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A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
A.1.

Ծրագրի նկարագրությունը

1. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիրը (ՔԿԶՆԾ) ֆինանսավորվում է
Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով:
Բանկի քաղաքականությունը պահանջում է, որ ԱԶԲ-ի կողմից օժանդակվող և
ֆինանսավորվող
բոլոր
ծրագրերը
համապատասխանեն
Անվտանգության
քաղաքականության հայտարարագրի (ԱՔՀ, 2009) պահանջներին:
ԱՔՀ 2009
շրջանակներում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը
պահանջվում է բնապահպանական բոլոր "A" և "B" կատեգորիաների ծրագրերի համար:
Վերջիններիս մանրամասնությունն ու ընդգրկունությունն ուղղակիորեն կապված են
բնապահպանական ռիսկերի և պոտենցիալ ազդեցության նշանակության հետ: Ծրագիրը
դասակարգվում է որպես "A" կատեգորիա, եթե հավանական է, որ վերջինս կունենա զգալի
բացասական բնապահպանական ազդեցություն, որոնք անդառնալի են, բազմազան, կամ
աննախադեպ: Այդ դեպքում պահանջվում է իրականացնել Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության ամբողջական գնահատում (ՇՄԱԳ): Ծրագիրը դասակարգվում է որպես "B"
կատեգորիա,
եթե
վերջինիս
հավանական
բացասական
բնապահպանական
ազդեցություններն ավելի քիչ վնասակար են, քան "A" կատեգորիայի դեպքում: Այդ դեպքում
պահանջվում է Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն (ՇՄՆՈՒ):
2. Շրջակա միջավայրի նախնական գնահատման գործողությունները «Դավթաշեն
կամրջից մինչև Աշտարակի մայրուղու բարելավում» Ծրագիր 1-ի համար իրականացվեցին
Ծրագրի նախապատրաստական տեխնիկական աջակցության (ԾՆՏԱ) խորհրդատուների
կողմից: ԾՆՏԱ խորհրդատուներն այցելեցին ծրագրային տեղամաս, նաև հանրային լսում
անցկացրեցին նախքան հաշվետվության պատրաստումը: Նրանք եզրակացրեցին, որ
Ծրագիրը կարող է դասակարգվել որպես “B” կատեգորիա (տե՛ս նաև ներքոնշյալ բաժին A.2:
ԱԲԳ
ստուգաթերթիկի
հիման
վրա
Դավթաշեն-Աշտարակ
մայրուղի
ճանապարհահատվածները ԱԶԲ-ի կողմից դասակարգվեցին “B” խմբում: Հետևաբար,
ԾՆՏԱ-ն
պատրաստեց
ՇՄՆՈՒ
հաշվետվություն
Դավթաշեն-Աշտարակ
ճանապարհահատվածի համար:
3. Անհրաժեշտ է նշել, որ ԾՆՏԱ խորհրդատուների կողմից Ծրագրի համար
պատրաստված ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը չուներ լիարժեք համապատասխանություն ԱԶԲ
ԱՔՀ 2009-ին և Բնապահպանական Գնահատման Ուսումնասիրության Շրջանակներին
(ԲԳՈՒՇ 2015): Այն նաև թերի է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և
փորձաքննության մասին
ՀՀ օրենքի (2014 թ. հուլիսի 22) նկատմամբ: ՇՄՆՈՒ-ի
նախնական տարբերակում տրամադրված բնապահպանական տեղեկությունները (2010 թ.
հուլիս) հնացած են և թարմացվելու կարիք ունեն:
A.2.

Ստուգում և դասակարգում

4. Դավթաշեն-Աշտարակի մայրուղի ճանապարհային հանգույցը ՔԿԶՆԾ ներքո ԱԶԲ-ի
կողմից ստուգվել է ԱԶԲ Արագ բնապահպանական գնահատման (ԱԲԳ) ստուգաթերթիկով՝
վերջինիս բնապահպանական կատեգորիան որոշելու համար: ԾՆՏԱ խորհրդատուների
կողմից լրացված ԱԲԳ ստուգաթերթիկը կցված է սույն հաշվետվության Հավելված 1-ում:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասակարգումը հիմնված է բնապահպանական տեսանկյունից ճանապարհային
հանգույցների ամենախոցելի բաղադրիչի վրա, որը նշանակում է՝ եթե ծրագրի որևէ մասը
ենթադրում է բնապահպանական զգալի բացասական ազդեցություն, ապա ծրագիրը պետք
է դասակարգվի որպես “A” կատեգորիա՝ անկախ ճանապարհային հանգույցների այլ
ասպեկտների պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցություններից: ԱԲԳ ստուգաթերթիկի
հիման վրա Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային հանգույցը ԱԶԲ-ի կողմից
դասակարգվում է որպես “B” կատեգորիա:
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ ՇՄԱԳ նոր
օրենսդրության համաձայն, եթե ճանապարհահատվածի երկարությունն անընդմեջ 10 կմ է
կամ ավելին, պետք է պատրաստվի ՇՄԱԳ հաշվետվություն ՀՀ օրենսդրության
պահանջները բավարարելու համար: Քանի որ այս ճանապարհահատվածի ընդհանուր
երկարությունը 2.4 կմ է, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ՇՄԱԳ չի պահանջվում: Սույն
ՇՄՆՈՒ հաշվետվության վերջնական տարբերակը պատրաստվել է ԱԶԲ ԱՔՀ (2009)
քաղաքականության պահանջների համաձայն:
A.3.
ԱՔՀ համապատասխանությունն ու իրականացումը և ՀՀ ՇՄԱԳ
օրենսդրությունը

a) Հանրային լսումներ և մասնակցություն
5. ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009թ.) համաձայն՝ հանրային լսումները պետք է տեղի ունենան ՇՄԱԳ
դաշտային աշխատանքների վաղ փուլում և ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում, երբ
մշակվի ՇՄԱԳ հաշվետվության նախագծային տարբերակը: Համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի և ՀՀ
օրենսդրության պահանջների` կազմակերպվել են հետևյալ հանդիպումներն ու հանրային
լսումները.
6. Հանրային լսումները կայացան
մարմինների և ՀԿ-ների հետ.
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

շահառուների

ներկայացուցիչների`

պետական

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն. Գործադիր մարմին
 Տնտեսական զարգացման քաղաքականության բաժին
Երևանի քաղաքապետարան. Իրականացնող մարմին
 Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
(ԵՔԾԻԳ)
Բնապահպանության նախարարություն
 Կենսաբազմազանության քաղաքականության բաժին
 Ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժին
 Մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժին
Մշակույթի նախարարություն.
 Պատմության
և
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանության
գործակալություն
 Մշակութային ժառանգության բաժին
Հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ), ինչպես օրինակ`
 Բնապահպանական հասարակական դաշինք (հկ-ների միություն)
 «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիա ՀԿ

7. Նախաձեռնության մասին տեղեկացնելու և Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով 2010 թ.
մարտին ԾՆՏԱ փուլում հանրային լսումներ տեղի ունեցան Երևանի քաղաքապետարանում:
Գովազդ տեղադրվեց «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում և ԵՔԾԻԳ կայքէջում, ինչպես

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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նաև հրավերներն անմիջապես ուղարկվել էին առանցքային շահառուներին: Այցելուների
կազմում էին տասնհինգ գրանցված մասնակիցներ, ներառյալ՝ կառավարության
համապատասխան մարմինների և ՀԿ-ների, ինչպես նաև լայն հասարակության
անդամների ներկայացուցիչները (տե’ս Հավելված 2): Քանի որ առաջին հանրային լսումից
հետո բավականաչափ երկար ժամանակ էր անցել, ՇՄՆՈՒ հաշվետվության
թարմացումներից հետո 2015 թ. մայիսի 5-ին կազմակերպվեց մեկ այլ հանրային լսում՝
համաձայն հանրային լսումների և տեղեկատվության հրապարակման վերաբերյալ ԱԶԲ
քաղաքականության պահանջների: Նախաձեռնության մասին տեղեկացնելու և Ծրագիրը
ներկայացնելու նպատակով հանրային լսում տեղի ունեցավ Երևանի Դավթաշեն համայնքի
թիվ N189 դպրոցում:

b) Տեղեկատվության հրապարակում
8. ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) տեղեկատվության հրապարակումը պահանջում է իմաստալից
հանրային
լսումների
իրականացում
ծրագրի
շահառուների,
կառավարության
համապատասխան մարմինների, համայնքների, ծրագրի արդյունքում ազդեցության
ենթակա անձանց և խմբերի, քաղաքացիական հասարակության և ՀԿ-ների հետ:
9. Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվեց A3 a)-ում նշված հանրային
լսումների
միջոցով,
ինչպես
նաև
համապատասխան
նախարարությունների`
Բնապահպանության նախարարության, Մշակույթի նախարարության, Պատմության և
մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության, Մշակույթի ժառանգության
վարչության և ՀԿ-ների հետ կայացած մի շարք ներածական և ընթացիկ հանդիպումների
ընթացքում:
10. Տեղեկատվության հրապարակման նպատակով ԱԶԲ, ԵՔ և ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջերում
պետք է տեղադրվեն ստորև բերված փաստաթղթերը` անհրաժեշտության դեպքում
պարբերաբար թարմացվելով.
(i)

ՇՄՆՈՒ հաշվետվություն (ներառյալ`ԲԿՊ),

(ii)

Բնապահպանական
(ԲԳՈՒՇ),

(iii)

Կիսամյակային հաշվետվություններ:
A.4.

գնահատման

և

ուսումնասիրության

շրջանակներ

Բողոքների լուծման մեխանիզմ

11. Բողոքների լուծման մեխանիզմը մշակվել է ազդեցության ենթակա անձանց հետ
հաղորդակցվելու` ծրագրի բնապահպանական կատարման վերաբերյալ ազդեցության
ենթակա անձանց մտահոգությունները, բողոքները և դժգոհությունները ստանալու և
լուծումներ տալու նպատակով (տե'ս Բաժին H.2-ը): Բողոքների լուծման մեխանիզմն
անմիջապես կարձագանքի ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններին,
բողոքներին`կիրառելով պարզ և թափանցիկ ընթացակարգ, որը հաշվի կառնի գենդերային,
մշակութային ասպեկտները և դյուրամատչելի կլինի ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր
խմբերի համար` առանց ծախսերի և առանց հատուցման: Ազդեցության ենթակա անձինք
համապատասխանաբար կիրազեկվեն մեխանիզմի վերաբերյալ հանրային լսումների և
մասնակցության ընթացքում:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

A.5.

Հաշվետվությունը, մեթոդաբանությունը և ուսումնասիրության շրջանակը

Փաստացի ուսումնասիրությունն իրականացվել է՝ համաձայն ԱԶԲ Անվտանգության
քաղաքականության հայտարարագրի (ԱՔՀ, 2009), Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման ուղեցույցի (2003) և Բնապահպանական ուսումնասիրության և գնահատման
շրջանակների (ԲԳՈՒՇ), որոնք համաձայնեցված են ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ հետ:
Տեղական ստանդարտների բացակայության դեպքում ուղղորդում են միջազգային
ստանդարտներն ու ուղեցույցները: Սա ներառում է Համաշխարհային բանկի
«Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ընդհանուր ուղեցույցները»
(2007 թ.):
12. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և հաշվետվության
պատրաստումը, ինչպես նաև Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանը
ներառում են հետևյալ հիմնական գործողությունները.
(i)

Ելակետային տեղեկությունների հավաքագրում ծրագրային տարածքի
ֆիզիկական,
կենսաբանական
և
սոցիալ-տնտեսական
միջավայրի
վերաբերյալ և տեղեկատվություն տեխնիկական, սոցիալական և
ինստիտուցիոնալ ասպեկտների մասին:

(ii)

Քննարկումներ ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Մշակույթի
նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի և այլ պատկան
մարմինների համապատասխան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև
հանրային լսումների կազմակերպում:

(iii)

Տեղավայրի, նախագծի, շինարարության հետ կապված ազդեցությունների,
պոտենցիալ խնդիրների, մտահոգությունների բացահայտում և դրանց մեջ
հավանականորեն
առավել
զգալի
խնդիրները
տարբերակելու
գործունեություն:

(iv)

Բնապահպանական կառավարման պլանի (ԲԿՊ) պատրաստում՝ նշելով
ազդեցության տարածքները, առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները,
ազդեցությունների
մոնիտորինգի
մեթոդները,
պատասխանատու
գործակալությունները/անձանց, համապատասխան ծախսերը և

(v)

ԲԿՊ իրականացման համար ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի առաջարկում:

13. Սույն ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունն ունի հետևյալ կառուցվածքը.
A.

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը,

B.

Քաղաքականության, օրենսդրական և վարչական շրջանակը,

C.
D.

Ծրագրի նկարագրությունը ,
Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (ելակետային տվյալներ),

E.

Շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցություններ և մեղմացնող
միջոցառումներ,

F.

Այլընտրանքների վերլուծություն,

G.

Տեղեկատվության հրապարակում, խորհրդակցություն և մասնակցություն,

H.

Բողոքների լուծման մեխանիզմ,

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Բնապահպանական կառավարման պլան (մեղմացնող միջոցառումներ և
մոնիտորինգ),
Եզրակացություն և առաջարկություններ:

I.
J.

14. Հաշվետվությունը պատրաստվել է նաև հայերեն լեզվով ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջերում
տեղադրելու նպատակով:
15. Ելակետային տվյալները և այլ տեղեկատվությունը ձեռք են բերվել դաշտային
այցելություններից և հետազոտություններից, ինչպես նաև հրապարակված և
չհրապարակված աղբյուրներից, ներառյալ՝ կլիման, տեղագրությունը, երկրաբանությունը և
գրունտները, բնական պաշարները և սոցիալ-տնտեսական տվյալները: Երևան քաղաքի
գլխավոր հատակագիծը, 5-րդ հատոր (2006) հանդիսանում է ելակետային տվյալների
հիմնական աղբյուրը և համալրվել է տեղեկությունների այլ աղբյուրներով և
մասնագիտական ուսումնասիրություններով և դաշտային հետազոտություններով:
16. Ֆիզիկական ելակետային տվյալները ձեռք են բերվել Առողջապահության
նախարարության (ԱՆ) Սանիտարական և հիգիենայի բաժնի և Բնապահպանության
նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի աղմուկի և օդի որակի հսկողության մասնագետներից:
A.6.

Առաջադրանքները և ձեռքբերումները

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

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

(i) Պատրաստել Բնապահպանական
ստուգման ստուգաթերթիկ ծրագրի
դասակարգման համար:

Բնապահպանական դասակարգումն իրականացվել
է ԱԶԲ-ի կողմից:

(ii) Ապահովել, որ բնապահպանական
գնահատումը պատրաստված լինի ՀՀ
կառավարության և ԱԶԲ պահանջների
համաձայն և համապատասխան
խորհրդակցությունները ազդեցության
ենթակա անձանց հետ իրականացվեն ԱԶԲ
պահանջների համաձայն:

ՇՄՆՈՒ հաշվետվության նախնական տարբերակը
պատրաստվել է ԾՆՏԱ խորհրդատուների կողմից, և
հանրային լսումն իրականացվել է 2010 թ. մարտի 19ին Երևանի քաղաքապետարանում: 2015 թ. մայիսի 5-ին
տեղի ունեցավ հանրային լսում թարմացված ՇՄՆՈՒի արդյունքները ներկայացնելու նպատակով:

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

ՇՄՆՈՒ նախնական հաշվետվությունը և ԲԿՊ-ն
դիտարկվել և թարմացվել են Ինժեների կողմից`
համապատասխանեցվելով ՀՀ կառավարության և
ԱԶԲ պահանջներին: Թարմացված ՇՄՆՈՒ
հաշվետվությունը սահմանվել է ԱԶԲ ԱՔՀ (2009)
պահանջների համաձայն:

(iv) Ըստ պահանջի՝ ԲՆ և այլ
համապատասխան կառավարության
մարմիններից ձեռք բերել
թույլտվությունները/կամ

2014 թ. հուլիսի 22-ին ընդունված ՀՀ Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և
փորձաքննության մասին նոր օրենքի համաձայն,

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

A. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Առաջադրանքը

Արձագանքը/Ձեռնարկվող
գործողությունը

պարզաբանումները` ապահովելով, որ բոլոր
անհրաժեշտ պարզաբանումները ձեռք բերվեն
նախքան շինարարական աշխատանքների
մեկնարկը:

«չորս կամ ավելի երթևեկության գոտիներով նոր
ճանապարհների կառուցում կամ վերակառուցում
կամ
առավելագույնս
2-4
գոտիներով
ճանապարհների բարելավում» ներառող
«A»
կատեգորիայի
ծրագրերի
համար
պետք
է
պատրաստվի
ՇՄԱԳ
հաշվետվություն,
եթե
համապատասխան
ճանապարհահատվածի
երկարությունն անընդմեջ 10 կմ է կամ ավելի: Քանի
որ
այս
ճանապարհահատվածի
ընդհանուր
երկարությունը 10 կմ-ից քիչ է (2.4 կմ), համաձայն ՀՀ
օրենսդրության ՇՄԱԳ չի պահանջվում: Սակայն
պահանջվում
է
ՇՄՆՈՒ
հաշվետվության
թարմացում ԱԶԲ ԱՔՀ պահանջների համաձայն:

(v) ԱԶԲ-ին հանձնել ՇՄՆՈՒ
հաշվետվությունը, ներառյալ՝ ԲԿՊ-ն և այլ
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են
հանրային իրազեկման համար:

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

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

ԵՔԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետները
Ինժեների հետ միասին կձեռնարկեն
համապատասխան միջոցներ, որպեսզի ԲԿՊ-ի
բոլոր պահանջները ներառված լինեն մրցութային և
պայմանագրային փաստաթղթերում:

(vii) Ապահովել, որ Ծրագրի ՇՄՆՈՒ և ԲԿՊ
հաշվետվությունները հասանելի լինեն
կապալառուների համար:

ԵՔԾԻԳ-ը պետք է կապալառուներին տրամադրի
մրցութային փաստաթղթերը՝ Ծրագրի ՇՄՆՈՒ և
ԲԿՊ հաշվետվությունների օրինակներով հանդերձ:

(viii) Ապահովել և մոնիտորինգի ենթարկել
ԲԿՊ-ի (ինչպես նաև բնապահպանական
մոնիտորինգի պլանի) պատշաճ
իրականացումը:

ԵՔԾԻԳ-ն ու Ինժեները պարբերաբար մոնիտորինգի
կենթարկեն շինարարական աշխատանքները՝
ստուգելով համապատասխանությունը ԲԿՊ-ին և
մոնիտորինգի պլանին:

(ix) Եթե իրականացման փուլում տեղի
ունենա որևէ ծրագրային փոփոխություն,
անհրաժեշտ է վերանայել ծրագրի
բնապահպանական կատեգորիան, կատարել
համապատասխան փոփոխությունները և
որոշել, թե արդյոք պահանջվում է լրացուցիչ
ՇՄՆՈՒ ուսումնասիրություն:

Կիրականացվի լրացուցիչ ՇՄՆՈՒ և ՇՄԱԳ, եթե
բնապահպանական փորձաքննության
եզրակացությունը ստանալուց հետո ծրագծում կամ
ՕԳ-ում տեղի ունենան զգալի/հիմնական
փոփոխություններ:

(x) ԱԶԲ-ին ներկայացնել կիսամյակային
բնապահպանական հաշվետվություններ:

ԵՔԾԻԳ-ը ԱԶԲ-ին կտրամադրի կիսամյակային
բնապահպանական հաշվետվություններ:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

B.

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ
B.1.

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ ԱԶԲ-ի
պահանջները

18. Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիրը (2009) առաջադրում է ԱԶԲ-ի
կողմից աջակցվող բոլոր ծրագրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
պահանջ: Ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում քաղաքականությունը նաև
պահանջում է, որ ծրագրի հավանական ռիսկերը և դրանց նշանակությունը սահմանվեն
Դավթաշեն և Աջափնյակ վարչական շրջանները ներկայացնող շահառուների, Երևանի
քաղաքապետարանի, համայնքի անդամների, ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրող
անձանց, ՀԿ-ների և այլնի հետ իրականացվող
խորհրդակցությունների և
հաղորդակցության արդյունքում: Եթե բացահայտվել են պոտենցիալ բացասական
բնապահպանական ազդեցություններ և ռիսկեր, ապա հնարավորինս շուտ պետք է
իրականացվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում: Գնահատումը պետք է
հաշվի առնի ծրագրի բոլոր փուլերը, ներառյալ` շինարարությունն ու շահագործումը, և
ազդեցությունները պետք է կանխարգելվեն որտեղ հնարավոր է, կամ առաջարկվեն
մեղմացնող միջոցառումներ:
19. Հանրային լսումների և մասնակցության մեթոդը, ինչպես նաև Բողոքների լուծման
մեխանիզմը նկարագրված են G և H-ում Բաժիններում:
B.2.

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանն ու կառավարմանն
առնչվող ՀՀ օրենսդրությունը

20. 1991 թ.-ին անկախություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում
շրջակա միջավայրի վատթարացող վիճակը դարձավ ավելի ակնհայտ: Բնապահպանական
մտահոգությունները
դարձան
առաջնահերթ
քաղաքական
հիմնահարցեր,
և
բնապահպանության համար ձևավորվեց օրենսդրական դաշտ: ՀՀ Սահմանադրության 10րդ հոդվածը (ընդունվել է 1995թ.) սահմանում է պետության պատասխանատվությունը
շրջակա միջավայրի պահպանության և վերարտադրության, բնական պաշարների
պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ: Խնդրին առնչվող 33 ազգային օրենքներ
հրապարակվեցին շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման և պաշտպանության մասին համապատասխան ազգային
օրենքը հետևյալն է.
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
փորձագիտական հետազոտություն (հուլիսի 22, 2014):

վերաբերյալ

օրենք

և

21. Հաստատված օրենսդրությունը ԲՆ-ի կողմից կիրառվող հիմնական օրենքն է:
Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել համապատասխան բնապահպանական օրենսդրության
հետևյալ բաղկացուցիչները.
(i)
(ii)

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը (1991,
թարմացված 2006-ին),
ՀՀ
բնակչության
սանիտարահամաճարակային
ապահովող օրենքը (1992),

անվտանգությունն

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքը» (1994),

(iii)

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքը (1996),

(iv)
(v)

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական
միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը (1998),

(vi)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքը (1998),

(vii)

«Բուսական աշխարհի մասին» (1999) օրենքը,

(viii)

«Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքը (2000),

(ix)

«ՀՀ հողային օրենսգիրքը» (1991, թարմացված 2001-ին),

(x)

«Հիդրոօթերևութաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (2001),

(xi)

«Բնապահպանական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը (2001),

(xii)

«Ընդերքի մասին օրենսգիրքը» (2002),

(xiii)

«ՀՀ ջրային օրենսգիրքը» (1992, թարմացված 2002-ին),

(xiv)

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (2002),

(xv)

«Ջրօգտագործողների միությունների և ընկերությունների մասին» օրենքը
(2002),

(xvi)

«Թափոնների մասին» օրենքը (2004),

(xvii)

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքը (2005),

(xviii)

«Անտառային օրենսգիրքը» (2005),

(xix)

«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքը (2006),

(xx)

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքը (2006),

(xxi)

«Հողօգտագործման հսկողության և պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը
(2008):

22. ԲՆ հիմնական ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իշխանություն ունեն ՇՄԱԳ-ի
և ծրագրի հաստատման գործընթացի վրա, հետևյալ երկու պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններն են (ՊՈԱԿ).
1.

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը
(ՇՄԱՓԿ) պատասխանատու է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ
դիտարկումների և գնահատման հաշվետվությունների համար, նաև, հարկ
եղած դեպքում, շրջակա միջավայրը պաշտպանելու նպատակով պայմանների
ավելացման համար:

2.

«Բնապահպանական
պետական
տեսչություն»
ՊՈԱԿ-ը
(ԲՊՏ)
պատասխանատու է ծրագրերը քննելու համար, որպեսզի հավաստիանա
դրանց համապատասխանությանը ՇՄԱՓԿ-ի կողմից ներկայացված
պայմաններին և ծրագրի ԲԿՊ-ին:

23. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն են,
որոնք կիրառվում են ԲՆ-ի կողմից՝ շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներին
համապատասխանությունն
ապահովելու
համար:
Կարևոր
կանոնակարգերին
համապատասխանելու և ԲՆ-ի կողմից դրական գնահատման եզրակացություն ձեռք

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

բերելու նպատակով սույն ՇՄԱԳ-ը պետք է պատրաստվի «Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման մասին» օրենքի և փորձագետի փորձաքննության (2014թ-ի
հուլիսի 22) համաձայն, և շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ օրենսդրական
դրույթները պետք է համապատասխանաբար հաշվի առնվեն:
24. ԱԶԲ-ն ծրագրերը բաժանում է չորս կատեգորիայի (A, B, C և FI)` կախված սպասվող
ազդեցությունների բնույթից և չափից` յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար պահանջելով
տարբեր մակարդակի շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն: Սա ներառում է Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատում (ՇՄԱԳ) և Շրջակա միջավայրի
նախնական ուսումնասիրություն (ՇՄՆՈՒ), որը ներկայացված չէ Հայաստանի
Հանրապետության համակարգում:
25. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և բնապահպանական միջազգային
քաղաքականությունների միջև տարբերությունները նվազեցնելու նպատակով շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման և փորձագիտական ուսումնասիրության
վերաբերյալ նոր օրենքը հաստատվեց 2014-ի հուլիսին: Նոր օրենքը սահմանում է շրջակա
միջավայրի գնահատման ընթացքը: Օրենքը պահանջում է, որպեսզի ծրագրերը
գնահատվեն երկու փուլերով (i) նախնական փուլ, որը ներառում է ստուգում և
դասակարգում A, B կամ C խմբերի` պայմանավորված գործողության տեսակով և (ii)
հիմնական ուսումնասիրության փուլ, որի ընթացքում լրացուցիչ ուսումնասիրվում են A և B
կատեգորիայի ծրագրերը: Օրենքը տրամադրում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության ենթակա ծրագրերի (ըստ կատեգորիաների) համար առաջարկվող
գործողությունների ցանկը, ինչպես նաև ՇՄԱԳ հաշվետվության ընդհանուր նկարագիր,
որը ներառում է ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալական միջավայրերի վրա ծրագրի
ունեցած ազդեցությունների, ինչպես նաև հավաքական ազդեցությունների վերլուծության
վերաբերյալ մասեր: ՇՄԱԳ օրենքը սահմանում է ծանուցումների, փաստաթղթավորման,
հանրային լսումների և դատարանին դիմելու ընթացակարգերն ու պահանջները:
26. Չնայած օրենքը ներկայացնում է բազմաթիվ բարելավումներ, որոնք կատարվել են
նախկին օրենքի համեմատ, սակայն օրենքի և ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության
հայտարարագրի (2009) քաղաքականության սկզբունքների միջև դեռևս կան մի շարք
տարբերություններ: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է ամրապնդել բնապահպանական
կառավարման
պլանավորման
և
բնապահպանական
կառավարման
պլանի
բովանդակության պահանջները:
27. Բացի այդ, ԱԶԲ-ն իր կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի բնապահպանական
չափանիշները որոշելիս հետևում է Համաշխարհային բանկի «Բնապահպանական,
առողջապահական և անվտանգության միասնական ուղեցույց»-ում (2007) սահմանված
մոտեցմանը,
թեև
արտանետումների
մակարդակների
ու
աղտոտման
կանխարգելման/մեղմացման հանդեպ այլընտրանքային մոտեցումներն անհրաժեշտության
դեպքում կարող են փոփոխվել` պետության օրենսդրությունն ու տեղական պայմաններն
ավելի լավ արտացոլելու համար:
28. Բնապահպանական այլ օրենքների որոշ դրույթներ ևս հաշվի են առնվել գնահատման
ժամանակ: Դրանք առնչվում են օդի պահպանությանը, մշակութային և պատմության
հուշարձաններին, բուսական և կենդանական աշխարհներին, ջրօգտագործմանը, սեյսմիկ
պաշտպանությանը, թափոններին, հիգիենային և աշխատողների պաշտպանությանը,

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

ինչպիսիք են՝
(i)

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքը (1991)
սահմանում է պահպանվող տարածքների ստեղծման և դրանց կառավարման
ընթացակարգերը:
Օրենքը
ՀՀ-ում
սահմանում
է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների չորս կատեգորիա՝ (i) Պետական
արգելոցներ, (ii) պետական ռեզերվներ (հատուկ պաշտպանված տարածքներ)
(iii) Ազգային պարկեր և (iv) Բնության հուշարձաններ:

(ii)

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը (1998) իրավական և
քաղաքական հիմքեր է ստեղծում ՀՀ տարածքում այդպիսի հուշարձանների
պահպանության և օգտագործման համար և կանոնակարգում է պահպանության
և օգտագործման իրավահարաբերությունները: Օրենքի 15-րդ հոդվածը, ի թիվս
այլ բաների, նկարագրում է հուշարձանների բացահայտման և պետական
գրանցման ընթացակարգերը, դրանց շուրջ պահպանման գոտիների
գնահատման
և
պատմամշակութային
արգելոցների
ստեղծման
ընթացակարգերը: 22-րդ հոդվածը պահանջում է, որ նախքան հուշարձաններ
պարունակող հողատարածքները շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ
տիպի գործունեության իրականացման համար հատկացնելը, պետք է ստանալ
լիազորված
մարմնի
(Պատմության
և
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանության գործակալություն) հաստատումը: Հնագիտական, պատմական
և մշակութային վայրերը Մշակույթի նախարարության իրավասության տակ են:
Այնուամենայնիվ, այն չի զբաղվում ժամանակակից հուշարձաններով, որոնք վեր
են խոյացել մայրուղու երկայնքով, անհատ քաղաքացիների կողմից` ի հիշատակ
վթարի զոհերի: Այդ հուշարձանների տեղափոխումը կհամակարգվի
համապատասխան մարզային իշխանության կողմից.

(iii)

«Բուսական աշխարհի մասին» (1999) և «Կենդանական աշխարհի մասին” ՀՀ
օրենքները (2000) սահմանում են ՀՀ բույսերի և կենդանիների պահպանության,
պաշտպանության, օգտագործման, վերարտադրության ու կառավարման,
ինչպես նաև
կենսաբազմազանության վրա մարդկանց գործունեության
ազդեցությունը
կարգավորելու քաղաքականությունը: Այս օրենքների
հիմնանպատակը բուսական/կենդանական աշխարհի և կենսաբազմազանության
պահպանության ապահովումն է: Այն նաև սահմանում է տեսակների,
մասնավորապես՝ էնդեմիկ և վտանգված, մոնիտորինգի և գնահատման
պահանջները:

(iv)

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

(v)

«ՀՀ հողային օրենսգիրքը» (2001) սահմանում է հողային հարաբերությունների
պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր
կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության,
հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու
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Շրջակա միջավայրի նախնական
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առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և
բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական
հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու
սոցիալական
նշանակությունից,
որի
շնորհիվ
Հայաստանի
Հանրապետությունում հողն օգտագործվում և պահպանվում է որպես ժողովրդի
կենսագործունեության պայման: Հողի տիրապետումը, օգտագործումը եւ
տնօրինումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա բնական միջավայրին, երկրի
պաշտպանունակությանն
ու
անվտանգությանը,
չպետք
է
խախտի
քաղաքացիների եւ այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող
շահերըֈ
(vi)

(vii)

«ՀՀ ընդերքի օրենսգիրքը» (2002) սահմանում է հանքային ռեսուրսների և
ստորերկրյա ջրերի օգտագործման և պահպանության հիմնական սկզբունքները,
ներառյալ՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սանիտարական պահպանության
գոտիները:
«ՀՀ ջրային օրենսգիրքը» (2002) ապահովում է իրավական հիմքեր երկրի ջրային
ռեսուրսների
պահպանության,
ջրային
ռեսուրսների
արդյունավետ
կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների
բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների
ապահովման համար: Համապատասխանում են Ջրային օրենսգրքի (2002թ.)
հետևյալ կանոնակարգերը և ընթացակարգերը` (a) թույլտվությունների
տրամադրման ընթացակարգը, (b) սանիտարական ելքերը, (c) ցամաքուրդային
ջրերի օգտագործումը, (d) ջրային ռեսուրսների այլընտրանքային հաշվառում, (e)
անդրսահմանյան
ջրային
ռեսուրսների
վերաբերյալ
տեղեկության
մատչելիություն, (g) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների պահպանություն, (h)
պետական ջրային կադաստրում փաստաթղթերի գրանցում և (i) հանրության
իրազեկում և Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից
մշակված փաստաթղթերի հրապարակում, ինչպես նաև ջրային ոլորտին և
բնապահպանական խնդիրներին առնչվող ուղեցույցներ և այլ նորմատիվ
փաստաթղթեր:

(viii)

«Թափոնների մասին» օրենքը (2004) սահմանում է թափոնների հավաքման,
փոխադրման, պահման, մշակման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև բնական
ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող
բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և
տնտեսական հիմքերը: Օրենքը սահմանում է նաև ոլորտի պետական
լիազորված մարմինների դերն ու պատասխանատվությունը:

(ix)

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքը (2005) կարգավորում է
Հայաստանի
Հանրապետության
բնապահպանական
օրենսդրության
իրականացման
նկատմամբ
վերահսկողության
կազմակերպման
և
իրականացման հետ առնչվող հարցերն ու սահմանում Հայաստանի
Հանրապետությունում
բնապահպանական
օրենսդրության
նորմերի
իրականացման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների,
համապատասխան ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված
հարաբերությունների և բնապահպանական վերահսկողության իրավական և
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տնտեսական հիմքերը: Շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու բնական
ռեսուրսների օգտագործումը կառավարող գործող օրենսդրական դաշտը
ներառում է բազմաթիվ իրավական ակտեր: Կառավարության որոշումները
բնապահպանական օրենքների իրականացման հիմնական իրավական
լծակներն են հանդիսանում: Բնապահպանական ոլորտը կառավարվում է նաև
նախագահական հրամաններով, վարչապետի և նախարարաների որոշումներով:

B.3.

Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային բնապահպանական
կոնվենցիաներին և արձանագրություններին

29. Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել և վավերացրել է մի շարք միջազգային
կոնվենցիաներ և արձանագրություններ՝ առաջինը ստորագրելով Ռամսարի կոնվենցիան
1993թ.-ին՝ խոնավ տարածքների պահպանության մասին: Այս ծրագրի համար
առանձնահատուկ կարևորություն ունի այն փաստը, որ ՀՀ-ն փոխարինել է նախկին ԽՍՀՄ
սահմանումներով մշակված բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերը ԲՊՄՄ
չափորոշիչներին համապատասխան: Սույն ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը հիմնված է ԲՊՄՄ
Կարմիր գրքերի վրա: Աղյուսակ B-1-ում ներկայացված են համաշխարհային և
տարածաշրջանային նշանակության բնապահպանական և մշակութային միջազգային այն
կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել և/կամ վավերացվել են
Հայաստանի կողմից:
Աղյուսակ B-1. Միջազգային բազմակողմանի բնապահպանական համաձայնագրեր, որոնք
ստորագրվել կամ վավերացվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից.
Ուժի մեջ է
Կոնվենցիա կամ արձանագրություն, ընդունման
Վավերացվել է ԱԺ-ի
մտել ՀՀ-ի
օրն ու վայրը
կողմից
համար
Միջազգային կոնվենցիաներ
Որպես իրավահաջորդ
1993
Միջազգային նշանակության խոնավ
անդամակցվել է ՀՀ
տարածքների, հատկապես ջրլող թռչունների
ԱԳՆ պահանջով, 1993
բնադրավայրերի մասին, (Ռամսար, 1971)
թ.
Կենսաբանական բազմազանության մասին
14.05.1993
31.03.1993
կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992)
Կենսաբանական անվտանգության մասին
29.06.2004
16.03.2004
կարթագենյան արձանագրություն (Մոնրեալ, 2001)
Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի
21.03.1994
29.03.1993
շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք, 1992)
Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997)
27.12.2002
16.02.2005
Որպես իրավահաջորդ
1993
Համաշխարհային մշակութային և բնական
անդամակցվել է ՀՀ
ժառանգության պահպանության մասին
ԱԳՆ պահանջով, 1993
կոնվենցիա (Փարիզ, 1972)
թ.
Անապատացման դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի
30.09.1997
23.06.1997
կոնվենցիա (Փարիզ, 1994)
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Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային
վերահսկման և դրանց տեղափոխման նկատմամբ
հսկողության սահմանման մասին կոնվենցիա
(Բազել, 1989)
Օզոնային շերտի պահպանության մասին
կոնվենցիա (Վիեննա, 1985)
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին
Մոնրեալի արձանագրություն (Մոնրեալ, 1987)
Լոնդոնյան ուղղումներ Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Կոպենհագենյան ուղղումներ Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Մոնրեալյան ուղղումներ Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Պեկինյան ուղղումներ Մոնրեալի
արձանագրության մեջ
Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր
քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ
նախնական հիմնավորված համաձայնության
ընթացակարգի կիրառման մասին կոնվենցիա
(Ռոտերդամ, 1998)
Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին
Ստոկհոլմի կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001)
«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի
կենդանական ու բուսական
աշխարհի տեսակների միջազգային
առևտրի մասին» կոնվենցիա
(CITES) (Վաշինգտոն 1979թ.)
«Միգրացվող վայրի կենդանիների
տեսակների պահպանության մասին»
կոնվենցիա (Բոնն, 1979թ.)
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ (ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ)
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ
Մեծ հեռավորությունների վրա օդի
անդրսահմանային աղտոտվածության մասին
կոնվենցիա (Ժնև, 1979)
«Եվրոպայում մեծ
հեռավորությունների վրա օդի
աղտոտիչների տարածման
դիտարկան և գնահատման
համատեղ ծրագրի (EMEP)
երկարաժամկետ ֆինանսավորման
մասին» արձանագրություն
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանյան համատեքսում
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
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գնահատման մասին» կոնվենցիա (Էսպու, 1991թ.)
«Ռազմավարական էկոլոգիական
գնահատման մասին»
արձանագրություն (Կիև 2003թ.)
Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման
ռեգիստրների մասին արձանագրություն (Կիև,
2003)
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական
վթարների անդրսահմանային
ազդեցության մասին»
կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.)
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի
հարցերի առնչությամբ
տեղեկատվության հասանելիության,
որոշումներ ընդունելու
գործընթացին հասարակայնության
մասնակցության և
արդարադատության մատչելիության
մասին» կոնվենցիա (Օրհուս1998թ.)
Ջրի և առողջության մասին արձանագրություն
(Լոնդոն, 1999)
Շրջակա միջավայրի փոխակերպման
տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ
կարգի թշնամական օգտագործումն արգելելու
մասին կոնվենցիա (Ժնև, 1976)
Միջազգային լճերի և անդրսահմանային
ջրահոսքերի օգտագործման և պահպանության
մասին կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992)
Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա
(Ֆլորենսիա, 2000)
Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծման,
արտահանման և սեփականության իրավունքի
փոխանցման արգելմանն ու կանխմանն ուղղված
Մշակութային և բնական համաշխարհային
ժառանգության պահպանության մասին
կոնվենցիա
Եվրոպական մշակութային կոնվենցիա
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության
պաշտպանության մասին կոնվենցիա
Բեռնի կոնվենցիա- Եվրոպայի վայրի բնության և
բնական միջավայրի պահպանության մասին
Եվրոխորհրդի կոնվենցիա
(Բեռն, 1979)
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B.4.

Վարչական շրջանակները

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

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

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

d) Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
33. ԻԳ ներքո Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԵՔԾԻԳ-ը պատասխանատու է
ծրագրերի ամենօրյա կառավարման համար: Այն ղեկավարվում է լրիվ դրույքով աշխատող
Ծրագրի տնօրենի կողմից: ԵՔԾԻԳ-ը ներառում է մասնագետներ հետևյալ ոլորտներում՝
ինստիտուցիոնալ, տեխնիկական, ֆինանսական, մոնիտորինգի և գնահատման,
իրավական/պայմանագրերի
կառավարման,
գնումների,
տարաբնակեցման,
բնապահպանության,
հասարակայնության
հետ
կապերի,
ինչպես
նաև
օգնական/թարգմանիչ: ԵՔԾԻԳ-ի պարտականությունները ներառում են՝
(i)

գնումների պլանի պատրաստում և թարմացում,

(ii) մրցույթների կազմակերպում, հայտերի գնահատում և աշխատանքների
շնորհում,
(iii)

պայմանագրերի կառավարում,

(iv)

Ինժեների կառավարում,

(v)

վերահսկողություն,

(vi)

որակի հսկողություն,

(vii) համապատասխան գործակալություններից ձեռք բերել հաստատումների և

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

թույլտվությունների օրինակներ,
(viii) Պայմանագրի շնորհման ժամանակացույցի պատրաստում և վարկի մարում՝
ըստ ԱԶԲ ուղեցույցների,
(ix) Կապալառուի կողմից իրականացվող մեղմացնող միջոցառումների ստուգում՝
ԲԿՊ-ում սահմանված կարգով,
(x) կանոնավորապես
պատրաստել
կիսամյակային
հաշվետվությունները և հանձնել ԱԶԲ–ին,

բնապահպանական

(xi) հանդիսանալ հասարակության հետ շփման օղակ՝ մտահոգությունների և
բողոքների առնչությամբ,
(xii) արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին և ծանուցել համապատասխան
իշխանություններին ողջամիտ ժամանակում և
(xiii) տեղեկացված լինել իշխանությունների պահանջներին և օրենսդրության
փոփոխություններին և արձագանքել համապատասխանորեն:

e)

Ինժեներ

34. Ինժեների հիմնական պարտավորությունները ներառում են`
(i)

թարմացնել և պատրաստել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման (ՇՄԱԳ) նախագծային տարբերակը կամ Շրջակա միջավայրի
նախնական ուսումնասիրության (ՇՄՆՈՒ) հաշվետվություն, եթե կիրառելի
է, Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի համապատասխան
պլանի հետ միասին (ԲԿՊ), ինչպես նաև այլ պահանջվող փաստաթղթեր,

(ii)

հանձնել ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ, ԲԿՊ և ԲԳՈՒՇ թարմացված տարբերակները ԲՆ-ին
(եթե կիրառելի է), ԵՔ-ին և ԱԶԲ-ին դիտարկման ու հաստատման համար,

(iii)

թարմացնել և ԱԶԲ-ի հաստատմանը ներկայացնել ԱԶԲ և ՀՀ
կառավարության
միջև
2010թ.
հաստատված
Բնապահպանական
գնահատման և ուսումնասիրությունների շրջանակը (ԲԳՈՒՇ) և դրան
համաձայն` իրականացնել անհրաժեշտ խորհրդատվությունները,

(iv)

դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական
փորձաքննությանը և ձեռք բերել դրական եզրակացություն (հարկ եղած
դեպքում) ՇՄԱԳ/ՇՄՆՈՒ հաշվետվության և ԲԿՊ վերաբերյալ՝ ըստ ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգի
(ներառյալ՝ ՀՀ
մշակույթի
նախարարության հետ համաձայնեցված ծրագիծը և այլն):

35. Շինարարության ընթացքում Ինժեների հիմնական առաջադրանքները կներառեն
հետևյալ հիմնական գործողությունները`
(i)

Ծրագրի շինարարության վերահսկողություն և մոնիտորինգ, ներառյալ
տեղմասային ԲԿՊ,

(ii)

ապահովել ծրագրին առնչվող բոլոր աշխատանքների իրականացումը
նախագծին և մասնագրերին լիարժեք համապատասխանությամբ և հետևելով
միջազգային ինժեներիայի և որակի ստանդարտներին,

(iii)

կառավարել պայմանագրային փոփոխությունները, Կապալառուի
պահանջները և վերանայումների շրջանակները,

(iv)

մոնիտորինգի ենթարկել ծրագրի իրականացումը, օգուտները և ապահովել

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

համապատասխանությունը սոցիալական բոլոր պահանջներին, ապահովել
տարաբնակեցման ու բնապահպանական պահանջների, ճանապարհային
անվտանգության, առողջապահության և անվտանգության և մոնիտորինգի
իրականացումը`
համաձայն
համապատասխան
անվտանգության
փաստաթղթերի, ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության և ՀՀ կիրառելի
օրենսդրության,
(v)

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

(vi)

ապահովել շինարարության կապալառուի կողմից մանրամասն տեղամասային
ԲԿՊ-ի պատրաստումը,

(vii)

հաշվետվություն ներկայացնել ԵՔԾԻԳ-ին:

f) Կապալառուները
36. Կապալառուի հիմնական պարտավորությունները
սահմանափակված չեն ստորև բերվածով`
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

թվարկված

են,

սակայն

Կապալառուն, որպես աշխատանքային շինարարական փաստաթուղթ, պետք է
մշակի Տեղամասային բնապահպանական կառավարման պլան (ՏԲԿՊ)՝
հիմնվելով սույն ՇՄՆՈՒ և ԲԿՊ հաշվետվության վրա, անհրաժեշտության
դեպքում թարմացնի ՏԲԿՊ-ն շինարարության ընթացքում և ձեռք բերի Ինժեների
հաստատումը թարմացված մասի վերաբերյալ,
բնապահպանության մասնագետի և առողջապահության և անվտանգության
մասնագետի կամ մեկ բնապահպանության մասնագետի` առողջապահության և
անվտանգության ոլորտի կրթությամբ, ծառայությունների վարձում, ինչպես
սահմանված է մրցութային փաստաթղթերում,
ՏԲԿՊ-ի իրականացում որպես պայմանագրի հատուկ մաս` հատուկ
պայմաններ, ԲԿՊ-ի, ներառյալ` մոնիտորինգի տարբեր բաղադրիչների
իրականացման համար Ինժեների հետ համաձայնեցում,
արտակարգ իրավիճակների և պատահարների դեպքում անհապաղ ծանուցել
Ինժեներին և արտակարգ իրավիճակների համապատասխան
իշխանություններին,
համապատասխան մարմիններից թույլտվությունների և հաստատումների
ձեռքբերում և դրանց օրինակների տրամադրում Ինժեներին և
ԲԿՊ հաշվետվություն, ինչպես սահմանված է Հավելված 1-ում:

g) Ասիական զարգացման բանկ
37. ԱԶԲ-ն կարող է իրականացնել ծրագրի պարբերական դիտարկումներ, ստուգումներ և
ծրագրի ցիկլի ընթացքում ծրագրերի վերահսկողություն՝ ԱՔՀ 2009թ. սկզբունքների և
պահանջների
համապատասխանությամբ: ԱԶԲ-ն կաջակցի ԵՔ-ին՝ սոցիալական և
բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը կառավարելիս և կնպաստի
ներդրումների երկարաժամկետ կայունությանը: Այս նպատակով ԱԶԲ-ն պետք է ապահովի,
որպեսզի ԵՔ-ն հետևի և պահպանի իր սոցիալական և բնապահպանական
անվտանգության
պահանջներին ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման
ընթացքում:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

38. ԱԶԲ-ն կխթանի նաև Ծրագրի մասին տեղեկությունների հրապարակմանը` ԲԳՈՒՇ,
ՇՄՆՈՒ և ԲԿՊ անգլերեն տարբերակները կայքէջում տեղադրելու միջոցով:
39. Ստորև թվարկված են այն դերերն ու պարտականությունները, որոնք ԱԶԲ-ն պետք է
իրականացնի ծրագրի տարբեր փուլերում.
Նախաշինարարական փուլ.
(i)

Դիտարկում է ծրագրի ստուգման արդյունքները և վավերացնում է ծրագրի
դասակարգումը:

(ii)

Դիտարկում և հաստատում է ՇՄՆՈՒ-ները՝ անառարկելիության հիմունքներով:

(iii)

ԱԶԲ կայքէջում հրապարակում է ՇՄՆՈՒ-ները:
Շինարարության փուլ.

(iv)

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

(v)

Բնապահպանական “A” կատեգորիայի ծրագրերի համար իրականացնում է
տարեկան երկու բնապահպանական դիտարկման առաքելություններ, իսկ “B”
կատեգորիայի ծրագրերի համար՝մեկ առաքելություն:

40. Պետական մարմինները և նրանց դերակատարությունը, որ կարող է ներառվել Ծրագրի
իրականացման մեջ, հետևյալն է.

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

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

(ii)

Բնապահպանական պետական տեսչությունը (ԲՊՏ) պատասխանատու է
ծրագրերը քննելու համար, որպեսզի հավաստիանա դրանց
համապատասխանությանը ՇՄԱՓԿ-ի կողմից ներկայացված պայմաններին և
ծրագրի ԲԿՊ-ին:

42. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն են,
որոնք կիրառվում են ԲՆ կողմից` շրջակա միջավայրի պաշտպանության սկզբունքներին
համապատասխանության հասնելու համար:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

43. 2014 թ. հուլիսի 22-ին ընդունված ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման և փորձաքննության մասին նոր օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ «չորս կամ
ավելի երթևեկության գոտիներով նոր ճանապարհների կառուցում կամ վերակառուցում
կամ առավելագույնս 2-4 գոտիներով ճանապարհների բարելավում» ներառող
«A»
կատեգորիայի ծրագրերի համար պետք է պատրաստվի ՇՄԱԳ հաշվետվություն և
ներկայացվի ԲՆ-ին փորձաքննության համար: Քանի որ Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
ճանապարհային հանգույցի ընդհանուր երկարությունը 10 կմ-ից քիչ է (2.4 կմ), ՇՄԱՓ-ից
դրական եզրակացություն ստանալու պահանջ չկա:
44. ԲՆ-ն հանդիսանում է նաև ՀՀ տարածքում թափոնների կառավարման իրավասու
պետական մարմին: «Թափոնների մասին» օրենքի հոդված 8-ը (24.11.2004) սահմանում է
բնապահպանական
սեկտորի
(ՀՀ
բնապահպանության
նախարարությունը)
իրավասությունները` որպես տարածքում իրավասու պետական մարմին, և լիազորված է
իրականացնել
թափոնների
կառավարման
վերաբերյալ
առաջադրանքներն
ու
պարտականությունները:

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

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

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
հանգույց
B. Քաղաքականություն, օրենսդրական և վարչական շրջանակներ

դրույթներին.
(i)

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

(ii)

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

(iii)

Գլուխներ 21-22. Պատմության հուշարձանների և դրանց միջավայրի ոչնչացումն
արգելված է: Տարածքում նախքան որևէ գործողության իրականացումը այն պետք է
ուսումնասիրվի իրավասու մարմնի կողմից և վերջինիս կողմից տրվի
համապատասխան թույլտվություններ կամ լուծումներ:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2
Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային հանգույց

Վերջնական տարբերակ V2
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

C. Ծրագրի նկարագրությունը

C.

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
C.1.

Ծրագրի տեսակը

50. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիրը (ՔԿԶՆԾ) կիրականացվի 9
տարվա ընթացքում: Ծրագրի նպատակն է բարելավել Երևան քաղաքի քաղաքային
տրանսպորտի համակարգը:
51. Ծրագիրը մշակվել է Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը լրացնելու, կայուն,
ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ
քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը խթանելու նպատակով: Հակիրճ
ասած՝ հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող
ճանապարհային հանգույցները:
52. Մի քանի ճանապարհային ծրագրերի իրականացումը կբեռնաթափի Երևանի կենտրոնը
տարանցիկ երթևեկությունից: Կկառուցվեն արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհի հետևյալ
բացակայող ճանապարհատվածները՝ Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղի և ԴավթաշենԱշտարակ մայրուղի և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույցները:
53. Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) համաձայնեց Երևանի քաղաքապետարանի
խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը (ՀՀ կառավարություն)
տրամադրել վարկ ՔԿԶՆԾ-ն ֆինանսավորելու համար: ՔԿԶՆԾ-ն կֆինանսավորվի
ԱԶԲ-ի Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով:
54. Այս ծրագիրը գտնվում է Տրանշ 2 ծրագրերի շրջանակներում, որտեղ ներառված են
հետևյալ հատվածները.


Արգավանդ մայրուղի-Շիրակի փողոց



Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի (սույն փաստաթղթի առարկան)



Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղի

C.2.

Ծրագրի տեղակայվածությունը

55. Ծրագրային տեղամասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք
Երևանում: Ծրագիրը տեղակայված է Դավթաշեն և Աջափնյակ վարչական համայնքներում:
Առաջարկվող 2.4 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի կառուցման արդյունքում
Եղվարդի մայրուղին կընդլայնվի մինչև Հալաբյան փողոցի փոխհատումը Հանրապետական
հիվանդանոցի և Դավթաշեն գյուղի հատվածներում: Դավթաշեն գյուղից այն կանցնի
Մելքումով փողոցին զուգահեռ մինչև Մելքումով փողոցի և Չաուշ փողոցի խաչմերուկին
հասնելը: Ծրագրի նախագծով նաև նախատեսվում է երկու մակարդակների վրա գտնվող
տրանսպորտային հանգույցի կառուցումը: Տե՛ս նկար C-1.

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2
Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային հանգույց

Վերջնական տարբերակ V2
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

C. Ծրագրի նկարագրությունը

Նկար C-1. Ծրագրի տեղակայվածությունը

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2
Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային հանգույց

Վերջնական տարբերակ V2
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

C. Ծրագրի նկարագրությունը

Նկար C-2 – Հատակագծի ամփոփ նկարագիրը

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

C.3.

Աշխատանքների նկարագրությունը

56. Նախատեսվում է 3 երթևեկության գոտիներով բաժանված երկկողմ, 2.4 մ բաժանիչ
գոտիով (ներառյալ մեկ շարքով կենտրոնական բետոնե արգելապատնեշ) նոր ճանապարհի
կառուցում:
57. Երկու երթևեկելի մասերն էլ բաղկացած կլինեն 3.50 մ լայնությամբ երկու երթևեկության
գոտիներից և 2.25մ արահետ (ոտքի ճանապարհ) ունեցող մեկ 4.0մ գոտուց:
58. Այն ներառում է նաև 2 ուղեանցներով տարբեր մակարդակների վրա գտնվող 2
փոխհատումների կառուցումը:
59. Աշխատանքները նաև ներառում են հաղորդուղիների տեղափոխումն ու մուտքերի
ապահովումը:
Նկար C-3 - Տիպային լայնական կտրվածք

Նկարներ C-3 Մանրամասն հատակագծեր

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

C.4.

Գործողությունների ծավալը

60. Այս ճանապարհային հանգույցը Երևանի արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհն
ամբողջականացնելու ճանապարհային բարելավումների ծրագրի մի մասն է՝ նպատակ
ունենալով շրջանցել Երևանի կենտրոնը և այդպիսով բարելավել երթևեկության հոսքը,
ինչպես նաև նվազեցնել տեղական նշանակության ճանապարհների գերբեռնվածությունը:
Ներկայումս Աշտարակից և Երևանից դեպի արևմուտք գտնվող քաղաքներից եկող և դեպի
հյուսիսային արվարձանները մեկնող փոխադրամիջոցները երթևեկում են Երևանի բնակելի
համայնքներով:
Առաջարկվող ճանապարհային հանգուցը երթևեկության հոսքը կփոխի՝
շառավղայինից դարձնելով տանգենցիալ Երևան քաղաքի կենտրոնի նկատմամբ:
D. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ)
61. Այս հատվածը նկարագրում է հետազոտվող տարածքի համապատասխան ֆիզիկական,
կենսաբանական և սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Այն նաև ներկայացնում է առկա և
առաջարկվող զարգացման գործունեությունները ազդեցության ենթակա ծրագրային
տարածքում` ներառյալ այն տարածքները, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն ծրագրի հետ:
Սույն գլուխը մատնանշում է նաև տեղեկատվության ճշգրտությունը և հուսալիությունը,
ինչպես նաև տեղեկատվության աղբյուրները:
D.1.

Ֆիզիկական ռեսուրսները

a) Կլիմա, օդի որակ, աղմուկ և թրթռումներ
62. Կլիմա. Երևանն ունի մայրցամաքային կլիմա, շոգ և չոր ամառներով և չափավոր ցուրտ
ձմեռներով, ձյան ծածկույթը անկայուն է: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 11.50C,
մինչդեռ միջին նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -2.9oC հունվար ամսին և միջին
առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 24.50C հուլիս ամսին: Ծայրահեղ ջերմաստիճանը
կարող է հասնել 30oC-ից մինչև 40oC: Խոնավությունը հիմնականում ցածր է 49%-53%-ով
ամռանը և 70%-77%՝ ձմռանը: Տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 353մմ. ամենաբարձր
մակարդակով մայիսին՝ 55 մմ և ամենացածր մակարդակով օգոստոսին՝ 8մմ: Քամիների
գերակա ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք է:
63. Օդի որակ. Երևանը երեք կողմից շրջապատված է սարերով, ինչը խոչընդոտում է
աղտոտիչների բնական ձևով ցրվելը մթնոլորտում և, հետևաբար, հանգեցնում է օդում բարձր
խտացումների: Օդի աղտոտիչների գոյացման հիմնական աղբյուրն ավտոմեքենաների
արտանետումներն են, որոնք կուտակվում են ճանապարհացանցի ինտենսիվ շահագործման
հետևանքով: Գլխավոր հատակագծում գնահատված է, որ օդի աղտոտիչների շուրջ 95%-ն
առաջանում է հասարակական տրանսպորտի գործառնությունից:
64. Համաձայն Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի` ծրագիրը տեղակայված է օդի
թույլատրելի չափավոր աղտոտվածության գոտում:
65. Օդի որակի տվյալների մեկ այլ աղբյուր է Արաբկիրում տեղակայված ԲՆ օդի որակի
մոնիտորինգի կայանը (տես Նկար D-1): Այս մոնիտորինգի կայանը գտնվում է ծրագրային
տարածքից դեպի արևելք, 2000 մ հեռավորության վրա:
66. ԲՆ Արաբկիր կայանի հավաքագրած տվյալները բնորոշիչ են ծրագրի միջանցքում օդի

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

ելակետային որակի համար: Անշուշտ, ծրագիրը տեղակայված է քաղաքային միջավայրում,
որտեղ օդի որակն արդեն իսկ բացասական ազդեցություն է կրել աղտոտվածության
արդյունքում: Համաձայն Գլխավոր հատակագծի` նոր ծրագրի միջանցքում երթևեկության
հետևանքով առաջացած աղտոտվածության պատճառով այդ տարածքները կարող են
հայտնվել օդի ցածր աղտոտվածության գոտում:
67. Ստորև բերված Աղյուսակ D-1-ը ներկայացնում է օդի աղտոտվածության
կոնցենտրացիաները (փոշի, ծծմբի երկօքսիդ, ազոտի օքսիդ և ազոտի երկօքսիդ), որոնք
չափվել են 2008-2013 թթ. ընթացքում Արաբկիրի կայանում: Աղյուսակը ներկայացնում է նաև
օդի
աղտոտիչների
առավելագույն
թույլատրելի
կոնցենտրացիաները`հիմնվելով
բնակավայրերի մթնոլորտում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ)
վերաբերյալ ՀՀ չափանիշների վրա:
(i)

Փոշի. Համաձայն չափված ընդհանուր տարեկան միջին ցուցանիշների՝ փոշու
աղտոտիչները (0.19) գերազանցել են օրական միջին (0.15) ՍԹԿ-ն: Սակայն,
ընդհանուր միջինը 2008-ից մինչև 2013 թ. ցածր էր (0.5) արտանետումների
առավելագույն միանգամյա թույլատրելի նորմայից:

(ii) Ազոտի երկօքսիդ. 2008-ից մինչև 2013 թ. ազոտի երկօքսիդի ցուցանիշները չեն
գերազանցել առավելագույն և օրական միջին ՍԹԿ-ն:
(iii) Ազոտի օքսիդ. Ազոտի օքսիդի համար չափված տարեկան միջինը (0.04) չի
գերազանցել ՍԹԿ-ն առավելագույն միանգամյա թույլատրելի նորմայի համար և
պահպանվել է (0.06)՝ օրական թույլատրելի միջին ՍԹԿ-ով:
(iv) Ազոտի երկօքսիդ. 2008-ից մինչև 2013 թթ. ընթացքում ազոտի երկօքսիդի (0.06)
չափված ընդհանուր տարեկան միջինը հետևողականորեն չի գերազանցել ՍԹԿն:
68. Արաբկիրում տեղակայված ԲՆ օդի որակի մոնիտորինգի կայանի տվյալները
հաստատում են այն, ինչ ներկայացված է Երևանի գլխավոր հատակագծում` ծրագրային
տարածքի օդի միջին որակը մոտ է թույլատրելի կոնցենտրացիաներին:
Աղյուսակ D-1. Չափված կոնցենտրացիաներ և օդի աղտոտիչի սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիան
Աղտոտիչ

Տարեկան միջին չափումները
Արաբկիրի մոնիտորինգի կայանում (մգ/մ 3)

2008

Փոշի
Ծծմբի
երկօքսիդ
(SO2)
Ազոտի
երկօքսիդ
(NO2)

2009

2010

2011

2012

0.15

0.07

0.11

տվյալնե
0.40
ր չկան

0.05

0.04

0.04

0.052

0.061

0.096

2013

Սահմանային
թույլատրելի
կոնցենտրացիա
3)
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ (մգ/մ
Սահման
Միջին
ՄԻՋԻՆԸ
ային
օրական
2008-2013 թթ միանվագ

0.24

0.19

0.5

0.15

0.02

տվյալնե
0.02
ր չկան

0.03

0.05

0.05

0.053

0.068

0.06

0.085

0.04

0.036

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

Ազոտի օքսիդ
(NO)

0.02

0.02

0.07

0.07

0.06

0.02

0.04

0.4

0.06

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

69. Բացի տրանսպորտային արտանետումների առաջացրած աղտոտումից, խոշոր
անտառահատումները, որ տեղի են ունեցել տարածաշրջանում, քաղաքի սահմանների սերտ
հարևանությամբ, ամառային չոր ամիսների ընթացքում առաջացնում են փոշու զգալի
քանակություն: Աղյուսակ D-1-ում նշված արդյունքները, որտեղ փոշու կոնցենտրացիների
տարեկան միջինները 2008–2013 թթ. ընթացքում հետևողականորեն գերազանցում են միջին
օրական
ՍԹԿ-ն,
բացատրվում
են
տրանսպորտային
արտանետումների
և
անտառահատումների համատեղ ազդեցությամբ:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

Նկար D-1. Արաբկիրում տեղակայված օդի որակի մոնիտորինգի կայանի տեղանքը

70. Աղմուկ և թրթռումներ. ներկայումս Երևանում աղմուկի գերիշխող աղբյուրը կապված է
գործող քաղաքային տրանսպորտի հետ (մոտավորապես 90%): Աղմուկի հայկական
ստանդարտ սահմանաչափերը ներկայացված են ստորև` Աղյուսակ D-2-ում:
Աղյուսակ D-2. Առավելագույն թույլատրելի աղմուկ
Սահմանները1
Ազդեցության զգայուն կրողներ

Բնակարաններին,
շենքերին, պոլիկլինիկաներին,
դիսպանսերներին, հանգստյան
տներին,
գիշերօթիկ տներին,
ավագ կամ հաշմանդամ
քաղաքացիների համար
նախատեսված տներին,
մանկապարտեզներին,
դպրոցներին և այլ
ուսումնական
հաստատություններին,
գրադարաններին մոտ գտնող
տարածքներ

Ժամանակ
(ժամեր)

Աղմուկի
մակարդակը
LAև
սարքավորումների
աղմուկի
մակարդակը
LAeqdBA

Աղմուկի
առավելագույն
մակարդակը
LAmaxdBA

06:00 - 22:00

55

70

22:00 - 06:00

45

60

Աղբյուր՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն, հրաման N138, մարտի 6, 2002թ., քաղաքային
շինարարություն

71. 2015 թ. ապրիլին, 5 վայրերում իրականացվեց աղմուկի և թրթռումների մոնիտորինգ
աղմուկի և թրթռումների հավաստագրված խորհրդատուի կողմից: Այդ վայրերը համարվում
են Ծրագրի միջանցքում գտնվող ազդեցության զգայուն կրողներ (հիվանդանոց/ռազմական
դպրոց, մասնավոր բնակավայրեր և շենքեր): Նկարներ D-2-ը ցույց է տալիս այն վայրերը,

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

որտեղ իրականացվել է մոնիտորինգ: Մոնիտորինգի արդյունքները մանրամասնորեն
ներկայացված են Հավելված 6-ում:

Նկար D-2. Աղմուկի և թրթռումների կետերը

72. Կետ 1. (բնակելի շենքեր), կետ 3 (բնակելի մասնավոր տներ) և կետ 5 (հիվանդանոց,
ռազմական դպրոց) (տե՛ս Հավելված 6): Աղմուկի մակարդակները գերազանցում են
սանիտարահիգիենիկ նորմեր SN N 2III-11.3-ի շեմային արժեքները:
73. 3-րդ և 4-րդ կետերում (բնակելի մասնավոր տներ) աղմուկի մակարդակները
սանիտարահիգիենիկ նորմեր SN N 2III-11.3-ի շեմային արժեքներից ցածր են:
74. Բոլոր 5 տեղերում թրթռումների մակարդակները համապատասխանում են Հայաստանի
Հանրապետության սահմանված կարգին:
75. Աղմուկի և թրթռումների տվյալները նաև կհավաքագրվեն Կապալառուի կողմից նախքան
աշխատանքների մեկնարկը:

b) Մակերեսային և ստորգետնյա ջրեր
76. Ծրագծի սահմաններում կամ մոտակայքում չկան մակերեսային ջրեր, բացի Հրազդան
գետից: Հրազդան գետի ամենամոտ կետը գտնվում է ծրագծի հյուսիսային կողմից
մոտավորապես 700մ դեպի արևմուտք:
77. Գլխավոր հատակագիծը ցույց է տալիս, որ ծրագրային տարածքի մոտակայքում
ջրհեղեղի ռիսկը ցածր է, հավանաբար քանի որ Հրազդան գետը խիստ կառավարվում է հեղեղի
հսկման առումով:
78. Ըստ գլխավոր հատակագծի`ծրագծի ստորգետնյա ջրերի մեծամասնությունը գտնվում է
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

ավելի քան 10-20 մ խորության վրա: Հոսքի ուղղությունը հայտնի չէ և կարելի է ենթադրել, որ
հոսքը գնում է դեպի Հրազդան գետը՝ դեպի հյուսիս: Այլ տեղեկություններ ստորգետնյա ջրերի
մասին չկան:

c) Տեղագրական հետազոտություն, հողեր, երկրաբանություն և սեյսմոլոգիա
79. Ծրագրի տեղանքը զբաղեցնում է Եղվարդի բարձրավանդակի մի մասը` գտնվելով ծովի
մակարդակից մոտ 900-1200 մ բարձրության վրա: Ծրագծի արևելյան կողմը գտնվում է
Հրազդան գետի կիրճից մոտ 600մ դեպի արևմուտք, և հիմնական թեքությունն ուղղված է դեպի
հարավ:
80. Երևանը և հարակից շրջանները գտնվում են սեյսմիկ գոտում և գոյություն ունեցող
խզվածքի ճյուղի երկայնքով համարվում են սեյսմիկ ռիսկի բարձր աստիճան ունեցող
տարածքներ: Տարածքում երկրաշարժերը կարող են հասնել Ռիխտերի սանդղակով 9-ի և ավել
ուժգնության և առավելագույն հորիզոնական արագացման` 0.4g-ի: 1988 թ.-ին երկրի
հյուսիսային հատվածում տեղի ունեցավ ըստ Ռիխտերի սանդղակի 6.9 բալ ուժգնությամբ
երկրաշարժ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ դարձավ:
81. Գեոմորֆոլոգիան բաղկացած է դեպի վեր խզվածքով հրաբխային բազալտի և
նստվածքային ապարների համակցությունից: Երկրաբանական կառուցվածքը կազմված է
միջին չափով 30-40 սմ խորությամբ շերտավոր կավից և ավազից:
82. Գլխավոր հատակագիծը ցույց է տալիս, որ ծրագծի սկզբում (Դավթաշեն-Հալաբյան
խաչմերուկում) կան ռադիոնուկլիդներով չափավոր աղտոտված հողեր: Ըստ գլխավոր
հատակագծի, զգալի ծավալով ռադիոնուկլիդների կոնցենտրացիաներ են գրանցվել
արդյունաբերական հողօգտագործման ենթակա տարածքներում. այդպիսի աղտոտումը
տեղայնացված է: Ծրագծի երկայնքով չկան արդյունաբերական նպատակներով օգտագործվող
պատմական նշանակության հողեր: Սակայն, նախքան շինարարական աշխատանքների
մեկնարկը Կապալառուի կողմից պետք է իրականացվի հողի վերլուծություն և պատրաստվի
ՏԲԿՊ լաբորատոր անալիզների արդյունքների համապատասխան (Հավելված 3):
83. Բուսահողը բնութագրվում է որպես շագանակագույն հող` հումուսի աղքատիկ
պարունակությամբ (1% կամ ավելի քիչ): Գրունտների մեխանիկական կազմը հիմնականում
կավավազ կամ ավազակավ է: Մակերեսային շերտում ձևավորվել է քարքարոտ, փխրուն
կազմություն, որը հագեցած է տարբեր չափերի քարերով: Հողի ստորին հորիզոնի մասերի վրա
հիմքային ստորի շերտը, սովորաբար, ցեմենտային է: Բուսականությունն աղքատիկ է,
հիմնականում չորասեր տեսակներով, ինչպես նաև աղակայուն բույսերով: Մասնավոր
շենքերի մոտակայքում կան նաև մի քանի պտղատու այգիներ:
84. Ճանապարհի ծրագծի շրջանակում կամ մերձակայքում աղտոտվածության պոտենցիալ
աղբյուրներն առնչվում են`
(i) ուղեգծի երկայնքով կուտակված աղբին,
(ii) պտղատու այգիներին, որտեղ կարող են կիրառված լինել թունաքիմիկատներ:
D.2.

Էկոլոգիական ռեսուրսներ

85. Ծրագրի տեղանքը գտնվում է կիսաամայի լանդշաֆտային գոտում`անապատի
hատկանիշներով: Սույն լանդշաֆտում բուսական և կենդանական աշխարհների տարբեր
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
հանգույց
D. Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (Ելակետային տվյալներ)

տեսակներ կան, որոնք բնորոշ են Երևանին: Հայաստանում «Բուսական աշխարհի մասին»
օրենքով (23.11.1999) և «Կենդանական աշխարհի մասին»
օրենքով (03.04.2000)
քաղաքականություններ են սահմանվել բույսերի և կենդանիների բնական պոպուլյացիաների
պահպանման, պաշտպանության, օգտագործման, վերականգնման և կառավարման, ինչպես
նաև
կենսաբազմազանության
վրա
մարդու
գործողությունների
ազդեցության
կանոնակարգման նպատակով: Մշակվել է Հայաստանի Կարմիր գիրքը, որ թվարկում է
պաշտպանության ենթակա բոլոր հազվագյուտ և անհետացող տեսակները: Բնության
պահպանության միջազգային միությունը (ԲՊՄՄ) մշակել է ԲՊՄՄ Կարմիր (տվյալների) գիրք
ու ԲՊՄՄ կարմիր վտանգված տեսակների ցանկ, որտեղ կարևորված են գլոբալ անհետացման
առավել բարձր ռիսկի ենթակա բույսերն ու կենդանիները և, հետևաբար, ցուցակագրված են
որպես էապես վտանգված կամ խոցելի: Որոշ տեսակներ պաշտոնապես ճանաչվել են որպես
Երևանին բնորոշ տեսակներ` պայմանավորված այն փաստով, որ դրանք տարածված են
Երևան քաղաքի տարածքում և հարակից տարածաշրջաններում և գրանցված չեն որպես
հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող տեսակներ:
86. 2015 թ. ապրիլի 21-27-ին Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ծրագրի շրջանակներում
իրականացվել է բուսական և կենդանական աշխարհների հետազոտություն: Ամբողջական
հաշվետվությունը ներկայացված է Հավելված 5-ում:
a. Բուսական աշխարհը
87. Ծրագրի տեղանքը գտնվում է Հայաստանի կիսաանապատային գոտում և պատկանում է
Երևանի
ֆլորիստական
տարածքին:
Օշինդրային
և
վաղանցիկ
(էֆեմերային)
բուսականությունը բնորոշ է կիսաանապատների համար: Ծրագրի տարածքում բնորոշ
բուսական համակեցություններն են հալոֆիլները, գիպսոֆիլները և պսամոֆիլները,
օշինդրային, օշինդրա-էֆեմերային, օշինդրա-հացազգային, օշինդրա-օշանային և օշանային
համակեցությունները և բնորոշ տեսակներն են Օշան գորշ (Salsola ericoides), Օ.
հավամրգանման (Salsona cana), գեղածնկիկ մատիտեղանման (Calligonum poligonoides), օշինդր
բուրավետ (Artemisia fragra), լերդախոտ ալեհեր (Teucrium polium), ավելաբույս գետնատարած
(Kochia prostrate), դաշտավլուկ սոխուկավոր (Poa bulbosa.) տեսակները:
88. Հետազոտվող տարածքի բուսական աշխարհն ուսումնասիրվել է դաշտում, որտեղ
հայտնի բուսատեսակները տեղում գրանցվել են և հավաքվել են չորացրած բույսերի
տեսակներ: ՀՀ Կարմիր (տվյալների) գրքի (2010) և մի քանի ժամանակակից գիտական
հրատարակությունների տվյալներով ստուգվել են հազվագյուտ և ոչնչացման վտանգի տակ
գնտվող բուսատեսակների առկայությունը: Բուսական աշխարհի տեղազննման արդյունքում
կազմվել է բուսատեսակների ցանկ՝ ներառյալ 62 անոթավոր բույսեր (տե՛ս Հավելված 5,
Աղյուսակ 3): Հայաստանի Կարմիր գրքում կամ ԲՊՄԿ Կարմիր ցանկում գրանցված որևէ այլ
տեսակ չի հայտնաբերվել:
89. Այդ տարածքն ընդգրկում է մարդածին գործոնի խիստ ազդեցության արդյունքում
ձևափոխված օշինդրային կիսաանապատի մի փոքր հատված, որտեղ հիմնականում
տարածված են մոլախոտի տեսակներ, ինչպես նաև պահպանվել են բնիկ ֆլորայի որոշ
էլեմենտներ: Դրանք ամբողջովին քայքայված շինարարական աղբակույտերով և
հողաթմբերով ծածկված տարածքներ են:
90. Հետազոտվող տարածքում աճող ծառերը հաշվվել են՝ հաշվի առնելով ծառատեսակներն
ու բնի տրամագիծը: Այն չափվել է գետնից 1,3 մ բարձրության վրա (տե՛ս Հավելված 5,
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Աղյուսակ 4): Ընդհանուր առմամբ ծրագրի օտարման գոտում գրանցվել են 139 ազդեցության
ենթակա ծառեր:
91. Հետազոտված տարածքը բաղկացած է երեք մասերից: Առաջին մասը սկիզբ է առնում
Վահագնի թաղամասից և գտնվում է կիսաանապատային վայրում, որտեղ հայտնաբերվել են
այս լանդշաֆտին բնորոշ կենդանիներ: Երկրորդ մասը լի է բնակեցված տներով և
ավտոտնակներով: Երրորդ մասը, որը գտնվում է Հալաբյան փողոցի մոտ, հիմնականում
աղբավայր է:

92. Կենդանաբանական հետազոտությունների ստանդարտ մեթոդաբանությունը կիրառվել է
կենդանիների տարբեր տեսակների հետազոտության և հաշվառման համար:


Անողնաշարավորներ

93. Հետազոտված հատվածը բնորոշվում է խիստ
ազդեցությամբ: Հայտնաբերվել են տարածված տեսակներ:


արտահայտված

մարդածին

Ողնաշարավորներ

94. Երկկենցաղ կենդանիներ. հայտնաբերվել է միայն մեկ տեսակի երկկենցաղ` կանաչ
դոդոշը (Bufo/ Pseudopedalia/variabilis): Այս տեսակը լայնորեն տարածված է Հայաստանի
Հանրապետության ողջ տարածքում:
95. Սողուններ. Սողուններից դիտարկվել են մողեսների չորս տեսակներ՝ կովկասյան
ագամա (Laudakia caucasia), միջին մողես (Lacerta media), շերտավոր մողես (Lacerta strigata) և
ռադդեի ժայռային մողես (Darevskia raddei nairensis): Հայտնաբերվել են նաև մի քանի
սողունների տեսակներ՝ Typhlops vermicularis, Dolichophis schmidti, Eirenis collaris, Eirenis

punctatolineatus, Hemorrhois nummifer, Telescopus fallax, Macrovipera lebetina:
96. Թռչուններ. հետազոտված տարածքում գրանցվել են թռչունների 20 տեսակներ: 18
տեսակները գրանցվել են ակնադիտորեն (տե՛ս Հավելված 5, Աղյուսակ 4): Հայաստանի
Կարմիր գրքում գրանցված որևէ տեսակ չի հայտնաբերվել: Բոլոր տեսակները կարող են
համարվել սինանտրոպ, որոնք հեշտությամբ են հարմարվում քաղաքային միջավայրին:
Կաթնասուններ. Հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվել են հինգ տեսակի
կաթնասուններ (հատկապես՝ Vulpes vulpes): Հետազոտվող տարածքում բնապահպանական
դեգեներացիայի պատճառով չկային հորատանցքեր: Սովորական փոքրաչղջիկ (Pipistrellus
pipistrellus) և Կուլիի փոքրաչղջիկ (Kuhl’s pipistrelle) տեսակները գրանցվել են Pettersson D230,
D240x ուլտրաձայնային դետեկտորի միջոցով: Կաթնասունների չորս այլ փոքր տեսակներ
համատարած հանդիպում են մարդկային միջավայրում, խաղողի այգիներում և
աղբավայրերում (Erinaceus concolor, Sylvaemus witherbyi, Rattus norvegicus, Crocidura
gueldenstaedti): Հայաստանի Կարմիր գրքում կամ ԲՊՄԿ Կարմիր ցանկում գրանցված որևէ այլ
տեսակ չի հայտնաբերվել:
D.3.

Սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ

97. 2001-2006 թթ. Հայաստանի բնակչության 34.3%-ն ապրում էր Երևանի 12 վարչական
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շրջաններում: 1991թ.-ի անկախությունից և հետագա տնտեսական անկումից հետո
բնակչությունը պակասեց հիմնականում աշխատանքային միգրացիայի, նվազող ծնելիության
և մահացության աննշան աճի հետևանքով, ինչն այն ժամանակվանից ի վեր հանգեցրել է
Երևանում բնակչության ամրագրված թվի: 2001-2007թթ. 12% երկնիշ թվով տնտեսական աճի
ժամանակաշրջանից հետո 2008թ. վերջին եռամսյակում երկիրը խիստ հարված ստացավ
համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքով: Արդյունքում, 2009թ. ՀՆԱ-ն նվազեց 14.1%-ով:
2011թ. ընդհանուր բնակչության 35%-ն աղքատ էր` նախքան 2008թ. ճգնաժամը 27.6%
աղքատության համեմատությամբ: Մոտ 19.9%-ը շատ աղքատ էր, իսկ 3.7%-ը` ծայրահեղ
աղքատ: Ներկայիս մակրոտնտեսական իրավիճակը մեծապես բարելավվել է 2009թ.
ճգնաժամի համեմատությամբ, և տնտեսությունը վերականգնման ուղու վրա է: 2010թ. 2.1%-ից
և 2010թ. 4.6%-ից այն աստիճանաբար հասել է 7%-ի (2012թ.), որի հիմնական խթանիչներն էին
հանքարդյունաբերության ոլորտը, ագրոարդյունաբերությանը և արտերկրից ստացվող
դրամական փոխանցումները: 2013թ. կանխատեսվող ՀՆԱ աճը 6.2% է:
98. Արտագնա
աշխատանքի
մեկնած
աշխատողներից
ստացվող
դրամական
փոխանցումները 2012թ. աճեցին 11%-ով` կազմելով ՀՆԱ 14%-ը: Համաձայն Ազգային
վիճակագրական ծառայության` գործազրկությունը 2012թ. հասել է 6%-ի: Հայաստանն
ընդգրկվել է 2012թ. բարձր տնտեսական ազատություն ունեցող երկրների ցուցակում:
99. Այս ճանապարհային հանգույցը տեղակայված է Դավթաշեն և Աջափնյակ վարչական
համայնքներում: Ծրագծի մերձակայքում կան հիվանդանոց, ռազմական դպրոց և առևտրային
տարածքներ, ինչպիսիք են՝ բենզալցակայան, արհեստանոցներ և սրճարաններ, ինչպես նաև
բնակելի տարածքներ: Բնակելի տարածքները ներառում են պտղատու այգիներով տներ,
ավտոտնակներ, ինչպես նաև բնակելի շենքեր: Կան նաև համայնքային հողեր, որոնք չեն
օգտագործվում որևէ մեկի կողմից կամ ապօրինի կերպով:
100. Հնագետի կողմից իրականացվել է հնագիտական հետազոտություն՝ հետազոտվող
տարածքում կամ շրջակայքում բացահայտելու համար այն հնագիտական վայրերն ու
հետաքրքրություն հանդիսացող խնդիրները, որոնք կարող են ենթարկվել ծրագրի
ազդեցությանը:
101. Հետազոտվող բազմաթիվ հատվածներում կուտակված շինարարական աղբը/թափոնները
արգելք հանդիսացան հնագիտական դաշտային հետազոտությունների համար, սակայն
հայտնաբերվեց բնակավայրերի հետքեր ունեցող երկու տարածք.
o

Հալաբյան փողոցի հարավարևելյան կողմը և Եղվարդի մայրուղին.
շինարարական մնացորդների հետքեր ունեցող նստվածքաշերտի մեջ
հայտնաբերվել են փոքր վանակատի (օբսիդիան) գտածոներ (ձևափոխված
բարակ շեղբեր և քերիչ, բնական խիճ, մուրճի քարեր և միջնադարյան խեցեղենի
բեկորներ) և

o

Գևորգ Չաուշ փողոցի հարավարևմտյան կողմում հայտնաբերվել են
Ճանապարհի շինարարական աշխատանքների հետևանքով ամբողջությամբ
քանդված պատերի և տների հետքեր:

102. Այս երկու հնագիտական կառույցներից ոչ մեկը գրանցված չէ ո՛չ հրատարակված և
արխիվային արձանագրություններում, ո՛չ էլ Մշակույթի նախարարության (ՄՆ) կողմից
ընդունված պահպանվող տարածքների ցանկերում: Երկու աշխատանքային տեղամասերն էլ
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չունեն հստակ առանձնահատկություններ և, հավանաբար, կոչնչացվեն: Հետազոտության
արդյունքում հանգեցին այն եզրակացության, որ նախքան շինարարության մեկնարկը
տեղամասերը
պաշտպանելու
կամ
հանույթի
վերականգնման
աշխատանքներ
կազմակերպելու նպատակով հատուկ գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն
չկա:
103. Տեղամասի շրջակայքում չկան ՄԱԳՄԿ-ի կամ ՄՆ-ի կողմից սահմանված մշակութային
ժառանգություն հանդիսացող կամ հնագիտական վայրեր:

D.4.

Տնտեսական զարգացում

104. Ներկայիս մակրոտնտեսական իրավիճակը մեծապես բարելավվել է 2009թ. ճգնաժամի
համեմատությամբ, և տնտեսությունը վերականգնման ուղու վրա է: 2010թ. 2.1%-ից և 2010թ.
4.6%-ից այն աստիճանաբար հասել է 7%-ի (2012թ.), որի հիմնական խթանիչներն էին
հանքարդյունաբերության ոլորտը, ագրոարդյունաբերությանը և արտերկրից ստացվող
դրամական փոխանցումները: 2013թ. կանխատեսվող ՀՆԱ աճը 6.2% է:
105. Ծրագիրը տեղակայված է Դավթաշեն համայնքում: Այնտեղ, որտեղ հատվում են ծրագիծն
ու Աշտարակի մայրուղին, ուղեգիծը հիմնականում շրջապատված է դատարկ
հողատարածքներով և մի քանի բնակելի գույքերով: Ծրագծի մնացած մասն անցնում է
առանձնատների և բարձրահարկ շենքերի, առևտրային նշանակության շինությունների, փոքր
ռազմական դպրոցի և նմանօրինակ նպատակներով օգտագործվող հողերից բաղկացած միջին
և խիտ բնակեցված քաղաքային տարածքներով: Մի քանի բնակելի գույքերի հետևի պատերն
ընկում են ծրագծի վրա, և օտարման գոտում կառուցված են սեփական տներ ու շինություններ
և, ինչպես զեկուցվում է, առանց քաղաքապետարանի հաստատման: Այնուամենայնիվ, բոլոր
մասնավոր սեփականատերերը կստանան համապատասխան փոխհատուցում, և Ծրագրի
շրջանակներում կպատրաստվի ՀՕՏԾ:
106. Ծրագրի օտարման գոտում գտնվող հաղորդուղիները ներառում են վերգետնյա գազի
խողովակները, մեծ տրամաչափի կոյուղագծերը, ոռոգման խողովակները, ստորգետնյա
հեռախոսային
և
էլեկտրականության
մալուխները
և
օդային բարձր
լարման
էլեկտրականության լարերը: Նախագծի շրջանակում կծրագրվի ստորգետնյա գազատարների
և օդային բարձր լարման էլեկտրականության լարերի տեղափոխումը:
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

E.

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՍՊԱՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
E.1.

Ներածություն

107. Ծրագրերի ազդեցությունները (բացասական և դրական) ֆիզիկական, կենսաբանական,
հնագիտական, սոցիալ-մշակութային և տնտեսական ռեսուրսների վրա, ներառյալ`
աշխատողների և համայնքի անդամների առողջությունն ու անվտանգությունը,
բացահայտվեցին Ծրագրի ազդեցության տարածքում: Ի հայտ բերված յուրաքանչյուր
ազդեցության համար, ըստ նշանակության և առաջացման, առաջարկվեց համապատասխան
մեղմացնող միջոցառում Ծրագրի ողջ շրջափուլում՝ սկսած նախագծումից, շինարարությանը
նախորդող
և
ընթացիկ
փուլերից,
մինչև
շահագործման
և
սպասարկման
ժամանակահատվածը: Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ի Հավելված 3ում (Տե՛ս նաև Հավելված 4. Ծրագծի թերթիկը ճանապարհային միջանցքի տեղայնացված
ազդեցությունների համար):
108. 2010թ.-ին և 2015 թ. ապրիլ և մայիս ամիսներին բնապահպանության մասնագետների
տեղական և միջազգային մասնագետներից կազմված թիմը հնագետի մասնակցությամբ
իրականացրեց գնահատման հետազոտություն ծրագրային տարածքում: Վերջինիս նպատակն
էր կենտրոնանալ ծրագրի ազդեցությունների նշանակության գնահատման վրա:
109. Ծրագրի կենսաֆիզիկական միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունները (ինչպիսիք
են՝ հողի էրոզիան, աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակները, օդի և ջրի որակը),
ամենայն հավանականությամբ, ժամանակավոր բնույթ կկրեն և ի հայտ կգան միայն
շինարարության ընթացքում: Այդ ազդեցությունները կլինեն կառավարելի և հնարավոր կլինի
դրանք նվազեցնել կամ ընդհանրապես վերացնել Բնապահպանական կառավարման պլանում
առաջարկված մեղմացնող միջոցառումները ժամանակին և ճիշտ իրականացնելու միջոցով:
Շրջակա միջավայրի պահպանությունը, հանրության և շինարարության աշխատողների
անվտանգությունը, ինչպես նաև աշխատողների հիգիենան լիովին կհամապատասխանեցվեն
ՀՀ օրենսդրական կանոնակարգերին Ծրագրի բոլոր փուլերում: Ստորև ներկայացված են
մանրամասները:
E.2.

Դրական ազդեցություններ

Նախագծին առնչվող դրական ազդեցությունները
110. Ծրագրի շնորհիվ կապ կապահովվի Դավթաշեն կամրջի և Աշտարակի մայրուղու միջև,
որը կկազմի Երևանի Արևմտյան օղակաձև ճանապարհի մի մասը: Այս շրջանցիկ
ճանապարհի ավարտով քաղաքի կենտրոնը կբեռնաթափվի երթևեկությունից, և ակնկալվում
է, որ գերբեռնվածության նվազեցման հետևանքով կբարելավվի տարածքային օդի որակը:
111. Գոյություն ունեցող ճանապարհը նախագծվել է 1980-ականներին, իսկ ուղեանցի
հենասյուների կառուցումը սկսվել է, սակայն չի ավարտվել: Ճանապարհը կնախագծվի և
կկառուցվի բարձր արդիական չափանիշներով՝ նպաստելով վարորդի անվտանգությանը
(ճանապարհի գծանշման, նշանների, անվտանգության, ջրահեռացման, ջրթող խողովակների
և կողնակների բարելավում): Ծրագրի կառուցվածքային տարրերը նախագծվել են՝ հաշվի
առնելով տվյալ տարածքի սեյսմիկ բարձր ռիսկը: Ճանապարհի նախագծի մեջ տեղ է գտել
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

ջրահեռացումը՝ հոսքը վերահսկելու և դրանով իսկ հողերի էրոզիան և տեղական ջրհեղեղները
նվազեցնելու համար: Նախագիծը կնպաստի ծրագրի կայունությանը:
112. Նախագիծը ներառում է կանաչապատում ճանապարհի բաժանիչ գոտում և շեպերի
երկայնքով (ծառերի տնկում, խոտի ցանում և սերմնացանում)` ողողաքայքայումից
խուսափելու նպատակով: Կանաչապատման առավելություններից են՝ բարձրացնել
էկոլոգիական արժեքը, նպաստել արտահոսքի ներծծվելուն, շրջակայքի տեսողական
էսթետիկային, աղմուկի նվազեցմանը և կայունացնել հողի կառուցվածքը:
113. Ծրագիրը կկապվի Մ1 Աշտարակի մայրուղուն, որը Հյուսիս–հարավ ճանապարհային
միջանցքի շրջանակում ապահովում է մուտք դեպի Սև ծով` Հայաստանի և Վրաստանի
տարածքներով, այնուհետև` դեպի եվրոպական երկրներ: Ներկայումս Աշտարակի մայրուղու
վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվում են Հյուսիս–հարավ ճանապարհային
միջանցքի
շրջանակում,
որի
արդյունքը
կլինի
միջազգային
չափանիշներին
համապատասխանող բարելավված ճանապարհային միջանցքը:

a) Տնտեսական օգուտներ
114. Ճանապարհի ավարտից հետո Երևանի Արևմտյան օղակաձև ճանապարհի այլ
հատվածների հետ միացող բարելավված ճանապարհային հանգույցը կխթանի
տարածաշրջանի տնտեսական աճին`Երևանի հյուսիսի և հարավի միջև հասանելիությունը
մեծացնելու շնորհիվ:
115. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ժամանակավոր աշխատատեղերի
ստեղծումը կարող է ապահովել լրացուցիչ եկամուտ տեղական համայնքների համար՝ տեղում
կարճաժամկետ աշխատատեղեր ստեղծելու միջոցով: Որոշ անձինք կարող են բարելավել
իրենց վիճակը`ներգրավվելով Ծրագրի աշխատանքներում: Գերադասելի է, որ աշխատանքի
հնարավորություններն առաջարկվեն տեղի համայնքներին, որն իր հերթին կնվազեցնի
սոցիալական խնդիրները:
116. Ծրագրերի
քանակապես
որոշված
օգուտներն
ու
առավելություններն
են՝
փոխադրամիջոցների շահագործման արժեքների խնայողություններ, (ii) խնայողություններ
ճանապարհորդության ժամանակի առումով փոխադրամիջոցների միջին արագության աճի
շնորհիվ՝ առկա ճանապարհային ցանցի հետ համեմատած և (iii) պատահարների նվազում:
Լրացուցիչ օգուտները, որոնք բնապահպանական ծախսերի կրճատումից և առկա
ճանապարհացանցի գերբեռնվածության նվազումից կարող են առաջանալ առկա
ճանապարհային ցանցում, դեռ քանակապես որոշված չեն, բայց դրական արդյունքներ են
սպասվում:
117. Գնահատվել է, որ փոխադրամիջոցների միջին արագությունը կբարձրանա մասնավոր
մեքենաների համար՝ 20-50 կմ/ժ, իսկ բեռնափոխադրող մեքենաների համար՝ 10-50 կմ/ժ:
Երթևեկության տնտեսության ամբողջական ուսումնասիրությունը սույն ծրագրի համար
մշակվել է`հաշվի առնելով փոխադրամիջոցների շահագործման արժեքները, վառելանյութի
ծախսը և ժամանակային խնայողությունները: Այս արժեքները հիմնված են մեկ շնչի հաշվով
ՀՆԱ-ի վրա և ճշգրտված են ըստ Երևանի տարածքային առանձնահատկությունների և
փոխադրամիջոցների տեսակների:
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

E.3.

Բացասական ազդեցություններ և մեղմացնող միջոցառումներ շինարարության
փուլում

a) Ազդեցություններ տեղանքի պատճառով
118. Ճանապարհային հանգույցի ոչ մի հատված չի անցնում էկոլոգիապես զգայուն
ճանաչված, հատուկ պահպանվող, որևէ սրբավայրի, ազգային զբոսայգու, բուսաբանական
այգու կամ միջազգային պահպանման նշանակություն ունեցող որևէ տարածքով կամ դրանց
մերձակայքով (ԲՊՄԿ, Ռամսար տեղավայր):
119. 2015 թ. ապրիլ և մայիս ամիսներին տեղական և միջազգային բնապահպանական
մասնագետների մի խումբ ճանապարհային հանգույցի տարածքում իրականացրեց
վերագնահատման ուսումնասիրություն, որի նպատակն էր կենտրոնանալ Ծրագրի
ազդեցությունների
նշանակության
գնահատման
և
վերագնահատման
վրա:
Վերագնահատվեցին Ծրագրի ազդեցությունները գոյություն ունեցող կենսաֆիզիկական
միջավայրի վրա և նախագծի ու առաջարկվող ծրագծի տեղանքի վրա (տես Հավելված 5):
120. Ծրագրի կենսաֆիզիկական միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունները (ինչպիսիք
են՝ հողի էրոզիան, աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակները, օդի և ջրի որակը),
ամենայն հավանականությամբ, ժամանակավոր բնույթ կկրեն և ի հայտ կգան միայն
շինարարության ընթացքում: Այդ ազդեցությունները կլինեն կառավարելի և հնարավոր կլինի
դրանք նվազեցնել կամ ընդհանրապես վերացնել Բնապահպանական կառավարման պլանում
առաջարկված մեղմացնող միջոցառումները ժամանակին և ճիշտ իրականացնելու միջոցով:
Շրջակա միջավայրի պահպանությունը, հանրության և շինարարության աշխատողների
անվտանգությունը, ինչպես նաև աշխատողների հիգիենան լիովին կհամապատասխանեցվեն
ՀՀ օրենսդրական կանոնակարգերին Ծրագրի բոլոր փուլերում:
121. Նախքան շինարարության մեկնարկը օտարման գոտու շենքերի բնակիչներին պետք է
տարաբնակեցնել, իսկ շենքերը քանդել: Դրա ամբողջական սոցիալական ազդեցությունը
գնահատվում է՝ ամփոփվելով սոցիալական վերլուծության հաշվետվության մեջ, իսկ
տարաբնակեցումը կձեռնարկվի և կիրականացվի ՀՕՏԾ-ի համաձայն:

b) Ազդեցություններ բուսական և կենդանական աշխարհների վրա
122. Ծրագրի ոչ մի հատված չի անցնում էկոլոգիապես զգայուն ճանաչված, հատուկ
պահպանվող, որևէ սրբավայրի, ազգային զբոսայգու, բուսաբանական այգու կամ միջազգային
պահպանման նշանակություն ունեցող որևէ տարածքով կամ դրանց մերձակայքով (ԲՊՄԿ,
Ռամսար տեղավայր):
123. Հաստատվեց, որ Ծրագրի երկայնքով չկան Կարմիր Գրքում գրանցված բուսական և
կենդանական աշխարհի վտանգված տեսակներ (Error! Reference source not found.): Դա կարող
է լինել ճանապարհի ծրագծի երկայնքով առկա վատթարացող պայմանների հետևանքով, որն
առանձնահատուկ է այն տարածքներին, որտեղ կառուցված են տներ և առևտրային
հաստատություններ, և չկան Կարմիր Գրքում թվարկված բուսականության և կենդանական
աշխարհի որևէ տեսակի համար նպաստավոր բնակիչներ:
124. Ծրագրային տարածքի երկայնքով ընդհանուր առմամբ հաշվվել են 139 փոքր և մեծ
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

համայնքային ծառեր: Մասնավոր ծառերի կորուստը (և ցանկացած համապատասխան
ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստ) փոխհատուցվում է Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ընթացակարգերի շրջանակում:
125. Հեռացված համայնքային ծառերը հնարավոր դեպքերում պետք է վերատնկվեն: Բոլոր
տեսակի ծառերի և թփերի վերատնկման աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն կամ ուշ
աշնանը` տերևաթափից հետո, կամ էլ վաղ գարնանը: Կտրված ծառերը պետք է փոխարինվեն
նոր ծառերով՝ 6:1 հարաբերությամբ: Ծառատնկման համապատասխան տարածքները նշված
են կանաչապատման նախագծում (տես Հավելված 7), որը հաստատվել է Երևանի
քաղաքապետարանի կողմից:
126. Կենդանական աշխարհի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալները վերլուծելուց հետո
առաջարկվեց,
որպեսզի
մայրուղու
շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
մասնագետները բռնեն բոլոր ողնաշարավոր կենդանիներին, տեղավորեն հատուկ արկղերում
և տեղափոխվեն այդ տեսակներին բնորոշ վայրեր՝ մարդկային բնակավայրերից հեռու:
Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են Հավելված 3-ում՝ Բուսական և կենդանական
աշխարհը և բուսականության մաքրման պլանում:

c) Ազդեցություններ պատմական և հնագիտական հուշարձանների վրա
127. Ըստ հնագիտական հետազոտության, ՀՀ Պատմության և մշակույթի անշարժ
հուշարձանների պետական ցուցակում գրանցված Երևան համայնքի հնագիտական վայրերը
տեղակայված են Տրանշ 2. Դավթաշեն-Աշտարակի մայրուղու հետագա շինարարական
աշխատանքների վայրից հեռու և չեն կարող ազդեցության ենթարկվել շինարարական
գործողությունների հետևանքով:

d) Ազդեցությունները հողի վրա, հողի էրոզիա և նստվածքներ
128. Ծրագրային տարածքում բուսահողը կհեռացվի ՀՕՏԾ-ի շրջանակում օտարված
համայնքային հողերից կամ պտղատու այգիներով բնակելի տարածքներից, որտեղ
կառուցվում է ճանապարհի նոր ծրագիծը: Հատուկ ջանք պետք է թափել բուսահողը մաքրելու,
պահելու և հետագայում բաժանիչ գոտիներում և շինհրապարակի վերականգնման համար
այն նորից օգտագործելու նպատակով: Բուսահողի կառավարումը պետք է իրականացվի
համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս կազմող Բնապահպանական պլանի, ինչպես նաև բուսահողին
վերաբերող Տեխնիկական մասնագրեր 1002-ի:
129. Հողի էրոզիա և նստվածքներ. Ծրագիրը տեղակայված է համեմատաբար հարթ ռելիեֆի
վրա: Հողի էրոզիա կարող է առաջանալ նաև տեղատարափ անձրևների ժամանակ`
արտափորված բուսահողը, ենթահողը և այլ նյութերը սխալ պահեստավորելու հետևանքով:
Այս քայքայված նյութերն ի վերջո կարող են խցանվել ջրահեռացման խողովակներում և
ջրանցքներում: Հողի էրոզիան և նստվածքները կանխարգելող ու մեղմացնող միջոցառումները
նկարագրված են ԲԿՊ-ում:

c) Օդի որակին առնչվող ազդեցությունները (փոշի և արտանետվող գազեր)
130. Երբ գետնի ծածկը հեռացվի, աշխատանքային տեղամասի մերկացված հողերը
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

կհանդիսանան փոշու աղբյուր և անհանգստություն կպատճառեն շրջակայքի ազդեցությունը
կրողներին՝ վատթարացնելով տվյալ տարածքի օդի որակը: Կառուցապատված, առևտրային
կամ բնակելի տարածքներում, որոնք հարակցում են ծրագծին, կլինեն փոշու ընկալիչներ
շինարարության ընթացքում: Փոշու առաջացումը պետք է կանխարգելվի հիմնականում
բուսականության ծածկը հարկ եղած տևողությամբ պահպանելու և ճանապարհները ջրելու
միջոցով:
131. Շինարարական փոխադրամիջոցների հետևանքով առաջանում են կոշտ մասնիկներ և
գազեր: Հնարավոր ազդակիրների վրա ազդեցությունը, հավանաբար, աննշան կլինի, քանի որ
մակարդակն ու տևողությունը սահմանափակ կլինեն: Այնուամենայնիվ, փոխադրամիջոցների
վրա կկիրառվեն արտանետումները թուլացնող միջոցներ, ինչպես օրինակ՝ քերիչներ կամ
դիզելային մասնիկների զտիչներ: Մանրամասն մեղմացնող միջոցառումները ներառված են
Հավելված 3 Բնապահպանական կառավարման պլանում:

d) Աղմուկի և թրթռումների հետ կապված ազդեցությունները
132. Աղմուկի և թրթռումների պատճառած անհանգստությունները կնվազեցվեն՝ խստորեն
հետևելով
Հայաստանի
Հանրապետության
թույլատրելի
աղմուկի
չափանիշների
սահմաններին՝ աղբյուրի մոտ նվազեցնելով աղմուկի և թրթռումների առաջացումը՝
համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս կազմող Բնապահպանական պլանի:
133. Շինարարության
ընթացքում
փոխադրամիջոցների
և
սարքերի
(ներառյալ
էքսկավատորներ, խտացուցիչներ, պնևմատիկ մուրճեր) շահագործման և շինարարությանն
առնչվող այլ գործողությունների հետևանքով աղմուկ է առաջանում: Ազդեցությանը ենթակա
ամենազգայուն անձինք ճանապարհային ծրագծի հարակից շենքերի և բնակելի տարածքների
բնակիչներն են:
134. Շինարարության
աղմուկի
մակարդակները
շրջակայքի
ազդակիրների
վրա
շինարարության ընթացքում փոխվում են՝ կախված իրականացվող գործողություններից,
ազդակիրների հեռավորությունից, ինչպես նաև մթնոլորտային պայմաններից: Կապալառուն
պետք է մշակի Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան`որպես ՏԲԿՊ մի մաս, որտեղ
հայտնի են շինարարական ճամբարների առկա տարածքները: Առանց մեղմացման աղմուկի
բարձրացող մակարդակը, հավանաբար, կունենա զգալի ազդեցություններ, որոնք
ժամանակավոր են: Աղմուկի նվազեցման համար կիրառվելիք մեղմացնող միջոցառումները
մանրամասն ներկայացված են Հավելված 3. Բնապահպանական կառավարման պլանում:
Շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
սարքավորումները
ծրագծին
կից
տարածքներում կարող են թրթռումներ առաջացնել: Ցանկացած թրթռում, որն ունի
վնասակար հետևանքներ, կլինի ժամանակավոր: Թրթռումների ազդեցությունը տեղային
կլինի և դժվար թե կառուցվածքային վնաս հասցնի կից շենքերին կամ մասնավոր
սեփականությունների պատերին: Այնուամենայնիվ, պետք է նկատել, որ որոշ տներ կարող են
լավ մեկուսացված և կառուցված չլինել: Շատ մոտ գտնվելով օտարման գոտուն` բնակիչները
կարող են կրել աղմուկի բարձր մակարդակների ազդեցությունը իրենց բնակարաններում և
տներում, ինչպես նաև տունը կարող է շատ զգայուն լինել թրթռումների նկատմամբ:
Գույքագրման
հետազոտություն
կանցկացվի
Կապալառուի
կողմից
նախքան
շինարարությունը և շինարարությունից հետո՝ վնասները գնահատելու համար: Ծրագրի
շինարարության
արդյունքում
հասցված
ցանկացած
վնաս
կամ
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

վերականգնողական/նորոգման աշխատանք կկատարվի Կապալառուի կողմից իր
միջոցներով, կամ էլ սեփականատերերը կստանան փոխհատուցում
Կապալառուի
միջոցներից:

e) Ազդեցություններ տարաբնակեցման վրա
135. Նախքան շինարարության մեկնարկը օտարման գոտու շենքերի բնակիչներին պետք է
տարաբնակեցնել, իսկ շենքերը քանդել: Դրա ամբողջական սոցիալական ազդեցությունը
գնահատվում է՝ ամփոփվելով սոցիալական վերլուծության հաշվետվության մեջ, իսկ
տարաբնակեցումը կձեռնարկվի ՀՕՏԾ-ի համաձայն:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

E.4.

Շինարարության ազդեցություններ

136. Ստորև ամփոփ ներկայացված են նախաշինարարական, մոբիլիզացիայի և
շինարարական փուլերի ընթացքում իրականացվող աշխատանքային գործողությունները՝
հնարավոր
ազդեցությունների
և
առաջարկվող
համապատասխան
մեղմացնող
միջոցառումների հետ մեկտեղ: Մանրամասն մեղմացնող միջոցառումները՝ ներառյալ
որոշակի ասպեկտների համար մանրամասն գործառնական պլաններ մշակելու պահանջը,
ներառված են ԲԿՊ-ում:
137. Շինարարական ճամբարներ. Ցանկացած շինարարական ճամբարի տեղանքը պետք է
ընտրվի կապալառուի կողմից՝ Ինժեների բնապահպանի խորհրդակցությամբ, որպեսզի
նվազագույնի հասցվեն բացասական ազդեցությունները: Կապալառուն
կմշակի
Շինարարական աշխատանքների ճամբարների պլան` որպես տվյալ աշխատանքային
տեղամասին հատուկ ԲԿՊ-ի մաս Հավելված 1-ում նշված միջոցառումներով:
138. Հաղորդուղիներ. Բոլոր քաղաքաշինական աշխատանքների դեպքում հնարավոր է, որ
շինարարության ընթացքում թե՛ վերգետնյա, թե՛ ստորգետնյա հաղորդուղիները դադարեն
աշխատել: Դա կարող է ներառել վերգետնյա գլխավոր գազատար և ջրատար խողովակները,
կոյուղագծերը, էլեկտրականությունը, ինչպես նաև ոռոգման միջոցները: Հիմնվելով
նախագծման փուլում տեղի ունեցած հաղորդուղիների վերաբերյալ հարցումների վրա՝
նախքան շինարարությունը Կապալառուն պետք է կազմի ժամանակավոր կամ մշտական
տեղափոխման և/կամ պահպանման ծրագիր: Սպասարկումների ցանկացած խափանում
կլինի կարճաժամկետ և տեղայնացված, և հաշվի կառնվեն տարվա ժամանակն ու օրվա
ժամերը: Ազդեցությանը ենթակա անձինք պետք է նախքան աշխատանքները
ծանուցվեն/տեղեկացվեն դրա մասին: Այս խնդրի կառավարումը կիրականացվի Հավելված 1ում Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխության պլանի համաձայն:
139. Անվտանգություն. Շինհրապարակի անվտանգությունը և աշխատողների ու մերձակա
համայնքների բնակիչների ապահովությունը ԱԶԲ-ի խնդրո առարկան է: Ազդեցություններն
առնչվում են աշխատանքային հիգիենայի ռիսկերին,
ինչպես օրինակ` պոլիցիկլիկ
արոմատիկ ածխաջրածինները (ՊԱԱ), որոնք առաջանում են ասֆալտապատման
աշխատանքների ժամանակ, ինչպես նաև անվտանգության ռիսկերին` կապված
շինարարական աշխատանքների հետ: Կապալառուն պետք է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները
ձեռնարկի շինարարության ընթացքում հանրության և հետիոտնի անվտանգությունն
ապահովելու համար` համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս հանդիսացող Աշխատանքների հիգիենայի և
անվտանգության պլանի:
140. Շինարարական աշխատանքները կխաթարեն երթևեկությունը և կարող են խոչընդոտել
կամ փակել ճանապարհն ու հետիոտների համար նախատեսված ճանապարհը:
Շինարարության ընթացքում ընթացիկ պահպանումը նկարագրված է ԲԿՊ-ում
(Երթևեկության կառավարման պլան) (տես Հավելված 1):
141. Բնապահպանական և անվտանգության կողմնորոշվածություն. Բնապահպանական և
անվտանգության կողմնորոշվածության ուսուցողական պլանը կմշակվի և կիրականացվի
Ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում: Ուսուցողական ծրագիրը կներառի`
(i) Ինժեների կողմից դասընթացների կազմակերպում ԱԶԲ-ի Անվտանգության

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
ճանապարհային հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

քաղաքականության հիմունքներով` ԵՔ-ի, ԵՔԾԻԳ-ի և Կապալառուի
ինժեներական և բնապահպանության, առողջապահության և անվտանգության
անձնակազմի համար:
(ii) Կապալառուի Բնապահպանության և անվտանգության մասնագետների կողմից
Կապալառուի ողջ անձնակազմի համար բնապահպանական, առողջապահական
և անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների
կազմակերպում` համաձայն Հավելված 1-ում ներկայացված Անվտանգության
կողմնորոշման պլանի: Ինժեներական անձնակազմը և բանվորները պարտավոր
են մասնակցել կողմնորոշման/անվտանգության ներածական դասընթացին
շինհրապարակում իրենց առաջին աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում և
աշխատանքի ընդունված նոր աշխատողների համար պարբերաբար
կազմակերպվող դասընթացներին: Շինհրապարակի աշխատողներին պետք է
իրազեկել և ուսուցանել ստանդարտ բնապահպանական պահանջները և
առողջապահական և անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև սույն ՇՄՆՈՒի
պահանջները`
համապատասխանելու
ԱԶԲ-ի
Անվտանգության
քաղաքականությանը:
142. Ազդեցությունը հանրության վրա. Կապալառուները հնարավոր ազդեցությունը
կրողներին կծանուցեն իրենց տարածքում գալիք շինարարական աշխատանքների մասին,
որոնց հետևանքով կշատանա փոշին, աղմուկը, ժամանակավորապես կփակվեն
ճանապարհներն ու կավելանան երթևեկության շեղումները: Դա կարող է լինել նաև
լրատվական հայտարարությունների տեսքով, որոնք կուղղվեն հանրությանը: Ծանուցումները
պետք է ապահովեն այն անձանց կոնտակտային տվյալները, որոնց պետք է դիմել լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալու կամ բողոք ներկայացնելու համար: Իսկապես արդյունավետ
լինելու համար հանրային տեղեկատվական քարոզարշավները կարելի է տարածել՝
ներգրավելով ՀԿ-ներին:
143. Չափից շատ նյութ. Շինարարության ընթացքում կարող է առաջանալ չափից ավելի նյութ:
Եթե հանույթներից և չափազատման աշխատանքներից չափազանց շատ նյութ է գոյանում,
ապա թափոնները պետք է դասակարգել, փոխադրել և տեղավորել՝ ԲՆ-ի պահանջների
համաձայն: Շրջակա միջավայրի վճարների դրույքաչափի վերաբերյալ Հայաստանի օրենքը
(2006), Հոդված 3-ը հետևյալ կերպով է ներկայացնում բնապահպանական վճարները՝ ըստ
թափոնների դասակարգման.
(i)
(ii)

Դասակարգում 1 վտանգավորության մակարդակի առաջին աստիճան –
$133/տոննա
Դասակարգում 2 վտանգավորության մակարդակի երկրորդ աստիճան -$72/
տոննա

(iii)

Դասակարգում 3 վտանգավորության մակարդակի երրորդ աստիճան – $13/
տոննա

(iv)

Դասակարգում 4 վտանգավորության մակարդակի չորրորդ աստիճան – $4/
տոննա
Վտանգ չկա-թունավոր չէ –$2/ տոննա, և
Վտանգ չկա հողերի հանույթի և շինարարության ընթացքում - $0.2/ տոննա:

(v)
(vi)

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
ճանապարհային հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

144. Յուղի և վառելանյութի արտահոսք. Կա վառելանյութի և յուղի արտահոսքի հնարավոր
ռիսկ սխալ պահեստավորված նյութերի, ծանր փոխադրամիջոցների խողովակի վթարի
հետևանքով կամ վերալիցքավորման ժամանակ: Դա կարող է թունավորել հողը և ներծծվել
գրունտային ջրերի կամ, ի վերջո, մակերևութային ջրի մեջ, շինհրապարակից արտահոսքի
դեպքում: ԲԿՊ-ի (Հավելված 1) մեղմացնող միջոցառումները նկարագրում են
սարքավորումները շինհրապարակում պահելուց և այնտեղ վերալիցքավորում կատարելուց
խուսափելու միջոցները՝ պատնեշավորված տարածքները տրամադրելով վառելանյութի
պահեստավորման և սարքավորումների պահպանման համար: Այն դեպքերում, երբ
հնարավոր չէ շինհրապարակում չպահել տվյալ նյութերն ու սարքավորումները, արտահոսքի
դեպքում անհրաժեշտ է մաքրել ամեն տեսակի արտահոսքն ու ԲՆ-ին տեղեկացնել այդ մասին:
145. Պինդ և հեղուկ թափոնների առաջացումը Կապալառուի գործողությունների արդյունքում.
Շինարարության ընթացքում առաջացող պինդ թափոնները ներառում են գերբեռնված
ճանապարհի մակերևույթ, յուղի զտիչներ, նյութերի փաթեթավորում և շինարարության վրա
աշխատողների թողած աղբը: Ծրագրի հետևանքով առաջացած հեղուկ թափոններն են՝
շինարարության աշխատողների կեղտաջրերը և յուղի թափոնները: ԲԿՊ-ն սահմանում է, որ
Կապալառուի գործողությունների արդյունքում առաջացած թափոնները պետք է հավաքել,
պահեստավորել, փոխադրել և տեղավորել՝ ՀՀ օրենսդրության և ԲՆ-ի կանոնների համաձայն:
146. Ավելորդ բնահողին, յուղի և վառելանյութերի արտահոսքին և թափոններին առնչվող
խնդիրները քննարկված են ԲԿՊ-ում (Հավելված 1), և դրանց վերաբերյալ մեղմացնող
միջոցառումները կիրականացվեն Կապալառուի կողմից` համաձայն ՏԲԿՊ-ի մաս
հանդիսացող Թափոնների և նյութերի կառավարման պլանի:
147. Փոխադրամիջոցների շարժը տեղական ճանապարհների վրա և փոփոխության
ենթարկված մուտքերը. Ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում թափոնները,
շինարարական նյութերն ու սարքերը փոխադրելու
արդյունքում կմեծանա ծանր
փոխադրամիջոցների
շարժը
տեղական
ճանապարհների
վրա:
Հասարակական
ճանապարհների մատչելիությունը կնվազի՝ ներառյալ շեղումներն այնտեղ, որտեղ նոր
մայրուղին հատվում է ներկայումս գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ, և կմեծանան
ճանապարհային երթևեկության ընդհարումները: Կապալառուն պարտավոր է սահմանել իր
երթևեկության շարժը և մուտքը դեպի շինարարական տեղամաս: Նա նաև պատասխանատու
կլինի իր նյութերի և ապրանքների աղբյուրների ընտրության համար (խճաքար, ասֆալտ և
այլն):
148. Նյութերի տեղափոխությունը Ծրագրի շինարարական տեղամասում, շինարարական
տեղամաս կամ շինարարական տեղամասից կներառի մոտավորապես 75 000 մ3 հանույթ, 200
000 մ3 լիցք և 75 000 մ3 պատվածքի շերտի նյութ: Ելնելով ծրագրի բնույթից, որն իր
երկարության մեծ մասով տեղակայված է պահպանված միջանցքի սահմաններում՝ գոյություն
ունեցող երթևեկելի մասի քանդումը կսահմանափակվի միացման կետերով: Կքանդվեն նաև
մի քանի կառույցներ: Քանդման ենթակա նյութերի ընդհանուր ծավալը մոտավորապես
կազմում է 1 000մ3:
149. Դա համարժեք է շինարարության փուլի նախատեսված 18 ամիսների ընթացքում
փոխադրամիջոցների լրացուցիչ 35 000 ուղերթի:
150. Աշխատանքների ծավալից ելնելով` չի ակնկալվում, որ Կապալառուն կհիմնի ասֆալտի
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

գործարան կամ կբացի նոր քարհանք, քանի որ նա կհենվի գոյություն ունեցող աղբյուրների
վրա: Մրցութային փաստաթղթերում Հայտատուն կներկայացնի նյութերի իր աղբյուրների
(եթե այդպիսիք կան) վերաբերյալ մանրամասները: Տեղափոխության երթուղիները կախված
կլինեն քարհանքերի և բացահանքերի տեղավայրերից, որոնք Կապալառուն կօգտագործի:
Կապալառուն, ում կշնորհվի պայմանագիրը, պետք է ձեռք բերի բոլոր անհրաժեշտ
թույլտվությունները երթևեկության ուղղությունների առնչությամբ և պատրաստի
Երթևեկության և մուտքերի կառավարման պլան` որպես թարմացված ԲԿՊ-ի մաս:
Տեղափոխության համապատասխան սխեման պետք է ներառվի թարմացված ՏԲԿՊ-ում:
151. Մոբիլիզացիայի ընթացքում Կապալառուն պետք է կազմի Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլանը` որպես ՏԲԿՊ մաս՝ սահմանելու համար ապահով մուտքի և ելքի
կետերը, խիստ անվտանգություն հաստատելու հասարակական ճանապարհների համար՝
տեղական ոստիկանության ուժերի հետ միասին, սահմանելու առաքումների ժամանակը և
տեղական իշխանությունների հետ միասին որոշելու տեղական ճանապարհների
երթուղիները՝ երթևեկությունը կառավարելու և հնարավոր ընդհարումները նվազեցնելու
նկատառումներով: Այս պլանները պետք է հաստատվեն ոստիկանության մարմինների
կողմից:
152. Շինհրապարակի վերականգնում. Մինչև շինարարական աշխատանքների փուլի
ավարտը և նախքան Կապալառուի կողմից շինհրապարակը ԵՔ-ին հանձնելը, Կապալառուն
պետք է վերականգնի շինհրապարակը, որը նշանակում է` մաքրել այն բոլոր շինարարական
նյութերից և թափոններից և դրանք տեղափոխել ՄՆՇՎԽ-ի և այլ համապատասխան
շահագրգիռ
մարմինների
կողմից
հաստատված
տեղանքներ:
Կանաչապատման
աշխատանքները պետք է ներառեն խոտերի ցանում, տեղական ծառերի և թփերի տնկում,
ինչպես նախատեսված է ծրագրի կանաչապատման նախագծով: Որտեղ հնարավոր լինի և եթե
չխոչընդոտեն տեղանքին, օտարման գոտիներից հանված բոլոր ծառերի և թփերի դիմաց՝ 6:1
հարաբերակցությամբ, կտկնվեն տեղական ծառեր, որոնց մեծ մասը կլինեն ծրագծի
մերձակայքում՝ տեսարաններից անհրաժեշտ տարածությունը պահպանելով (այսինքն
լիցքերում և շեպերում): Գետի մերձակա բոլոր տարածքները պետք է մաքրվեն շինարարական
աղբից/բեկորներից: Շինարարական աշխատանքներից հետո գետի ափերը պետք է ամրացվեն
հնարավոր փլուզումներից խուսափելու համար: Կապալառուն պետք է ապահովի տնկված
բուսականության ճիշտ պահպանությունը աշխատանքների ընթացքում և թերությունների
վերացման ժամանակահատվածում: Շինարարությունից հետո Երևանի քաղաքապետարանը
կներգրավի ունակ ընկերությունների՝ ծառերը և թփերը պահպանելու համար: Վերջնավճարը
կտրամադրվի Կապալառուին միայն Պատվիրատուի և ազդեցությանը ենթակա տեղական
համայնքների համար ընդունելի ձևով շինարարական տարածքը վերականգնելուց հետո:

E.5.

Բացասական ազդեցություններն ու մեղմացնող միջոցառումները շահագործման
փուլում

153. Սրանք ներառում են` (i) ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ թերությունների
վերացման ժամանակահատվածում թերությունների շտկման նպատակով իրականացվող
շինարարական աշխատանքների ընթացքում, (ii) ազդեցությունները օդի որակի և աղմուկի
մակարդակների վրա ճանապարհի հետագա շահագործման ընթացքում և (iii)
ազդեցությունները տնկված ծառերի և այլ բուսականության վրա` կապված ոչ պատշաճ
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Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն
E. Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացնող միջոցառումները

պահպանման հետ:
154. Ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ շինարարական աշխատանքների
ընթացքում,
շինարարական
գործողություններին
առնչվող
վերոնշյալ
միևնույն
ազդեցություններն են:
155. Օդի որակ. Օդի որակի աննշան վատթարացումը, որը կարող է առաջանալ Ծրագրով
պայմանավորված երթևեկության աճի հետևանքով, ակնկալվում է, որ զգալի չի լինի:
ճանապարհի շահագործման ընթացքում շրջակա օդի որակի չափումները կիրականացվեն
ԲՆ-ի, Երևանի քաղաքապետարանի կամ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից, որի
հետ կնքվել է պայմանագիր: Դրանով կորոշվի և կհաստատվի՝ արդյոք Ծրագրի սպասված
բնապահպանական օգուտը՝ կապված բարելավված օդի որակի հետ, իրագործվել է, թե ոչ՝ նոր
ճանապարհացանցի միջոցով նվազեցնելով ճանապարհային գերբեռնվածությունը: Հավաքված
տվյալներն ու տեղեկությունները կարևոր են Երևանի և մերձակա շրջանների օդի որակը
կառավարելու առումով:
156. Աղմուկ. կանխատեսվում է, որ շահագործական աղմուկի մակարդակները կբարձրանան
շրջակա մակարդակներից, որոնք արդեն մայրուղու մերձակա տարածքներում գերազանցել են
ցերեկ-գիշերվա չափանիշները: Խորհուրդ կտրվի, որ շարժիչավոր/մեքենայացված
փոխադրամիջոցների և աղմուկի հետևանքների կանոնակարգումն ու վերահսկումը
ստանձնած պետական կազմակերպությունը ստուգի աղմուկի ընդունելի կամ թույլատրելի
մակարդակները տարբեր ավտոմեքենաների համար:
157. Միևնույն ժամանակ, աղմուկի ելակետային տվյալների հետազոտությունների
արդյունքների հիման վրա (հատկապես այն տարածքներում, որտեղ աղմուկի մակարդակը
ներկայումս ցածր է) պետք է իրականացվեն աղմուկի մեղմացնող միջոցառումներ՝
շահագործման փուլում աղմուկի ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով: Այդ
մեղմացնող միջոցառումները մանրամասնորեն կներկայացվեն աղմուկի մասնագետի
հետագա հետազոտությունների համաձայն: Հետազոտություններն ու մեղմացնող
միջոցառումների իրականացումը պետք է նախաձեռնվեն ԵՔ-ի կողմից հարկ եղած դեպքում:
158. Վերականգնված շինհրապարակների ոչ պատշաճ պահպանումը կարող է հանգեցնել
տնկված ծառերի, թփերի, խոտերի և սիզամարգերի կորստին: Այս ազդեցությունից
խուսափելու նպատակով նախատեսված միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ում,
Հավելված 3-ում:
E.6.

Համապարփակ բնապահպանական հետևանքներ

159. Շինարարության ընթացքում երթուղիների շրջակայքում ազդեցություն կրողները
ենթակա կդառնան շինարարության հետևանքով առաջացած կարճաժամկետ վնասակար
ազդեցություններին՝
ներառյալ
աղմուկը,
փոշին
և
փոփոխության
ենթարկված
մատչելիությունը, որոնք գոյացնում են հավաքական ազդեցություններ: Այս ազդեցությունները
զգալիորեն
կմեղմացվեն
ԲԿՊ-ում և
ՏԲԿՊ-ում
նկարագրված
միջոցառումների
իրականացմամբ: Երևանի շրջանցիկ ճանապարհի մյուս հատվածների կառուցումը, ամենայն
հավանականությամբ, չի իրականանա զուգահեռաբար, հետևաբար շինարարության
ընթացքում համակցված բացասական ազդեցություններ չեն լինի:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
G. Տեղեկատվության տրամադրում, հասարակայնության հետ
հաղորդակցություն, հանրային լսումներ և մասնակցություն

F.

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

160. ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիրը (2009), ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը պահանջում են հաշվի առնել ծրագրի
իրագործելի այլընտրանքները ծրագրի տեղակայվածության և նախագծի առումով` թույլ
տալով առաջարկվող միջոցներով խուսափել կամ կանխել հավանական բնապահպանական
ազդեցությունները:
Երևան քաղաքը պլանավորվել և կառուցվել է՝ կենտրոնական մասը շառավղաձև
ճանապարհներով կապելով արվարձանների հետ: Սա ուղղորդում է երթևեկությանը դեպի
քաղաքի կենտրոն, քանի որ ներկայումս չկա որևէ ամբողջական ճանապարհային հանգույց,
որը կընձեռի քաղաքի կենտրոնը շրջանցելու հնարավորություն: Գոյություն ունեցող
ճանապարհահատվածներում գերծանրաբեռնվածությունը նպաստում է բարձր աղմուկին,
փոխադրամիջոցների
արտանետումներին
և
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարներին: Երևանի համար տրանսպորտի համալիր զարգացման սխեման սկզբնապես
ներառվել էր Երևանի գլխավոր հատակագծում 1981թ., և սխեմայի որոշ հատվածների
կառուցումը սկսվել է 1980-ականներին, սակայն ավարտին չի հասցվել: Ներկայիս Գլխավոր
հատակագիծը (2004թ.) սկսել է մշակվել 2000թ., երբ դիտարկվել է տրանսպորտի զարգացման
սխեման: Առաջարկված սխեման էապես մնում է սկզբնական նախագծի նման:
161. Այս նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը կամբողջականացնի Երևանի Արևմտյան
շրջանցիկ ճանապարհը՝ բեռնաթափելով Երևանի կենտրոնը տարանցիկ երթևեկությունից՝
արդյունքում բարելավելով երթևեկության հոսքը և նվազեցնելով խցանումները տեղական
նշանակության ճանապարհներին: Առավել կարևոր է, որ սույն ծրագիրն ընդհանուր առմամբ
թույլ կտա բաշխել արևմուտքից եկող և դեպի Երևանի հարավային արվարձանները մեկնող
երթևեկությունը՝ անմիջապես մուտք գործելով քաղաքի որոշակի մաս և նվազեցնելով
երթևեկությունը Դավթաշեն և Աջափնյակ համայնքներում:
162. Այս նոր ճանապարհահատվածի բարելավումը կամբողջականացնի Երևանի Արևմտյան
շրջանցիկ ճանապարհը՝ բեռնաթափելով տեղական նշանակության ճանապարհները: Այն
կթեթևացնի բեռնվածությունը, կբարելավի երթևեկային պայմանները և կնպաստի
տնտեսական գործոնների բարելավմանը, ինչպես նաև կբարելավի տարածքի օդի որակը:
163. Նախնական նախագծի և ճանապարհի ծրագծի հիման վրա դիտարկվեցին նախագծի և
ճանապարհի ծրագծի այլընտրանքներ: Սակայն, ֆիզիկական սահմանափակումների և
Երևան քաղաքի շառավղաձև նախագծված ճանապարհացանցի պատճառով չկա ավելի լավ և
գերադասելի այլընտրանք՝ տարածական դիրքի, ընդհանուր ծրագծի, նախագծի և
շինարարության մեթոդաբանության առումով, և ոչ նպատակահարմար տարբերակները
կենսունակ չհամարվեցին, քանի որ իրավիճակը կվատթարանար ժամանակի ընթացքում
առկա ճանապարհների վրա գերբեռնվածության մեծացման հետևանքով, որը կհակասեր
Կառավարության մայրուղիների համապարփակ ցանց ստեղծելու ծրագրին, որի համար սույն
ծրագիրը կարևոր հանգույց է:
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
G. Տեղեկատվության տրամադրում, հասարակայնության հետ
հաղորդակցություն, հանրային լսումներ և մասնակցություն

G. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
164. Հասարակայնության հետ հաղորդակցությունը, հանրային լսումները և մասնակցությունը
պետք է իրականացվեն համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009թ.) և ՀՀ օրենսդրության, ինչպես նաև
սույն ՇՄՆՈՒ-ի և ԲԿՊ շրջանակում մշակված և Կապալառուի կողմից թարմացված Հանրային
լսումների և հաղորդակցության պլանի.
165. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլանը ներառում է`
(i)

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

(ii)

Հանրային լսումների իրականացում` համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) և ՀՀ ՇՄԱԳ
մասին օրենքի պահանջների`ապահովելու հանրության և ԱԵԱ-ների
մասնակցությունը նախագծային, ՇՄԱԳ և ԲԿՊ նախագծային փուլերում: Հետագա
հանրային լսումները պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից` Ինժեների և
ԵՔԾԻԳ-ի աջակցությամբ և մասնակցությամբ, եթե ծրագրի իրականացման
ընթացքում կատարվի նախագծային կամ այլ նշանակալի փոփոխություն:

(iii)

Բողոքների լուծման մեխանիզմ` ապահովելու համար ԱԵԱ-ների հետ ամենօրյա
հաղորդակցությունը բողոքներին և առաջարկություններին արագ արձագանք և
լուծում տալու նպատակով:

166. Հանրային լսումները և հաղորդակցության պլանը, ինչպես նաև համապատասխան
մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ստորև և ԲԿՊ-ում (տես Հավելված 1):
G.1.

Տեղեկատվության հրապարակում

167. Վերջնական ՇՄՆՈՒ հաշվետվությունը, ներառյալ` ԲԿՊ-ն, կտեղադրվի ԱԶԲ և ԵՔԾԻԳ-ի
կայքէջերում և կթարգմանվի հայերեն լեզվով` ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջում հրապարակվելու համար:
Այն կապահովի բնապահպանական խնդիրների և առաջարկվող մեղմացնող միջոցների
հրապարակումը, ինչպես նաև բնապահպանական այլ փաստաթղթերի հասանելիությունը
հանրությանը, համապատասխան իշխանություններին և այլ հետաքրքրված կողմերին:
G.2.

Հանրային լսումներ և մասնակցություն

168. ԾՆՏԱ փուլում 2010 թ. մարտի 19-ին կազմակերպվեց հանրային լսում, որի
արձանագրությունը ներառվեց ՇՄՆՈՒ նախագծային տարբերակում: Հաշվի առնելով
ժամանակային բացը և բավարարելու համար Հանրային լսումների և Տեղեկատվության
հրապարակման վերաբերյալ ԱԶԲ քաղաքականության պահանջները՝ 2015 թ. մայիսին
Երևանի Դավթաշեն համայնքի թիվ 189 դպրոցում կազմակերպվեց մեկ այլ հանրային լսում:
Հանրային
լսումների
վերաբերյալ
ծանուցումը
հայտարարվեց
«Հայաստանի
Հանրապետություն» օրաթերթում, ինչպես նաև հրավերներ ուղարկվեցին անմիջապես
շահառուներին` Երևանի Օրհուս կենտրոնների ցանցի միջոցով:
Հայտարարությունը,
մանակիցների ցուցակը և հանրային լսումների արձանագրությունները կից ներկայացված են
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
G. Տեղեկատվության տրամադրում, հասարակայնության հետ
հաղորդակցություն, հանրային լսումներ և մասնակցություն

ՇՄՆՈՒ Հաշվետվության Հավելված 8-ում: Հանրային լսումները և մասնակցությունը
ծրագրին հնարավորություն են ընձեռում ներառել ազդեցության ենթակա անձանց և այլ
շահառուների համապատասխան տեսակետները ծրագրի նախագծում, մեղմացնող
միջոցառումներում և մոնիտորինգի պլանում: Հանրային լսումների իրականացման
գործընթացը և գործողությունները (այսինքն՝ ծրագրի ժամանակացույցը, ծրագրի վերաբերյալ
բաժանված տեղեկատվական նյութերը, մասնակիցների ցուցակը, բողոքները, մասնակիցների
կողմից բարձրացված խնդիրներն ու մտահոգությունները), դրանց արդյունքները (օրինակ՝
համաձայնագրեր և որոշումներ) կփաստաթղթավորվեն:
169. ԱԶԲ-ի ԱՔՀ 2009թ. հանրային լսումների վերաբերյալ քաղաքականությունը գործընթաց է,
որը պահանջում է համայնքների, խմբերի կամ առաջարկված ծրագրի արդյունքում
ազդեցություն կրող անձանց, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը:
Այն
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

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

170. 2015թ-ի մայիսին Երևանի Դավթաշեն համայնքում, թիվ 189 դպրոցում տեղի ունեցավ
հանրային լսում Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով: Հայաստանի Հանրապետության
թերթում և Երևանի քաղաքապետարանի կայքէջում գովազդ էր հրապարակվել: Նաև Երևանի
Օրհուս կենտրոնի ցանցի միջոցով ուղղակիորեն հրավերներ էին ուղարկվել գլխավոր
շահառուներին:
171. Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց Տրանշ 2, Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
ճանապարհահատվածի շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրության արդյունքները:
Նշվեց, որ իրականացված հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ ծրագրի
իրականացման ընթացքում հնարավոր բացասական ազդեցությունները կրելու են
ժամանակավոր բնույթ, մեղմացվելու և նվազագույնի են հասցվելու բնապահպանական
կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների շնորհիվ:
172. Բուսական աշխարհի հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 139 ծառ
կհանդիսանան ծրագրի ամենազգալի ազդեցությունը կրող բնապահպանական բաղադրիչը:
Հարց բարձրացվեց, թե որ հատվածներում են գտնվում այդ ծառերը և արդյոք նշված քանակով
ծառերը հանդիսանում են մասնավոր սեփականություն: Նշվեց, որ այդ թիվը ներառում է
միայն գոյություն ունեցող ճանապարհի երկայնքով տեղակայված համայնքային ծառերը և
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
G. Տեղեկատվության տրամադրում, հասարակայնության հետ
հաղորդակցություն, հանրային լսումներ և մասնակցություն

պետք է հեռացվեն ճանապարհի ընդլայնման արդյունքում: Նաև նշվեց, որ յուրաքանչյուր
կտրվող ծառի համար կառաջարկվի վերատնկելու միջոցառում` 1:6 հարաբերակցությամբ:
173. Հանրությանը
տեղեկացվեց
նաև
հնարավոր
առաջարկների
և
բողոքների
ընթացակարգերի/մեխանիզմների վերաբերյալ: Նշվեց, որ ազդակիր բնակչությունը կարող է
ներկայացնել ցանկացած առաջարկ, բողոք, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության և բնապահպանական անվտանգության խնդիրներին:
174. Ֆաունայի մասնագետը նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում առկա չեն կենդանիների
Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ, և առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներով
հնարավոր կլինի խուսափել հնարավոր բացասական ազդեցություններից: Մասնավորապես
առաջարկվեց,
որ
շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
Կապալառուի
համապատասխան մասնագետները բռնեն բոլոր ողնաշարավոր կենդանիներին, տեղավորեն
հատուկ արկղերի մեջ և տեղափոխեն այդ տեսակներին բնորոշ վայրեր՝ մարդկային
բնակավայրերից հեռու:
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Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

H. ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ
H.1.

ԱԶԲ-ի Հաշվետվողականության մեխանիզմը

175. ԱԶԲ-ի կայքէջում ներկայացված է Հաշվետվողականության մեխանիզմը (ՀՄ) որպես
ֆորում, որտեղ ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի արդյունքում բացասական ազդեցության
ենթարկված անձինք կարող են արտահայտվել` փորձելով լուծումներ գտնել իրենց խնդիրների
վերաբերյալ և զեկուցել ԱԶԲ-ի գործառնական քաղաքականության և ընթացակարգերի
ենթադրյալ անհամապատասխանության մասին:
176. ԱԶԲ-ն հաստատապես հավատարիմ է մնում հաշվետու լինելու սկզբունքին, որը
համապատասխանում է իր գործառնական քաղաքականությանն ու ընթացակարգերին,
ինչպես նաև լուծելու ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց խնդիրները և
ապահովում է բարձր չափանիշների հաշվետվողականություն, թափանցիկություն,
հրապարակայնություն եւ հանրային մասնակցություն ՀՄ-ի միջոցով, որն ինչպես
ներկայացված է իրենց կայքէջում (http://www.adb.org/documents/accountability-mechanismpolicy-2012), նախատեսված է հետևյալ նպատակներով`
(i)

բարձրացնել ԱԶԲ-ի զարգացման արդյունավետությունն ու ծրագրի որակը,

(ii)

արձագանքել ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց
մտահոգող խնդիրներին և բոլոր շահառուների նկատմամբ լինել արդարացի,

(iii)

արտացոլել բարձր պրոֆեսիոնալիզմ և տեխնիկական ստանդարտներ իր
աշխատակազմում և գործառույթներում,

(iv)

լինել հնարավորինս անկախ և թափանցիկ և

(v)

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

177. ԱԶԲ ՀՄ-ն առաջադրանքներն իրականացնում է խնդիրները լուծելու գործառույթի
միջոցով, որն օժանդակում է անձանց, ովքեր ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի
արդյունքում ենթարկվում են ուղղակի, նյութական և բացասական ազդեցության`լուծում
գտնելու իրենց խնդիրների համար: Կապալառուն պետք է տեղեկացնի ԱԵԱ-ներին ԱԶԲ ՀՄ
վերաբերյալ` որպես խնդիրները լուծելու այլընտրանքային հնարավորություն:
H.2.

Բողոքների լուծման մեխանիզմ

178. Ծրագրի
արդյունքում
ԱԵԱ-ներից
շարունակականորեն
արձագանքներ,
մտահոգություններ և դժգոհություններ ստանալու նպատակով Ծրագրի ընթացքում կգործի
բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ)՝ խնդիրները լուծելու գործառույթով
և ԱԶԲ
ուղեցույցների համաձայն: Դրա նպատակն է աջակցել տուժած անձանց, որպեսզի
ներկայացնեն իրենց բողոքները և նկարագրել նախատեսված մեխանիզմը՝ ժամանակին և
արդյունավետորեն լուծելու վերջիններիս բողոքները: Ներգրավված հավանական կողմերն են՝
բողոքարկուները, շինարարության կապալառուները, Ինժեները, ԵՔԾԻԳ-ը, ԻՄ և
դատարանները:
179. Հանրությունը կիրազեկվի ԲԼՄ-ի մասին հանային լսումների ժամանակ: ԲԼՄ-ի

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

գոյության մասին տեղեկատվությունը և քայլերը, որոնք ԱԵԱ-ն կարող է նախաձեռնել
առաջարկություններ ներկայացնելու կամ բողոքներ բարձրացնելու համար, կտեղադրվեն
ԵՔԾԻԳ-ի կայքէջում, ինչպես նաև շինհրապարակներում Կապալառուի կողմից տեղադրված
Ծրագրի մասին տեղեկատվական ցուցանակում:
180. Ստորև ներկայացված
ընթացակարգային քայլերը:

են

ծրագրի

համար

բողոքի

լուծման

մեխանիզմի

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

Գրաֆիկական պատկեր H-1. Բողոքների լուծման մեխանիզմի ընթացակարգային քայլերը

181. Ստորև բերված են բողոքի ներկայացման ընթացակարգային քայլերը, ծրագրի
իրականացման հետ կապված խնդիրների, ծրագրի իրականացման, բնապահպանական և այլ
խնդիրների վերաբերյալ հարցումները:
Նախաշինարարական փուլ
182. Քայլ 1. Ծրագրի ազդեցությանը ենթարկված անձը կարող է նախ և առաջ իր
առաջարկները, մտահոգությունները կամ բողոքները ներկայացնել ԾԻԳ-ին: ԾԻԳ-ը ընդունում

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

և լուծում/արձագանքում է ԱԵԱ-ների բողոքներին:
183. Եթե ԱԵԱ-ին չի բավարարում ԾԻԳ-ի արձագանքը, կամ ԾԻԳ-ի պատասխանատու անձը
ԱԵԱ-ների բողոքներին արձագանքելու համար լրացուցիչ օգնության կարիք է զգում, ապա
կարող է ձևավորվել Բողոքների դիտարկման խումբ (ԲԴԽ) դեպքը համակողմանի,
արդարամիտ և թափանցիկ կերպով քննարկելու համար: ԲԴԽ-ի կողմից ԱԵԱ-ի բողոքի
կարևորության/հիմնավորվածության դիտարկումն ու դրա շուրջ դատողություններ
կատարելը օրինական դարձնելու համար ԲԴԽ-ի կազմը պետք է լինի հավասարակշռված և
բաղկացած անկախ դիտորդից` բողոքների դիտարկման ընթացքի անաչառությունն ու
թափանցիկությունն ապահովելու համար: Առաջարկվում է ԲԴԽ-ի հետևյալ կազմը.

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

Անդամներ
ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչ
Անվտանգության խմբի
ներկայացուցիչներ (ԾԻԳ)
Տեղական Կառավարության
ներկայացուցիչ, ինչպես հարկն է
պահանջում
Հավաստագրված տեխնիկական
փորձագետ, եթե անհրաժեշտ է
Ինժեների/Կապալառուի ներկայացուցիչ,
եթե անհրաժեշտ է
ԱԵԱ-ների ներկայացուցիչ
Անկախ կողմ (օրինակ` ՀԿ)

Պաշտոն
Նախագահ/տնօրեն
Անդամ
Անդամ

Անդամ
Անդամ
Անդամ
Դիտորդ

184. Բողոքների ընթացքի արդյունավետությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է
հանգամանորեն ներկայացնել և բացատրել ԲԴԽ-ի յուրաքանչյուր անդամի դերն ու
պատասխանատվությունը:
185. Քայլ 2. Եթե ԱԵԱ-ն ԾԻԳ-ի որոշումից դժգոհ է մնում նույնիսկ ԲԴԽ-ի դիտարկումից
հետո, ապա նա կարող է իր բողոքը ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանին: Դեպքերի
գրանցման, դիտարկման և լուծման համար ԵՔ-ն հետևում է ՀՀ Պետական կառավարման
օրենքներին:
Շինարարության փուլ
186. Քայլ 1. Ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրած անձինք կարող են ներկայացնել իրենց
առաջարկությունները/մտահոգությունները/բողոքները նախ և առաջ կապալառուի կողմից
ստեղծված հատուկ աշխատակազմին, որը կփորձի լուծել խնդիրը տեղական մակարդակում:
Ազդեցության ենթակա համայնքների առջև հաշվետվողականություն և թափանցիկություն
ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև տեղեկատվությունը, աջակցությունը և բողոքների
լուծման ծառայություններն ազդեցության ենթակա անձանց համար մատչելի դարձնելու
նպատակով, Կապալառուն կհիմնի հետևյալ ԲԼՄ-ն` որպես Ծրագրի ամբողջական ԲԼՄ-ի մի
մաս:
(i)

ԱԵԱ-ները կարող են մոտենալ Կապալառուի ներկայացուցչին (շինարարության
աշխղեկ, ինժեներ, սոցիալական կամ բնապահպանության մասնագետ)
աշխատանքային
տեղամասում
և/կամ
գրանցեն
իրենց

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

առաջարկությունները/դժգոհությունները բողոքների գրանցամատյանում, որը
վարում է Կապալառուն դաշտային գրասենյակում հիմնված ճանապարհի
օտարման գոտում տեղակայված շինարարական ճամբարում: Բողոքի գրանցման
ձևանմուշը, դիմումի բովանդակությունն ու ձևաչափը պետք է սահմանվեն
Կապալառուի կողմից թարմացված ՏԲԿՊ-ում և համաձայնեցվեն Ինժեների հետ:
(ii)

Կապալառուն կապահովի կոնտակտային տվյալների (դաշտային գրասենյակի
գտնվելու վայրը, աշխատանքային ժամերը, պատասխանատու կոնտակտային
անձանց անունները, հեռախոսահամարները, փոստի և էլ. փոստի հասցեները և
այլն) տրամադրումը ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական
վահանակների միջոցով:

187. Կապալառուն պետք է անհապաղ տեղեկացնի Ինժեներին և ԵՔԾԻԳ-ին ԱԵԱ-ի
ներկայացրած բողոքի մասին` բողոքի գրավոր օրինակը նրանց ուղարկելով: Կապալառուն
պետք է ձեռնարկի համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ խնդիրը լուծելու համար`
գրավոր պատասխանն/արձագանքն ուղարկելով ԱԵԱ-ին (օրինակն ուղարկելով Ինժեներին և
ԵՔԾԻԳ-ին` cc):
188. Քայլ 2. Եթե ԱԵԱ-ին չի բավարարում Կապալառուի կողմից տրված լուծումը իր բողոքին,
ապա հետագա հնարավորությունները նույնպես առկա են: ԱԵԱ-ն հաջորդիվ կարող է
բողոքով դիմել Ինժեներին Կապալառուի կողմից արձագանք ստանալուց/չստանալուց հետո
մեկ ամսվա ընթացքում:
189. Ներկայացվող առաջարկությունները/բողոքները կդիտարկվեն և կդասակարգվեն ըստ
բնապահպանական և սոցիալական բնույթի/տարաբնակեցմանն առնչվող խնդիրների:
Սոցիալական անվտանգությանն առնչվող բողոքները կլուծվեն Ինժեների և ԵՔԾԻԳ/ՀՕՏ
մասնագետների կողմից:
190. Ինժեների
բնապահպանական
մասնագետները
Կապալառու(ների)
հետ
համագործակցությամբ պետք է ծրագրային տեղամասում հիմնեն գրասենյակ, որտեղ
կներկայացվեն Ծրագրի ԱԵԱ-ի բնապահպանական դժգոհությունները ԲԿՊ-ի և ծրագրի
գործառույթների ազդեցության առնչությամբ: Ծրագրային տեղամասի գրասենյակը
կօգտագործվի շինարարության վերահսկողության համար, ներառյալ` ԲԿՊ-ին Կապալառուի
գործողությունների համապատասխանության մոնիտորինգը` ապահովելու մեղմացնող
միջոցառումների ժամանակին և պատշաճ իրականացումը, անվտանգության բոլոր
փաստաթղթերի
հրապարակման
համար,
ինչպես
նաև
համայնքից
մեկնաբանություններ/արձագանքներ ստանալու և պատասխանելու համար: Ինժեները
բողոքներին կարձագանքի 15 օրվա ընթացքում:
191. Քայլ 3. Այն դեպքում, եթե Ինժեներին չի հաջողվում բավարարել բողոքը, ԱԵԱ-ն կարող է
դիմել ԵՔԾԻԳ, ԵՔ, ԳՄ և ԱԶԲ ՀՄ-ին: Շինարարության փուլում ԾԻԳ-ին ուղղված բողոքը
կընթանա նույն ընթացակարգով, ինչ նախաշինարարական փուլում: Կոնտակտային բոլոր
տվյաները կտրամադրվեն Կապալառուի կողմից ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ
տեղեկատվական վահանակների միջոցով: Այս փուլում այդ տվյալները հասանելի կլինեն
Կապալառուի միջոցով: Կապալառուն կապահովի անհրաժեշտ բացատրություններն ու
աջակցությունը նշված մարմինների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` ԱԵԱ-ի հետ
անհատական շփման միջոցով:
192. Ի վերջո, ԱԵԱ-ն միշտ կարող է դիմել դատարանի միջամտությանը: Այնուամենայնիվ,

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Վերջնական տարբերակ V02
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
Շրջակա միջավայրի նախնական
հանգույց
ուսումնասիրություն
H. Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ

բոլոր ջանքերը կգործադրվեն խնդիրները Կապալառուի, Ինժեների և ԵՔԾԻԳ-ի մակարդակում
լուծելու համար: Եթե դա հնարավոր չէ, փորձ կարվի խնդիրը լուծել ԵՔ
մակարդակում`հնարավորինս խուսափելով/նվազագույնի հասցնելով դատավեճը:
193. Բոլոր
բողոքները,
անկախ
արդյունքից
և
լուծումներից,
պատշաճորեն
կփաստաթղթավորվեն և հասանելի կլինեն դիտարկման, մոնիտորինգի և գնահատման
նպատակներով:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02

Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

I.

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

194. Բնապահպանական կառավարման պլանը մշակվել է՝ ԱԶԲ բնապահպանական
պահանջներին և շրջակա միջավայրի պահպանության Հայաստանի Հանրապետության բոլոր
համապատասխան
օրենքներին,
կանոնակարգերին
և
ստանդարտներին
համապատասխանությունը ապահովելու համար: ԲԿՊ-ն ներառում է դրույթներ` ուղղված
ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր բացասական
ազդեցությունների
մեղմացմանն ու կանխարգելմանը: ԲԿՊ-ն ներառում է ոչ միայն մեղմացնող միջոցառումներ,
այլ նաև մոնիտորինգի գործողություններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն ծրագրի
իրականացման փուլում, դրա կառավարման համար ինժեներական նախագծման փուլում,
ինչպես նաև նախաշինարարական և
շինարարական փուլերում՝ շահագործման և
պահպանման ժամանակահատվածներում: ԲԿՊ-ն, որպես առկա ՇՄՆՈՒ-ի անբաժանելի
մաս, կներառվի մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում: ԲԿՊ-ն կից ներկայացված
է Հավելված 1-ում:
Մյուս կողմից, Կապալառուն ունի իր Պայմանագրի պայմաններով ամրագրված
պարտականությունը` սահմանելու իր շինարարական գործելակերպը, աշխատանքային
մեթոդները, ժամանակացույցը և դեպի շինարարական տեղամաս մուտքերը: Արդյունքում,
Կապալառուն
պարտավոր է լրացնել և թարմացնել Պլանը առավել մանրամասն`
տեղամասին և գործունեությանը բնորոշ մեղմացնող միջոցառումներով: Թարմացված ԲԿՊ-ն
կհամարվի որպես Կապալառուի պայմանագրային պարտավորությունների մի մաս:
195. Կապալառուն կխորհրդակցի Ինժեների հետ և կորոշի` քանի ՏԲԿՊ-ներ են անհրաժեշտ
յուրաքանչյուր Ճանապարհային հանգույցի տարածքի համար և կմշակի ՏԲԿՊ` հիմնվելով
հետևյալի վրա`
a. սահմանվում են ՏԲԿՊ-ին համապատասխան տեղամասի սահմանները,
b. բացահայտվում են առավել
բնապահպանական արժեքները,

զգայուն

ազդեցություն

կրողները

և

c. սահմանվում են աշխատանքային տեղամասին հատուկ շինարարական
գործողությունները,
d. գնահատվում է ազդեցությունների ռիսկը,
e. Սահմանվում են շրջակա միջավայրի կառավարման միջոցառումները
ուղղված ազդեցություններին, որոնք պետք է մեղմել ռիսկերի գնահատման
արդյունքում,
f.
I.1.

Մշակված ՏԲԿՊ, ներառյալ` Հավելված 3-ում նշված ենթապլանները,

Մշակված Բնապահպանական աշխատանքների պլաններ (քարտեզներ, գծագրեր
և այլն):
Մեղմացնող միջոցառումներ

196. Բնապահպանական կառավարման պլանի նպատակն է ուղղորդել Կապալառուին և
Ինժեներին բնապահպանական ազդեցությունները կանխարգելելիս և մեղմացնելիս՝ կապված
շինարարական աշխատանքների իրականացման հետ, ինչպես նաև շահագործման և դրան

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02

Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

հաջորդող սպասարկման ժամանակահատվածում ուղեցույց հանդիսանալ Երևանի
քաղաքապետարանի և այլ համապատասխան իշխանությունների, ներառյալ՝ ԲՊՏ-ի համար:
Բնապահպանական կառավարման պլանը կծառայի որպես հիմք հետևյալի համար.
(i)

Ծրագրի հավանական ազդեցությունների կառավարում և դրանց կանխարգելում
կամ մեղմացում,

(ii)

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

(iii)

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

Բնապահպանական կառավարման պլանն ամփոփում է կանխատեսվող բնապահպանական
ազդեցությունները (ինչպես նշված է Գլուխ E-ում):
Յուրաքանչյուր բացահայտված
ազդեցության համար առաջարկվել է մեղմացնող միջոցառում: Մեղմացնող միջոցառումներն
առավել հստակեցված կլինեն ռիսկի գնահատման հիման վրա, որը պետք է իրականացվի
ՏԲԿՊ-ների մշակման ընթացքում: Բնապահպանական մոնիտորինգի գործողությունները,
դրանց իրականացման համար պատասխանատու մարմինները և իրականացման
գնահատված ծախսերը նույնպես ընդգրկված են:
ՏԲԿՊ-ն
կմշակվի
Կապալառուի
կողմից
շինարարության
պայմանագրի
առանձնահատկությունների հիման վրա, այնուհետև, ԵՔԾԻԳ-ի կողմից հաստատվելուց հետո,
անհրաժեշտության դեպքում կթարմացվի`հարմարեցվելով փոփոխվող պայմաններին: Այն
կներկայացվի Ինժեներին` դիտարկման և ԵՔԾԻԳ-ի կողմից հաստատման համար: ՏԲԿՊ-ի
ցանկացած փոփոխության կամ շեղման դեպքում նախ պետք է ստանալ Ինժեների
հաստատումը:
197. Համաձայն շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի համար առաջարկվող
բնապահպանական անվտանգության կետերի` Կապալառուն պետք է նախաձեռնի հետևյալ
հետազոտություններն ու գործողությունները մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում`
(i) վարձի լրիվ դրույքով բնապահպանության մասնագետ` առողջապահության և
անվտանգության կրթությամբ և/կամ փորձով
(ii) ապահովի ԲՄ-ի, ինժեներական և աշխատանքների վերահսկողության
անձնակազմի մասնակցությունը Ինժեների կողմից կազմակերպված ԱԶԲ-ի
անվտանգության
քաղաքականության
ներկայացման
ուսուցողական
դասընթացներին,
(iii) իրականացնի
բնապահպանական
և
կողմնորոշում աշխատողների համար.

1.

անվտանգության

ուսուցում

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

և

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց

Վերջնական տարբերակ V02

Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

(v)

2.

ջրագծերի,
կոյուղագծերի,
էլեկտրականության
լարերի
հաղորդուղիների պահպանություն և/կամ տեղափոխություն,

և

այլ

3.

օդի որակի (փոշու), աղմուկի և թրթռումների ելակետային տվյալների
հավաքագրման
հետազոտություններ շինարարական աշխատանքների
մեկնարկից 21 օր առաջ կամ առկա ՇՄՆՈՒ-ում տրամադրված տվյալների
սահմանում՝ որպես կանոնավոր մոնիտորինգի ելակետային տվյալներ,
Բաժին D1 Աղյուսակ D-1 և Հավելված 6:

Կապալառուն Ինժեների հաստատմանը կներկայացնի աշխատանքային
տեղամասին հատուկ բնապահպանական կառավարման պլանը
աշխատանքների մեկնարկից 28 օր առաջ:

198. Բացի վերոնշյալից, Կապալառուն կիրականացնի հետևյալը`
(i)

ԲՄ-ի համար ապահովել մուտք աշխատանքային տեղամաս և
հարմարությունների/սարքավորումների հասանելիություն,

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

աշխատանքն ավարտելիս իրականացնել ողջ անհրաժեշտ աշխատանքը՝
ողջամտորեն ընդունելի մակարդակում` նախկին վիճակին վերականգնելով
շինհրապարակի բոլոր օգտագործված տարածքները: Այն կհաստատվի
Ինժեների կողմից վերականգնման հավաստագրի ներկայացմամբ:

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

և

ընդհանուր

մեղմացնող

1. Մասնագիտական առողջության և անվտանգության պլան,
2. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան,
3. Բուսականության մաքրման պլան,
4. Կոմունիկացիաների պահպանման և տեղափոխման պլան,
5. Շրջակա միջավայրի պահպանման պլան,
6. Շինարարական աշխատանքային ճամբարների պլան,
7. Աշխատանքային տեղամասի կառավարման պլան (քարհանքեր և բացահանքեր,
լցակույտեր, բետոնի դոզավորման սարքեր և ասֆալտի գործարաններ),
8. Երթևեկության և մուտքերի կառավարման պլան,
9. Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման պլան,
10. Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան,
11. Աշխատանքային

տեղամասի

վերականգնման,

կանաչապատման

և

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

բուսականության վերականգնման պլան:

a) Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան
201. Այս պլանի հիմնական նպատակն է փաստաթղթավորել բոլոր պահանջները՝
ուղղված
հիմնական
կապալառուին
(ՀԿ)1 և ենթակապալառուներին (ԵԿ-ներ)՝
ապահովելու համար բնապահպանական և մասնագիտական անվտանգությունն ու
առողջապահությունը Ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ ԱԶԲ-ի և Հայաստանի
օրենսդրությանը համապատասխան:
202. Կապալառուն կվարձի Առողջապահության և անվտանգության մասնագետ կամ
բնապահպանության մասնագետ, որի պարտականությունները կներառեն Հավելված 4-ում
մանրամասնած թեմաների վերաբերյալ կողմնորոշման պլանի մշակումը և իրականացումը:
203. Կապալառուն պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ աշխատանքային
տեղամասում գտնվող բոլոր անձանց առողջությունը, անվտանգությունն ու բարօրությունն
ապահովելու համար: Կապալառուն պետք է ստուգի, որ Աշխատանքներն իրականանում են
անվտանգ և արդյունավետ կերպով:
204. Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլանի իրականացումը կպահանջի
բնապահպանական, հնագիտական և անվտանգության կողմնորոշում` շինարարության մեջ
ներգրավված ողջ անձնակազմի համար: Անձնակազմի անդամները բոլոր մակարդակներում
պատասխանատվության որոշակի աստիճան ունեն՝ բնապահպանական, հնագիտական և
մասնագիտական առողջապահության և անվտանգության հարցերի
վերաբերյալ: Որպես
այդպիսին՝ շինարարության աշխատուժի իրազեկվածությունն ընդլայնելու և հմտությունները
զարգացնելու նպատակով ողջ անձնակազմին բնապահպանական հարցերի և ԲԿՊ-ի
իրականացման առնչությամբ կողմնորոշում ապահովելը խիստ կարևոր է ԲԿՊ-ի
արդյունավետությունն ապահովելու համար:
205. Պահանջներ աշխատողի անձնական պաշտպանիչ սարքավորումների համար՝ ներառյալ
կոշտ գլխարկներ, անվտանգության կոշիկներ, տեսանելի բաճկոններ, ձեռնոցներ, ակնոցներ,
պաշտպանիչ ականջակալներ և ՊԱԱ դիմակներ կամ դրան համարժեք որևէ բան՝ ըստ
պահանջի:

b) Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան
206. Այս ենթապլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների կողմից ձեռնարկվելիք
բոլոր միջոցները՝ ծրագրի մասին տեղեկությունները շահառուներին, ծրագրի ազդեցությանը
ենթակա անձանց կամ խմբերին և այլ հետաքրքրված խմբերին փոխանցելու և նրանց հետ
կապը պահպանելու համար, որը պետք է իրականանա ԱԶԲ-ի ԱՔՀ (2009)-ի և Հայաստանի
օրենսդրության համաձայն:
207. Ծրագրի
նպատակն
է
բարձրացնել
հանրության
տեղեկացվածությունը,
հետաքրքրվածությունը և շահառուների ներգրավվածությունը՝ ծրագրի մասին եղած
տեղեկությունները տարածելու միջոցով, ներառյալ՝ շինարարական աշխատանքների և դրանց
1

Հիմնական կապալառուն՝ (ՀԿ-ն) այն կազմակերպությունն է, որը պայմանագիր է կնքում ԻՄ–ի հետ
աշխատանքների համար, և որը պայմանագրով պատասխանատու է իր ենթակապալառուների (ԵԿ-ների)
աշխատանքի և վարքի համար:
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առնչվող գործողությունների ժամանակացույցը, աշխատանքային հնարավորությունները և
ծրագրի առավելությունները:
208. Պլանը մշակվել է շահառուների, ծրագրի տեղակայվածության և համայնքի անդամների և
ընդհանուր հասարակության հետ կայուն հաղորդակցություն ապահովելու մտադրությամբ:

c) Բուսական և կենդանական աշխարհի պաշտպանության և
բուսականության մաքրման պլան
209. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
մոտեցումը՝
նվազեցնելու համար ազդեցությունը գոյություն ունեցող բուսական և
կենդանական աշխարհների վրա և պաշտպանելու այն տարածքները, որտեղ կարող են լինել
վտանգված տեսակներ և որոնք կարող են հանդիպել ծրագրային տարածքում:
210. Պլանը պետք է համապատասխանի ԲՆ քաղաքականությանը և «Բուսական աշխարհի
մասին» (23.11.2009) և «Կենդանական աշխարհի մասին» (03.05.2000), ինչպես նաև
բուսականության մաքրման նպատակով քիմիական նյութերի գործածության մասին ՀՀ
օրենսդրությանը:
211. Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ԲԿՊ-ում (Հավելված 1):

d) Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխման պլան
212. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի մոտեցումը՝ սահմանված
հաղորդուղիները պահպանելու կամ տեղափոխելու և հաղորդուղիների պահպանումը կամ
տեղափոխումը շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառավարելու համար:
213. Հաղորդուղիների նախագծերը հաստատվել են հաղորդուղիների սեփականատիրոջ
կողմից: Հաղորդուղիների պահպանման և տեղափոխման պլանը կիրականացվի`
համապատասխան Տեխնիկական մասնագրերի. «Բաժիններ 1200 և 1211. Հաղորդուղիների
տեղափոխումը» հաշվի կառնվի:
214. Մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են Հավելված 1-ում:

e) Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան
215. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
մոտեցումն այն միջոցառումների կիրառման հարցում, որոնք անհրաժեշտ են հողը, օդը և
ջրային մարմինները շինարարական գործողությունների հետևանքով առաջացած էրոզիայից,
նստվածքներից, փոշուց և արտանետումներից, ինչպես նաև աղմուկից և թրթռումներից
պաշտպանելու համար: Պլանը ներառում է այնպիսի մեղմացնող միջոցառումներ, որոնք
կնվազեցնեն ցանկացած ազդեցության ռիսկը՝ այն բերելով ընդունելի մակարդակի վրա
օգտագործված բոլոր վայրերում՝ շինհրապարակներում, ճամբարներում, շինարարական
նյութերի և տեխնիկայի տեղափոխման համար նախատեսված ճանապարհների վրա,
քարհանքերում, բացահանքերում, աղբի կուտակման վայրերում և այլն (տես
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան): Հիմնականում այն ուղղված է
հետևյալ ասպեկտներին`
(i)

Հողի էրոզիայի և նստվածքների վերահսկում,

(ii)

Օդի աղտովածության և փոշու վերահսկում,

(iii)

Աղմուկի և թրթռումների վերահսկում:

216. Կիրառելի են Տեխնիկական մասնագրերի հետևյալ Բաժինները՝ Բաժին 101. Ընդհանուր
պահանջներ, 101.15 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և Բաժին 1002. Բուսահող
217. Հողի էրոզիայի և նստվածքների հսկողության պլանը սահմանում է շինհրապարակում
աշխատանքների պատշաճ կազմակերպումը` նվազեցնելու մերկացած տարածքները և
խուսափելու հողի էրոզիայից և նստվածքներով լի արտահոսքերի առաջացումից:
218. Պլանը ներառում է բուսահողի կառավարմանն առնչվող խնդիրներ: Բուսահողը
կհեռացվի բնական չխախտված լանդշաֆտներից և լիցքի տարածքներից, բացահանքերից:
Բուսահողը կպահպանվի և ժամանակավորապես կպահեստավորվի` հարթեցման
գործողությունների ավարտից հետո հանույթների և լիցքերի շեպերում հետագա
վերաօգտագործման
համար:
Բուսահողը
կպահեստավորվի`
շինհրապարակի
վերականգնման և բաժանիչ գոտիներում օգտագործման համար: Բուսահողի ավելացած
մասը, որը չի օգտագործվել ճանապարհի շինարարական աշխատանքներում, կկուտակվի ԵՔի կողմից սահմանված վայրերում:
219. Կառավարման միջոցառումները մշակվել են` նվազեցնելու առողջությանը հասցվող և
անհանգստություն պատճառող պոտենցիալ ազդեցությունները, ինչպես նաև օդի
աղտոտումը` շինարարական գործողություններից առաջացող փոշու և գազային
արտանետումների վերահսկողության միջոցով:
220. Աղմուկի և թրթռումների վերահսկողության նպատակն է նվազեցնել և կառավարել
աղմուկի և թրթռումների բարձրացած մակարդակների պոտենցիալ ազդեցությունները, որոնք
առաջացնում
են
առողջական
և
սեփականության
ռիսկեր,
ինչպիսիք
են`
անհանգստությունները, լսողության թուլացումը, որոնք կարող են ազդեցության ենթարկել և′
շինարարության աշխատողներին, և′ մոտակայքում ապրող բնակիչներին:

f) Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան
221. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը Ծրագրի օտարման գոտում կամ մոտակայքում գտնվող շինարարական
աշխատանքի ճամբարները կառավարելիս` հաշվի առնելով, որ օտարման գոտին
հիմնականում գտնվում է խիտ բնակեցված թաղամասում:
222. Նախագծին, շինարարությանն ու ճամբարների օգտագործմանն առնչվող հարցերը
կապված են թե՛ ճամբարների շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների, թե՛
ճամբարները համապատասխանաբար պլանավորելու անհրաժեշտության հետ՝ շրջակա
միջավայրը պահպանելու և
աշխատողների առողջությունը, անվտանգությունն ու
հարմարավետությունն առավելագույնի հասցնելու համար: Կապալառուի գրասենյակների,
Կապալառուի անձնակազմի համար կացարանների, աշխատանքային ճամբարների,
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սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների պահեստավորման համար վայրեր ընտրելու
հիմնական չափանիշը/սկզբունքն այն է, որ նվազագույնի հասցվեն հողի և ստորգետնյա ջրերի
աղտոտվածությունը և մոտակա բնակիչներին պատճառած անհանգստությունը` խուսափելով
բնակչության և տեղական/կենտրոնական իշխանության միջև կոնֆլիկտային իրավիճակների
առաջացումից:

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

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

i) Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
226. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ՀԿ-ի, ԵԿ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը շինարարական աշխատանքների ընթացքում քիմիական նյութերի
տեղափոխման, դրանց պահեստավորման, օգտագործման, տեղավորման աշխատանքներում,
ինչպես նաև վտանգավոր նյութերի պատահական արտահոսքի դեպքում համապատասխան
միջոցներ կիրառելիս: Հավելված 3-ում նախատեսված միջոցների կիրառումը թույլ կտա
նվազեցնել ցանկացած ազդեցության ռիսկը՝ այն հասցնելով ընդունելի մակարդակի վրա:

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

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
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I. Բնապահպանական կառավարման պլան

(i) խուսափել թափոնների առաջացումից և շրջանցել աղտոտված հողերը,
(ii) նվազեցնել թափոնների առաջացումը և շրջանցել աղտոտված հողերը,
(iii) հնարավորինս իրականացնել թափոնների կրկնակի օգտագործում,
(iv) վերամշակել այնքան թափոն, որքան հնարավոր և
(v) թափոնները և տեղահանված աղտոտված հողը կուտակել բնապահպանական
տեսանկյունից հարմար ձևով՝ այն տարածքներում, որոնք սահմանված են
համապատասխան իշխանությունների կողմից:
229. Նշված սկզբունքների համաձայն թափոնների, փչացած նյութերի և աղտոտված հողի
կառավարումը՝ համապատասխան տեղավորման, ըստ տեսակների տարանջատման,
պահեստավորման, կուտակման և կրթական/ուսուցողական մեթոդների կիրառման հետ
միասին, կապահովի թափոնների առաջացման և աղտոտված հողի հետ շփման ռիսկի ցածր
մակարդակ: Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները թվարկված են Հավելված 3-ում և
կարող են լրացվել Կապալառուի կողմից ՏԲԿՊ-ում:

k) Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման, կանաչապատման և
բուսականության վերականգնման պլան
230. Հղում կատարել նաև Տեխնիկական մասնագրերի հետևյալ Բաժիններին՝ Բաժին1002.
Բուսահող, Բաժին 1003. Ծառեր և թփեր և Բաժին 1005. Ճմապատում:
231. Այս պլանի նպատակն է փաստաթղթավորել ԿԽ-ի, ՇԽ-ների և նրանց աշխատողների
գործելակերպը շինհրապարակի մաքրման և վերականգնման, ներառյալ` կանաչապատման և
նախկին բուսականության վերականգնման աշխատանքներում:

l) Հետշինարարական փուլ (շահագործում և սպասարկում)
232. Թերությունների վերացման ժամանակահատվածի այն ընթացքում, երբ Կապալառուի
կողմից շինհրապարակում իրականացվում են թերությունների շտկման աշխատանքներ,
Կապալառուն
պատասխանատու
կլինի
ԱԶԲ
ԱՔՀ-ին
և
ՀՀ
օրենսդրությանը
բնապահպանական անվտանգության համապատասխանության համար: Թերությունների
վերացման ժամանակահատվածի և դրան հաջորդող շահագործման փուլի մնացած ողջ
հատվածում
բնապահպանական
համապատասխանությունը
ՀՀ
օրենսդրության
պահանջներին կապահովվի ԵՔ-ի կողմից:
I.2.

Մոնիտորինգ

233. Մոնիտորինգը ԲԿՊ-ի ներքո ներառում է մոնիտորինգի ելակետային տվյալների
հավաքագրումը և բնապահպանական կանոնավոր մոնիտորինգի պլանը:
234. Բնահողի որակի, օդի որակի, աղմուկի և թրթռումների վերաբերյալ ելակետային
տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է Ինժեների կողմից սույն ՇՄՆՈՒ-ի
պատրաստման ընթացքում, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից կիրականացվի կամ
կհաստատվի շինարարական աշխատանքների մեկնարկից 21 օր առաջ:
235. Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մոնիտորինգի պլանը որպես Բնապահպանական

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

կառավարման պլանի բաղադրիչ. մոնիտորինգի իրականացումը կմշակվի Կապալառուի
կողմից և կհամաձայնեցվի Ինժեների հետ` հետագա կանոնավոր մոնիտորինգի համար
հստակ նշելով չափման կետերի տեղավայրը, չափումների ժամանակացույցը և յուրաքանչյուր
չափվող կետի սահմանային արժեքները՝ համեմատական վերլուծության համար: Հետագա
կանոնավոր մոնիտորինգի սահմանային արժեքները կսահմանվեն ելակետային տվյալների և
հայաստանյան ստանդարտների հիման վրա և կհամաձայնեցվեն Ինժեների հետ: Ելակետային
տվյալների հետազոտության արժեքը կներառվի Կապալառուի բյուջեում:
236. Բնապահպանական կանոնավոր մոնիտորինգի պլանը ներառում է ծրագրված
գործողություններ, որոնք կուղղորդեն կապալառուներին՝ ստուգելու և/կամ համեմատելու
մեղմացնող
միջոցառումները
Ծրագրի
արդյունքում
առաջացած
բացասական
ազդեցությունները կանխարգելելու և վերահսկելու համար: Այն նաև օգտագործվում է չափելու
և տարբեր պարամետրերի համեմատական վերլուծություն իրականացնելու համար՝
պարզելու, թե արդյոք բնապահպանական ստանդարտները և ցուցանիշները պահպանված
կամ
գերազանցված
են,
որպեսզի
անհապաղ
գործողություններ
ձեռնարկվեն:
Բնապահպանական մոնիտորինգը կարող է նաև ցույց տալ և որոշել մեղմացնող
միջոցառումների
արդյունավետությունը՝
Ծրագրի
անցանկալի
ազդեցությունները
վերահսկելու համար: Այն մոնիտորինգի կենթարկվի Ինժեների կողմից՝ որոշելու, թե արդյոք
առաջարկված մեղմացնող միջոցառումներն արդյունավետորեն են իրականացված:
Բնապահպանական մոնիտորինգի արդյունքները կփաստաթղթավորվեն` բացասական
ազդեցության նշանները արձանագրելու նպատակով, որոնք հայտնաբերվել են հնարավորինս
վաղ` ուղղիչ միջոցառումների իրականացման նպատակով: Այն դեպքում, երբ մոնիտորինգի
արդյունքները չեն համապատասխանում բնապահպանական կատարողականության
ցուցանիշներին, ձեռնարկված գործողությունները նույնպես կարձանագրվեն:
237. Մոնիտորինգը բաղկացած է ընթացիկ դիտարկումներից և մոնիտորինգից, որը
համեմատում է բացահայտումները ելակետային տվյալների և շեմքային ցուցանիշների հետ.
1.

շինարարության փուլում,

2.

հետշինարարական փուլում:

238. Մոնիտորինգը
պետք
է
իրականացվի
Ծրագրի
տարբեր
մակարդակներից
բնապահպանության մասնագետների մոնիտորինգային տեղամասային այցելությունների
միջոցով: Տեղամասային այցելությունները պետք է իրականացվեն մոնիտորինգի
պաշտոնական
ժամանակացույցի
համաձայն`Կապալառու`շաբաթական,
Ինժեներ`
շաբաթական, ԵՔԾԻԳ` ամսական: Բնապահպանական մոնիտորինգի առաջադրանքների
մանրամասները նկարագրված են Հավելված 1, Աղյուսակ 2-ում:
I.3.

Իրականացման կազմակերպումը

239. Իրականացման ժամանակացույցը, պատասխանատու մարմինները և իրականացման
համար գնահատված ծախսերը ներկայացված են ԲԿՊ-ում (տես Հավելված 1):

a) Բնապահպանական անձնակազմ
240. Միջազգային և տեղական բնապահպանության մասնագետները կընդգրկվեն Ծրագրի
բոլոր մակարդակներում` ԵՔԾԻԳ, Ինժեներ և Կապալառու: Ծրագրի գործողությունների
համապատասխանությունը
ԱԶԲ
անվտանգության
քաղաքականությանը
և
ՀՀ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրություն
I. Բնապահպանական կառավարման պլան

օրենսդրությանն ապահովելու նպատակով կարողությունների զարգացումը, ինչպես նաև
բնապահպանության
բաժինների
և
մասնագետների
առաջադրանքներն
ու
պարտականությունները նույնպես նկարագրված են Հավելված 1-ի Աղյուսակ 1-ում:

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

(ii)

Կապալառուն առողջապահության և անվտանգության բնագավառի կրթությամբ
ունի ստորև նշված պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`


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



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



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



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



Եթե մոնիտորինգի արդյունքները չեն բավարարում սահմանված
պահանջները, բնապահպանության մասնագետը հնարավորինս շուտ
սահմանում է անհրաժեշտ ուղղիչ գործողություններ համապատասխան
ուղղիչ գործողությունների պլանի միջոցով:



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



Բնապահպանության մասնագետը պատրաստում է շաբաթական և
ամսական բնապահպանական հաշվետվություն՝ որպես Կապալառուի
աշխատանքների առաջընթացի վերաբերյալ ամսական հաշվետվության
մի մաս:

Ինժեների բնապահպանության մասնագետը (առողջության և անվտանգության
բնագավառի կրթությամբ) ունի ստորև նշված պարտավորությունները, դերերը և
առաջադրանքները`


Վերահսկել, մոնիտորինգի ենթարկել, ստուգել և համակարգել օրական,
շաբաթական
և
ամսական
կտրվածքով
Կապալառուի
բնապահպանության,
առողջապահության
և
անվտանգության

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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I. Բնապահպանական կառավարման պլան

մասնագետի և վերահսկող խմբի առաջադրանքները/գործողությունները,
ինչպես նաև Կապալառուի շինարարական գործունեությունը,

(iii)



Ստուգել այն տարածքները, որոնք Կապալառուն նպատակադրված է
օգտագործել
շինճամբարների,
սարքավորումների/մեխանիզմների
պահեստավորման,
կայանման,
թափոնների
կուտակման,
առողջապահական
և
անվտանգության
նկատառումներով
մինչ
շահագործման մեկնարկը: Այդ ստուգումների արդյունքների հիման վրա
պատրաստել հաշվետվություններ և ներկայացնել դրանք ԵՔԾԻԳ-ի
հաստատմանը այս տեղեկատվությունը հասանելի լինելուն պես,



Դիտարկել
Կապալառուի
կողմից
տրամադրված
ուղղիչ
գործողությունների պլանները և հնարավորինս արագ փոխանցել դրանք
ԵՔԾԻԳ-ին հաստատման համար,



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



Մոնիտորինգի
ենթարկել
արդյունավետությունը,



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



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



Պատրաստել առաջընթացի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն
Կապալառուի առաջընթացի վերաբերյալ ամսական հաշվետվության և
դաշտային այցելությունների արդյունքների հիման վրա, ներառյալ`
բնապահպանական անվտանգությունը և մոնիտորինգի իրականացումը,



Պատրաստել եռամսյակային հաշվետվություններ, ինչպես նաև փուլի
ավարտական հաշվետվություն` ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնելու նպատակով:

ուղղիչ

գործողությունների

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


կանոնավոր կերպով ստուգել շինարարական գործողությունները,



դիտարկել
ամսական
ներառյալ`
Ինժեների
հաշվետվությունները,



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



պահել մոնիտորինգի գրանցված տվյալները,



պատրաստել և ԱԶԲ-ին հանձնել կիսամյակային հաշվետվություններ,



դիտարկել և ԱԶԲ-ին հանձնել փուլի ավարտական հաշվետվություններ`
պատրաստված Ինժեների կողմից,

բնապահպանական
անվտանգությունները,
կողմից
ներկայացված
մոնիտորինգի

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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ԵՔԾԻԳ-ի առաջադրանքների ավելի լայն շրջանակը, որը ներառում է
ԲԿՊ-ի ընդհանուր կառավարումը և ՀՀ օրենսդրությանն ու ԱԶԲ
Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրին (2009) դրանց
համապատասխանության ապահովումը, ներկայացված են սույն
հաշվետվության B.4 մասում:

(iv)

ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական պետական
տեսչությունը (ԲՊՏ) իրավասու է ստուգելու ծրագրի համապատասխանությունը
շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներին և համապատասխան
կանոնակարգերին` համաձայն ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության:

(v)

ԷՆ-ն պատասխանատու
է բնապահպանական
ստուգումներ իրականացնելու համար:

համապատասխանության

c) Իրազեկման բարձրացում և բնապահպանական ուսուցում
242. Կապալառուն
պատասխանատու
կլինի
Ծրագրի
գործողությունների
և
բնապահպանական իրազեկման վերաբերյալ ընդհանուր կողմնորոշիչ դասընթացներ
կազմակերպելու համար:
Այս դասընթացները կկենտրոնանան աշխատանքային
տեղամասում աշխատող բոլոր մարդկանց/աշխատողների պարտականությունների վրա՝
առնչվելով շրջակա միջավայրի պահպանությանը և շինարարության փուլում սոցիալական
խնդիրների վերաբերյալ անվտանգ մոտեցում ցուցաբերելուն` համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի (2009թ.),
ՀՀ բնապահպանական օրենսդրությանը և սույն ՇՄՆՈՒ-ի ու ԲԿՊ-ի:
243. Դասընթացների նպատակն է ԲԿՊ-ն հնարավորիս մատչելի ձևով ներկայացնել
դաշտային աշխատակիցներին: Դասընթացները կներառեն, սակայն սահմանափակված չեն
լինի հետևյալով`թափոնները սկզբնաղբյուրում հասցնել նվազագույնի, հարգել և պաշտպանել
վայրի բնությունը աշխատանքային տեղամասում, թափոնների պատշաճ կառավարում,
աշխատողների անվտանգության ապահովման միջոցառումներ աշխատանքի ընթացքում և
արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածություն պատահարների դեպքում և այլն:
Առանձին ուսուցում պետք է կազմակերպվի նաև ազդեցության ենթարկվող հարակից
համայնքների համար` ԲԼՄ մասին տեղեկացնելու և շինարարության ընթացքում մարդկանց
պատահարներից զերծ պահելու նպատակով: Հատուկ ուսուցում կներառվի նաև
բեռնատարների և սարքավորումների վարորդների համար:
I.4.

Ծախսերը և ֆինանսավորման աղբյուրները

Շրջակա միջավայրի պահպանման արժեքը, որպես առանձին վճարման ենթակա միավոր,
ներառված է Ծավալների ամփոփագրում և հաշվարկված է Աշխատանքների արժեքների 2%-ի
չափով:
Ի լրումն, շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող ծախսերը
(վերահսկողություն, հետազոտություններ, ուսուցումներ, հաղորդակցություն հանրության
հետ, հաշվետվություններ) նախատեսված են նաև Ինժեների բյուջեում` առաջարկի պահանջի
շրջանակներում: Ծախսերը կապված են հետևյալ գործողությունների իրականացման հետ.
244. ԲԿՊ-ի և դրան առնչվող ենթապլանների արժեքները/ծախսերը կազմում են Ծրագրի
իրականացման ուղղակի ծախսերի մի մասը: Այսպիսով՝ արժեքները Կապալառուի կողմից
գնահատվել են որպես Ծրագրի երեք ընդհանուր փուլերի՝ նախաշինարարության,
շինարարության և հետշինարարական շահագործման փուլերի մարգինալ արժեքեր:
Ինդիկատիվ ծախսերը ներկայացված են Հավելված 3, Աղյուսակ 1-ում: Ստորև ներկայացված է

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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արժեքերի ամփոփ աղյուսակը:

Աղյուսակ I.1 – ԲԿՊ-ի նախահաշիվ և ֆինանսավորման աղբյուրներ (ենթակա է վերանայման)
Գործունեության տեսակը Արժեքները
ԱՄՆ$
Բնապահպանական
մեղմացնող
միջոցառումների
իրականացում և
մոնիտորինգ

422 000

Հետազոտությունները նույնպես ներառված են
բյուջեի մեջ:

Ամրապնդել ԲԿՊ-ի
վարչակազմը՝ ներառյալ
պահանջվող
կարողությունների
զարգացումն ու ուսուցումը

89 630

Մեծացնել Ծրագրի
անձնակազմի և
աշխատողների
իրազեկվածության
աստիճանը

4 675

I.5.

Կապալառու
422 000 $ ներառված է ընդհանուր շինարարական
ծախսերի մեջ
Ինժեներ
Վճարում/փոխհատուցում (շաբաթական 2 անգամ * 4
շաբաթ* 18 ամիս)

(աշխատանքների 2 %՝
գումարած
հաղորդուղիների
տեղափոխման արժեքը)

Ընդամենը՝ ԱՄՆ դոլար

Արդյունքների աղբյուրները

Կապալառու
50 750 $՝ ներառված ընդհանուր շինարարական
ծախսերի մեջ
Ինժեներ
38 880 $՝ ներառված բյուջեի մեջ

Կապալառու
4 675 $ ներառված է ընդհանուր շինարարական
ծախսերի մեջ

516305

Հաշվետվություն

245. Ծրագրի բնապահպանական անվտանգության համապատասխանության վերաբերյալ
կանոնավոր կերպով հաշվետվություն կներկայացվի ծրագրի իրականացման բոլոր
մակարդակներում` Կապալառու, Ինժեներ, ԵՔԾԻԳ, ԵՔ և ԱԶԲ:
246. Կապալառուի կողմից Ինժեներին պետք է ներկայացվեն հետևյալ բնապահպանական
հաշվետվությունները՝
(i)

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

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 2 – Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհային
հանգույց
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(ii)

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ շաբաթական հաշվետվություններ. Շրջակա
միջավայրի
մոնիտորինգի
գործողությունների
արդյունքներն
ու
բացահայտումները կփաստաթղթավորվեն Կապալառուի կողմից հատուկ
մշակված և ԵՔԾԻԳ-ի կողմից հաստատված մոնիտորինգի ստուգաթերթիկում:
Մոնիտորինգի
շաբաթական
հաշվետվությունը
պետք
է
ներառի
բնապահպանական իրականացման ցուցանիշը և մեղմացնող միջոցառումների
արդյունավետության գնահատումը:

(iii)

Ամսական առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետություններ. Շրջակա միջավայրի
վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը կներկայացվի որպես Կապալառուի
Ամսական առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվության մաս: Ամսական
հաշվետվությունները պետք է լինեն վերլուծական և բացատրություններ
տրամադրեն շեղումների, անհամապատասխանությունների կամ պատահած
խնդիրների վերաբերյալ:

(iv)

ԵՔԾԻԳ-ին հանձնել փուլի ավարտական հաշվետվությունը:

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

Աշխատանքային տեղամասեր,

(ii) աշխատանքային տեղամասի անվտանգություն. շինհրապարակի աշխատողներ
և շրջակա համայնքներ,
(iii) նյութերի և թափոնների կառավարում և տեղավորում, ներառյալ` վտանգավոր
թափոնները,
(iv)

կապալառուի հարմարություններ և սարքավորումներ,

(v)

քարհանքեր, բացահանքեր և հանույթի նյութի դատարկման վայր,

(vi)

բետոնի դոզավորման գործարան և

(vii)

հանրային հաղորդակցություն և բողոքարկումներ:

248. Պատահարների դեպքում (հրդեհ, պայթյուն, նավթայուղերի և բիտումի արտահոսք),
Կապալառուն պետք է անմիջապես տեղեկացնի վերահսկողության ինժեներին: Նախնական
ծանուցումը կարող է լինել բանավոր, որին պետք է հետևի զեկույցը` պատահարից հետո 24
ժամվա ընթացքում:
249. Ինժեները ԵՔԾԻԳ-ին ներկայացնում է բնապահպանական երաշխիքների վերաբերյալ
ամսական մոնիտորինգի հաշվետվություններ` որպես առաջընթացի վերաբերյալ ամսական
հաշվետվության և մոնիտորինգի եռամսյակային հաշվետվությունների մի մաս: ԵՔԾԻԳ-ը
ԱԶԲ-ին կներկայացնի բնապահպանական անվտանգությունների վերաբերյալ կիսամյակային
հաշվետվություն: Կիսամյակային հաշվետվությունները կհրապարակվեն ԵՔԾԻԳ-ի և ԱԶԲ-ի
կայքէջերում:

J.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
J.1.

Եզրակացություններ

250. Հավելված 1-ի Արագ բնապահպանական գնահատման և ՇՄՆՈՒ-ի արդյունքների
հիման վրա ենթածրագրի դասակարգումը “B” խմբում հաստատվել է և, համաձայն ԱԶԲի բնապահպանական քաղաքականության, մանրամասն ՇՄԱԳ չի պահանջվում:
Միևնույն ժամանակ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ՇՄԱԳ օրենսդրության,
սույն ծրագրի համար ՇՄԱԳ ընթացակարգ և փորձաքննություն չի պահանջվում:
Հնարավոր բացասական ազդեցությունները (ինչպես օրինակ` անհանգստություն
աղմուկից, փոշուց, երթևեկության և մուտքի փոփոխություններ, որոնք հավանաբար
կկրեն հարակից համայնքները, ազդեցությունը բուսական և կենդանական աշխարհի
վրա) կապված են տեղադիրքի և շինարարական աշխատանքների հետ, կունենան
ժամանակավոր բնույթ և կարող են նվազեցվել` հետևելով աշխատանքային տեղամասի
համար մշակված հատուկ բնապահպանական կառավարման պլանին, ապահովելով
համապատասխան վերահսկողություն և ժամանակին իրականացնելով ԲԿՊ-ում
սահմանված անհրաժեշտ մեղմացնող միջոցառումները:
251. Միևնույն ժամանակ, աղմուկի ելակետային տվյալների հետազոտությունների
արդյունքների հիման վրա (հատկապես այն տարածքներում, որտեղ աղմուկի
մակարդակը ներկայումս ցածր է) պետք է իրականացվեն աղմուկի մեղմացնող
միջոցառումներ՝ շահագործման փուլում աղմուկի ազդեցությունները նվազեցնելու
նպատակով: Այդ մեղմացնող միջոցառումները մանրամասնորեն կներկայացվեն
աղմուկի
մասնագետի
հետագա
հետազոտությունների
համաձայն:
Հետազոտություններն ու մեղմացնող միջոցառումների իրականացումը պետք է
նախաձեռնվի ԵՔ-ի կողմից հարկ եղած դեպքում:
252. Սույն
ծրագրի
հիմնական
առավելություններն
են՝
երթևեկության
գերբեռնվածության նվազում, տնտեսական օգուտներ և տարածքային օդի որակի
բարելավում:
J.2.

Առաջարկություններ

253. Շինարարության կապալառուն կդիտարկի սույն ՇՄՆՈՒ-ն և ԲԿՊ-ն որպես
Պայմանագրի մաս:
254. ԲԿՊ-ի (Հավելված 3) հիման վրա Կապալառուն կպատրաստի և Ինժեների
հաստատմանը կներկայացնի Տեղամասային Բնապահպանական կառավարման պլան
(ՏԲԿՊ), որը կներառի մանրամասն գործառնական բնապահպանական կառավարման և
մոնիտորինգի միջոցառումները մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում` նախքան
շինարարական աշխատանքները սկսելը, շինարարական գործողությունների ողջ
ժամանակաընթացքում և թերությունների վերացման ժամանակահատվածում:
255. Ինժեները մոնիտորինգի կենթարկի և կվերահսկի ԲԿՊ-ով սահմանված մեղմացնող
միջոցառումների
իրականացումը
Կապալառուի
կողմից
և
կներկայացնի
անհամապատասխանության ծանուցում դրանց ոչ պատշաճ, ոչ ժամանակին
իրականացման առնչությամբ: Անհամապատասխանության աստիճանը կորոշվի ըստ
անհամապատասխանության չափանիշների, ինչպես սահմանված է Բնապահպանական
անվտանգության տեղեկագրում: Կապալառուի նկատմամբ կկիրառվեն տուգանքներ
անհամապատասխանության III մակարդակի դեպքում. Աշխատանքների ընթացքում
Կապալառուն ՇՄՆՈՒ և ԲԿՊ ցանկացած պահանջը բարելավելու վերջնաժամկետի

օրվանից կենթարկվի օրական 200 ԱՄՆ դոլար տուգանքի: Ինժեները կարող է նաև
դադարեցնել համապատասխան աշխատանքները (Կապալառուի ծախսերով), քանի դեռ
ՇՄՆՈՒ և ԲԿՊ-ի պահանջները չեն իրականացվել և շտկվել` ի գոհունակություն
ՄՆՇՎԽ-ի: Նման տուգանքները անկախ կլինեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված
տուգանքներից:
256. Շինարարական
աշխատանքների
համապատասխանությունը
ԱԶԲ
անվտանգությանը և ՀՀ օրենսդրությանը կստուգվի Կապալառուի, Ինժեների և ԵՔԾԻԳ-ի
կողմից իրականացվող պարբերական մոնիտորինգի միջոցով:
257. Մինչև ծրագրի վերջը և նախքան դրա ավարտը բնապահպանական մոնիտորինգի
իրականացումը կհանձնվի Երևանի քաղաքապետարանի Բնապահպանական բաժնին:
258. Կապալառուի համապատասխան մասնագետը Ինժեների հետ միասին կհետազոտի
շինարարական գործողությունների հետևանքով հնարավոր ազդեցության ենթակա
համայնքային ծառերի և թփերի տեղը և կառաջարկի մեթոդներ` կանխելու դրանց
կորուստը: Բոլոր ծառերն ու թփերը, որոնք չեն ենթարկվի շինարարական
գործողությունների ազդեցությանը, սակայն մոտ են գտնվում աշխատանքային
տեղամասին, պետք է պաշտպանվեն: Մյուս բոլոր ծառերն ու թփերը, որոնք չեն կարող
պահպանվել, կվերատնկվեն 6:1 հարաբերակցությամբ: Փոխարինող ծառերի և թփերի
տնկումը կիրականացվի հողի համապատասխան պայմաններ ունեցող վայրերում:
Կօգտագործվեն չորակայուն և փոշեդիմացկուն տեղական տեսակներ: Նոր տնկված
տնկիները Կապալառուի կողմից պետք է խնամվեն 1-3 տարի` թերությունների
վերացման
ժամանակահատվածում:
Այնուհետև,
բուսականության
խնամքը
կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:
259. Կապալառուն պետք է ընդունի սույն ՇՄՆՈՒ-ի և ԲԿՊ-ի հետազոտությունների և
ուսումնասիրությունների (ծառերի նույնականացման, հաշվառման, շրջակա միջավայրի
ելակետային տվյալների, հաղորդուղիների) արդյունքները կամ իրականացնի օդի
որակի, աղմուկի և թրթռումների ելակետային տվյալների հավաքագրում շինարարական
աշխատանքների մեկնարկից 21 օր առաջ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
ԱՐԱԳ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԱԲԳ) ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ

ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ ԵՎ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐ

Արագ բնապահպանական գնահատման (ԱԲԳ) ստուգաթերթիկ

Ցուցումներ՝


Այս ստուգաթերթիկը պետք է պատրաստվի ծրագրի բնապահպանական
դասակարգումը հիմնավորելու համար: Այն պետք է կցվի բնապահպանական
դասակարգման ձևին, որը պետք է կազմվի և ներկայացվի տարածքային և կայուն
զարգացման բաժնի գլխավոր հաշտարարի և համապատասխանության համար
գլխավոր պատասխանատուի հաստատմանը:



Այս ստուգաթերթիկը պետք է լրացվի տարածքային բաժնի բնապահպանության
մասնագետի աջակցությամբ:



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



Պատասխանե՛ք հարցերին՝ համարելով, որ դա «առանց մեղմացման» դեպք է: Սրա
նպատակն է ի հայտ բերել հնարավոր ազդեցությունները: Օգտագործե՛ք
«դիտողություններ» բաժինը՝ ցանկացած ակնկալվող մեղմացնող միջոցառում
քննարկելու համար:

Երկիրը/Ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետություն/Երևանի քաղաքային կայուն
տրանսպորտի ծրագիր
Դավթաշենի կամուրջ-Աշտարակի մայրուղի
ճանապարհահատված
Հատվածների բաժանում
Ավտոճանապարհներ և մայրուղիներ
Անցկացվում է /Ամսաթիվը.
Արման Վերմիշյանի և Կլաուս Շոնֆելդի կողմից, հունվարի 28,2010
Նաոմի Հուլ և Կլաուս Շոնֆելդ, փետրվարի 10, 2010
Նաոմի Հուլ, Դավիթ Յավրույան և Կլաուս Շոնֆելդ, մարտի 17, 2010

Ստուգող հարցեր
Ա. ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Արդյո՞ք
Ծրագրի տեղամասը գտնվում է հետևյալ
բնապահպանական զգայուն գոտիներից որևէ մեկի
մերձակայքում կամ ներսում

Այո

Ոչ

1. Մշակութային ժառանգություն հանդիսացող
տարածքներ
2. Պահպանվող տարածքներ
3. Խոնավ հողեր/տարածքներ

X

4.
5.
6.
7.

X
X
X

Մանգլիանտառներ
ԳԵՏԱԲԵՐԱՆԱԾՈՑԵՐ (ԷՍՏՈՒԱՐՆԵՐ)
Պահպանվող տարածքների բուֆերային գոտի
Կենսաբազմազանության պահպանման հատուկ
տարածքներ
B. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արդյո՞ք ծրագրի իրականացման հետևանքով տեղի
կունենա…
1. Ոտնձգություն պատմական/մշակութային
տարածքների նկատմամբ, լանդշաֆտի
աղավաղում ճանապարհային լիցքերի,
հանույթների և քարհանքերի պատճառով
2. Ոտնձգություն կարևոր էկոլոգիական վայրերի
նկատմամբ (օր.՝ խոցելի կամ պահպանվող
տարածքների վրա)

Նշումներ

X
X

X

X

X

3. ճանապարհների հետ հատվող ջրային ուղիների
մակերեսային ջրերի հիդրոլոգիայի
փոփոխություն, որը շինարարության
իրականացման վայրում հողի էրոզիայի աճի
հետևանքով ճյուղավորումներում առաջացնում է
նստվածքագոյացումներ

X

4. Մակերևութային ջրերի որակի վատթարացում
բանվորների բնակավայրերից տիղմի լվացման և
հոսքաջրերի և շինարարության մեջ օգտագործվող
քիմիկատների հետևանքով

X

Չկան մակերևութային ջրային
մարմիններ:
Շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում,
ընթացիկ մեղմացնող
միջոցառումների միջոցով
կնվազեցվի արտահոսքը դեպի
շրջակա հողեր, որը կարող է
աղտոտել գրունտային ջրերը:

Ստուգող հարցեր
5. Աշխատանքների իրականացման վայրում օդի
աղտոտման ավելացում՝ քարերի փշրման,
կտրման և լիցքի և ասֆալտի մշակման ժամանակ
քիմիկատների օգտագործման հետևանքով

Այո
X

6. Աղմուկ և թրթռում պայթեցման և այլ
շինարարական աշխատանքների պատճառով

X

7. Մարդկանց տեղահանումը կամ հարկադիր
տարաբնակեցումը
8. Այլ սոցիալական մտահոգություններ, որոնք
առնչվում են ենթածրագրի իրականացման
վայրում կենսապայմանների
անհարմարություններին, որոնք կարող են վերին
շնչառական ուղիների հիվանդություններ և սթրես
առաջացնել
9. Գոյություն ունեցող ճանապարհների մոտ նոր
շինարարության իրականացման դեպքում մեքենա
վարելու համար վտանգավոր պայմաններ

X

10. Շինարարության իրականացման վայրերում
վատ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ և պինդ
թափոնների հեռացում և հավանաբար՝ վարակիչ
հիվանդությունների փոխանցում բանվորներից
տեղի բնակչությանը
11. Մոծակների և կրծողների կողմից տարածվող
հիվանդությունների համար ժամանակավորապես
բարենպաստ միջավայրի ստեղծում
12. Ճանապարհի օտարման գոտում բնակվող
մարդկանց տեղափոխություն և հարկադիր
տարաբնակեցում
13. Փոխադրումների ծավալի աճի հետ կապված
պատահարների ռիսկի մեծացում, որը
հանգեցնում է թունավոր նյութերի պատահական
արտանետման և կյանքի կորստի

X

14. Երթևեկության ինտենսիվության հետևանքով
աղմուկի ավելացում և օդի աղտոտվածություն
15. Նավթի, յուղի և վառելիքի և ճանապարհն
օգտագործող փոխադրամիջոցների կողմից
օգտագործվող այլ նյութերի արտանետումից ջրի
աղտոտման ռիսկի ավելացում

X

Ոչ

X

X

Նշումներ
Ընթացիկ մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:
Ընթացիկ մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:

Հողերի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագիրն
(ՀՕՏԾ) անդրադառնում է:
Փոշու առաջացումը, որը բնական
երևույթ է համարվում այսպիսի
շինարարության ընթացքում,
կնվազեցվի ընթացիկ մեղմացնող
միջոցառումների միջոցով,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:
Ընթացիկ մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:
Ընթացիկ մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:

X

ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է:

X

Մինչ ակնկալվում է, որ
բարելավված ճանապարհների
վրա կմեծանա երթևեկության
ինտենսիվությունը, ապա
բարելավված ճանապարհի
մակերևույթի ծրագծի, նշանների
ու երթևեկության լույսերի
արդյունքում կնվազեն դժբախտ
պատահարների ռիսկերը:
Ընթացիկ մեղմացում
շինարարության ընթացքում,
ինչպես սահմանված է ԲԿՊ-ում:
Չկան մակերևութային ջրային
մարմիններ:
Բ. 13-ը նույնպես անդրադառնում
է:

X

X

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Մասնակիցների անվանացանկը
Նշում. Մասնակիցների իրական անվանացանկը ներառում է կրկնվող անուններ, և մի շարք մասնակիցների
անուններ ընդգրկված չեն

No
1

Անունը
Կարեն Ավետիսյան

Պաշտոնը
Համակարգող

2

Կարինե Դանիելյան

3
4.

Թամարա Աբրահամյան
Անդրանիկ Թևոսյան

ՀԿ նախագահ, Հասարակական
բնապահպանական միություն (ՀԿների միություն)
ՀԿ նախագահ
Քաղաքացի

5.
6.

Աշոտ Մնացականյան
Մուշեղ Բումուսուզյան

7.
8.
9.
10.

Դիանա Երիցփոխյան
Ֆրունզ Բասենցյան
Ռուդիկ Թադևոսյան
Օֆելյա Սլվոնյան

11.

Հայկ Աբելյան

12.

Գագիկ Գևորգյան

13.
14.
15.
16.

Վարդան Վարդանյան
Ֆելիքս Աֆյան
Ռուբեն Սրապյան
Լևոն Հակոբյան

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Գոհար Ալեքսանյան
Հասմիկ Գրիգորյան
Անահիտ Ավագյան
Արեգ Բարսեղյան
Աննա Ավագյան
Կլաուս Շոնֆելդ
Լանֆրանկո Բլանչետտի
Անժելա Առաքելյան
Միլենա Բաբաևա
Լիանա Մխիթարյան

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Վահե Թունյան
Քրիստինե Առաքելյան
Արման Վերմիշյան
Փոլ Հոլմս
Նաոմի Հուլ
Թոմ Սթրիթեր

Քաղաքապետի խորհրդական
Երևանի քաղաքապետարանի
անձնակազմի տրանսպորտի բաժնի
գլխավոր մասնագետ
Բնապահպանության մասնագետ

Վարչական շրջանի ղեկավարի
տեղակալ
Հողօգտագործման (քաղաքային)
բաժնի պետ
Փոխտնօրեն
Առաջատար մասնագետ
Երևանի կառուցապատման
ներդրումային ԾԻԳ, տնօրեն
Լրագրող
Լրագրող
Լրագրող
ԱԶԲ ներկայացուցիչ
Թարգմանիչ
Բնապահպանության մասնագետ
Տարաբնակեցման մասնագետ
Թարգմանիչ
Սոցիալական և տարաբնակեցման
մասնագետ
Տրանսպորտի մասնագետ
Բնապահպանության մասնագետ
Ծրագրի ղեկավար
Բնապահպանության մասնագետ
Տարաբնակեցման մասնագետ

Կազմակերպությունը
« Հանուն կայուն մարդկային
զարգացման» ասոցիացիա ՀԿ, ԱԶԲ
« Հանուն կայուն մարդկային
զարգացման» ասոցիացիա ՀԿ
« Արազա» ՀԿ
Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարան
Երևանի քաղաքապետարանի
տեղեկատվական բաժին
Աջափնյակ վարչական շրջան
Դավթաշեն վարչական շրջան,
փոխտնօրեն
Շենգավիթ վարչական շրջան
ԾԻԳ
ԾԻԳ
ԾԻԳ

Արմենպրես
Հանրային ռադիո
ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակ
ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակ
ԱԶԲ
ԱԶԲ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Ադենֆոսիս ՓԲԸ
Mott MacDonald
Mott MacDonald
Mott MacDonald

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.
Բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ)
Տրանշ 2 - Դավթաշեն–Աշտարակի մայրուղի քաղաքային ճանապարհային հանգույց

1.

Բնապահպանական կառավարման պլանն (ԲԿՊ) ապահովում է մի շարք մեղմացնող և
մոնիտորինգի միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել ծրագրի իրականացման
ընթացքում՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններից խուսափելու, դրանք
նվազեցնելու, մեղմացնելու համար: Պլանում նշվում են հնարավոր ազդեցությունները, դրանց
առավել հավանական վայրերը, առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները, վերջիններիս
իրականացման պատասխանատուները և մոնիտորինգի գործողությունները, ներառյալ`
գնահատված ծախսերը:

2.

ԲԿՊ-ն նկարագրում է, թե ինչպես են իրականացվելու և մոնիտորինգի ենթարկվելու
մեղմացնող և այլ միջոցառումները, որոնք խթանում են բնապահպանական օգուտները: Այն
բացատրում է, թե ինչպես են այդ միջոցառումները մշակվելու և կառավարվելու, ով է
պատասխանատու դրանց իրականացման համար, երբ, որտեղ և ում կողմից են դրանք
իրականացվելու և մոնիտորինգի ենթարկվելու: ԲԿՊ-ում նկարագրված են հետևյալ տարրերը.

(i)
(ii)

ԲԿՊ-ով սահմանված ծրագրի գործողությունները

(iii)

Մեղմացնող միջոցառումներ սույն Ծրագրի նախաշինարարական,
շինարարական և շահագործման փուլերում

(iv)

Մոնիտորինգի գործողություններ սույն Ծրագրի նախաշինարարական,
շինարարական և շահագործման փուլերում

(v)

Մոնիտորինգի գործողություններ սույն Ծրագրի նախաշինարարական,
շինարարական և շահագործման փուլերում

(vi)

Բնապահպանական կառավարման և մեղմացնող միջոցառումների
ինդիկատիվ ծախսեր:

Պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցությունները (ներառյալ հնագիտական
ռեսուրսների վրա ազդեցությունները)

Աղյուսակ 1. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մեղմացնող միջոցառումներ.
Տրանշ 2. Դավթաշեն–Աշտարակի մայրուղի
Ծրագրի
գործողություննե
րը

Շրջակա
Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունները

Պատասխանատու
մարմինները

Մեղմացնող միջոցառումների
ինդիկատիվ արժեքը (ԱՄՆ դոլար)

ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
1. Մոնիտորինգ
ի ելակետային
հետազոտությու
նները (օդի
որակ, աղմուկ և
թրթռումներ)

Շինարարության
փուլի
մոնիտորինգի
բացակայող
ելակետային
տվյալները

Հաղորդուղիներ
ի պահպանում և
տեղափոխում

Ծառայություննե
րի/սպասարկման
խափանում
հաղորդուղիների
տեղափոխման
հետևանքով

1. Թարմացնել ԲԿՊ-ն` մոնիտորինգի
ելակետային հետազոտությունների
տվյալները, մանրամասն նախագիծը
արտացոլելու և մրցութային և
պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ
ներառելու համար:
2. Ներառել կոնկրետ պահանջը մրցութային
և պայմանագրային փաստաթղթերի մեջ:

Ինժեներ
Թարմացնել ԲԿՊ-ն և
համապատասխան կետերը
ներառել մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերի մեջ
ԵՔԾԻԳ
Գնահատել մրցութային հայտերը
և շնորհել պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի
որոշման մասին

Այդ գործունեությունների
ծախսերը հաշվառված են
շինարարության փուլում

2. Մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերի
նախապատրաստ
ում

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

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

Ինժեներ
Մշակել Տեխնիկական
մասնագրեր և թարմացնել
մրցութային ու պայմանագրային
փաստաթղթերը՝ ներառելով
համապատասխան
բնապահպանական կետերը
ԵՔԾԻԳ
Դիտարկել մրցութային և
պայմանագրային
փաստաթղթերը
ԱԶԲ
Տեղեկանալ ԵՔԾԻԳ-ի
դիտարկումների արդյունքներին

Ծախսերը հաշվառված են
Ինժեների բյուջեում

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
3. Կողմնորոշում
և
բնապահպանակ
ան ուսուցում

Կապալառուն չի
հետևում ԲԿՊ-ի
պահանջներին, որը
հանգեցնում է ոչ
բավարար
բնապահպանակա
ն հսկողության և
շրջակա միջավայրի
վատթարացման

1. Կապալառուն վարձում է մեկ Առողջության,
անվտանգության և բնապահպանության
մասնագետ՝ բնապահպանական հարցերն ու
մեղմացնող միջոցառումները վերահսկելու
համար:

Կապալառու

Կապալառու

Ապահովել մասնագետ(ներ) և
ուսուցանող անձնակազմ

Մեկ ԱԱԲ մասնագետի ամբողջ
դրույքով 18 ամսվա աշխատանքը
գնահատված
45 000 ԱՄՆ դոլար

2. Ողջ անձնակազմի համար ապահովել
առողջապահության, անվտանգության և
բնապահպանության վերաբերյալ ուսուցում

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

(Մանրամասների համար տես ստորև բերված
ենթապլանները )

Ինժեներ

ԵՔԾԻԳ
Ներկայացնում է
անհամապատասխանության
ծանուցումներ

4. Աշխատանքայ
ին տեղամասի
բոլոր
շինարարական
գործողություննե
րը
(ներառյալ
գործողություններ
ը օտարման
գոտում,

Շրջակա
միջավայրի
վատթարացում,
փոշու
վնասակար
ազդեցություննե
ր, օդի
աղտոտվածությ
ուն, աղմուկ և
թրթռումներ

Մոբիլիզացիայի ժամանակահատվածում
պատրաստել և ներկայացնել ՏԲԿՊ-ն՝ ներառյալ
հետևյալ բնապահպանական կառավարման
ենթապլանները.
1.
Աշխատանքների հիգիենայի և
անվտանգության պլան
2.

Հասարակայնության հետ կապերի և
հաղորդակցության պլան

3.

Բուսական, կենդանական աշխարհի
պաշտպանության և բուսականության

Ինժեներ
Վարձատրությունը 18 ամսվա
համար ներառված է բյուջեում և
գնահատված է
38 880 ԱՄՆ դոլար

Առողջության, անվտանգության
և բնապահպանության մեկ օրվա
դասընթացը 50 շինարարբանվորների համար
գնահատված է 2 950 ԱՄՆ
դոլար` կիրառելով հետևյալ
հաշվարկը. օրական 50 ԱՄՆ
դոլար գումարած 3 օրվա համար
ուսուցանողի վճարը` օրական
75 ԱՄՆ դոլարի չափով

Կապալառու

Այդ պլանների ծախսերը

Նախապատրաստել և

հաշվառված են ստորև

իրականացնել

նկարագրված յուրաքանչյուր
շինարարական պլանում

Ինժեներ
Դիտարկել և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը
ԵՔԾԻԳ

բացահանքերում,
կուտակավայրերո
ւմ,
շինարարական
ճամբարներում)

Հասարակական
առողջապահության
և անվտանգության
վտանգներ
աշխատողների և
համայնքի
բնակիչների համար

4.

մաքրման պլան

Վերահսկել Կապալառուին և

Հաղորդուղիների պահպանման և

Ինժեներին

տեղափոխման պլան
Շրջակա միջավայրի պահպանության

5.

պլան
Շինարարական աշխատանքի

6.

ճամբարների պլան
Աշխատանքային տեղամասի

7.

(քարհանքի և բացահանքի, թափոնների
կուտակման վայրերի, բետոնի
դոզավորման և ասֆալտի
գործարանների) կառավարման պլան
Երթևեկության և մուտքի կառավարման

8.

պլան
Արտակարգ իրավիճակներ

9.

արձագանքման պլան
Թափոնների և նյութերի

10.

կառավարման պլան
Աշխատանքային տեղամասի

11.

վերականգնման, կանաչապատման և
բուսականության վերականգնման
պլան
1.
5. Աշխատանքա
յին տեղամասի
շինարարական
բոլոր
գործողությունն
երը

Տեղեկատվության
պակասը ԲԿՊ-ի և
Ծրագրի համար
կիրառելի

Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության պլան

1. Աշխատանքների հիգիենայի և անվտանգության
կողմնորոշման վերաբերյալ ուսուցումները
հետևյալ թեմաների շուրջ.


այն կարգերն ու կանոնները,

բնապահպանակ

որոնց պետք է հետևել

ան կանոնների

շինարարական տեղամասում և

մասին կարող է

ճամբարներում,

հանգեցնել
շրջակա



Շինարարական
գործողություններին առնչվող

Կապալառու

Կապալառուի ԱԱԲ մասնագետի

Իրականացնել պլանը և

կողմից սույն պլանի մշակման,

պատրաստել կողմնորոշման

իրականացման և կառավարման

ծրագիրը

արժեքը հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում:

Ինժեներ
Դիտարկել ծրագիրը և աջակցել
մոնիտորինգի իրականացմանը

50 բանվորների համար ուսուցման
ծախսերը՝ 250 ԱՄՆ դոլար
յուրաքանչյուր բանվորի համար
հաշվարկով, գնահատված է 12500

ԱՄՆ դոլար:

միջավայրի

կարգուկանոն, ներառյալ՝

վատթարացման

կամրջի վրա աշխատանքը,

ԵՔԾԻԳ

էլեկտրական գործիքներով

Դիտարկել պլանն ու աջակցել

աշխատելը, հոր փորելը և այլն,

Ինժեներին:

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



տեղեկացվածություն ընդհանուր
առողջապահության և
անվտանգության մասին,



ուսուցում շինարարության
աշխատողների համար սեռական
ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդությունների և
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի մասին:



Ապօրինի թրաֆիքինգ.
Աշխատողները պետք է
տեղյակ լինեն, որ մարդկանց,
վայրի բնության վտանգված
տեսակների և ապօրինի
նյութերի թրաֆիքինգը
ճանապարհային միջանցքով
չեն թույլատրվելու: Նման
դեպքերում նրանք
կծանուցվեն պատժի մասին,
որը կարող է ներառել
ընդհուպ մինչև աշխատանքից
հեռացումը:

2.

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

3. Շինհրապարակից հեռացնել վտանգավոր

Տեղեկությունները առողջության
ռիսկերի և ապօրինի թրաֆիքինգի
մասին ներառված են կետ 4-ում
հաշվառված դասընթացներում:

գործիքները և զերծ մնալ վտանգավոր
աշխատանքային գործողություններից:
4. Գոյություն ունի կրակմարիչ, որը հեշտությամբ
հասանելի է բոլոր գործող սարքավորումների
դեպքում և շինարարական հրապարակի բոլոր
հատվածներում:
5. Կանոնավոր բժշկական ստուգումներ
աշխատողների համար. Կապալառուն կարող է
վարձել կամ պայմանագիր կնքել պահանջվող
բժշկական մասնագետների հետ:
6. Շինարարական հրապարակի բոլոր
հատվածներում առաջին օգնության պարագաների
առկայություն:
7. Եղանակին համապատասխան համազգեստ և
այլ PPE ապահովել աշխատողների և անձնակազմի
մյուս անդամների համար: Խրախուսող
միջոցառումներ և պատժամիջոցներ սահմանել
PPE-ի գործածությունն ապահովելու համար:
8. Առողջապահական և անվտանգության դեպքերը
գրանցել և անհրաժեշտության դեպքում զեկուցել
ՄՆՇՎԽ-ին և համապատասխան ղեկավար
մարմիններին:
2. Հանրային լսումների և հաղորդակցության պլան
6. Հանրային
լսումներ,
իրազեկման
մակարդակի
բարձրացում և
բողոքներ

Ազդեցության
ենթակա կողմերի և
համայնքների
վարչական
տարածքների
կողմից
տեղեկատվության
և ըմբռնման
պակասը
ծրագրված

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

Կապալառու

2. Փակցնել ցուցանակներ կամ ծրագրի մասին
տեղեկատվական ծանուցումներ՝ հանրությանը
համապատասխան տեղեկություններն
ապահովելու համար, այդ թվում նաև՝ դաշտի
գրասենյակին հասցեն, աշխատանքային ժամերը,
պատասխանատու կոնտակտային անձանց
անունները, «թեժ գծի» հեռախոսահամարները,

իրականացնում է Պլանի

Կապալառուի կողմից վարձված
ԱԱԲ մասնագետը
իրազեկման և բողոքների
լուծման ծրագիրը

Ինժեներ

Կապալառուի ԱԱԲ մասնագետի
կողմից սույն պլանի մշակման,
իրականացման և կառավարման
արժեքը հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում:

աշխատանքների,
գործողությունների
և իրականացման
ժամանակացույցի
մասին կարող է
հանգեցնել
հիասթափության
ու դժգոհության, և
արդյունքում տեղի
ունենան
ուշացումներ

փոտային հասցեն, էլեկտրոնային հասցեները և
այլն:

Դիտարկել պլանը և

3. Բողոքների գրանցման մատյանը պահել դաշտի
գրասենյակում կամ այնպիսի վայրում, որը
հեշտությամբ հասանելի կլինի ազդեցությանը
ենթարկված անձանց:

իրականացումը

4. Վարել ստացված բողոքների մատյան (անունը,
խնդրի նկարագրությունը, տրման օրը, ամսաթիվը,
արձագանքի ամսաթիվը, հետագա հետևողական
գործողությունը և լուծման կարգավիճակը):

Վերահսկել Ինժեներին

մոնիտորինգի ենթարկել

ԵՔԾԻԳ

5. Ընտրել անձնակազմ, որոնք պատասխանատու
կլինեն հանրության և ԱԵԱ-ների կողմից առաջ
քաշված հարցերը լուծելու համար:
6. Համայնքի ներկայացուցիչների հետ կանոնավոր
կերպով հանդիպումներ կազմակերպել՝ նոր ծագած
հարցերը, խնդիրները քննարկելու համար, եթե կան
այդպիսիք:
7. Ստուգել և համոզվել, որ ստացված բողոքներն ու
առաջարկները Ինժեներին անհապաղ փոխանցելու
մեխանիզմը ճիշտ է աշխատում: Բողոքների
լուծման մեխանիզմը մանրամասնորեն
նկարագրված է ՇՄՆՈՒ հաշվետվության Գլուխ
H-ում:

3. Բուսական և կենդանական աշխարհի պաշտպանության և բուսականության մաքրման պլան
7. Հողային
աշխատանքներ և
այլ
շինարարական
աշխատանքներ

Բուսական և
կենդանական
աշխարհին
հասցվող վնասը և
ոչնչացումը,
հատկապես` 139
ծառերը

1. Նախաձեռնել հետազոտություն՝ տարբերակելու
համար այն ծառերն ու թփերը, որոնք գտնվում են
շինհրապարակի մոտ և կարող են վնասվել
շինարարական աշխատանքների արդյունքում:
2. Տեղում միջոցներ ձեռնարկել ազդեցությանը
ենթակա ծառերն ու թփերը պաշտպանելու համար
(դրանց վրա նշան անել, որպեսզի աշխատողները

Կապալառու
Վարձել կենդանական և
բուսական աշխարհի տեղական
փորձագետ, որը կօգնի բոլոր
ողնաշարավոր կենդանիներին
բռնելու և տեսակի համար
բնորոշ, մարդկային

Կապալառուի ԱԱԲ մասնագետի
կողմից սույն պլանի մշակման,
իրականացման և կառավարման
արժեքը հաշվառված է վերոնշյալ
կետ 4-ում:
10 օրվա ընթացքում կենդանական
եւ բուսական աշխարհի տեղական

Ժամանակ առ
ժամանակ
բուսականության
մաքրումը
վնասակար
ազդեցություն ունի
կենդանական
աշխարհի համար

հեշտությամբ ճանաչեն, երթևեկության շարժի
կանոնակարգում, թափոնների տեղավորում և այլն):
3. Ծանուցել Ինժեներին և համաձայնություն ստանալ
նախքան օտարման գոտու մաքրման մեկնարկը
(ծառերի և թփերի հատում):
4. Բուսականության հատման և մաքրման
աշխատանքները խստորեն իրականացնել՝
համաձայն Տեխնիկական մասնագրի Բաժին 401-ի
(Բուսականության և արմատների մաքրում) և
Բաժին 1003-ի՝ (Ծառեր և թփեր) համաձայն:
5. Վիրավոր կենդանի գտնելու դեպքում տեղեկացնել
Ինժեներին:
6. Բուսականության հեռացումն ու շինհրապարակի
մաքրումը նախաձեռնել ուշ աշնանը և/կամ ձմռանը:
7. Հատված ծառերի և թփերի գրանցամատյան
ունենալ և պահել ստուգման համար:
8. Բուսականությունը մաքրելու նպատակներով
օգտագործել միայն այն թունաքիմիկատները, որոնք
նշված չեն Կառավարության 2005 թ.-ի մարտի 17-ին
կայացրած N293 որոշման մեջ և բացառել POP
պարունակող քիմիական նյութերի գործածությունը:
9. Ստուգել և համոզվել, որ աշխատողները
թունաքիմիկատներ կամ բուսականությունը մաքրող
այլ քիմիական նյութեր օգտագործելիս PPE են
օգտագործում:
10. Հատված բուսականությունը չպետք է այրվի: Այն
պետք է կառավարել համաձայն թափոնների և
նյութերի տեղավորման պլանի:
11. Հատված բուսականությունը 2 օրվա ընթացքում
տեղափոխել թափոնների համար սահմանված
կուտակավայր:
12. Հատված բուսականությունը
ժամանակավորապես կուտակել Ծրագրի օտարման
գոտու սահմանված տեղանքում նախքան աղբավայր

բնակավայրերից հեռու
տարածքներ տեղափոխելու
հարցում:

Ինժեներ
Դիտարկել պլանները և
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը
ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

փորձագետ վարձելու արժեքը`
օրական 75 ԱՄՆ դոլար,
գնահատված է 750 ԱՄՆ դոլար

տեղափոխելը:
4. Հաղորդուղիների պահպանման ու տեղափոխման պլան
8. Հաղորդուղինե
րի պահպանումն
ու տեղափոխումը

Հաղորդուղիների
մատակարարումնե
րի ընդհատման
ազդեցությունը
ԱԵԱ-ների վրա

1. I Իրականացնել հաղորդուղիների պահպանումն
ու տեղափոխումը՝ Տեխնիկական մասնագրերի
համաձայն. Բաժին 1200 և 1211. Հաղորդուղիների
տեղափոխում:

Կապալառու

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

շինարարությունը սկսելը

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

տեղական

Հաղորդուղիների պահպանման և
տեղափոխման ծախսերը չեն կարող
անմիջապես հաշվարկվել որպես
բնապահպանական մեղմացնող
միջոցառումներ: Սակայն, որպես
տեղեկություն՝ հաղորդուղիների
հետ կապված շինարարական
աշխատանքների ծախսերը
գնահատվում են՝

ներկայացուցիչների և

3 320 000 ԱՄՆ դոլար:

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

ապահովողների հետ:

5. Պահպանել կամ տեղափոխել այն
հաղորդուղիները, որոնք հայտնաբերվել են
շինարարական աշխատանքների ընթացքում և ոչ թե
նախագծման փուլում:
6. Կապալառուն պետք է վերականգնի կամ
փոխհատուցի բոլոր ծախսերը, եթե չհայտնաբերված
հաղորդուղիները գտնվեն կամ գոյություն ունեցող
հաղորդուղիները վնասվեն շինարարական
աշխատանքների ընթացքում:

Հետազոտել
հաղորդուղիները և
կազմել պլան նախքան

Համագործակցել

սպասարկումներն

Վարձել հաստատված
կապալառուներ
Ինժեներ
Դիտարկել պլանն ու
մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը:

Աջակցել տեղական
ներկայացուցիչների և
ծառայություն ապահովողների
հետ համագործակցելիս
ԵՔԾԻԳ
Մոնիտորինգի ենթարկել
Ինժեներին

6. Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան

9.
Հողային
աշխատանքներ
Ճանապարհայի
ն
աշխատանքներ
Նյութերի
տեղափոխում և
տրանսպորտ
Այլ
շինարարական
գործողություննե
րը

Հողի էրոզիա
Չափից ավել փոշի
և օդի
աղտոտվածություն
փոխադրամիջոցնե
րի
արտանետումների
պատճառով
Չափից ավել
աղմուկ և
թրթռումներ
շինարարական
աշխատանքների
արդյունքում

Բնապահպանական պլանը մշակվում է որպես
ՏԲԿՊ-ի մի մասը

Կապալառու

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

պլան

Հողի էրոզիա և նստվածքի վերահսկում

թրթռումների համար

1. Էրոզիայի կարգավորումն իրականացնել
Տեխնիկական մասնագրերի համաձայն. Բաժին
1001- Էրոզիայի վերահսկում:
2. Պահպանել գոյություն ունեցող հողի շերտը,
որտեղ հնարավոր է:

Կազմել Բնապահպանական
Հավաքել ելակետային
տվյալներ փոշու, աղմուկի և

Կազմել փոշու, աղմուկի և
թրթռումների պլան
Համակարգել ավելորդ հողի և
բուսահողի տեղավորումը

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

տեղական համայնքների

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

մեքենաներ

5. Նախքան շինարարական աշխատանքների
մեկնարկը ռադիոնուկլիդներով աղտոտված հողի
վերլուծության իրականացում Դավթաշեն-Հալաբյան
խաչմերուկում և լաբորատոր անալիզների
արդյունքների հիման վրա համապատասխան
միջոցառումների իրականացում:
6. Բուսահողը հեռացնել և պահեստավորել`
համաձայն Հայաստանի օրենսդրության և
Տեխնիկական մասնագրերի . Բաժին 1002 Բուսահող:
7. Այնպես տնօրինել բուսահողը, որ պահպանվեն
դրա քիմիական և կենսաբանական հատկանիշները:
Բուսահողը նորից օգտագործել թփեր, ծառեր
տնկելու և կանաչապատման այլ նպատակների
համար:
8. Խոտ ցանել այն տարածքներում, որոնք ենթակա

Ստորև ներկայացված ծախսերը
հատուկ ուղղված են շրջակա
միջավայրի պահպանությանը

ղեկավարների հետ
Փոշու կանխման համար
վարձել տեղական ջրցան

a) Մոտավորապես 1000 մ3
բուսահողի հանման,
պահեստավորման և
վերաօգտագործման արժեքը` 3
ԱՄՆ դոլար մ3-ի համար՝
գնահատված 3000 ԱՄՆ դոլար
b) խոտի ցանման արժեքը 20 000
մ² անբերրի հողի վրա, որտեղ
էրոզիայի ռիսկը և արտաքին
անցանկալի բույսերի աճի
հավանականությունը բարձր
են, (1 ԱՄՆ դոլար մեկ մ2-ի
համար հաշվարկով)
գնահատված է՝
20 000 ԱՄՆ դոլար:

Ամեն ամիս զեկուցել
արդյունքների մասին:
Ինժեներ
Դիտարկել և հաստատել
Կապալառուի կողմից մշակված
պլանը և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը

ԵՔԾԻԳ
Մոնիտորինգի ենթարկել
Ինժեներին

c) Շինարարության 18
ամիսներից 6 ամիսների (180
օր) ընթացքում փոշու
արտանետումները
կանխարգելելու նպատակով
անբերրի հողի և
շինարարական
ճանապարհների վրա ջրի
ցանման արժեքը` 100 դոլար
մեկ օրվա համար հաշվարկով,
գնահատված է 18 000 ԱՄՆ
դոլար գումարի չափով:
d) Օդի, աղմուկի և թրթռումների
մակարդակի վերաբերյալ
ելակետային տվյալների
հավաքագրման համար
մասնագիտացված

են էրոզիայի ռիսկերին (մեծ թեքություն ունեցող
տարածքները, բարձր լիցքերը և այլն):
9. Հնարավորինս շուտ խոտ ցանել ՝ խուսափելու
համար այն երկար ժամանակահատվածից, երբ հողն
անբերրի է դառնում:

Օդի աղտոտվածության և փոշու վերահսկողություն
1. Փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնել ՝
շինարարական հրապարակը կանոնավոր կերպով
ջրցանելու միջոցով:
2. Աշխատանքային տեղամասում պահվող հանույթի
ծավալը հասցնել նվազագույնի և հնարավորինս
ծածկել բոլոր նյութերը՝ փոշու արտանետումները
կանխելու համար:
3. Կանոնակարգել փոխադրամիջոցների և
սարքավորումների արագության չափը՝ փոշու
արտանետումները նվազագույնի հասցնելու համար:
4. Ձեռքի գործիքները դիզելի փոխարեն
աշխատացնել հոսանքով կամ մարտկոցի
հզորությամբ, եթե հնարավոր է:
5. Խուսափել դիզելի կամ վառելանյութով աշխատող
գեներատորների գործածությունից, եթե հնարավոր
է:
6. Աշխատողներին և փոխադրամիջոցների
վարորդներին ապահովել փոշու պաշտպանիչ
դիմակներով և ստուգել, որ օգտագործեն դրանք:
7. Կանոնավոր կերպով ելակետային տվյալներ
հավաքագրել առավել զգայուն գոտիներում փոշու
արտանետումների մասին և նույն տարածքից
տվյալներ հավաքել օդի որակի փոփոխությունները
նկարագրելու համար:
8. Ազդեցության զգայուն կրողները բացահայտվել են
Հավելված 4- Ծրագծի թերթիկում և ՇՄՆՈՒ
հետազոտության հիմնական հաշվետվության D-2
նկարներում: Դրանք Կապալառուի կողմից
կհաստատվեն ՏԲԿՊ-ում:

կապալառու վարձելու արժեքը
գնահատված է 4000 ԱՄՆ
դոլար:
e) 500 մ հատվածում հողի
հետազոտության
իրականացման համար
մասնագիտացված
կապալառու վարձելու արժեքը
գնահատված է 5000 ԱՄՆ
դոլար:

Աղմուկի և թրթռումների վերահսկողություն
1. Աղմուկի և թրթռումների հետ կապված
շինարարական գործղությունները համաձայնեցնել
ազգային օրենսդրության հետ:
2. Խուսափել շինարարական գործողությունները,
ճամբարները և սարքավորումները ազդեցության
նկատմամբ առավել զգայուն վայրերում
տեղակայելուց, ինչպես օրինակ՝ վատ մեկուսացում
ունեցող տներն են, բնակելի շենքերը, հիվանդանոցը
և այլ հասարակական և բնակելի վայրերը:
3. Աղմկոտ գործողությունների իրականացումը
ծրագրել օրվա կեսերին, եթե հնարավոր է:
4. Կանոնավոր կերպով ելակետային տվյալներ
հավաքագրել առավել զգայուն գոտիներում աղմուկի
և թրթռումների մասին և նույն տարածքից տվյալներ
հավաքել ջրի մակարդակի փոփոխությունները
նկարագրելու համար:
5. Ազդեցության զգայուն կրողները բացահայտվել են
Հավելված 4- Ծրագծի թերթիկում և ՇՄՆՈՒ
հետազոտության հիմնական հաշվետվության D-2
նկարներում: : Դրանք Կապալառուի կողմից
կհաստատվեն ՏԲԿՊ-ում:
6. Միջոցներ ձեռնարկել, որ սարքավորումների բոլոր
մասերն ունենան համապատասխան խլացուցիչներ
և չօգտագործել այն սարքավորումները, որոնք
չունեն այդ խլացուցիչները՝ աղմուկի մակարդակը
նվազագույնի հասցնելու համար:
7. Միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատողները և
վարորդներն ունենան համապատասխան PPE, այդ
թվում նաև՝ ականջները պաշտպանիչ սարքեր:
8. Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող
հարակից գույքերի տեղազննման հետազոտություն
կանցկացվի Կապալառուի կողմից նախքան
շինարարությունը և շինարարությունից հետո՝
վնասները գնահատելու համար: Ծրագրի
շինարարության արդյունքում հասցված

ցանկացած վնաս կամ
վերականգնողական/նորոգման աշխատանք
կկատարվի Կապալառուի կողմից իր միջոցներով,
կամ էլ սեփականատերերը կստանան
փոխհատուցում Կապալառուի միջոցներից:
9. Տները և ազդեցության առավել զգայուն
կրողները աղմուկից պաշտպանելու նպատակով
տեղադրել աղմուկը նվազեցնող պատնեշներ (օր.՝
ամուր պատեր, աղմկախլացուցիչ վահանակներ,
երկշերտ պատուհաններ և այլն) այնտեղ, որտեղ
անհրաժեշտ է ու կիրառելի:
7. Շինարարական աշխատանքի ճամբարների պլան
10. Աշխատողնե
րի կացարանը,
սարքավորումնե
րը, նյութերի
պահեստավորու
մը, մեքենամեխանիզմները
և
ավտոկայանատ
եղին

Բացասական
առողջապահակա
ն
ազդեցություններ
աշխատուժի վրա
Մոտակայքում
ապրող
բնակիչներին
պատճառված
անհանգստություն
ը
Հողի խտացում
ժամանակավոր
ավտոկայանման
տեղանքներում
Ստորգետնյա
ջրերի
աղտոտվածություն
Շրջակա
միջավայրի
աղտոտվածություն

1. Պաշտոնական ղեկավար մարմիններից և ԵՔԾԻԳից համաձայնություն ձեռք բերել ճամբարների
տեղակայման համար նախքան այդ գործը սկսելը:
2. Ճամբարները տեղակայել բնակելի տարածքներից
հնարավորինս հեռու՝ Ծրագրի մերձակայքում
բնակվող մարդկանց չանհանգստացնելու համար:
3. Շինարարական աշխատանքային տեղամասերը,
փոխադրամիջոցների և սարքավորումների
կայանատեղիները և այլ հարմարանքները
չտեղակայել անվնաս/պահպանված լանդշաֆտի
վրա և բուսածածկ տարածքներում:
4. Միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատողները և
անձնակազմի մյուս անդամները մուտք ունենան
հանգստի կայաններ/գոտիներ (զուգարաններ,
լվացարաններ, ցնցուղներ և այլն), ճաշարաններ և
գրասենյակներ:
5. Կեղտաջրերը կհավաքվեն և կտեղափոխվեն
կեղտաջրերի մշակման համապատասխան
կայաններ:
6. Հավաքել աղբն ու տեղավորել սահմանված և
հաստատված աղբավայրերում:
7. Ապահովել ճամբարի անվտանգությունն ու

Կապալառու
Կազմել պլան և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը

Կապալառուի կողմից սույն պլանի
մշակման, իրականացման և
կառավարման արժեքը արդեն
ներառված է շինարարության

Ինժեներ

ընդհանուր ծախսերի մեջ:
Սույն պլանի իրականացումը

Դիտարկել պլանն ու

պետք է վերահսկվի

մոնիտորինգի ենթարկել

Կապալառուի ԱԱԲ մասնագետի

իրականացումը

կողմից: Դրա արժեքն արդեն
հաշվառված է վերոնշյալ կետ 4-

ԵՔԾԻԳ
Մոնիտորինգի ենթարկել
Ինժեներին

ում:

մաքրությունը:
8. Վերականգնել այն բնական մակերևույթները,
որոնք խտացել էին շինարարական
սարքերը/հարմարանքները հեռացնելուց հետո:
8. Քարհանքի և բացահանքի, թափոնների կուտակման վայրերի, բետոնի դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
կառավարման պլան
11. Քարի
արդյունահանու
մը
Բետոնի
դոզավորման և
ասֆալտի
գործարաններ

Աղմուկի և փոշու
պատճառած
անհանգստություն
ները
Էսթետիկայի
կորուստ,
տեղական
կենսապայմաններ
ի և կապի
միջոցների
խափանում,
շինարարական
աշխատուժի
ներկայությունն ու
նրանց հետ
շփումը,
ճնշում շրջակա
միջավայրի
բնական
ռեսուրսների և
մարդկային
ծառայությունների
վրա:
Այլ ուղղակի

1. Այս պլանը մշակել նախքան աշխատանքային
տեղամասում գործողություններ իրականացնելը
2. Նոր բացվող քարհանքերի փոխարեն
նախապատվությունը տալ գոյություն ունեցող
քարհանքերին:
3. Համապատասխան ղեկավար մարմիններից և
ԵՔԾԻԳ-ից ձեռք բերել բոլոր թույլտվություններն ու
հաստատումները քարհանքերի, բացահանքերի,
թափոնների կուտակման վայրերի, բետոնի
դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
շահագործման նպատակով համապատասխան
տարածքներն օգտագործելու համար:
4. Անհրաժեշտության դեպքում ԲՆ-ից
համաձայնություն ձեռք բերել քարհանքերի,
բացահանքերի, թափոնների կուտակման վայրերի,
բետոնի դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
շահագործման համար:
5. Նոր քարհանք պահանջվելու դեպքում
համապատասխան համաձայնագիր/լիազորագիր
պետք է ձեռք բերել Բնապահպանության և
Էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարություններից, նախքան այդ
աշխատանքները սկսելը:
6. Բետոնի դոզավորման և ասֆալտի նոր
գործարաններ պահանջվելու դեպքում կորոշվեն
ազդեցության հավանական կրողները, և ռիսկի
գնահատման հիման վրա կմշակվեն մեղմացնող

Կապալառու
Կազմել պլան և մոնիտորինգի
ենթարկել իրականացումը
Ինժեներ
Դիտարկել պլանն ու վերահսկել
իրականացումը
ԵՔԾԻԳ
Մոնիտորինգի ենթարկել
Ինժեներին

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

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

միջոցառումները:
7. Կապալառուի կողմից բետոնի դոզավորման և
ասֆալտի գործարաններ բացելու դեպքում դրանք
հնարավորինս պետք է հեռու լինեն բնակելի
վայրերից՝ տեղի բնակչությանը անհանգստություն
չպատճառելու համար:
8. Խուսափել բետոնի դոզավորման և ասֆալտի
գործարանները չխաթարված բնական լանդշաֆտում
և բուսականությամբ ծածկված մակերևույթին
տեղադրելուց:
9. Վերը նշված բոլոր նախատեսված մեղմացնող
միջոցառումներն իրականացնել՝ օդի, ջրի որակի,
բուսական և կենդանական աշխարհների,
ջրահեռացման և այլ հաղորդուղիների, ինչպես նաև
հարակից բնակելի վայրերի բնակչության վրա
ազդեցությունները նվազեցնելու համար:
9. Մշակել երթևեկության կառավարման պլան
մուտքի և սարքավորումների շահագործման համար:
10. Մշակել թափոնների կարգավորման պլան՝
թափոնների առաջացմանն առնչվող բոլոր
հարցերին անդրադառնալու համար:
11. Պատրաստել և հաստատման համար ԵՔԾԻԳ-ին
ներկայացնել քարհանքերի և բացահանքերի,
թափոնների կուտակման վայրերի, բետոնի
դոզավորման և ասֆալտի գործարանների
շահագործման աշխատանքների
մեթոդաբանությունը
9. Երթևեկության կառավարման և մուտքերի ապահովման պլան

12. Փոխադրամիջ
ոցների շարժը
աշխատանքային
տեղամասում և
տեղամասից

Երթևեկության
հոսքի դադար
Երթևեկության
հետ կապված
վտանգներ և

1. Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների շարժն
իրականացնել՝ հնարավորինս քիչ միջամտելով
երթևեկության հոսքին:
2. Ժամանակավոր անցուղիներ ապահովել
ընդհանուր երթևեկության համար:

Կապալառու

Կապալառուի կողմից սույն պլանի

Կազմել, իրականացնել և

մշակման, իրականացման և

կառավարել պլանը

կառավարման արժեքն արդեն

Ինժեներ
Դիտարկել պլանը,

ներառված է շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ:

դուրս

անվտանգության
խնդիրներ
Շինարարական
ծանր
սարքավորումների
և
1.
փոխադրամիջոցնե
րի հասցրած
վնասը
ճանապարհներին

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

3. Միջոցներ ձեռնարկել, որ մարդիկ օրվա մեջ 24ժ
մուտք ունենան դեպի տները, խանութները,
աշխատավայրերը և այլն:
4. Հետիոտնային երթևեկը պետք է
սպասարկվի/ապահովվի բոլոր ժամանակներում:

Փոխադրամիջոցների կառավարումը
աշխատանքային տեղամասում և տեղամասից
դուրս
1. Համաձայնություն ձեռք բերել Երևանի
քաղաքապետարանից շինարարական
երթևեկության երթուղիների համար:
2. Շինարարական աշխատանքային տեղամասերի
մուտքերն ու ելքերն այնպես տեղակայել , որ դա
նվազագույն չափով խանգարի ընդհանուր
երթևեկությանը, և չտուժի հասարակական
անվտանգությունը:
3. Ձեռնարկել նախաշինարարական ճանապարհի և
գույքային վիճակի հետազոտություն՝ ճանապարհի
վիճակը և հնարավոր ազդեցությանը ենթակա գույքը
փաստաթղթավորելու համար:
4. Վարորդներին սովորեցնել ԵԿՊ-ն (Երթևեկության
կառավարման պլանը) և անվտանգությունը:
5. Սարքավորումների կայանատեղին հաստատել
միայն սահմանված վայրերում:
6. Ունենալ համապատասխան շինարարական
ազդանշանային համակարգ, այդ թվում՝ ուղղություն
ցույց տվող նշաններ, գծանշումներ, երթևեկության
ազդանշաններ, լուսավորություն, հստակ տեսանելի
ամուր արգելապատնեշներ երթևեկությունը
հոսքավորելու համար, դրոշակակիրներ և
շեղումների պահպանում:
7. Հաստատել արագության սահմանափակումներ:
8. Այնպես ծրագրել փոխադրամիջոցների շարժը, որ

մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը և
կառավարումը
ԵՔԾԻԳ
ել Ինժեներին ենթարկել
մոնիտորինգի

Սույն պլանի իրականացումը
(համապատասխան
թույլտվություններով)
կվերահսկվի Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի կողմից:
Ճանապարհների վրա
շինարարության հետևանքով
առաջացած կեղտի և
շինարարական ճանապարհների
վրա ջրի ցանման արժեքն արդեն
հաշվառված է վերոնշյալ կետ 10ում:

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

10. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան
13. Վտանգավոր
նյութերի հետ և
այլ արտակարգ
իրավիճակների
դեպքում
(դժբախտ
պատահարներ և
այլն) ճիշտ
վարվելը

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

1. ՄՆՇՎԽ-ին տրամադրել վտանգավոր տարրեր
ունեցող նյութերի ցանկը, ինչպես օրինակ՝ դիզել,
օգտագործված յուղ, ներկեր, հերբիցիտներ և այլն:
2. Մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի
հետ անվտանգ կերպով վարվելու և
պահեստավորելու ընթացակարգերը: Նյութերի
անվտանգության տվյալների թերթիկները,
արտակարգ իրավիճակների արձագանքման
ընթացակարգերի պաստառները/պլակատները և
մաքրող գործիքները պահել աշխատանքային
տեղամասում և աշխատողներին սովորեցնել դրանց
ճիշտ գործածությունը:
3. Ճիշտ ձևով պահեստավորել արտահոսքը մաքրող
սարքերը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում
դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն:
4. Միջոցներ ձեռնարկել, որ ԱԻԱԹ-ը և քիմիական ու
վտանգավոր նյութերի հետ գործ ունեցող ամբողջ
աշխատակազմը ստանան համապատասխան
ուսուցում վտանգների և ռիսկի կառավարման
մասին:
5. Ներծծող նյութի միջոցով անմիջապես մաքրել այն
տարածքը, որտեղ հոսք է տեղի ունեցել՝ հողի և
գրունտային ջրերի հնարավոր թունավորումը
կանխելու համար: Հեռացնել աղտոտիչը՝
թունավորված հողի և ներծծված նյութերի հետ
միասին և դրանք կուտակել ԲՆ-ի կողմից
հաստատված տեղանքում:
6. Վտանգավոր թափոնները կառավարել
Հայաստանի օրենքների համաձայն:
7. Քիմիական նյութերը, վտանգավոր նյութերն ու
վառելանյութն օգտագործել միայն
անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ

Կապալառու

Կապալառուի կողմից սույն պլանի

Կազմել պլան

մշակման, իրականացման և

Վտանգավոր նյութերի
տեղավորումը/հավաքումը՝
ըստ ԲՆ-ի կարգադրության
Համագործակցել ԲՆ-ի հետ
Ինժեներ

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

Դիտարկել պլանն ու

կվերահսկվի Կապալառուի ԱԱԲ

մոնիտորինգի ենթարկել

մասնագետի կողմից:

իրականացումը

ԵՔԾԻԳ
Աջակցել ԲՆ-ի հետ
համագործակցություն ձեռք
բերելու հարցում

Դիտարկել և մոնիտորինգի
ենթարկել Ինժեներին

Դրա արժեքն արդեն հաշվառված է
վերոնշյալ կետ 3-ում:
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման խմբի 10
անդամների համար 3 օրվա
դասընթացների արժեքը՝ օրական
50 ԱՄՆ դոլար հաշվարկով,
գումարած դասախոսի 3 օրվա
վարձավճարը՝ 75 ԱՄՆ դոլար
օրական դրույքաչափով,
գնահատված է ընդհանուր 1725
ԱՄՆ դոլար գումարի չափով:

է պահել ծածկված, ապահով և բնական
ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն
ունի անանցանելի/անթափանց հատակ և
անանցանելի/անթափանց պատնեշ իր շուրջը:
Պատնեշը պետք է ունենա ամենամեծ ցիստեռնի
տարողության առնվազն 150% տարողությունը:
8. Պահեստավորման տարածքը պետք է գտնվի
ջրահեռացման գծերից և վտանգավոր
տարածքներից հեռու:
9. Պետք է կազմվի Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման թիմ (ԱԻԱԹ), որը
բնապահպանական (ամեն ժամանակ
արձագանքի պատրաստ) թիմի մի մասն է
կազմում:
10. Միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ԱԻԱԹ-ն
ստանա արտակարգ իրավիճակներին ճիշտ
արձագանքելու ուսուցում:
11. Շինարարական բոլոր տեղամասերին
տրամադրել արտակարգ պատահարների
դեպքում կոնտակտային տվյալները,
պատասխանատու անձանց և անվտանգության
պատասխանատուի անուն(ները),
հեռախոսահամարները:
12. Ինժեների հետ կազմել պատահարի վերաբերյալ
հաշվետվության ձև:
13. ՄՆՇՎԽ-ին անմիջապես տեղեկացնել
ցանկացած պատահարների մասին և զեկուցել
պատահարի մասին՝ լրացնելով պատահարի
հաշվետվության ձևը:
11. Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան
14.
Շինհրա
պարակի բոլոր
գործողություննե

Աղբի
տեղավորումը
անհամապատասխ
ան վայրերում

1. Մշակել ԹԿՊ-ն՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի մաս:
2. Յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում թափոնների
գրանցամատյանում գրանցել թափոնների տեսակը

Կապալառու
Կազմել պլան, իրականացնել և
ենթարկել մոնիտորինգի
Համագործակցել ԲՆ/ԵՔ-ի

Սույն պլանի մշակման,
իրականացման և կառավարման
արժեքը արդեն ներառված է
շինարարության ընդհանուր

րը
Ճանապարհի
կառուցման
շինհրապարակն
եր և
շինարարական
ճամբարներ

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

3. Կապալառուի անձնակազմի համար
կազմակերպել ուսուցողական ծրագիր
թափոնների կառավարման վերաբերյալ:
4. Կանոնավոր կերպով շինհրապարակից հեռացնել
շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և աղբի
երկարատև կուտակումը կանխելու համար:
Հեռացման հաճախականությունը՝ որպես
մոնիտորինգի սկիզբ, պետք է Կապալառուն
սահմանի ՏԲԿՊ-ում:
5. Կեղտաջրերը պահել փակված բաքերի մեջ ճիշտ
ձևով տեղավորելու համար:
6. Դասակարգել աղբն ու շինարարական մյուս
թափոններն ըստ տեսակների` պինդ, հեղուկ,
վտանգավոր, ինչպես նաև վերամշակման ենթակա:
7. Դիմել ԲՆ “ Թափոնների ուսումնասիրության
կենտրոն” ՊՈԱԿ, շինարարական թափոնների
դասակարգման, ինչպես նաև անհրաժեշտության
դեպքում արտոնագրեր ձեռք բերելու համար:
8. Ձեռք բերել թափոնների տեղավորման բոլոր
թույլտվությունները և տեղավորել դրանք միայն
թույլատրվող վայրերում:
9. Ձեռք բերել վտանգավոր թափոնների
տեղավորման թույլտվությունները ԲՆ-ից:
10. Դիմել Ինժեներին թափոնների տեղավորման
կուտակավայրերի հետազոտության և
թույլտվության համար:
11. Տեղադրել հատուկ տարաներ ժամանակին
դատարկվող աղբը հավաքելու համար:
Շինարարական աղբը և թափոնները պետք է ամեն
օր կամ նույնիսկ ավելի հաճախակի մաքրել
շինհրապարակից՝ կանխելու համար այն
կուտակումները, որոնք կարող են խանգարել
երթևեկությանը: Աշխատանքային օրվա վերջում
չպետք է որևէ աղբ մնա շինհրապարակում: Աղբը
հավաքելու և հեռացնելու համար անհրաժեշտ

հետ

ծախսերի մեջ:

Ինժեներ

Սույն պլանի իրականացումը (և

Դիտարկել պլանն ու

համապատասխան

մոնիտորինգի ենթարկել

թույլտվությունները) պետք է

իրականացումը

վերահսկվեն Կապալառուի ԱԱԲ

ԵՔԾԻԳ
Աջակցել ԲՆ-ի հետ
համագործակցություն ձեռք
բերելու հարցում
Դիտարկել և մոնիտորինգի
ենթարկել Ինժեներին

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

պարագաները տեղադրվում են և կանոնավոր
կերպով դատարկվում:
12. Աշխատանքային տեղամասում պահել
թափոնների գրանցման մատյան բոլոր տեսակի
թափոնների համար (բետոն, ասֆալտ, հող և
ավազ) և հատկացնել դրա համար
պատասխանատու անձնակազմին:
13. Թափոններն ու նյութերը տեղափոխել ՝
Երթևեկության և մուտքի պլանի համաձայն:
14. Աղբը պետք է տեղավորել ԵՔ-ի և տեղական
իշխանությունների կողմից հաստատված
վայրերում:
15. Կեղտաջրերը հավաքել հատուկ
ջրավազաններում և մաքրել յուղերից ու
վառելանյութերից, մինչև ջրային մարմիններ
լցվելը:
16. Հավաքել նավթի, քսայուղերի և վառելանյութի
ավելորդ քանակությունները` արտահոսքից
խուսափելու համար և դրանք տեղավորելով
համապատասխան կուտակավայրերում:
12. Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգնման պլան
15. Շինհրապար
ակի
վերականգնումը
բոլոր
տարածքներում
Բուսականությա
ն
վերականգնում,
կանաչապատում

Այն
շինարարական
նյութերը, որոնք
չեն մաքրվում
շինհրապարակից,
պոտենցիալ
վտանգ են
հանդիսանում

Վերաբերում է
շինհրապարակներ

1. Մշակել շինհրապարակի վերականգնման,
կանաչապատման և նախկին բուսականության
վերականգնման պլան՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի մասը,
2. շինհրապարակից հեռացնել շինարարության
հետ կապված բոլոր նյութերն ու
սարքավորումները՝ այդ թվում մեքենաները,
թափոնները, չօգտագործված նյութերի
մնացորդները, ցանկապատը և այլն,
3. վերականգնել բնական ջրահեռացումն ու մյուս
հաղորդուղիները
4. վերականգնել հողի շերտը և հեռացնել ծանր
տեխնիկայի պատճառած խտացված հողը,

Ինժեներ
Ապահովել կանաչապատման
նախագիծ
Կապալառու
Վարձել կանաչապատման
հաստատված Կապալառու
ծրագիրն իրականացնելու
համար
Ինժեներ
Դիտարկել պլանն ու

Արժեքները վերաբերում են միայն
համայնքային ծառերին, թփերին և
մշակաբույսերին: Ծրագրի
իրականացման արդյունքում
ազդեցության ենթարկված
մասնավոր ծառերի, թփերի և
մշակաբույսերի արժեքները
փոխհատուցված են Ծրագրի
ՀՕՏԾ-ի շրջանակում:
Համաձայն ճանապարհի
ընդլայնման և շինարարական
աշխատանքների (տես Հավելված 8)
հետևանքով կտրման ենթակա

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

5. շինհրապարակը մաքրել աղբից, յուղի և
վառելանյութի հետքերից, եթե կան այդպիսիք,

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

8. կատարել բուսականության վերականգնման
աշխատանքները՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային
տեղամասի համար հատուկ մշակված
կանաչապատման պլանների համաձայն:

6. շինարարական ճանապարհները
(շինարարական նյութերի և տեխնիկայի
տեղափոխման համար նախատեսված
ճանապարհները) վերականգնել իրենց նախկին
վիճակին,
7. կիրառել ԵՔԾԻԳ-ի կողմից մշակված
ընդունման-հանձնման ակտի ստուգաթերթիկը,

9. Բուսականությունը վերականգնող աշխատանք,
որը ներառում է տնկում, պահպանում և
մոնիտորինգ՝ ստորև ներկայացված ծառերի,
թփերի, սիզամարգերի և այլ բույսերի գոյատևման
բարձր աստիճանն ու արագ աճը ապահովելու
համար: Պահանջները տրվել են կանաչապատման
նախագծում կամ կարգադրվել են Ինժեների
կողմից: (Տես նաև Հավելված 7. Կանաչապատման
նախագիծ կոնցեպտուալ նախագծման փուլում)
 Տեսակները պետք է լինեն համեմատաբար
հեշտ աճեցվող և պահպանվող:
 Ծառերը, թփուտները և թփերը վերատնկել՝
Ինժեների կողմից ներկայացված
կանաչապատման նախագծի և ազդեցությանը
ենթակա համայնքների ղեկավարների հետ
ունեցած համաձայնության համապատասխան:
 Ծառերի տնկիներ տնկել 1:6-ի
հարաբերակցությամբ, այսինքն՝ 6 տնկի ծրագրի
օտարման տարածքում կտրված յուրաքանչյուր
1 համայնքային ծառի դիմաց: Համաձայն
ճանապարհի ընդլայնման և շինարարական
աշխատանքների (տես Հավելված 8)

մոնիտորինգի ենթարկել
իրականացումը: Մոնիտորինգի
ենթարկել ծառերի և այլ բույսերի
գոյատևումը աշխատանքների
ընթացքում և թերությունների
վերացման շրջանում

ԵՔԾԻԳ
Մոնիտորինգի ենթարկել
Ինժեներին: Մոնիտորինգի
ենթարկել ծառերի և այլ
բույսերի գոյատևումը:

ծառերի և թփերի վերաբերյալ 2015
թ. ապրիլին իրականացված
հետազոտության՝ ազդեցության են
ենթարկվում 139 ծառ:
50 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր
ծառի համար հաշվարկով՝ 834
տնկի տնկելու արժեքը
գնահատվել է 41 700 ԱՄՆ դոլար՝

հետևանքով կտրման ենթակա ծառերի և թփերի
վերաբերյալ 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին
իրականացված հետազոտության՝
ազդեցության են ենթարկվում 139 ծառ,
հետևաբար անհրաժեշտ է տնկել 834 տնկի,
որից 85% (709 u.) պետք է տնկել՝ ելնելով
Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա գոյություն
ունեցող ծառերի և թփերի
հարաբերակցությունից:
 Պահպանել ծառերի և թփերի տնկիներն ու
մյուս բույսերի տեսակները շինարարության
ընթացքում: Թերությունների վերացման
ժամանակահատվածից հետո պահպանման
պատասխանատվությունը փոխանցվում է
ԵՔ-ին: (Ծանուցում. Թերությունների
վերացման ժամանակահատվածը
կշարունակվի Շահագործման փուլի
սկզբնական ժամանակահատվածում):
ՀԵՏՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
(Շահագործում և պահպանում)
16. Թերություննե
րի վերացման
աշխատանքներ

Շինարարական
փուլում
սահմանված
բոլոր
ազդեցություններ
ը

1. Շինարարական փուլում սահմանված հատուկ
մեղմացնող միջոցառումները

Կապալառու

Կապալառուի կողմից

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

երկարաժամկետ մոնիտորինգի

ԵՔ
Իրականացնում է
ճանապարհների
շահագործման

արժեքը այս պահին չի կարող
գնահատվել:

աշխատանքներ՝ ապահովելով
մաքրություն և
անվտանգություն
Աղմուկ և
թրթռումներ

Շահագործման
ընթացքում
աղմուկի և
թրթռումների
պատճառած
անհանգստությու
նները

1. Աղմուկի ելակետային տվյալների
հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա
(հատկապես այն տարածքներում, որտեղ աղմուկի
մակարդակը ներկայումս ցածր է) պետք է
իրականացվեն հետազոտություններ աղմուկի
մասնագետի կողմից և հետազոտության
արդյունքների հիման վրա մշակվեն և
իրականացվեն համապատասխան մեղմացնող
միջոցառումներ:

17. Բուսականութ
յան
վերականգնում

Բուսականությու
նը չի աճում
սպասվածի
համաձայն

1. Ներառել Ծրագրի համար նախատեսված բույսերը
ԵՔ կանաչապատ տարածքների սպասարկման
պլանում:

18. Բնապահպան
ական աուդիտ

2. Մոնիտորինգի ենթարկել ծառերի, թփերի,
սիզամարգերի և այլ բուսականության աճն ու
առողջական վիճակը: Փոխարինել բոլոր մահացած,
վնասված կամ անառողջ տեսակները: Նորից ցանել
ոչ ճիշտ աճած սիզամարգերի տարածքները:
1. Հետշինարարական բնապահպանական աուդիտի
արդյունքները կպատրաստվեն և կներկայացվեն
ԱԶԲ-ին:

ԵՔ
Շահագործման փուլում, հարկ
եղած դեպքում, վարձել
համապատասխան մասնագետ
հետազոտությունների
իրականացման և
համապատասխան
միջոցառումների մշակման
համար
ԵՔ
Պահպանել ծառերը, թփերը և
սիզամարգերը
թերությունների վերացման և
շահագործման փուլում:

ԵՔ/ԵՔԾԻԳ

Հետազոտությունների և ԵՔ-ի
կողմից ձեռնարկվելիք հետագա
քայլերի արժեքի գնահատումն այս
պահին հնարավոր չէ:

ԵՔ-ի կողմից իրականացվող
երկարաժամկետ սպասարկման
արժեքն այս պահին չի կարող
գնահատվել:

Բնապահպանական աուդիտի
արժեքը կներառվի ԵՔԾԻԳ-ի
բյուջեում

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Բնապահպանական
Հաճախականությունը
Պատասխանատու
կատարողականության
(Պաշտոնական
մարմինները
ցուցիչ
մոնիտորինգ)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
(ՄՆՇՎԽ-ի բնապահպանության մասնագետի օգնությամբ Կապալառուն պետք է վերանայի և թարմացնի նախքան շինարարությունը սկսելը և շինարարությունից հետո՝ ըստ
պահանջի)
Փաստաթղթերի
Կապալառու
դիտարկում,
Մշակել ծրագիր` տեղացի
Կսահմանվի
ներառյալ`Կապալառ
աշխատողների, ոչ հմուտ
Կապալառուի կողմից`
Բոլոր
ուի կողմից
աշխատողների և կանանց
իր անձնակազմը
1. Աշխատանք
շինարարական
Տեղացի
աշխատանքի մի
աշխատանքի ընդունելու
հավաքագրելիս
ունենալու
տեղամասերը
Ծրագրի համար
աշխատողներին, ոչ
շարք արդյունավետ
համար
հնարավորություններ
(ներառյալ
վարձված տեղացի
հմուտ
հայտարարություննե
Ինժեներ
Դիտարկել
տեղական
օտարման գոտին,
աշխատողների, ոչ
աշխատողներին և
րը, որոնք
Բնապահպանության
շինարարական
աշխատողների, ոչ
բացահանքերը,
հմուտ աշխատողների և
կանանց տալ
նախատեսված են
մասնագետը դիտարկում է
գործողությունների
հմուտ աշխատողների և
կուտակավայրերը
կանանց թիվը:
աշխատանքներ
տեղացի
Կապալառու վարձելու
մոբիլիզացիայի
կանանց համար:
, շինարարական
աշխատողների, ոչ
ծրագիրը
փուլում
ճամբարները)
հմուտ
ԵՔԾԻԳ
աշխատողների և
Վերահսկել Ինժեներին
կանանց համար
Կապալառու
Մասնագիտական
Մասնագիտական
Մասնագիտական
առողջության և
առողջության և
առողջության և
Կանոնավոր
անվտանգության
անվտանգության
անվտանգության
պլանի
մոնիտորինգի
փաստաթղթերի
պլանի առկայությունը
մշակում
ժամանակացույցի
ստուգում
յուրաքանչյուր
Ուսուցումներ
Մոնիտորինգի արժեքը
համաձայն
շինարարական
առողջապահության
կներառվի Կապալառուի
տեղամասում
և անվտանգության
բյուջեում
2.Մասնագիտական
Բոլոր
վերաբերյալ
Ինժեներ
առողջություն և
շինարարական
Բնապահպանության
Ապահովել
անվտանգություն
տեղամասերը
մասնագետը դիտարկում և
Պլանը պետք է
համազգեստով և
Ստուգողական
մոնիտորինգի է ենթարկում
մշակվի և վավերացվի
անվտանգության
Շինարարական
դասընթացի
Մասնագիտական
նախքան
սարքավորումներով
տեղամասերի
մասնակիցների
առողջության և
շինարարական
ստուգումներ
ցուցակի առկայությունը անվտանգության պլանը
գործողությունների
Մոնիտորինգի արժեքը
մեկնարկը
կներառվի Ինժեների
բյուջեում
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Դեպքերի և
պատահարների
հաշվառման
ստուգումներ

Հանրության
ընդհանուր
տեղեկատվությունը
շինարարության
փուլերի
վերաբերյալ

3.Հանրային լսումներ և
հաղորդակցություն

ԱԵԱ-ների
տեղեկացվածությու
նը Ծրագրի
Բողոքների լուծման
մեխանիզմի
վերաբերյալ

Փաստաթղթերի
դիտարկում

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

Հանրային լսումներ
Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումների
վերաբերյալ
հաշվետվությունների
առկայությունը

Պատասխանատու
մարմինները

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ին-եներին

Դեպքերն ու
պատահարները
նկարագրող
հաշվետվությունների
առկայությունը
Հանրային լսումների և
հաղորդակցության
պլանի առկայությունը
բոլոր շինարարական
տեղամասերում
Բողոքների լուծման
մեխանիզմն
իրականացվել է`
հետևելով ՇՄԱԳ-ի
գլուխ H-ում
նկարագրված
պահանջներին,
ընթացակարգերին և
ցուցանիշներին
Կապալառուի ԱԱԲ
մասնագետի և
համայնքի
ներկայացուցչի կողմից
պատրաստված
հանդիպումների
արձանագրությունների
առկայությունը
Կապալառուի
դաշտային

Կապալառու
Հանրային լսումների և
հաղորդակցության պլանի
մշակում

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Հանրային լսումների և
հաղորդակցության պլանը
Վերահսկողության արժեքը
կներառվի Ինժեների
բյուջեում

Պլանը պետք է
մշակվի որպես ՏԲԿՊի մի մաս և
վավերացվի նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Բուսականության
մաքրումը
հնարավորին
չափով
նվազագույնի է
հասցվում

4.Բուսական և
կենդանական աշխարհի
պաշտպանություն
Բուսականության
մաքրում

Միջոցները և մեթոդը

Բուսականության
մաքրմանն առնչվող
բոլոր
փաստաթղթերի
դիտարկումը

Բուսականության
մաքրման պլանի
առկայությունը

Շինարարական
տեղամասերի
ստուգումներ

Մեղմացնող
միջոցառումներ են
ձեռնարկվում՝
պաշտպանելու համար
բուսական կամ
կենդանական
աշխարհի այն
տեսակները, որոնք
հայտնաբերվել են
նախքան
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկը:
Հատված ծառերի և
թփերի
գրանցամատյանի
առկայությունը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը
Բուսականությունն
աշխատանքային
տեղամասերի
մերձակայքում
պահպանվում է

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
գրասենյակում

Պատասխանատու
մարմինները

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Կապալառու
Բուսական և կենդանական
աշխարհի և
բուսականության մաքրման
պլանի մշակում՝ որպես
ՏԲԿՊ-ի մի մասը և
մոնիտորինգի
իրականացում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
կապալառուի բյուջեում

Կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
վերահսկում է Բուսական և
կենդանական աշխարհի և
բուսականության մաքրման
պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել ՄՆՇՎԽ-ին

Պլանը
(աշխատողների
ժամանակացույցով)
պետք է մշակվի և
վավերացվի նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Հաղորդուղիների
աշխատանքի
խաթարման
դեպքեր, որոնք
բացասականորեն
են ազդում
oգտագործողների
վրա

5.Հաղորդուղիների
պահպանումը և
տեղափոխությունը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Միջոցները և մեթոդը

Էրոզիան և
մոլախոտերի
տարածումը մերկ
հողերում

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Պատասխանատու
մարմինները
Կապալառու
Հաղորդուղիների
պահպանման և
տեղափոխության պլանի
մշակում՝ որպես ՏԲԿՊ-ի մի
մասը և մոնիտորինգի
իրականացում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում
Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Հաղորդուղիների
պահպանման և
տեղափոխության պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

Հաղորդուղիների
պահպանմանն ու
տեղափոխությանը
վերաբերող բոլոր
փաստաթղթերի
դիտարկումը

Հաղորդուղիների
պահպանման և
տեղափոխության
պլանի առկայությունը

Շինարարական
տեղամասի(երի)
ստուգումներ

Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

Դժգոհությունների
գրանցամատյանի
դիտարկում

Շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
հայտնաբերված
հաղորդուղիները չեն
խաթարի
օգտագործողներին
մատակարարելու
գործընթացը

ԵՔԾԻԳ/ԾԿԻԱԽ
Վերահսկել Ինժեներին

Բնապահպանական
(փոշու, աղմուկի և
թրթռումների) պլանի
առկայությունը

Կապալառու
Բնապահպանական պլանի
մշակում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Կատարվում է
հաղորդուղիների
տեղափոխում,
որտեղ անհրաժեշտ
է

6.Շրջակա միջավայրի
պահպանությունը

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Ակնադիտական
ուսումնասիրություն
շինարարական
տեղամասերի
ստուգումների
միջոցով

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Պլանը պետք է
մշակվի և վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն, որը
Կապալառուի կողմից
սահմանված է Փոշու,
աղմուկի և
թրթռումների
մոնիտորինգի
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Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Նստվածքների
արտահոսքը

Փոշու, աղմուկի և
թրթռումների
ազդեցության
առավել զգայուն
կրողները, որոնք
գտնվում են
շինարարական
գործողություններ
ի վայրից 50 մ կամ
ավելի մոտ
հեռավորության
վրա

Բուսահողի
պահեստավորում

Փոշու և այլ օդային
աղտոտիչների
արտանետումները

Մոնիտորինգի
կետերը
սահմանված են
փոշու, աղմուկի և
թրթռումների
ելակետային
տվյալների և
կանոնավոր
մոնիտորինգի
պլանում

Միջոցները և մեթոդը

Բողոքների
գրանցամատյանի
դիտարկում

Օդի որակի չափումը
գործիքներով

Աղմուկի չափումը
գործիքներով

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Պատասխանատու
մարմինները

Բողոքների
գրանցամատյանում
գրանցված բողոքների
ծանրությունը և
քանակը

Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Բնապահպանական պլանը
և հետևում է Կապալառուի
գործողություններին`
շրջակա միջավայրը
պահպանելու նպատակով
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Այցելություններ այն
աշխատանքային
տեղամասերում, որոնք
ենթակա են էրոզիայի,
ջրահեռացման
նստվածքների և
բուսահողի
պահեստավորման
ազդեցություններին:
Փոշու
արտանետումների,
աղմուկի և
թրթռումների
չափումներ առավել
զգայուն
տարածքներում
շինարարական
աշխատանքների
տեղամասից մոտ 50 մ
հեռավորության վրա:

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)
պլանում

Պետք է մշակվի
Պլանը և հաստատվի
ԾԻԳ-ի կողմից
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Ելակետային
տվյալները պետք է
հավաքագրվեն
աշխատանքների
մեկնարկից 21 օր
առաջ
ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Փոշու
արտանետումների
չափումներն
առնվազն երկու
շաբաթը մեկ անգամ և
ավելի հաճախ` չոր
պայմաններում՝ ըստ
ԱԵԱ-ներից
ստացված
դժգոհությունների
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Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Աղմուկի և
թրթռումների
տարածման
մակարդակը

7.Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների
կառուցումը

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը

Միջոցները և մեթոդը

Թրթռումների
չափումը
գործիքներով

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարներ

Փաստաթղթերի
դիտարկում

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
Ասֆալտի կամ բետոնի
գործարանի
շահագործման դեպքում
չափման կետերը
տեղակայված են
մոտակա բնակելի և
հասարակական
շենքերում:

Պատասխանատու
մարմինները

Փոշու
արտանետումների
մակարդակը ներկայիս
հայաստանյան
նորմատիվների
սահմանում է (ՀՀ
օրենքը մթնոլորտային
օդի պահպանության
մասին (1994 թ.),
փոփոխություններ և
լրացումներ 2007 թ.)
Աղմուկի և
թրթռումների
մակարդակը ներկայիս
հայաստանյան
նորմատիվների
սահմանում է (ՀՀ
որոշում N° 138, 2002 թ.)

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների պլանի
առկայությունը

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Աղմուկի և
թրթռումների
չափումները
նվազագույնը երկու
շաբաթը մեկ անգամ,
կամ իրենց
բնակարանների
առնչությամբ ԱԵԱներից ստացված
դժգոհությունների
հիման վրա

Կապալառու
Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների պլանի
մշակում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

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

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Քարհանքի,
բացահանքի,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարանների և
կուտակավայրերի
գտնվելու վայրը,
հատակագիծը և
կառավարումը

Ազդեցության
ենթակա
համայնքներին
պատճառված
անհանգստությունն
երը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Քարհանք,
բացահանք,
բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարաններ և
կուտակավայրեր

Միջոցները և մեթոդը

Քարհանք,
բացահանք, բետոնի
դոզավորման,
ասֆալտի
գործարաններ և
կուտակավայրեր

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Պատասխանատու
մարմինները

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների վայրը,
հատակագիծը
համապատասխանում
են նախապես
իշխանությունների հետ
համաձայնեցված
վայրին և հատակագծին

Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարների պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Աշխատանքային
տեղամասերի
կառավարման պլանի
առկայությունը

Կապալառու
Աշխատանքային
տեղամասերի
կառավարման պլանի
մշակում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Շինարարական
աշխատանքների
ճամբարի(ների)
հատակագծի
համապատասխանությ
ունը Պլանի
մասնագրերին

Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Աշխատանքային
տեղամասերի
կառավարման պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

Պլանը պետք է
մշակվի և վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Պլանը պետք է
մշակվի և հաստատվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Երթուղիները և
մուտքերի վայրերը

9.Երթևեկության և
մուտքերի
կառավարումը

10. Վտանգավոր
նյութերի կառավարումը

Պատճառվող
անհանգստությունն
երը և
անվտանգության
հարցերը
համայնքներում
Ճանապարհներին և
հաղորդուղիներին
պատճառված
վնասները
(հիմնականում
ջրահեռացմանը)
Դիզելային
վառելանյութերի,
նավթի կամ այլ
թունավոր նյութերի
պատահական կամ
մշտական
արտահոսքը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Ճանապարհների
օգտագործումը
սարքավորումներ
ի և նյութերի
տեղափոխության
համար

Մուտքերը դեպի
շինարարական
տեղամասեր

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Միջոցները և մեթոդը

Փաստաթղթերի
դիտարկում

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Փաստաթղթերի
դիտարկում

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը
Դիտարկման համար
Երթևեկության և
մուտքերի
կառավարման պլանի
առկայությունը

Երթուղիների և
մուտքերի վայրերի
համապատասխանությ
ունը Պլանի
մասնագրերին

Պատասխանատու
մարմինները

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի ԾԿԻԱԽ-ի
բյուջեում
Կապալառու
Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլանի
մշակումը
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում
Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
վերահսկում է
Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

Դժգոհությունների
գրանցամատյանում
գրանցված
դժգոհությունների
ծանրությունը և
քանակը

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին
Վերահսկողության արժեքը
ներառված է ԾԿԻԱԽ
բյուջեում

Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման պլանի
առկայությունը
դիտարկման համար

Կապալառու
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման պլանի
մշակում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Պլանը պետք է
մշակվի և վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Փաստաթղթերի
դիտարկում

11.Թափոններ և այլ
նյութեր

Շինարարության
ընթացքում
թափոնների և
շինարարական
նյութերի
կառավարումը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը
Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Պատասխանատու
մարմինները

Պատահարների
վերաբերյալ
հաշվետվությունների
ձևաթղթերը լրացված
են պատահարների
դեպքում

Ւնժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում է
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում

Բոլոր պատահարները
կարգավորվում են
Պլանի համաձայն
Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքման պլանի
թիմի անդամները
մասնակցել են
դասընթացներին

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Թափոնների և այլ
նյութերի կառավարման
պլանի առկայությունը

ԲՆ “Թափոնների
ուսումնասիրության
կենտրոն” ՊՈԱԿ-ը
տրամադրել է
շինարարական
թափոնների
դասակարգումը
Ինժեների կողմից
հաստատվել են
թափոնների
կուտակման վայրերը և

Կապալառու
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման պլանի
մշակում
Մոնիտորինգի արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում
Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման պլանը
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում
ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Պլանը պետք է
մշակվի և վավերացվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Պլանը պետք է
մշակվի և հաստատվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Թափոնների
գրանցամատյանը և
Պլանը թարմացվում
են յուրաքանչյուր

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
վերջիններիս բոլոր
թույլտվությունների
ձեռքբերումը

Պատասխանատու
մարմինները

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)
ամսվա սկզբում

Աղբը և ոչ պատշաճ
շինարարական
նյութերը
կառավարվում են
համաձայն Պլանի
ցուցումների
Մշակվել է թափոնների
գրանցամատյան և
ճիշտ լրացվել է
Կապալառու
Շինհրապարակի
վերականգնման,
կանաչապատման և
բուսածածկի
վերականգնման պլանի
մշակում
12. Շինհրապարակի
վերականգնում,
կանաչապատում և
բուսականության
վերականգնում

Շինհրապարակը
մաքրված է ,
տեղամասում
նութեր և թափոններ
չկան

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Այցելություններ
շինարարական
տեղամասեր

Շինհրապարակի
վերականգնման,
կանաչապատման և
բուսականության
վերականգնման պլանի
առկայությունը

Բոլոր մակերևույթների
վերականգնումԲուսականու
թյան վերականգնման
աշխատանքներ
Պահպանել
կանաչապատված
տարածքներ պայմանագրում
սահմանված
ժամանակաընթացքում
Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի
Կապալառուի բյուջեում

Պաշտոնական
կանոնավոր
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի
համաձայն

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Բոլոր
մակերևույթների
վերականգնումը
(քարհանքերը և
բացահանքերը
ներառյալ), որոնք
շինարարության
ընթացքում
օգտագործվում էին
ժամանակավորապ
ես

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

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

Պատասխանատու
մարմինները
Ինժեներ
Բնապահպանության
մասնագետը դիտարկում և
մոնիտորինգի է ենթարկում
շինհրապարակի
վերականգնման,
կանաչապատման և
բուսականության
վերականգնման պլանները
Մոնիտորինգի է ենթարկում
բուսածածկի աճը

Պլանը պետք է
մշակվի և հաստատվի
նախքան
շինարարական
գործողությունների
մեկնարկը

Վերահսկողության արժեքը
պետք է ներառվի Ինժեների
բյուջեում
Բոլոր
մակերևույթների
վերականգնումը
պետք է ավարտվի
նախքան ծրագրի
հանձնումը ԵՔ-ին

Շինհրապարակի
վերականգնման
ստուգաթերթիկը
հաստատված է
ԵՔԾԻԳ-ի կողմից

Շինհրապարակի
բուսականությունը
վերականգնված է

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Տնկված ծառերի և
թփերի տեղավայրերի
ու քանակի
համապատասխանությ
ունը կանաչապատման
նախագծային
փաստաթղթերին
Ծառերի և թփերի
տնկիների գոյատևումը
թերությունների
վերացման
ժամանակաընթացքում:
Ոչ մի մահացած ծառ,
թուփ և այլ բույսեր:
Ավելի քան 90% ճիշտ

ԵՔԾԻԳ
Վերահսկել Ինժեներին

Թփերի և բույսերի
առողջական վիճակը
և աճը ստուգվում է
թերությունների
վերացման
ժամանակահատվածո
ւմ տարեկան երկու
անգամ` ուշ գարնանը
և վաղ աշնանը

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Միջոցները և մեթոդը

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ
աճեցված սիզամարգ:

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

Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
ստուգաթերթիկ,

13.Արձանագրություննե
ր և հաշվետվություն

Աշխատանքային
տեղամասի
ստուգման
արձանագրությունն
եր,
Գրանցամատյաննե
ր
Հանրային
լսումների
արձանագրություն
Ուսուցումների
արձանագրություններ,

Պատասխանատու
մարմինները

Արձանագրված
տեղեկություններ

Դիտարկում

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

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Կապալառուն
նվազագույնը
ամսական
կտրվածքով
ներկայացնում է
փաստաթղթերը

Ձեռք բերել արտոնագրեր և
թույլտվություններ
Ինժեներ
Ստուգել
համապատասխանությունը
Զեկուցել ԵՔԾԻԳ-ին

Ինժեները ամսական
և եռամսյակային
կտրվածքով
ներկայացնում է
Առաջընթացի
վերաբերյալ
հաշվետվություն

ԵՔԾԻԳ
Դիտարկել Ինժեների
հաշվետվությունները
Զեկուցել ԱԶԲ-ին

ԵՔԾԻԳ
Տարին երկու անգամ
հաշվետվություն
ներկայացնել ԱԶԲ-ին

Արտոնագրեր և
թույլտվություններ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ
(Ենթակա է թարմացման Կապալառուի կողմից, ԵՔԾԻԳ-ի բնապահպանի օժանդակությամբ
նախքան շահագործումը և շահագործումից հետո, ինչպես պահանջվում է)

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Դժգոհություններ
ազդեցության
առավել զգայունակ
կրողներից

Աղմուկի
ազդեցությունը

14. Երթևեկության
շարժը

Միջոցները և մեթոդը

Ծրագրի
օտարման գոտին

Աղմկաչափ
Թրթռաչափ

Փոխադրամիջոցներ
ի
արտանետումներից
առաջացած օդի
աղտոտիչները

15.Կանաչապատում

Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի
նորմալ աճը

Օդի որակի
նմուշառում

Բոլոր
մակերևույթները,
որտեղ
կանաչապատման
աշխատանքներ են
իրականացվել

Տեղամասային
այցելություններ

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Պատասխանատու
մարմինները

Ազդեցության առավել
զգայունակ կրողներից
ստացված
դժգոհությունների
դիտարկում

ԵՔ
Հավաքել և վերլուծել
աղմուկի, թրթռումների և
օդի որակի տվյալները
Մոնիտորինգի է ենթարկում
մասնագիտացված
մոնիտորինգային
կազմակերպությանը
Մոնիտորինգի արժեքը
ներառված կլինի
կապալառուի բյուջեում

Աղմուկի և
թրթռումների
մոնիտորինգի
իրականացում և օդի
որակի նմուշառում` ՀՀ
օրենսդրության
սահմանված
մակարդակների հետ
համապատասխանությ
ունը ստուգելու համար

ԵՔ
Զեկուցել ԱԶԲ-ին

Ծառերի, թփերի և
սիզամարգերի աճը և
սանիտարական
վիճակը

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

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

Վերահսկել աղմուկը
և թրթռումները և օդի
որակը նվազագույնը
տարին մեկ անգամ
կամ կախված ԱԵԱից ստացված
դժգոհություններից

Ինչպես պահանջվում
է աշխատանքների և
թերությունների
վերացման
ժամանակահատվածի
վերջում` մինչև
հանձնմանընդունման ակտի
տորագրումը

Աղյուսակ 2. Բնապահպանական կառավարման պլան. Մոնիտորինգ
Տրանշ 2 - Դավթաշեն – Աշտարակի մայրուղի
Տեղանքը/Գործողությու
նների փուլը

16. Անվտանգություն

Մոնիտորինգի
ենթարկվող
պարամետրերը

Մոնիտորինգի
տեղանքը/ները

Օտարման
ծրագիր

Միջոցները և մեթոդը

Բնապահպանական
կատարողականության
ցուցիչ

Պատասխանատու
մարմինները
ԵՔ
Կանաչապատում.
շահագործման
ժամանակահատվածում
ծառերի և թփերի աճի ու
սանիտարական վիճակի
վերահսկում:
Զեկուցում է ԱԶԲ-ին
Անվտանգությունը
վերահսկվում է
ոստիկանության կողմից

Հաճախականությունը
(Պաշտոնական
մոնիտորինգ)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
Ծրագծի թերթիկ

Տրանշ 2 - Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի
Սույն ծրագծի թերթիկը ներկայացնում է Տրանշ 2-ի՝ Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղու
երկայնքով բնապահպանական տեսանկյունից զգայուն վայրերը և ազդակիրներին՝ ըստ
պիկետաժի: Ծրագծի թերթիկը հիմք է ծառայում ծրագրի հետևանքով ճանապարհի
շինարարական աշխատանքների և շահագործման տեղային ազդեցությունները
բացահայտելու համար:
No.

Տեղանք

Կմ

1.

ԴավթաշենԱշտարակ
մայրուղի

0+000 - 400 և
1+900 2.100

2.

ԴավթաշենԱշտարակ
մայրուղի

0+500 1+800

Խնդիրը
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համայնքային ծառ ենթակա է
հատման

Շինարարության և
շահագործման ընթացքում
ստուգման ենթակա
պարամետրեր
Շինհրապարակի
վերականգնում և
կանաչապատում (տե՛ս
Հավելված 3. ԲԿՊ-ի և
Հավելված 7.
Կանաչապատման նախագծի
ցուցումները)

Ծրագծի շրջակայքում գտնվող
բնակավայրերն ու հարակից
բնակելի շենքերը, որոնք
ենթարկվում են Ծրագրի
ազդեցությանը

Աղմուկ, թրթռումներ և փոշի
(Շինարարության
ընթացքում չափման
ենթակա պարամետրերի
համար տե՛ս ԲԿՊ-ն):

No.

4.

Տեղանք

ԴավթաշենԱշտարակ
մայրուղի

Կմ

0+400 0+700

Խնդիրը

Ծրագրի օտարման գոտում
շինարարական թափոնների
կուտակումներ

Շինարարության և
շահագործման ընթացքում
ստուգման ենթակա
պարամետրեր

Լրացուցիչ թափոնների
կուտակում հնագիտական
վայրում (այդ հարցի
վերաբերյալ տրված
ցուցումների համար տե՛ս
Հավելված 3. ԲԿՊ)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

Մայրուղու S9 հատվածի և հարակից տարածքի կենսաբազմազանության
ուսումնասիրության հաշվետվություն

Մայրուղու S9 հարակից տարածքի կենդանական և բուսական աշխարհի
ուսումնասիրություններն իրականացվել են 2015թ ապրիլի 21-27 ժամանակահատվածում:
Ուսումնասիրվող տարածքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 հատվածների:
Առաջին հատվածը հարում է Երևան-Աշտարակ մայրուղուն՝ Վահագնի թաղամասի
հարևանությամբ, երրրորդ հատվածը մոտ է Հալաբյան փողոցին և իրենից ներկայացնում
է մարդկային գործունեության թափոններով ծածկված տարածություն: Այս երկու
հատվածների միջև գտնվում է ավտոտնակներով և բնակելի տներով կառուցապատված
հատված:
Կենսաբազմազանության
ուսումնասիրության
համար
օգտագործվել
են
կենդանաբանական և բուսաբանական առավել գործածական մեթոդներ:

Կենդանաբանական հետազոտություններ

Աշխատանքային մեթոդները. Հետազոտությունները կատարվել են 6 օրերի ընթացքում՝
տաք և արևոտ եղանակային պայմաններում:
Ցամաքային անողնաշարավորների և ողնաշարավորների հաշվարկումն ու
հավաքն իրականացվել է երթուղային դիտարկումների և հավաքի միջոցով` համաձայն
ընդունված մեթոդների (Формозов, 1951, 1976; Новиков, 1953; Приедниекс, 1990, Хейер и
др., 2003): Հաշվարկների այս մեթոդները հնարավորություն են տալիս համեմատել
ստացված տվյալներն այլ հետազոտողների կողմից ստացված, ինչպես նաև գրական
տվյալների հետ: Երթուղային հաշվարկների ժամանակ գրանցվում են կենդանիների
անմիջական

հանդիպումները,

դրանց

հետքերի,

թաքստոցների,

բների

և

կենսագործունեության այլ արգասիքների առկայությունը: Երկկենցաղների և թռչունների
հաշվարկն իրականացվում է նաև ըստ նրանց արձակած ձայների: Հարկ է նշել, որ
սովորաբար կաթնասունների անմիջական դիտարկումները սակավաթիվ են: Առավել
հաճախ դիտարկվում են այս կենդանիների կենսագործունեության հետքերը:
Թռչունների հաշվառումները կատարվել են հիմնականում օրվա առաջին կեսում՝
0.8-ից մինչև 2.5 կմ/ժ միջին արագությամբ, հնարավորինս առանց երկար կանգառների:
Թռչունների հետազոտությունների ժամանակ օգտագործվել է կետային հաշվառման
մեթոդը՝ բնակավայրերի մոտիկության, տարածքի մասնատվածության և խիստ
ուրբանիզացվածության պատճառով (Винокуров, 1963, Muller, 1987):
Դիտարկումների գրանցումն իրականացվել է անմիջապես դաշտային
հետազոտությունների ընթացքում: Թռչունների դիտարկումների ժամանակ գրանցվում է
բների և բնադրավայրերի առկայությունը, ինչը հետագայում հնարավորություն է տալիս
որոշել տվյալ տեսակի կարգավիճակը` «բնադրող», «չվող» կամ «նստակյաց»: Երթուղային
հաշվարկների ժամանակ երթուղու սկիզբն ու ընթացքը գրանցվում է GPS տեղորոշման
սարքի օգնությամբ: Նույն սարքի օգնությամբ գրանցվում են կենդանիների, դրանց բների և
մշտական թաքստոցների հանդիպման վայրերը:
Բռնված և դիտարկված կենդանիների մասին տեղեկությունները գրանցվել են
դաշտային օրագրերում, որն այնուհետև թվայնացվել է: Հնարավորության դեպքում
կենդանին լուսանկարվել է:
Արդյունքներ
Անողնաշար կենդանիներ
Դիտարկված հատվածը բնորոշվում է խիստ արտահայտված մարդածին
ազդեցությամբ, ինչի արդյունքում նախնական կենսացենոզների տեղում ձևավորվել են
կենդանատեսակներով չափազանց աղքատ ֆորմացիաներ: Դիտարկումների անցկացման
ընթացքում մեր կողմից արձանագրվել են անողնաշարավորների մի քանի լայնորեն
տարածված տեսակներ, ինչը կարելի է բացատրել կենսացենոզների դեգրադացիայով,
անողնաշարավորների
սեզոնային
ակտիվությամբ
և
կենսաշրջանների
առանձնահատկություններով:
Ողնաշարավոր կենդանիներ.
Երկկենցաղներ
Հետազոտությունների ընթացքում մեր կողմից դիտարկվել է երկկենցաղների
միայն մեկ տեսակ՝ կանաչ դոդոշ (Bufo /Pseudopedalia/ variabilis): Այս տեսակը լայնորեն
տարածված է Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում, չի խուսափում նաև մարդածին
կենսացենոզներից, ինչի շնորհիվ նրանց քանակությունը կայուն է անգամ Երևան
քաղաքում:
Սողուններ

Սողուններից դիտարկվել են մողեսների չորս տեսակներ՝ կովկասյան ագամա
(Laudakia caucasia), միջին մողես (Lacerta media), շերտավոր մողես (Lacerta strigata) և
ռադդեի ժայռային մողես (Darevskia raddei nairensis): Նախկինում այս շրջանում
կատարված հետազոտությունների արդյունքում [Ասլանյան և ուրիշներ, 2003] մեր կողմից
նշվել են սողունների մի շարք այլ տեսակներ՝ կույր օձ (Typhlops vermicularis), կարմրափոր
սահնօձ (Dolichophis schmidti), վզնոցակիր էյրենիս (Eirenis collaris), հայկական էյրենիս
(Eirenis punctatolineatus), արճճագույն սահնօձ (Hemorrhois nummifer), կատվաօձ
(Telescopus fallax), գյուրզա (Macrovipera lebetina):
Նշված տեսակների առկայությունը դիտարկված տարածքում ներկայումս քիչ
հավանական է, քանի որ տարածքը ենթարկվել է խիստ մարդածին ազդեցության: Պակաս
կարևոր չէ նաև թափառող շների առկայությունը, որոնք սնվում են բոլոր վերգետնյա ոչ
մեծ կենդանիներով: Սակայն այս սողունների առանձին անհատներ կարող են
պահպանված լինել հետազոտվող տարածքում, ինչն անհրաժեշտ է նկատի ունենալ
տարածքի իրացման ընթացքում:
Թռչուններ
Ուսումնասիրվող տարածքում արձանագրվել է թռչունների 20 տեսակ, որոնցից
երկուսը՝ ոսկեգույն մեղվակերը (Merops apiaster) և կարմրակատարը (Carduelis carduelis)՝
ըստ ձայնի: Այս տեսակները բնորոշ են քաղաքամերձ այգեշատ թաղամասերին:
Ուսումնասիրվող տարածքում գտնվող աղբանոցները, ինչպես նաև խոշոր և մանր
եղջերավոր կենդանիների առկայությունը գրավում է թռչունների որոշ տեսակների,
ինչպիսիք են՝ հոպոպը (Upupa epops), մոխրագույն ագռավը (Corvus corone) և սովորական
ճայը (Corvus monedula):
ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄԿ Կարմիր ցուցակում ընդգրկված թռչունների տեսակներ
չեն հայտնաբերվել: Մեր կողմից դիտարկված թռչունները հանդիսանում են սինանտրոպ
տեսակներ և հաջողությամբ հարմարվել են քաղաքային միջավայրին:
Աղյուսակ 1
ՀՀ Կարմիր
Տեսակներ
Ընտանիք
գրքի
ԲՊՄԿ
տվյալներ
APODIDAE
Apus apus - սև մանգաղաթև
LC
MEROPIDAE
Merops apiaster - ոսկեգույն մեղվակեր
LC
UPUPIDAE
Upupa epops - հոպոպ
LC
COLUBIDAE
Columba livia - թխակապույտ աղավնի
LC
COLUBIDAE
Streptopelia senegalensis – փոքր տատրակ
LC
ALAUDIDAE
Galerida cristata – փուփուլավոր արտույտ
LC
HIRUNDINIDAE
Hirundo rustica – գյուղական ծիծեռնակ
LC
MOTACILLIDAE
Motacilla alba – սպիտակ խաղտտնիկ
LC
MOTACILLIDAE
Anthus campestris - դաշտային ձիաթռչնակ
LC
TURDIDAE
Oenanthe hispanica – սևախայտ քարաթռչնակ
LC
TURDIDAE
Oenanthe oenanthe – սովորական քարաթռչնակ
LC
TURDIDAE
Oenanthe isabellina – պարող ձիաթռչնակ
LC
TURDIDAE
Phoenicurus phoenicurus – սովորական
LC
CORVIDAE
CORVIDAE
CORVIDAE
SYLVIIDAE
PARIDAE

կարմրատուտ
Pica pica – սովորական կաչաղակ
Corvus monedula – սովորական ճայ
Corvus corone – մոխրագույն ագռավ
Phylloscopus sibilatrix – ճռռան գեղգեղիկ
Parus major – մեծ երաշտահավ

LC
LC
LC
LC
LC

PASSERIDAE
FRINGILLIDAE

Passer domesticus – տնային ճնճղուկ
Carduelis carduelis - կարմրակատար

LC
LC

Կաթնասուններ
Մայրուղու S9 հատվածում հետազոտություների ժամանակ
դիտարկվել են
կաթնասունների 5 տեսակներ: Երևան-Աշտարակ մայրուղուն հարող հատվածում
(Վահագնի թաղամասին կից) բացի թափառող շներից և կատուներից դիտարկվել է
աղվես: Սովորական փոքրաչղջիկն ու Կուլիի փոքրաչղջիկը գրանցվել են
ուլտրաձայնային դետեկտորների (Pettersson D230, D240x) միջոցով: Սպիտակակուրծք
ոզնին, տափաստանային անտառային մուկը, մոխրագույն առնետը և Գյուլդենշտատի
սպիտակատամիկը սինանտրոպ տեսակներ են: Ուսումնասիրությունների ընթացքում
դաշտամկների բներ չեն հայտանաբերվել, ինչը պայմանավորված է կենսացենոզների
դեգրադացիայով:
Աղյուսակ 2
Ընտանիք
Erinacedae
Soricidae
Vespertilionidae

Leporidae
Canidae
Muridae

Տեսակներ

Erinaceus concolor - սպիտակակուրծք ոզնի
Crocidura gueldenstaedti - Գյուլդենշտադի
սպիտակատամիկ
Pipistrellus kuhli – Կուլիի փոքրաչղջիկ
Pipistrellus pipistrellus – Սովորական
փոքրաչղջիկ
Lepus europaeus - եվրոպական նապաստակ
Vulpes vulpes – սովորական աղվես
Sylvaemus witherbyi – տափաստանային
անտառային մուկ
Rattus norvegicus – մոխրագույն առնետ

ՀՀ Կարմիր
գրքի
տվյալներ

ԲՊՄԿ
LC

LC
LC
LC
LC
LC

ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄԿ Կարմիր ցուցակում ընդգրկված կաթնասունների տեսակներ
չեն հայտնաբերվել:
Առաջարկություններ
Ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ժամանակ բոլոր ողնաշարավոր
կենդանիները պետք է բռնվեն մասնագետների կողմից, տեղավորվեն հատուկ
տարաներում և տեղափոխվեն տեսակի համար բնորոշ, մարդկային բնակավայրերից
հեռու տարածքներ:
Գրականության ցանկ
1. Ասլանյան Ա.Վ., Թադևոսյան Տ.Լ., Թորոսյան Ռ.Կ., Սաքոյան Ա.Գ. Երևան քաղաքի
հերպետոֆաունան, նրա պահպանման և մոնիթորինգի համար կարևոր վայրերը:
Հանրապետական IV երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր. “XXI դար՝
էկոլոգիական գիտությունը Հայաստանում”, քաղաքների բնապահպանական
հիմնախնդիրները: Երևան, 2003, էջ 10 – 18
2. Авакян Г. Д. Фауна Армянской ССР, Насекомые, прямокрылые, (Саранчовые),
Ереван 1968.

3. Авакян Г. Д. Фауна Армянской ССР, Насекомые, прямокрылые (Кузнечиковые),
Ереван 1981.
4. Акрамовский Н.Н. Фауна Армянской ССР, Моллюски. Ереван 1976.
5. Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А. Г., Романюк Б. Д. Критерии оценки
биоразнообразия позвоночных животных (для природоохранного планирования
ведения лесного хозяйства), 2005.
6. Винокуров А.А. (1963): Об учете птиц в горных лесах. - Организация и методы учета
птиц и вредных грызунов. Москва: АН СССР. 148-151.
7. География и мониторинг биоразнообразия Глобальный экологический фонд Проект
сохранение биоразнообразия Экоцентр МГУим. М.В.Ломоносова, ред.Касимов Н. С.
М.2002
8. олуб В.Б., Негробов О.П. Методы сбора наземных беспозвоночных и составление
коллекций. Методическое пособие. Воронеж 1998.
9. Даль С.К. Животный мир Армянской ССР, 1954
10. Иванов А.И, Штегман Б.К Краткий определитель птиц СССР, 1978
11. КраснаяКнигаАрмении 2011
12. Митупов Ч.Ц., Елаева Н.Г., Елаев Э.Н. Сезонные явления в природе Бурятии. УланУдэ, 2003.
13. Hовиков Г.A. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных – М., 1953.
502 c.
14. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. Наука 1990.
15. Павлинов и др. Хаземные свери России, 2002.
16. Приедниекс Я. Сравнительный анализ метода учетов птиц во время гнездового
сезона // Сообщ.XX Прибалт. Комиссии по изучению миграций птиц. – Тарту, 1990.
С. 42_57.
17. Формозов А.Н. Количественный метод в зоогеографии наземных позвоночных
животных // Изв.АН СССР. Сер.геогр. 1951. № 2. С. 62 – 70.
18. Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязь со средой обитания. – М., 1976. 309 с.
19. Формозов А. Н. Спутник следопыта, МГУ, 1989
20. Хейер В.Р., Доннелли М.А., Мак Дайермид Р.В., Хэйек Л.Э.С., Фостер М.С.
Измерение и мониторингбиологического разнообразия: стандартные методы для
земноводных. – М., 2003. 380 с.
21. Шляхтин Г.В. Голикова В.Л. Методика полевых исследований экологии амфибий и
рептилий. Саратовский Университет 1989.

22. Цуриков М.Н. Современные методы исследования беспозвоночных в заповедниках.
– Вып. 2. – Тула, 2001. – С.195-200.

23. Adamian M. S., Daniel Klem Jr. Birds of Armenia, 1997.
24. Muller Y. (1987): Les recensements par indices ponctuels d'abondance (I.P.A.) conversion
en densites de population et test de la methode. - Alauda. 55 (13):. 211-226.

Բուսաբանական ուսումնասիրություններ

Տարածքի բուսական ծածկույթն ուսումնասիրվել է դաշտային աշխատանքների
ընթացքում՝ տեղում կազմվել է բուսական ծածկույթի ընդհանուր նկարագրությունը,
գրանցվել են հայտնի բուսատեսակները, հավաքվել է նաև հերբարիումային նյութ, որը
հետագայում որոշվել է “Երևանի ֆլորայի” /Ա.Թախտաջյան, Ա. Ֆյոդորով, 1972/ և
“Հայաստանի Ֆլորա” բազմահատորյակի / 1954-2009/ օգնությամբ: Հազվագյուտ և
վտանգված տեսակների առկայությունը ստուգվել է ՀՀ Կարմիր գրքով /2010/, ինչպես նաև
ըստ վերջին տարիների որոշ գիտական աշխատությունների: Աշխատանքի արդյունքում
կազմվել է տվյալ տարածքի ֆլորայի ցուցակը, որում ընդգրկվել է անոթավոր բույսերի 62
տեսակ /Աղյուսակ 3/: Ամեն տեսակի համար նշվել է առատությունը: ՀՀ Կարմիր գրքում և
ԲՊՄԿ Կարմիր ցուցակում ընդգրկված տեսակներ չեն հայտնաբերվել:
Տվյալ տարածքն ընդգրկում է մարդածին գործոնի խիստ ազդեցության արդյունքում
ձևափոխված օշինդրային կիսաանապատի մի փոքր հատված, որում, չնայած
մոլախոտային տեսակների առատ զարգացմանը (Lepidium draba, Roemeria hybrid, Capsella
bursa-pastoris, Descurainia sophiae և այլն), պահպանվել են բնիկ ֆլորայի որոշ էլեմենտներ
(Artemisia fragrans, Ornithogalum navaschinii, Cnicus benedictus և այլն), և ամբողջովին
քայքայված շինարարական աղբակույտերով և հողաթմբերով ծածկված տարածքներ,
որոնց բուսական ծածկը լիովին կազմված է մոլախոտային տեսակներց: Այստեղ տեղ-տեղ
հանդիպում էն նաև բնական վերարտադրության արդյունքում ձևավորված թեղու
մացառուտներ:
Կատարվել է տվյալ տարածքում աճող համայնքային ծառերի հաշվարկ ըստ
դրանց տեսակների, որոշվել է ծառերի բնի պարագիծը, այն չափվել է գետնից 1,3մ
բարձրության վրա /Աղյուսակ 4/: Ծառերի ընդհանուր թիվը կազմել է 139:

N

Տեսակի
լատիներեն
անվանումը

Տեսակի
հայերեն
անվանումը

1

Poa bulbosa

+

2

Roemeria
hybrida
Senecio vernalis

Դաշտավլուկ
սոխուկակիր
Ռոմիերիա
հիբրիդային
Հայլեվորուկ
գարնանային
Ցերատոցեֆալա
մանգաղանման

+

Դեսկուրենիա
Սոֆիայի

+

Կոտեմ
Ճարտարուկանմ
ան
Կոտեմ / Խրուկ
բանջար/
Օշինդր
բուրավետ

+

Խատուտիկ
դեղատու

+

Վառվռուկ
անապատային

+

Վառվռուկ
սովորական
Երիզախոտ
երկարամազ

+

Զամբյուղախոտ
պաղեստինային
Կաքավկրկուտ
դեղատու

+

Սերմնաշար
նուրբ

+

Ծխաբույս
դեղատու

+

Ծտապաշար
սովորական

+

Phleum
phleoides
Galium aparine

Սիզախոտ
սիզախոտանման

+

Մակարդախոտ
կպչուն

+

Anthriscus
cerefolium

Կերբելուկ
մոմատերև

+

3

6

Ceratocephalus
falcatus
Descurainia
sophiae
Lepidium draba

7

L. perfoliatum

8

Arthemisia
fragrans
Taraxacum
officinale
Alyssum
desertorum
A.minus

4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

20

Taeniatherum
crinitum
Crepis sancta
Lithospermum
officinalis
Chorispora
tenella
Fumaria
officinalis
Capsella bursa
pastoris

Գերա
կայող

+

+

+
+

+

+

Սակա
վաթիվ

Առան
ձին
բույսեր

Աղյուսակ 3
Առկայությունը ՀՀ
Կարմիր գրքում,
ԲՊՄԿ Կարմիր
ցուցակում

Տեսակի
լատիներեն
անվանումը

Տեսակի
հայերեն
անվանումը

21

Asperugo
procumbens

Քերչախոտ
փռված

22

Chenopodium
album
Achillea
millefolium
Erodium
cicutarium
Androsace
maxima
Euphorbia
sequieriana
Myosotis
heteropoda

Թելուկ սպիտակ

+

Հազարատրևուկ
սովորական

+

Ճայկտուց
հայկական

+

Առնասպար
խոշոր

+

Իշակաթնուկ
սեգիերի

+

Անմոռուկ
տարաոտիկ

+

28
29
30

Carex sp.
Capparis spinosa
Papaver dubium

Բոշխ

+
+
+

31

Rumex acetosa

32

Fragmites
australis
Stellaria media

N

23
24
25
26
27

33

Կապառ փշոտ
Կակաչ
կասկածելի
Ավելուկ
սովորական
Եղեգ
սովորական

Գերա
կայող

Սակա
վաթիվ

Առան
ձին
բույսեր

+

+
+

Աստղիկ
սովորական
Մատիտեղ
Ճնճղուկի

+

+
+

34

Polygonum
aviculare

35
36

Rosa sp.
Lamium
amplexicaule

Մասրենի

37

Cnicus
benedictus
Sisymbrium
loeselii
Tripleurospermu
m inodorum

Կնիկուս
Բենեդիկտոսի

+

Աղբուկ Լյոզելի

+

Եռակողասերմիկ
ծակծկված

+

40

Adonis aestivalis

Կուժկոտրուկ
ամառային

+

41
42

Cirsium sp.
Callistegia
sepium
Papaver

Տատասկ

+
+

38
39

43

Խուլ եղինջ
ցողունագրիկ

Տիպատատուկ
ցանկապատային
Կակաչ

+

+

Առկայությունը ՀՀ
Կարմիր գրքում,
ԲՊՄԿ Կարմիր
ցուցակում

N

Տեսակի
լատիներեն
անվանումը

Տեսակի
հայերեն
անվանումը

44

փոփթխվող
commutatum
Centaurea virgata Տերեփուկ
ճիպոտանման
ssp. squarrosa

Գերա
կայող

Սակա
վաթիվ

Առան
ձին
բույսեր
+

Glaucium
corniculatum
Rhamnus pallasii

Թխակակաչ
եղջերավոր

+

Դժնիկ քաղցր

+

47

Helianthemum
ledifolium

Արևանթեմ
սովորական

+

48

Ornitogalum
navaschinii

Աստղաշուշան
Նավաշինի

+

49
50

Բալենի մահալեբ

+
+

52

Cerasus mahaleb
Veronica
multifida
Verbascum
orientale
Stipa capillata

53

Anchusa arvensis

54

45
46

Բերենիկե
բազմաբաժան
Խռնդատ
արևելյան

+

Փետրախոտ
մազոտ
Կավաժիպակ
դաշտային

+

Malcolmia
africana

Մալկոմիլա
Աֆրիկական

+

55
56
57

Rubus armeniaca
Reseda lutea
Arctium lappa

Մոշ հայկական
Հափուկ դեղին

+
+
+

58
59

Trigonella
coerulescens
Sclerochloa dura

60
61

Vicia sp.
Malva neglecta

62

Astragalus
ornithopodioides

51

Կռատուկ
երեսնակ
Հայհամեմ
երկգույն
Կարծրախոտ
կոշտ
Վիկ
Փիփերտ
արհամարված
Գազ ծտավոտ

+

+
+
+
+
+

Առկայությունը ՀՀ
Կարմիր գրքում,
ԲՊՄԿ Կարմիր
ցուցակում

ծառի տեսակը

Ulmus sp./ Թեղի
shrublike /թփանման
Populus nigra/ Բարդի սև

Քանակն ըստ բնի պարագծի

520սմ
13
5

2135սմ
16
4

3650սմ
17
1
6

Աղյուսակ 4
ընդհանուր
քանակը

100սմ
52
1

11

Ailanthus altissima/Երկնածառ
բարձրագույն
Fraxinus excelsior/ Հացենի
սովորական
Shrublike /թփանման
Armeniaca vulgaris/ ծիրանենի

5

5

36
1

37

2

10

12

Cerasus sp./ բալենի, կեռասենի

3

2

5

Malus sp./ խնձորենի

8

8

Eleagnus angustifolia/ փշատենի

3

Juglans regia / ընկուզենի

1

Morus sp./թթենի
Dry trees/չորացած ծառեր

1

4
1

2
2

Total/ ընդհանուր քանակը

2
2
139

Գրականության ցանկ
1. Тахтаджян А.Л., Федоров Ан. А. «Флора Еревана», Ленинград, 1972
2. «Флора Армении» Т. 1-11, 1954-2009
3. Հայաստանի Կարմիր գիրք՝ բույսեր, Երևան, 2010
4. Файвуш Г.М., Tаманян К.Г. Инвазивные виды растений Армении, Ереван 2014

Հավելված 6. Աղմուկի և թրթռումների հետազոտության արդյունքները

Եզրակացություն
J.3.

Համաձայն մեր միջև կնքված պայմանագրի Երևան քաղաքի Մելքումով փողոցի

երկայնքով և Եղվարդի խճուղու, Իոսիֆյան ու Հալաբյան փողոցների խաչմերուկում
(«Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի

հանրապետական

ինստիտուտ»

ՓԲԸ-ի

և

«Ճառագայթային

բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջնամասում) թվով հինգ
կետերում իրականացվել են աղմուկի և թրթռման մակարդակների չափումներ:
Չափումներն իրականացվել են ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և
կանխարգելման կենտրոն» ՓԲ ընկերության սանիտարահիգիենիկ ստորաբաժանման
ղեկավար Սերգեյ Կարապետյանի և նույն ստորաբաժանման ինժեներ Մովսես
Երիցյանի

կողմից:

արտադրության

Չափումներն

1-ին

կարգի

իրականացնելիս

OKTAVA

110A

օգտագործվել

MAXIMA

է

2009թ.-ի

աղմուկաչափը,

յուրաքանչյուր տարի, այդ թվում նաև 14.11.2014թ.-ին ստուգաչափվել է

որ
ՀՀ

Էկոնոմիկայի նախարարության Չափագիտության Ազգային Ինստիտուտի կողմից,
որը լիազորված է նմանատիպ գործունեություն ծավալելու համար:
Չափման կետերի ընտրությունը կատարվել է՝ հաշվի առնելով կառուցվող ճանապարհի և
տրանսպորտային հանգույցների աղմուկի և թրթռման մակարդակներն առավել բնորոշող
հատվածները: Չափումներն իրականացվել են 24 ժամ անընդմեջ, ինչն էլ թույլ է տալիս
ներկայացնել միջինացված եզրակացություն: Հաշվի է առնվել նաև Մելքումով փողոցի,
Եղվարդի

խճ.,

Իոսիֆյան

ու

Հալաբյան

փողոցների

խաչմերուկի

երթևեկության

ինտենսիվությունը, ինչը ցերեկային ժամերին կազմել է միջինը համապատասխանաբար
1100 և 1300 մեքենա ժամում, իսկ գիշերային ժամերին մոտ 600-700:
24.04.2015թ. առ 25.04.2015թ. իրականացված աղմուկի մակարդակների չափումների
արդյունքներով՝


«Կետ 1» կետում, բացառությամբ 02:00-08:00 և

20:00-22:00, ձայնային

ճնշման մակարդակը օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական
հաճախություններով, ձայնի համարժեք մակարդակները Lաէկվ դԲԱ (LAeq)
գերազանցում են ՍՆ N 2III-11.3 Սանիտարական նորմերի 5-րդ կետի
աղյուսակ 3-ի 9-րդ ենթակետի պահանջները:



«Կետ 3» կետում 22:00-02:00 ձայնային ճնշման մակարդակը օկտավային
շերտերում միջին երկրաչափական հաճախություններով, ձայնի համարժեք
մակարդակները Lաէկվ դԲԱ (LAeq)
մակարդակը

օկտավային

և 08:00-22:00 ձայնային ճնշման

շերտերում

միջին

երկրաչափական

հաճախություններով գերազանցում են ՍՆ N 2III-11.3 Սանիտարական
նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 9-րդ ենթակետի պահանջները:


«Կետ 5» կետում գրեթե բոլոր ցուցանիշներով, այդ թվում ձայնային ճնշման
մակարդակը

օկտավային

շերտերում

միջին

երկրաչափական

հաճախություններով, ձայնի համարժեք մակարդակները Lաէկվ դԲԱ (LAeq)
և ձայնի առավելագույն մակարդակները դԲԱ (Lmax) գերազանցում են ՍՆ N
2III-11.3 Սանիտարական նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 8-րդ
ենթակետերի պահանջները:


«Կետ

2»

և

«Կետ

4»

կետերում

աղմուկի

մակարդակները

բոլոր

ցուցանիշներով համապատասխանում են ՍՆ N 2III-11.3 Սանիտարական
նորմերի 5-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 9-րդ ենթակետերի պահանջներին:
Նույն կետերում իրականացված թրթռման չափումները ցույց են տվել, որ թրթռման
մակարդակը միջին երկրաչափական հաճախականություններով

(Հց) օկտավային

շերտերում և ճշգրտված մակարդակները համապատասխանում են ՀՆ N 2.2.4-009-06
Հիգիենիկ նորմերով սահմանված պահանջներին:
Հաշվի առնելով կառուցվող ճանապարհի ուղեգիծը՝ կանխատեսվում է աղմուկի
մակարդակի զգալի փոփոխություն «Կետ 2», «Կետ 3», «Կետ 4» կետերում և բարելավման
նպատակով

կարող

են

իրականացվել

կազմակերպչական,

քաղաքաշինական,

ճարտարապետական և այլ միջոցառումներ: Իսկ «Կետ 1» և «Կետ 5» կետերում աղմուկի
մակարդակի բարելավմանն ուղղված միջոցառում կարող է հանդիսանալ նաև կառուցվող
տրանսպորտային

հանգույցները,

ճանապարհի

նախատեսվող

լայնացման

և

բարեկարգման աշխատանքները:
Կից ներկայացնում ենք չափումների արդյունքները:

Սերգեյ Կարապետյան

Հավելված 7.
Կանաչապատման նախագիծը

Հավելված 8. 2015 թ. մայիսի 5-ի հանրային լսումները, հանդիպումներն ու մասնակցությունը
Հայտարարությունը տրված է «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթում

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 2

Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի
Դավթաշեն-Աշտարակի մայրուղի հատվածի Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրության (ՇՄՆՈՒ) վերաբերյալ հանրային լսումների մասնակիցների
N
1

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

16

Անուն,
ազգանուն
Արմինե
Եդիգարյան

Պիեռ
Բուրգինյոն
Սերգեյ
Պետրոսյան
Ռազմիկ
Վարդանյան
Էդիտա
Վարդգեսյան
Վարդան
Կարապետյան
Աննա
Մալիկոյան

Արսեն
Մեջլումյան
Աստղիկ
Ղազարյան
Աննա
Ասատրյան
Մարինե
Առաքելյան
Աշոտ
Ասլանյան
Մարինե
Գևորգյան
Արփինե
Գյուրջինյան
Լուսինե
Մարտիրոսյան
Գոհար
Սարգսյան
Նորա
Մարտիրոսյան
Տիգրան
Գրիգորյան
Ռուզաննա
Ոսկանյան

Պաշտոնը

Էլ.փոստ/հեռ.

Ստորագրություն

ԱԶԲ,
Բնապահպանության
ազգային
խորհրդատու
Egis HSE

ayedigaryan.consultant@adb.org

Ստորագրված

Pierre.bourguignon@egis.fr

Ստորագրված

Բնակիչ

091430889

Ստորագրված

Բնակիչ

094361458

Ստորագրված

«Էգիս»
բնապահպանության
մասնագետ
ԾԻԳ ինժեներ

095090212

Ստորագրված

vardan.karapetyan@yerevan.am

Ստորագրված

ԾԻԳ,
Հասարակայնության
հետ կապերի
մասնագետ
ԾԻԳ

anna.malikoyan@yerevan.am

«Էգիս» ֆաունայի և
ֆլորայի
խորհրդատու
«Էգիս» ֆլորայի
խորհրդատու
"Biodiva" ՀԿ

astbat@yahoo.com

Ստորագրված

crocus@post.com

Ստորագրված

arakelyanmarine@gmail.com

Ստորագրված

"Biogama" ՍՊԸ

aslanyanav@gmail.com

Ստորագրված

arsen.mejlumyan@yerevan.am

Բնակիչ

Ստորագրված

Բնակիչ

Ստորագրված

Բնակիչ

Ստորագրված

Բնակիչ
ԾԻԳ տնօրեն

nora.martirosyan@yerevan.am

Ստորագրված

«Uptime»
աշխատանքային
խմբի ղեկավար
ԾԻԳ
բնապահպանության
մասնագետ

tgrigoryan@uptimellc.org

Ստորագրված

ruzanna.voskanyan@yerevan.am

Ստորագրված

անվանացանկը
Մասնակիցների ցանկ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2-ի՝ ԴավթաշենԱշտարակի մայրուղի հատվածի Շրջակա միջավայրի նախնական
ուսումնասիրության (ՇՄՆՈՒ) վերաբերյալ հանրային լսումների
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամսաթիվը/ժամը՝ 5-ը մայիսի, 2015 թ., 16։00 -ին
Վայրը՝ ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, N 189 միջնակարգ դպրոց
Մասնակիցների անվանացանկը կից ներկայացված է:




Հանդիպման օրակարգն ընդգրկում էր հետևյալը՝
Բացման խոսք
Քաղաքային կայուն զարգացման ծրագրի Տրանշ 2-ի Շրջակա միջավայրի
նախնական ուսումնասիրության ներկայացումը
Հանդիպման բացումը
Հանդիպումը մեկնարկեց Քաղաքային կայուն զարգացման ծրագրի տնօրեն Նորա
Մարտիրոսյանի՝ մասնակիցներին ուղղված ողջույնի խոսքով:
Նորա Մարտիրոսյանը նշեց, որ ծրագրի նպատակն է բարելավել Երևանի
քաղաքային տրանսպորտի համակարգը: Նա նաև տեղեկացրեց, որ ծրագիրը
նախատեսում է լրացնել Արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող
ճանապարհային հանգույցները, որոնք կօգնեն տրանսպորտից բեռնաթափել
քաղաքի կենտրոնը: Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույցի նախագիծը
մշակվել է «Egis International» կազմակերպության կողմից, և Շրջակա միջավայրի
նախնական ուսումնասիրությունը թարմացվել է վերջնական նախագծի հիման
վրա:

Օրակարգի առաջին խնդիրը ներկայացվեց
մասնագետի՝ Ռուզաննա Ոսկանյանի կողմից:

ԾԻԳ-ի

բնապահպանության

Ռուզաննա Ոսկանյանը ներկայացրեց Տրանշ 2. Դավթաշեն - Աշտարակ մայրուղու
Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրության արդյունքները: Նշվեց, որ այս
հատվածի համար ՇՄՆՈՒ-ի նախագծային տարբերակը պատրաստվել է 2010 թ. ԾՆՏԱ
խորհրդատուի կողմից:
Սակայն, քանի որ ծրագրի նախագիծը թարմացվել էր, նոր
հետազոտություններ կատարվեցին վերջնական ՇՄՆՈՒ-ն թարմացնելու նպատակով:
Նշվեց, որ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Ծրագրի հավանական բացասական
ազդեցությունները ժամանակավոր բնույթ կկրեն և կմեղմացվեն ու նվազագույնի
կհասցվեն բնապահպանական կառավարման պլանում սահմանված միջոցներով:
Բուսական աշխարհի հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 139 փոքր ու
մեծ ծառեր կենթարկվեն ազդեցության Ծրագրի իրականացման արդյունքում:
Յուրաքանչյուր կտրված ծառի դիմաց կիրականացվի ծառերի վերատնկում՝ 1:6
հարաբերակցությամբ:
Այնուհետև
Ռուզաննա
Ոսկանյանը
նշեց,
որ
Ծրագրի
հավանական
ազդեցությունների
կառավարման,
կանխարգելման
կամ
մեղմացման
միջոցառումները կներառվեն Բնապահպանական կառավարման պլանում (ԲԿՊ).
ԲԿՊ-ն
կներառի
հիմնական
սկզբունքները,
ընդհանուր
մեղմացնող
միջոցառումները և շուրջ 11 ենթապլաններ:
Հանրությանը տեղեկացվեց նաև հնարավոր առաջարկությունները ներկայացնելու և

բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին: Նշվեց, որ ազդեցության ենթակա անձինք կարող
են ներկայացնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա
միջավայրի անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ իրենց առաջարկությունները կամ
բողոքները/դժգհությունները:
Օրակարգի երկրորդ կետը ներկայացվեց Աստղիկ Ղազարյանի և Աննա Ասատրյանի
կողմից, ովքեր իրականացրել էին ծրագրային տարածքի կենդանական և բուսական
աշխարհի հետազոտությունը: Նրանք հայտնեցին, որ Ծրագրային տարածքում չկան
Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ, և հնարավոր կլինի կանխել հավանական
բացասական ազդեցությունները առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումների միջոցով:
Մասնավորապես՝ կկիրառվի վերատնկման միջոցառում յուրաքանչյուր կտրված ծառի
դիմաց 1:6 հարաբերակցությամբ, և մայրուղու շինարարական աշխատանքների
ընթացքում մասնագետները կորսան բոլոր տեսակի ողնաշարավոր կենդանիներին՝
վերջիններիս տեղափոխելով տվյալ տեսակին բնորոշ տարածք, որը հեռու կլինի
բնակավայրերից: Սա կհանդիսանա որպես մեղմացնող միջոցառում:
Տիգրան Գրիգորյանը հարցրեց, թե արդյոք ազդեցության ենթակա ծառերի գումարը
ներառում է նաև հետազոտված հատվածի մասնավոր ծառերը:
Աստղիկ Ղազարյանը պատասխանեց, որ առաջադրանքի ժամանակ հետազոտվել են
միայն համայնքային ծառերը: Մասնավոր ծառերը կհաշվարկվեն ՀՕՏԾ-ի մշակման
աշխատանքների ընթացքում: Ծառերի հիմնական մասը տեղակայված է գոյություն
ունեցող ճանապարհի լայնացման համար նախատեսված հատվածներում:
Ինժեները հայտնեց, որ այս առաջարկությունները ներկայացվել են ՇՄՆՈՒ-ում և ԲԿՊում: ԲԿՊ-ն կկազմի մրցութային փաստաթղթերի մի մասը, և Կապալառուն պարտավոր է
իրականացնել այն:
Հանդիպման արձանագրությունը կազմվել է
«Egis International»-ի կողմից

