
հասցվող վնասները (տես
ԲԿՊ-ի ցուցումները խնդրի
վերաբերյալ- Հավելված 4)

4.

Արգավանդի
փոխհատում

0+800 1+150

Կարմիր Բլուր հնագիտական
տեղանքում շինարարական
թափոնների կուտակումներ

Լրացուցիչ թափոնների
կուտակում հնագիտական
տեղանքում (տես ԲԿՊ-ի
ցուցումները խնդրի
վերաբերյալ- Հավելված 4)

5.

Արգավանդի
փոխհատում

0+800 1+250

Նոր ճանապարհի կառուցումը
Չարբախի գերեզմանոցի
շրջակայքում

Հնագիտական տեղանքին
հասցվող վնասներ (տես ԲԿՊի ցուցումները խնդրի
վերաբերյալ- Հավելված 4)

No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

No.

2

Տեղը

6.

Արգավանդի
փոխհատում
(օղակաձև
փոխհատում
հարավային
վերջնակետու
մ)

7.

Արշակունյաց
պողոտայի
հարավային
հատվածը
Նոր Շիրակ
փողոցի և
տարբեր
մակարդակնե
րի վրա
գտնվող
օղակաձև
խաչմերուկի
սկզբում

Կմ

1+280

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

Աղմուկի և թրթռման
ազդեցությունները N115 ավագ
դպրոցի և հարակից
բնակավայրերի վրա նոր
օտարման ենթակա ճանապարհի
մերձակայքում

Աղմուկ և փոշի
(շինարարության ընթացքում
չափման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊ-ում)

Գոյություն ունեցող
բնակարաններ, որոնք
ազդեցության կենթարկվեն
ճանապարհի շինարարական
գործողությունների և
շահագործման արդյունքում2

Աղմուկ, թրթռում և փոշի
(շինարարության ընթացքում
չափման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊ-ում)

Տնային տնտեսություններին
բերք ապահովող մասնավոր
այգիներ: Ամռանը ստվեր
ապահովող ծառեր, որոնք
փողոցին նաև գեղեցիկ տեսք են
հաղորդում:

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

Տես նաև Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի մայրուղի հատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագիրը, հուլիսի 2, 2013թ. v.3

No.

Տեղը

Կմ

Խնդիրը

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը

No.

8.

3

Տեղը

Կմ

Նոր Շիրակի
փողոց և
Արտաշատի
մայրուղի
քաղաքային
ճանապարհայ
ին հանգույց

1+800 2+000

Խնդիրը

Կառուցված բնակարաններ,
որոնք ազդեցության
կենթարկվեն ճանապարհի
շինարարական
գործողությունների և
շահագործման արդյունքում3
Տնային տնտեսություններին
բերք ապահովող մասնավոր
այգիներ: Ամռանը ստվեր
ապահովող ծառեր, որոնք
փողոցին նաև գեղեցիկ տեսք են
հաղորդում:

Շինարարության և
շահագործման ժամանակ
ստուգման ենթակա
պարամետրերը
Աղմուկ, թրթռում և փոշի
(շինարարության ընթացքում
չափման ենթակա
պարամետրերը տես ԲԿՊ-ում)
Վերականգնում և
կանաչապատում (տես ԲԿՊ
ցուցումները խնդրի
վերաբերյալ- Հավելված 4)

Տես նաև Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի մայրուղի հատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագիրը, հուլիսի 2, 2013թ. v.3

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
Աղմուկի և թրթռումների հետազոտության արդյունքները
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց

Եզրակացություն, Կետ 1
Համաձայն մեր միջև կնքված պայմանագրի Երևան քաղաքի Շիրակի փողում թվով
երկու 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, ինչը թույլ է տալիս տալ միջինացված
եզրակացություն՝ կապված ճանանապարհի երթևեկության ինտենսիվության հետ, տվյալ
հատվածում կազմել է միջինը 1000 մեքենա ժամում ցերեկային ժամերին (գիշերային
ժամերի 40%-ով պակաս):
Հետազոտության արդյունքներով 09.10.2013թ. առ 10.10.2013թ. իրականացված
աղմուկի չափումները ք. Երևան, Շիրակի 72 շենքում, ինչպես նաև շենքին անմիջապես
հարող տարածքում 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 5րդ 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 ենք չափումների արդյունքները:

Սերգեյ Կարապետյան

Եզրակացություն, Կետեր 2 և 3
Համաձայն մեր միջև կնքված պայմանագրի Երևան քաղաքի Արշակունյաց
պողոտայում և Նորագավիթ 1-ին փողոց, 1-ին փակուղում 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, ինչը թույլ է տալիս տալ միջինացված
եզրակացություն՝ կապված ճանանապարհի երթևեկության ինտենսիվության հետ, տվյալ
հատվածներում համապատասխանաբար կազմել է միջինը 1000 մեքենա ժամում
ցերեկային ժամերին (գիշերային ժամերի 30%-ով պակաս) Արշակունյաց պողոտայում և
միջինը 100 մեքենա ժամում ցերեկային ժամերին (գիշերային ժամերի 20%-ով պակաս)
Նորագավիթ 1-ին փողոց, 1-ին փակուղում:
Հետազոտության արդյունքներով 07.10.2013թ. առ 08.10.2013թ. իրականացված
աղմուկի չափումները ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայի 286/22 տանը և տանը
անմիջապես հարող տարածքում 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, իսկ ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, 1-ին փակուղի 813 տանը և տանը
անմիջապես հարող տարածքում գրեթե բոլոր ցուցանիշներով, համապատասխանում են
վերը նշված սանիտարական նորմերի պահանջներին: 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 ենք չափումների արդյունքները:

Սերգեյ Կարապետյան

Եզրակացություն, Կետեր 4 և 5
Համաձայն մեր միջև կնքված պայմանագրի Երևան քաղաքի, Նորագավիթ,
Արտաշատի խճուղու երկայնքով 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 1100 մեքենա ժամում ցերեկային ժամերին
(գիշերային ժամերի 20%-ով պակաս):
Հետազոտության արդյունքներով 13.10.2013թ. առ 14.10.2013թ. իրականացված
աղմուկի չափումները ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի, 4-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 14
տանը և ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 46/4 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 ենք չափումների արդյունքները:

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:

9., Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի
(վիբրացիայի) աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Աղմուկի չափման
09.10.2013թ.-10.10.2013թ.
1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Շիրակի 72
(օբյկտի անվանումը)

Եզրակացություն`
Չափման արդյունքում աղմուկի մակարդակը շեղատառերով
նշված կետերում ձայնային ճնշման օկտավային շերտերում, ձայնի
համարժեք մակարդակները և ձայնի առավելագույն մակարդակը
գերազանցում է սանիտարական նորմերով /ՍՆ N 2III-11,3/ սահմանված
պանանջները:

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

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

Ծանոթություն`

N 3292

Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել
ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը (ցերեկային ժամերին միջինը
1000
ավտոմեքենա
/ժամում,
գիշերային
ժամերին՝
600
ավտոմեքենա/ժամում ), ՍՆ N 2III-11,3 սանիտարական նորմերի 5-րդ
կետի աղյուսակ 3-ի 4-րդ և 9-րդ ենթակետերը և ծանոթության 2-րդ
կետը:

(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
Սանիտարական բժիշկ Սան.հիգ. ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան

ՍՆ N 2 III -11,3

ՄՑ N 43-001-07

6. Աղմուկի հիմնական աղբյուրները և այդ աղմուկի բնութագիրը

(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

____________________________________________
ստորագրություն

տրանսպորտային

Սահմանային թույլատրելի արժեքները բնակելի տարածքների համար

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ձայնի առավելագույն մակարդակը դԲԱ
(Lmax)
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72

63
55

52
44
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35

39
29
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35

32
32
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20

28
18

40
30

55
45

90
83

75
67

66
57

59
49

54
44

50
40

47
37

45
35

44
33

65
55

80
70

74,48

78,80

74,95

69,51

67,95

65,61

62,26

56,17

49,49

70,54

84,62

48,95

58,57

53,60

50,48

50,36

48,21

45,32

36,84

28,79

52,79

69,11

75,45

79,30

75,42

69,82

68,20

65,70

62,25

56,14

49,56

70,78

85,09

49,05

59,40

54,64

49,88

50,20

48,20

41,82

34,09

27,85

52,02

70,19

67,59

75,81

70,13

66,82

65,14

64,89

60,46

51,48

41,80

67,57

80,39

47,77

58,11

53,54

48,68

48,95

46,84

40,35

32,80

26,67

50,72

67,33

64,07

72,67

67,49

63,19

61,06

60,97

57,61

47,09

37,33

63,08

75,67

37,65

44,45

39,14

39,14

40,78

37,27

33,39

23,99

17,20

41,19

50,44

62,09

70,66

64,12

60,52

59,33

56,54

52,19

42,18

33,27

58,77

64,22

37,28

43,51

37,65

38,04

37,64

35,21

30,58

21,08

16,59

39,35

47,61

62,25

69,24

65,09

60,54

60,69

57,47

53,09

43,08

34,28

59,89

64,08

38,29

43,58

38,54

38,95

38,05

35,55

31,41

22,04

18,09

40,46

47,99

0600-2200
+

63

13

00

+

31,5

12

00

06 -22

22 -06
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"

10
00

00

1.

Օրվա ժամանակը չափման պահին

9
00

22 -06
Սահմանային թույլատրելի արժեքները հարող տարածքների համար

11

1800-2000

8

2000-2200

7

2200-2400

6

0000-0200

5

0200-0400

4

Ձայնային ճնշման մակարդակը դԲ օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական
հաճախություններով, Հց

0400-0600

իմպուլսային

3

տրանսպորտային

ընդհատվող

բնութագրության

տատանվող

սպեկտր
ի

մշտական

2

ըստ ժամանակի

տոնալ

Չափման վայրը

1

ըստ

լայնահուն

Հ/Հ

Աղմուկի բնույթը

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

8. Աղուկի չափման արդյունքները

00

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Չափումը կատարել է

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

0600-0800

18.

+

72,95

72,40

65,42

62,64

60,83

56,22

50,76

41,02

65,54

77,58

47,05

50,39

44,92

44,23

42,33

40,81

37,88

28,29

23,71

45,17

54,48

0800-1000

17.

+

66,63

74,34

78,94

75,71

69,77

67,13

64,32

61,58

55,70

47,88

69,85

81,33

54,77

60,11

55,54

50,68

50,95

48,84

42,35

34,80

28,67

52,22

66,77

1000-1200

16.

+

74,98

77,63

77,12

68,41

68,34

63,64

60,81

54,32

47,07

70,29

85,19

55,83

59,30

55,28

51,13

50,57

48,12

42,04

34,18

29,75

52,47

68,77

1200-1400

15.

+

73,80

79,88

76,88

70,52

68,10

64,71

61,95

56,43

47,83

70,52

87,20

56,52

61,07

57,29

52,09

52,50

50,14

43,36

36,05

30,19

54,08

68,09

1400-1600

14.

Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"

74,31

79,16

75,33

69,85

68,28

65,79

62,41

56,34

49,80

70,79

85,71

55,77

62,90

58,00

52,94

52,41

49,10

43,01

36,93

29,28

52,85

68,28

1600-1800

13.

72,49

79,30

76,22

70,13

67,52

64,45

61,62

55,96

47,88

70,09

83,33

54,71

62,65

58,93

53,27

53,87

51,26

43,31

36,23

28,87

52,77

65,49

Ստորագրությունը

9. Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի
(վիբրացիայի) աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Աղմուկի չափման
07.10.2013թ.-08.10.2013թ.
Եզրակացություն`

1, Չափման տեղը

ք. Երևան, Արշակունյաց 286/22, ք. Երևան, Նորագավիթ
(օբյկտի անվանումը)

Չափման արդյունքում աղմուկի մակարդակը շեղատառերով նշված
կետերում ձայնային ճնշման օկտավային շերտերում, ձայնի համարժեք
մակարդակները և ձայնի առավելագույն մակարդակը գերազանցում է
սանիտարական նորմերով /ՍՆ N 2III-11,3/ սահմանված պանանջները:

1-ին փողոց 1-ին փակուղի, 813 տուն
(հասցեն)
2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի
մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

Ծանոթություն`
Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել
ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը (ցերեկային ժամերին միջինը 1000
ավտոմեքենա/ժամում, գիշերային ժամերին՝ 700 ավտոմեքենա/ժամում
Արշակունյաց պողոտայում և
ցերեկային ժամերին միջինը 100
ավտոմեքենա/ժամում,
գիշերային ժամերին՝ 80 ավտոմեքենա/ժամում
Նորագավիթ 1-ին փողոց, 1-ին փակուղում), ՍՆ N 2III-11,3 սանիտարական
նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 4-րդ և 9-րդ ենթակետերը և ծանոթության
2-րդ կետը:

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
Սանիտարական բժիշկ

Սան. Հիգ. ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան
(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

ՍՆ N 2 III -11,3

ՄՑ N 43-001-07

6. Աղմուկի հիմնական աղբյուրները և այդ աղմուկի բնութագիրը

____________________________________________
ստորագրություն

տրանսպորտային

Սահմանային թույլատրելի արժեքները բնակելի տարածքների համար
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Ձայնի առավելագույն մակարդակը դԲԱ
(Lmax)
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06 -22

22 -06
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
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00

00

1.

Օրվա ժամանակը չափման պահին

9
00
00

Սահմանային թույլատրելի արժեքները հարող տարածքների համար
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Ձայնային ճնշման մակարդակը դԲ օկտավային շերտերում միջին
երկրաչափական հաճախություններով, Հց
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սպեկտր
ի

մշտական

2

ըստ ժամանակի

տոնալ

Չափման վայրը

1

ըստ

լայնահուն

Հ/Հ

Աղմուկի բնույթը

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

8. Աղուկի չափման արդյունքները
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Ինժեներ` Մ. Երիցյան
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)
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14.

Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
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13.

63,49

61,38

54,71

53,84

49,96
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50,29

44,68

36,68

36,99

35,57

32,59

29,95

27,86

23,37

38,21

49,65

Ստորագրությունը

9. Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի
(վիբրացիայի) աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Աղմուկի չափման
13.10.2013թ.-14.10.2013թ.
1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Նորագավիթ Արտաշատի խճ, 4-րդ փողոց
(օբյկտի անվանումը)

Եզրակացություն`

1-ին փակուղի 14 տուն, ք. Երևան, Նորագավիթ Արտաշատի
խճ, 46/4 տուն

Չափման արդյունքում աղմուկի մակարդակը շեղատառերով նշված
կետերում ձայնային ճնշման օկտավային շերտերում, ձայնի համարժեք
մակարդակները և ձայնի առավելագույն մակարդակը գերազանցում է
սանիտարական նորմերով /ՍՆ N 2III-11,3/ սահմանված պանանջները:

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

3. Չափման միջոցը

Ծանոթություն`

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել
ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը (ցերեկային ժամերին միջինը 1100
ավտոմեքենա /ժամում, գիշերային ժամերին՝ 880 ավտոմեքենա/ժամում),
ՍՆ N 2III-11,3 սանիտարական նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 4-րդ և 9րդ ենթակետերը և ծանոթության 2-րդ կետը:

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)

Սանիտարական բժիշկ

Սան. հիգ. ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան

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

(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

____________________________________________
ստորագրություն

և տրվել եզրակացություն

ՍՆ N 2 III -11,3

ՄՑ N 43-001-07

6. Աղմուկի հիմնական աղբյուրները և այդ աղմուկի բնութագիրը

տրանսպորտային

Սահմանային թույլատրելի արժեքները բնակելի տարածքների համար
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Ձայնի առավելագույն մակարդակը դԲԱ
(Lmax)
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74,07

68,73

67,86

67,86

65,18

59,21

53,80

72,13

81,21

56,82

59,81

63,05

51,64

52,27

50,69

43,55

34,36

28,46

55,23

69,98

67,23

72,38

69,97

68,71

65,48

64,75

62,00

54,93

47,20

69,79

77,58

54,62

56,84

51,95

43,43

43,47

40,69

37,30

30,53

25,97

48,25

53,39

68,25

71,46

70,02

67,59

64,34

64,09

61,06

54,58

45,73

68,67

75,36

57,58

60,14

62,49

50,47

52,07

49,59

41,99

34,28

27,59

55,04

66,49

66,64

70,04

69,59

66,21

64,26

62,22

61,69

53,44

46,79

65,07

73,49

51,15

52,49

48,25

40,65

40,55

39,15

34,01

28,26

21,97

43,19

50,19

0600-2200
+

63

13

00

+

31,5

12

00

06 -22

22 -06
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"

10
00

00

1.

Օրվա ժամանակը չափման պահին

9
00

22 -06
Սահմանային թույլատրելի արժեքները հարող տարածքների համար

11

1600-1800

8

1800-2000

7

2000-2200

6

2200-2400

5

0000-0200

4

Ձայնային ճնշման մակարդակը դԲ օկտավային շերտերում միջին
երկրաչափական հաճախություններով, Հց

0200-0400

իմպուլսային

3

տրանսպորտային

ընդհատվող

բնութագրության

տատանվող

սպեկտր
ի

մշտական

2

ըստ ժամանակի

տոնալ

Չափման վայրը

1

ըստ

լայնահուն

Հ/Հ

Աղմուկի բնույթը

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

8. Աղուկի չափման արդյունքները

00

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Չափումը կատարել է

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

0400-0600

18.

+

68,46

66,64

64,09

61,87

61,59

59,27

50,29

40,11

64,41

71,46

55,89

57,41

60,09

49,33

50,33

47,64

39,01

30,13

22,31

50,97

59,61

0600-0800

17.

+

64,79

69,81

72,16

70,98

68,49

66,79

64,33

62,16

55,21

47,64

68,98

78,19

58,46

58,97

50,26

45,79

45,77

42,19

38,03

31,21

26,66

47,64

55,84

0800-1000

16.

+

72,06

80,67

75,50

69,71

68,59

68,29

65,86

59,98

54,04

72,77

83,49

57,24

60,25

58,96

52,34

53,09

51,50

44,17

33,97

28,18

54,98

69,70

1000-1200

15.

+

69,14

75,48

70,48

70,99

66,64

65,67

64,03

57,81

49,90

70,83

81,23

54,71

57,11

52,06

47,37

45,11

41,21

41,99

36,09

29,34

50,09

57,91

1200-1400

14.

Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ, 14
տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"

71,77

79,71

74,46

68,88

68,00

68,12

65,43

59,44

54,09

72,36

81,87

60,01

62,91

57,39

55,23

51,18

47,57

42,29

34,40

30,18

53,08

70,54

1400-1600

13.

69,02

75,36

70,80

71,46

66,92

65,73

63,97

57,88

50,05

70,96

82,39

54,01

56,49

51,46

44,46

44,29

41,44

41,65

33,98

29,19

49,67

57,84

Ստորագրությունը

9. Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի (վիբրացիայի)
աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Թրթռման (վիբրացիայի) չափման

09.10.2013թ.-10.10.2013թ.
1. Չափման տեղը

Ք. Երևան, Շիրակի 72
(օբյկտի անվանումը)
(հասցեն)
2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի

Եզրակացություն՝

Չափման արդյունքում թրթռման արագացման մակարդակը միջին
երկրաչափական հաճախականություններով
(Հց) օկտավային շերտերում,
ճշտգրված մակարդակները համապատասխանում են հիգիենիկ նորմերով /ՀՆ N
2.2.4-009-06/ սահմանված պանանջները:

մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

N 3292

Ծանոթություն՝

(գույքացուցակի համարը)

Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել ճանապարհի
ծանրաբեռնվածությունը
(ցերեկային
ժամերին
միջինը
1000
ավտոմեքենա/ժամում, գիշերային ժամերին՝ 600 ավտոմեքենա/ժամում ), ՀՆ N
2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 6-րդ կետի աղյուսակ 7-ը:

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
Սանիտարական բժիշկ

Սան. Հիգ., ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան
(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

____________________________________________
ստորագրություն

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+

63

8

9

10

11

12

13

Թրթռման արագացման ճշտգրված
մակարդակ, դԲ

31,5

7

16

6

8

5

4

տեղային

4

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

2

տեխնոլոգիական

3

Օրվա ժամանակը չափման պահին

տրանսպորտատեխնոլոգիական

2

Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"

Վիբրացիայի
տիպը
ընդհանուր

տրանսպորտային

1
1.

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

Հ/Հ

8. Թրթռման(վիբրացիայի) չափման արդյունքները

14

75,07

67,70

61,89

61,14

59,13

56,23

77,74

71,18

57,16

55,59

55,97

58,71

54,44

68,25

75,69

67,49

62,48

62,54

60,01

57,44

78,08

69,45

60,92

55,25

56,26

58,72

55,39

69,76

65,11

61,25

57,05

55,35

57,72

56,79

72,01

61,92

54,77

55,71

54,53

58,34

53,32

64,68

63,22

59,88

55,21

53,26

54,98

54,38

68,01

58,08

51,46

54,44

52,39

56,81

51,19

63,87

59,26

58,49

54,64

55,89

55,29

53,36

66,28

56,36

54,73

54,03

54,72

51,09

50,11

62,71

58,69

57,49

55,29

56,08

55,68

53,33

66,01

57,28

55,19

53,68

54,49

52,01

51,52

63,08

65,11

63,83

57,05

53,35

55,72

57,79

73,40

64,21

57,18

55,62

56,21

58,79

55,86

67,82

1800-2000
+
+

2000-2200
+
+

2200-2400
+
+

0000-0200
+
+

0200-0400
+
+

0400-0600
+
+

0600-0800
+

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (հարող տարածք)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"
Շիրակի 72 (2-րդ հարկ)
40° 08'58,29" 44°27'05,33"

Չափումը կատարել է

+

67,08

65,23

61,68

56,12

57,93

55,27

74,81

62,70

58,90

56,25

55,41

58,62

54,78

68,45

68,79

66,02

60,79

56,74

58,69

56,69

76,35

57,32

55,86

55,91

55,64

56,16

54,73

68,58

69,17

68,34

60,79

61,01

58,88

56,79

77,54

63,45

60,92

55,25

56,26

58,72

55,39

69,76

71,26

68,53

62,43

62,32

59,73

57,90

75,73

65,28

61,41

55,01

56,45

58,04

54,87

68,67

75,26

69,34

63,35

66,44

59,37

56,92

76,68

66,64

62,06

56,14

57,01

58,79

55,21

69,01

0800-1000
+
+

1000-1200
+
+

1200-1400
+
+

1400-1600
+
+

1600-1800
+

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

Ստորագրությունը

9. Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի (վիբրացիայի)
աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Թրթռման (վիբրացիայի) չափման

07.10.2013թ.-08.10.2013թ.
1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Արշակունյաց 286/22, ք. Երևան Նորագավիթ 1-ին
(օբյկտի անվանումը)

փողոց 1-ին փակուղի, 813 տուն
(հասցեն)

Եզրակացություն՝

2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի

Չափման արդյունքում թրթռման արագացման մակարդակը միջին
երկրաչափական հաճախականություններով
(Հց) օկտավային շերտերում,
ճշտգրված մակարդակները համապատասխանում են հիգիենիկ նորմերով /ՀՆ N
2.2.4-009-06/ սահմանված պանանջները:

մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

N 3292

Ծանոթություն՝

(գույքացուցակի համարը)

Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել ճանապարհի
ծանրաբեռնվածությունը
(ցերեկային
ժամերին
միջինը
1000
ավտոմեքենա/ժամում, գիշերային ժամերին՝ 600 ավտոմեքենա/ժամում ), ՀՆ N
2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 6-րդ կետի աղյուսակ 7-ը:

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
Սանիտարական բժիշկ

Սան. Հիգ. ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան
(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

____________________________________________
ստորագրություն

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+

63

8

9

10

11

12

13

Թրթռման արագացման ճշտգրված
մակարդակ, դԲ

31,5

7

16

6

8

5

4

տեղային

4

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

2

տեխնոլոգիական

3

Օրվա ժամանակը չափման պահին

տրանսպորտատեխնոլոգիական

2

Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"

Վիբրացիայի
տիպը
ընդհանուր

տրանսպորտային

1
1.

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

Հ/Հ

8. Թրթռման(վիբրացիայի) չափման արդյունքները

14

77,28

75,66

69,44

66,81

65,01

60,75

77,67

63,20

62,77

63,64

59,59

63,65

58,27

69,21

61,54

60,25

61,55

58,09

60,99

55,79

67,68

57,54

57,66

56,43

56,77

59,16

55,46

64,84

77,32

76,13

68,87

66,88

65,13

60,89

77,96

63,77

63,33

64,27

59,93

64,15

58,75

69,73

62,21

61,46

61,98

59,11

62,58

57,49

68,21

57,49

58,06

56,24

55,99

59,08

54,86

64,57

70,80

66,13

62,49

61,28

60,10

55,16

77,11

56,17

55,53

54,82

54,91

57,91

52,18

62,77

60,28

59,87

58,98

57,09

60,55

56,07

66,65

56,41

56,89

54,77

53,08

56,39

53,27

63,01

60,59

58,55

53,49

52,66

55,15

56,03

68,47

55,89

55,01

53,15

53,23

56,82

51,24

61,89

1400-1600
+
+

1600-1800
+
+

1800-2000
+
+

2000-2200
+
+

2200-2400
+
+

0000-0200
+
+

0200-0400
+

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Արշակունյաց պող, 286/22 (հարող տարածք)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Արշակունյաց պող, 286/22 (ննջասենյակ)
40° 7'50,01" 44°28'49,95"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"
Նորագավիթ 1-ին փ, 1-ին փակ, 813 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'43,99" 44°28'59,23"

Չափումը կատարել է

+

58,48

57,46

56,58

55,48

57,08

55,11

64,97

54,29

54,19

52,18

51,34

53,68

51,08

61,46

63,11

61,64

58,07

55,13

57,12

58,37

71,48

60,77

56,90

55,52

55,07

56,59

55,55

68,02

63,65

60,89

62,55

60,41

60,98

57,61

70,28

59,29

59,68

57,61

59,31

60,28

56,45

66,69

77,07

76,67

69,23

67,23

65,52

60,98

77,29

63,83

64,50

65,62

57,98

62,08

57,51

69,13

63,25

64,08

64,21

59,34

61,07

56,55

69,58

60,02

59,41

56,78

59,22

60,39

55,89

65,35

0400-0600
+
+

0600-0800
+
+

0800-1000
+
+

1000-1200
+
+

1200-1400
+

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

Ստորագրությունը

9. Տարածքի գծագիր (տերիտորիայի աշխատանքային տեղի, ձեռքի մեքենաների) աղմուկի (վիբրացիայի)
աղբյուրի նշմամբ:
Չափման կետերի հերթական համարները:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ

Հիմնարկության անվանումը

Արձանագրություն
Թրթռման (վիբրացիայի) չափման

13.10.2013թ.-14.10.,2013թ,.
1. Չափման տեղը

ք. Երևան, Նորագավիթ Արտաշատի խճ, 4-րդ փողոց
(օբյկտի անվանումը)

1-ին փակուղի 14 տուն,

ք. Երևան, Նորագավիթ Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հասցեն)

Եզրակացություն՝

2. Չափումները կատարվել են հետազոտվող օբյեկտի ներկայացուցչի

Չափման արդյունքում թրթռման արագացման մակարդակը միջին
երկրաչափական հաճախականություններով
(Հց) օկտավային շերտերում,
ճշտգրված մակարդակները համապատասխանում են հիգիենիկ նորմերով /ՀՆ N
2.2.4-009-06/ սահմանված պանանջները:

մասնակցությամբ
(պաշտոնը, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

3. Չափման միջոցը

Աղմկաչափ OKTAVA-110A MAXIMA
(անվանումը, մակնիշը)

N 3292

Ծանոթություն՝

(գույքացուցակի համարը)

Չափման արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի է առնվել ճանապարհի
ծանրաբեռնվածությունը
(ցերեկային
ժամերին
միջինը
1000
ավտոմեքենա/ժամում, գիշերային ժամերին՝ 600 ավտոմեքենա/ժամում ), ՀՆ N
2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 6-րդ կետի աղյուսակ 7-ը:

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
Սանիտարական բժիշկ

Սան. հիգ., ստորաբաժանման ղեկավար` Ս. Կարապետյան
(անուն, հայրանուն, ազգանուն, պաշտոնը)

____________________________________________
ստորագրություն

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+

63

8

9

10

11

12

13

Թրթռման արագացման ճշտգրված
մակարդակ, դԲ

31,5

7

16

6

8

5

4

տեղային

4

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

2

տեխնոլոգիական

3

Օրվա ժամանակը չափման պահին

տրանսպորտատեխնոլոգիական

2

Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"

Վիբրացիայի
տիպը
ընդհանուր

տրանսպորտային

1
1.

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

Հ/Հ

8. Թրթռման(վիբրացիայի) չափման արդյունքները

14

72,46

67,55

63,49

65,70

59,66

57,20

76,39

69,09

66,69

60,59

63,16

58,73

55,95

70,35

72,84

67,43

66,95

67,55

60,05

56,91

74,88

61,93

60,30

55,68

57,07

57,76

55,13

68,44

70,19

66,28

64,21

64,88

59,13

55,15

71,25

60,11

59,31

55,06

55,24

54,99

54,71

66,39

64,25

63,58

60,14

62,21

56,45

56,25

69,88

60,01

58,13

54,09

54,55

53,11

52,46

64,64

59,97

56,59

53,94

55,71

56,57

54,11

67,43

52,81

53,14

53,93

53,66

55,41

53,99

63,61

59,06

55,88

53,27

54,21

55,77

53,68

66,88

52,77

53,01

52,45

52,44

54,31

52,77

62,99

60,28

56,04

54,28

55,11

56,49

54,33

67,28

53,97

54,25

53,18

54,26

55,41

53,16

64,22

1600-1800
+
+

1800-2000
+
+

2000-2200
+
+

2200-2400
+
+

0000-0200
+
+

0200-0400
+
+

0400-0600
+

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հարող տարածք) 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 4-րդ փ, 1-ին փակ,
14 տուն (հյուրասենյակ), 40° 7'21,75" 44°29'2,87"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն (հարող
տարածք), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"
Նորագավիթ, Արտաշատի խճ, 46/4 տուն
(հյուրասենյակ), 40° 7'5,00" 44°28'48,00"

Չափումը կատարել է

+

72,27

67,86

62,22

64,26

59,22

57,19

75,59

61,97

59,59

60,94

58,71

56,57

54,11

68,43

72,77

68,67

61,95

64,84

59,90

56,62

76,09

62,25

60,18

60,87

57,99

57,24

54,55

68,89

73,42

69,35

62,08

62,10

58,66

56,71

74,83

63,29

59,48

59,88

56,48

56,18

55,01

67,36

72,36

67,98

62,23

64,24

59,23

57,23

75,57

64,77

60,21

60,01

56,13

55,45

54,89

66,43

74,34

70,25

62,75

62,44

58,80

57,07

75,18

66,28

61,09

61,11

57,29

56,06

55,32

67,01

0600-0800
+
+

0800-1000
+
+

1000-1200
+
+

1200-1400
+
+

1400-1600
+

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

Ստորագրությունը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
Հրազդան գետի ջրի որակի ստուգման արդյունքները
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում – Շիրակի փողոց
Պատվիրատուի անունը` "Էջիս Ինտերնեշնլ" կազմակերպություն
Նմուշառման ամսաթիվը` 10.10.2013թ.
Արդյունքների տրման ամսաթիվը` 24.10.2013թ.

Հրազդան գետի հիդրոկենսաբանական ուսումնասիրության արդյունքներն ըստ
մակրոանողնաշարավորների

Դաս

Կարգ

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Moluscs
Moluscs
Moluscs
Malocostraca
Annelida

Ephemeroptera
Trichoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Amphipoda
Hirudinea

Ընտանիք
Baetidae
Hydropsichidae
Tipulidae
Chironomidae
Simulidae
Gyraulus
Planorbidae
Physidae
Gammaridae
Rhynchobdellida

Գիտական հարցերով տնօրենի տեղակալ`

Կենդանիների
թվաքանակը

Տեսակ

Ancylus
Gammarus
Haemopidae

450
100
33
500
600
60
70
90
40
300

Լ. Մարգարյան

Պատվիրատուի անունը` "Էջիս Ինտերնեշնլ" կազմակերպություն
Նմուշառման ամսաթիվը`
10.10.2013թ.
Արդյունքների տրման ամսաթիվը` 24.10.2013թ.

Հրազդան գետի հիդրոկենսաբանական ուսումնասիրության արդյունքներն ըստ
ֆիտոպլանկտոնի
Չափման միավորը

Որոշված քանակ

բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր

208 000
68 000
140 000
40 000
20 000
12 000
12 000
4 000
12 000
4 000
24 000

բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր

16 000
28 000
32 000
4 000

բջիջ/լիտր
բջիջ/լիտր

84 000
16 000

Bacillariophyta
Stephanodiscus
Diatoma vulgare
Navicula
Pinnularia
Surirella
Cymatopleura elliptica
Cocconeis
Cymbella
Diatoma hiemale
Nitzschia
Roicoshenia
Cyanophyta
Gloeocapsa sanguiena
Aphanoth. Clatrata
Spirulina abbreviata
Microcystys
Chlorophyta
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus acuminatus

Գիտական հարցերով տնօրենի տեղակալ`

Լ. Մարգարյան

Պատվիրատուի անունը` "Էջիս Ինտերնեշնլ" կազմակերպություն
Նմուշառման ամսաթիվը`
10.10.2013թ.
Արդյունքների տրման ամսաթիվը` 24.10.2013թ.

Հրազդան գետի ջրի հիդրոքիմիական անալիզի արդյունքներ
Չափված
արժեքը

Օգտագործված մեթոդը

C

13,92

Էլեկտրաքիմիական

Թափանցելիություն

սմ

31

Տեսողական

3

Կախված մասնիկներ

3,0

Գրավիմետրիկ

4

Գույն

մգ/լ
աստիճան

10,00

Տեսողական

6

Լուծված թթվածին

մգ/լ

7,10

Էլեկտրաքիմիական

7

Թթվածնի հագեցվածություն

69,00

Էլեկտրաքիմիական

8

Ջրածնային ցուցիչ

%
pH

7,96

Պոտենցիոմետրիկ

9

Կոշտություն

մգէկվ/լ

6,58

10

Հիդրոկարբոնատ իոն

մգ/լ

225,77

Հաշվարկային
Հետադարձ տիտրում

11

Սուլֆատ իոն

մգ/լ

230,65

ԻՔ

12

Քլորիդ իոն

մգ/լ

62,92

ԻՔ

13

Նիտրատ իոն

մգ/լ

21,81

ԻՔ

Նիտրիտ իոն

մգ/լ

1,1879

Սպեկտրոֆոտոմետրիկ

15

Ամոնիում իոն

մգ/լ

3,5772

Սպեկտրոֆոտոմետրիկ

16

Ֆոսֆատներ

մգ/լ

12,003

ԻՔ

17

Սիլիցիում

25,732

Սպեկտրոֆոտոմետրիկ

18

ԹՔՊ5

մգ/լ
մգ O2/լ

4,370

Էլեկտրաքիմիական

մգ O/լ

32

Օքսիդացում
բիքրոմատով

#

Չափված ցուցանիշը

1

Ջրի ջերմաստիճան

o

2

14

19

Բիքրոմատային օքսիդացում

Միավոր

20

Տեսակարար
էլեկտրահաղորդականություն

միկրոսիմ./սմ2

1105

Էլեկտրաքիմիական

21

մգ/լ

719

Էլեկտրաքիմիական

22

ԸԼԱ Հանքայնացում
Li

մգ/լ

0,0241

ԻԿՊ-ՄՍ

23

Be

մգ/լ

0,000014

ԻԿՊ-ՄՍ

24

B

մգ/լ

0,3969

ԻԿՊ-ՄՍ

25

Na

մգ/լ

122,718

ԻԿՊ-ՄՍ

26

Mg

մգ/լ

30,706

ԻԿՊ-ՄՍ

27

Al

մգ/լ

0,0838

ԻԿՊ-ՄՍ

28

P

մգ/լ

0,8273

ԻԿՊ-ՄՍ

29

K

մգ/լ

9,629

ԻԿՊ-ՄՍ

30

Ca

մգ/լ

80,49

ԻԿՊ-ՄՍ

31

Ti

մգ/լ

0,0125

ԻԿՊ-ՄՍ

32

V

մգ/լ

0,02536

ԻԿՊ-ՄՍ

33

Cr

մգ/լ

0,00282

ԻԿՊ-ՄՍ

#

Չափված ցուցանիշը

Միավոր

Չափված
արժեքը

Օգտագործված մեթոդը

34

Fe

մգ/լ

0,14526

ԻԿՊ-ՄՍ

35

Mn

մգ/լ

0,03925

ԻԿՊ-ՄՍ

36

Co

մգ/լ

0,00036

ԻԿՊ-ՄՍ

37

Ni

մգ/լ

0,00184

ԻԿՊ-ՄՍ

38

Cu

մգ/լ

0,00236

ԻԿՊ-ՄՍ

39

Zn

մգ/լ

0,00398

ԻԿՊ-ՄՍ

40

As

մգ/լ

0,00421

ԻԿՊ-ՄՍ

41

Sr

մգ/լ

0,9391

ԻԿՊ-ՄՍ

42

Mo

մգ/լ

0,0093

ԻԿՊ-ՄՍ

43

Cd

մգ/լ

0,00001

ԻԿՊ-ՄՍ

44

Sn

մգ/լ

0,00005

ԻԿՊ-ՄՍ

45

Sb

մգ/լ

0,00045

ԻԿՊ-ՄՍ

46

Ba

մգ/լ

0,03428

ԻԿՊ-ՄՍ

47

Pb

մգ/լ

0,00057

ԻԿՊ-ՄՍ

Օգտագործված մեթոդը: ԻՔ-իոնային քրոմատոգրաֆիա, ԻԿՊ-ՄՍ-ինդուկցիոն կապված
պլազմայով մաս-սպեկտրոմետրիա

Պատասխանատուներ`
Գիտական հարցերով տնօրենի տեղակալ`
Տվյալների վերլուծության և պահպանման բաժնի պետ`

Լ. Մարգարյան
Ա. Հովհաննիսյան

Պատվիրատուի անունը` "Էջիս Ինտերնեշնլ" կազմակերպություն
Նմուշառման ամսաթիվը` 10.10.2013թ.
Արդյունքների տրման ամսաթիվը` 24.10.2013թ.

Հրազդանի հատակային նստվածքում որոշված քիմիական ցուցանիշների
արժեքները
#

Չափված ցուցանիշը

Միավոր

Չափված
արժեքը

Օգտագործված մեթոդը

1

Li

գ/կգ

0,0062

ԻԿՊ-ՄՍ

2

Be

գ/կգ

0,001383

ԻԿՊ-ՄՍ

3

B

գ/կգ

0,0890

ԻԿՊ-ՄՍ

4

Na

գ/կգ

8,701

ԻԿՊ-ՄՍ

5

Mg

գ/կգ

0,112

ԻԿՊ-ՄՍ

6

Al

գ/կգ

26,0607

ԻԿՊ-ՄՍ

7

P

գ/կգ

0,7947

ԻԿՊ-ՄՍ

8

K

գ/կգ

15,708

ԻԿՊ-ՄՍ

9

Ca

գ/կգ

0,47

ԻԿՊ-ՄՍ

10

Ti

գ/կգ

6,6013

ԻԿՊ-ՄՍ

11

V

գ/կգ

0,11351

ԻԿՊ-ՄՍ

12

Cr

գ/կգ

0,07300

ԻԿՊ-ՄՍ

13

Fe

գ/կգ

33,21309

ԻԿՊ-ՄՍ

14

Mn

գ/կգ

0,52472

ԻԿՊ-ՄՍ

15

Co

գ/կգ

0,01557

ԻԿՊ-ՄՍ

16

Ni

գ/կգ

0,05607

ԻԿՊ-ՄՍ

17

Cu

գ/կգ

0,05325

ԻԿՊ-ՄՍ

18

Zn

գ/կգ

0,08616

ԻԿՊ-ՄՍ

19

As

գ/կգ

0,00671

ԻԿՊ-ՄՍ

20

Se

գ/կգ

0,00713

ԻԿՊ-ՄՍ

21

Sr

գ/կգ

0,1093

ԻԿՊ-ՄՍ

22

Mo

գ/կգ

0,0029

ԻԿՊ-ՄՍ

23

Cd

գ/կգ

0,00036

ԻԿՊ-ՄՍ

24

Sn

գ/կգ

0,00426

ԻԿՊ-ՄՍ

25

Sb

գ/կգ

0,00232

ԻԿՊ-ՄՍ

26

Ba

գ/կգ

0,09739

ԻԿՊ-ՄՍ

27

Pb

գ/կգ

0,01085

ԻԿՊ-ՄՍ

Օգտագործված մեթոդը: ԻՔ-իոնային քրոմատոգրաֆիա, ԻԿՊ-ՄՍ-ինդուկցիոն
կապված պլազմայով մաս-սպեկտրոմետրիա

Պատասխանատուներ`
Գիտական հարցերով տնօրենի տեղակալ`
Տվյալների վերլուծության և պահպանման բաժնի պետ`

Լ. Մարգարյան
Ա. Հովհաննիսյան

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Պատվիրատուի անունը` "Էջիս Ինտերնեշնլ" կազմակերպություն
Նմուշառման ամսաթիվը` 10.10.2013թ.
Արդյունքների տրման ամսաթիվը` 24.10.2013թ.

Հրազդան գետի ջրի հիդրոկենսաբանական ուսումնասիրության արդյունքներն ըստ
մակրոֆիտի տվյալների
Ուսումնասիրված տարածքում մակրոֆիտի ծածկույթը ափամերձ գոտում կազմում է
30%, ափի երկայնքով` 40%:
Հայտնաբերվել են հետևյալ տեսակները.

1. Chara vulgaris L. (որպես գերակշռող տեսակ)
2. Lemna trisulca L.
3. Lemna minor L.
4. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
5. Polygonum amphibium L.
6. Sagittaria sagittifolia L.

Գիտական հարցերով տնօրենի տեղակալ`

Լ. Մարգարյան

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0012, Կոմիտաս 29, հեռ.` +374 10 272007, +374 10 266196, ֆաքս` +374 10
272007
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Համայնքային ծառերի և թփերի հաշվառման արդյունքները (18.11.2013)
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում -Շիրակի փողոց

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

2013 թ. հունվարին աշխատանքային տեղամաս կատարած այցելության ընթացքում
(տե՛ս Հավելված 2) հաշվառված ծառերի քանակը հաստատելու և Ծրագիր 1-ի
(Ճանապարհային հանգույց 2 և 3) ՇՄԱԳ ուսումնասիրության հաշվետվության
վերջնական տարբերակը մշակելու նպատակով 2013 թ. նոյեմբերի 18-ին
կազմակերպվեց այցելություն աշխատանքային տեղամաս, որին մասնակցում էր նաև
“Egis International” կազմակերպության սոցիոլոգը: Ծրագիր 1-ի ճանապարհային
ծրագծերն անցնում են խիստ ձևափոխված քաղաքային և արդյունաբերական
տարածքներով:
Փողոցի ծառերը նշանակալից դեր ունեն համայնքի համար. դրանք նպաստում են
փողոցի միկրոկլիմայի բարելավմանը (ամռանը ստվեր են ապահովում),
պաշտպանում են քամուց և ձնակուտակումներից, ինչպես նաև փողոցին գեղեցիկ
տեսք են հաղորդում:
Ճանապարհային հանգույց 2-ի (Արգավանդի փոխհատում-ոխհատո փողոց, Նոր
Շիրակի փողոց ողԱրտաշատի մայրուղի) երկայնքով ընդհանուր առմամբ հաշվառվել
է 115 մեծ և փոքր ծառ (10սմ-80սմ ԿԲՏ-ով), 22 թուփ և 15 տնկի: Այդ ծառերի և
թփերի տեսակների թվում գրանցվել են հետևյալ տեսակները՝ բարդի, ուռենի
հացենի, թխկի, հաճարենի և կաղնի:
ԲԿՊ-ում ներկայացված մեղմացնող միջոցառումները շեշտադրում են այն փաստը, որ
ծառահատումը պետք է նվազագույնի հասցնել, և առաջարկվում է ծառերն
արմատահանել և վերատնկել հարակից տարածքներում: Այն դեպքերում, երբ
ծառահատումն ու թփերը հեռացնելը միակ տարբերակն է, կկիրառվի վերատնկման սխեմա
6:1 հարաբերակցությամբ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր հատված ծառի կամ թփի դիմաց կտնկվի 6
տեղական ծառ և թուփ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
Կարմիր Բլուրի հնագիտական հաշվետվություն (Օգոստոս, 2013)
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում-Շիրակի փողոց

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ

ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈՒՐԻ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
2013 թ. օգոստոսին կատարված աշխատանքների ընթացիկ
հաշվետվություն

Տնօրեն՝

Հ. Ե. Սիմոնյան

Երևան 2013
1

2013 թվականի օգոստոսի սկզբից Պատմամշակութային ժառանգության
գիտահետազոտական կենտրոնի արշավախումբը ձեռնարկեց Կարմիր բլուրի
բնակավայրի պեղումները: Արշավախմբի կազմում ընդգրկված են ղեկավար` Հ.
Սիմոնյան, ղեկավարի տեղակալ` Հ. Բադալյան, ջոկատների պետեր`Վ.
Մարգարյան, Լ. Մկրտչյան, Մ. Մելքոնյան, Ս. Մանուկյան, Ճարտարապետ` Կ.
Ղաֆադարյան, մարդաբան` Ռ. Մկրտչյան և հիսունից ավելի պեղող-բանվորներ:
Կարմիր բլուրի բնակավայրը գտնվում է միջնաբերդից արևմուտք և
հարավ, Հրազդան գետի ձորից հարավ: Հնագույն բնակավայրը զբաղեցնում է
ավելի քան 40 հա տարածք: Այն արևելյան մասում պաշտպանված է եղել
պարսպապատով, որը ուղիղ անկյան տակ թեքվելով 300 մ.` հասել է մինչև
հարավ: Պարսպապատը ավարտվել է խոշոր աշտարակով, որտեղ հավանաբար
մուտք է եղել1:
Այստեղ 1940-ական թվականներից սկսած կատարվել է սիստեմատիկ
լայնամասշտաբ պեղումներ` ինչպես միջնաբերդում, այնպես էլ բնակավայրում:
Բնակավայրում պատարված պեղումներով բացվել է մի շարք կառույցներ`
<<Բազմասեկցիոն տունը>>, <<Հայտնի ուրարտացու տունը>> և այլ կառույցներ:
Ներկայումս բնակավայրի հարավային հատվածում է գտնվում Վերին
Չարբախի գերեզմանոցը: Այստեղ Երևանի քաղաքապետարանի նախագծով
պետք է կառուցվի նոր, ասֆալտապատ ճանապարհ և Հրազդանի կիրճի վրա
կամուրջ` Երևանի կենտրոնը շրջանցող ճանապարհներից մեկը: Ահա այս
ճանապարհաշինական աշխատանքներով պայմանավորված արշավախումբն
իրականացնում է հետախուզական պեղումներ և ուսումնասիրություններ`
հուշարձանի հնարավոր վնասումը և ավերումը բացառելու նպատակով:
Պեղումների համար նախանշվեցին 10 հետախուզական տեղամասեր`
յուրաքանչյուրը

4x16 մ մակերեսով: Տեղամասերը բաժանվեցին չորս 4x4 մ

մակերեսով քառակուսիների: Պեղումների առաջին փուլում` օգոստոս ամսին
միաժամանակ իրականացվեցին 5 տեղամասերի պեղումներ, որոնցից 3-ը
կշարունակվեն պեղվել նաև սեպտեմբերին: Տեղամասերից յուրաքանչյուրում
աշխատում են մեկ հնագետ` ջոկատի պետ և տաս պեղող բանվոր: Երկու
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աշխատող էլ զբաղված են հայտնաբերված գտածոների` խեցեղենի լվացման, և
մաքուր

տոպրակներում

տեղավորելու

աշխատանքներով:

Պեղման

աշխատանքներն իրականացվում են մանր գործիքներով` փոքր քլունգներով,
մալաներով և խոզանակներով: Ամբողջ, տասնյակ մ3 ծավալով պեղված հողը
պարտադիր մաղվում էր հատուկ պեղումների համար պատրաստված փոքր
մաղերով`

բացառելով

որևէ

հնագիտական

գտածոյի

կորուստը,

իսկ

տեղամասերից հանված մեծ քանակությամբ (տասնյակ բեռնատարների չափով)
քարերը սայլակների օգնությամբ տեղափոխվում և կուտակվում է առանձին
վայրերում` տեղամասերից հեռու: Այս աշխատանքների արդյունքում էին որ
տեղամասերից երկուսում ունեցանք լուրջ ձեռքբերումներ, որոնք մանրամասն
ներկայացված են ստորև:

3

N 1 ՏԵՂԱՄԱՍ
N 1 տեղամասը գտնվում է N 2 տեղամասից հարավ և ունի հյուսիսարևելք-հարավ-արևմուտք ուղղվածություն: Տեղամասի հյուսիսային հատվածն
ավերված էր` լի ժամանակակից աղբակույտով: Հյուսիս-արևելյան հատվածում`
IV քառակուսիում առկա էր մի խողովակ, որի տեղադրման ժամանակ էլ
ավերվել էր տեղամասի վերին և I շերտերը (աղ. 1, նկ. 1):
Վերին և I շերտերի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվում էին մեծ
քանակի հնագիտական նյութեր` խեցեղեն վանակատից ցլեպներ ու թեփուկներ
և այլն: Խեցեղենը հիմնականում սև և գորշ մակերեսվ խոհանոցային հասարակ
անոթների տարբեր մասեր էին, որոնց մեջ հանդիպում էին նաև զարդանախշված
բեկորներ: Վերին շերտից հայտնաբերված ամենահետաքրքիր գտածոն IV
քառակուսիում գտնված տափակ, կոճականման, միջանցիկ անցքով, կարմրանարնջագույն սարդիոնից պատրաստված ուլունքահատիկն էր (աղ. 2, նկ. 5):
Կարմիր բլուրի պեղումների ընթացքում, օգոստոս ամսին, առաջին լուրջ
հայտնագործությունը եղավ N 1 տեղամասի կենտրոնում N 1 դամբարանի
հայտանբերումը: Դամբարանն առնված էր կրոմլեխի մեջ, որը պահպանված էր
գրեթե բոլոր հատվածներում: Այն կառուցված էր հիմնականում փոքր և միջին
չափի գետաքարերով, որի տրամագիծը 3,5 մ էր (աղ. 1, նկ. 3-6): Կրոմլեխից
ներս` կենտրոնում, I և II քառակուսիների հատման մասում բացվեց
դամբանախուցը: Այն հիմնահողային խուց էր, որը փորվել էր պնդեցված հարթ
հատակի մեջ: Դամբանախուցը, որն ունի հյուսիս-հարավ ուղղվածություն`
օվալաձև է: Խցի հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հատվածում պահպանված էր
գետքարերով շարվածք հիշեցնող հատված, որը վերևից իջնում էր դեպի
դամբարանի խորքը: Դամբանախցի ներսում, մինչև 70-80 սմ գետաքարերով լիցք
էր արված, իսկ ստորին` 30-35 սմ հաստությամբ շերտում առկա էր առանց
քարերի փափուկ բաց գույնի կավահող, որը ծածկել էր հանգուցյալներին և
ուղեկցող նյութը: Ամբողջ խցից, վերին և ստորին շերտերից հայտնաբերվում էին
փոքր և միջին չափերի անոթների պատկանող բեկորներ` շրթերի, հատակների և
իրանների մասեր:
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Դամբարանը կատակոմբային էր, որի պատերը ուղղահայաց իջնում էին`
ստորին մասում ընդարձակվում` ստեղծելով խորշեր: Խորշեր էր արված
դամբանախցի հարավային, արևելյան և հյուսիսային մասերում: Ամենամեծ
խորշը հյուսիսայինն էր, որը խորոնում էր մինչև 75 սմ, (բարձրությունը` 50 սմ,
բացվածքը` 110 սմ): Հյուսիսային խորշից հայտնաբերվեցին կենդանների և
մարդու ոսկորներ, խեցեղենի բեկորներ`բերանի, հատակի և իրանի մասեր`
ներսից և դրսից մոխրի ակընհայտ հետքերով, որը թույլ է տալիս մտածել, որ
այստեղ կատարվել է դիակիզման ծես:
Դամբանախցի հյուսիսային մասում տեղադրված էր թաղման գույքը` երեք
շարքով դրված անոթներ (աղ. 2, նկ. 3-4):
I անոթը շարքի հարավ-արևմտյան մասում էր: Այն անկանթ, նեղ բերանով
և ավելի նեղ վզով, գնդաձև իրանով, սև մակերեսով սափոր էր, որի իրանին`
վզից ներքև պահպանված էին զարդանախշեր:
II անոթը տեղադրված էր երկու սափորների միջև: Այն լայնաբերան,
անկանթ, կարճ և փքված իրանով կճուճ էր: Սև մակերեսով իրանի վրա
պատկերված էին եղունգազարդեր:
III անոթը շարքի հյուսիս-արևելյան հատվածում էր: Այն ևս նեղ վզով և
բերանով անկանթ սափոր էր` նման առաջին անոթին, սակայն տարբերվում էր
փոքր չափերով: Այս սափորի իրանը ևս զարդանախշված էր:
Դամբանախցում կատարվել էր երկու մարդու թաղում:
Առաջին կմախքը գտնվում էր խցի կենտրունում` հյուսիս-հարավ
ուղղությամբ: Հանգուցյալը պառկած էր ձախ կողմի վրա` խիստ կծկված
վիճակում` ոտքերը V-աձև ծալված: Ձախ ձեռքն արմունկի և դաստակի
հատվածում ծալված, ուղղված էր անրակի ուղղությամբ` դեպի արևելյան պատը:
Ձախ դաստակը դեմքի ձախ հատվածի տակից խիստ կծկված վիճակում
ուղղված էր դեպի աջ դաստակը: Աջ ձեռքը արմունկային հոդի մասում ճկված էր
դեպի վեր: Հանգուցյալը գտնվում էր գլխով դեպի հյուսիս` մի փոքր շեղված դեպի
հյուսիս-արևելք` դեմքով արևելք: Աջ ոտքի վրա դրված էր խոշոր եղջերավոր
կենդանու երկու ամբողջական կողոսկրեր և մի ազդոսկր: Իսկ ձախ ոտքի բութ
մատի միացությունների տակ հայտնաբերվեց խոշոր եղջերավոր կենդանու
ատամ: Խոշոր երջերավոր կենդանու ոսկորների առկայությունը փաստում է, որ
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այստեղ կատարված է զոհաբերություն, սակայն կենդանու ոչ բոլոր մասերն են
դրվել

դամբանախցում:

Հանգուցյալը

միջին

տարիքի`

40-45

տարեկան,

խոշորամարմին իգական սեռի ներկայացուցիչ է (աղ. 2, նկ. 3-4):
Հանգուցյալի ձախ ձեռքի չորրորդ մատի ֆալանգի վրա գտնվեց բրոնզե
տափակ, լայն մատանի: Մեկ այլ օղակ-մատանի հայտնաբերվեց աջ ոտքի թաթի
վրայից: Իսկ ակնակապիճների մոտից, արևեկյան պատից մոտ 15 սմ
հեռավորության վրայից գտնվեց մի երկաթե իր, որը նետասլաք էր հիշեցնում:
Մետաղե իրերից էր վերին շերտից հայտնաբերված բրոնզե օղը, որի ծայրերը
բարակեցված են: Այն հավանաբար ականջօղ էր (աղ. 2, նկ. 7-8): Բացի այս
նյութերից դամբանախցի հատակի վրայից հայտնաբերվեցին նաև կարմրադարչնագույն

սարդիոնից

պատրաստված

կոճականման

և

տակառաձև

ուլունքահատիկներ (աղ. 2, նկ. 6):
Երկրորդ
արևմուտքում:

հանգուցյալը

պառկած

էր

արևելքից-արևմուտք`

գլուխը

Կմախքի մեծ մասը գտնվում էր հարավային խորշի մեջ:

Հանգուցյալի ոտքերը խիստ ծալված էին դեպի դեմքը: Ոտքերը խաչված էին և
ծնկներոի մասում մոտեցրած դեմքին: Հանգուցյալի ձեռքերը և մատները
մասնատված էին: Հավանաբար մասնատված է եղել նաև գլուխը: Կմախքի վզի
ողերը, կրծքոսկրերը, անրակոսկրերը բացակայում էին: Սրբոսկրը և կոնքի
ոսկորներից մեկը գտնվում էին insitu վիճակում: Համգուցյալը 14-16 տարեկան
պատանի

էր2:

Կմախքները

և

նյութերը

հայտնաբերվեցին

95-105

սմ

խորությունում:
Այսպիսով ուրարտական ժամանակաշրջանին` Ք. ա. 8-6-րդ դարերին
պատկանող հասարակ քաղաքացու դամբարանում ըստ երևույթին տեսնում ենք
և դիադրման, և դիամասնատման և դիակիզման ծեսերով կտարված թաղումներ:
Առաջինը` կնոջ թաղումն էր, երկրորդը` պատանու, իսկ երրորդը` կատարված
էր հյուսիսային խորշի մեջ, որի պեղումները ավարտված չեն և հետագա
ուսումնասիրությունները կամ կհաստատեն կամ կհերքեն այս վարկածը:
--------2

Ոսկորները տեղում ուեումնասիրել է մարդաբան Ռ. Մկրտչյանը:

Հեղինակներ` Հ. Բադալյան, Մ. Մելքոնյան
6

1

2

3

5

4

6

Աղյուսակ 1, 1-2 N 1 տեղամասի ընդհանուր պատկերը, I շերտի պեղումներից հետո: 3-6, N 1
տեղամասում բացված դամբարանի կրոմլեխը` արևելքից, արևմուտքից և հյուսիսից:
դամբանախուցը` մինչ պեղումները:

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Աղյուսակ 2, 1-2 N 1 տեղամասի N 1 դամբարանախցի պեղումկների ընթացքում: 3-4 կնոջ թաղում`
ուղեկցող նյութերով: 5-6 Տեղամասից և դամբարանից հայտնաբերված ուլունքներ: 7-8 Դամբարանից
հայտնաբերված ականջօղ:
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N 2 ՏԵՂԱՄԱՍ
N 2 պեղավայրը գտնվում է N 3 տեղամասից մի քանի մետր արևելք: Այն ունի մի
փոքր թեքություն՝ դեպի հարավ-արևմուտք: Բաղկացած է 4 քառակուսիներից:
Առաջին օրվա ընթացքում հեռացվեց տեղամասի տարածքի խոտածածկը և
շինարարական աղբը, այնուհետև սկսվեցին ճիմահողի հեռացման աշխատանքները:
Ճիմահողի տակ կար քարերի խիտ շերտ՝ ամբողջ պեղավայրի տարածքով մեկ:
Դրանք գլաքարեր էին և տարբերվում էին միայն III քառակուսու քարերը, որոնք
չափերով ավելի մեծ էին և կար կուտակում: Գտնվեցին մի քանի սև խեցու բեկորներ,
IV քառակուսու b հատվածից գտնվեց երկու մասի բաժանված խեցու հատակ:
Հաջորդ օրվա ընթացքում գտնվեցին մեծ քանակությամբ օքսիդացված երկաթի
խոշոր կտորներ, վանակատ, խճապակի, մի քանի խեցու բեկոր:
Հողն ու մանր քարերը հեռացնելուց հետո պարզվեց, որ քարերի հիմնական
կուտակումները III քառակուսու a և IV քառակուսու b հատվածներում էին:
Ճիմահողը հեռացնելուց հետո հասանք I շերտին: IV քառակուսու b հատվածի
քարերի կույտի վրայից պեղումների II օրը գտնվեց երկաթե ծանր գունդ, որի
կենտրոնով երկայնակի անցնում է թեթև ակոսային գիծ: Նույն օրը IV քառակուսում
ուրվագծվում էին քարե կիսաշրջաններ, որոնք ծածկված էին լիցքով: Օգոստոսի 11-ին
ճիմահողը հեռացված էր բոլոր 4 քառկուսիներից

և դրանք պատրաստ էին

լուսանկարման համար: Նույն օրվա ընթացքում b8 քառակուսում գտնվեց փոքրիկ
խճապակյա սրվակի կանթի վերին հատվածը, որը վերևում ձուլված է եղել պսակին:
IV քառակուսու a7 հատվածից գտնվեց բրոնզի փոքրիկ կտոր: III քառակուսում կան
ծառի փտած կոճղեր: Ամբողջ տեղամասում տարածված են ծառի փտած արմատներ:
Օգոստոսի 12-ին III քառակուսու a5 հատվածի քարերի կույտի վրայից գտնվեց
մոխրացած հաստ /կճուճ կամ կարաս/ խեցու բեկոր: Հետագա երկու օրերի
ընթացքում գտնվում էր խճապակի, օբսիդյան և գունազարդված ապակի, որի վրայի
փայլային շերտը հեշտությամբ թափվում է: Օգոստոսի 16-ից հողը սկսվեց մաղվել և
յուրաքանչյուր քառակուսու հողային հանույթը մաղվում է առանձին: Մանր
խեցեբեկորներից զատ՝ դուրս են գալիս խեցանոթի շուրթեր: II քառակուսու a3
հատվածից դուրս եկավ կլոր օբսիդյանե գունդ, որն ամբողջությամբ պատված էր
նստվածքով: Հատուկենտ գտնվում են քարե գործիքներ հիշեցնող քարեր, որոնց
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իսկությունը կպարզվի հետագայում: Օգոստոսի 17-ին I քառակուսու a1 հատվածից՝
14 սմ խորությունից գտնվեց Ստալինի պատկերով մանրադրամ (копейка), ինչը
վկայում էր, որ դեռ չէինք հասել հստակ մշակութային շերտի: Նույն օրը IV
քառակուսու a8 հատվածում՝ 12 սմ խորությունից գտնվեց խճապակե սրվակի կանթի
մի փոքր մաս՝ նման օգոստոսի 11-ի գտածոյին: IV քառակուսու b մասում քարերի մեծ
կուտակում է, իսկ a մասում լիցք է արված: I քառակուսուց գտնվեց բազալտե
բավական մեծ քար:
Օգոստոսի 23-ին III քառակուսու b6 մասից գտնվեց բրոնզի կտոր՝ 22սմ
խորությունից, 26սմ խորությունից՝ ատամնաշարի ստորին շարքի դիմային մասի
ատամ և 20սմ խորությունից՝ սեղան ատամ: Օգոստոսի 24-ին ևս մի ատամ գտնվեց IV
քառակուսու b7 հատվածից: III քառակուսու b6 հատվածից՝ 50սմ խորությունից,
գտնվեց խեցանոթի ամբողջական կանթ: Օգոստոսի 25-ից խեցու բեկորների
քանակությունը կտրուկ աճում է IVքառակուսու a7, b7 հատվածներից, III
քառակուսու b6, a6 հատվածներքում: Նույն տեղերում հետագա օրերի ընթացքում
գտնվեցին ոսկորներ:
I քառակուսու b2 հատվածի անկյունային մի փոքր հատվածից գտնվեց մեծ
քանակությամբ խեցի, նաև ոսկորներ, և պարզվեց, որ այդ վայրում կատարվել է
կենդանու զոհաբերություն՝ բազալտե սալաքարի կողքին:
Ամբողջ տեղամասի տարածքից օգոստոսի 25-ից սկսվեց II շերտի պեղման
աշխատանքները: Օգոստոսի 26-ին I քառակուսին մեծացվեց, քանզի սալաքարի մոտ
հնարավոր դամբարանը ամբողջությամբ պետք է պեղվեր: Նոր՝ V քառակուսին (2×3)
գտնվում է I քառակուսու կողքին:
III քառակուսու a6 հատվածից՝ 31սմ խորությունից գտնված ոսկորը մարդու
ոտքի սրունքի ոսկր է: IV քառակուսու b7 մասից գտնվեց ևս մեկ ամբողջական կանթ,
որի մեջտեղում՝ արտաքին կողմից, կար վերադիր կիսաշրջան՝ փոքրիկ անցքով:
Օգոստոսի 31-ին արդեն հստակ բացվեց IV քառակուսու a մասում գտնվող
դամբարանը /кромлех/: Արտաքին շրջանը հարավային մասով դուրս է մնում
քառակուսուց: Կենտրոնական մասը ամբողջությամբ գտնվում է քառակուսու a7
հատվածում: Դամբարանի արտաքին շրջանի տրամագիծը 3մ 45սմ է, ներքին շրջանը,
որի շուրջը պատված է ցեմենտանման ամուր նյութով, 97սմ լայնություն ունի, բայց
շրջանի վերևում երևում է նաև դամբարանի գլխամասը:
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Արտաքին շրջանի հարավ-արևմտյան մասից գտնվել է սև անոթի շուրթի մեծ
բեկոր՝ խրված շրջանի քարերի տակ /27սմ խորություն/:
Մինչ այժմ գտած խեցանոթի բեկորները հիմնականում սև են և մուգ մոխրագուն,
հազվադեպ գտնվում է ուրարտական կարմիր անոթների բեկորներ, շատ քիչ՝
շագանակագույն խեցանոթների մանր բեկորներ:

Հեղինակ՝ Ս. Մանուկյան

1

2

11

3

4

5

6

Աղյուսակ 3, 1-2 N 2 տեղամասի ընդհանուր պատկերը: 3-4, II տեղամասում հայտնաբերված
երեխայի թաղում: 5-6 Պեղումներից հայտնաբերված ճզմված անոթ:

1

2

12

3

4

5

6

7
Աղյուսակ 4, 1-4, N 2 տեղամասի պեղումներից հայտնաբերված խեցանոթների մասեր: 5-6,
Փոսիկներով քար: 7, Դամբարան` բացված II տեղամասում:

N 3 ՏԵՂԱՄԱՍ
N 3 տեղամասը գտնվում է N 2 տեղամասի շարունակությամբ` արևմտյան
հատվածում: Այն ինչպես բոլոր տեղամասերը, 16x4 մ մակերեսով ուղղանկյուն է,
որը ևս բաժանվեց 4x4 մ չափերով քառակուսիների: Պեղավայրին տրվեց 3000
locus
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Տեղամասի վերին` մինչև 10 սմ հաստությամբ շերտը ծածկված էր առատ,
չորացած բուսականությամբ:

Փափուկ սևահողի մեջ հանդիպում էին մեծ

քանակությամբ քարեր: Տեղամասի հարավ-արևմտյան մասում` I քառակուսիում
կար ժամանակակից կենցաղային և շինարարական աղբի մի բլուր, որի
բարձրությունը հասնում էր մինչև 1-1,2 մ: վերին շերտի պեղումների ժամանակ
հանդիպում էին ժամանակակից իրեր` հիմնականում կենցաղային աղբ,
շինարարական թափոններ, մետաղական իրեր, մեծ քանակի ասֆալտե և
բետոնե խոշոր բեկորներ և այլն:
Այնուամենայնիվ տեղամասի վերին շերտից և բոլոր քառակուսիներից
հայտնաբերվում

էին

հնագիտական

նյութեր,

որոնք

ժամանակագրական

առումով բաժանվում են երկու խմբի` ուրարտական ժամանակաշրջանի և ուշ
միջնադարյան:
Ուրարտական ժամանակաշրջանի նյութերի մեջ գերակշռողը խեցեղենն է:
Հայտնաբերվել են բեկորային տեսքով, դրանք տարբեր ձևերի խոհանցային,
հասարակ անոթների` քրեղանների, կճուճների սափորների մասեր են, որոնք
ունեն սև և գորշ մակերես և հանդիսանում են տեղական մշակույթի արգասիք:
Գտնվել են նաև տարբեր` հիմնականում մանր եղջերավոր կենդանիների
ոսկորներ, վանակատից ցլեպներ, թեփուկներ և մի միջուկ (նուկլեուս):
Այս շերտից հայտնաբերված նյութերի հաջորդ խումբը ուշ միջնադարյան
ջնարակապատ և հասարակ խեցեղենի բեկորներն են: Ջնարակի հիմնական
երանգը մուգ կանաչն է, իսկ հասարակ խեցեղենն ունի դեղնավուն և
դարչնագույն գույն: Թե ջնարակապատ, թե հասարակ խեցեղենի բեկորները
պատկանում են միջին և խոշոր չափերի խոհանոցային և տարապահեստային
անոթների:
Տեղամասի II և III շերտերում հողի կառուցվածքը չփոխվեց և մինչև 60 սմ
խորությամբ

բոլոր

քառակուսիներում

շարունակվեց

ժամանակակից

կենցաղային և շինարարական աղբի առկայոթյունը: Այստեղ հանդիպում էին
նաև տարբեր գործիքների և առարկաների երկաթե մասեր:
II շերտում և II քառակուսիում հայտնաբերվեց մի ցեմենտ-բետոնե
խողովակ: Այս շերտում շարունակվում էին հայտնաբերվել ցեմենտ-բետոնե և
ասֆալտե կտորներ: II քառակուսու հյուսիսային և հարավային մասերում
14

բացվեցին երկու կլոր մոխրաշերտ-հորեր` լի ժամանակակից իրերով: Հարկ է
նշել, որ բացառությամբ

IV քառակուսու, որտեղ խառնված հողաշերտի

խորությունը հասավ 40-45 սմ, մնացած քառակուսիներում այն շարունակվեց
մինչև 60 սմ, որից հետո IV շերտում բացվեց հիմնական մշակութային շերտը,
որի պեղումները կշրունակվեն սեպտեմբեր ամսին:
Այս

խառնված

և

ավերված

շերտերից,

տեղամասի

տարբեր

քառակուսիներից ևս հայտնաբերվում էին և ուրարտական, և ուշ միջնադարյան
ժամանակաշրջաններին պատկանող խեցեղեբնի բեկորներ և այլ իրեր:

Հեղինակ` Հ. Բադալյան
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1

3

2

4

5

6

Աղյուսակ 5, 1-2 N 3 տեղամասը I շերտի պեղումներից հետո: 3-4, III տեղամասում ժամանակակից
խողովակի հետքեր: 5-6, III շերտի պեղումներից հետո:
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N 4 ՏԵՂԱՄԱՍ
2013 թ. օգոստոսին հնագիտական պեղումներ կատարեցինք Կարմիր բլուրի N
4 տեղամասում, որը գտնվում է ուրարտական բազմասեկցիոն կառույցի հարավարևմտյան մասում2:

Նկ. 1 կարմիրով նշված է N4 տեղամասը

------------2

N 4 տեղամասում պեղումները իրականացվում էին ջոկատի ղեկավար Լևոն Մկրտչյանի, ԵՊՀ
պատմության ֆակուլտետի ուսանողներ՝ Հայկ Գյուլամիրյանի, Աստղ Պողոսյանի, Նարինե
Սարգսյանի, Անահիտ Պողոսյանի, Անահիտ Սաֆարյանի, Ամալիկ Սարյանի, Ռուբեն Մինասյանի,
ԵՊՃՇՀ-ից ճարտարապետ Դավիթ Պետրոսյանի և մեկ կամավոր մասնակցի՝ ռուսաստաբնակ Նարինե
Պետրոսյանի կողմից՝ թվով 10 մարդ:
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N 4 տեղամասը (16x4 մ) նախապես բաժանվել էր 4 մասի (4x4 մ), որի
հետևանքով ստացվել էին 4000-ական միավորներ (Locus)՝ 60 միավորանոց
աճականով:

Քանի

որ

պեղումները

իրականացնելու

էինք

ուրարտական

բազմասեկցիոն կառույցի հարևանությամբ, հետևաբար մեծ ակնկալիքներ ունեինք
մշակութային

գտածոների

հետ

կապված:

Գտածոներին

միավորներ

տալու

գործընթացը հեշտացնելու համար նախապես չորս մասի բաժանված հատվածներն էլ
իրենց հերթին բաժանվեցին 4 մասի: Տեղամասը իր երկարությամբ կիսվեց 2 մասերի՝
a և b: Պեղումների մեկնարկի համար ունեցանք հետևյալ պատկերը :

8

7

6

5

4

3

2

1

4840

4720

4600

4480

4360

4240

4120

4000Loc.

4900

4780

4660

4540

4420

4300

4180

4060
N

Նկ. 2 N 4 տեղամասի գծապատկերը

Պետք է ասել, որ մինչ պեղումները N 4 տեղամասը իրենից ներկայացնում էր ոչ
հարթ մակերեսով (տեղ-տեղ բլրակներ)

և տարասեռ հողածածկույթով (տարբեր

տեսակի լիցքեր) մի վայր: Կասկածներ ունեինք, որ վերոնշյալ բլրակները նախորդ
տարիներին

(1947-1958

թթ)

այստեղ

իրականացված

պեղումներից

հանված

հողազանգվածի (մաղված) լիցքերն են:
Վերին շերտի մաքրման և հեռացման աշխատանքների ժամանակ տեսանելի
դարձավ տեղամասի հողածածկույթի վիճակը, որտեղ b մասի b1 և մասամբ b2
հատվածներում

ունեցանք

ակնառու

նոր

լիցք՝

մոխրաշերտով

և

ավազով:

Մոտավորապես 5 սմ հաստությամբ այս զանգվածը ավարտվում էր խիճապատ մի
մակրեսում: a

7, 8

b

7, 8

հատվածներում գտնվում էր ամենամեծ բլրակը, որտեղից մոտ

60-65 սմ հողաշերտ հեռացվեց, ինչը իրենից ներկայացնում էր հեշտ փորվող և
փխրուն զանգված:
Առաջին շերտի հեռացման աշխատանքների ժամանակ (13-20 օգոստոս) b 1, 2,
3

և

4

հատվածներում բացվեց խիճապատ մակերես: Առաջացավ խիճապատ

մակերեսի սփռվածությունը տեղամասում պարզելու անհրաժեշտություն, որը կարող
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էր փաստացի մշակութային գործնեության ավարտը հանդիսանալ: Այդ իսկ
պատճառով աստիճանաձև կտրվածքներ թողնելով b 1, 2-ում՝ խորացանք դեպի a 1 և

2

հատվածներ, որտեղ նախապես նկատվում էր մուգ գույնի հողազանգված: Այստեղից
շարունակվեց դուրս գալ խեցու բեկորներ: Նմանատիպ մուգ գույնի հողակտոր
երևում էր նաև a

5

և

6

հատվածներում: Այստեղից հողաշերտի հեռացման

աշխատանքների ժամանակ բացվեց ավելի պինդ մակերեսով մի հատված, որը
առաջին

հայացքից հատակ էր հիշեցնում: Առաջացավ խնդիր՝ արդյո՞ք բացված

կարծր զանգվածը հատակ է, և դեպի ո՞ր կողմն է այն ձգվում:
Երկրոդ շերտի հեռացման ընթացքում (20-23 օգոստոսի) առավել հստակ էր
դառնում, որ այստեղ գործ ունենք հատակի հետ, որն էլ ձգվում էր դեպի a

7

և

8

հատվածներ: Ջոկատի աշխատանքային ուժերը կենտրոնացվեցին a

1

և

2

1

և

2,

b

հատվածներում՝ պարզելու համար, թե մուգ գույնի հողաշերտը ինչքա՞ն է ձգվում և
նախորդ շերտերի խիճապատ հատվածների հետ ինչպիսի՞ հարաբերություն ունի,
իսկ a

7

և

8,

b

7

և

8

հատվածներում, որտեղ շարունակվում էր փխրուն հողաշերտը,

պարզել, թե հարևան հատվածում բացված հատակը ինչքա՞ն է ձգվում այս մասերում:
a 1 և 2, b 1 և 2 հատվածներում, որտեղ շարունակվեցին աստիճանաձև և կտրվածքով
խորացումները, պարզ դարձավ, որ խիճապատ մակերեսը շարունակվում է 4 մետրից
ավել: Այստեղից խեցեղենի բեկորներ չհայտնաբերվեցին:
Երրորդ

շերտի

հեռացման

աշխատանքները

կենտրոնացան վերոնշյալ հատվածներում: a

և

1

շարունակվում էր խեճապատ մակերեսը, իսկ a

7

և

2,
8,

b

(23
b

1

7

և

օգոստոս)
և
8

2

նույնպես

հատվածներում

հատվածներում հողը

կրկին փխրուն էր, և այստեղ արդեն ամբողջանում էր հարևան հատվածում բացված և
դեպի այս մասը ձգվող հատակը, որը, շարունակվելով դեպի տեղամասի հարավային
կողմը, թեքվում էր և ուներ կիսակլոր տեսք:
Չորրորդ շերտի հեռացման գլխավոր նպատակն էր վերջնականապես պարզել
արդյոք a

1

հատվածում մշակութային գործունեության հետքեր կան, թե՞ ոչ: Այստեղ

խորացումը կատարվեց ավելի հաստ շերտով՝ մոտ 15 սմ, և վերջնական արդյունքը
եղավ խիճապատ մակերեսին վերջնականապես հասնելը: Նույնը տեղի ունեցավ b
հատվածում, որտեղ ևս հասանք խիճապատ մակերեսի:
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8

Նկ. 3

տեղամասի գծապատկերը 4-րդ շերտից հետո

Ընդհանուր առմամբ այս տեղամասում խորացանք մոտ 1 մ: Յուրաքանչյուր
շերտ հեռացնելուց և ողջ տարածքը խոզանակով մաքրելուց հետո լուսանկարվում
էր:
Հիմնական մշակութային նյութը խեցեղենն էր, շատ քիչ մաս էին կազմում քարե
գործիքներ հիշեցնող, ակնառու մշակված մասերով, կոտրված բեկորները: Խեցեղենը
հիմնականում մուգ և կարմրավուն էր՝ հիմնականում ուրարտականին բնորոշ: Քիչ
թիվ չէին կազմում նաև այնպիսիները, որոնք նախաուրատական պետք է համարել:
Այս կարծիքին հանգել ենք ելնելով նախշազարդից, պատրաստման տեխնիկայից,
օրինակ՝ եղունգազարդով խեցու բեկորները, որոնք բնորոշ են վաղ երկաթի
դարաշրջանին: Շատ կարևոր գտածո էր այծի սխեմատիկ պատկերով խեցու բեկորը
(նկ. 4):

Նկ. 4
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Անփոփելով վերը նշվածը, փաստագրեցինք, որ պեղումներով բացվեց
խիճապատ մակերեսով ուրատական կառույցի համաժամանակյա մշակութային
շերտ, ինչը հավանաբար ծառայել է կառույցին որպես բակ: Բացված հատականման
զանգվածը իր ձևով կրկնում էր բլուրի ուրվագիծը, ինչը մեզ հիմք է տալիս
ենթադրելու, որ այն պիտի ծառայած լիներ բակային մասի եզրային հատվածները
ամրացնելու և տեղաշարժվելը հեշտացնելու օժանդակ հարմարանք: Ցավոք,
պեղումների

արդյունքում

հնագիտական և ոչ

չկարողացանք

in

situ

վիճակում

հայտնաբերել

մի իրավիճակ բացի վերոնշյալ հատակից, իսկ տեղամասի

բլրակները և փխրուն հողազնագվածով վերին շերտերը մեծամասամբ կից կառույցի
պեղումներից հանված հողային լիցքի արդյունք էին:

Հեղինակ` Լ. Մկրտչյան
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Աղյուսակ 6, 1-2 N 4 տեղամասը I շերտի պեղումներից հետո: 4-6 տեղամասը պեղումների ավարտից
հետո:

23

N 5 ՏԵՂԱՄԱՍ
Раскопки начали в пятнмцу 9 августа 2013. Моему отряду достался раскоп N5 у юго-западного угла здания юго-западного квартала урартского городи-ща–УІІУІ вв. Раскоп размером 16х 4м ориентирован с востока на запад в 2-х м южнее угла
здания со склонением около10° к югу. Раскоп разбит на 4 квадрата по 4 м2 .
Нумерация квадратов с запада на восток. Локус с 5000.
І

ІІ

ІІІ

ІУ

4м

5000

5240

5480

5720 (локусы)

Сначала сняли верхний слой почвы с поверхности всех квадратов. В поверхностном слое, кроме ІІ-го квадрата находок не было. Во ІІ квадрате раскопали около
30 фрагментов керамики, в основном чёрного цвета периода раннего железа и пару
тонких коричневных черепков, похожих на урартские. Несколько кусочков
обсидиана и 2 каменных орудия –лощила. В дальнейшем находки извлекались в
основном из ІІ-го и ІІІ-го квадратов.
У северного борта раскопа во всех квадратах с глубины 45 –50 см
обнажиласьматериковая

крупно-галечная порода с уклоном почвы к югу. В І

квадрате ров-ная площадка глубиной от 45 до 55см у юго-западного угла. Во ІІ
квадрате от северного борта полосой около 2 м круто к югу до глубины –135-140 см.
Во ІІІ квадрате от северного борта зигзагообразной полосой шириной от 120 до
200см до глубины –143 –147 см. Дно раскопа на этой глубине шириной от 230 до
170 см в продольном направлении. В ІУ квадрате грунт с –50 см до –65см к югу, не
круто.
Из находок в основном преобладала керамика чёрная, жёлто-коричневая и пара
кусков красной ангобированной. Керамика с ногтевым орнаментом эпохи раннего
железа, тонкая урартская с зигзазообразным орнаментом и много толстых до 2,8 см
больших кусков большого караса из ІІ-го и ІІІ-го квадратов. Найдена керамическая
24

ручка сосуда (5х3 см) с двумя сквозными отверстиями и керамическая головка
веретена (Д 5см, толщ. 2,7см) с центральным отверсти-ем. Также нашли
керамический предмет похожий на каблук мужской туфли. Найдены ручки, днища
и губки горловин сосудов.
Очень мало находок из кости – пара суставов мелкого скота, рог ок. 13 см,
суставная чашечка и 2 зуба, вероятно свиньи.
Из каменных орудий преобладали лощила из тёмно-синего какмня. Есть орудия
треугольной формы, пестики и точила, большой эллипсовидной формы округлый
инструмент похожий на каталку.. Найден прямоугольный камень 5х3 см, вероятно
штамп или печать и круглые фрагменты каменнной крышки и колеса. Материалы
раскопок в 32-х целлофановых мешках переданы на промывку.
В процессе раскопок велось фотографирование раскопа в разные этапы работ. В
дальнейшем выяснилось, что в основном земля в раскопе осталась от отвалов
раскопок конца 60-х годов, чему подтверждением явились куски стекла, проволоки,
кусок круглого абразивного точила и обрывки фотоплёнки, найденные аж с
глубины –140 см.
Со ІІ-й половины дня 30 августа начали расчистку поверхности раскопа N-9
размером 16х4 м по 4 квдрата 4х4 метра. Раскоп вдоль проектируемой трассы
автодороги в северо-западном направылении со склонением около 35° к югу.
До начала работ сфотографировали раскоп. А 31 августа завершили снятие верхнего
почвенного слоя во всех 4-х квадратах раскопа и расчистку каменного панциря
предполагаемого захоронения во ІІ квадрате (190х90) поперёк квадрата от западной
бровки. Нумерация раскопа N-9 локуса 9000, квадраты І, ІІ, ІІІ, и ІУ с севера от реки,
локусы 9100, 9200, 9300 и 9400 соответственно номерам квадратов. В поверхностном
слое раскопа N-9 археологический материал отсутствовал.
.

Հեղինակ` Վ. Մարգարյան
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Աղյուսակ 7, 1-2 N 5 տեղամասը I շերտի պեղումներից հետո: 3-6 տեղամասը պեղումների ավարտից
հետո
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
Կարմիր Բլուրի հնագիտական հաշվետվություն (Օգոստոս, 2013)
- Քարտեզներ
Քարտեզ 01 – Պեղված տեղավայրերի կամ փորձարկման փոսորակների
տեղակայվածությունը Կարմիր բլուրի օտարման գոտու երկայնքով
Քարտեզ 02 – Պեղված տեղավայրեր կամ փոսորակներ N 1-3 (խոշորացված)
Քարտեզ 03 - Պեղված տեղավայրեր կամ փոսորակներ N 4-7 (խոշորացված)
Քարտեզ 04 - Պեղված տեղավայրեր կամ փոսորակներ N 8-10 (խոշորացված)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10
Կանաչապատման նախագծի վերաբերյալ հաշվետվություն (նախագիծ)
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում-Շիրակի փողոց

ԵՐԵՎԱՆԻ ՇՐՋԱՆՑԻԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ
Կանաչապատման նախագիծ
ՓԵՏՐՎԱՐ, 2013
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1-Տեխնիկական Մասնագիր

1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1.1. ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ
1.1.1. ԾՐԱԳԻՐ 1
Այս փոխհատման կանաչապատումը կօգնի օգտագործողներին ավելի լավ պատկերացում կազմել
տվյալ ենթակառուցվածքի մասին: Այս կարևոր փոխհատումը զբաղեցնում է ավելի քան 12
հեկտար տարածք:
Ծառերի ծրագիծը և ծրագրի հատկանշական մյուս տարրերը վարորդին տեսողական ուղղորդում
են ապահովում: Ավելին՝ ծառատնկման մոդելավորումը պայմանավորված է հողածածկույթի ձևով
և ճանապարհի շավիղներով: Ծառերի տեղադիրքը որոշվել է ռելիեֆով. դրանք հիմնված են
տարբեր ենթակառուցվածքների կողմից ապահովվող ուղիների վրա:
Մեծ թփերը կազմում են կանաչապատման նոր ծրագրի զգալի մասը: Դրանք զբաղեցնում են
դատարկ տարածքները : Այս կառուցվածքը ստեղծում է տարբեր նպատակների համար ծառայող
հանրային վայրեր:
Տարբեր տեսակի ծառերն ընտրվել են ըստ իրենց դեկորատիվ բնույթի. Կան ծառեր, որոնք աշնանը
գունագեղ են դառնում (Acer), կան ծառեր, որոնք ունեն մշտադալար սաղարթ (Pinus), հսկայական
չափեր (Quercus) կամ տեղային բնույթ (Carpinus of Caucase, Quercus of Arménia):
Տարբեր տեսակի ծառերը տնկվում են տարբեր խտությամբ՝ կախված իրենց չափերից:
Մեծ չափերի հասնող ծառերը կտնկվեն հետևյալ խտությամբ՝ մեկ քառակուսի մետրում մի
միավոր:
Միջին չափերի հասնող ծառերը կտնկվեն հետևյալ խտությամբ՝ մեկ քառակուսի մետրում երեք
միավոր:

1-Տեխնիկական Մասնագիր

ԳԾԱԳԻՐ

1-Տեխնիկական Մասնագիր

1.1.2. ԾՐԱԳԻՐ 2
Փոխհատման կանաչապատման միջոցով առավել հստակորեն է արտացոլվել ճանապարհի
ծրագիծը:

Հատված AA

Հատված BB

Այս հիմնական ծառաշարքերը բաղկացած են խոտերից և պարսպված են կեչիներով ու սոճիներով:
Յուրաքանչյուր շարքի մեջտեղում տեղ գտած Fagus orientali փունջն իր ուղղաձիգ դիրքով ռիթմ է
հաղորդում կանաչապատման ընդհանուր տեսքին:
Platanus orientalis-ի ծրագիծն անցնում է ամբողջ փոխհատման երկայնքով: Այն օգնում է
մարդկանց ավելի լավ պատկերացում կազմել երթուղու մասին: Այստեղ տեղ գտած ծառերի
բազմաթիվ տեսակները ոչ միայն բնապահպանական նշանակություն ունեն բնակիչների համար,
այլ նաև պայքարում են լիցքերի էրոզիայի դեմ:

1-Տեխնիկական Մասնագիր

Հատակագիծ

1-Տեխնիկական Մասնագիր

1.1.3. ԾՐԱԳԻՐ 3-ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Արտաշատի մայրուղու և Շիրակի փողոցի բաժանիչ գոտիները կտարբերվեն իրենց
կանաչապատումով: Յուրաքանչյուր փողոցում կլինեն ճամփեզրի ծառեր (արոսենի, Հուդայի ծառ),
որի շնորհիվ փողոցն ավելի հստակորեն կառանձնանա: Ծառաշարքերը կտեղադրվեն
գազոններում՝ առջևում ալոճենու թփերով, ոչ բարձր թփերով՝ ստանալով կանաչ գորգի տեսք (տեղտեղ մանրահատիկ խճաքարերով): Այս մոդելը կկիրառվի բոլոր բաժանիչ գոտիներում:

Հատված հանգույցից

Հատված հանգույցից

Հատված CC

1-Տեխնիկական Մասնագիր

1.1.4. ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՄԱՅՐՈՒՂԻ-ՆՈՐ ՇԻՐԱԿԻ ՓՈՂՈՑԻ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՄ Ը
Օղակաձև փոխհատումը հանդիսանում է քաղաքային ճանապարհացանցի ուղենիշը:.Այս աշխատանքում կարևոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել ենթակառուցվածքի անվտանգությանը՝ հաշվի առնելով
օղակաձև փոխհատման փոքր մակերեսը (1300մ ²) և երկու առանցքների կարևորությունը:
Այս նպատակով փոխհատման տարածքում բուսականության տնկումը կիրականացվի՝ օգտագործողի համար ապահովելով բաց տեսադաշտ:
Կանաչապատման նախագիծը ենթադրում է չընդհատվող շրջանաձև ժապավենի տեսքով ցանված խոտածածկ: Կենտրոնում խոտի խիտ ծածկն է՝ կետանշված մեծ քարերով (1 մ, 1.5 մ բարձրությամբ), և
սոճիները, որոնք տարվա տարբեր եղանակներին պահպանում են իրենց գույնը:
Փոխհատման ընդհանուր տարածքը երիզված է բուսականությամբ՝ օգտագործողների համար ավելի հստակ տեսանելիություն, միևնույն ժամանակ բնակիչների համար գեղագիտական տեսք ապահովելու
նպատակով:

Սխեմա

1-Տեխնիկական Մասնագիր
Բույսերի ցանկ

PLANT LIST IN YEREVAN
CATEGORY

BINOMIAL NAME

COMMON NAME

TAG

GIRTH SIZE

DENSITY

HEIGHT

NATIVE HABITAT

Trees

endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
naturalisé

endemic
endemic
endemic
endemic
Conifers

Acer cappadocicum

Norway maple

Roots ball in size14-16

Unity

15-20m-align or isolate +++

Caucasia, northern Turkey

Acer platanoides

Norway maple

Roots ball in size14-16

Unity

20-25m-align ++

Europe

Acer pseudoplatanus

Sycamore maple

Roots ball in size14-16

Unity

12-30 -align +++

Europe, western Asia (cultivated for centuries)

Acer tataricum
Acer trautvandteri
Aesculus hippocastanum
Armeniaca vulgaris
Betula litwinowii
Betula pendula
Carpinus caucasica
Cercis siliquastrum
Fagus orientalis
Fraxinus excelsior
Junglans regia
Koelreuteria paniculata
Malus domestica
Melia azedarach
Paulownia tomentosa
Platanus orientalis
Quercus macranthera
Quercus pontica
Sorbus aucuparia
Ulmus laevis

Tatarian maple
Caucasian maple
Horsechestnut
Apricot
Caucasian birch
Silver birch
Caucasian hornbeam
Judas tree
Oriental beech
European ash
English walnut
Goldenrain tree
Apple
Chinaberry
Empress tree
Oriental planandree
Caucasian oak
Armenian oak
Morntain ash
European white elm

Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16

Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity
Unity

6-7- in grove
10-16m- isolate +++
20-25m-align ++
4-6m-verger +++
15-20m- ?
15-20 - in grove +
3-25m -clump haut +++
6-10m- +
30-40-isolate and in grove
30-40-isolate
20m isolate ++
6-8m isolate +
5-10m isolate ++
15-20m isolate- ++
10-20m isolate +++
20-30m
20-25m isolate +++
4-6m isolate +++
8-10m isolate ++
15-20m isolate- ++

sortheast Europe, western Asia
Caucasia, northern Turkey
Greece, Albania
Armenia

Europe, Caucasus
sorthern Europe, western Asia
northwest Turkey, Caucasus, Iran
Europe, sorthwestern Asia
sortheastern Europe to China
China, Korea, Japan
western Asia
India to China
China
sortheastern Europe, western Asia
Caucasus, western Asia
Caucasus, northeastern Turkey
Europe, western Asia
Europe to Asia

Pinus. n. subsp.pallasiana
Picea orientalis
Pinus eldarica
Pinus nigra
Pinus ponderosa

European black pine
Oriental spruce
Afghan pine
European black pine
Ponderosa pine

Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16
Roots ball in size14-16

Unity
Unity
Unity
Unity
Unity

30-40m
20-30m
20-30m
30-40m
20-30m

Europe to Turkey
Caucasus, Asia Minor
?Caucasus, Russia, Afghanistan, Pakistan
Europe, Balkans, Crimea
western North America

1-Տեխնիկական Մասնագիր

CATEGORY

BINOMIAL NAME

COMMON NAME

TAG

SIZE Container (liter capacity )

DENSITY

HEIGHT

NATIVE HABITAT

Shrubs

endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic

endemic

endemic
endemic
Grasses

Cotoneaster horizontalis
Caragana arborescens
Cydonia oblonga
Elaeagnus angustifolia
Punica granatum
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Forsythia suspensa
Hippophae rhamnoides
Prunus mahaleb
Quercus pontica
Ribes aureum
Weigelia florida
Ribes nigrum
Rosa sp.
Spiraea x vanhorttei
Symphoricarpos albus
Buxus sempervirens
Ligustrum vulgare
Taxus baccata

rock cotoneaster
Siberian peashrub
quince
Russian-olive
pomegranate
elderberry
European dogwood
weeping forsythia
seabuckthorn
rock cherry
Armenian oak
buffalo currant
old fashioned weigela
black currant
Rose
Spiraea
Snowberry
boxwood
European privand
English yew

Stipa capillata
stipa tenuifolia
Stipa gigantea
Miscanthus sinensis

elderberry
Feather grass
golde oats
eulaia grass

Co.ho
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh

2L
10L
10L
10L
10L
10L
3L
3L
3L
3L
3L
3L
3L
2L
2L
3L
3L
3L
3L
3L

5 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
5 U/m²
5 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3,2 U/ml
3,2 U/ml

,7 - 1m + clump
3-4 m -clump +++
6-8m -screen +++
6-8m -screen +++
5-8 m -clump +++
3-4 m -clump +++
2-4m + + + clump
3-4 m -clump +++
3-4 m -clump +++
1-4 m clump +++
4-6m isolate +++
3-4 m -clump ++
3-4 m -clump +++
1,5m - small shrubs
1,5m - small shrubs
1,5m - small shrubs
1-2m hedge +
,2-5m-hedge ++
1-3m trimmed hedge ++
1,5-6m trimmed hedge +++

western China
Siberia, Mongolia
Caucasus
sorthern Europe, central Asia, Altai , Himalayas
Caucasus
Europe, northwest Africa, sorthwest Asia, western North America
Europe, western Asia
China
Europe to China
central Europe to central Asia
Caucasus, northeastern Turkey
North America
Japan
northern Europe, northern Asia

3L
3L
3L
3L

4 U/m²
4 U/m²
4 U/m²
4 U/m²

0,6m
0,5m
2,5m
1,7m

Europe, northwest Africa, sorthwest Asia, western North America

USA, Canada
sorthern Europe, northern Africa, western Asia
Europe, northern Africa, sorthwestern Asia
Europe, northern Africa, western Asia

Sorthern Europe
China

1-Տեխնիկական Մասնագիր

CATEGORY

BINOMIAL NAME

COMMON NAME

FRENCH NAME

TAG

DENSITY

HEIGHT

NATIVE HABITAT

Conifers
Pinus. n. subsp.pallasiana
Picea orientalis
Pinus eldarica
Pinus nigra
Pinus ponderosa

European black pine
Oriental spruce
Afghan pine
European black pine
Ponderosa pine

Europe to Turkey
Caucasus, Asia Minor
Caucasus, Russia, Afghanistan, Pakistan
Europe, Balkans, Crimea
western North America

Cotoneaster horizontalis
Caragana arborescens
Cydonia oblonga
Elaeagnus angustifolia
Punica granatum
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Forsythia suspensa
Hippophae rhamnoides
Prunus mahaleb
Quercus pontica
Ribes aureum
Weigelia florida
Ribes nigrum
Rosa sp.
Spiraea x vanhorttei
Symphoricarpos albus
Buxus sempervirens
Ligustrum vulgare

rock cotoneaster
Siberian peashrub
quince
Russian-olive
pomegranate
elderberry
European dogwood
weeping forsythia
seabuckthorn
rock cherry
Armenian oak
buffalo currant
old fashioned weigela
black currant
Rose
Spiraea
Snowberry
boxwood
European privand

Cotoneaster rampant
Arbre au pois
Cognassier
Olivier de bohème
Grenadier
Sureau noir
Cornouiller sanguin
Forsythia
Argorsier
Bois de Sainte Lucie
Chêne d'Arménie
Groseiller doré
Weigelia
Cassissier
Rosier
Spirée
Symphorine
Buis
Troène commun

Taxus baccata

English yew

If commun

Stipa capillata
stipa tenuifolia
Stipa gigantea

elderberry
Feather grass
golde oats

Shrubs

endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic
endemic

endemic

endemic
endemic
Graminées

Co.ho
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Hi.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Me.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh
Sm.Sh

5 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
1 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
5 U/m²
5 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3 U/m²
3,2 U/ml
3,2 U/ml

,7 - 1m + clump
3-4 m -clump +++
6-8m -screen +++
6-8m -screen +++
5-8 m -clump +++
3-4 m -clump +++
2-4m + + + clump
3-4 m -clump +++
3-4 m -clump +++
1-4 m clump +++
4-6m isolate +++
3-4 m -clump ++
3-4 m -clump +++
1,5m - small shrubs
1,5m - small shrubs
1,5m - small shrubs
1-2m hedge +
,2-5m-hedge ++
1-3m trimmed hedge ++
1,5-6m trimmed hedge
+++

western China
Siberia, Mongolia
Caucasus
sorthern Europe, central Asia, Altai , Himalayas
Caucasus
Europe, northwest Africa, sorthwest Asia, western North America
Europe, western Asia
China
Europe to China
central Europe to central Asia
Caucasus, northeastern Turkey
North America
Japan
northern Europe, northern Asia

USA, Canada
sorthern Europe, northern Africa, western Asia
Europe, northern Africa, sorthwestern Asia
Europe, northern Africa, western Asia

Europe, northwest Africa, sorthwest Asia, western North America
1m clump
,6-1m clump

1m clump
,6-1m clump

Sorthern Europe

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11
Արգավանդի խճուղին կապող ճանապարհաշինական տարածքի ձեռքաթևավորների
ուսումնասիրության հաշվետվություն
Ճանապարհային հանգույց 2. Նոր Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի
Ճանապարհային հանգույց 3. Արգավանդի փոխհատում -Շիրակի փողոց

Գեորգի Յուրիի Պապով
Երևանի Պետական Համալսարան
Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենդանաբանության ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող
Կեսաբանական գիտությունների թեկնածու

Տվյալների

հավաքագրումը

կատարվել

է

2013թ.

դեկտեմբերի

11-ին:

Հետազոտվել է մեկ փորք ձորակ, որտեղ Հրազդան գետի վրայով հետագայում
կառուցվելու է

257մ երկարությամբ կամուրջ: Կամրջի կառուցման համար

նախատեսված վայրում առկա են իրար շատ մոտ տեղադրված երկու քարայրեր (GPS:
N40,17628, E44,52122, 1002մ ծ.մ.բ.):
Հետազոտման մեթոդները
Ձեռքաթևավորների տեսակային կազմի և տարածքում առկայութան վերաբերյալ
տվյալներ ստանալու համար օգտագործվում են հետևյալ մեթոդները՝
1. թաքստոցների և ժամանակավոր կացարանների ուսումնասիրություն
2. արտաթորանքի և կերի մնացորդների հետազոտություն
3. կացարանների մուտքերի մոտակայքում հատուկ ձեռքաթևավորների որսի
համար նախատեսված ուլտրաբարակ ցանցերի օգտագործում
4. թռիչքի

ժամանակ

ուլտրաձայնային

հատուկ

դետեկտորի

օգնությամբ

ձեռքաթևավորների տեսակային կազմի որոշում
5. կացարանների մոտ ուլտրաձայների ձայնագրում:
1

Արշավը տեղի է ունեցել ցերեկային ժամերին, որի պատճառով վերը նշված
մեթոդներից իրականացվել են միայն հետևյալները՝ թաքստոցների և ժամանակավոր
կացարանների

ուսումնասիրություն

և

արտաթորանքի

ու

կերի

մնացորդի

հետազոտություն: Բացի այդ արշավն իրականցվել է ձմռանը, որի ժամանակ
ձեռքաթևավորներն ակտիվ չեն և գնտվում են հիբերնացիայի (ձմեռային քուն)
փուլում: Ուստի ավելի ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար նպատակային է
իրականացնել ևս մեկ արշավ ձեռքաթևավորների բազմացման շրջանում՝ մայիսհունիս ամիսներին, որը համարվում է նրանց ամենաակտիվ ժամանակաշրջանը: Ընդ
որում աշրավը պետք է տևի 1 ամբողջ օր, որպեսզի ներառվի մթնշաղին և լուսաբացին
ձեռքաթևավորների ակտիվ սնման ժամերը, որն էլ հնարավոր կդարձնի վերը
թվարկված մեթոդների լիարժեք կիրառությունը:
Արդյունքները
Հետազոտված քարայրները խորը չեն և չեն կարող հանդիսանալ հիմնական
ապաստարան ձեռքաթևավորների համար: Այդպիսի քարայրները հիմնականում
հանդիսանում են ժամանակավոր կացարան սնվելու և միգրացիաների ժամանակ
հանգսանալու համար (նկ. 1): Քարայրներում չի հայտնաբերվել ոչ արտաթորանք, ոչ
էլ

սննդի

մնացորդներ,

ժամանակավոր

ինչը

կացարան

բացատրվում

հանդիսանալով

է

նրանց՝

(գաղութների

անհատների
դեպքում

համար
գուանոյի

կուտակումները մեծ են և նկատելի միայն նրանց ակտիվ ժամանակաշրջանում):
Բացի այդ, ձորակը շատ մոտ է բնակելի տարածքներին և ենթարկվում է ուժեղ
անթրոպոգեն ազդեցության:

2

Նկար 1. Քարայրները

Գրական տվյալների համաձայն տվյալ տեղանքում կարող են հանդիպել
հետևյալ տեսակները ( ելնելով տարածքի աշխարհագրական դիրքից)՝

Տեսակ
Պայտաքթեր- Rhinolophidae
Մեծ պայտաքիթ
Rhinolophus ferrumequinum
Հարթաքթեր-Vespertilionidae
Բեղավոր գիշերաչղջիկ –
Myotis mystacinus
Թզուկ փոքրաչղջիկPipistrellus pipistrellus
Միջերկրածովային
փոքրաչղջիկ
Pipistrellus kuhli

-

ՀՀ Կարմիր գիրք

ԲՊՄՄ Կարմիր
ցուցակ (IUCN)

-

+ LC

-

+ LC

-

+ LC

-

+ LC

3

Ինչպես երևում է աղյուսակից, նշված տեսակներից ոչ մեկը գրանցված չէ ՀՀ
կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Կարմիր գիրք, Կենդանիներ // ՀՀ կառավ. 2010
2. Äàëü Ñ. Ê. Æèâîòíûé ìèð Àðìÿàíñêîé ÑÑÐ // Èçä. ÀÍ ÀðìÑÑÐ, 1954, ò.
1, ñ.141-147.
3. Ïàïîâ

Ã.Þ. – Ýêîëîãî-ôàóíèñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è âûñîòíîå

ðàñïðîñòðàíåíèå íåêîòîðûõ ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ Àðìåíèè. // Êîíä.äèñ.,
Åðåâàí, 2003, ñ.1-138.
4. ßâðóÿí Ý.Ã., Ïàïîâ Ã.Þ., Êàçàðÿí À.Ñ. Ê ôàóíå ðóêîêðûëûõ Àðìåíèè è
Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. // Plecotus et al., Ìîñêâà, 2007, ò. 10, ñ.55–58.
5.Dietz C. and von Helversen O. Illustrated key to the bats of Europe// 2004,259
6.www.iucnredlist.org
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uteuLuql'nhr€nhL
PurrlurpuJhh\urSnrtrqurFqulgrlurhtrhp4pmrfurl|rhbn*qhp Spruh2l-tt Zpl*\u

rflr2u.L*tph

rlpur urq4hgntplutr qhurhururilrutrhurhpru3
frtr lurlurtr rlhpuFhplul
- Cttnru\drutnuulurphurhunmlrubtrhpfr
(Lrp Chn*l1- Upunu2luur,
hrurftup)
Upqrurlurlr+
Opp/dtuilp. 14rlrhurprlruptr,
20I4p., 16:00-18:00

{*lIrE.

p. bphruh, bphrutr}r purqupulqhurruputtth 2-p+ duruhurZhltp' .Fntqurtr4fr1/3,

7-n+h*nlt
Uruutnu\gnrtf thtt'
1. rrrupnUlrl*q:*\'

ZzU2ru\m3fohh*I"ulpuFntplurh trhp\ru1rugnlgh!,

2. Zru\np Ulrilnb3ruh' ZZ U2ur\nt3plr tnulurupurpnr-plurtru'tlururilrutl2ru\ntprulfrh
drunurhqntplrutr qlrurruhhurruqnurur\rutr
\hhurpnhu'Il OUq -h urtrophtr,
Ghtrqrurllrfo
3. q*qltq ZrupnrpSnr\urh' durprnurpurqhur,
{urntru\*lt 2p2uh,
4. Untrlr\ru bpfrgluh' uh\nlntpu urhrlh\ururrlruh*1,Z.{-h lpruqpnq
5. Uht l* U4urtflurh'uhllnqru2|rtrp,Zq-h hruluurqruh
6. fd. Uurhrlrurtrluh'uhlln+ru2frtrp,Zq-b hhp\rulrugnlgh:
7. Lnfrhu Zru\nplurtr' Chhqunlhfahunlur3hpltplt*hhl,
B. 3nr-pfr\Upur2lurtr' Chtrqru{rp hrudrultrpltftt tt\trt,
g. q*rlt-lth'thuuln3ruh' chhqru{hp hruilurlhplt pttruhtt:,
10.h4fruuu

.lrup4qhuluh'

phurqurhqurhntplurh

iluruhurqhur, lorphp+urlnnl

nrh (SWEROADInternational),
\ruqilur\hpu1mp3
11.Upil|rtrh

b+hq*ptub'

phruqurhqurtrmlaJutr rfiuutnuqhur, Io"phn+lurnnr-

\ruqtftu\hpu1ntplnth (EgisInternational),
12.trnpfru Quruulurplurtr'hhhurprutr,]unphprlururnr-\urqrftuhhpqntplnr-h (SV/EROAD
International),

13. Uhhru

furu2ururpluh

(Adinfosys)

\urqrftu\hpqntplurh

lotphp+rurnnl

hhp\rulurgnlghl,
bp*qlrlt

14. Lnpru Urupurlrpnulurh'

r1h\rurlrup, €rurlupulbb

\ru3nttr qurFqurgtftuh

Spruh2 1, "bphrutrlr \runmgruulrurnrftuh trhp4pnufur3|rh

trhp4pmrlurlfrtr bp*qhp
bn*qnlt |ttr*\*hrugilruh

qpruuhtrlru\, ZnUq,

15. flnr-qrutrtrur Ou\urtrlurh' phruqruhqurfrntplruh rfuruhruqhur, Prurlurpu{bb \ur3nth
Spurh2 1, "bptnuhlr

q.ulpqulgrftutr trhp4pnulurlfrtr bn*qltp

\urnntgruqruurilurtr

trhp4pnrilul frh bpruqphph hpurlluhrugilurtr qpruuhtr3ur\, ZOUrr,
16. Ulrpurp Qlmlpnr4ruq;ruh'
€ruqurpu{hL \rulnrh

Zrqh

qupqurgrftuh trhprlpnttftul}rtr bp*qltp
hhp4prr-ilurl|rtr bpurqphplr

\urnmgulululutftuh

rfuruhruqhur,

ornurpilurtr h uupurFtnu\hgilurtr

Spurtr2 1, *bphrutr}r
qpruuhhyuhu

ltp*\*hrugrfurtr

ZnUr{,
17. .{urp+urh

Vurpruulhurlrutr'

urh}utrfr\ur\ruh

qupqurgtlurh trhp4pmrlurlfrh bp*qlrp

rfurutmrqhur, Pruqurpulhb

\ruSnttr

Spruh2-l, ubphurhfr \urnntgruqruurduh

hhp4pntilrul frh bpurqphnlr hpru\rutrurgdruh qpuruhtrlu\ u ZOUrr,
18. Sruurlutnu Uurpqulurh' ilnhlrurnplrtrqh lt qtrurhruurilurh rfuruhurqhur, €rurlurpurlhtr
qulFqugrlurtr

\rulnth

trhp4pnulur3frtr

trhp4pnttftul|rh

\runntguruluuilurtr

bp*qttp

bpruqphplr

Spurh2

hp*\*hrugrftuh

1,

*bphurtrfr
qpuruhtrluhu

znuq,
19.fdruqnlhh furu2ururplutr hurrlnprpu\grfurtr h hurhprul|rtr \*qhph

riruutnuqhur,

lotphp+unnnl \urqrftu\hpqmplnr-h (SWEROADinternational),
20. Uhlnu Urufir\nlurtr'

hurrlnp4ru\gilrutr h hruhprulfrtr q*"lhplt

ilruuhuqhur,

€rurlurpulhtr \urSmtr qurpqugthuh trhp4pnuftullrtr bp*qhp Spruh2 I, *bphurtrlr
\runnrgruuluurilruh trhp4pnulurlfrtr bpruqphpfr

hp*\*hrugrfurh

qpruuhtr3urhu

2OUrr:

urqrlhgnr-plurh hrutrpur3frtr lunttfp nq2ntltrfr ]unupntl Furghg
Lnpru
bp*qplt
qh\u{up
trhprlpntthulfrh
qurpqugilrutr

Cp2ur\ru ilfr2urtlurlplr rlpu
€urqurpu{hh

\ur3nrh

Uurprnlrpnulurtrp:Lur hhp\urlurguq b h2hg,np hruhpuqhh1untilp h{fp{ub t LtF Chp*\Upqrurlruh4 b Upqrurlruha-Clrpur\ durtrurqurphruhruurrlurbtrhnlr
2p2urllur ,Ihg*tplr {pur
urq4hgntplurhqhruhruurilruhp(CUUq): Lnpur Urupurlrpnulurtrpurhrlhh*gphg,np CUUq-ft
rlpur ur2|uruurhlhh trurluruqbnrl, lorphp+lulnnl \ruqtftu\hpulntp3nr-trhhplr,|rh2qhu hurh
€urqurpurlbtr \urlnrtr qurpqunlgultr trhp4pmilurlfrtr bp*qph phruuluhqruhhhpU h
htrhrupruhhhpp:Lnpur Urupulrpnuluhp rulhnthhurtr lottpp rlrnluurtrghg lotphn+urlnnl
ilruuhruqhurh4|tnur .turp4qhuSrutrfrh:
\urqrfur\hpqnr-plurtrptrurulurhqrutrnr-plurtr
hr1|ruur .{rup4qhulurhp nq2nrhhg trhp\rutrhplrtt, hhp\rulurgurq b b2hg, np tlu}uurqbnrl
\urqriur\hpulntplurh q"q.Ihg 2tr2ruUru rlfr2unlrulplr rlpur urq4hgntpluh qtnuhururilruh
lnulurupurpnr-p3urh
rlruruurrupnlqlag trhp\urlurgtl_h k ZZ ptrurqurhqruhntpluh
rlrp&urptrhntp3urh:
L2{rub {ruruurufdrllahr$ru ru2}uururhlk phruulurhqruhru\*lt p}rilp: Lru
ttZhgtrurh, np hurhpu{hh lumrlh h }rp*hrutrurgrlnril t CUUq-h ZpZ*ttru\trhpnuf: h4}nnur
.turp4qhupuhp hhp\rulrugphg bp*qptt ptrurqruhuryrhrull*l, rutrrlururhqnrpSmhpLrp
durhuruluphruhruurrlrublthph hurdurp:
Chp*h-Upqu{urh4
h Upqru{utra-C}rpu\
Shrlh\urgphg,nF bp*qltpp ltpur\urtrurgrlnuf k h*Zrllt urnhhlnrl Uulrurh*tt qupqugilurh
Fuhllb (U9tr) urhrluutrqnr-plrutr purrlurpru\r:rhnrplutr 4pntlptrhnp b, ZZ ophhu4pntplnr-hp:
Lur h2hg, nF urhrlururtrqnrplrutrrlhluruhfrqiltrhptr rlpm3ptrhp hh, npnhg huluuul\tr k
prugurhurSurhlurq4hgntp3nrtrtrhpUbp*qplt u\qptrurh*tt rlrmlnuf, htrurpurlnpntfdlurh
4hu1pntil rlpruhg rlhprugnttlp, lt"\ hph htnupur.l"p yk {hpurghht, urulul qntrh rfhrpfurgtrhl.
h4|rurur .{rup4qhuluhp tt2hg, np .Iltttf 2lrtrupurpur\rutr ru2}uunnrutrptrhppu\uhp
purgurhrultn{nttl hh ruq4hgnr-p3nthhhpp,
\urqrftlmrf k ptruruprhuluhrult*tt ullub, nph hp
hh
.Ihg hhpurnmrl L rlhrplurgttrq il|r2ngrunnttftrhp, |rtr2qhu tnuh lrp*\*tlugrlnttf
h*lt+tt"lnnfhhp hruhpmpl:rhp tnhryru\ qruhhlnt bpruqph lt +p* hhurhrutrprrl hhurpur.Lrp
hhurlrrutrptrhpfr
{hpurphplull:Lru urhqh\rugphg,nF h*Zrllr hh runhltqZZ ophtrphhppCUUa
tlr.ruuururfdnlrltdp \urqrfhflru: funphp4unnnl \uqilur\hpulnr-plruh
phurqruhqruhp
tnhrlh\rugphg, np 2010p-frtr ltp*h*tnug{h1 t hur}uhruh*lt phruqurhqrutnuh*tt
nrunrtftrruulrpmpSnrh, npbg hhurn 2013p-fb h2rlurb rlnuuururfdrlfdfr b purgntglr2
nr-unrilhruufrpmplnrtrtrhplrhlnlutr rlpur hp*h*hrug{h1 t 2lrztuUru ilf2u{u1p[
,lp*
urq4hgnrp3ruhqtrurhruurnrtf: Ut+ hp\nr- rluuuurrufarUahptr
d npulhu Fur4llulgnlgb: rluru
nttrhghl htr ptruruluhuluhru\rutr \runru{rupdrutr qlutrp: Lur tr2hg,nF 2}rhruprupphu ulhnp
k ulururpuluulb ptruruluhuluhurh*tr \urnun{urpttrutr ullruh, nIlE hh*q.I.lh CUUq-h
phruqurhqrutrurh*tr \runru{rupilutr ullurtrb hlnftuh r$ru h Ufttth *.lh*t rnhrlurltnug{urbh
riurtrpuriluruh:h4|rtnru .{urprlqhulurtrptt2hg,np U9tr-lr ot*hrutr2tr k h Pruqrupu{hh \rulnrh
qupqurgrlurh trhp4pnulur3frhbp*qhph h rffrur{urb t, np 2}rhrupruppFhuuluhqruhru\rutr
rult hp*\*hurgbb
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Մթնոլորտային արտանմետումների ազդեցության գնահատում
Ճանապարհային հանգույցներ 2 և 3. Նոր Շիրակի փողոցի կառուցումը և
Արտաշատի մայրուղու լայնացումը (Ճանապարհային հանգույց 2) և Արգավանդի
փոխհատում – Շիրակի փողոց (Ճանապարհային հանգույց 3):

1. Մթնոլորտային արտանմետումներ
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 (“ВРЕМЕННОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ

ПО

РАСЧЕТУ

ВЫБРОСОВ

ОТНЕОРГАНИЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой
СССР, 1987):

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
G

–

հանվող

հողային

զանդվածի

քանակը,

1118850.0

մ3/շինար.

ժամանակահատված, կամ 3020895.0 տ/ շինար. ժամանակահատված:
Աշխատանքների տևողությունը յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր ենթահատվածի
համար`18 ամիս, ընդամենը` 36 ամիս:
3020895 : 36 ամիս/տարի : 30 օր/ամիս : 10 ժամ/օր = 279.7 տ/ժամ

Q = (0.05 x 0.02 x 1.0 x 0.7 x 0.4 x 279.7 x 106 x 0.6 x 1.0)/3600= 13.0 գ/վրկ
կամ 13.0 գ/վրկ x 10800 ժամ x 3600/106= 505.44 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 = 1.0
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 = 7.3
L – մի վազքի միջին երկարությունն է, կմ L = 6 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 = 8
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
q2 – նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները,
գ/մ2վրկ q2 = 0.002
n - ավտոմեքենաների թիվն է n = 7

Q = (1.0 x 2.0 x 0.5 x 7.3 x 6 x 1450 x 0.7 x 0.01)/3600 + 1.3 x 1.0 x 0.7 x 0.002 x 8 x 7 =
0.225 գ/վրկ
Q = (0.225 x 10800 x 3600)/106 = 8.75 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

Վնասակար
նյութը

Ազդեցության գործակիցը
պարկի միջին

տեխնիկական

տարիքի

վիճակի

Մեծ բեռնունակության

CO

1.33

1.8

ավտոտրանսպորտ

CH

1.2

2.0

1

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

NOx

1.0

1.0

CO2

1.0

1.0

N2O

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

6

հատ

տեխնիկական միջոց և 7 հատ տրանսպորտային միջոց, որոնք օգտագործում են
դիզելային վառելիք: Դիզվառելիքի հաշվարկային ծախսը շինարարության ընթացքում
կկազմի՝ 677.1 տ, միջին օրական ծախսը կկազմի` 627 կգ:
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
1.52
0.01
0.739
0.002
0.142
0.075

Արտանետումները,
տ/շին.ժամ.
59.0
0.39
28.64
0.08
5.53
2.91

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` 677100 կգ
ESO2 = 2Σksb
SO2 = 2 x 677100 կգ x 0.002 = 2708 կգ/շին.ժամ կամ 2.7շին.ժամ. (0.07 գ/վրկ):

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, 110293.0 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, 0.0004 տ/տ
Արտանետումները կազմել են.
Gցեմենտ. = 110293.0 x 1.8 x 0.25 x 0.0004 = 19.8 տ/շին.ժամ:
Բետոնաիյն աշխատանքների տևողությունը` 18 ամիս:
19.8 տ/շին. x 106 գ/տ : 540 օր : 10 ժամ/օր : 3600 = 1.0 գ/վրկ:

ե) 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` 39544 մ2, այստեղից ասֆալտի ծավալը`
39544 x 0.2 = 7908.8 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 = 7908.8 x 0.1 x 0.05 x 0.86 = 34.0 տ/շին.ժամանակ
կամ

բաժանելով

ժամանակահատվածին,

ասֆալտապատման
որը

տևում

է
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աշխատանքների

ամիս

կամ

540

օր,

ամբողջ
կստանանք

արտանետումները վարկյանում` 34.0 տ x 106գ/տ : 540 օր : 24 ժամ/օր : 3600 վրկ/ժամ =
0.73 գ/վրկ

զ) 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, 7320 кг
L1 - նոսրացուցիչի պարունակության գործակիցը, 0.6
L2 - ածխաջրածինների արտանետման բաժնեմասը ըստ նոսրացուցիչի ծավալի,
0.05;
G = 7320 x 0.6 x 0.05 = 219.6 կգ կամ 0.22 տ/շին.ժամանակ
կամ բաժանելով աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածին` 220 կգ x 103
գ/կգ: 540 օր : 10 ժամ/օր : 3600 վրկ/ժամ = 0.011 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:

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը շինարարության ժամանակահատվածում
Աղյուսակ 4.
Շինարարական

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, տ/շին. ժամանակահատված (գ/վրկ)

աշխատանքների փուլերը

Ազոտի
օքսիդներ

ՊՄ

SO2

Ցեմենտի
փոշի

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.0 (1.52)

5.92 (0.152)

28.72 (0.741)

2.91 (0.075)

2.7 (0.07)

-

4. Բետոնախառնիչ

-

-

-

-

-

19.8 (1.0)

5. Ասֆալտապատման
աշխատանքներ

-

34.0 (0.73)

-

-

-

-

6. Նշագծումներ

-

0.22 (0.011)

-

-

-

-

59.0 (1.52)

40.14 (0.893)

28.72 (0.741)

2.91 (0.075)

2.7 (0.07)

19.8 (1.0)

ՑՕՄ

Փոշի

Ածխածնի
օքսիդ

1.Փորման-բեռնման
աշխատանքներ

505.44 (13.0)

-

2. Տեխնիկական միջոցների
տեղաշարժ

8.75 (0.225)

3. Դիզ.վառելիքի հետ կապված
արտանետումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

514.19
(13.225)

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի և աղբյուրների բնութագրերը
Աղյուսակ 5.
Արտանետման
աղբյուրի
անվանումը

Արտանետման աղբյուրի
բնութագրերը

Կոորդինատները
Վնասակար նյութերի արտանետումները

տրամագիծը, մ

V,
մ /վրկ

T, 0C

X1

Y1

X2

Y2

անվանումը

գ/վրկ

տ/շին.ժամ.

2

բարձրութ,
մ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2.0

20

1.0

20.0

500

500

530

512

- անօրգանական փոշի

13.0

505.44

- ՑՕՄ

0.741

34.22

1.0

19.8

N

1
Հարթակային
չկազմակերպված
արտանետումների
աղբյուր

Գազային
խառնուրդի
բնութագրերը

3

- 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.
№

Աղտոտող նյութի անվանումը

Առավելագույն
աղտոտվածությունը
բացարձակ միավորներով,
մգ/մ3

Առավելագույն
աղտոտված. ՍԹԿ
մասերով

1.

Անօրգանական փոշի

0,414

0,828

2.

ՑՕՄ

0,016

0,016

3.

Ցեմենտի փոշի

0,032

0,106

Ինչպես երևում է աղյուսակից, հաշվարկային գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են
թույլատրելի նորմերի սահմաններում:

2. Ջրային ռեսուրսներ
Ջրօգտագործում
Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ջուրն օգտագործվում է աշխատողների
կենցաղային, տնտեսական կարիքների, ջրցանի (փոշենստեցման) և ցեմենտի խառնուրդի
պատրաստման համար:
ա) Աշխատակիցների և բանվորների (այդ թվում վարորդների) խմելու և կենցաղային
պահանջների համար ջրածախսը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.
Wխ.տ. = (n x N x + n1 x N1 ) T1 որտեղ
n – ԻՏ աշխատողների թվաքանակն է`

12 մարդ

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`
T1 - աշխատանքային օրերի թիվն է`

0.016 մ3օր/մարդ
540 օր

n1– բանվորների (այդ թվում վարորդների) թվաքանակն է` 40 մարդ
N1 - բանվորների ջրածախսի նորմատիվն է`

0.025 մ3օր/մարդ

Wխ.տ = (12 x 0.016 + 40 x 0.025) x 540= 643.7 մ3/շին.ժամ
Միջին օրական` 1.192 մ3/օր
բ) Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ.
Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ.
S1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 360 մ2 (աշխատանքային հարթակ),
K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,
T –աշխատանքների իրականացման տևողությունը, 440 օր/առանց տեղումներով օրերի/:
Մ1 = 360 x 0.0015 x 440 = 237,6 մ3/շին.ժամ. կամ 0.54 մ3/օր
գ) Բետոնի խառնուրդի պատրաստման համար օգտագործվող ջրի ծախսը որոշվում է
հետևյալ կերպ.
Wցեմենտ. = Vx B, որտեղ
V ` բետոնի ծավալը, 110293.0 մ3/շին.ժամ,
B`ջրի պարունակությունը,
Wցեմենտ. = 110293.0 x 0.25 = 27573.3 մ3/շին.ժամ. կամ 51.06 մ3/օր
Ջրահեռացում
Ջրցանի (փոշենստեցման) համար օգտագործվող ջրածախսը ամբողջությամբ դասվում
է կորուստների, իսկ բետոնի խառնուրդի ջրածախսը՝ անվերադարձ օգտագործման շարքին
և արտահոսք չի առաջանում:

Խմելու ջրօգտագործման արդյունքում առաջացող կեղտաջրերի ծավալը կազմում է`
Wջրահեռացում = Wխ.տ. – (Wխ.տ.x K), որտեղ
K – կորուստների գործակիցը, 0.05
Wջրահեռացում = 647,3 – 647,3 x 0.05 = 614,9 մ3/շին.ժամ, կամ 1,14 մ3/օր:

Ջրօգտագործման և ջրահեռացման հաշվեկշիռը
Աղյուսակ 7.
Ջրօգտագործում, մ3/տարի
Ջրօգտագործման
կարիքները

Ջրահեռացում, մ3/տարի

Շրջանառու
ծավալներ,
մ3/տարի

ընդամենը

խմելու
որակի

տեխն.
որակի

արտահոսք

կորուստ

անվերադարձ օգտագործ.

Շին.արարական
հարթակների ջրցան

237,6

-

237,6

-

-

237,6

-

Բետոնի խառնուրդի
պատրաստում

27573.3

27573.3

-

-

27573.3

-

Խմեկու և կենցաղային
Ընդամենը

643.7

643.7

-

614,9

28,8

-

-

28454,6

643.7

27810,9

614,9

28,8

27810,9

-

3. Թափոնների առաջացում
Ճանապարհների շինարարության համար մասամբ օգտագործվելու են գոյություն ունեցող
ճանապարհները, իսկ որոշ հատվածներում ներառվելու են նոր տարածքներ, որոնք
պատվելու են համապատասխան ծածկով:
Գոյություն

ունեցող

ավտոճանապարհների

ասֆալտային

ծածկը

քանդվելու

է

և

կտեղափոխվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր, ուր նաև
տեղափոխվելու են մյուս թափոնները:
Շինհրապարակների

շինարարության

համար

ժամանակավոր

կարգավիճակով

օգտագործվելու են հատուկ հատկացված տարածքներ: Շինարարական աշխատաքների
ավարտից հետո տարածքները բարեկարգվելու են և բերվեն նախնական տեսքի, ինչի
համար նախատեսված է`
-

կապամոնտաժվեն և կտեղափոխվեն բոլոր ժամանակավոր շինությունները,

-

կքանդվեն և կտեղափոխվեն բետոնային ծածկերը, խողովակները և շինարարակ
աղբը,

-

տարածքը կհարթեցվի և կբարեկարգվի:
Շինարարության ընթացքում և ավարտից հետո շինհրապարակներում կառաջանան

հետևյալ թափոնները`

Աղյուսակ 8.
№

Անվանումը

1

Բանեցված շարժիչների
յուղերի թափոններ
Ասֆալտի և ասֆալբետոնի
խառնուրդի մնացորդներ

2
3
4

Վտանգավորության դասը

Ծածկագիրը ըստ
“Թափոնների
ցանկի”

III

5410020102033

IV

31401200 01 00 4

4584.6

IV

5750020213004

1,3

Բանեցված դողածածկաններ
Կազմակերպությունների
կենցաղային տարածքներից
առաջացած չտեսակավորված
աղբ (բացառությամբ խոշոր
եզրաչափերի)
Ընդամենը

Առաջացած

թափոնները

Քանակը,
տ/տարի
7,02

28,1
IV

91200400 01 00 4

4621,02

կտեղափոխվեն

Երևանի

քաղաքապետարանի

կողմից

հատկացված աղբավայրեր:

4. Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի գնահատում
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 և ձկնային տնտեսություններին հասցված
վնասը,



արդյունաբերությանը հասցված վնասը:

Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է հողային, ջրային ռեսուրսները և մթնոլորտային
օդն աղտոտման համար: Տվյալ ծրագրում հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում չի
նախատեսվում և վնասը հաշվարկվում է մթնոլորտային օդի աղտոտման համար:
Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն “Մթնոլորտի վրա տնտեսական
գործունեության

հետևանքով

առաջացած

ազդեցության

գնահատման

կարգ”-ի,

հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ:
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, հաշվի առնելով գործունեության բնույթը, շինհարթակները
դիտարկվում որպես արտադրական տարածքներ, որոնց համար համաձայն նշված կարգի 9.
աղյուսակի (արտադրական գոտի)` 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, ցեմենտի համար` 45, ածխաջրածինների համար` 3.16,
դիզվառելիքի այրման 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

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):

արտանետումները

Այն նյութերի համար, որոնց նորմատիվային ծավալային կոնցենտրացիան պետական
ստանդարտով չի սահմանված, ազդեցությունը չի գնահատվում:
Ստորև բերված են արտանետումների քանակները շարժական և անշարժ աղբյուրների
համար:
Աղյուսակ 9.
Արտանետվող նյութերի
արվանումը

Արտանետվող քանակները, տ/շին.ժամանակահատված
Անշարժ աղբյուրներ

Շարժական աղբյուրներ

Անօրգանական փոշի

505.44

8.75

Ածխածնի մոնօքսիդ

-

59.0

34.22

5.92

Ազոտի երկօքսիդ

-

28.72

Պինդ մասնիկներ

-

2.91

Ծծմբի երկօքսիդ

-

2.7

19.8

-

ՑՕՄ

Ցեմենտի փոշի

Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi = 4 x 1000 x {1 x 10 x 505,44 + 1 x 3,16 x 34,22 + 1 x 45 x 19,8 + 3 x 10 x 8,75 + 3 x
1 x 59,0 + 3 x 3.16 x 5,92 + 3 x 12.5 x 28,72 + 3 x 200 x 2,91 + 3 x 16.5 x 2,7} = 38023227,2
դրամ/շին.ժամանակ:
Նշված գումարը որևէ ֆինանսական պարտավորություն չի առաջացնում:

2P
-------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
ИСХОДНЫЕ

ДАННЫЕ

Управляющие параметры расчета и характеристики
объекта
Oбъект:

urban roads recovery

Таблица 1
-------------------------------------------------------------: Число источников
:
1 :
: Число рассматриваемых вредных веществ
:
3 :
: Географическая широта местности (град.)
:
41 :
: Температура
:
25.6 :
: Районный коэффициент
:
200 :
: Шаг перебора направления ветра
:
30 :
: Характеристика перебора направления ветра
:векторный :
: Скорость ветра
:
6 :
: Число вкладов
:
:
: Число максимальных концентраций
:
:
: Угол
:
90 :
: Число групп суммирования
:
0 :
: Константа целесообразности проведения расчета :
0.1 :
--------------------------------------------------------------

2P--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ
Объект:

urban roads recovery

ТАБЛИЦА 7 СТАНИЦА 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
:ДИАМЕТР : ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
:
К О О Р Д И Н А ТЫ
:УГОЛ МЕЖДУ :
:
: КОД :ВЫСОТА:ТОЧЕЧНОГО:----------------------------------------------------------------------: ОСЬЮ ОХ И : УЧЕТ :
:
:
:ИЛИ ПЛОС-:
:
:
:ТОЧЕЧНОГО,НАЧАЛО : КОНЕЦ ЛИНЕЙНОГО : НАПРАВЛЕНИЯ:РЕЛЬЕФА :
:
:
:КОСТНОГО :СКОРОСТЬ :
ОБЕМ
:ТЕМПЕРАТУРА:ЛИHЕЙНОГО ИЛИ ЛИНИ:ИЛИ ЛИНИИ ЦЕНТРА :НА СЕВЕР
:
:
:
:
:
:
:
:
:И ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ.:
ПЛОСКОСТНОГО :
:
:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: Н ИСТ.: Н(М) :
Д
: W(М/С) : V(М,КУБ/С): Т(ГРАД.С) : X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : С(ГРАД)
:
РН
:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1
2.0
30.00
1.0000
706.8583
20.0
500
500
530
500
90
1.00 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
НАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ
ОБЬЕКТ:

urban roads recovery
ТАБЛИЦА 8

СТРАНИЦА

1

-----------------------------------------------------------------------------------:КОД ВЕЩ-ВА:НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР) ВЕЩ-ВА:ПДК(КГ/М,КУБ):КОЕФ.ОСЕДАНИЯ: ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ:
:----------------------------------------------------------------------------------:
901
dust
0.500000
3.0
1
:
:
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
13.0000
-----------------------------------------------------------------------------------:КОД ВЕЩ-ВА:НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР) ВЕЩ-ВА:ПДК(КГ/М,КУБ):КОЕФ.ОСЕДАНИЯ: ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ:
:----------------------------------------------------------------------------------:
902
CH
1.000000
1.0
1
:
:
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0.7410
-----------------------------------------------------------------------------------:КОД ВЕЩ-ВА:НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР) ВЕЩ-ВА:ПДК(КГ/М,КУБ):КОЕФ.ОСЕДАНИЯ: ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ:
:----------------------------------------------------------------------------------:
903
cement
0.300000
3.0
1
:
:
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1.0000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2P---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объект:

РАСЧЕТА

urban roads recovery

Распределение максималъных наземных
концентраций (без фона)
dust
Таблица 9 Станица 2
:-----------------------------------------------------------------:
A=200
TB= 25.6 град.С
U*= 6 m/s
:КОД ВЕЩЕСТВА
:
901
:
выбор шага направления ветра
= 30 град.
:НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФР) ВЕЩЕСТВА
:dust
:
отображение рельефа каждому источнику
:ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТ.КОНЦЕНТР.(МГ/М,КУБ):
0.5000
:
:КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДАНИЯ ВЕЩЕСТВА
:
3.0
:
характеристика выбрасываемых веществ
:ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
:
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
:
:------:------:----:---------------------------:-------------:-----------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: КОД :ВЫСОТА:ДИА-:ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШ. СМЕСИ:
К О О Р Д И Н А Т Ы
: У :КОЭФ.:ОПАСНАЯ : МОЩНОСТЬ :МАКСИ- :РАССТО-:
:ИСТОЧ-:ВЫБРО-:МЕТР:----------:---------:------:---------------:---------------: Г :РЕЛЬ-:СКОРОСТЬ: ВЫБРОСА :МАЛЬНАЯ : ЯНИЕ :
:НИКА :СА
:
: ОБЪЕМ
: ТЕМПЕРА-: СКО- :ТОЧЕЧНОГО,НАЧА-:КОНЦА ЛИНЕЙНОГО: О :ЕФА : ВЕТРА :
:КОНЦЕНТР: ОТ
:
:
:
:
:
: ТУРА
: РОСТЬ:ЛА ЛИНЕЙН,ИЛИ :ИЛИ ДЛИНА И ШИ-: Л :
:
:
:В ДОЛЯХ : ИСТОЧ-:
:
:
:
:
:
:
:ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ:РИНА ПЛОСКОСТН.:
:
:
:
: ПДК
: НИКА :
:------:------:----:----------:---------:------:---------------:---------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: NN : H(M) :D(M):V(M.KUB/S):T(LAIP C):W(M/S): X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : S : PN : UM(M/S): M1(g/s)
: CM
: XM(m) :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
1
2.030.00
706.8583
20.0
1.00
500
500
530
500 90 1.00
42.9
13.00000
32.84355
70.7:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Среднезвешенная скорость ветра
42.900 м/с
Сумма максимальных концентраций (доли ПДК) по ОНД-86
Q= 32.8435541

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объект:

РАСЧЕТА

urban roads recovery

Распределение максималъных наземных
концентраций (без фона)
CH
Таблица 9 Станица 3
:-----------------------------------------------------------------:
A=200
TB= 25.6 град.С
U*= 6 m/s
:КОД ВЕЩЕСТВА
:
902
:
выбор шага направления ветра
= 30 град.
:НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФР) ВЕЩЕСТВА
:CH
:
отображение рельефа каждому источнику
:ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТ.КОНЦЕНТР.(МГ/М,КУБ):
1.0000
:
:КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДАНИЯ ВЕЩЕСТВА
:
1.0
:
характеристика выбрасываемых веществ
:ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
:
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
:
:------:------:----:---------------------------:-------------:-----------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: КОД :ВЫСОТА:ДИА-:ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШ. СМЕСИ:
К О О Р Д И Н А Т Ы
: У :КОЭФ.:ОПАСНАЯ : МОЩНОСТЬ :МАКСИ- :РАССТО-:
:ИСТОЧ-:ВЫБРО-:МЕТР:----------:---------:------:---------------:---------------: Г :РЕЛЬ-:СКОРОСТЬ: ВЫБРОСА :МАЛЬНАЯ : ЯНИЕ :
:НИКА :СА
:
: ОБЪЕМ
: ТЕМПЕРА-: СКО- :ТОЧЕЧНОГО,НАЧА-:КОНЦА ЛИНЕЙНОГО: О :ЕФА : ВЕТРА :
:КОНЦЕНТР: ОТ
:
:
:
:
:
: ТУРА
: РОСТЬ:ЛА ЛИНЕЙН,ИЛИ :ИЛИ ДЛИНА И ШИ-: Л :
:
:
:В ДОЛЯХ : ИСТОЧ-:
:
:
:
:
:
:
:ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ:РИНА ПЛОСКОСТН.:
:
:
:
: ПДК
: НИКА :
:------:------:----:----------:---------:------:---------------:---------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: NN : H(M) :D(M):V(M.KUB/S):T(LAIP C):W(M/S): X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : S : PN : UM(M/S): M1(g/s)
: CM
: XM(m) :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
1
2.030.00
706.8583
20.0
1.00
500
500
530
500 90 1.00
42.9
0.74100
0.31201
141.3:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Среднезвешенная скорость ветра
42.900 м/с
Сумма максимальных концентраций (доли ПДК) по ОНД-86
Q=
0.3120138

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объект:

РАСЧЕТА

urban roads recovery

Распределение максималъных наземных
концентраций (без фона)
cement
Таблица 9 Станица 4
:-----------------------------------------------------------------:
A=200
TB= 25.6 град.С
U*= 6 m/s
:КОД ВЕЩЕСТВА
:
903
:
выбор шага направления ветра
= 30 град.
:НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФР) ВЕЩЕСТВА
:cement
:
отображение рельефа каждому источнику
:ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТ.КОНЦЕНТР.(МГ/М,КУБ):
0.3000
:
:КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДАНИЯ ВЕЩЕСТВА
:
3.0
:
характеристика выбрасываемых веществ
:ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
:
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
:
:------:------:----:---------------------------:-------------:-----------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: КОД :ВЫСОТА:ДИА-:ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШ. СМЕСИ:
К О О Р Д И Н А Т Ы
: У :КОЭФ.:ОПАСНАЯ : МОЩНОСТЬ :МАКСИ- :РАССТО-:
:ИСТОЧ-:ВЫБРО-:МЕТР:----------:---------:------:---------------:---------------: Г :РЕЛЬ-:СКОРОСТЬ: ВЫБРОСА :МАЛЬНАЯ : ЯНИЕ :
:НИКА :СА
:
: ОБЪЕМ
: ТЕМПЕРА-: СКО- :ТОЧЕЧНОГО,НАЧА-:КОНЦА ЛИНЕЙНОГО: О :ЕФА : ВЕТРА :
:КОНЦЕНТР: ОТ
:
:
:
:
:
: ТУРА
: РОСТЬ:ЛА ЛИНЕЙН,ИЛИ :ИЛИ ДЛИНА И ШИ-: Л :
:
:
:В ДОЛЯХ : ИСТОЧ-:
:
:
:
:
:
:
:ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ:РИНА ПЛОСКОСТН.:
:
:
:
: ПДК
: НИКА :
:------:------:----:----------:---------:------:---------------:---------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------:
: NN : H(M) :D(M):V(M.KUB/S):T(LAIP C):W(M/S): X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : S : PN : UM(M/S): M1(g/s)
: CM
: XM(m) :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
1
2.030.00
706.8583
20.0
1.00
500
500
530
500 90 1.00
42.9
1.00000
4.21071
70.7:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Среднезвешенная скорость ветра
42.900 м/с
Сумма максимальных концентраций (доли ПДК) по ОНД-86
Q=
4.2107121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2P------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
Объект:

urban roads recovery

Вариант URBAN

Таблица 11
-------------------------------------------------------------------------------:
:
К О О Р Д И Н А Т Ы
В Е Р Ш И Н
: шаг : шаг :
:
: X(M) : Y(M) :
-------------------------------------------------------------------------------:
:
X1 :
Y1 :
X2 :
Y2 : X3 : Y3 :
X4 :
Y4
: DX
:
DY :
-------------------------------------------------------------------------------:
: -490
-500
-490
1500
1510
1500
1510
-500
100
100 :
--------------------------------------------------------------------------------

2P
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
НАИБОЛЬШИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(X,Y) - точка координаты
QH -нормированная концентрация в долях ПДК
HB -направление ветра в град.
U - скорость ветра м/с
Объект:
urban roads recovery
вещество:dust
Таблица 13 Cтраница 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
QH
:
X
:
Y
: HB :
U :Но.Источ: вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ : Вклад :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0.828542
510
500 180
0.5
1
0.82854
: 0.262092
310
500 180
0.5
1
0.26209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Минималная и максималнная концентрации в точках расчэтов:
0.0325835712
0.8285418882
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
НАИБОЛЬШИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(X,Y) - точка координаты
QH -нормированная концентрация в долях ПДК
HB -направление ветра в град.
U - скорость ветра м/с
Объект:
urban roads recovery
вещество:CH
Таблица 13 Cтраница 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
QH
:
X
:
Y
: HB :
U :Но.Источ: вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ : Вклад :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0.015742
510
500 180
0.5
1
0.01574
: 0.002502
110
500 180
0.5
1
0.00250
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Минималная и максималнная концентрации в точках расчэтов:
0.0008444234
0.0157422959
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<РАДУГА>>
2014.1.15
НАИБОЛЬШИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(X,Y) - точка координаты
QH -нормированная концентрация в долях ПДК
HB -направление ветра в град.
U - скорость ветра м/с
Объект: urban roads recovery
вещество:cement
Таблица 13 Cтраница 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
QH
:
X
:
Y
: HB :
U :Но.Источ: вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ : Вклад :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0.106223
510
500 180
0.5
1
0.10622
: 0.033601
310
500 180
0.5
1
0.03360
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Минималная и максималнная концентрации в точках расчэтов:
0.0041773809
0.1062233190
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2P------------------------------------------------------------------------------------------------------------------298099 0 ЛитССР ММП ПКТИ
<<РАДУГА>>
2601
ВИЛЬНЮС
2014.1.15
Анализ исходных данных по выбросам
Обьект:

urban roads recovery

Таблица 14 Cтраница 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:КОД : НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР)
:Требуемое :
:Произведение ТПВ(тре- :
:В расчет включить +/ нет- :
:BЕШ-В:
ВЕЩЕСТВА
:потребление:Мошность
:буемое потребление
:Класс :
по отношению
:
:
:
:воздуха
: выброса
:воздуха) на R(параметр:пред- :концентрации/массе выбросов:
:
:
:(м.куб/с) : М(г/с)
:разбавления)(м.куб/с) :приятия:
:
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 901 dust
26000
13.0
9.5634E+0005
4
+
+
:
: 902 CH
741
0.7
7.7679E+0002
5
+
:
: 903 cement
3333
1.0
1.5719E+0004
5
+
+
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2P---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------298099 0 ЛитССР ММП ПКТИ
<<РАДУГА>>
2601
ВИЛЬНЮС
2014.1.15
Анализ исходных данных по источникам
Oбъeкт:
urban roads recovery
Вещество: dust
Таблица 15 Страница 1
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
: Код : Источники
:Мощность :Концентра- :
:Объем : Радиус
: Требуемое :Параметр:Степень :Класс:Рекомендуется :
:источ-:
:дыаметр: выброса :ция на вы- :Скорость :газовоз: зоны
:потребление :разбав- :воздеист.:исто-:источник в
:
:ника :высота:устья :
:ходе
:выброса :смеси :влияния
: воздуха
:ления
:на природ:чника:расчеты
:
:------:------:-------:----------:-----------:---------:-------:--------------------------------:---------:-----:Включить +
:
: NN : Н(м) : Д(м) : M1(г/с) :С(мг/м.куб): Um(m/s) : Xm(M) : RR(M)
:ТПВ(м.куб/с): R
: П
:
:Невключить - :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1
2.00 30.00
13.000
18.39
1.00
706.86
23971.6 2.60E+0004 3.7E+0001
9.6E+0005
3
+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oбъeкт:

urban roads recovery

Вещество: CH
Таблица 15 Страница 1
:------:------:-------:----------:-----------:---------:-------:--------------------------------:---------:-----:--------------:
: NN : Н(м) : Д(м) : M1(г/с) :С(мг/м.куб): Um(m/s) : Xm(M) : RR(M)
:ТПВ(м.куб/с): R
: П
:
:
+ / :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1
2.00 30.00
0.741
1.05
1.00
706.86
1413.1 7.41E+0002 1.0E+0000
7.8E+0002
4
+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oбъeкт:

urban roads recovery

Вещество: cement
Таблица 15 Страница 1
:------:------:-------:----------:-----------:---------:-------:--------------------------------:---------:-----:--------------:
: NN : Н(м) : Д(м) : M1(г/с) :С(мг/м.куб): Um(m/s) : Xm(M) : RR(M)
:ТПВ(м.куб/с): R
: П
:
:
+ / :
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1
2.00 30.00
1.000
1.41
1.00
706.86
8060.3 3.33E+0003 4.7E+0000
1.6E+0004
4
+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

