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I. Ներածություն   

1. Բնապահպանական մոնիթորինգի այս կիսամյակային հաշվետվությունն ընդգրկում է 2017թ. 

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

ի կողմից: 

A.  Ծրագրի նկարագրություն  

2. ՀՀ կառավարությունը 2015 թվականի հոկտեմբերին փոխառություն է ստացել ԱԶԲ-ից ՔԿԶՆԾ, 

Տրանշ 2-ը ֆինանսավորելու համար: Ծրագրի հիմնական նպատակն է ավարտին հասցնել Երևանի 

շրջանցիկ ճանապարհի բացակայող հանգույցները. Մրցույթ 3՝ Արգավանդ-Շիրակ 

ճանապարհահատված, Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված և Մրցույթ 5՝ 

Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված: Նշված երկու ճանապարհային ծրագրերը կօգնեն 

քաղաքի կենտրոնը բեռնաթափել երթևեկության ծանրաբեռնվածությունից: 

 

Պատկեր 1:Տրանշ 2-ի տեղադիրքի քարտեզ 
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B. Ծրագրի իրականացման առաջընթաց  

a. Մրցույթ 3՝ Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարհահատվածի շինարարության 

իրականացման առաջընթաց  

  

3. Մրցույթ 3՝ Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարհահատվածի կապալառու՝ «Սերենիսսիմա 

կոստրուցիոնի» ընկերության (Իտալիա) հետ պայմանագիրը դադարեցվել է, և նոր մրցույթը 

կհայտարարվի մինչև այս տարվա վերջ։  

 

Պատկեր 2: Մրցույթ 3՝ Արգավանդ-Շիրակի փողոց ճանապարհահատվածի տեղադիրքի քարտեզ  

b. Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարության իրականացման 

առաջընթաց 

  

4. 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՔԿԶՆԾ-ի շրջանակներում պայմանագիր է կնքվել ‹‹Քոմփանի 

Բլեք Սի գրուպ›› ՍՊԸ (Վրաստան) և ‹‹Վահագն և Սամվել›› ՍՊԸ (Հայաստան) համատեղ 

ձեռնարկության հետ Մրցույթ 4՝ Դավիթաշեն-Աշտարակի խճուղի ճանապարհահատվածի 

շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար։ Աշխատանքները ներառում են 2․4կմ 

երկարությամբ նոր ճանապարհի կառուցում։ Շինարարության տևողությունը 18 ամիս է։ 2017 

թվականի ապրիլի 14-ին տրամադրվել է Դավթաշեն-Աշտարակ հիմնական 

ճանապարհահատվածի՝ (0+000;0+660) ԻՋԱՏԵՂ 8_փոքր երեքնուկի տերև փոխհատման  (0+000; 

0+400), ԻՋԱՏԵՂ 7_Մեծ երեքնուկի տերև փոխհատման (0+100; 0+253), ԻՋԱՏԵՂ 1_Աշտարակ-

Չաուշի (0+040;0+130), ԻՋԱՏԵՂ 6_Չաուշ-Մելքումովի (0+000; 0+188), ԻՋԱՏԵՂ 2_Չաուշի փողոցի 
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(0+000; 0+301) շինարարական աշխատանքների մասնակի մեկնարկը, և տեղանքի տիրապետման 

օրը սահմանվել է 2017 թվականի ապրիլի 28-ը:  

 

 

Պատկեր 4: Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի տեղադիրքի քարտեզ  

c. Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված 

  

5. Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի մրցութային փաստաթղթերը՝ 

ներառյալ ՇՄՆՈՒ-ը, մրցութային փուլում են։   

 

Պատկեր 5: Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի տեղադիրքի քարտեզ 
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C. Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառավարում  
 

6. 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 Էգիս ինթերնեյշնլ 

ընկերության 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 ԾԻԳ-ի հողի 

օտարման և տարաբնակեցման մասնագետ Սիրաք Գյուլբուդաղյանը ղեկավարում է բոլոր 

տարաբնակեցման և սոցիալական խնդիրները: 

7.Ինժեների բնապահպանական կառավարման թիմը պատասխանատու է Տրանշ 2-ի 

փաստաթղթերի բնապահպանական գնահատման պատրաստման համար, ինչպես նաև Մրցույթ 4՝ 

Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների 

բնապահպանական վերահսկողության համար: Միջազգային բնապահպան Մարտա Լազարսկան 

և տեղական բնապահպան Էդիտա Վարդգեսյանը իրականացնում են Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-

Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների վերահսկումը։ 

Վերահսկողության սոցիալական մասնագետ Արուս Հարությունյանը պատասխանատու է բոլոր 

սոցիալական խնդիրների համար:   

8.«Վահագն և Սամվել» ՍՊ Կապալառու ընկերության ԲՄ Դավիթ Հարությունյանը 

պատասխանատու է ՏԲԿՊ-ների պատրաստման և իրականացման համար՝ համաձայն 

ՇՄԱԳ/ԲԿՊ-ի, Մրցույթ 4-ի շինարարական աշխատանքների  մոնիթորինգի համար։ Կապալառուի 

ԲՄ-ը զեկուցում է Ինժեների ԲՄ-ին, որից հետո Ինժեների ԲՄ-ը զեկուցում է ԾԻԳ-ի ԲՄ-ին: 

II. Բնապահպանական կառավարում 

A. Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքների ծրագիր  

9. Բնապահպանական անվտանգության երաշխիքների ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2013 
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թվականի հունվարին և ընթացքի մեջ է եղել հաշվետու ժամանակահատվածում: 

10. 2017 թվականի ապրիլի 3-ին ԱԶԲ-ի դիտողությունների հիման վրա ԾԻԳ-ը խորհրդատուների 

հետ միասին վերանայել է Մրցույթ 5` Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի ՇՄՆՈւ-ը: 

Վերանայված ՇՄՆՈՒ-ը ԱԶԲ-ին ներկայացվել է 2017 թվականի ապրիլի 28-ին, որը ԱԶԲ-ի կողմից 

հաստատվել է 2017 թվականի մայիսի 5-ին։ Հաստատված ՇՄՆՈՒ-ի անգլերեն տարբերակը 

տեղադրվել է ԱԶԲ-ի և ԾԻԳ-ի վեբ-կայքերում, իսկ հայերեն տարբերակը թարգմանման փուլում է։  

11. ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ-ի հիման վրա Կապալառուի կողմից մշակվել է Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի ՏԲԿՊ-ը և ԻՄՆ-ի կողմից պայմանականորեն հաստատվել է 2017 

թվականի ապրիլի 28-ին։ ԱԶԲ-ի, ԾԻԳ-ի և Ինժեների ԲՄ-ի դիտողությունների հիման վրա 

Կապալառուի ԲՄ-ը 2017 թվականի հունիսի 29-ին թարմացրել և ներկայացրել է ՏԲԿՊ-ը, որը 

վերանայման փուլում է։ Ինչպես նաև պետք է իրականացվեն հետագա թարմացումները, 

մասնավորապես՝ ՏԲԿՊ-ում պետք է ներառվի մոտակա գույքերի ուսումնասիրման 

մեթոդոլոգիան։   

a. ԱԶԲ առաքելություն 

12. Մրցույթ 4-ի գործողությունների համապատասխանությունը ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009) 

անվտանգության երաշխիքների պահանջներին ստուգելու համար ԱԶԲ առաքելությունը տեղի է 

ունեցել 2017 թվականի հունիսի 8-ին: Առաքելությունն իրականացվել է ԱԶԲ բնապահպանական 

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

Ինժեների ԲՄ Էդիտա Վարդգեսյանը և Կապալառուի ներկայացուցիչները ևս մասնակցել են 

առաքելությանը: Առաքելությունն այցելել է Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի 

շինհրապարակ:  

Առաքելության կողմից հետագա գործողությունների հետ կապված առաջարկներն առնչվում էին 

հետևյալ հարցերին՝ 

 Որոշ բաց դիտահորեր՝ 

 Դիտահորերի և վտանգի սահմանազատման համար, որպես անվտանգության միջոց, 

Կապալառուն  տեղադրել էր ավելի շատ պլաստիկ ժպավեն;  

 Երևեկության կառավարման պլանի ավարտականացում, որ չէր հաստատվել ԻՄՆ-ի 

կողմից՝  
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 Նախկինում երթևեկության կառավարման պլանը հաստատվել էր  2017 թվականի 

հունիսի 27-ին;  

 Բոլոր բեռնատար մեքենաների ծածկում՝ 

 Ինժեների թիմի կողմից ուսումնասիրված բոլոր բեռնատար մեքենաները պատշաճորեն 

ծածկված են եղել ավելի քան երկու շաբաթվա ընթացքում;  

 Անվտանգության պաստառներ. պետք է լինեն ավելի մեծ և տեղական լեզվով՝ 

 Պաստառներն այժմ և՛ անգլերեն են, և՛ հայերեն; 

 Վառելիքի ցիստերնի վտանգի մեղմացման միջոցառումներ՝ 

 Կապալառուի կողմից ձեռնարկվել են վառելիքի ցիստերնի վտանգի մեղմացման 

միջոցառումներ: 

b. Հնագիտական աշխատանքների ծրագիր, Մրցույթ 3 

13.ՇՄՆՈՒ-ի հիման վրա հնագիտական աշխատանքներ պահանջվում են միայն Մրցույթ 3-ի 

հատվածում, հետևաբար այս հատվածում այս հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ 

աշխատանք չի իրականացվել: 

c. Բողոքների լուծման մեխանիզմ և հանրային խորհրդատվություն   

14. 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 ներկայացնելու իրենց բողոքները և 

նկարագրել նրանց դժգոհությունները ժամանակին և արդյունավետորեն լուծելու համար մշակված 

մեխանիզմը: Պոտենցիալ ներգրավված կողմերն են՝ բողոք ներկայացնողները, Կապալառուն, 

Ինժեները, ԾԻԳ-ը, ԳԳ-ը, ՀԿ-ները և դատարանները: ԲԼՄ-ի գործարկման մանրամասները կարելի 

է գտնել Մրցույթ 3-ի ՇՄԱԳ-ում և Մրցույթ 4-ի և Մրցույթ 5-ի ՇՄՆՈՒ-ներում1: 

15. Սահմանվել է պատշաճ ԲԼՄ Մրցույթ 4՝ Դավիթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի 

ազդեցության ենթարկված անձանց բնապահպանական մտահոգությունները բավարարելու 

համար: Գրանցամատյանի հասանելիությունը և Կապալառուի դաշտային գրասենյակում 

                                                           
1
ՇՄԱԳ/ԲԿՊ Մրցույթ 3-ի համար, H.2. Բողոքների լուծման մեխանիզմ, էջ 47-ը 62-ից, Մրցույթ 4:Դավթաշեն-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ-ում H.2. Բողոքների լուծման մեխանիզմ, էջ 45-ը 61-ից և Մրցույթ 5:Բաբաջանյան-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ-ում H.2. Բողոքների լուծման մեխանիզմ, էջ 68-ը 85-ից 
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գրանցված բողոքները պարբերաբար ստուգվել են դաշտի մոնիթորինգային այցելությունների 

ընթացքում:  

16. Հաշվետու ժամանակահատվածում Մրցույթ 4` Դավիթաշեն-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի շրջանակներում 2017թ․ ապրիլի 12-ին Կապալառուի ԲԱԱՄ-ի կողմից 

Դավիթաշեն համայնքում անցկացվել է մինչշինարարական հանրային խորհրդատվություն։ ԱԵԱ-

նց հետ քննարկվել են ԲԼՄ-ը, ընդհանուր սոցիալական և բնապահպանական հարցեր։  ԱԵԱ-նց 

տեղեկացվել է, որ Կապալառուի կողմից մշակվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմը, որն 

անդրադառնում է փոշու բարձր մակարդակի, աղմուկի, ոչ պատշաճ աղբահանման և 

շինարարությանն առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ բողոքներին/առաջարկություններին։ Ինչպես 

նաև բնակելի տարածքին մոտ տեսանելի վայրերում տեղադրվել են կոնտակտային 

տեղեկատվություն պարունակող պաստառներ (տե՛ս, ստորև նկարները)։ Պատառներում 

տեղեկացվում է, որ ԱԵԱ-նց հետ մշտական հաղորդակցություն ապահովելու նպատակով 

պահվում են Բողոքների գրանցամատյան Կապալառուի սպասարկման տնակներում։ 

Մինչշինարարական հանրային լսման ժամանակ մասնակիցների կողմից բնապահպանությանն 

առնչվող մտահոգություններ չեն բարձրացվել։ 

    

17. Բոլոր կարևոր համայնքներում ԲԼՄ-ի պատշաճ գործածումը Կապալառուի կողմից 

պարբերաբար ստուգվել և զեկուցվել է։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ազդեցության 

ենթարկված բնակչության կողմից բնապահպանությանն առնչվող ո՛չ բանավոր, ո՛չ գրավոր 

բողոքներ չեն եղել։    

d. Հանդիպումներ և հաղորդակցություն  

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

ընթացքում պարբերաբար քննարկվել են բնապահպանական երաշխիքներին առնչվող խնդիրները: 

Մասնավորապես բազմիցս քննարկվել են հետևյալ հարցերը. Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ 
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ճանապարհահատվածի ՇՄՆՈՒ-յան պատրաստում և ավարտականացում, հաստատման 

գործընթաց և վերջիններիս առնչվող այլ խնդիրներ: 

19. 2017 թվականի ապրիլին ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակի տնօրենի տեղակալի, ԱԶԲ 

բնապահպանական տեղացի խորհրդատուի, ԾԻԳ-ի, Ինժեների և Կապալառուի 

բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների միջև ԱԶԲ գրասենյակում տեղի է ունեցել 

համատեղ հանդիպում։ Քննարկվել են մինչ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ՏԲԿՊ-ի 

պատրաստմանն ու վերջնականացմանը վերաբերող հարցեր։  

20. Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերաբար տեղի են ունեցել հանդիպումներ և 

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

հանդիպումների, պաշտոնական նամակագրության և էլեկտրոնային նամակների, 

հեռախոսազանգերի և անձնական շփումների միջոցով: Մասնավորապես քննարկվել են ՏԲԿՊ-ի և  

բնապահպանական պարամետրերի գործիքային չափումների վերաբերյալ հարցեր։      

e. Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում  

21. Իրազեկման բարձրացման և բնապահպանական ուղղվածության ծրագիրը մշակվել է Մրցույթ 

3-ի և Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի 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/ՇՄՆՈՒ-ի և ԲԿՊ-ի: Իրազեկման բարձրացման և բնապահպանական ուղղվածության 

ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ կարելի է գտնել Մրցույթ 3-ի, Մրցույթ 4՝ 

Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի և Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ-ներում2։  

                                                           
2
 ՇՄԱԳ/ԲԿՊ Մրցույթ 3-ի համար, I.3. Իրականացման միջոցառումներ, c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում,  էջ 58-ը 60-ից, 

Աղյուսակ 1, պրբ. 7, էջ 7-ը 36-ից, ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ Մրցույթ 4:Դավթաշեն –Աշտարակ ճանապարհահատվածի համար, I.3. Իրականացման միջոցառումներ, c) 

Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում,  էջ 55-ը 31-ից, Հավելված 3, Աղյուսակ 1, պրբ. 6, էջ 5-ը 31-ից և ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ Մրցույթ 

5:Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի համար, I.3. Իրականացման միջոցառումներ, c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական 

ուսուցում,  էջ 80-ը 85-ից, Հավելված 3, Աղյուսակ 1, պրբ.6 
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22.  2017 թվականի մայիսի 15-ին Ինժեների միջազգային ԲՄ-ի՝ Մարտա Լազարսկայի կողմից անց 

է կացվել իրազեկվածության բարձրացման դասընթաց։ Մարտա Լազարսկայի կողմից  

՛՛Առողջապահության և անվտանգության կառավարում՛՛ և ՛՛Բնապահպանական կառավարում՛՛ 

թեմաները ներկայացվել են PP ներկայացումների միջոցով: Դասընթացին մասնակցում էր նաև 

Կապալառուի հիմնական աշխատակազմը՝ ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական 

մասնագետները և ինժեներները (մասնակիցների ցանկը կցված է Հավելված 1-ում)։    

 23. 2017  թվականի մայիսի 06-ին և 25-ին Մրցույթ 4-ի ՇՄՆՈՒ-ի, ԲԿՊ-ի Հավելված 7-ի և ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն՝ Կապալառուն իր և ենթակապալառուի աշխատակազմերի համար կազմակերպել է 

բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության երաշխիքների վերապատրաստման 

դասընթացներ, ինչպես նաև պարբերական վերապատրաստման դասընթացներ նոր վարձված 

աշխատակիցների համար բոլոր հաջորդող ամիսների ընթացքում` ԱՊՍ-ի օգտագործման և 

ուղեանցի կառուցվածքների վրա աշխատանքների անվտանգության, ինչպես նաև փոշու 

վերահսկման, թափոնների հեռացման խնդիրների և ծածկոցներ օգտագործող բեռնատարների 

վերաբերյալ։ Նիստի ընթացքում Կապալառուի բժիշկը Կապալառուի անձնակազմին ապահովեց 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ/ՍՃՓՀ-ի կանխարգելման ու բուժման վերաբերյալ պարբերական դասընթացներով՝ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ/ՍՃՓՀ վարակների ռիսկի գործոնների և խոցելիության նվազեցման համար (տե՛ս 

Հավելված 2: Մրցույթ 4-ի վերապատրաստման դասընթացների մասնակիցների ցանկ)։ Նիստերի 

ընթացքում մանրամասն քննարկվել են հետևյալ թեմաները և ընդգծվել է տվյալ կետերի 

իրականացման խիստ կարևորությունը՝ 

 Մասնագիտացված առողջապահական և անվտանգության ծրագիր,  

 Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծրագիր, 

 Բուսականության մաքրման ծրագիր և  

 Շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր։  

III. Բնապահպանական մոնիթորինգ  

A. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր  

24. Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիրը, նպատակ ունենալով ապահովելու 

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

միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող բոլոր կիրառելի բնապահպանական օրենքներին, 
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կանոնակարգերին և չափանիշներին, մշակվել է Մրցույթ 2-ի ՇՄՆՈՒ-ների/ՇՄԱԳ-ների և ԲԿՊ-

ների շրջանակում։ ՇՄՆՈՒ-ները/ՇՄԱԳ-ը 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 3-ի, Մրցույթ 4՝ 

Դավիթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի, Մրցույթ 5՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի վերջնական հաստատված ՇՄԱԳ-ներում և ԲԿՊ-ներում3։  

a. Մրցույթ 4-ի բնապահպանական մոնիթորինգ  

25. Մոնիթորինգի ստուգաթերթի նմուշը կազմվել է այնպես, որ ԾԻԳ-ի/Ինժեների և Կապալառուի 

միջև ստանդարտացվեն մոնիթորինգի պարամետրերը: Նմուշը համաձայնեցվում է ԾԻԳ-

ի/Ինժեների և Կապալառուի հետ և հաստատվում է ՏԲԿՊ-ի շրջանակներում։ Ստուգաթերթը 

կօգտագործվի ծրագրի բոլոր կողմերի՝ ԾԻԳ-ի/Ինժեների և Կապալառուի, կողմից իրականացված 

մոնիթորինգի համար։    

26. Հաշվետու ժամանակահատվածում ԾԻԳ-ի, Կապալառուի և Ինժեների ԲՄ-ների կողմից 

համատեղ կազմակերպվել են շինարարական տեղանքի և աղբավայրի մոնիթորինգային 

այցելություններ (տե'ս Հավելված 7։ Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթի 

օրինակ)։ ԻՄՆ-ը և Կապալառուի այլ պատասխանատու ներկայացուցիչներ մասնակցել են որոշ 

մոնիթորինգային այցելությունների։ 

27. ՇՄՆՈՒ հաշվետվությամբ (ՇՄՆՈՒ, հատված Դ1 Աղյուսակ Դ-1 և Հավելված) ներկայացված օդի 

որակի, աղմուկի և թրթռման մասով բնապահպանական չափանիշները Կապալառուն ընդունել է 

հիմք պարբերական մոնիթորինգի համար: Աղմուկի, թրթռման և փոշու խտացման 

բնապահպանական չափանիշների պարբերական չափումներ իրականացնելու համար 

պայմանագիր է քնվել Կապալառուի և մասնագիտացված լաբորատորիա "Լեռնամետալուրգիա" 

ՍՊԸ-ի (ենթակապալառու) միջև: 

                                                           
3ՇՄԱԳ/ԲԿՊ Մրցույթ 3-ի համար, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 56-ը 62-ից, Հավելված 4, Աղյուսակ 2, 

էջ 28-ը 36-ից, ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ Մրցույթ 4-ի համար, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 54-ը 61-ից, Հավելված 3, 

Աղյուսակ 2, էջ 23-ը 31-ից և ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ Մրցույթ 5-ի համար, I. Բնապահպանական կառավարման պլան, I.2 Մոնիթորինգ էջ 78-ը 85-

ից, Հավելված 3, Աղյուսակ 2 
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28. Հարաբերությունները Կապալառուների, Սեփականատերերի, Վարկատուների և այլոց հետ։ 

ԾԻԳ-ի հարաբերությունները Կապալառուի հետ իրականացվում է Ինժեների/ԻՄՆ-ի միջոցով, ով 

իրականացնում է աշխատանքների վերահսկողությունը (ներառյալ բնապահպանական, 

առողջապահական և անվտանգության)։ Կապալառուի կողմից ներկայացված բոլոր 

փաստաթղթերը վերանայվում և հաստատվում/չեն հաստատվում ԻՄՆ-ի կողմից։ ԾԻԳ-ի և 

Կապալառուի բնապահպանական թիմի միջև հաղորդակցությունը տեղի է ունենում համատեղ 

հանդիպումների, պաշտոնական նամակագրության և էլեկտրոնային նամակների, 

հեռախոսազանգերի և անձնական շփումների միջոցով։  

29. Կապալառուների/ենթակապալառուների կողմից ներկայացված բնապահպանական 

թույլտվությունների և լիցենզիաների կարգավիճակն արտացոլված է ստորև՝ Աղյուսակ 1-ում․ 

Աղյուսակ 1: Բնապահպանական թույլտվությունների և լիցենզիաների կարգավիճակ   

Բաղադրիչ Կարգավիճակ Դիտողություն  

 Մրցույթ 4 

Աշխատանքների 

մեկնարկ  

Բաց  ԾԻԳ-ի կողմից շինարարական աշխատանքների 

մեկնարկման թույլտվությունը (մեկնարկի 

թույլտվություն) տրվել է 2017 թվականի ապրիլի 25-

ին։ 

Շինաղբի հեռացում   Բաց  2017թ. ապրիլի 7-ին պայմանագիր է կնքվել ՛՛Իքս 

Իգրեկ՛՛ ՍՊԸ-ի հետ իրենց տարած շինաղբը (փորված 

հող, գոյություն ունեցող շինությունների քանդման և 

կուտակման արդյունքում ստացված շինարարական 

բեկորներ) տեղափոխելու համար: (ԵՔ-ի 

ժամանակավոր թույլտվություն ստանալու 

գործընթացն ընթացքում է): Թափոնների 

կառավարման ծառայությունների, որոնք ներառում 

են թափոնների հավաքումը, շինաղբի համար 

աղբավայրի տեղանքի հատկացումը, մասով ԵՔ 

դիմումը դեռ ընթացքում է: 

Շինարարական 

գործընթացը 

խոչընդոտող ծառերի 

հատման թույլտվություն 

Բաց  Շինարարությանը խոչընդոտող ծառեր ի հայտ են 

եկել ՇՄՆՈՒ/ԲԿՊ-ի շրջանակներում։ ԵՔ-ի կողմից 

ծառերի հատման թույլտվությունը տրվել է 2017 

թվականի ապրիլի 04-ին։ 
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Շինարարական 

ճամբար  

Բաց ՛՛Կամուրջշին՛՛ ՓԲԸ-ի և Կապալառուի միջև 2017թ. 

ապրիլի 6-ին կնքվել է պայմանագիր Կապալառուի 

ժամանակավոր ճամբարի տեղադրման համար: Այս 

հատվածի շինարարական աշխատանքների 

մեկնարկը տրված է: 

Նախնական 

կուտակման վայրեր 

Բաց  Կապալառուն դիմել է “Հույսի Ավան” թաղամասի և 

“Դիակոնիա” բարեգործական հիմնադրամի 

վարչակազմին` շինարարական նյութերի 

տեղադրման համար տարածք տրամադրելու 

խնդրանքով, և վերջինս Կապալառուին պատշաճ 

կերպով պատասխանել է 2017թ. հունիսի 20-ին: 

 

Քաղաքային աղբի և 

շինաղբի հեռացում  

Բաց  Կենցաղային թափոնների և աղբի տեղադրման 

համար տարածքի օգտագործման ԵՔ-ի 

թույլտվություն: 

Քարջարդիչ մեքենայի 

տեղադրում 

Բաց  2017թ. ապրիլի 7-ին Կապալառուի և «Իքս-Իգրեկ» 

ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է ճանապարհի շինարարության 

համար անհրաժեշտ նյութերի մշակման 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր: 

 

Փորված օգտագործելի 

ենթահիմքի մշակում 

Բաց  2017թ. ապրիլի 7-ին Կապալառուի և «Իքս-Իգրեկ» 

ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է ճանապարհի շինարարության 

համար անհրաժեշտ նյութերի մշակման 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր: 

Քարհանքեր Բաց  Լիցքի կառուցման համար օգտագործվող նյութերի մի 

մասն առաքվում է «Իքս-Իգրեկ» ՍՊԸ-ի գործող 

լիցենզավորված քարհանքից և “ՎԶԳՈ” ՍՊԸ-ի 

քարհանքից: Լիցքի համար կօգտագործվի նաև 

շինհրապարակում փորված և օգտագործման 

ենթակա նյութերը: Վերոնշյալ ընկերությունների հետ 

կնքված Մատակարարման պայմանագրերը 

տրամադրվել են: 

Բետոնի գործարանից 

շրջակա միջավայր  

վտանգավոր նյութերի 

արտանետումների 

արձանագրում 

Անհրաժեշտ 

չէ 

Կապալառուն չունի բետոնի գործարան: Հետագայում 

Կապալառուն բետոնե նյութերը կգնի 

լիցենզավորված ենթակապալառուից: 
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30. Կապալուռուի բնապահպանական մոնիթորինգի ընթացակարգերը և առողջապահության ու 

անվտանգության կառավարումը. ՇՄՆՈՒ-ի/ԲԿՊ-ի, ինչպես նաև Կապալառուի ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն՝  Կապալառուն պետք է ձեռնարկի փոշու, աղմուկի, թրթռման և ջրի որակի 

ուսումնասիրություններ և գործիքների միջոցով պարամետրային չափումներ: Չափումների 

իրականացման տեղանքները սահմանվել են ԲՄ-ի հետ ՏԲԿՊ-ում: Չափումներն իրականացվում 

են ամիսը երկու անգամ մասնագիտացված լաբորատորիայի միջոցով, որի հետ կնքվել է 

պայմանագիր: Անհրաժեշտության դեպքում չափումների հաճախականությունը կարող է 

փոփոխվել: 

31. Չափումներն իրականացվել են հաստատված ՏԲԿՊ-ում նշված կետերում, որ հաստատվել էին 

ԲՄ-ի կողմից 2017թ. ապրիլի 28-ին: Աղմուկի և թրթռման մոնիթորինգն իրականացվել է աղմուկի և 

թրթռման սերտիֆիկացված խորհրդատուի կողմից 2015թ. ապրիլին 5 տեղանքներում, որոնք 

ներառված են Մրցույթ 4-ի ՇՄՆՈՒ-ում: Այդ տեղանքները ճանաչվել են ամբողջ Ծրագրի 

երկայնքով խոցելի հատվածներ (հիվանդանոց/ռազմական դպրոց, բնակելի առանձնատներ և 

կառույցներ):  Չափումների կետերը նաև ընտրվել են՝ հիմնվելով շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում ընթացիկ աշխատանքների սկզբունքով: 2017թ. մայիս-հունիս հաշվետու 

ժամանակահատվածի ընթացքում պայմանագրի համաձայն մասնագիտացված մոնիթորինգային 

ընկերությունը չափումներն իրականացրել է բնապահպանական պարամետրերի՝օդի աղտոտման, 

աղմուկի, թրթռման, հաստատված չափման պլանի համաձայն: 

32. Հաշվետու ժամանակահատվածում չափումներն իրականացվել են 2017թ. մայիսի 5-ին և 22-ին, 

ինչպես նաև հունիսի 9-ին և 30-ին: Չափումների տվյալները ներառող հաշվետվությունները 

տրամադրվել են ԾԻԳ-ին/Ինժեներին և հասնելի են ԾԻԳ-ի/Ինժեների գրասենյակում: Փոշու, 

աղմուկի, թրթռման և արտանետված գազերի (SO2, NO2 և NO) մակարդակները փորձարկվել են 

հետևյալ սարքավորումների միջոցով՝ 

 Ассистент-TOTAL №168613 աղմուկի հաշվիչ-թրթռման հաշվիչ սարքավորում,  

 Փոշու մակարդակը չափվել է ասպիրատոր ПУ-4Э №5839 և АФА В-10 ֆիլտրման 

գրավիմետրիկ մեթոդով,  

 Արտանետված գազերը չափվել են MRU Optima 7 №306732 սարքավորման միջոցով: 
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33. Չափումների ամփոփ ներկայացում. ցերեկային ժամերին արձանագրված աղմուկի 

մակարդակն ընդհանուր առմամբ բարձր էր ելակետային տվյալների հավաքագրման ընթացքում 

վերցված միջին համարժեք մակարդակից;  Մինչդեռ այդ մակարդակները մի շարք դեպքերում 

ծրագրի չափորոշիչներից բարձր են (3dB բարձր ելակետայինից), ազդեցությունները այդքան էլ 

էական չեն, քանի որ յուրաքանչյուր տարածքում աշխատանքները ժամանակավոր են և բողոքներ 

չեն ստացվել: Այնուամենայնիվ, հետագայում աղմուկի ազդեցությունը նվազեցնելու համար 

Կապալառուի կողմից այժմ տեղում իրականացվում են հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները: 

I. Աղմուկի առաջացումը նվազագույնի է հասցվում հենց առաջացման աղբյուրում: Որտեղ, որ 

պրակտիկորեն հնարավոր է, աղմուկ առաջացնող աշխատանքներն իրականացվում են 

խոցելի հատվածներից հեռու: 

II. Որտեղ որ խոցելի հատվածներ են, կեսօրվա ժամերին սահմանափակվում են աղմուկ 

առաջացնող սարքավորումների աշխատանքները: 

III. Նվազեցնել ծանրաքաշ մեքենաների բնակելի տարածքներով անցնելու 

անհրաժեշտությունը՝ սահմանելով երթուղիներ հանրային ճանապարհների, դեպի 

շինհրապարակ մուտքերի և տրանսպորտային երթուղիների երկայնքով: Տրանսպորտային 

երթուղիների համար կիրառել Երթևեկության կառավարման պլան:  

IV. Մեքենաների և սարքավորումների վրա տեղադրել և շահագործել աղմուկի խլացման 

արդյունավետ համակարգեր աղմուկի տեղական չափորոշիչներին  համապատասխանելու 

համար: 

V. Աղմուկի առաջացման տեղանքներում ժամանակավոր պարիսպների տեղադրում, եթե 

մեղմացնող մյուս միջոցառումները բավարար կամ պրակտիկ չեն: 

Գիշերը չափումներ չեն իրականացվում, քանի որ գիշերային ժամերին շինարարություն չի 

իրականացվում: Աղմուկի չափումներն իրականացվում են շինարարության տարածքին 

ամենամոտ տեղակայված խոցելի հատվածների համար: Չափումների իրականացման 

տեղանքներն ընտրվում են յուրաքանչյուր մոնիթորինգային չափումներից  առաջ՝ հաշվետու 

ժամանակահատվածի ընթացքում ընթացիկ շինարարական աշխատանքների (առնվազն 4 կետ)  

չափանիշի հիման վրա:   

34. Սարքավորումներով թրթռման չափումների արդյունքների հիման վրա թրթռման ոչ մի 

ազդեցություն չի նկատվել չափումների բոլոր կետերում: Ընտրված 5 կետերում ցերեկվա տարբեր 

ժամերին չափվել են փոշու արտանետումներ: Փոշու մակարդակը (Փոշի 3 կետում կմ 0+350-ի վրա 

մինչև 3 անգամ) գերազանցել է ՀՀ օրենսդրությամբ բնակելի տարածքների համար սահմանված 
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չափանիշը: Նշված տարածքներում Կապալառուից պահանջվել է, և վերջինս իրականացրել է 

տարածքի ինտենսիվ ջրման աշխատանքներ: 

35. Պարբերական մոնիթորինգի չափումների արդյունքների հիման վրա մանրամասն 

տեղեկատվությունը հասանելի է Կապալառուի և Ինժեների գրասենյակներում՝ Կապալառուի 

ամսական առաջընթացի հաշվետվություններին կից, և ամփոփված է սույն հաշվետվության 

Հավելված 6-ում: 

B.  Անհամապատասխանության ծանուցումներ 

36. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ինժեների կողմից անհամապատասխանության 

ծանուցումներ չեն ներկայացվել. 

37. Մոնիթորինգային այցելությունների ընթացքում ի հայտ եկած հետագա բոլոր 

անհամապատասխանությունները լուծվում են ընդունված ընթացակարգերի համաձայն:  

Ինժեների մոնիթորինգային հաշվետվության միջոցով Կապալառուին հանձնարարվել է ուղղել 

անհամապատասխանությունները սահմանված ժամկետներում, այլապես կթողարկվի 

անհամապատասխանության ծանուցում: Ուղղումները կստուգվեն հետագա դաշտային 

այցելության ընթացքում. 

C. Ուղղիչ գործողությունների ծրագրեր 

38. Հաշվետու ժամանակահատվածում շինարարական տարածք մոնիթորինգային այցեր Ինժեների 

ԲՄ-ի կողմից կատարվել են շաբաթական մեկ անգամ և ԾԻԳ-ի ԲՄ-ի կողմից՝ 06.05.2017թ., 

15.05.2017թ, 08.06.2017թ-ին Մրցույթ 4՝ Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածում (տե՛ս 

Հավելված 3: Նախկին շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգային հաշվետվությունների 

կարգավիճակ): Աղբանոցի տարածք մոնիթորինգային այցը կազմակերպվել է ԱԶԲ-ի, ԾԻԳ-ի, 

Ինժեների և կապալառուի ԲՄ-ների կողմից 2017թ-ի հունիսի 8-ին: 

39. Ուղղիչ գործողությունների ծրագրերը մշակվել են մոնիթորինգի ընթացքում հայտնաբերված 

յուրաքանչյուր անհամապատասխանությունը լուծելու համար (տե՛ս Հավելված 4: Մրցույթ 4-ի 

Ուղղիչ գործողությունների ծրագիր): 
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IV. Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

40. 2017թ. հունիսի 8-ին Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածում ԱԶԲ առաքելության, 

ԾԻԳ-ի, Ինժեների և Կապալառուի ԲՄ-երի կողմից իրականացրած համատեղ դաշտային 

մոնիթորինգային այցելության ընթացքում բարձրացվել են եզրակացություններ և 

առաջարկություններ՝ ապահովելու մեղմացուցիչ միջոցառումներ կապված որոշ բաց 

դիտահորերի, ԻՄՆ-ի կողմից չհաստատված երթևեկության կառավարման պլանի 

ավարտականացման, բոլոր բեռնատար մեքենաների ծածկման, անվտանգության պաստառների 

հետ, որոնք պետք է լինեն ավելի մեծ և տեղական լեզվով, մեղմացուցիչ միջոցառումներ, որոնք 

պետք է կիրառվեն վառելիքային բաքերի համար: 

V. Հետագա ծրագրեր 

Հ/հ Գործողություն  Ժամանակահատված Պատասխանատու 

1. Մրցույթ 4-ի համար  շինարարության 

թարմացված ՏԲԿՊ-ի վերանայում և  

հաստատում 

Հաջորդ հաշվետու 

ժամանակահատված 

ԾԻԳ, 

Ինժեներ, 

Կապալառու 

2. Շինարարական աշխատանքների 

պարբերական մոնիթորինգային 

այցելություններ Մրցույթ 4-ի ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն 

Ամիսը մեկ 

անգամ/շաբաթը մեկ 

անգամ 

ԾԻԳ/ Ինժեներ 

3. Բնապահպանական մոնիթորինգի 

տվյալների վերանայում փոշու, 

աղմուկի, թրթռման և NO/NO2/SO2-ի 

մասով Մրցույթ 4-ի համար 

Յուրաքանչյուր 

ամիս/ամիսը երկու 

անգամ 

ԾԻԳ/Ինժեներ 

4. Կապալառուների  նոր անձնակազմի 

անվտանգության երաշխիքների 

վերապատրաստման դասընթացներ 

Մրցույթ 4-ի համար 

2017թ. հաշվետու 

ժամանակահատվածում  

ԾԻԳ,Ինժեներ, 

Կապալառու 

5. Մրցույթ 4-ի համար ԲԼՄ-ի վերանայում 

և անդրադարձ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա/շաբաթվա վերջ 

ԾԻԳ/Ինժեներ 

6. Այլ ընթացիկ հարցեր  Ըստ անհրաժեշտության  ԾԻԳ,Ինժեներ, 

Կապալառու 

7. Բնապահպանական երաշխիքների 

զեկուցում 

Շաբաթական, 

Ամսական, 

Եռամսյակային, 

Կիսամյակային 

ԾԻԳ, Ինժեներ, 

Կապալառու 
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VI. Հավելվածներ 

A. Հավելված 1: Մրցույթ 4-ի վերապատրաստման  մասնակիցների ցանկ 
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B. Հավելված 2: Կապալառուի կողմից կազմակերպված Մրցույթ 4-ի 

վերապատրաստման մասնակիցների ցանկ 
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C. Հավելված 3: Նախկին բնապահպանական մոնիթորինգային հաշվետվությանից 

հետո կարգավիճակը 
 

N Գործողություն  Ժամանակահատված Գործողության 

կարգավիճակը նախորդ 

ԲՄՀ-ից հետո 

1. Բաբաջանյան-Աշտարակ 

ճանապարհահատվածի Մրցույթ 

5-ի ՇՄՆՈՒ-յան 

վերջնականացում 

2017թ մարտ Իրականացվել է 

2. Մրցույթ 4-ի ՏԲԿՊ-ի 

վերջնականացում  

2017թ ապրիլ Իրականացվել է  

3. Հանրային 

խորհրդատվություններ (ըստ 

անհրաժեշտության) 

2017թ հուլիս-հոկտեմբեր Մրցույթ 4-ի համար 

կազմակերպվել է 

Կապալառուի կողմից 

շինարարական 

աշխատանքների 

մեկնարկից առաջ: 

4. Շինարարական 

աշխատանքների պարբերական 

մոնիթորինգային 

այցելություններ Մրցույթ 3-ի  և 

Մրցույթ 4-ի ԲԿՊ/ՏԲԿՊ-ի 

համաձայն 

Ամիսը մեկ 

անգամ/շաբաթը մեկ 

անգամ 

Իրականացվել է Մրցույթ 

4-ի համար: 

Մրցույթ 3-ի Կապալառուի 

հետ պայմանագիրը 

դադարեցվել է: 

5. Բնապահպանական 

մոնիթորինգի տվյալների 

վերանայում փոշու, աղմուկի, 

ջրի որակի, թրթռման և 

NO/NO2/SO2-ի մասով Մրցույթ 

3-ի և Մրցույթ 4-ի համար 

Ամեն ամիս/ամիսը երկու 

անգամ 

Իրականացվել է Մրցույթ 

4-ի համար: 

Մրցույթ 3-ի Կապալառուի 

հետ պայմանագիրը 

դադարեցվել է:  

6. Մրցույթ 3-ի համար  

շինարարության թարմացված 

ՏԲԿՊ-ի վերանայում և  

հաստատում (ըստ 

անհրաժեշտության) 

Հաջորդ հաշվետու 

ժամանակահատված 

(2017թ հուլիս-դեկտեմբեր)  

Մրցույթ 3-ի Կապալառուի 

հետ պայմանագիրը 

դադարեցվել է: 

7. Կապալառուների  անձնակազմի 

անվտանգության երաշխիքների 

վերապատրաստման 

դասընթացներ Մրցույթ 3-ի և 

Մրցույթ 4-ի համար 

2017թ հաշվետու 

ժամանակահատվածի 

ընթացքում 

Իրականացվել է Մրցույթ 

4-ի համար: 

Մրցույթ 3-ի Կապալառուի 

հետ պայմանագիրը 

դադարեցվել է:  

8. Մրցույթ 3-ի և Մրցույթ 4-ի 

համար ԲԼՄ-ի վերանայում և 

անդրադարձ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա/յուրաքանչյուր 

շաբաթվա վերջ 

Իրականացվել է Մրցույթ 

4-ի համար: 

Մրցույթ 3-ի Կապալառուի 

հետ պայմանագիրը 

դադարեցվել է: 
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9. Այլ ընթացիկ հարցեր  Ըստ անհրաժեշտության Իրականացվել է 

10. Բնապահպանական 

երաշխիքների զեկուցում 

Ամսական, 

եռամսյակային, 

կիսամյակային 

Իրականացվել է 

 

D. Հավելված 4: Մրցույթ 4-ի ուղղիչ գործողությունների ծրագիր 

Մրցույթ 4-ի շրջանակներում 2017թ.-ի մայիս-հունիս ամիսների շինարարական աշխատանքների 

ուղղիչ գործողությունների ծրագիր 

N Պահանջի 

վերջնաժամկետ  

Ուղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

1 6.05.2017 Տեղանքում նկատվել է վտանգավոր գործելակերպ 6.05.2017 Ուղղված 

2 6.05.2017 ԱԻԱԾ-ի պատճենը և արտակարգ իրավիճակների 

համար կոնտակտային ցանկը հասանելի չէին, 

տեղադրված չէին բոլոր շինհրապարակներում     

12.05.2017 Ուղղված 

3 6.05.2017 Աշխատանքին հատուկ բնապահպանական և 

անվտանգության վերապատրաստումներ 

աշխատակիցների համար չեն իրականացվել  

12.05.2017 Ուղղված 

4 12.05.2017 Բնակելի տարածքներին կից և խորը փորվածքների 

մոտ անհրաժեշտ են արգելապատնեշներ և 

առնվազն տարածքը սահմանազատող 

ժապավեններ  

25.05.2017 Ուղղված 

մասնակի 

5 6.05.2017 Ոչ լիազորված անձինք մտնում են շինհրապարակ  25.05.2017 Ուղղված 

մասնակի 

6 6.05.2017 Շինհրապարակում նկատվել են որոշ բանվորներ 

առանց համազգեստի: Կապալառուից պահանջվել է 

տրամադրել համազգեստ:  

15.05.2017 Ուղղված 

7 6.05.2017 Շարժական տանն առկա կրակմարիչը ժամկետանց 

էր և օգտագործման ենթակա չէր:  

15.05.2017 Ուղղված 

8 15.05.2017 Ենթակապալառուի կողմից բացակայում էին 

առաջին բուժօգնության պարագաները  

25.05.2017 Ուղղված 

9 6.05.2017 Շինհրապարակում առկա աշխատող մեքենաները 

ապահովված չէին  և չէին օգտագործում ծածկոցներ 

հանրային ճանապարհներ դուրս գալիս  

25.05.2017 Ուղղված 

մասնակի 

10 12.05.2017 Կապալառուից պահանջվել է անթույլատրելի 

տարածքներից հեռացնել բոլոր նյութերը   

25.05.2017 Չուղղված 

 

N Պահանջի 

վերջնաժամկետ  

Ուղղիչ գործողության պահանջ  Ուղղիչ 

գործողության 

ամսաթիվ  

Ուղղիչ 

գործողության 

կարգավիճակ  

 1.06.2017 Ենթակապալառուի կողմից բացակայում էին 

առաջին բուժօգնության պարագաները 

2.06.2017 Ուղղված 
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 1.06.2017 Աշխատանքին հատուկ բնապահպանական և 

անվտանգության վերապատրաստումներ 

աշխատակիցների համար չեն իրականացվել 

2.06.2017 Ուղղված 

1.  8.06.2017 Վերջին այցելության ընթացքում հայտնաբերվել են 

չպաշտպանված և վտանգավոր հորեր  

8.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

2.  8.06.2017 Շատ աշխատակիցներ և վարորդներ 

շինհրապարակում առանց համազգեստ էին  

15.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

3.  8.06.2017 Կապալառուից պահանջվել է ապահովել բժշկական 

ստուգումների արձանագրությունների 

հասանելիությունը շինհրապարակում 

25.06.2017 Ուղղված 

4.  8.06.2017 Շինությունների վրա աշխատելու համար 

բացակայում էին պատշաճ փայտամածը և 

սանդուղքները 

25.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

5.  15.06.2017 Կապալառուից պահանջվել է համայնքին հայտնել 

այլընտրանքային ճանապարհի մասին: 

Բնակիչներին պետք է տեղեկացնել իրենց 

սովորական ճանապարհի փակման մասին: 

25.06.2017 Ուղղված 

6.  1.06.2017 Ոչ լիազորված անձինք մտնում են շինհրապարակ 25.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

7.  8.06.2017 Շինհրապարակում առկա են աղբամաններ, բայց 

դրանք պատշաճորեն չեն դատարկվում  

25.06.2017 Ուղղված 

8.  8.06.2017 Շինհրապարակից հիմնականում հեռացվում է 

նախկինում կուտակված աղբը, սակայն որոշ մասը 

ավելի քան մեկ ամիս մնում է շինհրապարակում 

25.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

9.  8.06.2017 Շինհրապարակի մուտքի մոտ անհրաժեշտ են ցեխի 

տարածման կանխարգելիչ միջոցառումներ 

15.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

10.  8.06.2017 Շինհրապարակում առկա աշխատող մեքենաները 

ապահովված չէին և չէին օգտագործում ծածկոցներ 

հանրային ճանապարհներ դուրս գալիս 

25.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

11.  1.06.2017 Կապալառուից պահանջվել է ձեռքբերել նյութերի 

ժամանակավոր տեղակայման թույլտվություն  

25.06.2017 Ուղղված 

12.  25.06.2017 Շինհրապարակում նկատվել են բավականին 

վտանգավոր գործելակերպեր: Ոչ մի համազգեստ, 

ոչ մի անվտանգության գոտի կամ այլ ԱՊՍ: 

Կապալառուից կպահանջվի դադարեցնել 

աշխատանքը և ապահովել համապատասխան 

անվտանգության միջոցառումներ՝ գոտիներ, 

փայտամածներ, պաշտպանիչ բազրիք և այլն 

30.06.2017 Ուղղված 

մասնակի 

13.  1.06.2017 Բնակելի տարածքներին կից անհրաժեշտ են 

արգելապատնեշներ և առնվազն տարածքը 

սահմանազատող ժապավեններ 

- Չուղղված 

14.  15.06.2017 Արտաշատի խճուղուց շինհրապարակի առաջին 

մուտքի մոտ անհրաժեշտ են զգուշացնող նշաններ 

- Չուղղված 
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E. Հավելված 5: Մրցույթ 4-ի նախկին շաբաթական բնապահպանական 

մոնիթորինգային այցելությունների հաշվետվությունների կարգավիճակ 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում ԾԻԳ-ի և Ինժեների ԲՄ-ների կողմից իրականացվել է 

կանոնավոր շաբաթական և ամսական մոնիթորինգային այցեր և լրացվել են մոնիթորինգային 

թերթիկները: Հայտնաբերված անհամապատասխանությունների շտկումը ստուգվել է հաջորդ 

դաշտային այցելության ընթացքում: Համապատասխանության/անհամապատասխանության 

ամփոփումը ներկայացված է ստորև աղյուսակում. 

Մոնիթորինգային 

այցելություն 

Լիովին 

համապա-

տասխան 

Մասամբ 

համապա-

տասխան 

Անհամապա-

տասխանություն 

Ուղղված 

անհամապա-

տասխանություններ 

(F/P) 

Չուղղված 

անհամապա-

տասխանություններ 

Շաբաթ 1 

Մայիսի 6 

24 6  2 -   - 

Շաբաթ 2 

Մայիսի 12 

26 4 4 3/1   1 

Շաբաթ 3 

Մայիսի 15 

26 4 3 0/0   1 

Շաբաթ 4  

Մայիսի 25 

20 15 1 1/4   0 

 

Մոնիթորինգային 

այցելություն 

Լիովին 

համապա-

տասխան 

Մասամբ 

համապա-

տասխան 

Անհամապա-

տասխանություն 

Ուղղված 

անհամապա-

տասխանություննե

ր (F/P) 

Չուղղված 

անհամապա-

տասխանություններ 

Շաբաթ 1 

Հունիսի 2 

18 13  5 2/1   8 

Շաբաթ 2 

Հունիսի 8 

21 14 3 0/7   0 

Շաբաթ 3 

Հունիսի 16 

20 13 6 1/2   3 
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F. Հավելված 6: Մրցույթ 4-ի շրջանակներում օդի որակի, աղմուկի և թրթռման 

մոնիթորինգի արդյունքներ 



G. Հավելված 7:  Շաբաթական բնապահպանական մոնիթորինգի ստուգաթերթի օրինակ 
  

ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ № 6 

Ծրագիր: ՔԿԶՆԾ Տրանշ 1, Մրցույթ 4    

Իրականացնող գործակալություն:    ԾԻԳ  

Հետազոտության շրջանակ:Արտաշատի խճուղուց մինչև Դավթաշեն հանգույց ՊԿ 0+000-0+660  

Ամսաթիվ: 8 հունիսի, 2017թ. 

Եղանակային պայմաններ: Արևոտ 

Մասնակիցներ: Անուն և պաշտոն՝ 

Տկն․ Ռուզաննա Ոսկանյան- ԾԻԳ ԲՄ 

Տկն. Արմինե Եդիգարյան-ԱԶԲ ՏԽ 

Տկն․ Էդիտա Վարդգեսյան- ԷԳԻՍ ԱԱԲՄ          

Մոնիթորինգային այցն իրականացվել է ներկայությամբ՝ 

պրն․Դավիթ Հարությունյան- Կապալառուի ԱԱԲՄ 

    

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-ի 

վերջնաժամկետը  

Նախկին ՈՒԳՊ-ի 

լուծման կարգավիճակ  

(լուծված/ակնառու 

գործողություններ են 

պահանջվում) 

                                                         Բնապահպանական թիմ 

Բոլոր 

գործողությունները 

1.  Բնապահպանական կառավարման 

պատասխանատու անձը նշանակվել է և 

ներկա է տեղում   

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

2.  Առողջապահության և անվտանգության 

կառավարման պատասխանատու անձը 

նշանակվել է և ներկա է տեղում   

Այո 1 
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                                                        Առողջապահություն և Անվտանգություն 

Բոլոր 

գործողությունները 

3.  Նախազգուշացնող նշանները և 

սահմանազատող արգելապատնեշները 

տեղադրվել են շինհրապարակի շուրջ: 

Ոչ 3 

Արտաշատի խճ. 

առաջին մուտքի մոտ 

բացակայում էին 

նախազգուշացնող 

նշանները: 

 

Բնակելի 

տարածքներին կից  

շինհրապարակներում

, ինչպես նաև խորը 

փորված փոսերի 

շուրջ անհրաժեշտ են 

սահմանազատող 

արգելապատնեշներ 

կամ առնվազն 

ժապավենապատում:  

Համայնքի հանրային 

փողոցը դեռևս փակ չէ 

և անհրաժեշտ է 

կարգավորել 

երթևեկությունը՝ 

վտանգավոր 

իրավիճակներից և 

պատահարներից 

խուսափելու համար: 

 

Կապալառուից 

պահանջվել է 

պատնեշապատե

լ շինրարական 

տարածքը 

(առնվազն 

ժապավենապա

տել) և մինչև 

2017թ հունիսի 

15-ը 

երթևեկությունը 

կարգավորելու 

համար 

նշանակել 

ազդանշանորդ: 

 

Ուղղվել է մասնակի 

 

 

Բոլոր 4.  Օտարների և դրսից մարդկանց մուտքը Ոչ 3 Կապալառուից Անհամապաստախան
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գործողությունները բացառվել է: Կապալառուի կողմից 

տեղադրվել են մուտքն 

արգելող 

պաստառներ, սակայն 

դրանք այնքան էլ 

տեսանելի չէին: 

Կապալառուն 

տեղադրել է 

մետաղական ճաղեր, 

սակայն դրանք 

այդքան էլ 

արդյունավետ չեն: 

 

 

պահանջվել է 

մինչև 2017թ 

հունիսի 15-ը 

պաստառներն 

ավելի տեսանելի 

դարձնել,  

ճանապարհի 

մուտքի մոտ 

նշանակել 

ազդանշանորդ և 

տարածքը 

պատշաճորեն 

պարսպապատել

: 

 

ությունը կրկնվել է  

 

Բոլոր 

գործողությունները 

5.  Աշխատողներն ապահովված են և 

օգտագործում են համազգեստներ, 

շինհրապարակի պայմանների համար 

կիրառելի 

անվտանգության/պաշտպանական 

սարքավորումներ   

Այո 2 

Գրեթե ամբողջ 

աշխատակազմը 

ապահովված է և 

կրում է 

համազգեստ:

 Հիմնականորեն 

ուղղված  
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ԱՊՍ-ի համար տե՛ս 7 

Բոլոր 

գործողությունները 

6.  Տարածքում վտանգավոր 

գործելակերպերը բացառված են 

Այո 2 

Նախկին այցելության 

ընթացքում 

հայտնաբերված բաց 

փոսերն այժմ 

պատնեշապատ են: 

Կառույցների վրա 

աշխատելու համար 

տրամադրվել են նաև 

պատշաճ փայտամած 

և սանդուղքներ, 

սակայն որոշ 

տեղերում դեռ 

բացակայում են: 

 

Ուղղել մինչև 

2017թ. հունիսի 

15-ը 

 

Հիմնականորեն 

ուղղված 

 

 

 

Աշխատանքներ 

կամուրջի վրա 

7.  Կամուրջի վրա անվտանգությունն 

ապահովված է 

Ոչ 5 

Կամուրջների վրա 

պաշտպանիչ 

Անհապաղ 

ուղղել 
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սարքավորումը 

բացակայում է 

 

 

Բոլոր 

գործողությունները 

8.  Աշխատողների առողջական 

ստուգումներն իրականացվել են  

Ոչ 4 

Ըստ Կապալառուի 

վերջինիս 

աշխատակազմի 

բժշկական  

ստուգումներն 

իրականացվել են 

բուժաշխատողի 

կողմից,  ստուգումներ 

իրականացնելու 

համար գրառումները 

հասանելի չէին 

Կապալառուից 

պահանջվել է 

ապահովել 

տեղանքում 

բժշկական 

գրառումների 

հասանելիությու

նը 

ստուգումների 

համար մինչև 

2017թ. հունիսի 

15-ը 

 

Բոլոր 

գործողությունները 

9.  Աշխատողների համար ապահովված են 

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ՝ 

խմելու և լվացվելու ջրի 

մատակարարում,  ընդմիջման 

պայմաններ, զուգարաններ, հանգստի 

ժամեր և այլն 

Այո 1 

Շարժական տունը, 

ընդմիջման համար 

հնարավորություններ

ը և զուգարանը 

տեղում առկա են 

  

 

Բոլոր 

գործողությունները 

10.  Շինհրապարակում առկա են առաջին 

օգնության պարագաններ և հասանելի 

Այո 1   
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են բոլոր աշխատողների համար  
Բոլոր 

գործողությունները 

11.  Հասանելի են կրակմարիչներ Այո 1 

 

 

 

 

 

Բոլոր 

գործողությունները 

12.  Հանրության անվտանգությունն 

ապահովված է 

Ոչ 3 

Տե՛ս 3 և 4 

  

                                                        Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան 

Բոլոր 

գործողությունները 

13.  Արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման պատասխանատու անձը 

նշանակվել է և ներկա է տեղանքում 

Այո 1 

Անվտանգության և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

համար 

պատասխանատու 

պարոն Արամ 

Ասատրյանը և պարոն 

Տիգրան Ղարիբյանը 

տեղանքում էին և 

միացան ստուգմանը 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

14.  ԱԻԱՊ-ի պատճենը և արտակարգ 

իրավիճակների համար կոնտակտների 

ցանկը հասանելի են, թարմացված և 

տեղադրված են աշխատանքային բոլոր 

տեղանքներում՝ տեսանելի վայրերում 

Այո 1  

 

  

Բոլոր 15.  Պահվում է դժբախտ պատահարների N/A -   
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գործողությունները հաշվետվություն 

 

 

 

Բոլոր 

գործողությունները 

16.  Կապուղիների և/կամ այլ կառույցների 

վնասները կառավարվում են 

N/A - 

 

  

                                                       Վերապատրաստման և ուղղվածության դասընթացներ  

Բոլոր 

գործողությունները 

17.  Աշխատողները հակիրճ ներկայացրեցին 

ՏԲԿՊ-ն աշխատանքի անցնելիս 

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

18.  Աշխատողները հակիրճ ներկայացրեցին 

ԱԻԱՊ-ն աշխատանքի անցնելիս 

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

19.  Աշխատողների համար անցկացվել են 

աշխատանքին բնորոշ 

բնապահպանական և անվտանգության 

դասընթացներ 

Այո 1   

                                                       Շինհրապարակի մաքրություն  

Բոլոր 

գործողությունները 

20.  Շինհրապարակը մաքուր է պահվել 

շինաղբից, աղբից և այլն 

Այո 1 

 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

21.  Տեղադրվել են աղբամաններ 

աղբահավաքման համար 
Ոչ 3 

Աղբահավաքման 

համար 

աղբամանները 

տեղանքում առկա են, 

սակայն 

պատշաճորեն 

դատարկված չեն 

Կապալառուն 

պետք է 

կազմակերպի 

աղբամանների 

ժամանակին 

դատարկումը 

Ուղղել մինչև 

2017թ. հունիսի 

15-ը 

 

 



39 
 

39 

 

Մեքենաներով 

իրականացվող բոլոր 

գործողությունները 

22.  Մինչև քաղաքային փողոցներ մտնելը 

բեռնատար մեքենաների ակերը 

մաքրվում են, և ճանապարհները չեն 

աղտոտվում ցեխից կամ այլ 

շինարարական աղբից 

Ոչ 5 

Հանրային 

փողոցներում  

բավականաչափ ցեխ 

կար տարածված: 

Տեղանքի մուտքերի 

մոտ անհրաժեշտ են 

ցեխի տարածումը 

կանխարգելող 

միջոցառումներ: 

 

 

Ուղղել միչև 

2017թ. հունսի 

15-ը 
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Հեղուկ նյութերի 

օգտագործմամբ բոլոր 

գործողությունները 

23.  Թափված  նյութերը պատշաճորեն 

կառավարվում են 

N/A -   

                                                       Հանրային հաղորդակցություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ՝ բնապահպանական խնդիրներ 

Բոլոր 

գործողությունները 

24.  Անցկացվել են հանդիպումներ 

համայնքի անդամների հետ 

շինարարական աշխատանքների, 

բնապահպանական ազդեցության և 

մեղմացնող միջոցառումների 

վերաբերյալ   

Այո 1 

Դավթաշեն 

վարչական շրջանի 

բնակիչների հետ 

տեղի է ունեցել 

նախաշինարարական 

հանդիպում 2017թ. 

Ապրիլի 12-ին: 

  

Բոլոր 

գործողությունները 

25.  Բողոքների գրանցումը պահվում է: 

Նախորդ այցի ժամանակ նկատված 

բողոքներին պատասխանվել է: 

Այո  

N/A 

 

1 

-  

  

  

Բոլոր 

գործողությունները 

26.  Մարդիկ ծանուցվել են պատճառված 

անհանգստությունների վերաբերյալ՝ 

ջրի, հոսանքի խափանումներ և այլն: 

N/A -   

Բնապահպանական պարամետրեր՝                     Աղբի վերահսկողություն 

Հողային 

աշխատանքներ, 

նյութի առաքում, 

առկա մայթի, 

ասֆալտի հեռացում 

27.  Բեռնատարները գործում են` 

օգտագործելով ծածկոցներ 

Այո 2 

Շահագործվող 

մեքենաներին այժմ 

հիմնականում 

տրամադրվում են 

ծածկոցներ, սակայն 

ոչ բոլոր բեռնատար 

Կապալառուից 

պահանջվել է, որ 

հետևի, որ բոլոր 

բեռնատարներին 

տրամադրվեն 

ծածկոցներ  և որ 

դրանք 
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մեքենաներն են 

օգտագործում 

ծածկոցներ հանրային 

փողոցներ դուրս 

գալիս, ինչպես նաև 

տեղանքում 

հայտնաբերվել է 2 

բեռնատար, որոնց չէր 

տրամադրվել ծածկոց: 

օգտագործվեն: 

Ուղղել մինչև 

2017թ. հունիսի 

15-ը: 

28.  Փոշու վերահսկման չափանիշներն 

արդյունավետ են 

Այո 2 

Կապալառուն 

պերբարաբար 

իրականացնում է 

տեղանքի, ինչպես 

նաև ժամանակավոր 

շինակույտի ջրման 

աշխատանքներ: 

Տեղանքում գործում են 

2 ջրցան մեքենաներ: 

Փոշու մակարդակը 

հիմնականում այդքան 

էլ շատ չէր: 

Այնուամենայնիվ, 

Կապալառուից 

պահանջվել է բնակելի 

տարածքներին կից 

կուտակված փորված 

նյութերի վրա 

նույնպես ջուր ցանել: 

Փոշու 

կանխարգելման 

միջոցառումներ պետք 

է նաև կիրառել 

նյութերի կույտերի 

համար, որոնք կարող 

են քամուց տարածվել: 

 

 

Փոշու վերահսկման 

սարքավորումների 

արդյունավետությունը 

գնահատվել է 

տեսողական 

մոնիթորինգի 

միջոցով:  
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29.  Սարքավորումներն ու բեռնատարները 

զինված են արտանետումների 

վերահսկման արդյունավետ 

սարքավորումներով 

Այո 1  Արտանետումների 

վերահսկման 

սարքավորումների 

արդյունավետությունը 

գնահատվել է գազի 

արտանետումների 

տեսողական 

մոնիթորինգի 

միջոցով, որն այնքան 

էլ շատ չէր: 

                                                     Աղմուկի վերահսկողություն 

Մեքենաների 

շահագործում հողային 

աշխատանքների, 

նյութի առաքման, 

առկա մայթի, 

ասֆալտի հեռացման 

ընթացքում 

30.  Շինարարական աղմուկի 

մակարդակներն ընդունելի են նույնիսկ 

ամենամոտ խոցելի հատվածների 

համար 

Այո 1  Աղմուկի մակարդակը 

գերազանցված էր, 

սակայն 

ազդեցությունը 

ժամանակավոր էր, 

բողոքներ չեն 

ստացվել, և 

հետագայում 

իրականացվել են 

մեղմացնող 

միջոցառումներ:  

31.  Սարքավորումները հագեցած են  

արդյունավետ ձայնամեկուսիչներով 

Այո 1  Ձայնամեկուսիչների 

արդյունավետությունը 

գնահատվել է 

աղմուկի մակարդակի 

տեսողական 

մոնիթորինգի 

միջոցով, որն այնքան 
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էլ շատ չէր: 

32.  Կառավարվում է՝ սահմանափակելով 

աշխատանքի ժամերը 

Այո 1   

33.  Կառավարվում է աղմուկի 

կանխարգելիչ շարժական միջոցներով  

N/A -   

                                                    Թրթռման վերահսկողություն 

Մեքենաների 

շահագործում առկա 

մայթի, ասֆալտի 

հեռացման ընթացքում 

34.  Կառավարվում է՝ նվազեցնելով 

թրթռման համար նախատեսված 

ժամանակը 

Այո 1   

                                                                  Էրոզիայի վերահսկողություն: 

Հողային 

աշխատանքներ 

35.  Փորված թեքություններն ամրացված են Այո 1   

                                                                    Ջրի վերահսկողություն 

Հողային 

աշխատանքներ 

36.  Նստվածքով արտահոսքերը խմելու ջրի 

հոսքերի մեջ կանխարգելված են 

N/A - 

Ներկայիս 

աշխատանքներն 

ազդեցություն չեն 

թողնում խմելու ջրի 

հոսքի վրա: 

ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

մեղմացնող 

միջոցառումները 

կիրականացվեն ըստ 

անհրաժեշտության 

  

Հողային 

աշխատանքներ 

37.  Խմելու ջրի հոսքերը բաց են պահվում և 

արգելափակված չեն նստվածքով 

N/A -   

Հողային 

աշխատանքներ  և 

մայթ 

38.  Շինարարական տեղանքից հեղեղատար 

ջրերը ենթարկվում են մշակման 

նախքան ջրային կառույցներ մտնելը 

N/A - 

Տեղանքում չեն 

հայտնաբերվել 

շինարարական 

տարածքից  

առաջացող 

հեղեղաջրերի հոսքեր 
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                                                                    Ծառատնկում 

Բոլոր 

գործողությունները 

39.  Կրկին տնկված ծառերի և թփերի, առկա 

բուսականության և  սիզամարգերի 

պահպանում 

N/A -   

                                                                 Շինարարական աղբի կառավարում 

Հողային 

աշխատանքներ 

40.  Նյութերն ու նոր կուտակված շինաղբը 

տեղակայված են Ինժեների հետ 

համաձայնեցված ժամանակավոր 

տեղակայման վայրերի աղբանոցներում  

Ոչ 3 

Նյութերը 

տեղակայված են 

Ինժեների հետ 

չհամաձայնեցված 

տեղանքներում 

 

Կապալառուին 

հիշեցվել է, որ 

պարտավոր է 

նոյթերը կամ 

աղբը 

չտեղակայել 

օտարման 

շերտից դուրս և 

խուսափել 

սեփական 

տարածքներ 

զբաղեցնելուց: 

Միաժամանակ, 

Կապալառուից 

պահանջվել է 

անթույլատրելի 

վայրերից 

տեղափոխել 

բոլոր նյութերը 

կամ  ձեռքբերել 

Ինժեների 

հաստատումը 

մինչև հունիսի 

21-ը: 

 

Հողային 

աշխատանքներ 

41.  Նյութերի մնացորդները և նախկինում 

նկատված շինաղբը տեղափոխվել է 

շինարարական տեղանքից  

Այո 2 

Նախկինում 

կուտակված աղբի մեծ 

մասը տեղափոխվել է 

շինարարական 

տեղանքից, սակայն 

որոշ մասը մնացել էր 

տեղանքում ավելի 

Կապալառուից 

պահանջվել է 

ամբողջ աղբը 

տեղափոխել 

չթույլատրելի 

տարածքներից; 
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քան մեկ ամիս 

Գոյություն ունեցող 

ասֆալտից մայթի 

հեռացում 

42.  Վտանգավոր թափոնները 

կառավարվում են ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

N/A -   

Հողային 

աշխատանքներ, 

կառույցների քանդում  

43.  Ոչ վտանգավոր թափոնները (փորված 

նյութեր, ժայռաբեկորներ, բետոնի և 

մետաղական մասնիկներ և այլն) 

կառավարվում են ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

Այո  2 

Չհամապատասխանո

ղ թափոները 

տեղանքից 

տեղափոխվում է 

Ինժեների կողմից 

պայմանականորեն 

հաստատված ՛՛Իքս 

Իգրեկ՛՛ ընկերության 

տարածք:  

 

 

Կապալառուից 

պահանջվել է 

տրամադրել ԵՔ-

ի՝ աղբի 

տեղակայման 

թույլտվություն 

ստանալու 

գործընթացի 

մասին  պատշաճ 

տեղեկատվութ-

յուն (առնվազն 

դիմում)  

Ուղղել մինչև 

2017թ. հունիսի 

15-ը 

Ուղղվել է մասնակի 

Կապալառուն 

Ինժեներին է 

տրամադրել 

տեղեկատվություն 

այն մասին, որ դիմել է 

ԵՔ աղբի 

տեղակայման 

տեղանքի 

հաստատման համար:   

ԵՔ-ի հաստատումն 

ակնկալվում է: 

Հաղորդուղիների 

ապամոնտաժում 

44.  Հաղորդուղիները ապամոնտաժվում և 

կառավարվում են ՏԲԿՊ-ի համաձայն: 

Այո 1 

Կապալառուն 

հաղորդուղիների 

սեփականատերերի 

հետ 

բանակցություններ է 

ունեցել և եկել 

համաձայնության, որ 

ապամոնտաժումից 

անմիջապես հետո 

դրանք 

կտեղափոխվեն 

սեփականատերերի 
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կողմից:  

Ապամոնտաժված 

հաղորդուղիները 

կուտակվում են 

նախնական 

կուտակման 

վայրերում 

կանոնավեր 

կույտերով: 

 

 

Քիմիկատների, 

վառելանյութերի, 

քսանյութերի և այլնի 

օգտագործում բոլոր 

գործողությունների 

ընթացքում 

45.  Արտահոսքերն ու հեղուկ թափոնները 

կառավարվում են ՏԲԿՊ-ի համաձայն: 

N/A - 

Տեղանքում չեն 

նկատվել արտահոսքի 

հետքեր: 

  

                                                                      Կապալառուի հարմարություններ ու սարքավորումներ 

Կապալառուի 

հարմարությունների 

46.  Կապալառուի հարմարությունների 

տեղակայման տարածքի տեղամասի 

N/A - 

Կապալառուն չի 
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տարածքի որոշում կառավարման պլանը հասանելի է  սահմանել 

շինարարական 

ճամբար: Բոլոր 

հարմարությունները 

ժամանակավորապես 

տեղակայված են  

ճանապարհի եզրին: 

Սարքավորումների 

տեղակայում 

47.  Սարքավորումները տեղակայված են 

հաստատված տարածքում 

Այո 1  Կապալառուն 

տրամադրել է 

նախնական 

թարմացված 

ՏԲԿՊ-ը: 

Շարժական տնակ 48.  Շարժական տնակը տեղակայված է 

հաստատված տարածքում 

Այո 1  Կապալառուն 

տրամադրել է 

նախնական 

թարմացված 

ՏԲԿՊ-ը: 

Նյութերի պահպանում 49.  Նյութերը պահվում են սովորական 

կույտերով և հաստատված 

տարածքներում 

Ոչ 3  

Տե՛ս 40 

 

 

 

Կապալառուից 

պահանջել է 

չընդլայնել 

պահեստավորման 

տարածքը և մինչև 

2017թ. հունիսի 8-ը 

նշագծել զբաղեցրած 

տարածքը: 

Կապալառուին 

հիշեցվել է, որ 

պարտավորված է 

չտեղակայել 

նյութերը 

ճանապարհի եզրից 

դուրս և խուսափել 

սեփական 

հողատարածքների 

զբաղեցումից, քանի 

դեռ ձեռք չի բերել 

սեփականատիրոջ 
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համաձայնությունը 

և թարմացրել  

ՏԲԿՊ-ը: 

ՏԲԿՊ-ի հետ 

համապատասխանութ

յուն 

50.  

Կապալառուի հարմարությունները 

սահմանվել է ՏԲԿՊ-ի համաձայն 

Այո 2 

 

 

 

 Ուղղված 

մասնակի 

Կապալառուն 

տրամադրել է 

նախնական 

թարմացված 

ՏԲԿՊ-ը: 

* Մեղմացման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման չափանիշ       

  

1. Շատ լավ            21 

2. Լավ                      7 

3. Միջին                  7 

4. Վատ                    1 

5. Շատ վատ           2 
 

Առդիր՝ 

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

 

Նկատառումներ՝ 
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