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Մաս I Ներածություն 

Սույն Բնապահպանական մշտադիտարկման կիսամյակային  հաշվետվությունը ընդգրկում է 

2014թ-ի հունվարից հունիս ժամանակահատվածը: 

Հաշվետվությունը պատրաստվել է ԾԿԽ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ, որը Տ1-ի և Տ2-ի 

համար ֆրանսիական “Սաֆեժ” և իսպանական “էպտիսա” ընկերությունների համատեղ 

ձեռնարկությունն է: 

1. ՀՀ-ը ընտրել է Բավրա-Երևան-Ագարակ երթուղին որպես հյուսիս-հարավ ճանապարհային 

միջանցք, որը պետք է վերականգնվի, վերակառուցվի և լայնացվի և նշանակել է Տրանսպորտի և 

կապի նախարարության (ՏԿՆ) “Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային 

ծրագրի” ԾԻԿ ՊՈԱԿ-ին (ՀՀՃԾ ԾԻԿ ՊՈԱԿ) որպես աշխատանքների համակարգող: Ծրագիրը 

ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից Բազմափուլ ֆինասավորման 

գործիքի շրջանակներում (ԲՖԳ): 

2. ԲՖԳ-ը նախատեսված է հյուսիսից հարավ ձգվող ազգային ճանապարների վերականգնման և 

արդիականացման համար՝ նոր ընդլայնված Հյուսիս-Հարավ մայրուղու վերածման նպատակով: 

Հիմնական նպատակն է ընդլայնել առկա երկուղի ճանապարհները (հիմնականում ոչ բարվոք 

վիճակում)՝ վերածելով քառուղի ճանապարհների հնարավորության դեպքում գոյություն 

ունեցող ծրագծերի երկայնքով կամ կառուցելով նոր այլընտրանքային երկուղի ճանապարհներ 

այն հատվածներում, որտեղ մեկ քառուղի ճանապարհը հնարավոր չի լինի կառուցել: 

3. Տրանշ 1-ի նպատակն է բարելավել Հյաւսիս-հարավ միջանցքի երկու ճանապարհային 

հատվածներ, մասնավորապես՝ Երևանից Աշտարակ M-1 ճանապարհը կմ 18+370-ից մինչև կմ 

29+773 (Հատված 3՝ Կապալառուի պայմանագրով) և Երևանից Արարատ M-2 ճանապարհի կմ 

9+312-ից մինչև կմ 47+400 (Հատված 2՝ Կապալառուի պայմանագրով): 

4. Տրանշ 2-ը սկսվում է Աշտարակում կմ 29+600 և ավարտվում ՝ Թալինի մոտ կմ 71+500 

(Հատված 1՝ Կապալառուի պայմանագրով): Ագարակում կառուցվելու են երկու շրջանցիկ 

ճանապարհներ՝ սկսած կմ 29+934-ից մինչև կմ 32+600 և Ուջանում կմ 36+600-ից մինչև կմ 40+300: 

Ծրագիրը նաև ունենալու է  նոր ճանապարհային ծրագիծ (8.95 կմ) Կաթնաղբյուրում՝ սկսած կմ  

59+950-ից մինչև կմ 68+900, որը գտնվելու է առկա մայրուղու ձախ կողմում և միանալու է առկա 

ծրագծին Թալինում:  



 

Պատկեր 1. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի  Տրանշ 1 և  Տրանշ 2 

1. Շինարարական աշխատանքները և Ծրագրի Զարգացումը հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ընթացքում  

Հատվածներ 1-ում, 2-ում և 3-ում շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես 

դադարեցվել էին 2014թ-ի հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 28-ը՝ անբարենպաստ եղանակային 

պայմանների պատճառով: Բացառությամբ փետրվար ամսում Հատված 3-ում կատարված որոշ 

աշխատանքների, ինչպիսին են՝ ջրատարերի ետլիցք, հիմք և ենթահիմք կամուրջների մուտքերի 

մասեորւմ:   

1.1 Հատված 1 Աշտարակ-Թալին  Մ1 ճանապարհ կմ 29+600-ից  մինչև կմ 71+500 (41.9 կմ)՝  

Շինարարական աշխատանքները իրականացվել են “Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն” Էս. Ա. 

հայկական մասնաճյուղի և իր ենթակապալառուների կողմից՝ “Dental Import” ՍՊԸ, “Mirada” ՍՊԸ 

և “Nivecotrans” ՍՊԸ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են հետևյալ շինարարական 

աշխատանքները՝ 



 մաքրում և արմատահանում,  

 ճանապարհի լիցք, 

 Բնահողի հեռացում և կուտակում,  

 Հանույթ և հանված նյութի տեղափոխման աշխատանքներ դեպի թափոնատեղ, 

 Ժայռաքանդման աշխատանքներ  

Անվտանգության միջոցառումներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում  շինարարական 

աշխատանքները  ներառում են օտարման գոտու նշագծում փայտե ձողերով և ճանապարհային 

նշանների տեղափում: 
 

 

1.2 Հատված 2 Երևան-Արարատ Մ2 Ճանապարհ կմ9+312 մինչև կմ 47+40՝ 

Շինարարական աշխատանքները իրականացվել են “Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն” Էս. Ա. 

հայկական մասնաճյուղի և իր ենթակապալառուների կողմից՝ “Dental Import” ՍՊԸ, “AAB” ՍՊԸ, 

“Betonika” ՍՊԸ, “A. Sargsyan” ՍՊԸ, “A. Torosyan” ՍՊԸ, “Jakshin” ՍՊԸ, “Ergus” ՍՊԸ, “Mirada” 

ՍՊԸ, և “Nivecotrans” ՍՊԸ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են հետևյալ շինարարական 

աշխատանքները՝ 

 Ընդհանուր հանույթ,  

 Հիմքի, ենթահիմքի պատրաստման աշխատանքներ,  

 Կողնակների կառուցում,  

 Հավաքովի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, 

 Բաժանարար գոտում և ձեռքով տեղադրված բետոնե սալերում ստորգետնյա 

ջրահեռացման համակարգի կառուցում,  

 Բետոնյա ծածկի աշխատանքների վնասվածքների վերանորոգում, 

 Բետոնյա ծածկի աշխատանքներ, 

 Միկրո-ֆրեզում, 

 Ճանապարհի նշագծում: 

Անվտանգության միջոցառումներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում  շինարարական 

աշխատանքները  ներառում են բետոնե բլոկերի տեղադրում և  ճանապարհային նշանների 

տեղափում: 



 

1.3 Հատված 3 Երևան - Աշտարակ Մ1 Ճանապարհ կմ 18+370 մինչև կմ 29+773՝ 

Շինարարական աշխատանքները իրականացվել են “Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն” Էս. Ա. 

հայկական մասնաճյուղի և իր ենթակապալառուների կողմից՝  “Dental Import” ՍՊԸ, “AAB” ՍՊԸ, 

“Betonika” ՍՊԸ, “Mirada” ՍՊԸ, և “Nivecotrans” ՍՊԸ: 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են հետևյալ շինարարական 

աշխատանքները՝ 

 Ընդհանուր հանույթ,  

 Լիցք,  

 Կողնակների կառուցում,  

 Հիմքի, ենթահիմքի պատրաստում, 

 Բետոնե միաձույլ և հավաքովի եզրային ջրահեռացման տեղադրում, 

 Ձեռքով տեղադրված բետոնե սալերի աշխատանքներ:  

Անվտանգության միջոցառումներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում  շինարարական 

աշխատանքները  ներառում են բետոնե բլոկերի տեղադրում և  ճանապարհային նշանների 

տեղափում: 
 

2. Բնապահպանական անվտանգության համակարգի աշխատակազմ 

Ծրագրի իրականացման կազմակերպությունը կատարում է ծրագրի իրականացման 

կառավարում օրական կտրվածքով: ԾԻԿ-ը ներառում է Սոցիալական և բնապահպանական 

բաժին, որի պատասխանատվությունների թվում են ծրագրի բոլոր բնապահպանական հարցերի 

կառավարումը: 

 

Ծրագրի կառավարմ ան խորհրդատուն ԾԻԿ-ին Տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում ՝ 

ծրագրի կառավարման և հաշվետվողականության հարցերում: ԾԿԽ-ի Շրջակա միջավայրի 

անվտանգության բաժինը պատասխանատու է շինարարական աշխատանքների 

վերահսկողության՝ բնապահպանական և հնագիտական ազդեցության տեսանկյունից, և 

մասնավորապես, Կապալառուի կողմից ՇՄԿՊ-ի իրականացման վերահասկման և 

հաշվետվողականության համար:   

 

Կապալառուն իրականացնում է շինարարական աշխատանքները: Կապալառուի 

բնապահպանության բաժինը պատասխանատու է ՇՄԿՊ-ի իրականացնման, շինարարական 

աշխատանքների մոնիթորինգի և հաշվետվողականության համար:  

 



 
 

 

2.1 ԾԻԿ արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման բաժին 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ԾԻԿ-ի կառուցվածքը վերակազմվեց, և նախկինում 

Սոց. և բնապահպանական անվտանգության բաժնին միացավ Իրավաբանական բաժինը և այն 

վերանվանվեց Իրավաբանական ու արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման բաժնի: 

Արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման աշխատանքները ստանձնել են արտաքին 

ազդեցության և վերաբնակեցման  համակարգողը; Սոց. անվտանգության մասնագետը և 

Բնապահպանության մասնագետը: 

 Արմինե Եդիգարյան - Արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման համակարգողը 

պատասխանատու է Ծրագրի բնապահպանական, տարաբնակեցման և սոցիալական 

կառավարման հարցերի համար: 

 Սոնա Պողոսյան - Սոց. անվտանգության մասնագետը պատասխանատու է Ծրագրի 

համապատասխանության համար ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականությանը և ՀՀ 

օրենսդրությանը:  

Գևորգ Աֆյան - Բնապահպանության մասնագետը պատասխանատու է Ծրագրի 

համապատասխանության համար ԱԶԲ Բնապահպանական քաղաքականությանը և ՀՀ 

օրենսդրությանը:  

 

2.2 ԾԿԽ Բնապահպանական անվտանգության բաժին 

 Ներկայումս ԾԿԽ Բնապահպանական Անվտանգության բաժնի կազմում ընդգրկված են՝ 

Էդիտա Վարդգեսյանը՝ Բնապահպանության գծով ազգային մասնագետ (ԲԱՄ), ստանձնեց 

բաժնի ողջ կառավարման պատասխանատվությունը: 

Բորիս Գասպարյանը՝ Հնագիտության գծով ազգային մասնագետը, պատասխանատու է Տրանշ 

2-ում առկա հնագիտական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության, շինարարական 

աշխատանքների և Հայաստանի հնագիտությանը վերաբերող օրենսդրության միջև 

 

 

 

 

Հաշվետվողականություն  Մոնիթորինգ 



փոխհամապատասխանության, քարհանք կատարված ստուգայցերի, թափոնների կուտակման և 

բետոնի գործարանի տարածքների համար՝ հնագիտական գնահատման նպատակներից ելնելով: 

Չարլզ Ադամսոնը՝ Բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետը պատասխանատու է 

բնապահպանական անվտանգության հարցերում խորհրդատվության համար՝ հիմնվելով 

միջազգային փորձի վրա: Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերջինիս ներգրավվածությունը 

ապրիլի 26-ից մինչև մայիսի 22-ն էր: 

 

2.3 Կապալառուի Բնապահպանության բաժին 

Կապալառուի Բնապահպանության բաժինը կազմված է 4 անդամներից՝ 

Խավիեր Գոմես Մորենո Որակի և Բնապահպանության գծով ղեկավար, սկսել է աշխատել 

2014թ-ի հունվարին: Փոխարինելով նախկին ղեկավարին՝  Խավիեր Գոմես Մորենոն   այժմ 

պատասխանատու է Բնապահպանական բաժնի ընդհանուր կառավարման համար:  

Վիկտոր Բախտամյանը՝ Բնապահպանության գծով մասնագետը պատասխանատու է  շրջակա 

միջավայրի կառավարման պլանի իրականացման համար: 

Սոս Ամիրխանյան՝ Սոց. Կապերի գծով մասնագետ, պատասխանատու է Կապալառուի 

գործողությունների և ԱԶԲ Անվտանգության Քաղաքականության սոցիալական գծով մասի միջև 

փոխհամաձայնության համար: 

Պատրիսիա Օրտեգա Գոնսալես՝ Առողջապահության և Անվտանգության գծով ղեկավար,  

փոխարինել է Անա Մարիա դել Օյո Ֆիգարեդոին և սկսել է աշխատել 2014թ-ի մարտին:  Նա 

պատասխանատու է Կապալառուի գործողությունների և ԱԶԲ Անվտանգության 

Քաղաքականության առողջապահության և անվտանգության գծով մասի միջև 

փոխհամաձայության համար:   



Մաս II Բնապահպանական Կառավարում 

3. Բնապահպանական Անվտանգության Համակարգի Ծրագիր 

3.1  Համապատասխանություն Ազգային Անվտանգության Համակարգի հետ  

3.1.1 Հաշվետու ժամանակաշրջանում շինարարությունը համապատասխանում է բոլոր 

ազգային բնապահպանական օրենքներին և կանոնակարգերին: 

3.1.2 Մ1 Աշտարակ-Թալին ճանապարհի Հատված 1-ի բնահողի պահեստավորման 

գործաղությունները իրականացվել են ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն, մասնավորապես 

ՀՀ Հողային օրենսգրքի (2001թ.), ՀՀ Կառավարության թիվ 1396-Ն որոշման և ՀՀ թիվ 1026-Ն 

որոշմա համաձայն: 

3.1.3 Կապալառուն գրանցվել է Բն-ում որպես ակտիվ բնապահպանական գործողությունների 

իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտ, որը պարբերաբար ներկայացնում է բնապահպանական 

հաշվետվություններ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 2013թ-ի համար տարեկան 

հաշվետվությունը և 2014թ-ի առաջին և երկրորդ եռամսյակների համար հաշվետվությունները 

Կապալառուն ներկայացրել է  ԲՆ-ին  հաշվետու ժամանակահատվածում: 

3.1.4 Կապալառուն անհրաժեշտ կապ է ապահովում տեղական (համայնքներ) և տարածքային 

կառավարման մարմինների (մարզեր) հետ՝ շինարարության ընթացքում համապատասխանելու 

համար ՀՀ օրենսդրությանը և թույլտվություններ ու հաստատումներ է ձեռք բերում ցանկացած 

տարածքի օգտագործման և ճանապարհներով տեղափոխման համար, ինչպես նաև թափոնների 

կուտակման կամ  գործարանների տեղադրման համար: 

 

3.2 Համապատասխանություն ԱԶԲ Անվտանգության Համակարգի հետ 

3.2.1 Բնապահպանական իրականացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ էր, որ 

շինարարության իրականացումը համապատասխանի ՇՄԿՊ-ի պահանջներին, որը մշակվել էր 

ԱԶԲ Բնապահպանական քաղաքականության համապատասխան: 

3.2.2 Մինչ որևէ հատված շինարարական թափոնների համար որպես կուտակման վայր 

օգտագործելը Կապալառուի կողմից մշակվում է Շինհրապարակի կառավարման պլան, որը 

ներկայացվում է ԾԿԽ-ի հաստատմանը՝ ի կատարումն  ԿՇՄԿՊ-ի:  

3.2.3 Մինչ որևէ հատված շինարարական թափոնների կամ հանված նյութի համար որպես 

կուտակման վայր օգտագործելը Մ1 Աշտարակ-Թալին  ճանապարհի Հատված 1-ում 

Կապալառուի կողմից մշակվում է Շինհրապարակի կառավարման պլան, որտեղ նշված են 

տարածքին բնորոշ բնապահպանական ազդեցությունները, ռիսկերի գնահատումը և մեղմացնող 

միջոցառումները: Նշված պլանը մշակելիս Կապալառուն ուղղորդվում է ԱԶԲ Կենտրոնական և 

Արևմտյան Ասիայի վարչության անվտանգության բաժնի կողմից մշակված Բնապահպանկան 

անվտանգության տեղեկատուով:  



3.2.4 Մ1 Աշտարակ-Թալին ճանապարհի Հատված 1-ում Ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող 

համայնքներում մի շարք հանրային լսումներ են կազմակերպվել ՝ բավարարելու համար ԱԶԲ 

անվտանգության քաղաքականության պահանջները (2009թ.), որոնք վերաբերում են 

տեղեկատվության ներկայացմանը և հանրության մասնակցությանը: Մանրամասները 

ներկայացված են ստորև 3.7 կետում՝ Խորհրդատվություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ: 

 

3.3 Կապալառուի համապատասխանությունը ՇՄԿՊ-ի հետ 

3.3.1 Բնապահպանական հարցերի իրականացումն ապահովելու համար Շինարարն 

ուղղորդվում է ՆԲՓ-ով և ՇՄԿՊ-ով Տրանշ 1-ի համար և ՇՄԱԳ-ով Տրանշ 2-ի համար, որպես 

Մրցույթի և Պայմանագրի փաստաթղթերի բաղկացուցիչ մաս, ինչպես նաև Կապալառուի 

Բնապահպանական կառավարման   3 պլաններով, որոնք մշակվել են վերջինիս կողմից 

ճանապարհի 3 հատվածների համար և մանրամասնում են շինհրապարակի բնապահպանական 

կառավարման պահանջների իրականացմանը և կառավարմանը, մասնավորապես՝ 

շինարարության ազդեցության մեղմացում, մոնիթորինգ և հաշվետվողականության 

պահանջներ: ՇՄԿՊ-ի հետ համապատասխանությունը պարբերաբար ստուգվում և 

ներկայացվում է (տես Մաս II Բնապահպանական Կառավարում): 

  

3.4 Քարհանքերի, հանված նյութի և բնահողի կուտակման համար վայրերի, ինչպես նաև 

բետոնի գործարանների գնահատում և հաստատումներ  

3.4.1 Մի շարք այցեր են կատարվել դեպի ճանապարհի Հատված 1՝ բնահողի և հանված նյութի 

կուտակման նպատակով Կապալառուի կողմից ընտրված վայրերը բնապահպանական ու 

հնագիտական տեսնակյունից գնահատելու համար: Այցեր են կատարվել Կապալառուի կողմից 

առաջարկված հետևյալ վայրեր՝ Արուճ - 1 բնահողի կուտակման վայր (ԲԿՎ), Արուճ – 2 հանված 

նյութի կուտակման վայրեր (ՀՆԿՎ), Կաքավաձոր – 1 ՀՆԿՎ, Կաքավաձոր – 2 ՀՆԿՎ, Վերին 

Սասնաշեն - 1 ՀՆԿՎ, Վերին Սասնաշեն - 2 ՀՆԿՎ, Կոշ – 1 ՀՆԿՎ, Կոշ –2 ԲԿՎ, Շամիրամ – 1 

ԲԿՎ, Շամիրամ – 2 ՀՆԿՎ, Ներքին Բազմաբերդ – 4 ՀՆԿՎ: ՇՇՄԿՊ-ների նախնական 

տարբերակները և գնահատման հաշվետվությունները մշակվել են Արուճ – 1 ԲԿՎ, Կաքավաձոր 

– 1 ՀՆԿՎ, Կաքավաձոր – 2 ՀՆԿՎ, Կոշ – 1 ՀՆԿՎ, Կոշ –2 ԲԿՎ և Շամիրամ – 1 ԲԿՎ-ի համար:  

Կապալառուի կողմից մշակված ՇՇՄԿՊ-ների հիման վրա ստացվել են հաստատումներ 

հետևյալ վայրերի օգտագործման համար՝ Կաթնաղբյուր - 1 ԲԿՎ, Կաթնաղբյուր - 2 ԲԿՎ, 

Կաթնաղբյուր – 3 ՀՆԿՎ, Եղնիկ ԲԿՎ, Ներքին Բազմաբերդ – 1 ԲԿՎ, Ներքին Բազմաբերդ – 2 

ԲԿՎ, Ներքին Բազմաբերդ – 3 ՀՆԿՎ, Ներքին Բազմաբերդ – 4 ՀՆԿՎ, Դավթաշեն  - 1 ՀՆԿՎ, 

Դավթաշեն  - 2 ՀՆԿՎ, Դավթաշեն  -3 ԲԿՎ, Վերին Սասնաշեն - 1 ՀՆԿՎ, Վերին Սասնաշեն - 2 

ՀՆԿՎ, Շամիրամ – 2 ՀՆԿՎ: Հատված 1-ում հանված նյութի և բնահողի կուտակման համար 

վայրերի ՇՇՄԿՊ-ների մշակման և վերանայման մասին մանրամասն տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է ամսական առաջընթացի հաշվետվություններում: Հատված 1-ում հանված 



նյութի և բնահողի կուտակման համար վայրերի կարգավիճակը և դրանց օգտագործման համար 

ՇՇՄԿՊ-ները ներկայացված են Հավելված Ա-ում: 

  

      

Կաքավաձոր -1 ՀՆԿՎ                                       Կոշ 2 ՀՆԿՎ 

       

Արուճ 1 ԲԿՎ                                              Շամիրամ 1 ԲԿՎ 

3.4.2 Աշտարակ 1 թափոնների կուտակման վայրի համար ՇԿՊ-ը, որը օգտագործվում է 

թափոնների կուտակման նպատակով Հատված 3-ում, վերանայվել և հաստատվել է 2014թ-ի 

հունվարի 24-ին: 

3.4.3 Կաքավաձորում (Հատված 1) բետոնի գործարանի տեղադրման համար առաջարկված 

տարածքը ուսումնասիրվեց մայիսի 14-ին ԾԿԽ-ի և Կապալառուի անձնակազմի հետ միասին: 

Այցի նպատակն էր ուսումնասիրել տարածքը ցանկացած բնապահպանական խնդիրների 

տեսանկյունից: Մայիսի 16-ին իրականացված բնապահպանական և հնագիտական 

ուսումանսիրությունը ցույց տվեց, որ տարածքի օգտագործման հետ կապված խնդիրներ չկան: 

Արդյունքների վերաբերյալ կարճ հաշվետվություն պատրաստվեց, որը նաև ներառում էր 

առաջարկներ, թե ինչ պետք է ներառվի Շինհրապարակի կառավարման պլանում:  

3.4.4 2014թ-ի հունիսի 5-ին այց կազմակերպվեց դեպի Ջրահովիտի հանքավայր՝ ի 

պատասխան Կապալառուի ծանուցման, որ տարածքի շահագործումն ավարտված է: Նշվեց, որ 

շինհրապարակի փակման աշխատանքներն ավարտվել են և մակերեսը հարթեցվել է ըստ 



Ջրահովիտի հանքավայրի համար մշակված ՇԿՊ-ի: Արտահոսքի կամ այլ վնասների հետքեր 

չարձանագրվեցին: Մուտքի ճանապարհները բավարար վիճակում էին:   

3.4.5 Կապալառուից պահանջվեց պարբերաբար ներկայացնել նյութերի աղբյուրների 

թարմացված ցանկ: Հաշվետու ժամանակահատվածում Կապալառուն օգտվել էր միայն առկա 

քարհանքերից և չէր բացել նոր քարհանքեր: Վերջիններիս օգտագործման համար 

թույլտվություններն ու հաստատումները պարբերաբար ստուգվում են և դրանց օրինակները 

պահվում են ԾԿԽ երևանյան գրասենյակում:  

 

3.5 Վերապատրաստում և Բնապահպանական անվտանգության հարցերի ներկայացում 

3.5.1 ԾԿԽ ԲԱՄ-ի կողմից ԾԿԽ նոր աշխատակիցների համար պարբերապար կազմակերպվել 

են իրազեկման քննարկումներ ԱԶԲ բնապահպանական անվտանգության պահանջների 

վերաբերյալ: Մասնավորապես ապրիլի 25-ին Աշտարակի գրասենյակում հատուկ դասընթաց է  

կազմակերպվել Հատված 3-ում աշխատող անձնակազմի համար, որը հիմնականում զբաղվում է 

շինարարության գործընթացին խոչընդոտող ծառերի և բիզնեսների խնդիրներով, ինչպես նաև 

Կոշի գրասենյակում կազմակերպվեց դասընթաց Հատված 1-ում բնահողի կուտակման և 

հանված նյութի հեռացման վերահսկման խնդիրներով և ՇՇՄԿՊ-ի հետ 

համապատասխանության հարցերով զբաղված անձնակազմի համար: 

3.5.2 Բնապահպանության և  ՄԻԱՎ/առողջապահությանը վերաբերող դասընթաց է 

կազմակերպվել այն աշխատողների համար, ովքեր ներգրավված են հատվածներ 1-ի և 2-ի 

շինարարական աշխատանքներում, մասնավորապես  “Hormigones y Morteros Serrano” 

հայկական մասնաճյուղ, “Dental Import” ՍՊԸ, “Արփա Սևան” ԲԲԸ, “Mirada” ՍՊԸ, “Nivecotrans” 

ՍՊԸ ենթակապալառուներ, և “Corsan Corviam Construction” S.A. ՄԻԱՎ/առողջապահությանը 

վերաբերող դասընթացը կազմակերպվել և անցկացվել է “Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ” 

ՀԿ-ի կողմից, իսկ բնապահպանական դասընթացը իրականացվել է “Corsan Corviam 

Construction” S.A.-ի հայկական մասնաճյուղի կողմից մարտի 20-ին և 21-ին: 

Դասընթացը կազմակերպվել է բնապահպանակն և բժշկական շտապ պգնության մատուցման 

թեմաներով օձերի և կարիճների խայթոցների դեպքում, ինչպես նաև արևից պաշտպանվելու 

նպատակներով “Dental Import” ՍՊԸ, “Mirada” ՍՊԸ, “Nivecotrans” ՍՊԸ, “Ferroinsa” ՍՊԸ and 

“Fortis” ՍՊԸ ենթակապալառուների, “Safege Eptisa” կազմակերպության and “Corsan Corviam 

Construction” S.A-ի աշխատողների համար ապրիլի 17-ին, մայիսի 22-ին, մայիսի 29-ին  by 

“Corsan Corviam Construction” S.A. հայկական մասնաճյուղի կողմից:  

Դասընթացների ընթացքում աշխատողները տեղեկացվեցին բնապահպանական հնարավոր 

բացասական ազդեցությունների և դրանց մեղմացման ու կանխման միջոցների մասին:   

3.5.3 2014թ-ի հունիսի 18-ին Հնագիտական պատահական գտածոների վերաբերյալ դասընթաց 

է կազմակերպվել Հատված 1-ում “Corsan Corviam Construction” S.A.-ի, ԾԿԽ-ի և ԾԻԿ-ի կողմից: 

Այն կազմակերպվել էր Corsan Corviam Construction” SA, “Nivecotrans” ՍՊԸ, “Mirada” ՍՊԸ, 



“Groupo Khach” ՍՊԸ,  “Արևիկ Սարգսյան” ԱՁ ենթակպալառուների համար: Ներկայացվել է ԾԿԽ 

հնեաբան Բորիս Գասպարյանի կողմից: 

 

3.6 Հնագիտական աշխատանքների ծրագիր  

3.6.1 Հաշվետու ժամանակահատվածում հնագիտական աշխատանքների ծրագրի 

իրականացումը ժամանակավորապես դադարեցվել էր: 2014թ-ի համար նախատեսված 

պեղումները վերսկսվելու են պեղումներ իրականացնող մարմինների հետ պայմանագրերը 

ստորագրելուց անմիջապես հետո: Մինչև 2014թ-ի հունիս ամիսվա վերջը կատարված 

հնագիտական պեղումների կարգավիճակը ամփոփ ներկայացնող հաշվետվությունը տրված է 

Հավելվեած Բ-ում: 

3.6.2 Վերին Սասնաշեն, Կաքավաձոր, Ներքին Բազմաբերդ, Թալին, Կաթնաղբյուր և 

Դավթաշեն համայքներում շինարարական աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ 

հաստատումը ստացվել է ՄՆ-յան կողմից: 

3.6.3 2014թ-ի հունիսի 12-ին ՀՀ միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կողմից 

հնագիտական պեղումներ իրականացնելու թույլտվություններ են տրվել պեղումներ 

իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Հատված 1-ի երկայնքով հնագիտական 

պեղումները սկսելու համար՝ ըստ Հնագիտական աշխատանքների պլանի (Ագարակ 

պատմամշակութային արգելոց, Ներքին Նավեր դամբարանադաշտ, Աղձք դամբարանադաշտ, 

Արուճ հնագիտական համալիր և Ներքին Սասնաշեն հնագիտական համալիր):  

3.6.4 2014թ-ի համար նախատեսված հնագիտական պեղումների համար 

նախապատրաստությունը, մասնավորապես՝ Փարպի համայնքի Ներքին Նավեր 

դամբարանադաշտում և Աղձք համայնքի Աղձք 1 դամբարանադաշտում պեղումների համար 

պայմանագրերի նախագծերը, քննարկվում են պեղումներ իրականացնող 

կազմակերպությունների, Կապալառուի և ԾԻԿ-ի միջև: 

3.6.5 Հետազոտական այցեր են կատարվել Կապալառուի կողմից ընտրված տարածքներ՝ 

նախատեսված բնահողի կուտակման և հանված նյութի հեռացման համար: Այցերի նպատակն 

էր գնահատել տարածքները հնագիտական տեսանկյունից:  

3.6.6 Պատահական գտածոների ընթացակարգը մշակվել է կապալառուի, ԾԿԽ-ի և ԾԻԿ-ի 

կողմից համատեղ: Մասնավորապես՝ այն սահմանում է պահանջ վերապատրաստել դաշտում 

աշխատող տեխնիկական անձնակազմին, թե ինչ անել, եթե  նրանք պատահական գտածո են 

հայտնաբերում: Ընթացակարգը կցված է որպես Հավելված Գ: 

3.6.7 Դիտարկվեց ԾԿԽ ազգային հնագետի կողմից բարձրացված հարցը՝ հնագիտական 

վայրերը սպասարկելու և զբոսաշրջությունը ապահովելու համար նախատեսվող մուտքը  

մայրուղուց դեպի հնագիտական վայրեր:   



3.6.8 “AMAP մարդու զարգացում” ՀԿ-ի կողմից հանդիպում է կազմակերպվել, “Սևծովյան 

մետաքսե ճանպարհային միջանցք” ծրագրի շրջանակներում տեղադրված հայկական 

մշակութային, պատմական և բնական վայրերը մատնանշող ճանապարհային նշանների, 

տեղեկատվական վահանակների, ցուցանակների վերաբերյալ: Համագործակցության 

համաձայնություն ձեռք բերվեց: “AMAP մարդու զարգացում” ՀԿ-ը Ծրագրին նշանների ցանկ 

ուղարկեց՝ մանրամասն նկարագրությամբ և տեխնիակական մասնագրերով, որոնք կամ արդեն 

տեղադրվել էին, կամ պետք է տեղադրվեին, իսկ Ծրագիրը ստուգեց դրանց առկայությունը 

Հատվածներ 1, 2 և 3-ում: ՀԿ-ի և Ծրագրի միջև համագործակցությունը շարունակական կլինի և 

բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կփոխանակվի Կողմերի միջև:  

3.7 Բողոքների լուծման մեխանիզմ և խորհրդատվություն  

3.7.1 Հիմնվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմ՝ անդրադառնալաու համար նորմայից բարձր 

քանակով փոշու, աղմուկի, թափոնների ոչ ճիշտ կուտակման և բնապահպանական այլ 

հարցերին, որը ներկայացված է Տրանշ 2-ի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

մեջ: Բողոքների լուծման մեխանիզմը լրացնում է առկա նամակների կամ անձնական 

դիմումների միջոցով դիմելու մեխանիզմներին, որը հիմնվել է տեղական իշխանությունների 

կողից:  

Բողոքների ընթացակարգը և դրանց լուծման մեխանիզմի փուլերը ներկայացված են 

պատկեր 2-ում:  
 



 

Պատկեր  2. Բողոքների ընթացակարգ և դրանց լուծման մեխանիզմ   

Կապալառուն տրամադրել է բողոքների գրանցամատյան յուրաքանչյուր ազդառու համայնքին, 

որը պահվում է համայնքապետի գրասենյակում և հասանելի է համայնքի անդամների համար: 

Նաև յուրաքանչյուր համայնքում փակցված են պաստառներ, որոնք պարունակում են 

կոնտակտային տվյալներ, որոնցով կարելի է դիմել խախտումների դեպքում:  Կապալառուի՝ 

սոցիալական կապերի մասնագետ Սոս Ամիրխանյանը պատասխանատու է ծրագրի 

գործունեությանը վերաբերող մտահոոգություններին անդրադառնալու համար: Վերջինիս 

հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և անունը նշված են պաստառների վրա: 



Ներկա դրությամբ որևէ բողոքներ և/կամ առաջարկներ բնապահպանական հարցերի 

վերաբերյալ չեն գրանցվել:  

3.7.2 Հատված 1-ի հանրության մասնակցության և տեղեկատվության տրամադրման ծրագրի 

շրջանակներում 2014թ-ի մարտի 4-ին հանրային լսումներ կազմակերպվեցին Արուճ և Շամիրամ 

համայքներում:  

Լսումների նպատակն էր ազդառու համայնքներին իրազեկել շինարարության ընթացքում 

հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ: Ծրագրի հնարավոր 

բնապահպանական ազդեցությունները և նախատեսվող կանխարգելող միջոցառումները 

ներկայացվել են Կապալառուի բնապահպանի կողմից: Շեշտվեց, որ ազդեցությունը 

ժամանակավոր է լինելու, իսկ բոլոր արտանետումները լինելուն են թույլատրված 

սահմաններում:  

Կապալառուն դիմեց բանհողի և հանված նյութի և այլ շինարարական թափոնների հեռացման 

համար տարածքների տեղափոխման նպատակով: Ներկայացվեց նաև բողոքների լուծման 

մեխանիզմը: Բողոքների գրանցամատյանը հանձնվեց համայնքի կողմից ընտրված 

պատասխանատու անձին, ինչպես նաև փակցվեցին հատուկ պաստառներ կոնտակտային 

տվյալներով:  

Շամիրամ համայնքում մասնակիցները առաջարկեցին կազմակերպել թափոնների կուտակման 

ընթացքը միայն հաստատված տարածքներում առանց վնասելու մոտակա գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերը:  

Արուճ համայնքում բնապահպանական հարցերին վերաբերող որևէ մտահոգություններ 

չբարձրացվեցին հանրային լսումների մասնակիցների կողմից. 

   
Հանրային լսումներ Շամիրամ համայնքում                 Հանրային լսումներ Արուճ համայնքում 

 

3.7.3 Բողոքների լուծման մեխանիզմը, որը պետք է անդրադառնա համայքների կողմից 

առաջադրված փոշու, աղմուկի, թափոնների ոչ ճիշտ վայրերում կուտակման կամ այլ 

բնապահպանական հարցերին առնչվող բողոք-առաջարկներին հիմնադրվել է կապալառուի 



կողմից յուրաքանչյուր ազդառքւ համայնքում  ճանապարհի Հատված 1-ի օտարման գոտու 

երկայնքով: Գրանցամատյանը պահվում է համայնքապետի գրասենյակում և այն բաց է 

համայնքի անդամնների համար՝ համայնքների հետ մշտական կապ ապահովելու նպատակով:  

հաշվետու ժամանակահատվածքում Կապալառուն տրամադրեց Բողոքների գրանցամատյանը 

Արուճի և Շամիարամի համայնքներին: Ինչպես նաև փակցվեցին հատուկ պաստառներ 

կոնտակտային տվյալներով: 

Բնապահպանական հարցերին վերաբերող որևէ բողոքներ և/կամ առաջարկություններ չեն 

արձանագրվել 2014թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ: 

 

3.8 Կապ  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կանոնավոր հանդիպումներ ու քննարկում են կազմակերպվել 

քննարկելու համար ծրագրին առնչվող հարցերը ԱԶԲ առաքելության, ԾԿԽ ղեկավարության և 

բնապահպանական թիմի, պաշտոնյաների և Կապալառուի ղեկավարության ու 

բնապահպանական թիմի հետ: Մասնավորապես՝  հարցեր, որոք վերաբերում են ամսական և 

կիսամյակային հաշվետվութուններին, Ագարակ-Արուճ և Կոշ փոխհատումների 

վերանախագծմանը, Թալինում բնահողի կուտակման ՇԿՊ-ներին,  “Բնապահպանական 

ազդեցության մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագրի նախագծին:  

3.8.1  

Կապալառուի բնապահպանական թիմի հետ կապը իրականացվել է պաշտոնական 

նամակների, էլ. նամակների, հեռախոսազանգերի և անձնական հանդիպումների միջոցով: 

Բարբերաբար շաբաթական հանդիպումներ են տեղի ունեցել Կապալառուի հետ: Քննարկվել են 

բազմաթիվ հարցեր: Մասնավորապես՝ հաշվետու ժամանակահատվածում քննարկվել են 

հետևյալ հարցերը՝  

- Բոլոր հաշվետվությունների և փաստաթղթերի կիսամյակային ձևաչափը, 

- Հանված նյութի և բնահողի կուտակման վայրերի գնահատում,  

- Բնահողի, հանված գրունտի և այլ շինարարական նյութերի կուտակման համար ՇԿՊ-

ների նախագծում,  

- Ջրի որակի ելակետային տվյալների հավաքագրում և կանոնավոր մոնիթորինգի 

պայմանագրի մշակում, 

- Թափոննեի կուտակման վայրերի, քարհանքերի, մոնիթորինգի տվյալների 

հավաքագրման կարգավիճակին վերաբերող թարմացումներ Հատված 1, 2 և 3-ում:  

- Ծառեր Հատված 3-ում,  

- Հնագիտական պայմանագրեր պեղումներ իրականացնող մարմինների, 



- Աշխատանքային անվտանգության հարցերից էին համազգեստի բացակայությունը, 

վտանգավոր գործողությունները շինհրապարակում, 

- Իրավիճակը բետոնի գործարաններում՝ կեղտաջրեր, ցեխ, 

- Կանոնավոր մոնիթորինգի արդյունքներ, 

- Այլ ընթացիկ հարցեր  

 

 

3.9 Բնապահպանական աուդիտ  

“Eco-Spectri’ ՍՊԸ իրականացրել է Հայաստանում ԱԶԲ-ի կողմից ֆիանանսավորվող ծրագրերի 

բնապահպանական աուդիտ “Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայում բնապահպանական 

անվտանգության համակարգի իրականացման բարելավման” Տարածքային տեխնիկական 

աջակցության (RETA) շրջանակներում: Բնապահպանական աուդիտը Հյուսիս-հարավ 

ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի համար և բաղկացած է  (i) անվտանգության 

համակարգի իրականացման համար ստեղծված ՇՄԳ/ԱԳ ինստիտուցիոնալ և կարգավորող 

հիմունքների վերանայում և (ii) Շինհրապարակի շրջակա միջավայրի կառավարման պլանների 

(ՇՇՄԿՊ) իրականացման գնահատում: 2014թ-ի ապրիլի 29-ին հանդիպում է կազմակերպվել 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի գրասենյակում, իսկ 2014թ-ի 

ապրիլի 30-ին բնապահպանական աուդիտ կազմակերպվեց շինհրապարակում: 



Մաս III Բնապահպանական մոնիթորինգ 

4. Մոնիթորինգ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մոնիթորինգ է իրականացվել ըստ մոնիթորինգի ծրագրի, 

որը մշակվել է հիմք ընդունելով ԱԶԲ անվտանգության քաղաքականությունը և ՇՄԿՊ 

պահանջները: Մոնիթորինգի ծրագիրը ներառում է: 

(1) Կանոնավոր մոնիթորինգ այցեր ամսական կտրվածքով  ստուգելու համար Հատվածներ 

2-ի և 3-ի ճանապարհի շինարարական աշխատանքների համապատասխանության 

ՇՄԿՊ պահանջներին, ինչպես նաև Հատված 1-ի ճանապարհի բնահողի և հանված 

նյութի կուտակման մոնիթորինգ;  

(2) Չծրագրված ստուգող այցեր անհրաժեշտության դեպքում; 

(3) Հատված 1-ի ճանապարհի աղմուկի և վիբրացիայի, ջրի, օդի որակի բնապահպանական 

մոնիթորինգ և չափումներ; 

(4) Մոնիթորինգի ստուգաթերթիկի լրացում և համապատասխանությունների և 

անհամապատասխանությունների ամփոփում; 

(5) Անհամապատասխանության ծանուցումների ներկայացում Կապալառուին; 

(6) Մոնիթորինգի տվյալների հավաքագրում և դրանց տրամադրումը ԾԿՄՀ  

(7) Կապալառուի շաբաթական մոնիթորինգի հաշվետվությունների վերանայում: 

 

4.1 Հատված 1-ի ճանապարհի ՇՄԿՊ-ի հետ համապատասխանության մոնիթորինգ  

Հատված 1-ում հայտնաբերված ամենանշանակալի անհամապատասխանությունները հետևյալն 

են՝ 

- բեռնատարները ծածկված էին, սակայն անհրաժեշտ էր օգտագործել ավելի արդյունավետ 

ծածկեր: Կապալառուի բնապահպանության մասնագետին հանձնարարվեց կազմակերպել այդ 

հարցերը; 

- Թափոնների կուտակման պարկեր են օգտագործվում, սակայն աղբի կառավարումը 

անհրաժեշտ է բարելավել:   

-  Կաթնաղբյուր – 2 շինհրապարակում բնահողը պետք է հարթեցվի և թեթևակի խտացվի՝ 

էրոզիան կանխելու համար; 

-  ՇԿՊ-ները մասնակի խախտվել են՝ մասնավորապես Վերին-Սասնաշեն 1 բուֆերային գոտում 

առնվազն 3 մետր երկարություն չէր պահպանվել թափոնների կուտակման վայրի և առկա 

զգայուն ընկալիչների միջև՝ ոռոգման խողովակաշար և հողային աշխատանքներ, վերին 

Սասնաշեն 2  բուֆերային գոտում առնվազն 3 մետր երկարություն չէր պահպանվել թափոնների 

կուտակման վայրի և առկա զգայուն ընկալիչների միջև՝ ճանապարհի հաղորդուղիներ և 

հանված  նյութը թափվում է հաղորդուղիների խրամուղում: 



 - Պատահական գործոնների ընթացակարգի համար նշանակված հնագետը տեղում չէր: Հարցը 

բարձրացվեց Կապալառուի մոտ:  

 

4.2 Հատվածներ 2-ի և 3-ի ճանապարհի ՇՄԿՊ-ի հետ համապատասխանության մոնիթորինգ   

2014թ-ի մարտից սկսած կանոնավոր մոնիթորինգ այցեր են կատարվել դեպի Հատվածներ 2 և 3՝ 

կապված շին. աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցման հետ հուվար և փետրվար 

ամիսների ընթացքում:Մոնիթորինգը ցույց տվեց, որ ՇՄԿՊ պահանջները չեն խախտվել: 

Արդյունքում պարզվեց, որ ամենահաճախ հանդիպող անհամապատասխանություններն են՝ 

- Դեպի  ջրահավաք ավազան տանող արտահոսող կեղտաջրերի ջրհորդանը վնասվել էր, ապա 

այն վերանորոգվեց: 

 

- Թափոնների կուտակման պարկեր են օգտագործվում, սակայն աղբի կառավարումը 

անհրաժեշտ է բարելավել:  Կապալառուին առաջարկվեց ավելացնել աղբամանների քանակը: 

Կապալառուն դա իրականացրեց:  

 

- Ոչ բոլոր նորանշանակ աշխատղներին էին ներկայացրել ԱՊԱԾ-ը նախքան աշատանքները 

սկսելը: Կապալառուն կազմակերպեց մի քանի ներածական դասընթացներ: 

- Փարպիի բետոնի գործարանի ՇԿՊ-ը հասանելի էր, սակայն աշխատողները քաջատեղյակ չէին: 

Իրավիճակը շտկվել է Կապալառուի ԲՄ-ի կողմից ՝ աշխատակազմին տեղում հակիրճ 

ներկայացնելով ՇԿՊ-ը: 

- Փարպիի բետոնի գործարանի տարածքի ջրցան աշխատանքները պատշաճ չէին կատարվում: 

Իրավիճակը շտկվել է Կապալառուի ԲՄ-ի կողմից ՝ աշխատակազմին տեղում հակիրճ 

ներկայացնելով ՇԿՊ-ը: 
 

4.3 Սարքավորումներով չափումներ և օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի, ջրի որակի 

բնապահպանական պարամետրերի մոնիտորինգ  

Այս մասը վերաբերում է Հատված 1 Աշտարակ-Թալին ճանապարհին:  

(8) Ելակետային տվյալների հավաքագրում:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հատված 1-ում մոնիթորինգի ելակետային տվայլների 

հավաքագրման նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ էին: Կապալառուն 

ընտրել էր “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգ կենտրոն” ՊՈԱԿ-ին որպես 

կազմակերպություն, որը կիրականցնի ջրի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման 

ծառայություններ: Կազմվել է “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգ կենտրոն” 

ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագրի նախագիծ: 

  



Ելակետային տվյալների հավաքագրումը իրականացվելու է հատված 1-ի համար ջրի, աղմուկի, 

վիբրացիայի և փոշու սարքավորումներով մոնիթորինգի պլանին համապատասխան: Այն 

իրականացվելու է համապատասխանաբար չափման կետերի համար՝ համապատասխանաբար 

հատվածում շին. աշխատանքների մեկնարկից 21 օր առաջ: 

4.3.1 Ընթացիկ չափումներ և մոնիթորինգ 

Շին. աշխատանքների ժամանակավոր դադարի պատճառով՝ Հատված 1-ում հունվար և 

փետրվար ամիսների ընթացքում մոնիթորինգը դադարեցվել էր: Սարքավորումներով 

չափումները և բնապահպանական պարամետրերի մոնիթորինգը (փոշի, աղմուկ, ջուր և 

վիբրացիա) չի իրականացվել մարտ և մայիս ամիսների ընթացքում: Պատճառն այն էր, որ 

Հատված 1-ում ընթացիկ շինարարական աշխատանքների իրականացման տարածքում որևէ 

չափման կետեր չկային ըստ աղմուկի, ջրի, վիբրացիայի և փոշու սարքավորումներով 

մոնիթորինգի պլանի:  Սարքավորումներով չափումներն ու մոնիթորինգը իրականացվել է 

հիմնվելով ընթացիկ շինարարական աշխատանքների չափանիշների վրա Վիբրացիա 1 (ՊԿ 

50+700), Փոշի 9 (ՊԿ 50+800), Աղմուկ 8 (ՊԿ 50+900) կետերում որպես գործառնական մոնիթորինգ 

(ելակետային մոնիթորինգը կատարվել է 02.11.2013թ.): Չափված արժեքները բոլոր կետերում 

համապատասխանում են ՀՀ նորմերին ու ստանդարտներին և չեն գերազանցում ելակետային 

տվյալներին: Ընթացիկ մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվությունը ներկայացված է Աղմուկի և փոշու գնահատման հաշվետվություն թիվ 4-ում 

(տես հատված Հավելված Ե-ի հաշվետվությունից): 

 

4.4 ԾԿՄՀ ցուցանիշները 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Բնապահպանական կատարողականի հետևյալ 

ցուցանիշները ներգրավվելու են   ԾԿՄՀ –ի մեջ: 

4.4.1  Եռամսյակային կտրվածքով բնապահպանական ծանուցումների թիվը ԾԿԽ-ից 

Կապալառուին ըստ կոյուղաջրերի, աղմկի, փոշու և վիբրացիայի ստանդարտների, ինչպես նաև 

ՇՄԱԳ-ի և ՇՄԿՊ-ի ցանկացած խախտումների վերաբերյալ, որոնք պարբերաբար չափվում են 

ԾԿԽ-ի կամ Կապալառուի կողմից ԾԿԽ վերահսկողությմաբ կազմում է 0 

անհամապատասխանության ծանուցում: Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում չլուծված 

ծանուցումներ չեն գրանցվել: 

4.4.2 Եռամսյակային կտրվածքով բնապահպանական թեմաներով համայքներից ստացված 

բողոքների թիվը Աշտարակ-Թալին ճնապարահահատվածի համար 2013թ-ից մինչև 2016 ըստ 

Կապալառուի գրանցումների (ստուգված ԾԿԽ-ի կողմից)՝ 0 է, այսինքն՝ հաշվետու 

ժամանակահատվածում բնապահպանական հարցերին առնչվող բողոքներ չեն ստացվել կամ 

գրանցվել: 



4.5 Անհամապատասխանության ծանուցումներ 

4.5.1 Հաշվետու ժամանակահատվածում անհամապատասխանության ծանուցումներ չեն 

տրվել Կապալառուին:  

4.5.2 Բոլոր ոչ նշանակալի անհամապատասխանություններին, որոնք հայտնաբերվել են ԾԿԽ-

ի ԲԱՄ-ի կողմից շինհրապարակ ամսական մոնիթորինգի այցերի ընթացքում, ինչպես նաև 

տեղամասային հսկիչների կողմից, անդրադարձել են ընդունված ընթացակարգերի 

համապատասխան՝ Կապալառուն տեեկացվել է մոնիթորինգ հաշվետվությունների  միջոցով և 

պահանջվել է ուղղել դրանք սահմանված ժամկետնորում: Կապալառուն զեկուցել է 

բարելավումների մասին էլ.նամակների միջոցով հաջորդ շաբաթական մոնիթորինգ 

հաշվետվությունների մեջ կամ հաջորդ ամսական բնապահպանական հաշվետվությունների 

մեջ: Դրանք ստուգվել են ԾԿԽ տեղամասային հսկիչների և ԲԱՄ-ի կողմից հաջորդ մոնիթորինգ 

այցի ընթացքում: Կապալառուն տեղեկացվեց, որ չուղղված անհամապատասխանությունների 

համար ծանուցումներ կուղարկվեն հաջորդ ամսվա ընթացքում:  Հաշվետու 

ժամանակահատվածում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները ներկայացնող 

Ամփոփ աղյուսակը ներկայացված է Հավելված Դ-ում: 

 

5. Եզրակացություններ և առաջարկներ  

5.1.1 Հաշվետու ժամանակատվածում հաջողվեց ապահովել Ծրագրի գործողությունների 

համապատասխանությունը ազգային օրենսդրության հետ, ինչպես օրինակ Կապալառուի 

բնապահպանական եռմասյակային հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում 

էին ՀՀ ԲՆ-ը ըստ ՀՀ օրենսդրության՝ երկու եռամսյակային հաշվետվություններ 2014թ-ի 

համար և տարեկան հաշվետվություն 2013թ-ի համար; Աշտարակ-Թալին Մ1 

ճանապարհի Հատված 1-ում բնահողի կուտակման աշխատանքներ համաձայն ՀՀ 

հողային օերնսգրքի (2001թ.), ՀՀ կառավարության որոշում  թիվ 1396-Ն և ՀՀ 

կառավարության որոշում  թիվ 1026-Ն; անհրաժեշտ կապը տեղական (համայնքներ) և 

տարածքային կառավարման մարմինների (մարզեր) հետ և տարածքների կամ 

ճանապարհների օգտագործման համար պահանջվող թույլտվություններ և 

հաստատումներ (3.1.1- 3.1.4): 

5.1.2 Ապահովվել է նաև ԱԶԲ բնապահպանական հարցերի անվտանգության հետ 

համապատասխանությունը, ինչպես օրինակ Կապալառուի շրջակա միջավայրի կառավարման 

պլանները, տեղամասային շրջակա միջավայրի կառավարման պլանները, որոնք պարունակում 

են տեղամասային բնապահպանական ազդեցությունների նույնականացումը, ռիսկի 

գնահատում և մեղմացնող գործողություններ, ինչպես նաև մի շարք հանրային լսումներ, որոնք 

իրականացվել են Ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող համայքներում՝ ըստ ԱԶԲ ԱՔ-յան (2009թ.) 

պահանջների, որոնք վերաբերում են տեղեկատվության հրապարակմանը և հանրության 

մասնակցությանը (մանրամասների համար տես 3.2.1-3.2.4): 



5.1.3  Արուճ, Կաքավաձոր, Վերին Սասնաշեն, Կոշ, Շամիրամ, Ներքին Բազմաբերդ մի շարք 

գնահատման այցեր իրականացվեցին բնապահպանական և հնագիտական գնահատման 

վայրեր: Բնահողի և այլ հանված նյութի հեռացումը հաստատվում է շինհրապարակի 

օգտագործուման մեկնարկից առաջ: Ընդհանուր առմամբ գնահատման նպատակներով այցեր են 

կատարվել դեպի 11 շինհրապարակներ, 14 ՇՇՄԿՊ հաստատվեցին Հատված 1-ի համար և 1 

ՇԿՊ Աշտարակ 1 թափոնների հեռացման վայր հաստատվեց Հատված 3-ի համար: Գնահատում 

իրականացվեց Կաքավաձորում բետոնի գործարանի համար առաջարկված շինհրապարակի 

համար: Ջրահովիտի հանքավայրի փակման աշխատանքները ավարտվել են ըստ ՇԿՊ-ի: 

Կապալառուն օգտագործել է միայն առկա հանքավայրերը և նորերը չի բացել: (3.4.1, 2.4.2, 2.5.1—

2.5.4). 

5.1.4 Իրազեկման ծրագիր է իրականացվել հաշվետու ժամանակահատվածում: Իրազեկման 

ծրագիր է կազմակերպվել բնապահպանական անվտանգության հարցերի վերաբերյալ ԾԿԽ 

անձնակազմի համար, ինչպես նաև պարբերաբար դասընթացներ Կապալառուի նոր 

բանվորների և անձնակազմի անդամների համար, որոնք վերաբերում էին ԱԶԲ 

բնապահպանական անվտանգության պահանջներին: (3.5.1 – 3.5.3).  

5.1.5 Հնագիտական աշխատանքների ծրագիրը ժամանակավորապես դադարեցվել է 

հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում: 2014թ-ի համար նախատեսված գնահատման 

աշխատանքները կմեկնարկեն Հնագիտական աշխատանքային պլանի համաձայն պեղումներ 

իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր կնքելուց անմիջապես հետո: ՄՆ-

ից հաստատում է ձեռք բերվել շին.աշխատանքները սկսելու համար Վերին Սասնաշեն, 

Կաքավաձոր, Ներքին Բազմաբերդ, Թալին, Կաթնաղբյուր և Դավթաշեն համայնքներում: 

Հնագիտական պեղումների թույլտվությունները ձեռք են բերվել պեղումներ կատարող 

կազմակերպությունների կողմից Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կողմից: 

Մշակվել է Պատահական գտածոների ընթացակարգ:  Հատվածներ 1-ի, 2-ի և 3-ի երկայնքով 

առկա հնագիտական վայրերի ճանապարհային ուղեցույց նշանների գույքագրում է 

իրականացվել:  

5.1.6 Ազդառու համայքների հետ պարբերաբար կապ է հաստատվել և բողոքների լուծման 

մեխանիզմ է հիմնվել բոլոր համայքներում: Բնապահպանական հարցերին վերաբերող որևէ 

բողոք և/կամ առաջարկ, ինչպիսին են փոշու, աղմուկի, ոչ ճիշտ վայրում թափոնների 

կուտակումը, և այլն, չեն գրանցվել մինչև հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտը (3.7.1-

3.7.3). 

5.1.7 ԱԶԲ առաքելության, ԾԿԽ ղեկավարության և բնապահպանական թիմի, Կապալառուի 

ղեկավարության և բնապահպանական թիմի հետ պարբերաբար հանդիպումներ են 

կազմակերպվել՝ ծրագրին առնչվող հարցերի քննարկման համար (3.8). 

5.1.8 Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են մոնիթորինգ աշխատանքներ, 

որոնք ներառել են Հատվածներ 1, 2 և 3-ում Կապալառուի ՇՄԿՊ-ների հետ շին.աշխատանքների 

համապատասխանության մոնիթորինգ: Շինարարական աշխատանքների ժամանակավորապես 



դադարեցման պատճառով սարքավորումներով մոնիթորինգը Հատված 1-ում դադարեցված էր 

հունվար և փետրվար ամիսների ընթացքում: Ընդհանուր տարածքներում Կապալառուն 9.93%-

ով մասնակի համապատասխանում էր և 2.84%-ով չեր համապատասխանում:  

Բնապահպանական անհամապատասխանություններ չեն տրվել հաշվետու 

ժամանակահատվածում: 

Մոնիթորինգ այցերի ընթացքում գրանցված անհամապատասխանությունները արտացոլվել են 

մոնիթորինգ ստուգաթերթիկների մեջ: Նարնցից շատերը շտկվել են անմիջապես կամ հատուկ 

հատկացված ժամանակահատվածում: Որոշները մասնակի են շտկվել: Միայն այն 

անհամապատասխանությունները, որոնք չեն շտկվել հատկացված ժամանակահատվածում 

վերածվել են անհամապատասխանանության ծանուցումներում, որոնք տրվել են Կապալառուին 

առաջիկա եռամսյակում (4.1-4.2): 

5.1.9 Իրականացվել են սարքավորումներով չափումներ ու բնապահպանական 

պարամետրների մոնիթորինգ, որոնք ներառում են Հատված 1-ում աղմուկի, փոշու և 

վիբրացիայի մոնիթորինգ: Մոնիթորինգը ցույց տվեց, որ աղմուկի, փոշու և վիբրացիայի 

չափումները չեն գերազանցում հայկական ստանդարտներին և ելակետային տվյալներին (4.1-

4.4): 

6. 2014թ-ի հունիսից դեկտեմբեր հաշվետու ժամանակահատվածի համար 

գործողությունների պլան: 

N Գործողություն  Ժամանակահատված  Պատասխանատու 

մարմին  

1.  Կապալառուի բնապահպանական թիմին 

խորհրդատվության տրամադրում ԱԶԲ 

անվտանգության քաղաքականության 

վերաբերյալ 

Յուր. ամիս հոնիսիսց 

դեկտեմբեր 2014թ. 

ԾԿԽ 

2.  Կապալառուի բնապահպանական թիմին 

խորհրդատվության տրամադրում ՀՀ 

բնապահպանական օրենքների 

պահանջների վերաբերյալ 

Յուր. ամիս հոնիսիսց 

դեկտեմբեր 2014թ. 

ԾԿԽ  

3.  Գնահատող այցեր և աջակցություն 

Կապալառուին բնահողի և հանված նյութի 

կուտակման վայրերի համար Հատված 1-

ում ԿՇՄԿՊ-ի մշակում և այլ 

աշխատանքային փաստաթղթեր 

Կապալառուի 

պահանջով  

ԾԻԿ / ԾԿԽ 

 

4.  ԿՇՄԿՊ-ի թարմացում Հատված 1-ի համար 

ԱԶԲ պահանջներին համապատասխանելու 

համար 

Հոնիս-օգոստոս 

2014թ. 

 ԾԻԿ / ԾԿԽ 

5.  Շինարարության մոնիթորինգի ծրագրի 

արդյունքների վերանայում փոշու, աղմուկի, 

ջրի որակի վերաբերյալ: 

Յուր. ամիս հոնիսիսց 

դեկտեմբեր 2014թ. 

ԾԿԽ 

6.  Կապալառուի շին.աշխատանքների Յուր. ամսվա վերջին ԾԻԿ / ԾԿԽ 



մոնիթորինգ՝ Հատվածներ 1-ում, 2-ում և 3-

ում ՇՄԿՊ-ի պահանջներին 

համապատասխանելու նպատակով  
7.  Նոր անձնակազմի համար պարբերական 

կողմնորոշիչ դասընթացներ 

Ըստ 

անհրաժեշտության  

ԾԿԽ / 

Կապալառու 
8.  Բնապահպանական մոնիթորինգի ցուցակի 

վերանայում ըստ առկա պահանջների, և 

վերջինիս թարմացում անհրաժեշտության 

դեպքում  

. 

Հունիս-հուլիս 2014թ.  ԾԻԿ / ԾԿԽ 

9.  Համապատասխան բնապահպանական 

ցուցանիշների հավաքագրում և 

տրամադրում ԾԿՄՀ-ին  

Օգոստոսի և 

դեկտեմբերի վերջին 

2014թ. 

ԾԻԿ / ԾԿԽ 

10.  Հնագիտական պեղումներին աջակցություն 

և մոնիթորինգ ըստ Տրանշ 2-ի համար 

հնագիտական աշխատանքների պլանի 

Յուր. սմիս  

պեղումների 

ընթացքում 

ԾԻԿ / ԾԿԽ 

11.  ԲԼՄ-ի վերանայում  Յուր. Ամսվա վերջին ԾԻԿ / ԾԿԽ 

12.  Այլ ընթացիկ հարցեր, ինչպիսին են՝ 

չնախատեսված այցեր շինհրապարակներ, 

հայտնաբերված թերությունների վերացման 

հսկում, վերանախագծումների գնահատում 

բնապահպանական տեսանկյունից, ծառերի 

հատման կառավարում, Կապալառուի 

փաստաթղթերի վերանայում և 

հաստատում, և այլն  

Ըստ 

անհրաժեշտության 

ԾԻԿ / ԾԿԽ 

13.  Բնապահպանական անվտանգության 

հաշվետվություն 

Ամսական  

Եռամսյակային   

ԾԻԿ / ԾԿԽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. Թափոնների և հանված նյութի կուտակման վայրերի կարգավիճակ Հատված 1-

ում 

 

No Շինհրապարակի 

անունը  

Նպատակ  ՇՇՄԿՊ 

հաստատվել 

է 

Կարգավիճակ  

1.  Կաթնաղբյուր - 1 Բնահող  Այո  Օգտագործվող  

2.  Կաթնաղբյուր -2 Բնահող Այո Օգտագործվող 

3.  Կաթնաղբյուր -3 Հանված նյութ  Այո Օգտագործվող 

4.  Եղնիկ  1 Բնահող Այո Օգտագործվող 

5.  Եղնիկ  2 Բնահող Այո Non operated 

6.  Թալին Բնահող - Օգտագործվող 

7.  Ներքին 

Բազմաբերդ -1 

Բնահող Այո Օգտագործվող 

8.  Ներքին 

Բազմաբերդ -2 

Բնահող Այո Օգտագործվող 

9.  Ներքին 

Բազմաբերդ 3 

Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 

10.  Ներքին 

Բազմաբերդ 4 

Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 

11.  Դավթաշեն -1 Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 

12.  Դավթաշեն - 2 Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 

13.  Դավթաշեն - 3 Բնահող Այո Օգտագործվող 

14.  Արուճ- 1 Բնահող Ոչ Չօգտագործվող 

15.  Արուճ - 2 Հանված նյութ Ոչ Չօգտագործվող 

16.  Կաքավաձոր- 1 Հանված նյութ Ոչ Չօգտագործվող 

17.  Կաքավաձոր - 2 Հանված նյութ Ոչ Չօգտագործվող 

18.  Վերին Սասնաշեն -

1 

Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 

19.  Վերին Սասնաշեն - Հանված նյութ Այո Օգտագործվող 
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20.  Կոշ - 1 Հանված նյութ Ոչ Չօգտագործվող 

21.  Կոշ -2 Բնահող Ոչ Չօգտագործվող 

22.  Շամիրամ - 1 Բնահող Ոչ  Չօգտագործվող 

23.  Շամիրամ - 2 Հանված նյութ Այո Չօգտագործվող  

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  Բ. Հնագիտական պեղումների կարգավիճակը ներկայացնող աղյուսակ  

 Համայնք  Շինհրապարակի անունը  Պեղումներ 

իրականացն

ող 

կազմակերպ

ություն  

Պայման

ագիրը 

ստորագ

րվել է  

Աշխատանքների 

կարգավիճակը  

1 Փարպի  Ներքին Նավեր  ՄՆ-յան  

ՊՄԺԳԿ  

Ոչ Չի սկսվել  

2 Ագարակ Ագարակի 

պատմամշակութային արգելոց  

ԳԱԱ-ի  ՀԱԻ Այո Ընթացքում է  

3 Աղձք Աղձք -1 դամբարանադաշտ  - Ոչ Չի սկսվել 

4 Արուճ Արուճի հնագիտական 

համալիր 

- Ոչ Չի սկսվել 

5 Ագարակ 

(Թալին) 

Հելլենիստական քաղաքի 

ավերակներ  

- Ոչ Չի սկսվել 

6 Կաքավաձոր Կաքավաձորի 

դամբարանադաշտ 

ՄՆ-յան  

ՊՄԺԳԿ 

Այո Ավարտվել է  

7 Ներքին 

Բազմաբերդ  

Ներքին Բազմաբերդ 

դամբարանադաշտ 

ՄՆ-յան  

ՊՄԺԳԿ 

Այո Ավարտվել է 

8 Վերին և 

Ներքին 

Սասնաշեն հնագիտական 

համալիր 

ՄՆ-յան  

ՊՄԺԳԿ 

Այո Վերին 

Սասնաշենում 



Սասնաշեն ավարտվել է, 

Ներքին 

Սասնաշենում  

ընթանում է  

9 Դավթաշեն  Դավթաշեն հնագիտական 

համալիր 

ԳԱԱ-ի  ՀԱԻ Այո Ավարտվել է 

10 Կաթնաղբյու

ր  

Կաթնաղբյուր հնագիտական 

համալիր 

ԳԱԱ-ի  ՀԱԻ Այո Ավարտվել է 

11     
 

Թալին  Թալինի  

դամբարանադաշտ 

 

 

ԳԱԱ-ի  ՀԱԻ Այո  Ավարտվել է 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  Գ.   Պատահական գտածոների ընթացակարգ  

Ներածություն 

Այս փաստաթղթի նպատակն է տրամադրել ընթացակարգեր, որոնց պետք է հետևել 

Աշտարակից Թալին (կմ. 29.600 – կմ. 71.500) մայրուղու Հատված 1-ի երկայնքով 

արմատահանման, մաքրման և հողի հեռացման գործընթացների ընթացքում պատահական 

հնագիտական գտածոների բացահայտման դեպքում: ՇՄԱԳ-ում (Շրջակա միջավայրի 

ազդեցության գնահատում) նշվել էր, որ այս հատվածը պարունակում է բազում հնագիտական 

տեղանքներ: ՇՄԱԳ -ի հրապարակումից հետո, տեղանքների չափերը ավելի լավ հասկանալու 

համար կատարվել են հետագա հնագիտական աշխատանքներ: Այս աշխատանքը զգալիորեն 

մեծացրել է ՇՄԱԳ–ի սկզբնական փուլում որոշարկված տեղանքները: 

 «Ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների պլան»-ի մի հոդված սահմանում է, որ Կապալառուն 

պետք է հետևի «պատահական գտածոների» ընթացակարգերին, նոր հնագիտական 

մնացորդներ, հնություններ կամ մշակութային կամ հնագիտական նշանակություն ունեցող 

ցանկցած այլ օբյեկտ պաշտպանելու համար, որոնք կհանդիպեն շինարարության ընթացքում: 

Այս ընթացակարգը հասցեագրված է ՇՄԱԳ-ի մի պահանջի, թե ինչպես վարվել 

Հնագիտական տեղանքների հետ ներառյալ (i) հայտնի տեղանքները և (ii) պատահական 

հայտնաբերումները: 

Հայտնի տեղանքները փաստաթղթային ձևակերպվել են ԿԲԿՊ Հավելում J-ում: Չնայած, որ այս 

հատվածի երկայնքով կատարվել են լայնածավալ հետազոտություններ, հնարավոր է, որ 

քանդման հանման գործողությունների ընթացքում հայտնաբերվեն այլ տեղանքներ, որոնք 



տեսանելի չեն հողի մակերեսից: Սրանք անվանվում են «պատահական գտածոներ» և առնչվում 

են նախապես անհայտ հնագիտական ռելիկտների գնահատման հետ: 1 

Այս ընթացակարգը ԿԲԿՊ փաստաթղթի մաս է կազմում: 

Պատասխանատու անձինք  

Կապալառու 

Կապալառուին շինտեղամասում ներկայացնում է շինտեղամասի ճարտարագետը (ՇՃ), ով 

ենթակա է բնապահպանական կառավարչին (ԲԿ): ԲԿ-ն պատասխանատու է հետևյալ 

ընթացակարգի իրականացման և դրան հետևելու համար:  

Վերահսկող խորհրդատու 

Վերահսկող խորհրդատուին ներկայացնում է ռեզիդենտ ինժեները (ՌԻ): Հնագետը հիմնական 

կապող օղակ է հանդիսանում Կապալառուի և վերահսկող խորհրդատուի միջև: Հնագետը 

ենթակա է ՌԻ-ին: Կապալառուի հետ ողջ գրավոր հաղորդակցությունը այս ընթացակարգի 

վերաբերյալ կիրականացվի ՌԻ-ի միջոցով: 

Կիրառվող օրենսդրություն 

Ազգային օրենսդրություն  

Պատմամշակութային հուշարձանների և պատմական վայրերի պահպանության մասին օրենք, 

ընդունված՝ 11 նոյեմբերի 1998թ.: 

 Այս օրենքը սահմանում է Հայաստանում հուշարձանների պաշտպանության և 

օգտագործման իրավական և քաղաքականության հիմքերը և կարգավորում է 

պատմական հուշարձանների և տեղանքների պաշտպանությունն ու օգտագործումը: 

Մասնավորապես՝ 

 Գլուխ 11. Շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ աշխատանքների իրականացման 

ընթացքում հուշարձաններ հայտնաբերելիս աշխատանքները դադարեցվում են և, 

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այդ մասին ծանուցվում է լիազորված մարմնին 

(ՀՀ Մշակույթի Նախարարություն): 

 Գլուխ 19. Պատմական հուշարձաններ կամ հնագիտական տեղանքներ պարունակող 

տարածքներում ցանկացած տեսակի շինարարական աշխատանք պետք է ձեռնարկվի 

լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ: 

                                                
1 Ռելիկտները վաղ ժամանակներից մնացած պատմական արժեք ունեցող առարկաներ են: Ռելիկտների 

թվին կարող են պատկանել բազում առարկաներ, ներառյալ՝ թաղվածքները, մարդկային մասունքներ, 

կահկարասին և երկաթե առարկաները, ինչպեսիք են նետերի սայրերը, ափսեները, դաշույնները և այլն: 

 



 Գլուխ 20. Մինչև պետական ցանկերում ներառվելը նոր հայտնաբերված տեղանքները 

պաշտպանվում են օրենքով: 

 Օրենքի 15-րդ Հոդվածը նկարագրում է, բացի այլ բաներից, հուշարձանների 

հայտնաբերման ու պետական գրանցման, դրանց շուրջ պաշտպանվող գոտիների 

գնահատման և պատմամշակութային արգելոցների ստեղծման գործընթացները: 

ԱԶԲ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Պատահական գտածոները ԱԶԲ Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 

արձանագրության մասն են կազմում, 2009թ.: Քաղաքականության սկզբունք 11-ը սահմանում է 

«պատահական գտածոների» հետ առնչվելու անհրաժեշտությունը: 

Քաղաքականության սկզբունք 11. Պահպանել ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսները (ՖՄՌ) և 

խուսափել դրանք քանդելուց կամ վնասելուց կիրառելով դաշտերում հիմնավորված 

հետազոտություններ, որոնցում ներգրավվում են որակավորում ունեցող և փորձառու 

փորձագետներ՝ բնապահպանական գնահատումներ կատարելու ընթացքում: Նախատեսել 

«պատահական գտածոների» ընթացակարգերի կիրառումը, որոնք ներառում են նախապես 

հաստատված կառավարման և պահպանման մոտեցում այն նյութերի համար, որոնք կարող են 

հայտնաբերվել ծրագրի իրականացման ընթացքում: 2 

 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ և ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Պատմական և մշակութային ռեսուրսներին հնարավոր վնասակար ազդեցություն հասցնելուց 

խուսափելու համար Կապալառուն՝ 

(ա) կպաշտպանի հայտնի հնագիտական, պատմական և մշակութային ռեսուրսների 

տեարածքները 

(բ) կհետևի Մշակույթի Նախարարության (ՄՆ) ընդունված կարգին և պատմական և 

մշակութային պահպանության ՄՆ բոլոր կիրառելի պահանջներին: 

Բոլոր հնագիտական տեղանքները պետք է հստակեցվեն Մշակույթի Նախարարության կողմից և 

այդ իշխանության կողմից հաստատվեն, որպես հնագիտական մնացորդներից զերծ, 

յուրաքանչյուր տեղանքում որևէ շինարարական գործունեություն սկսելուց առաջ: Իր 

շինարարական ծրագրում Կապալառուն պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնի այս 

տեղանքների հստակեցման ծրագրմանը: Ապահովելու համար այս աշխատանքի ճիշտ 

ժամանակին իրականացումը՝ Կապալառուն պարտավոր է կազմակերպել, որ հատուկ 

ենթակապալառուներ իրականացնեն հնագիտական հետազոտությունները, համապատասխան 

տարածքում իր շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ: 

                                                
2 ԱԶԲ, 2009թ.՝ Պահպանության քաղաքականության հայտարարագիր:  



 

Պատահական գտածոների համար ընթացակարգ  

Իր հնագիտական հետաքրքրությամբ նախապես անհայտ տարածքում, շինարարության 

ընթացքում պատմական մնացորդների, հնությունների կամ մշակութային կամ հնագիտական 

նշանակության որևէ այլ առարկայի անսպասելի հայտնաբերման դեպքում պետք է կիրառվեն 

հետևյալ ընթացակարգերը. 

Մինչև շինարարության մեկնարկը  

Հատված 1-ում, որտեղ կարող են հանդիպել պատահական գտածոներ, որևէ շինարարության 

մեկնարկից առաջ Կապալառուն կկազմակերպի մի շարք դասընթացներ շինտեղամասային 

տեխնիկական անձնակազմի, շինտեղամասի աշխղեկի և սարքավորումների օպերատորների 

հետ, որոնց միջոցով էլ կբացատրվի պատահական գտածոների ընթացակարգը: 

Վերապատրաստումը կներառի հետևյալը՝ 

ա. Ծանոթացում հայտնի հնագիտական տեղանքների առկայությանն ու 

տեղակայմանը: Այս տեղանքների կարևորությունը հայկական մշակույթի 

համար: 

բ. Մշակութային և պատմական տեղանքների պահպանությանը վերաբերող 

օրենսդրություն: 

գ. Հնագիտական գտածոների և տեղանքների պեղման հնարավորություն 

աշխատանքի ընթացքում:  

դ. Պետք է հետևել հետևյալ ընթացակարգին, եթե հայտնաբերվի «պատահական 

գտածո». 

i. Օպերատորը պետք է անմիջապես կանգնեցնի իր սարքավորումը և 

տեղեկացնի շինտեղամասի աշխղեկին: 

ii. Շինտեղամասի աշխղեկը անմիջապես պետք է տեղեկացնի 

սոցիալական մասնագետին (ՍՄ): 

iii. ՍՄ պետք է տեղեկացնեն ՄՆ-ը, ՌԻ-ին և հնագիտական փորձագետին: 

iv. ՄՆ ներկայացուցիչը և հնագիտական փորձագետը (ՀՓ) պետք է 

գնահատեն պատահական գտածոն և տեղեկացնեն Կապալառուին (i) 

երբ և ինչպես տեղափոխել սարքավորումը շինտեղամասից և (ii) երբ է 

հնարավոր վերսկսել աշխատանքը տարածքում: 

Դասընթացը կկազմակերպի Կապալառուն, իսկ կանցկացնի ՀՓ-ն: 

Շինարարության ընթացքում  

«Պատահական գտածոի» պեղման դեպքում պետք է հետևել հետևյալ ընթացակարգին. 

Միայն այն օպերատորներին և վերահսկող անձնակազմին կթույլատրվի վերահսկել 

աշխատանքները կամ շահագործել սարքավորումները Հատված 1-ի ցանկացած մասում, ովքեր 



հաճախել են վերապատրաստման դասընթացին և ցուցադրել են պատահական գտածոների 

ընթացակարգի ընկալում: 

ա. Հայտնաբերման տեղանքի մոտակայքում ողջ շինարարական 

գործունեությունը անմիջապես կդադարեցվի: 

բ. Օպերատորը պետք է անմիջապես կանգնեցնի իր սարքավորումը և 

տեղեկացնի շինտեղամասի աշխղեկին: 

գ. Շինտեղամասի աշխղեկը պետք է անմիջապես տեղեկացնի սոցիալական 

մասնագետին (ՍՄ) հնարավոր պատահական գտածոի և դրա տեղակայության 

մասին: 

դ. ՍՄ-ն պետք է անմիջապես տեղեկացնի ՄՆ մասնագետին, ՌԻ-ին, 

հնագիտական փարձագետին (ՀՓ) պատահական գտածոի և դրա 

տեղակայության մասին: 

ե. Շինտեղամասի աշխղեկը պետք է ապահովի շինտեղամասի ապահովությունը, 

կանխելու համար շարժական օբյեկտների վնասումը կամ կորուստը, մինչև ԾԻԳ և 

ՄՆ մասնագետների ժամանումը: 

զ. ՄՆ մասնագետը և ՀՓ-ն պետք է հնարավորինս արագ ժամանեն շինտեղամաս՝ 

պատահական հայտնաբերումը գնահատելու համար: 

է. ՄՆ մասնագետն ու ՀՓ-ն կկատարեն գտածոի գնահատումը: Գտածոների 

նշանակությունը և կարևորությունը կգնահատվեն համաձայն մշակութային 

ժառանգությանը վերաբերող տարբեր չափանիշների, ներառյալ գեղագիտական, 

պատմական, գիտական կամ հետազոտական, սոցիալական և տնտեսական 

արժեքները:  

ը. Որոշումն այն մասին, թե ինչպես վարվել գտածոի հետ, կկայացվի վերը նշված 

գնահատման հիման վրա և կարող է ներառել փոփոխություններ նախագծի 

պլանում (մշակութային կամ հնագիտական կարևորության անփոփոխ մնացորդի 

հայտնաբերման դեպքում), պաշտպանության, պահպանության, վերականգնման 

կամ փրկելու հարցում:  

թ. Շինարարական աշխատանքը կարող է վերականգնվել միայն, երբ ՄՆ-ը տա 

թույլտվություն՝ ժառանգության պահպանության վերաբերյալ որոշման լարժեք 

կայացումից հետո: 

ՀՓ-ն առնվազն շաբաթական մեկ անգամ կայցելի Հատված 1՝ աշխատանքները 

ստուգելու և, անհրաժեշտության դեպքում, խորհուրդ տալու համար մինչև հաջորդ 

հատվածի քանդումը սկսելը: 

 

Զեկուցում  

ա. ՀՓ-ն կլրացնի Հատված 12-ը «Հնագիտական պատահական հայտնաբերումներ» 

ամսական Կապալառուի բնապահպանական հաշվետվության մեջ և կներկայացնի 

այն ԲՄ-ին մինչև ամսվա վերջը: 



բ. Որտեղ լինեն զեկուցումներ պատահական գտածոների մասին, հաշվետվությունը 

կտրամադրի հետևյալ ինֆորմացիան, որը կարող է ներկայացվել աղյուսակով: 

i. Պատահական գտածոի հայտնաբերման ամսաթիվը:  

ii. Պատահական գտածոի տեղակայությունը PK և xx մ. և հնարավորության 

դեպքում GPS կոորդինատները: 

iii. Պատահական գտածոի գնահատման ամսաթիվը և դրա հնագիտական 

նշանակությունը: 

iv. Գնահատման եզրակացությունը և հանձնարարականը, թե ինչպես վարվել 

պատահական գտածոի հետ: 

v. Աշխատանքի վերականգնման ամսաթիվը: 

գ. Եթե պատահական գտածոներ չգրանցվեն, ՀՓ-ն կներկայացնի «զրոյական 

հաշվետվություն», որը կփաստի, որ ամսվա ընթացքում ոչ մի պատահական գտածո 

չի հայտնաբերվել: 

 

Պայմանագրային հարցեր  

Ցանկացած ուշացման դեպքում, որի պատճառը ուղղակիորեն կապված է հնագիտական 

գտածոների հետ, որոնք նախատեսված չեն պայմանագրով (և ազդում են աշխատանքների 

ընդհանուր գրաֆիկի վրա), Կապալառուն կարող է դիմել ՌԻ-ին ժամանակի երկարաձգման 

համար: Ինչևէ, Կապալառուն որևէ այլ փոխհատուցման կամ հայցի իրավունք չի ունենա, բացի 

հնագիտական գտածոների իրագործման հետ ուղղակիորեն կապվածներից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. Հաշվետու ժամանակաշրջանում մոնիթորինգ այցերի ընթացքում 

հայտնաբերված անհամապատասխանություններ 

 Տվյալներ  Պահանջ  Մինչ օրս 

կատարված 

գործողություննե

ր 

Պահանջվող 

գործողություն/դիտողությու

ն 

 Հատված 1-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ 
3 Բեռնատարները 

ծածկված էին, 

բայց անհրաժեշտ 

է օգտագործել 

ավելի 

արդյունավետ 

ծածկեր:  

Բեռնատարները ունեն  

արդյունավետ ծածկեր:  

 

Մասնակի շտկվել է  Կապալառուի 

բնապահպանության 

մասնագետին ցուցումներ 

տրվեց համապատասխան 

քայլեր ձեռնարկել  

4 Թափոնների 

կուտակման 

պարկեր են 

օգտագործվում, 

սակայն աղբի 

կառավարումը 

անհրաժեշտ է 

բարելավել:   

Տեղադրել անհրաժեշտ 

քանակությամբ 

աղբամաններ: 
 

Մասնակի շտկվել է Ավելացնել  աղբամանների 

քանակը և զեկուցել 

աղբահանման մասին դեպի 

հաստատված վայրեր:  
 

5 Կաթնաղբյուր – 2 

շինհրապարակու

մ բնահողի ոչ 

ճիշտ կուտակում: 

Կաթնաղբյուր – 2 

շինհրապարակում  

կուտակվող   բնահողը 

պետք է հարթեցվի և 

թեթևակի խտացվի՝ 

էրոզիան կանխելու 

համար 

Շտկվել է  Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում  

6 Հնագետը  

գտնվում  է 

վայրում ՝ հողային 

աշխատանքները  

վերահսկելու 

համար 

Պատահական 

գործոնների 

ընթացակարգի համար 

նշանակված հնագետը 

տեղում չէր: Հարցը 

բարձրացվեց 

Կապալառուի մոտ և 

ակնկալվում է 

պատասխան ստանալ:  

Շտկվել է Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում 

7 Հատված 2-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ 

8 Դեպի  ջրահավաք 

ավազան տանող 

արտահոսող 

կեղտաջրերի 

ջրհորդանը 

վնասվել էր: 
 

Ջրհորդանը 

վերանորոգվեց:  

Շտկվել է Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում 



 

 

 

9 Ոչ բոլոր 

նորանշանակ 

աշխատղներին 

էին ներկայացրել 

ԱՊԱԾ-ը նախքան 

աշատանքները 

սկսելը: 

Կազմակերպել ևս մեկ  

ԱՊԱԾ 

վերապատրաստում և 

ապահովել դրա 

շարունակականություն

ը 
 

Շտկվել է Կազմակերպել ԱՊԱԾ 

վերապատրաստում նոր 

աշխատողների ներգրավման 

ժամանակ  

1
0 

Աղբի 

կոնտեյներների 

քանակը 

բավարար  

չէ 

Տրամադրել աղբի 

կոնտեյներներ 

Շտկվել է Աղբահանումը պետք է ճիշտ 

կազմակերպվի , իսկ 

շինհրապարակը պետք է 

մաքուր պահվի 
  

Հատված 3-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ 

1
1 

Փարպիի բետոնի 

գործարանի ՇԿՊ-

ը հասանելի էր, 

սակայն 

աշխատողները 

քաջատեղյակ 

չէին: 

Իրազեկել  բետոնի 

գործարանի 

աշխատողներին ՇՇԿՊ-

ի վերաբերյալ:  

Շտկվել է  

  

Իրավիճակը 

շտկվել է 

Կապալառուի ԲՄ-

ի կողմից ՝ 

աշխատակազմին  

տեղում հակիրճ 

ներկայացնելով 

ՇԿՊ-ը: 
 

Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում 

1
2 

 Փարպիի բետոնի 

գործարանի 

տարածքի ջրցան 

աշխատանքները 

պատշաճ չէին 

կատարվում: 

Դադարեցնել  ջրցան 

աշխատանքները մինչև 

արտահոսող ջրերի 

ջրահեռացումը ճիշտ 

կերպով 

չկազմակրեպվի:  

Շտկվել է  

 

Իրավիճակը 

շտկվել է 

Կապալառուի ԲՄ-

ի կողմից  

անմիջապես 

դադարեցնելով  

ջրցան 

աշխատանքները: 

Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում 

8 Դեպի  ջրահավաք 

ավազան տանող 

արտահոսող 

կեղտաջրերի 

ջրհորդանը 

վնասվել էր: 
 
 

Ջրհորդանը պետք է 

վերանորոգվի: 

Շտկվել է Հետագա քայլեր չեն 

պահանջվում 

1

0 

Աղբի 

կոնտեյներների 

քանակը 

բավարար  

չէ 

Տրամադրել աղբի 

կոնտեյներներ  

Շտկվել է  Աղբահանումը պետք է ճիշտ 

կազմակերպվի , իսկ 

շինհրապարակը պետք է 

մաքուր պահվի 
 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ  Ե.    Հատվածներ Աղմուկի և փոշու ելակետային գնահատման հաշվետություն թիվ 

4-ից  

 

Չափման արդյուքներ և գնահատում  

Չափման յուրաքանչյուր կետի արդյուքները ներկայացված են փորձարկման 

հաշվետություններում և ամփոփված են Աղյուսակ 4-ում (աղմուկի համար), Աղյուսակ 5-ում 

(փոշու համար) և Աղյուսակ 6-ում (վիբրացիայի համար) համապատասխանաբար: 

 

Աղյուսակ 4 

 

Աղյուսակ 5 

 

Աղյուսակ 6 

 

 

Եզրակացություններ  
  

1) “Աղմուկ 8” չափման կետում աղմուկի համարժեք և նվազագույն ելակետային 



մակարդակները չեն գերազանցում 60 Դբ և 75 Դբ: Այս թույլատրելի 

սահմանաչափերը կիրառվում են հիմք ընունելով Աղյուսակ 3-ի 

Սանիտարական նորմեր № 2-III-11.3-ը՝ “Աղմուկը աշխատավայրերում, բնակելի 

և հասարակական շենքերում և բնակելի շինարարության տարածքներում” 

(քանի որ չափման կետի մոտակայքում որևէ բնակելի հատվածներ չկան, որպես 

թույլատրելի սահմանաչափ կիրառվել է խանութների, առևտրային 

կենտրոնների, և այլնի համար նախատեսված սահմանաչափը): 
 

2) “Փոշի 9” չափման կետում փոշու կոնցենտրացիան չէր գերազանցում բնակելի 

տարածքների համար ոչ օրվա թույլատրելի միջին, ոչ էլ առավելագույն 

սահմանաչափերը, որոնք սահմանված են ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 160-

Ն-ով՝ “Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային 

թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-սթկ) նորմատիվները 

հաստատելու մասին”: 
 

3) Ըստ վիբրացիայի ելակետային չափումների արդյունքների “Վիբրացիա 1” 

չափման կետի մոտ առկա չէ վիբրացիա (Քարվանսարայ հուշարձանի մոտ):  
 

4) 11.04.2014թ-ին ելակետային գնահատման ուսումնասիրության շրջանակներում 

իրականացված աղմուկի չափման արդյունքների համեմատությունը ցույց է 

տվել (Աղյուսակ 4), որ “Աղմուկ 8” չափման կետի մոտակայքում առկա չէ 

շինարարական աշխատանքների արդյունք հանդիսացող ֆոնային աղմուկ:   
 

5) 11.04.2014թ-ին ելակետային գնահատման ուսումնասիրության շրջանակներում 

իրականացված փոշու կոնցենտրացիայի չափման արդյունքների 

համեմատությունը ցույց է տվել (Աղյուսակ 5), որ “Փոշի 9” չափման կետի 

մոտակայքում առկա է փոշու կոնցենտրացիայի վրա թեթևակի ազդեցություն 

շինարարական աշխատանքների հետևանքով:  

 


