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I. Ներածություն 

1. Բնապահպանական մոնիթորինգի այս կիսամյակային հաշվետվությունն ընդգրկում է 2016թ. 

հունվար-հունիս ընկած ժամանակահատվածը: Այս հաշվետվությունը պատրաստվել է ԾԻԳ-ի ԲՄ-

ի կողմից: 

A.  Ծրագրի նկարագրություն 

2. ՀՀ կառավարությունը 2011 թվականի մայիսի 19-ին փոխառություն է ստացել ԱԶԲ-ից ՔԿԶՆԾ, 

Տրանշ 1-ը ֆինանսավորելու համար: Ծրագրի հիմնական նպատակն է արագընթաց ճանապարհի 

չափանիշներով նոր մայրուղու կառուցումը, որը գոյություն ունեցող Շիրակ փողոցը և 

Արշակունյաց պողոտան կկապի Արտաշատի խճուղուն: 

3. Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից:  

(i) 6 երթևեկելի գոտիների բաժանված նոր ճանապարհի կառուցում, 

(ii) Շիրակի փողոցում միակողմանի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհի կառուցում և 

(iii) Ճանապարհային հանգույցների կառուցում 

 

Պատկեր 1: Տրանշ 1-ի տեղադիրքի քարտեզ 
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B.  Ծրագրի առաջընթաց  

Նոր Շիրակ-Արտաշատի խճուղի: Մրցույթ 2-ի շինարարության իրականացման առաջընթաց  

4. Տրանշ 1-ի Մրցույթ 2-ի շինարարությունը ներկայումս իրականացման փուլում է գտնվում։ 

Իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները`  

-Արտաշատի խճուղի - ճանապարհային ուղեանցն ու խճուղին ավարտին հասցնելու համար մնում 

են ասֆալտե ծածկի փռման և այլ տարբեր մանր աշխատանքներ, ինչպես նաև շինարարության 

մեջ է մեկ վերգետնյա անցում;  

-Նոր Շիրակ փողոց - խաչմերուկի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են հաշվետու 

ժամանակահատվածում; հիմնապատերի ու ուղեանցի շինարարությունն ընթացքում է:   

  

 

Պատկեր 2: Նոր Շիրակ-Արտաշատի խճուղի Մրցույթ 2-ի տեղադիրքի քարտեզ  
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Պատկեր 3: Նոր Շիրակ-Արտաշատի խճուղի Մրցույթ 2-ի նկարներ 

C. Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառավարում 

5. ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի գլխավոր առաջադրանքներն են իրականացնել ողջ բնապահպանական 

կառավարումը՝ ապահովելով Ծրագրի իրականացման լիարժեք համապատասխանությունը ՀՀ 

օրենսդրությանը և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ-ին (2009): ԲՄ-ը հանդիսանում է կապող օղակ ՄՆՇՎԽ-ի 

անվտանգության թիմի, ԵՔ-ի (իրականացնող կազմակերպություն), ՀՀ ԲՆ և ՀՀ մշակույթի 

նախարարության, ծրագրի ազդեցության ենթարկված անձանց ու ԱԶԲ-ի միջև և զարգացնում ու 

պահպանում է անմիջական հարաբերությունները պետական մարմինների հետ, ՄՆՇՎԽ-ի ԲՄ-ի 

օգնությամբ կազմակերպում և իրականացնում է հանրային խորհրդատվություններ և այլն: ԾԻԳ-ի 

ԲՄ Ռուզաննա Ոսկանյանը ղեկավարում է շինհրապարակի բոլոր գործողությունները, որոնք 

առնչվում են բնապահպանական խնդիրներին, իսկ տարաբնակեցման մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյանը ղեկավարում է բոլոր տարաբնակեցման սոցիալական խնդիրները: 

6. ՄՆՇՎԽ-ի (Էգիս Ինթերնեյշնլ) բնապահպանական կառավարման թիմը պատասխանատու է 

Տրանշ 1-ի փաստաթղթերի բնապահպանական գնահատման պատրաստման համար, ինչպես նաև 

Նոր Շիրակի փողոց-Արտաշատի խճուղի Մրցույթ 2-ի շինարարական աշխատանքների 

բնապահպանական վերահսկողության համար: 

7. Մրցույթ 2-ի Կապալառու ''Վահագն և Սամվել'' ՍՊ ընկերության ԲՄ Դավիթ Հարությունյանը 

պատասխանատու է ՏԲԿՊ-ի պատրաստման և իրականացման համար՝ համաձայն ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ի, 

շինարարական աշխատանքների մոնիթորինգի համար: Կապալառուի ԲՄ-ը զեկուցում է ՄՆՇՎԽ-

ի ԲՄ-ին, որից հետո ՄՆՇՎԽ-ի ԲՄ-ը զեկուցում է ԾԻԳ-ի ԲՄ-ին: Սոցիալական մասնագետ Սոնա 

Պողոսյանը և սոցիալական մասնագետի օգնական Նոնա Դավթյանը պատասխանատու են 

շինարարության ընթացքում բոլոր սոցիալական խնդիրների համար:  

II.  Բնապահպանական կառավարում  

A. Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքի ծրագիր 

8. Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքների ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2013 

թվականի հունվարին և ընթացքի մեջ էր հաշվետու ժամանակահատվածում: 

9. ԱԶԲ-ի դիտողությունների հիման վրա ԾԻԳ-ը խորհրդատուների հետ միասին վերանայում է 

Հայրենիքի ուղեանցի ՇՄՆՈւ-ը: Վերանայված ՇՄՆՈՒ-ը կներկայացվի ԱԶԲ հաջորդ հաշվետու 
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ժամանակահատվածի սկզբին: 

10. Հաշվետու ժամանակահատվածի սկզբում ԾԻԳ-ը ԱԶԲ-ի տեղական խորհրդատուի 

վերանայմանն է ներկայացրել Տրանշ 1, Մրցույթ 1-ի Արշակունյաց պողոտա կմ 0+000 -կմ 1+280 

հատվածի նախաշինարարական բնապահպանական աուդիտի ստուգաթերթը 01.01.2015-

26.01.2016թթ. ժամանակահատվածի համար: Մրցույթ 1-ի աուդիտի ստուգաթերթի վերջնական 

տարբերակը կցված է սույն հաշվետվությանը Հավելված 5-ով:  

11. Բնապահպանական մոնիթորինգի շաբաթական ստուգաթերթը, ՏԲԿՊ-ը, ամենամսյա 

հաշվետվությունները և Մրցույթ 2-ի այլ փաստաթղթեր մշակվել են ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի, ՄՆՇՎԽ-ի 

միջազգային և տեղական ԲՄ-ների սերտ համագործակցությամբ:  

 

B. ԱԶԲ առաքելություն 

12. ՔԿԶՆԾ 1 ծրագրի գործողությունների համապատասխանությունը ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009) 

անվտանգության երաշխիքների պահանջներին ստուգելու համար ԱԶԲ առաքելությունը տեղի է 

ունեցել 2016 թվականի ապրիլի 22-ին: Առաքելությունն իրականացվել է ԱԶԲ բնապահպանական 

տեղացի խորհրդատու Արմինե Եդիգարյանի կողմից: ԾԻԳ-ի ԲՄ Ռուզաննա Ոսկանյանը, ՄՆՇՎԽ-

ի ԲՄ Էդիտա Վարդգեսյանը և Կապալառուի ներկայացուցիչները ևս մասնակցել են 

առաքելությանը: Առաքելությունն այցելել է Արտաշատի խճ., Նոր Շիրակի և Արշակունյաց 

շրջանաձև երթեկությամբ ճանապարհի շինարարության տեղամասեր, ինչպես նաև շփվել 

ճանապարհի եզրագծին կից տներում բնակվող ԱԵԱ-նց հետ: Հետագա գործողությունների 

վերաբերյալ առաքելության աուդիտի առաջարկներն առնչվում էին թրթռման և փոշու 

վերահսկմանը, ինչպես նաև առաջարկվել է ևս մեկ անգամ ԲԼՄ-ը ներկայացնել հանրությանը: 

 

C. Բողոքների լուծման մեխանիզմ և հանրային խորհրդատվություն  

13. ԱԵԱ-նց արձագանքների, մտահոգությունների և բողոքների համար Ծրագրի ընթացքում պետք 

է վարվի ԲԼՄ` ԱԶԲ-ի ուղեցույցների և քաղաքականությունների խնդիրների լուծման գործառույթի 

հիման վրա: ԲԼՄ-ի նպատակն է աջակցել տուժած անձանց ներկայացնել իրենց բողոքները և 

նկարագրել նրանց դժգոհությունները ժամանակին և արդյունավետորեն լուծելու համար մշակված 

մեխանիզը: Պոտենցիալ ներգրավված կողմերն են՝ բողոք ներկայացնողները, Կապալառուն, 
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ՄՆՇՎԽ-ն, ԾԻԳ-ը, ԳԳ-ը, ՀԿ-ները և դատարանները: ԲԼՄ-ի գործարկման մանրամասները կարելի 

է գտնել Մրցույթ 2-ի ճանապարհահատվածների համար մշակված ՇՄԱԳ-ում1:  

14. Սահմանվել է պատշաճ ԲԼՄ Արտաշատի խճ.-Նոր Շիրակ և Շիրակի փող. և Արշակունյաց պող. 

ճանապարհահատվածի Մրցույթ 2-ի ազդեցության ենթարկված անձանց  բնապահպանական  

մտահոգությունները բավարարելու համար: Գրանցամատյանի հասանելիությունը և Կապալառուի 

դաշտային գրասենյակում գրանցված բողոքները պարբերաբար ստուգվել են դաշտի 

մոնիթորինգային այցելությունների ընթացքում:  

15. Հաշվետու ժամանակահատվածում ազդեցության ենթարկված անձանցից ստացվել են փոշուն և 

աղմուկին առնչվող բողոքներ, որոնք որդեգրված ընթացակարգի համաձայն արդյունավետորեն 

լուծվել են: Կապալառուից խստիվ պահանջվել է չափումներ իրականացնել փոշու մակարդակը 

վերահսկելու համար և ձեռնարկել մեղմացնող միջոցներ շինարարության ընթացքում փոշու 

արտանետումները նվազեցնելու համար: Ուղղիչ միջոցներն առաջարկվել են ԾԻԳ-ի/ՄՆՇՎԽ-ի 

ԲՄ-ի կողմից մոնիթորինգային այցելությունների ընթացքում: 

16. Հաշվետու ժամանակահատվածում ստացվել են քանդման աշխատանքների արդյունքում 

բարձրացող փոշուն, արգելափակված մուտքերին և վնասված հաղորդուղիներին առնչվող 

բողոքներ (աղյուսակ 1), որոնք ուսումնասիրվում են (տե՛ս ստորև աղյուսակը) Կապալառուի, 

Վերահսկման Ինժեների սոցիալական մասնագետների կողմից, որոնց աշխատանքը 

համակարգում է ԾԻԳ-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման մասնագետ Սիրաք Գյուլբուդաղյանը:   

17. Կարգավիճակի ուսումնասիրության ընթացքում ազդեցության ենթարկվող գոտիներում 

գտնվող շինություններն ուսումնասիրվել են, տեսանկարահանվել են և լուսանկարվել են, ինչպես 

նաև յուրաքանչյուր շինության համար կազմվել և սեփականատերերի/օգտագործողների միջև 

կնքվել են համապատասխան ակտեր: Կապալառուն նաև լիցենզավորված սեյսմիկ 

ընկերության/մասնագետի ներգրավմամբ իրականացրել է ռիսկային շինությունների լրացուցիչ 

սեյսմիկ ուսումնասիրություն: Հաջորդ ուսումնասիրությունն իրականացվելու է շինարարական 

աշխատանքների ավարտից հետո՝ հնարավոր վնասները (եթե դրանք կան) գնահատելու համար՝ 

կիրառելով այն նույն սեյսմիկ մեթոդոլոգիան, ինչ կիրառվել էր նախքան շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկը: Ծրագրի ընթացքում շինարարության արդյունքում ցանկացած վնաս  

կամ կվերանորոգվի Կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, կամ սեփականատերերին պետք 

                                                           
1
 ՇՄԱԳ/ԲԿՊ Մրցույթ 2-ի համար  H.2. Բողոքների լուծման մեխանիզմ,էջ 43 57-ից: 
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է տրամադրվի փոխհատուցում կրկին Կապալառուի միջոցների հաշվին և դրա մասին ստորև 

թվարկված բոլոր ԱԵԱ-ինք տեղեկացված են: 

Աղյուսակ 1 – Բողոքների կարգավիճակը հաշվետու ժամանակահատվածում 

 
ԱԵԱ-ի հասցե Խնդիրներ 

Բողոքի 

ամսաթիվ 
Կարգավիճակ Պատասխանատու 

1 
Նորագավիթ 1, 

տներ 16, 16ա, 18 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

21.07.2015 

Ավարտված 

(Անհապաղ  ամրացման 

աշխատանքների պլանը 

հաստատվել է ԱԶԲ-ի 

կողմից, 

փոխհատուցումը 

տրամադրվել է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի 

ինժեներ Վարդան 

Կարապետյան  

Վերահսկող՝ Ինժեներ 

սոցիալական մասնագետի 

հետ  

2 Նորագավիթ 4, 15 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

21.07.2015 

Ավարտված  

(Պատասխանվել է ԾԻԳ-

ի կողմից, հաշվետու 

ժամանակահատվաում 

այլևս բողոք չի ստացվել) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

3 
Արշակունյաց 

286/27 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

Աղմուկ կիրակի 

օրերին 

28.10.2015 

Ավարտված  

(Պատասխանվել է ԾԻԳ-

ի կողմից, հաշվետու 

ժամանակահատվաում 

այլևս բողոք չի ստացվել) 

Վերահսկման Ինժեների 

սոցիալական մասնագետ՝ 

Սիրաք Գյուլբուդաղյանի 

(ԾԻԳ-ի հողի օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ) համակարգմամբ 

4 
Նորագավիթ 4, 

30/2 տուն 

Արգելափակված 

մուտք 
04.03.2016 

Ավարտված 

(մուտքը տրամադրվել է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

5 
Նորագավիթ 1, 1 

փկղ, տուն 4 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում, 

արևի լույսի 

բացակայություն, 

աղմուկ, գույքն 

ամբողջությամբ 

օտարելու 

պահանջ 

05.03.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է; ԵՔ-ի կողմից 

ԱԵԱ-ին առաջարկվել է 

դեպքի լուծման 3 

տարբերակ: ԱԵԱ-ի 

կողմից բոլոր 3 

տարբերակները մերժվել 

են) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

6 

Նորագավիթ 1, 

13/1 և փող/, 1 

փկղ 

Արգելափակված 

մուտք 
16.03.2016 

Ավարտված 

(մուտքը տրամադրվել է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

7 
Նորագավիթ1 

տուն 4/1 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում. 

Աղմուկ կիրակի 

օրերին 

17.05.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

8 
Նորագավիթ 1 

տուն 13/1 

Արգելափակված 

մուտք 

Տան 

17.05.2016 

03.06.2016 

Ավարտված 

(մուտքը տրամադրվել է; 

ուսումնասիրվել է 

Համակարգող ԾԻԳ-ի Ինժեներ 

Վարդան Կարապետյան և 

ԾԻԳ-ի հողի օտարման և 
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խոնավություն Ինժեների կողմից և 

եզրակությունն այն է, որ 

տան խոնավությունը 

կապված չէ 

շինարարական 

աշխատանքների հետ և 

ԾԻԳ-ի կողմից 

պատասխան է 

ուղարկվել ԱԵԱ-ին, 

հաշվետու 

ժամանակահատվաում 

այլևս բողոք չի 

ներկայացվել) 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան  

Վերահսկող՝ Ինժեներ 

սոցիալական մասնագետ  

9 
Նորագավիթ 1, 

տուն 7/2 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

16.05.2016 

Ավարտված  

(Պատասխանվել է ԾԻԳ-

ի կողմից, հաշվետու 

ժամանակահատվաում 

այլևս բողոք չի ստացվել) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

10 
Նորագավիթ 1, 

1փկղ, տուն 4/1 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

27.05.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

11 

Նորագավիթ1, 1 

փկղ, 2, 11 տներ և 

2 փկղ,տուն 7 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 

18.05.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

12 
Նորագավիթ 4, 1 

փկղ, տուն 15 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 
21.06.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

13 
Նորագավիթ 4, 1 

փկղ, տուն 10 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 
10.06.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

14 
Նորագավիթ 1/2, 

տուն 9 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 
13.06.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 
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15 
Նորագավիթ 1, 

տուն 7/2 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 
14.06.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

16 

Նորագավիթ 

4փող,1փկղ, տուն 

12 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 21.06.2016 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Համակարգող՝ ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ Սիրաք 

Գյուլբուդաղյան 

17 
Նորագավիթ 1, 

2փկղ, տուն 11 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 27.06.16 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Վերահսկման Ինժեների 

սոցիալական մասնագետ՝ 

Սիրաք Գյուլբուդաղյանի 

(ԾԻԳ-ի հողի օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ) համակարգմամբ 

18 
Արշակունյաց 

286/21 

Ճաքեր քանդման 

աշխատանքների 

արդյունքում 29.06.16 

Ընթացիկ 

(ուսումնասիրության 

փուլում է) 

Վերահսկման Ինժեների 

սոցիալական մասնագետ՝ 

Սիրաք Գյուլբուդաղյանի 

(ԾԻԳ-ի հողի օտարման և 

տարաբնակեցման 

մասնագետ) համակարգմամբ 

 

D. Հանդիպումներ և հաղորդակցություն 

18. Հաշվետու ժամանակահատվածում ԵՔ-ի, ԾԻԳ-ի և ՄՆՇՎԽ-ի համատեղ հանդիպումների 

ընթացքում պարբերաբար քննարկվել են բնապահպանական երաշխիքներին առնչվող խնդիրները: 

Մասնավորապես բազմիցս քննարկվել են հետևյալ հարցերը՝ Հայրենիք ուղեանցի ՇՄՆՈՒ-յան 

պատրաստում և ավարտականացում, հաստատման գործընթաց և վերջիններիս առնչվող այլ 

խնդիրներ: 

19. ԱԶԲ-ի դաշտային այցելությունը տեղի է ունեցել 2015թ. հունիսի 30-ին: Տիկին Արմինե 

Եդիգարյանն այցելել է Արտաշատի խճ. ՊԿ կմ 0+300÷ կմ 1+850  և Նոր Շիրակի փող. ՊԿ կմ 

0+0.100÷ կմ 0+0.400 շինարարական տեղանքները: Նա ստուգել է շինարարական աշխատանքների 

տեղանքում, դրանց համապատասխանությունը ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ներին և ՏԲԿՊ-ներին:  

20. Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերաբար տեղի են ունեցել հանդիպումներ և 

քննարկումներ ԾԻԳ-ի, ՄՆՇՎԽ-ի և Կապալառուի բնապահպանական թիմերի միջև համատեղ 

հանդիպումների, պաշտոնական նամակագրության և էլեկտրոնային նամակների, 

հեռախոսազանգերի և անձանական հեռախոսազանգերի միջոցով: Մասնավորապես քննարկվել 
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են փոշու վերահսկման չափումները, բարձր լիցքերի անվտանգությունը, բնապահպանական 

պարամետրերի լրացուցիչ չափումների արդյուքները, տեղանքում երկար ժամանակ թողնված 

շինարարական աղբի տեղափոխումը, վերապատրաստման դասընթացքների արդյունքները, 

ինչպես նաև մոնիթորինգային այցելությունների ընթացքում հայտնաբերված 

անհամապատասխանությունները և դրանց իրականացման գործողությունների միջոցառումները:    

E. Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում 

21. Իրազեկման բարձրացման և բնապահպանական ուղղվածության ծրագիրը մշակվել է Մրցույթ 

2-ի ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ-ների և ԲԿՊ-ների կարողությունների զարգացման շրջանակներում: Ծրագրի 

համաձայն Կապալառուն պատասխանատու է ծրագրի գործողությունների և բնապահպանական 

իրազեկման վերաբերյալ ընդհանուր ուղղվածությամբ նիստի կազմակերպման համար: Այս նիստի 

ընթացքում շինհրապարակում բոլոր աշխատողները պետք է իրենց ջանքերը կենտրոնացնեն 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շինարարության ընթացքում սոցիալական խնդիրների 

անվտանգ լուծման ապահովման վրա՝ համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009), ՀՀ բնապահպանական 

օրենսդրության, ՇՄԱԳ-ի և ԲԿՊ-ի: Իրազեկման բարձրացման և բնապահպանական 

ուղղվածության ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ կարելի է գտնել Մրցույթ 2-ի 

ՇՄԱԳ-ում և ԲԿՊ-ում2 և Կապալառուի ՏԲԿՊ-ներում:  

22. Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ-ի, ԲԿՊ-ի Հավելված 6-ի և ՏԲԿՊ-ի համաձայն՝ Կապալառուն նոր վարձված 

23 աշխատակիցների համար կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ՝ աղբը 

տեղանքում նվազագույնի հասցնելու,  թափոնների պատշաճ կիրառման, աշխատանքի ընթացքում 

բանվորների անվտանգության միջոցառումների և դժբախտ պատահարների դեպքում արտակարգ 

իրավիճակների պատրաստվածության, ինչպես նաև առողջապահական ռիսկերի և դրանց 

կանխարգելման վերաբերյալ, որը ներառում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող 

հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին տեղեկատվության տրամադրում և ուսուցում: 

Ենթակապալառուի նոր վարձված բանվորների, ինժեներական կազմի և աշխղեկների համար 

տեղամասի ներկայացման բնապահպանական և առողջապահական ու անվտանգության 

վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվել Կապալառուի կողմից 2016թ. մայիսի 21-ին 

և 2016թ. մարտի 06-ին (մասնակիցների ցանկը՝ կից Հավելված 1-ում): 

23. ՄՆՇՎԽ-ի տեղացի բնապահպանական խորհրդատուն իրականացնում է Կապալառուի 

ընթացիկ վերապատրաստման վերահսկողություն, Կապալառուի բնապահպանական գծով 

                                                           
2
 Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ/ԲԿՊ, I.3.Իրականացման միջոցառումներ, c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում,  էջ 54-ը  

57-ից, Հավելված 4, Աղյուսակ 1, պրբ. 6, էջ 6 31-ից 
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պատասխանատու աշխատակազմի ժամանակին ուղղորդում հաշվետու ժամանակահատվածում: 

Վերահսկողության ԲՄ-ը պարբերաբար ցուցումներ է տվել ինչպես Կապալառուի, այնպես էլ 

ենթակապալառուի աշխատակազմին մոնիթորինգային այցելությունների ժամանակ:  

24. Տրանշ 1-ի շրջանակներում Հայրենիք ուղեանցի վերաբերյալ անց են կացվել երկու հանրային 

լսումներ՝ 2016 թվականի մարտի 22-ին և ապրիլի 29-ին: Տրանշ 1-ի շրջանակներում Հայրենիք 

ուղենացի վերջնական ՇՄՆՈՒ-ը ԱԶԲ կներկայացվի հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի 

սկզբում: 

25. ՄՆՇՎԽ՝ Էգիս ինթերնեյշնլ ընկերության Բնապահպան-կառավարիչ պարոն Պիեռ 

Բուրգուինյոնի կողմից անց է կացվել իրազեկվածության բարձրացման դասընթաց առողջության և 

անվտանգության թեմայով (2016թ. հունիսի 21) և շրջակա միջավայրի թեմայով (2016թ. հունիսի 22): 

Պարոն Պիեռ Բուրգուինյոնի կողմից ՛՛Առողջապահություն և անվտանգության կառավարում՛՛ և 

՛՛Բնապահպանական կառավարում՛՛ թեմաները ներկայացվել են PP ներկայացումների միջոցով: 

Դասընթացին հրավիրել էին Կապալառուի և ենթակապալառուի հիմնական աշխատակազմին` 

ներառյալ բնապահպանը սոցիալական մասնագետը և ինժեներները (մասնակիցների ցանկը 

կցված է Հավելված 2-ում)։    

III. Բնապահպանական մոնիթորինգ 

A. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր 

26. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիրը, նպատակ ունենալով ապահովելու 

համապատասխանությունն ԱԶԲ-ի բնապահպանական պահանջներին և ՀՀ-ի` շրջակա 

միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող բոլոր կիրառելի բնապահպանական օրենքներին, 

կանոնակարգերին և չափանիշներին, մշակվել է Մրցույթ 2-ի ՇՄՆՈՒ-ների/ՇՄԱԳ-ների և ԲԿՊ-

ների շրջանակում։ ՇՄԱԳ-ները և ԲԿՊ-ները ներառում են մոնիթորինգի գործողություններ, որ 

պետք է հաշվի առնվեն ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ կառավարում սկսած 

ճարտարագիտական նախագծման, նախաշինարարական, շինարարության փուլերից  ինչպես 

նաև շահագործման և պահպանման ժամանակահատվածների ընթացքում: Մոնիթորինգի 

գործողությունների և հաշվետվության մանրամասները ներկայացված են Մրցույթ 2-ի վերջնական 

հաստատված ՇՄԱԳ-ներում և ԲԿՊ-ներում3։  

                                                           
3
 Մրցույթ 2-ի ՇՄԱԳ/ԲԿՊ, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 52-ը 57-ից; Հավելված 4 Աղյուսակ 2, էջ 23-ը 31-ից; Մրցույթ 3 

ՇՄԱԳ/ԲԿՊ, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 56-ը 62-ից; Հավելված 4 Աղյուսակ 2, էջ 28-ը 36-ից և Դավթաշեն-Աշտարակ խճ. 

ՇՄԱԳ/ԲԿՊ I. Բնապահպանական կառավարմանա պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 54-ը 61-ից; Հավելված 3 Աղյուսակ 2, էջ 23-ը 31-ից։ 
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B. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր  

a. Մրցույթ 2-ի բնապահպանական մոնիթորինգ 

27. Պայմանագրի համաձայն մասնագիտացված մոնիթորինգային ընկերությունը պետք է 

իրականացնի չափումներ բնապահպանական չափանիշների հաստատված չափումների 

համաձայն 2016թ. հունվար-հունիս հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում։ 

28. Հաշվետու ժամանակահատվածում ԾԻԳ-ի  Կապալառուի և ՄՆՇՎԽ-ի ԲՄ-ների կողմից 

համատեղ կազմակերպված շինարարական տեղանքի մոնիթորինգի այցելություններին (տե'ս 

Հավելված 7։ Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթի օրինակ) ԻՄՆ և 

Կապալառուի այլ պատասխանատու ներկայացուցիչներ մասնակցել են որոշ մոնիթորինգային 

այցելությունների։   

29. Փորված նյութերը տեղակայված են Սիլիկյան թաղ, Շահումյան 2 հասցեում գտնվող բազալտի 

հանքարդյունաբերական ''Իքս-իգրեկ'' ՍՊ ընկերության աղբավայրում։ Իրականացվել են մի շարք 

այցելություններ ''Իքս-իգրեկ'' ՍՊ ընկերության աղբավայր` ստուգելու համապատասխանությունը 

ԲԿՊ-ին/ՏԲԿՊ-ին և Ինժեների պահանջներին, ինչպես նաև ստուգելու` արդյոք Կապալառուի 

կողմից իրականացվել են նախկին այցելության ընթացքում տրված ցուցումները։ 2016թ հունիսի 

23-ին իրականացված վերջին այցելության ընթացքում հաստատվել է, որ տեղանքը տիրապետվել է 

ԲԿՊ-ի/ՏԲԿՊ-ի և Ինժեների/ԾԻԳ-ի ցուցումների համաձայն։ 

30. ՛՛Լեռնամետալուրգիա Ինստիտուտ՛՛-ն իրականացրել է փոշու, օդի որակի, աղմուկի և թրթռման 

պարբերական բնապահպանական մոնիթորինգ 22.01.2016, 15.02.2016, 15.03.2016, 15.04.2016, 

29.04.2016, 13.05.2016, 30.05.2016, 10.06.2016 և 22.06.2016թթ.-ին (տե՛ս Հավելված 7): Չափման 

կետերի ընտրությունը տարբերակվել է՝ հաշվի առնելով ազդեցության ենթարկված խոցելի 

տեղանքները 50մ-ի շրջանակներում և ընթացող շինարարական աշխատանքների չափանիշները։ 

Այն դեպքերում, երբ կապալառուն Ինժեներին ժամանակին ծանուցել է չափումների օրվա մասին, 

կետերը միասին են համաձայնեցվել։ Այնուամենայիվ, չափման կետերն ընտրվել են Կապալառուի 

ԲՄ-ի վերահսկողությամբ։  Չափումների սահուն ընթացքն ապահովելու համար Ինժեները խնդրել 

է Կապալառուին չափումների օրվա մասին ժամանակին տեղեկացնել։   

31. Համաձայն հունիսի 10-ին Լեռնամետալարգուիա ենթակապալառուի կողմից տրամադրված 

հաշվետվությունների` թրթռման մակարդակները 1, 2 և 3 չափման կետերում ցածր են ինչպես 

ելակետային մակարդակից, այնպես էլ Սահմանային թույլատրելի արժեքներից։ 4 և 5 չափման 

կետերում ինչպես առավելագույն, այնպես էլ միջին արժեքները գերազանցում են ելակետային 
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մակարդակները, սակայն գտնվում են օրենսդրությամբ թույլատրելի չափանիշների 

սահմաններում։ Հունիսի 22-ին իրականացված չափումների հաշվետվության համաձայն՝ 

թրթռման մակարդակը չափման բոլոր կետերում ցածր էր և՛ Սահմանային թույլատրելի 

մակարդակից, և՛ ելակետային տվյալներից։ 

32. ԱԶԲ պահանջի համաձայն Կապալառուն կնքել է հավելյալ պայմանագիր Լեռնամետալուրգիա 

ընկերություն ենթակապալառուի հետ՝ ԱԵԱ-ների բողոքների համաձայն մեկ կետում լրացուցիչ 

չափումներ իրականացնելու համար (տե՛ս աղյուսակ 1, կետ 5): Չափումներն իրականացվել են 

հունիսի 17-ին, 20-ին, 21-ին և 22-ին ժամը 9:30-ին և 11:00-ին: Չափումների ժամը որոշվել է 

թրթռման մեքենայի շահագործման ժամերով: Տրամադրված հաշվետվությունների համաձայն՝ 

թրթռման արագացումը թեթևակի անցել է և՛ Սահմանային թույլատրելի, և՛ ելակետային 

մակարդակները միայն հունիսի 17-ին ժամը 11:00-ին: Մյուս բոլոր չափումները ցույց են տվել, որ 

թրթռման մակարդակը չափումների ժամերին առավելագույն և միջին արժեքների համեմատ ցածր 

է եղել ելակետային մակարդակից և բավականին ցածր Սահմանային թույլատրելի չափանիշից: 

33. Պարբերական մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը 

ներկայացված է Աղմուկի և Փոշու Գնահատման հաշվետվությունների մեջ, որն առկա է ‹‹Վահագն 

և Սամվել›› ՍՊԸ-ի գրասենյակում և կցված է Կապալառուի ամսական առաջընթացի 

հաշվետվությունների մեջ և չափումներն ամփոփված են սույն հաշվետվության Հավելված 6-ում: 

34. 2016թ հունիսի 6-ին հրապարակված տեղանքի ցուցումների միջոցով Կապալառուին 

հանձնարարվել էր իրականացնել հողի լիցքի աշխատանքներ շրջանաձև երթևեկությամբ 

ճանապարհի մեջտեղի հատվածում և տրամադրել անվտանգության միջոցներ բարձր 

թեքությունների և բարձր հենապատերի վրա: Կապալառուին հանձնարարվել էր տեղափոխել մեծ 

քարերը և հարթեցնել թեքությունները, որպեսզի խուսափեն դրանց ընկնումից գամ գլորվելուց:  

35. Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում Կապալառուն սկսել էր տեղանքում օգտագործել 2-րդ 

ջրցան մեքենան և տեղանքը ավելի հաճախակի էր ջրվում: Դաշտային այցելությունների և 

չափումների արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ փոշու վերահսկողությունը գրեթե բավարար 

է: 

C.  Անհամապատասխանության ծանուցումներ 

36. 2016թ. հունիսի 2-ին էլեկտրոնային նամակով ԾԻԳ-ի կողմից Կապալառուին է ուղարկվել 

վերջին զգուշացումն ու ծանուցումը, որով հանձնարարվել է իրակացնել տեղանքի պատշաճ ջրում, 
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այլապես շինարարական աշխատանքները կդադարեցվեն: 2016թ. հունիսի 6-ի նույն ծանուցմամբ 

ԾԻԳ-ի կողմից Կապալառուին հանձնարարվել է գործի դնել երկրորդ ջրցան մեքենան և օրվա 

ընթացքում ավելի հաճախակի ջրել տեղանքը՝ փոշուն առնչվող հետագա բողոքները կրճատելու 

նպատակով: Վերջին դաշտային այցելության արդյունքում հաստատվել է, որ խնդիրը լուծվել է, և 

Կապալառուն գործի է դրել երկրորդ ջրցան մեքենան և բնակելի տներին կից տարածքներում 

ավելի հաճախակի է ջրում տեղանքը: 

 

37. Մոնիթորինգային այցելությունների ընթացքում ի հայտ եկած հետագա բոլոր 

անհամապատասխանությունները լուծվել են ընդունված ընթացակարգերի համաձայն:  Ինժեների 

մոնիթորինգային հաշվետվության միջոցով Կապալառուին հանձնարարվել է ուղղել 

անհամապատասխանությունները սահմանված ժամկետներում, այլապես կթողարկվի 

անհամապատասխանության ծանուցում: Ուղղումները ստուգվել են հաջորդ դաշտային 

այցելության ընթացքում: 

 

D. Ուղղիչ գործողությունների ծրագիր 

38. Հաշվետու ժամանակահատվածում շինարարական տարածք մոնիթորինգային այցեր ՄՆՇՎԽ-

ի կողմից կատարվել են շաբաթական մեկ անգամ և ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի կողմից՝ 21.01.2016, 16.02.2016, 

16.02.2016, 19.02.2016, 12.03.2016, 22.04.2016, 26.05.2016 և 23.06.2016թթ-ին Մրցույթ 2՝ Արտաշատ–

Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածում (տե՛ս Հավելված 4՝ Նախկին շաբաթական 

բնապահպանական մոնիթորինգային հաշվետվությունների կարգավիճակ): Աղբանոցի տարածք 

մոնիթորինգային այցեր ԾԻԳ-ի և ՄՆՇՎԽ-ի տեղացի և միջազգային ԲՄ-ների կողմից 

կազմակերպվել է 23.06.2016թ-ին: 

39. Ուղղիչ գործողությունների ծրագիրները մշակվել են մոնիթորինգի ընթացքում հայտնաբերված 

յուրաքանչյուր անհամապատասխանությունը լուծելու համար (տե՛ս Հավելված 3: Մրցույթ 2-ի 

Ուղղիչ գործողությունների ծրագիր): 

IV. Բացահայտումներ և Առաջարկություններ 

40. Հաշվետու ժամանակահատվածում ԾԻԳ-ի/Ինժեների կողմից իրականացված մոնիթորինգային 

այցելությունների արդյունքում կատարվել են հետևյալ բացահայտումները: Առաջարկությունները 
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կատարվել են՝ նաև հաշվի առնելով 2016թ. ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած ԱԶԲ առաքելության 

բացահայտումները. 

- Փոշի. փոշու մակարդակը չափազանց բարձր է խոցելի տեղանքների մոտ և պետք է իջեցվի՝ 

օրենսդրական չափանիշներին համապատասխանելու համար: Կապալառուին խստորեն 

հանձնարարվել է կիրառել ավելի շատ ջրցան մենքենաներ և ավելի հաճախակի ջրել դաշտերը 

(ներկայում մանակիորեն իրականացվել է): 

- Թրթռում. չնայած Կապալառուն անընդհատ զեկուցել է, որ թրթռման մակարդակն օրենսդրական 

չափանիշների սահմանում է՝ վերջինիս հանձնարարվել է հետևել ԱԶԲ առաջարկին և կատարել 

լրացուցիչ ուսումնասիրություններ:  

- ԱԵԱ-ինք լավ չեն իրազեկված ԲԼՄ-ից: Կապալառուին առաջարկվել է հանրությանը կրկին 

ներկայացնել ԲԼՄ-ը և շինարարական տեղանքում տեղադրել կոնտակտային տվյալներ 

(ներկայումս իրականացված է): 

- Կամուրջներ. Ենթակապալառու Կամուրջշին ընկերության՝ բարձրության վրա աշխատող 

բանվորների անվտանգությունը ապահովված չէ: Անհրաժեշտ ԱՊՍ-ը, մասնավորապես գոտիներն 

ու ամրագոտիները, բացակայում են: Եռակցման աշխատանքներ կատարող բանվորների 

անվտանգությունն ապահովված չէ: Բանվորներն էլեկտրական կտրման աշխատանքներն 

իրականացնում են առանց համապատասխան ԱՊՍ-ի: Նկատվել են պայթյունավտանգ 

բալոններին շատ մոտ ծխող բանվորներ: Ենթակապալառուն նյութերը ոչ պատշաճ մեթոդով է 

բարձրացնում և օգտագործում է վտանգավոր էլեկտրական վահանակներ և խրոցակներ: 

Պաշտպանական ցանկապատները կամուրջների վրա և անվտանգ աստիճանավանդակները 

բացակայում են: Ենթակապալառուին հանձնարարվել է իրավիճակն անմիջապես շտկել: 

- Արշակունյաց շրջանաձև ճանապարհ և Նոր Շիրակ. Կապալառուի՝ բարձր պատերի վրա 

աշխատող բանվորների անվտանգությունը թույլ է: Տեղանք անվտանգ մուտքն ապահովված չէ: 

Կապալառուի և Ենթակապալառուի ղեկավար անձնակազմի համար անվտանգությանն առնչվող 

վերապատրաստաման լրացուցիչ դասընթացներ են հարկավոր, քանի որ տեղանքում 

անվտանգությունը շատ ցածր մակարդակի է: Կապալառուին հանձնարարվել է իրավիճակն 

անմիջապես շտկել (չի ուղղվել): 

- Տեղանքում պարբերաբար նկատվում են աղբ և ապամոնտաժված հաղորդուղիներ 

(մասնակիորեն ուղղվել է): 

- Բանվորներին տրամադրվել են և նրանք կրում են համազգեստ, համապատասխան 

անվտանգության/պաշտպանիչ սարքավորումներ (հիմնականում իրականացվել է): 

- Անհրաժեշտ է նոր վարձված բանվորների առողջության ստուգում (իրականացվել է): 
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- Աղբամանները տեղադրված են, սակայն Կապալառուին հանձնարարվել է դրանք տեղափոխել և 

տեղադրել ընթացող շինարարական աշխատանքների մոտ (իրականացված է):  

- Անհրաժեշտ է Կապալառուի ճամբարի մաքրում և պատշաճ կազմակերպում (մասնակիորեն 

իրականացվել է): Արտաշատի խճուղու ասֆալտապատ հատվածի բոլոր բաց անցքերը պետք է 

անվտանգ փակվեն (առնվազն ժամանակավոր) և/կամ պարսպապատվեն՝ ԱԵԱ-նց և բանվորների 

անվտանգությունն ապահովելու համար: Նաև անհրաժշտ է գիշերային լուսավորութուն 

(մասնակիորեն իրականացվել է):  

- Ցեխի տարածման կանխարգելիչ միջոցառումներ են անհրաժեշտ (չի ուղղվել): 

Բնապահպանական մոնիթորինգից (հունվար-հունիս 2016) հետո իրավիճակի շտկման 

գործողությունները տե՛ս Հավելված 3-ում: 

 

V. Հետագա ծրագրեր  

 

Հ/Հ Գործողություն  Ժամանակահատված  Պատասխանատու  

1 Հայրենիք ուղեանցի 

համար ՇՄՆՈՒ-ի 

ներկայացում 

2016թ․ օգոստոս-

սեպտեմբեր 

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ 

2 Հանրային 

խորհրդատվություններ   

2016թ․ օգոստոս-

սեպտեմբեր 

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ  

3 Պարբերական 

մոնիթորինգային 

այցելություններ 

շինարարության 

ընթացքում՝ Մրցույթ 2-ի 

ԲԿՊ-ի համաձայն 

Ամիսը մեկ 

անգամ/շաբաթը մեկ 

անգամ  

ԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ 

4 Մրցույթ 2-ի ընթացքում 

փորված նյութերի 

աղբավայրերի ստուգայց 

Ամիսը մեկ անգամ  ԾԻԳ,ՄՆՇՎԽ 

5 Բնապահպանական 

մոնիթորինգի տվյալների 

վերանայում փոշու, 

աղմուկի, թրթռման և 

NO/NO2/SO2-ի մասով 

Մրցույթ 2-ի համար 

Յուրաքանչյուր ամիս/ 

ամիսը երկու անգամ  

ԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ  

6 Մրցույթ 2-ի համար  

շինարարության 

թարմացված ՏԲԿՊ-ների 

վերանայում և  

Ըստ 

անհրաժեշտության  

ԾԻԳ, ՄՆՇՎԽ 
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VI. Հավելվածներ 

A. Հավելված 1: Մրցույթ 2-ի վերապատրաստման մասնակիցների ցանկ 

հաստատում 

7 Կապալառուի  նոր 

անձնակազմի 

անվտանգության 

երաշխիքների 

վերապատրաստման 

դասընթացներ Մրցույթ 2-

ի համար 

Ըստ 

անհրաժեշտության  

ՄՆՇՎԽ,Կապալառու 

8 Պարբերական 

իրազեկման 

վերապատրաստման 

դասընթացներ Մրցույթ 2-

ի նոր վարձված 

աշխատակիցների 

համար 

Ըստ 

անհրաժեշտության  

ՄՆՇՎԽ, Կապալառու  

9 Մրցույթ 2-ի համար ԲԼՄ-

ի վերանայում և  

անդրադարձ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա/շաբաթվա 

վերջ  

ԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ 

10 Այլ ընթացիկ հարցեր  Ըստ 

անհրաժեշտության  

ԾԻԳ,ՄՆՇԽՎ,Կապալառու  

11 Բնապահպանական 

երաշխիքների զեկուցում 

Ամսական, 

Եռամսյակային, 

Կիսամյակային  

ԾԻԳ,ՄՆՇԽՎ,Կապալառու 
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B. Հավելված 2: 2016թ. հունիսի 21, 22-ին անցակացված՝ ԲԱԱ վերապատրաստման 

մասնակիցների ցանկ 
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C. Հավելված 3: Մրցույթ 2-ի ուղղիչ գործողությունների ծրագիր 
 

Մրցույթ 2-ի շրջանակներում 2016թ.-ի հունվար-հուլիս ամիսների շինարարական 

աշխատանքների ուղղիչ գործողությունների ծրագիր. 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 15.01.2016 Շատ հատվածներում բացակայում էին 

նախազգուշական նշանները և 

արգելապատնեշները։  

15.01.2016 Մեծամասամբ 

ուղղված  

2 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Նույն շինաղբը և ապամոնտաժված 

հաղորդուղիները հաճախակի նկատվում 

են շինհրապարակում և դրանք դեռևս 

այնտեղ են:  Կապալառուից պահանջվել է 

հեռացնել մնացյալ թափոնները։     

- 

 

Ուղղված չէ 

3 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

- Ուղղված չէ 

4 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Արշակունյաց պողոտայի շրջանաձև 

երթևեկությամբ հատվածում չեն 

տեղադրվել աղբարկղեր։  

24.12.2015 Ուղղված չէ 

5 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Անհրաժեշտ են ավելի շատ  

անվտանգության դասընթացներ թե 

Կապալառուի, թե Ենթակապալառուի  

կառավարման աշխատակազմի համար, 

քանի որ անվտանգությունը գտնվում է 

շատ վատ վիճակում: 

24.12.2015 Ուղղված չէ 

6 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով ծածկված 

հատվածի երկայնքով առկա բոլոր բաց 

փոսերը պետք է ապահով ծածկվեն և/կամ 

ցանկապատվեն (համենայն դեպս 

ժամանակավոր)՝ ապահովելու համար 

ԱԵԱ-ների և բանվորների 

անվտանգությունը: Ինչպես նաև 

անհրաժեշտ է գիշերային լուսավորություն։  

- Ուղղված չէ 

7 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Աշխատողների աշխատանքային 

անվտանգությունն ապահովված չէ: 

Անհրաժեշտ ԱՊՍ-ը բացակայում են: 

- Ուղղված չէ 

8 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Շինհրապարակ անվտանգ մուտքն 

ապահովված չէ (կամուրջներ, 

աստիճանահարթակներ): 

Աստիճանահարթակները տեղադրվել են ոչ 

պատշաճ կերպով և կիրառելի չեն: 

Մոնիթորինգային ստուգում իրականացնել 

հնարավոր չէ: 

- Ուղղված չէ 
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9 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Անհրաժեշտ էին ցեխի տարածումը 

կանխարգելող միջոցառումներ։ 

- Ուղղված չէ 

10 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Ասֆալտի թափոնները հեռացվել 

են/տեղափոխվել են չհաստատված վայրեր: 

- Ուղղված չէ 

 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Շատ հատվածներում բացակայում էին 

նախազգուշական նշանները և 

արգելապատնեշները։ 

25.02.2016 Ուղղված  

2 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

25.02.2016 Մեծամասամբ 

ուղղված  

3 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

Ձմռանը աշխատողների ընդմիջման 

կազմակերպումը ընդունելի չէ: 

16.02.2016 Մեծամասամբ 

ուղղված  

4 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

Շինհրապարակում առկա են առաջին 

օգնության պարագաներ, սակայն  

հասանելի չեն բոլոր աշխատողներին: 

16.02.2016 Ուղղված  

5 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

Բացակայում էր կրակմարիչը։  16.02.2016 Ուղղված 

6 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

Անհրաժեշտ են ավելի շատ  

անվտանգության դասընթացներ թե 

Կապալառուի, թե Ենթակապալառուի  

կառավարման աշխատակազմի համար, 

քանի որ անվտանգությունը գտնվում է 

շատ վատ վիճակում: 

16.02.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

7 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Շինհրապարակը չի մաքրվում աղբից։  25.02.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

8 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Արշակունյաց պողոտայի շրջանաձև 

երթևեկությամբ հատվածում չեն 

տեղադրվել աղբարկղեր։ 

25.02.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված 

9 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Շինհրապարակ անվտանգ մուտքն 

ապահովված չէ (կամուրջներ, 

աստիճանահարթակներ): 

Աստիճանահարթակները տեղադրվել են ոչ 

պատշաճ կերպով և կիրառելի չեն: 

16.02.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

10 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

Շինհրապարակները չեն ջրվում։                       16.02.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  
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11 15.01.2016 

21.01.2016 

27.01.2016 

Նույն շինաղբը և ապամոնտաժված 

հաղորդուղիները հաճախակի նկատվում 

են շինհրապարակում։ Կապալառուից 

պահանջվել է հեռացնել մնացյալ 

թափոնները։     

- Ուղղված չէ 

12 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Շինհրապարակ օտարների մուտքը 

սահմանափակված չէ։ ԱԵԱ-ի 

անվտանգությունն ապահովված չէ։ 

- Ուղղված չէ 

13 15.02.2016 

25.02.2016 

Արտակարգ իրավիճակների կառավարման 

պատասխանատու անձը նշանակված չէ և 

ներկա չէ տեղում: 

- Ուղղված չէ 

14 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Արշակունյաց պողոտայի հատվածում 

բացակայում է ԱԻԱԾ-ի պատճենը  և 

արտակարգ իրավիճակների համար 

կոնտակտային ցանկը։    

- Ուղղված չէ 

15 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով ծածկված 

հատվածի երկայնքով առկա բոլոր բաց 

փոսերը պետք է ապահով ծածկվեն և/կամ 

ցանկապատվեն (համենայն դեպս 

ժամանակավոր)՝ ապահովելու համար 

ԱԵԱ-ների և բանվորների 

անվտանգությունը: Ինչպես նաև 

անհրաժեշտ է գիշերային լուսավորություն։ 

- Ուղղված չէ 

16 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Աշխատողների աշխատանքային 

անվտանգությունն ապահովված չէ: 

Անհրաժեշտ ԱՊՍ-ը բացակայում են: 

- Ուղղված չէ 

17 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Անհրաժեշտ էին ցեխի տարածումը 

կանխարգելող միջոցառումներ։ 

- Ուղղված չէ 

18 1.02.2016 

8.02.2016 

15.02.2016 

25.02.2016 

Ասֆալտի թափոնները հեռացվել 

են/տեղափոխվել են չհաստատված վայրեր: 

- Ուղղված չէ 

 

 

 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման պատասխանատու անձը 

նշանակվել է և ներկա է տեղում: 

17.03.2016 Ուղղված  

Նշանակվել է 

պրն Հովիկ 

Մովսիսյանը  

2 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Ավելացվել է աղբահավաքման համար 

աղբամանների քանակը։  

 

17.03.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

3 4.03.2016 

12.03.2016 

Շինհրապարակը չի մաքրվում աղբից։ 17.03.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  
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17.03.2016 

4 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Բեռնատարները գործում են 

օգտագործելով ծածկոցներ  

17.03.2016 Ուղղված  

 

5 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Նույն շինաղբը և ապամոնտաժված 

հաղորդուղիները հաճախակի նկատվում 

են շինհրապարակում։ Կապալառուից 

պահանջվել է հեռացնել մնացյալ 

թափոնները։     

17.03.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

6 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Կապալառուն խախտում է ՏԲԿՊ-ն՝ 

փորված հողային նյութերը չհաստատված 

տարածք տեղափոխելով։ 

24.03.2016 Ուղղված  

 

7   4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Իրականացվում է փոշու 

վերահսկողություն։ Շինհրապարակները 

ջրվում են։                             

24.03.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

8 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

17.03.2016 Մեծամասամբ 

ուղղված  

9 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Անհրաժեշտ են ավելի շատ  

անվտանգության դասընթացներ թե 

Կապալառուի, թե Ենթակապալառուի  

կառավարման աշխատակազմի համար, 

քանի որ անվտանգությունը գտնվում է 

շատ վատ վիճակում: 

17.03.2016 Մանսկաիորեն 

ուղղված  

10 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

Աշխատողների աշխատանքային 

անվտանգությունն ապահովված չէ: 

Անհրաժեշտ ԱՊՍ-ը բացակայում են: 

 

17.03.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

11 17.03.2016 

24.03.2016 

Նկատվում է ասֆալտի թափոնների 

չհաստատված հեռացում։  

- Ուղղված չէ 

12   4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Կապալառուն պատասխանատու է 

սեփական միջոցներով հաղորդուղիների 

տեղափոխումը կազմակերպելու համար։ 

- Ուղղված չէ 

13   4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Շինհրապարակ օտարների մուտքը 

սահմանափակված չէ։ ԱԵԱ-ի 

անվտանգությունն ապահովված չէ։  

- Ուղղված չէ 

14 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Արշակունյաց պողոտայի հատվածում 

բացակայում է ԱԻԱԾ-ի պատճենը  և 

արտակարգ իրավիճակների համար 

կոնտակտային ցանկը։    

- Ուղղված չէ 

15 4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով ծածկված 

հատվածի երկայնքով առկա բոլոր բաց 

փոսերը պետք է ապահով ծածկվեն և/կամ 

ցանկապատվեն (համենայն դեպս 

- Ուղղված չէ 
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ժամանակավոր)՝ ապահովելու համար 

ԱԵԱ-ների և բանվորների 

անվտանգությունը:  

16   4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Աշխատողների համար սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները վատ են և 

բարելավման կարիք ունեն։   

 

- Ուղղված չէ 

 

 

 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 6.04.2016 Ճանապարհների բոլոր մուտքերին  

անհրաժեշտ է կոպիճի շերտ՝ ցեխի 

տարածումը  կանխարգելելու համար։ 

6.04.2016 Ուղղված  

2 26.04.2016 Նախազգուշական նշանները և 

արգելապատնեշները կանգնեցվել են 

շինհրապարակի ողջ տարածքով և 

պարբերաբար վերատեղադրվում են։   

26.04.2016 Ուղղված  

3 6.04.2016 Իրականացվում է փոշու 

վերահսկողություն։ Շինհրապարակները 

ջրված են։                            

6.04.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

4 6.04.2016 Կցված ԱԻԱԾ-ի պաստառներն 

անհրաժեշտ է պատշաճորեն 

վերատեղադրել։  

6.04.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

5 6.04.2016 

20.04.2016 

Շինհրապարակը չի մաքրվում աղբից։ 26.04.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

6 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

Մասնակիորեն 

ուղղված  

7 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

26.04.2016 

Անհրաժեշտ են անվտանգության 

լրացուցիչ դասընթացներ։ 

26.04.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

8 6.04.2016 

13.04.2016 

 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով 

ծածկված հատվածի երկայնքով առկա 

բոլոր բաց փոսերը պետք է ապահով 

ծածկվեն և/կամ ցանկապատվեն 

(համենայն դեպս ժամանակավոր)՝ 

ապահովելու համար ԱԵԱ-ների և 

բանվորների անվտանգությունը: Ինչպես 

նաև անհրաժեշտ է գիշերային 

լուսավորություն 

13.04.2016 

 

Մասնակիորեն 

ուղղված  

9 6.04.2016 

13.04.2016 

Նույն շինաղբը հաճախակի նկատվում է 

շինհրապարակում։ Կապալառուից 

պահանջվել է հեռացնել մնացյալ 

թափոնները։      

13.04.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

10 6.04.2016 

13.04.2016 

Կապալառուն խախտում է ՏԲԿՊ-ն՝ 

փորված հողային նյութերը 

- Ուղղված չէ 
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20.04.2016 

26.04.2016 

չհաստատված տարածք տեղափոխելով։ 

11 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

26.04.2016 

Աշխատողներն օգտագործում են 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

- Ուղղված չէ 

12 17.03.2016 

24.03.2016 

Նկատվում է ասֆալտի թափոնների 

չհաստատված հեռացում։ 

 

- Ուղղված չէ 

13 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

26.04.2016 

Կապալառուն պատասխանատու է 

սեփական միջոցներով հաղորդուղիների 

տեղափոխումը կազմակերպելու համար։ 

- Ուղղված չէ 

14   4.03.2016 

12.03.2016 

17.03.2016 

24.03.2016 

Շինհրապարակ օտարների մուտքը 

սահմանափակված չէ։ ԱԵԱ-ի 

անվտանգությունն ապահովված չէ։  

- Ուղղված չէ 

15 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

26.04.2016 

Աղբահավաքման համար աղբամանների 

քանակը բավարար չէ։   

 

- Ուղղած չէ 

16 6.04.2016 

13.04.2016 

20.04.2016 

26.04.2016 

Աշխատողների համար սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները վատ են և 

բարելավման կարիք ունեն։   

 

- Ուղղված չէ 

 

 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 25.05.2016 Արշակունյաց պողոտայի հատվածում 

հանրային ճանապարհների վրա  առկա 

էին թափված ցեմենտի հետքեր։   

25.05.2016 Ուղղված  

2 10.05.2016 Բնակիչները վատ էին տեղեկացված  

ԲԼՄ-ի մասին։ Կապալառուից 

պահանջվել է ԲԼՄ-ի մասին իրազեկող 

պաստառներ փակցնել։  

10.05.2016 Ուղղված  

3 10.05.2016 Աշխատանքի սկսելու պահի դրությամբ 

անհրաժեշտ էին ԱԻԱԾ-ի վերաբերյալ 

ավելի շատ դասընթացներ։  

10.05.2016 Ուղղված  

4 10.05.2016 Արշակունյացի և Նոր Շիրակի 

հատվածում ԱԻԱԾ-ի բացակայող 

պասստառները վերատեղադրման կարիք 

ունեն։  

 

10.05.2016 Ուղղված  

5 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Շինհրապարակ չլիազորված մարդկանց 

մուտքը սահմանափակող 

նախազգուշացնող և արգելակող 

25.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  
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պաստառները բացակայում էին։ 

6 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Փորված թափոնները պետք է հեռացվեն 

շինհրապարակից։   

25.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

7 10.05.2016 

19.05.2016 

Կապալառուն պատասխանատու է 

սեփական միջոցներով հաղորդուղիների 

տեղափոխումը կազմակերպելու համար 

19.05.2016 

 

Մասնակիորեն 

ուղղված  

8 10.05.2016 

19.05.2016 

Ժամանակավորապես փորված հողային 

նյութերը շինհրապարակից և 

Արտաշատի խճուղուց պետք է 

տեղափոխվեն հաստատված 

աղբավայրեր։ 

19.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

9 19.05.2016 

25.05.2016 

Ճանապարհների բոլոր մուտքերին  

անհրաժեշտ է կոպիճի շերտ՝ ցեխի 

տարածումը կանխարգելելու համար։ 

25.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

 

10 1.05.2016 Իրականացվում է փոշու 

վերահսկողություն։ Շինհրապարակները 

ջրված են։                            

1.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

11 10.05.2016 

19.05.2016 

Շինհրապարակը չի մաքրվում աղբից։ 19.05.2016 

 

Մասնակիորեն 

ուղղված  

12 10.05.2016 

19.05.2016 

 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:    

19.05.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

7 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Անհրաժեշտ են անվտանգության 

լրացուցիչ դասընթացներ։ 

- Ուղղված չէ 

8 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով 

ծածկված հատվածի երկայնքով առկա 

բոլոր բաց փոսերը պետք է ապահով 

ծածկվեն և/կամ ցանկապատվեն 

(համենայն դեպս ժամանակավոր)՝ 

ապահովելու համար ԱԵԱ-ների և 

բանվորների անվտանգությունը: 

- Ուղղված չէ  

11 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Անվտանգությունը կամուրջների և 

հենապատերի վրա վատ է։  

- Ուղղված չէ 

15 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Նոր Շիրակի և Արտաշատի 

հատվածներում բացակայում են 

աղբամանները։ 

- Ուղղված չէ 

16 10.05.2016 

19.05.2016 

25.05.2016 

Աշխատողների համար սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները վատ են և 

բարելավման կարիք ունեն։   

 

- Ուղղված չէ 

 

 

Հ/Հ Պահանջի 

վերջնաժամկետ 

ՈՒղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

Ուղղիչ 

գործողության 
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ամսաթիվ  կարգավիճակ  

1 3.06.2016 

16.06.2016 

23.06.2016 

Իրականացվում է փոշու 

վերահսկողություն։ Շինհրապարակները 

ջրված են։                             

30.06.2016 

 

Ուղղված  

2 16.06.2016 Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ։  

 

16.06.2016 Ուղղված  

3 16.06.2016 

23.06.2016 

Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են շինհրապարակի 

պայմանների համար կիրառելի  

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ:   

30.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

4 16.06.2016 

23.06.2016 

Ժամանակավորապես փորված հողային 

նյութերը շինհրապարակից և 

Արտաշատի խճուղուց պետք է 

տեղափոխվեն հաստատված 

աղբավայրեր։  

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

Կապալառուն 

սկսել է 

տեղափոխումը  

5 16.06.2016 

23.06.2016 

Կապալառուն պատասխանատու է 

սեփական միջոցներով հաղորդուղիների 

տեղափոխումը կազմակերպելու համար։ 

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

6 16.06.2016 

30.06.2016 

Կապալառուից պահանջվել էր ասֆալտի 

թափոնները տեղափոխել նախատեսված  

աղբավայր։  

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

7 16.06.2016 

30.06.2016 

Կապալառուից պահանջվել էր 

տեղափոխել ողջ շինաղբը նախատեսված 

աղբավայր։  

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

8 16.06.2016 

23.06.2016 

Աշխատողների համար սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները վատ են և 

բարելավման կարիք ունեն։   

 

30.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

9 16.06.2016 

23.06.2016 

Անվտանգությունը կամուրջների և 

հենապատերի վրա վատ է։ 

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

10 16.06.2016 

23.06.2016 

Անհրաժեշտ են անվտանգության 

լրացուցիչ դասընթացներ։ 

 

23.06.2016 Մասնակիորեն 

ուղղված  

11 16.06.2016 

23.06.2016 

Կապալառուից պահանջվել էր 

ճանապարհի բոլոր մուտքերը նորից 

ծածկել կոպիճի շերտով ցեխի 

տարածումը  կանխարգելելու 

նպատակով։   

- Ուղղված չէ   

12 16.06.2016 

23.06.2016 

Նոր Շիրակի և Արտաշատի 

հատվածներում բացակայում են 

աղբամանները։  

- Ուղղված չէ  

13 16.06.2016 

23.06.2016 

Շինհրապարակ չլիազորված մարդկանց 

մուտքը սահմանափակող 

նախազգուշացնող և արգելակող 

պաստառները բացակայում էին։  

- Ուղղված չէ 

14 16.06.2016 

23.06.2016 

Շինհրապարակը չի մաքրվում աղբից։ - Ուղղված չէ 

15 16.06.2016 

23.06.2016 

Կապալառուից պահանջվել է ուղղել  

շինհրապարակում հայտնաբերված որոշ 

վտանգավոր գործելակերպեր։  

- Ուղղված չէ 
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16 5.06.2016 

16.06.2016 

23.06.2016 

Արտաշատի խճուղու ասֆալտով 

ծածկված հատվածի երկայնքով առկա 

բոլոր բաց փոսերը պետք է ապահով 

ծածկվեն և/կամ ցանկապատվեն 

(համենայն դեպս ժամանակավոր)՝ 

ապահովելու համար ԱԵԱ-ների և 

բանվորների անվտանգությունը: 

- Ուղղված չէ  

 

D. Հավելված 4: Մրցույթ 2-ի նախկին շաբաթական բնապահպանական 

մոնիթորինգային հաշվետվությունների կարգավիճակ 
Հաշվետու ժամանակահատվածում ԾԻԳ-ի և Ինժեների ԲՄ-ների կողմից իրականացվել է 

կանոնավոր շաբաթական և ամսական մոնիթորինգային այցեր համեմատելու շինարարական 

աշխատանքների ժամանակացույցի համապատասխանությունը ՇՄԱԳ-ով և ԲԿՊ-ով սահմանված 

պահանջներին և լրացվել են մոնիթորինգային թերթիկները: Հայտնաբերված 

անհամապատասխանությունների շտկումը ստուգվել է հաջորդ դաշտային այցելության 

ընթացքում: Համապատասխանության/անհամապատասխանության ամփոփումը ներկայացված է 

ստորև աղյուսակում՝  

Մոնիթորի

նգային այց  

Լիովին 

համպատ

ասխան  

Մասամբ 

համապատ

ասխան  

Անհամապատաս

խանություն  

Ուղղված 

անհամապատասխա

նություններ  (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխա

նություններ  

Շաբաթ 1 

Հունվարի 

15  

14 7 11 0/1 7 

Շաբաթ 2  

Հունվարի 

21 

14 6 12 0/0 8 

Շաբաթ 3 

Հունվարի 

27 

10 4 17 0/0 8 

 

 

 

Մոնիթորին

գային այց  

Լիովին 

համապատ

ասխան  

Մասամբ 

համապատ

ասխան  

Անհամապատասխ

անություն  

Ուղղված 

անհամապատասխ

անություն   (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխ

անություն  

Շաբաթ 1 

Փետրվարի 

5  

12 2 18 3/1 15 

Շաբաթ 2  

Փետրվարի 

11  

11 5 17 0/2 13 

Շաբաթ 3 

Փետրվարի

16  

13 8 12 2/7 10 

Շաբաթ 4 

Փետրվարի 

25  

14 7 11 1/4 11 
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Մոնիթորին

գային այց  

Լիովին 

համապատա

սխան  

Մասամբ 

համապատա

սխան  

Անհամապատ

ասխան  

Ուղղված 

անհամապատասխ

անություն   (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխ

անություն  

Շաբաթ 1 

Մարտի 4  

13 6 14 0/4 10 

Շաբաթ 2  

Մարտի 12 

15 7 12 1/4   9 

Շաբաթ 3 

Մարտի 17 

18 8 8 3/5   8 

Շաբաթ 4 

Մարտի 24 

18 6 9 0/4   8 

 

Մոնիթորին

գային այց  

Լիովին 

համապատ

ասխան  

Մասամբ 

համապատ

ասխան  

Անհամապատասխ

անություն  

Ուղղված 

անհամապատասխ

անություն  (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխ

անություն  

Շաբաթ 1 

Ապրիլի 6  

18 12  4 2/7  4 

Շաբաթ 2  

Ապրիլի 13  

18 10  5 0/4  4 

Շաբաթ 3 

Ապրիլի 22 

18 10  5 2/1   6 

Շաբաթ 4 

Ապրիլի 26  

18 9  7 1/2   4 

 

Մոնիթորին

գային այց  

Լիովին 

համապատ

ասխան  

Մասամբ 

համապատ

ասխան  

Անհամապատասխ

անություն  

Ուղղված 

անհամապատասխ

անություն  (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխ

անություն  

Շաբաթ 1 

Մայիսի 4  

16 9  8 2/1  8 

Շաբաթ 2  

Մայիսի 13  

18 10  3 3/7  5 

Շաբաթ 3 

Մայիսի 28  

19 11  4 0/4   4 

Շաբաթ 4 

Մայիսի 25  

20 9  5 1/4   5 

 

Մոնիթորին

գային այց  

Լիովին 

համապատ

ասխան  

Մասամբ 

համապատ

ասխան  

Անհամապատասխ

անություն  

Ուղղված 

անհամապատասխ

անություն  (F/P) 

Չուղղված 

անհամապատասխ

անություն  

Շաբաթ 1 

Հունիսի 3  

20 12  2 1/4  3 

Շաբաթ 2  

Հունիսի 9  

20 14  0 0/3  3 

Շաբաթ 3 

Հունիսի 16  

21 13  0 1/1   3 

Շաբաթ 4 

Հունիսի 23  

19 13  0 0/4   6 

 



E. Հավելված 5: Մրցույթ 1-ի համար առաջարկվող հետ-շինարարական բնապահպանական աուդիտի ստուգաթերթ։                        

Տարածք՝ Արշակունյաց փողոցի 0+000կմ -1+280կմ հատված, Մրցույթ 1, Տրանշ 1                                                                       

ժամանակահատված՝ 01.01.2015-26.01.2016 
 

Հ․ Գործողություն Ազդեցություններ  
Ըստ առաջարկվող 

միջոցառում/ների 
Ստուգում  Իրականացված միջոցառումներ 

      

1 Ծրագրի 

իրականացման 

տարածքի  

վերականգնում 

(վերաբուսական

ացում)  

Շինարարական 

աշխատանքների 

արդյուքում 

առաջացած 

էրոզիայի և 

հողային ծածկի 

փոփոխություն  

Տնկման և 

բուսականացման 

միջոցառումներ(ծառեր, 

խոտեր և այլն) 

Ստուգված Արշակունյաց փողոցի 0+000կմ-կմ 1+280 հատվածում 2014թվականի նոյեմբեր-

դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են մատնանշված միջոցառումները։ 

Ընդհանուր առմամբ տնկվել է 153 ծառ և 30 թուփ։ Մնացած քանակը (435 ծառ և 165 

թուփ) կտնկվի Մրցույթ 2-ի շրջանակներում՝ առաջիկա բարենպաստ եղանակին։    

Ծառերի և թփերի կարգավիճակը և աճը պարբերաբար ստուգվում է 

պատասխանատու ժամանակահատվածում:    

   
 

      

Պատշաճ 

կանաչապատում՝ 

ջրահեռացմամբ 

 

2 Բուսահողի 

կառավարում  

Հողի էրոզիա  Տեղափոխված 

բուսահողի 

պահպանում և 

կառավարում՝ 

կանաչապատման 

Ստուգված ՏԲԿՊ-ի համաձայն՝ շինարարության ընթացքում բուսահողը հեռացվել և 

պահպանվել է միայն Ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի տարածքում և 

շինարարական աշխատաքների ավարտից հետո այն նորից օգտագործվել է նույն 
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աշխատանքներին 

վերաօգտագործելու 

համար 

Ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի տարածքի կանաչապատման համար։ 

Բուսահողը չի օգտագործվել ճանապարհի կողքի տարածքի կանաչապատման 

համար։  

Հետ-շինարարական ժամանակահատվածում բուսահող չի տեղափոխվել և/կամ 

պահվել։  

3 Յուղի 

կառավարում  

Սարքավորումներ

ի և մեքենաների 

վերանորոգում  

Խուսափել հողի վրա 

յուղի թափվելուց։ 

Բետոնածածկ 

տարածքում 

իրականացվելիք 

վերանորոգման 

աշխատանքներ  

Ստուգված Հետ-շինարարական ժամանակահատվածում չեն եղել յուղի կամ այլ հետքեր։   

Ծրագրի իրականացման ընթացքում, յուղի կառավաման հարցերն իրականացվել են 

ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ով և համապատասխան ՏԲԿՊ-ներով նախատեսված միջոցառումների 

համաձայն։    

4 Թափոնների 

կառավարում  

Թափոնների 

կուտակում, օդի և 

հողի աղտոտում  

Բոլոր թափոնների, այդ 

թվում շինարարական 

բեկորների հավաքում և 

տեղափոխում 

սահմանված վայրեր  

Ստուգված Շինարարության իրականացման ընթացքում ողջ շինարարական թափոնները 

ժամանակավորապես տեղափոխվել են ՏԲԿՊ-ում նշված տարածք, այնուհետև 

այնտեղից հեռացվել և թափվել են հաստատված աղբավայր։    

Հետ-շինարարական ժամանակահատվածում թափոններ չեն կուտակվել։  

 

Վերականգնված և 

տեղական 

համայնքներին 

պաշտոնապես 

ներկայացված 

աղբավայրեր  

Ստուգված Այն աղբավայրը, որը օգտագործվել է Մրցույթ 1-ի համար, կօգտագործվի նաև 

Մրցույթ 2-ի համար՝ նույն Կապալառուի կողմից։ Աղբավայրի վերականգնումը 

կիրականացվի մինչև Մրցույթ 2-ի ավարտը։   

5 Աղմուկի, 

թրթռման և օդի 

կառավարում  

Նոր ճանապարհի 

պատճառով 

չափազանց բարձ 

աղմուկ և 

թրթռում    

Աղմուկը մոնիթորինգ է 

ենթարկվել 

պարբերական 

հիմունքներով ևի 

պատասխան 

յուրաքանչյուր բողոքի։  

 

Ստուգված 2015 թվականի ընթացքում պարբերական հիմունքներով  (երեք անգամ) չափվել է 

աղմուկի ու թրթռման մակարդակը, ինչը համապատասխանել է ՀՀ օրենսդրական 

չափանիշներին և բազային մակարդակին։  

Հետ-շինարարական ժամանակահատվածում ԱԵԱ-ների կողմից բողոքներ չեն 

գրանցվել։  

6 Օդի 

կառավարում 

Նոր ճանապարհի 

պատճառով օդի 

որակի 

վատթարացում  

Օդի որակը մոնիթորինգի 

է ենթարկվել 

տրանսպորտային 

միջոցների 

արտանետումների  հետ 

զուգահեռ պարբերական 

հիմունքներով և ի 

պատասխան 

յուրաքանչյուր բողոքի։  

Ստուգված Օդի որակի պարամետրերը նույնպես պարբերական հիմունքներով չափվել են 

(համաձայն ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ի) և նախաշինարարական իրավիճակի հետ համեմատած 

չափումները ցույց են տվել որոշակի բարելավումներ բոլոր պարամետրերի համար։  

Հետ-շինարարական ժամանակահատվածում ԱԵԱ-ների կողմից բողոքներ չեն 

գրանցվել։ 
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7 

Երթևեկության 

կառավարոմ  

Երթևեկության հետ 

կապված 

վտանգներ և 

անվտանգության 

խնդիրներ  

Հանրային մուտք և 

մուտք տներ, 

խանութներ, բիզնես։  

 

Ստուգված 
Նախագծի համաձայն ապահովված են բոլոր մուտքերը։  

 

Ճանապարհային անվտանգությունն ապահովված է , կատարվել է պատշաճ 

գծանշում։ 

     
 

       
 

 

Տեղադրվել է 

համապատասխան 

գծանշում 

 

 

8 Ճանապարհային 

վերականգնում  

Աղտոտում, 

երթևեկության 

խանգարում և 

պատահարներ 

Տեղադրված ցանցով 

փողոցները բերվել են 

նախաշինարարական 

կամ ավելի լավ վիճակի  

Ստուգված Գոյություն ունեցող ողջ ցանցը տեղափոխվել է և տեղադրվել է նորը` ըստ նախագծի։    
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առաջացնող 

ճանապարհային 

վնասներ  

   

Ծառերը նորից տնկվել են 

ինչպես անհրաժեշտ էր  

 Բոլոր ծառերը տնկվել են կանաչապատման նախագծի համաձայն։  

Մուտքային 

ճանաարհները բերվել են 

նախաշինարարական 

կամ ավել լավ վիճակի   

 Բոլոր մուտքային ճանապարհները բերեվել են նախաշինարարական վիճակի։  

9 Հողային 

տարածքներ և 

քարհանքեր  

Սողանք, հողի 

էրոզիա, գետի 

հունի և 

լանդշաֆտի 

փոփոխություն, 

պատահարներ   

Վերականգնված 

հողային տարածքներ և 

քարհանքեր  

Ստուգված Կապալառուն նյութերը ձեռք է բերել միայն առկա քարհանքերից՝ պայմանագրային 

հիմունքներով։Կապալառուն ձեռք է բերել հանձման-ընդունման 

ակտ՝սեփականատիրոջ համաձայնության հիման վրա (համաձայն ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ի)։  

10 Առկա 

ենթակառուցված

քային 

հարմարությունն

եր 

Առկա 

ծառայություններ

ի վնասում կամ 

խափանում 

(էլեկտրականությ

ան, ջրի, գազի, 

հեռահաղորդակց

ության և այլնի 

մատակարարում 

)  

 

Սպասարկող 

ընկերությունների 

կողմից վավերացվելիք 

նախաշինարարական 

վիճակի վերականգնում  

կամ պատշաճ 

տեղափոխում 

Ստուգված Առկա ենթակառուցվածքները բերվել են մինչ շինարարական վիճակին և/կամ 

պատշաճորեն տեղափոխվել են։ Սպասարկող ընկերություններից բանավոր 

համաձայնություն է ձեռք բերվել և բողոքներ չեն ստացվել։ 

11 Ճամբարի 

հարմարություն

ներ  

Մնացորդային 

աղտոտում և 

անհանգստությու

ն 

բնակավայրերին  

Բոլոր 

ժամանակավոր/դաշտայ

ին գործարանները 

(ասֆալտի, բետոնի, 

քարի մանրացման և 

այլն)   ապամոնտաժվել և 

հեռացվել են։ 

Ստուգված Մրցույթ 1-ի համար օգտագործվող ժամանակավոր գործարաններ չկան։ Ճամբարը 

միայն օգտագործվել է տեխնիկայի կայանման նպատակով։  

ԵՔ-ի թույտվությամբ նախատեսվում է առկա ճամբարը օգտագործել Մրցույթ 2-ի՝ 

Արտաշատի խճուղու ՊԿ 0+300կմ÷1+850կմ և Նոր Շիրակի փողոց ՊԿ 

0+0.100կմ÷0+0.400կմ հատվածի լայնացման համար։  
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Մշտապես շահագործվող 

գործարանները(ասֆալտ

ի, բետոնի, քարի 

մանրացման և այլն) 

պատշաճորեն գործածվել  

և փակվել են   

 N/A 

 

Ծրագրի Մրցույթ 1-ի համար օգտագործվող մշտական գործարաններ չեն եղել։  

Բոլոր ժամանակավոր 

հարմարությունները 

հեռացվել և մաքրվել են  

 Շինարարական տունը ապամոնտոժվում և տեղափոխվում է։ Ողջ տեխնիկան դուրս է 

բերվում։ Տարածքը մաքրված է Մրցույթ 2-ի համար։  

12 ԲԼՄ Ազդեցության 

ենթակա անձանց 

չլուծված 

բողոքներ   

Բոլոր բողոքները լուծվել 

են և ԱԵԱ-ները 

բավարարված են 

ստուգված ԲԼՄ-ում մուտք եղած բոլոր բողոքները լուծված են։  

Արշակունյաց պողոտայի ընդհանուր յոթ բողոքները գրանցվել են 

գրանցամատյանում  և համապատասխանաբար լուծվել են Կապալառուի կողմից։  

Բողոքները եղել են հին տներում շինարարական թրթռման հետևանքով 

առաջացած ճաքերի վերաբերյալ։ Բոլոր ԱԵԱ-ները Կապալառուի կողմից 

փոխհատուցվել են և բավարաված են։  

F. Հավելված 6:Մրցույթ 2-ի շրջանակներում օդի որակի, աղմուկի և թրթռման մոնիթորինգի արդյունքներ 
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G. Հավելված 7: Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթի օրինակ 
 

ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 64 

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

Իրականացնող գործակալություն:    ՄՆՇՎԽ_ 

Հետազոտության շրջանակ: Արտաշատի խճուղի (ՊԿ 0+300÷կմ 1+850կմ), Նոր Շիրակի փողոց (ՊԿ կմ 0+0.100÷կմ 0+0.400կմ) և Շրջանաձև երթևեկությամբ 

ճանապարհ Շիրակի փողոցի և Արշակունյաց պողոտայի միջև   

Կապալառու: ՛՛Վահագն և Սամվել՛՛ ՍՊԸ/Ենթակապալառու “Կամուրջշին”  

Մասնակիցներ: Անուն և պաշտոն  

Տկն. Ռուզաննա Ոսկանյան- ԾԻԳ ԲՄ, պրն․ Պիեռ Բուրգուինյոն-ՄՆՇՎԽ ՄԲՄ   

Տկն. Էդիտա Վարդգեսյան- ՄՆՇՎԽ ԲՄ  

Ամսաթիվ:                      23.06.2016       

Եղանակային պայմաններ։         արևոտ                       

Մոնիթորինգային այցելությունն իրականացվել է ներկայությամբ՝ 

Պրն.  Դավիթ Հարությունյանի, Կապալառուի ԲԱԱՄ։ 

 

 Շինհրապարակ։ Ընդհանուր 

Բնապահպանական կառավարում: բնապահպանական թիմ, առողջապահություն և անվտանգություն,  արտակարգ իրավիճակներ, վերապատրաստումներ, 

բողոքների  լուծման մեխանիզմ 

Շինարարական 

աշխատանք 

 Մեղմացնող միջոցառումներ 

(ըստ ԲԿՊ/ՏԲԿՊ) 

Մեղմացում

ն 

իրականաց

վել է 

Այո/Ոչ/NA 

Մեղմացման 

արդյունավետություն

ը* 

1-ից 5 

Ուղղիչ 

գործողության 

պահանջ (ՈՒԳՊ) 

ներառյալ 

արդյունավետ ՈՒԳ-

Նախկին ՈՒԳՊ-ի 

լուծման կարգավիճակ 

(լուծված/ակնառու 

գործողություններ են 

պահանջվում) 
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ի վերջնաժամկետը 

Բնապահպանական թիմ  

Բոլոր 

գործողությունները 

1.  Բնապահպանական կառավարման 

պատասխանատու անձը 

նշանակվել է և ներկա է տեղում   

Այո 1 

 

 

  

Առողջապահություն ևԱնվտանգություն  

Բոլոր 

գործողությունները  

2.  Շինհրապարակի շրջակայքով 

տեղադրվել են նախազգուշական 

նշաններ և սահմանազատման 

արգելապատնեշներ 

Ոչ Թ․ 63 

հաշվետվության մեջ 

նշված 

հատվածներում 

դեռևս պահանջվում է 

ժապավենի 

վերատեղադրում։  

Ուղղել մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

 

 

Անհամապատասխանու

թյունը կրկնվել է  

Բոլոր 

գործողությունները  

3.  Օտարների և կողմնակի անձանց 

մուտքը բացառված է 

Ոչ Մարդիկ դեռևս 

քայլում են 

շինհրապարակի 

միջով՝ բաց փոսերին 

և շահագործվող 

մեքենաներին շատ 

մոտ: Նկարում 

ցուցադրված բոլոր 

հատվածներում 

բացակայում էին 

նախազգուշացնող և 

արգելող 

պաստառները։  

Ուղղել մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

Անհամապատասխանու

թյունը կրկնվել է  



42 
 

42 

 

Արտաշատի 

հատվածում որոշ 

փոսեր դեռևս մնում 

են բաց։  

Բոլոր 

գործողությունները  

4.  Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների 

համար կիրառելի 

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ   

Ոչ 4 Համազգեստը 

մեծամասամբ լավ է, 

իսկ ԱՊՍ-ի 

վերաբերյալ 

դիտողությունները 

տես ներքևում։ 

Իրականացնել 

անմիջապես  

 

Բոլոր 

գործողությունները  

5.  Իրականացվել են աշխատողների  

առողջապահական ստուգումներ: 

Այո 1 

 

Ստուգումների 

համար ապահովել 

փաստաթղթերի 

հասանելիությունը։   

 

Բոլոր 

գործողությունները  

6.  Աշխատողների համար 

ապահովված են սանիտարա-

հիգիենիկ պայմաններ՝ խմելու և 

լվացվելու ջրի մատակարարում, 

ուտելու, հանգստի ժամեր, 

զուգարաններ և այլն: 

Ոչ 3 

Աշխատողների 

համար սանիտարա-

հիգիենիկ 

պայմանները վատ են 

և բարելավման կարիք 

ունեն։ Աշխատողներն 

ընդմիջում են անում 

բաց երկնքի տակ ոչ 

հիգիենիկ 

պայմաններում։ 

Աշխատողներն իրենք 

էին իրենց 

 

Ուղղել մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

 

Անհամապատասխանու

թյունը կրկնվել  է 
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ապահովում ջրով։  

Հաշվի առնելով 

ամառային եղանակը` 

Կապալառուն պետք է 

կազմակերպի խմելու 

ջրի 

մատակարարումը 

անձնակազմին։   

 

Բոլոր 

գործողությունները  

7.  Շինհրապարակում առկա են 

առաջին օգնության պարագաններ և 

հասանելի են բոլոր աշխատողների 

համար 

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները  

8.  Հասանելի են կրակմարիչներ Այո 1   

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան 

Բոլոր 

գործողությունները  

9.  Արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման պատասխանատու 

անձը նշանակվել է և ներկա է 

տեղում:  

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները  

10.  ԱԻԱՊ-ի պատճենը և արտակարգ 

իրավիճակների համար 

կոնտակտների ցանկը հասանելի 

են, թարմացված և տեղադրված են 

աշխատանքային բոլոր 

Այո 1 
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տեղանքներում՝ տեսանելի 

վայրերում: 

Բոլոր 

գործողությունները  

11.  Դժբախտ պատահարների 

հաշվետվությունը պահվում է: 

N/A -   

Բոլոր 

գործողությունները  

12.  Կապուղիների և/կամ այլ 

կառույցների վնասները 

կառավարվում են: 

N/A - 

 

  

Վերապատրաստման և ուղղվածության դասընթացներ 

Բոլոր 

գործողությունները  

13.  Աշխատողները հակիրճ 

ներկայացրեցին ԿԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ն 

աշխատանքի անցնելու պահի 

դրությամբ 

Ոչ 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները  

14.  Աշխատողները հակիրճ 

ներկայացրեցին ԱԻԱՊ-ն 

աշխատանքի անցնելու պահի 

դրությամբ 

Ոչ 1 

 

 

 

 

Բոլոր 

գործողությունները  

15.  Աշխատողների համար անցկացվել 

են աշխատանքին բնորոշ 

բնապահպանական և 

անվտանգության դասընթացներ 

Ոչ 3Անվտանգությունը 

կամուրջների վրա 

շատ վատ էր։  

Անձնակազմին 

անհրաժեշտ է 

անվտանգության 

լրացուցիչ 

դասընթացներ:  

Կապալառուն 

դասընթացների 

վերաբերյալ  պետք է 

տրամադրի 

ամբողջական 

հաշվետվություն, 

մասնավորապես 

բարձրության վրա 

աշխատող 

բանվորների և 

պատերի 

Իրականացնել մինչև 

2016թ․ հունիսի 30-ը։  

 

 



45 
 

45 

շինարարության վրա 

աշխատող Վ և Ս –ի 

անձնակազմի 

նկարներով։  

Շինհրապարակի մաքրություն 

Բոլոր 

գործողությունները  

16.  Շինհրապարակը մաքուր է պահվել 

աղբից, շինաղբից և այլն 

Ոչ 3 

 

 

 

Մաքրել մինչև 2016թ

․ հունիսի 30-ը։  

 

Բոլոր 

գործողությունները  

17.  Տեղադրվել են աղբամաններ  

աղբահավաքման համար 

Ոչ 3 

Բացակայում են 

Արտաշատի խճուղու 

և Նոր Շիրակի որոշ 

Ուղղել մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

Անհամապատասխանու

թյունը կրկնվել է  
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հատվածներում։   

 

Հանրային հաղորդակցություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ՝ բնապահպանական խնդիրներ 

Բոլոր 

գործողությունները  

18.  Անցկացվել են հանդիպումներ 

համայնքի անդամների հետ 

շինարարության, 

բնապահպանական ազդեցության և 

մեղմացնող միջոցառումներ 

վերաբերյալ   

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները  

19.  Ստացված բողոքների գրանցում: 

Նախորդ այցի ժամանակ նկատված 

բողոքներին պատասխանվել է 

Այո 

 

1 

   

   

  

Բոլոր 

գործողությունները  

20.  Մարդիկ ծանուցվում են 

պատճառված 

անհանգստությունների 

վերաբերյալ՝ ջրի, հոսանքի 

խափանումներ և այլն: 

N/A    

Բնապահպանական պարամետրեր՝      Փոշու հսկողություն 

Հողային 

աշխատանքներ, նյութի 

առաքում, առկա 

մայթի, ասֆալտի 

հեռացում 

21.  Բեռնատարները գործում են` 

օգտագործելով ծածկոցներ 

N/A - 

 

 

  

22.  Շինհրապարակները ջրվում են                                                    Ոչ 3 

 

Տեղանքում 

աշխատում են երկու 

ջրի մեքենաներ և 

այնտեղ նկատելի են 

ջրի հետքեր։  

Մասնակիորեն ուղղված 

23.  Սարքավորումներն ու Այո 1   
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բեռնատարները զինված են 

արտանետումների վերահսկման 

արդյունավետ սարքավորումներով 

                                                 Աղմուկի հսկողություն 

Մեքենաների 

շահագործում հողային 

աշխատանքների, 

նյութի առաքման, 

առկա մայթի, 

ասֆալտի հեռացման 

ընթացքում 

24.  Շինարարական աղմուկի 

մակարդակներն ընդունելի են 

նույնիսկ ամենամոտ խոցելի 

հատվածների համար 

Այո 1  Տեսականորեն, աղմուկի 

մակարդակը չափազանց 

բարձր չէր: Ավելի ստույգ 

տեղեկատվություն 

կստացվի, երբ 

ներկայացվի մայիս 

ամսվա 

բնապահպանական 

մոնիթորինգի 

հաշվետվությունը 

25.  Սարքավորումներ, որոնցում 

տեղադրված են արդյունավետ 

ձայնամեկուսիչներ  

Այո  

1 

 

  

26.  Կառավարվում է 

սահմանափակելով գործող ժամերը 

Այո 1   

27.  Կառավարվում է աղմուկի  

կանխարգելիչ շարժական 

միջոցներով 

N/A    

                                                 Թրթռման հսկողություն 

Մեքենաների 

շահագործում առկա 

մայթի, ասֆալտի 

հեռացման ընթացքում 

 

28.  Կառավարվում է նվազեցնելով 

թրթռման համար նախատեսված 

ժամանակը 

N/A    

29.  Կառավարվում է թրթռման 

կանխարգելիչ շարժական 

միջոցներով 

N/A    

Հողային 

աշխատանքներ  

30.  Էրոզիայի հսկողություն՝  Փորված 

թեքություններն ամրացված են 

Այո 1   

Հեղուկ նյութեր 

կիրառող բոլոր 

31.  Թափված հեղուկ նյութերը 

պատշաճորեն կառավարվում են 

Այո 1   
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գործողությունները 

Հողային 

աշխատանքներ   

32.  Նստվածքով արտահոսքերը 

կանխարգելված են 

Այո 1   

Հողային 

աշխատանքներ, նյութի 

առաքում, առկա 

մայթի, ասֆալտի 

հեռացում 

33.  Դրենաժի խողովակները բաց են 

պահվում և արգելափակված չեն 

նստվածքով 

Այո 1   

Մեքենաների 

օգտագործմամբ բոլոր 

գործողությունները 

34.  Բեռնատարների անվադողերը 

մաքրվում են մինչ քաղաքային 

ճանապարհներ մտնելը 

Ոչ 3Նախորդ անգամ 

ծածկված կոպիչի 

շերտը անհրաժեշտ է 

թարմացնել, իսկ 

բացակայող 

հատվածները՝ 

ծածկել։ 

 

 

Ճանապարհը 

մաքրել և ուղղել 

մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

 

Անհամապատասխանու

թյունը կրկնվել է  
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Հողային 

աշխատանքներ  

35.  Փորված թափոնները կամ 

տեղափոխվում են աշխատանքների 

դաշտից կամ ժամանակավորապես 

պահվում են դաշտում՝ 

աղբավայրում։ 

Ոչ 3Արշակունյաց 

պողոտայից 

թափոնների որոշ 

քանակ տեղափոխվել 

է, սակայն 

թափոնների զգալի 

քանակ դեռևս 

տարածքում է, 

մասնավորապես՝ 

Արտաշատի 

խճուղում և 

Արտաշատի կամրջի 

տակ։  

 

Տեղափոխել մնացած 

թափոնները և 

հաղորդուղիները 

մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  

 

 

 

Մասնակիորեն ուղղված 
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Բոլոր 

գործողությունները  

36.  Կրկին տնկված ծառերի և թփերի, 

միջին սազամարգերի պատշաճ 

պահպանում 

N/A    

Շինարարական թափոնների կառավարում 

Առկա ասֆալտի մայթի 

հեռացում 

37.  Ասֆալտի թափոնները հեռացվել են 

հաստատված վայրեր 

Այո 2Ասֆալտի 

թափոնները թափվել 

են չթույլատրված 

տարածքում։  

Կապալառուից 

պահանջվել է 

հեռացնել 

մնացորդները մինչև 

2016թ․ հունիսի 30-ը։  

Մասնակիորեն ուղղված 

Հողային 

աշխատանքներ, 

կառույցների քանդում, 

կապուղիների 

ապամոնտաժում 

38.  Ոչ վտանգավոր թափոնները 

(փորված նյութեր, ժայռաբեկորներ, 

բետոնի և մետաղական մասնիկներ 

և այլն) կառավարվում է ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն 

Այո 3Կապալառուն 

պատասխանատու է 

սեփականատիրոջ 

հետ 

համաձայնության 

գալու և մնացած 

հաղորդուղիները 

սահմանված վայրեր 

տեղափոխելու 

համար։  

Մնացորդները 

հեռացնել մինչև 

2016թ․հուիսի 30-ը։  

Մասնակիորեն ուղղված 
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Առկա մայթի  

հեռացում  

39.  Վտանգավոր թափոնները 

կառավարվում են ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն 

Այո 2 

 Տես՝ 37 

  

Քիմիական նյութերի, 

վառելանյութերի, 

քսանյութերի և այլնի 

օգտագործում բոլոր 

գործողությունների 

ընթացքում 

40.  Արտահոսքերն ու հեղուկ 

թափոնները կառավարվում են 

ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

N/A -   

Կապալառուի հարմարություններն ու սարքավորումները 

Կապալառուի 

ճամբարի հիմնում 

41.  Ճամբարի համար Տեղամասային 

կառավարման պլանը հասանելի է 

Այո 1  Մասնակիորեն ուղղված 

Կապալառուի 

հարմարություններ 

42.  Կապալառուի հարմարությունները 

հաստատվել են ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

Այո 2Կապալառուից 

պահանջվել է 

շինհրապարակից և 

Արտաշատի 

խճուղուց 

տեղափոխել 

Ուղղել մինչև 2016թ․ 

հունիսի 30-ը։  
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ժամանակավոր 

փորված հողային 

նյութերի 

մնացորդները կամ 

ձեռք բերել ԵՔ-ի 

թույլտվությունը։   

 

* Մեղմացման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման չափանիշ       

1. Շատ լավ              19 

2. Լավ                         3 

3. Միջին                    10 

4. Վատ                         1 

5. Շատ վատ               0 

 

Կից փաստաթղթեր  

(Օրինակ՝ նկարներ, դիտողություններ, լաբորատոր հաշվետվություններ և այլն)  

 

Դիտողություններ 

 

1.Բարձրության վրա աշխատող Կամուրջշին ենթակապալառուի անվտանգությունն ապահովված չէ։ Բացակայում է անհրաժեշտ ԱՊՍ-ն։  

 
2.Զոդմանը մասնակցող աշխատողը չի կրում ԱՊՍ և պաշտպանված չէ։  
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3. Աշխատողներն առանց համապատասխան ԱՊՍ-ի իրականացնում են եռակցման ապարատով կտրվածք։ Աշխատողներից մեկը ծխում էր 

պայթուցիկ բալոններին շատ մոտ։    

 
4.Կապալառուն կատարում է նյութերի ոչ պատշաճ բարձրացում։   
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4.  Ենթակապալառուն օգտագործում է վտանգավոր էլեկտրական սալիկներ և վարդակներ։  

 
 

5. Ենթակապալառուն կամրջից պետք է հեռացնի օգտագործված և դատարկ բալոնները։   

 
 

6. Կապալառուի պատային կառույցների վրա աշխատող բանվորների անվտանգությունն ապահովված չէ։ Շինհրապարակ անվտանգ մուտքն 

ապահովված չէ։  
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3. Կամուրջների վրա պաշտպանական պատնեշները և աստիճանահարթակները բացակայում էին։ Ժապավենապատումը բավարար չէ։ 

Կապալառուից պահանջվել է կատարել մետաղական ցանկապատում։  

 
 

Շինհրապարակում հայտնաբերված լավ գործելակերպեր  

 

 

1.Թե Կապալառուի և թե Ենթակապալառուի աշխատողների մեծամասնությանը տրամադրվել է և վերջիններս կրում էին պատշաճ համազգեստ։    
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2. Աշխատողներին անմիջապես տրամադրվել է պաշտպանական ամրագոտիներ՝ համաձայն ՄՆՇՎԽ-ի ՄԲՄ-ի ցուցումների։ 

     
Մինչև                                                                                      ՄՆՇՎԽ-ի ցուցումներից հետո 

 

3. Կապալառուն սկսել է կամուրջների վրա ժապավենապատում իրականացնել՝ համաձայն ՄՆՇՎԽ-ի ՏԲՄ-ի ցուցումների։  

   
 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

57 

4.Ենթակապալառուն և Կապալառուն հոգ են տանում չկանոնակարգված ջրահոսքերի և պատշաճ ջրահեռացման մասին։   

 
 

 

Այս ձևը կամ դրան հարմարեցված տարբերակը պետք է օգտագործվի ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի/բաժնի կամ ներկայացուցչի 

(Վերահսկող խորհրդատու) կողմից  տեղանքի ընթացիկ (նախընտրելի է շաբաթական) ստուգումների ընթացքում շինարարական ծրագրի համար 

ԲԿՊ-ի իրականացումը մոնիթորինգի ենթարկելու համար: 

 

Տեղանքի ընթացիկ ստուգումները պետք է ընդգրկեն ստուգման պահին շինհրապարակում իրականացվող բոլոր ընթացիկ/համապատասխան 

շինարարական աշխատանքները: Լավագույն տարբերակում տեղանքի ընթացիկ ստուգման ընթացքում Կապալառուի բնապահպանական 

ղեկավարը/առանցքային կետ պետք է ուղեկցի ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետին կամ ներկայացուցչին: Ձևը լրացնելուց հետո այն պետք է 

ուղարկվի Կապալառուին ի գիտություն և կատարում՝ ներառելով ցանկացած լուսանկարներ: Լրացված ձևի պատճենը պահվում է ԾԻԳ-ի՝ 

տվյալների կառավարման համակարգում՝ տեղանքի հետագա ստուգումների ընացքում վերջինիս հղում կատարելու և մոնիթորիգի 

հաշվետվություններ պատրաստելիս դրանով ուղղորդվելու համար: 

 

 

Սյունյակ 1 Շինարարական աշխատանքներ – Ծրագրի տեղանքում տեղի ունեցող շինարարական բոլոր ընթացիկ/համապատասխան 

աշխատանքները, որոնց համար պահանջվում են մեղմացնող միջոցառումներ ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի շրջանակներում, թվարկված են: 

 

Սյունյակ 2 Մեղմացնող միջոցառում – Համապատասխան շինարարական աշխատանքի համար ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի շրջանակներում պահանջվող 

սպեցիֆիկ մեղմացնող միջոցառումները թվարկված են: 

 

Սյունյակ 4 Ուղղիչ գործողության պահանջ – Երբ ստուգման ընթացքում հայտնաբերվում է անհամապատասխանություն կամ մեղմացնող 
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միջոցառման ոչ արդյունավետ իրականացում, Կապալառուի հետ որոշվում, քննարկվում և համաձայնեցվում են սպեցիֆիկ ուղղիչ 

գործողություններ՝ ներառելով արդյունավետ ուղղիչ գործողության իրականացման վերջնաժամկետը: 

    

Սյունյակ 5 Նախորդ ՈՒԳՊ-ի լուծման կարգավիճակ – Յուրաքանչյուր հաջորդ տեղանքի ստուգումը ներառում է նախորդ ՈՒԳՊ-ների լուծման 

կարգավիճակի վերանայում: Վերջինս օգտակար է Կապալառուի՝ բնապահպանական անհամապատասխանություններին արձագանքելու 

կարողությունը գնահատելու համար և անհրաժեշտության դեպքում հիմք է ստեղծում որոշելու, թե երբ կարող է հանգեցնել  պայմանագրային 

անհամապատասխանության տուգանքի (օր.՝ շարունակական անհամապատասխանություն/ոչ մի համապատասխանություն ՈՒԳՊ-ին): 

 


